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In de grote zaal van het Limburgs Schutterij Museum is een 
bont geheel van schutters, geweren, instrumenten, uniformen 
en zilver te zien. St.-Joris Wessem heeft er een wisselexpositie 
ingericht en het museum heeft verlorengewaand schutterszil-
ver uit Echt weten te bemachtigen. Neemt u gerust eens een 
kijkje in Steijl.
Foto Luc Wolters

Linksonder het logo van het OLS in Wessem op 3 juli 2005: 
“Belaef UM met inWessem”
Rechtsboven de medaille van de Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw, een onderscheiding die 25 jaar geleden werd ingesteld.

We zitten midden in het schuttersseizoen. De eerste ervaringen zijn al opgedaan met het konings-
schieten met gebruikmaking van de kogelvanger. Een aantal bondschuttersfeesten zijn al achter de 
rug en we maken ons op voor het grootste schuttersfeest het OLS in Wessem.
We zijn en worden geconfronteerd met steeds meer regels en voorschriften die het vele en belange-
loze werk van de vrijwilligers niet vergemakkelijken. Het lijkt wel of de politiek de waarde van dit 
vele werk voor de lokale gemeenschappen niet ziet of wil zien. Wordt het niet eens tijd om ons te 
verzetten tegen regels en voorschriften die meer hinderen dan bevorderen?
Het is toch van den dolle dat bijvoorbeeld de sacramentsprocessie in een dorp begeleid moet wor-
den door twee gediplomeerde verkeersregelaars! En wat te denken van de berichten over de tent-
feesten in de buitengebieden?

Ik ga er voorlopig van uit dat de lokale politiek het nut van het vrijwilligerswerk en van verenigin-
gen in een dorp of gemeenschap wel op de juiste waarde weet te schatten en zoveel mogelijk mede-
werking blijft afdwingen bij het organiseren van evenementen. Ik pleit niet voor onzorgvuldigheid 
of onveiligheid. U en ik kennen de jarenlange ervaring van organisatoren van evenementen en 
weten hoe zorgvuldig er omgegaan wordt met belangen van eenieder. Een eenvoudige toetsing 
voorafgaande aan een evenement kan toch in veel gevallen voldoende zijn, ook voor de vergunning 
verlenende en legeskosten vragende overheid.

Vooralsnog ga ik uit van gezond verstand van bestuurders en van een blijvend enthousiasme van 
verenigingen en hun vrijwilligers waardoor bruisende schuttersfeesten een bijdrage blijven leveren 
aan een gezonde samenleving.

Ik wens u veel plezier en succes bij het OLS en veel voldoening bij het organiseren van uw activi-
teiten.

  Herman Hawinkels
Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties 
en betalingen kunt u 
contact opnemen met de 
secretaris-penningmeester 
van de Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift, Henk 
Smeets, Zwarte Graaf �0, 6439 
BB Doenrade, tel.: 06-5530�97� 
of 046-4422790. E-mail:  
henksmeets@keyaccess.nl
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.
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Regels en wetten
In een land vol regeltjes en 
wetgeving kunnen zomaar 
regels uit een hoge hoed 
tevoorschijn komen, die bij 
nadere bestudering ook op dit 
vlak van toepassing zijn. Zo is 
er een aantal mensen geweest 
dat zich gekant heeft tegen 
een tentfeest in het Twentse 
Diepenheim (Overijssel). 
Zij deden een beroep op de 
milieuvergunning voor het 
feest en brachten als extra 
argument in dat het bestem-
mingsplan niet toestond dat 
er activiteiten van �0 tot �3 
dagen in het buitengebied 
plaats vonden. De Raad van 
State oordeelde dat de milieu-
component voor het schutters-
feest conform de regels was, 
maar gaf de bezwaarmakers 
gelijk dat volgens het bestem-
mingsplan geen langdurende 
evenementen in agrarisch 
gebied mogen plaatsvinden.

Loos alarm
Ziehier dus een voorbeeld 
van regels en wetten die zich 
vanuit een onverwachte hoek 
tegen de organisatoren van 
tentfeesten, maar evenzeer 
tegen de politiek gaan keren, 
die op het platteland de orga-
nisatie van tentfeesten toestaat. 
Nadat aanvankelijk alarm 
was geslagen in de politiek 
(vragen in provinciale staten) 
dat deze algemeen geldende 
regels met betrekking tot 
bestemmingsplannen ook de 
tentfeesten elders, waaronder 
Limburg, in gevaar kunnen 
brengen, werd het alarm weer 
ingetrokken toen bleek dat de 
Diepenheimers een dergelijk 
langdurig feest op touw zet-
ten (aanvankelijke reactie van 
gedeputeerde Driessen). Maar 
het is niet alleen de duur van 
de activiteit zelf die telt.

De Diepenheimse 
schutterij
De Diepenheimse Schutterij is 
in �923 opgericht. Het organi-
seren van een kermis en volks-
spelen was in eerste instantie 
het doel van de vereniging. Tot 
�980 werd het feest altijd in 
september georganiseerd bij 
een van de plaatselijke cafés, 
een happening voor de gehele 
Diepenheimse bevolking. 
Vanaf �980 zijn de activiteiten 
uitgegroeid tot een driedaags 
evenement in het laatste week-
end van september. Alles vindt 
plaats in en rond een feestelijk 
ingerichte feesttent. De ver-
eniging heeft op dit moment 
920 leden, ca. 400 vrouwen en 
520 mannen. Alle leden mogen 
meedoen aan de optocht en 
de volksspelen, die al die jaren 
centraal zijn blijven staan 
tijdens het evenement. Het 
organiseren van het jaarlijkse 
Schuttersfeest in het laatste 
weekend van september is en 
blijft de belangrijkste activiteit 
van de vereniging.

De duur van de activiteit
Het driedaagse feest is dus 

onder vuur komen te lig-
gen. Maar er wordt langer 
gebruik gemaakt van het 
buitengebied, namelijk 
om op te bouwen (5 
dagen) en om af te 
breken (2 dagen). Die 
totale tijd wordt door 

de Raad van State te lang 
geoordeeld in vergelijking 
tot wat een bestemmingsplan 

permitteert. Dit 
levert al gauw een 
probleem op voor 

overige organi-
satoren van 

tentfeesten, waarbij het een en 
ander opgebouwd moet wor-
den. Denk maar aan de schiet-
bomen voor een schuttersfeest. 
Inmiddels zijn er kamervragen 
gesteld aan de minister van 
Landbouw, die uitsluitsel moet 
geven over de door de politiek 
te zetten stappen. Bijvoorbeeld 
een uitzonderingssituatie creë-
ren voor de tentfeesten. Wordt 
vervolgd.

Conclusie
Worden de tentfeesten nu 
bedreigd of niet? Ja, in feite 
zijn de tentfeesten bedreigd 
die in het buitengebied geor-
ganiseerd worden, want de 
gemeenten maken – de schut-
terijen terwille – oneigenlijk 
gebruik van de bestemmings-
plannen die kennelijk niet toe-
laten dat er langere tijd wordt 
gebouwd en gewerkt aan een 
feestweide voor het houden 
van een feestelijk weekend. 
Het risico is nog te overzien, 
zo lang als de gemeenten blij-
ven meewerken en er geen 
buren, grondeigenaars of 
andere belanghebbenden zijn, 
die hiertegen protest aante-
kenen en die de rechtsgang 
niet schuwen. De goodwill in 
een dorpsgemeenschap is dus 
onveranderd van groot belang. 
Desalniettemin kunnen er 
conflicten met individuen 
ontstaan, die escaleren voor 
de rechter. Daarom is de poli-
tiek aan zet om de tentfeesten 
in het buitengebied mogelijk 
te maken, die niet strijdig zijn 
met het bestemmingsplan.

Illustratie: logo bondsfeest 
St.-Remigius Meerssen 1997.

   Luc Wolters

Worden de tentfeesten bedreigd?
De laatste maanden heeft een flinke discussie gewoed 
over de tentfeesten. Mogen ze nu wel of mogen ze 
niet meer. En dat aan de vooravond van een nieuw 
schuttersseizoen. Laten we de aanleiding voor de 
commotie eens onder de loep nemen alsmede het 
politieke rumoer dat hierop gevolgd is, om vervolgens 
tot een conclusie te komen hoe het met de tentfeesten 
staat.
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En dan heb je UM!
Een enorme ontlading maakt 
zich meester van de schutters 
die er in geslaagd zijn om als 
laatste over te blijven en de 
meest begeerde schutterstitel 
in Belgisch en Nederlands 
Limburg mee naar huis te 
nemen. En niet alleen de 
schutters, maar ook allen die 
tot de schuttersfamilie behoren 
vieren volop mee. Het wordt 
meteen WE hebben UM. En 
dank zij de moderne techniek 
en de radio (L�) weet binnen 

enkele seconden het thuisfront 
eveneens dat het gelukt is. 
Voor Wessem zou je kunnen 
zeggen dat het meerjarenplan 
zijn vruchten heeft afgewor-
pen. In 2003 nog tweede en 
nu eindelijk de winnaar van 
het OLS 2004. Eerst wordt de 
winst uitbundig gevierd en 
vervolgens wacht een glorieuze 
intocht in de eigen gemeente. 
Dat zijn toch momenten 
die iedere schutter, diep in 
zijn hart, graag een keer wil 
meebeleven. De aandacht, de 

mooie woorden, de eer: het 
zijn, zeker die eerste tijd, fan-
tastische momenten om mee 
te maken. Je naam zal voor 
eeuwig in de boeken worden 
bijgeschreven. Eeuwige roem 
is je deel. In de gemeente Heel 
werd het Wessemse schutters-
zestal zelfs uitgeroepen tot het 
sportteam van het jaar.

Vervolgens is er de tijd van 
bezinning.
Oké, we hebben UM. Maar 
nu…

Een serieuze vereniging, en 
zeker een die volgens een 
meerjarenvisie functioneert, 
heeft over die vraag uiteraard 
al lang nagedacht. Want er 
komt natuurlijk wel wat op 
je af. Twee vragen zijn dan 
belangrijk: is het fysiek moge-
lijk en zo ja, kun je het vervol-
gens organisatorisch coveren. 
Wat dat fysieke betreft, spelen 
diverse aspecten een rol. Het 
vinden van een voldoende 
groot terrein (wat betreft het 
schootsveld en feestterrein) 

OLS 2005 Wessem:

Belaef um mèt !!!
Het kan niet anders of in nagenoeg alle schuttershomes 
moet zo langzamerhand het OLS 2005 gespreksthema 
nummer één zijn. Het is immers nog maar goed een 
maand als u dit artikel leest en de tijd gaat snel. Hoe 
zal men dit jaar presteren op het OLS en hoe zal een en 
ander geregeld zijn? Is alles goed in orde daar in Wessem 
en meer van dit soort vragen. Hoe u, als vereniging, 
zult presteren is iets wat wij als organisatie van het OLS 
niet kunnen beïnvloeden. Dat zult u vooral zelf moeten 
doen. Wel kunnen wij u informeren hoe de stand van 
zaken is. In het hiernavolgende artikel gaan we in op 
enkele zaken die voor u interessant kunnen zijn om te 
weten. Uiteraard geschreven vanuit de wetenschap dat 
de lezer iemand is die, over het algemeen, van de hoed 
en de rand weet.

Limburgs Schutterstijdschrift 67 Juni 20053
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wil over het algemeen nog 
wel lukken, maar hoe zit het 
vervolgens met het aantal 
eigenaren dat toestemming 
moet geven. Ook milieuregels 
spelen op dat punt een rol. 
Wat Wessem betreft, was het 
allemaal redelijk snel geregeld. 
Een passend terrein was voor-
handen (dankzij de toestem-
ming van de gemeente Thorn, 
in welke gemeente een groot 
deel van het schootsveld ligt) 
en ook de toestemming van de 
eigenaren bleek geen proble-
men op te leveren. De milieu-
wetgeving is op dit moment 
nog geen directe sta in de weg. 
De discussie omtrent al of niet 
plaatsen van kogelvangers is 
voorlopig (voor wat het OLS 
betreft) in de kast gezet. Maar 
wat zal het over enkele jaren 
zijn en wat wordt straks de 
invloed van Europese wet-
geving. Het verhaal over de 
beschikbaarheid van terreinen 
geldt natuurlijk ook voor 
bijbehorende terreinen zoals 
parkeerplaatsen etc.

Wessem heeft, wat het fysieke 
deel betreft, geen echte pro-
blemen gekend, maar was 
dan ook erg gelukkig in het 
verkrijgen van benodigde 
medewerking. Toen dat een-
maal duidelijk was, kon gestart 
worden met het opzetten 
van een structuur voor de 
gehele organisatie. Ook dat is 
een belangrijk punt. Zijn we 
in staat om voldoende “key 
persons” te vinden die de 
belangrijke plaatsen in zo’n 

organisatie kunnen innemen. 
Een goede voorzitter, financi-
eel deskundigen, personen die 
sponsors over de streep kun-
nen trekken en meer van dat 
soort onontbeerlijke personen. 
Dit aspect dient niet te worden 

onderschat. Met name als je 
in de organisatie wat gevor-
derd bent, blijkt de noodzaak 
van deze deskundigen heel 
nadrukkelijk. Wessem heeft 
die organisatie vrij snel kun-
nen realiseren met inderdaad 
“dragende” krachten op cruci-
ale posten. En als dat eenmaal 
staat kun je daadwerkelijk met 
de voorbereidingen beginnen.

Al werkende begin je dan pas 
te begrijpen wat het betekent 
om een OLS te organiseren. 
Alle eerder georganiseerde 
feesten leggen het af tegen 
dit megaspektakel. Het snel 
kunnen opzetten van een 
organisatiestructuur en de 
daarbij behorende poppetjes 
is belangrijk om daadwerkelijk 

aan de slag te kunnen gaan. 
In ons geval negen werkgroe-
pen met gemiddeld twaalf 
personen en een Stuurgroep. 
Sponsoring-Terrein en 
Techniek-Optocht verkeer 
en vergunningen-Catering-
Evenementen-Financiën-
Personeel-Communicatie 
en PR-Secretariaat; zijn de 
werkgroepen. Een Stuurgroep, 
bemand door de voorzitters 
van alle werkgroepen en aan-
gevuld met een eigen voorzit-
ter, zorgt voor de coördinatie 
en onderlinge afstemming. 
Een DB functioneert als snelle 
beslissersgroep. In totaal dus 
ongeveer �25 personen die, in 
feite, een jaar lang bezig zijn 
met de voorbereiding.

Een van de belangrijke onder-
delen voor het welslagen van 
het OLS is, het hebben van 
voldoende vrijwilligers. Taak 
voor de Werkgroep personeel 
om daarvoor te zorgen. Ik 
wil niet onvermeld laten dat 

wij op dit punt aangenaam 
zijn verrast. Oorspronkelijk 
gingen we uit van drie oproe-
pen in lokale publieksmedia. 
Uiteindelijk bleek echter één 
oproep voldoende om het 
gewenste aantal vrijwilligers, 
�650, aangemeld te krijgen. De 
formule is gelijk aan die van 
vorige jaren. Geen vergoeding 
aan de vrijwilligers zelf, maar 
wel een winstdelingscoëf-
ficiënt per gewerkt uur voor 
de vereniging namens welke 
men zich heeft opgegeven. Dat 
brengt mij trouwens op enkele 
hachelijke momenten die we 
tijdens de personeelswerving 
hebben ondervonden. Op enig 
moment was er sprake van 
dat er loonbelasting diende te 
worden betaald over het geld 
dat vrijwilligers “verdienden” 
bij het OLS. Die gedachte 
kwam op toen de belastings-
dienst van elke vrijwilliger het 
sofi-nummer opvroeg. Het 
heeft uiteindelijk enig zweet en 
angst gekost om de belasting-
dienst te overtuigen van het 
feit dat wij absoluut geen geld 
uitkeren aan vrijwilligers. Het 
gevaar was aanwezig dat vele 
mensen zouden afzien van het 
vrijwillig meehelpen als dat 
voor hen belastingproblemen 
zou kunnen opleveren. Moraal 
van het verhaal: laat een des-
kundige tijdig contact opne-
men met de belastingdienst 
om dit soort zaken te coveren 
en problemen in een later sta-
dium te voorkomen.

Uit een andere werkgroep 
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werd een ander probleempje 
zichtbaar. Uiteraard werd er 
ook bij ons een prima spon-
sormap gemaakt waarin alle 
mogelijkheden en wederdien-
sten werden genoemd. Let 
echter op dat wat je toezegt, 
ook waargemaakt kan worden. 
Publicaties in buitenlandse 
bladen?? Dan wel eerst zeker-
heid daar voor verkrijgen. 
Logo’s op TV??: overleg eerst 
met TV-makers of dat kan en 
of dat “toonbaar” is.

En tot slot, wat de moei-
lijkere momenten betreft, 
natuurlijk de begroting. De 
eerste conceptbegroting heeft 
natuurlijk een hoog “enthou-
siasme” gehalte. Daar zal 
stevig in gesneden moeten 
worden. Maar dat alleen is 
niet voldoende. Het moet een 
continue proces blijven van 
controle en noodzakelijkheid-
vragen. Over totale kosten pra-
ten we natuurlijk niet, maar 
een goed georganiseerd OLS 
kost zo langzamerhand toch 

wel behoorlijk veel geld.

Tot zover inzicht in ons wel en 
wee tot op dit moment. Wij 
zijn aanbeland in de detail-
fase en dus in de fase waarin 
nieuwe aspecten ontdekt wor-
den die nog opgelost moeten 
worden. De slotstress begint 
zichtbaar te worden.

Toch gebiedt de eerlijkheid te 
zeggen dat het geheel een fan-
tastische ervaring is. Natuurlijk 
wordt er veel werk, veel inzet 
en energie gevraagd, maar 
daar staat ook veel tegenover. 
Moeilijke zaken die lukken, 
enorm saamhorigheidsge-
voel, plezier over plotselinge 
meevallers. En de eer die je 
er straks van hebt, als al die 
schitterende schutterijen 
komen om bezit te nemen 
van de terreinen die we voor 
hen gereserveerd hebben. Een 
prachtige route ligt klaar voor 
de optocht die ook nu weer 
enorm kleurrijk zal zijn. Maar 
denk eraan: de eretribune ligt 

RECHTS. Wessem is klaar 
voor de klus. Wessem is klaar 
om vele duizenden te ontvan-
gen voor het grootste cultu-
rele evenement dat jaarlijks in 
Limburg wordt georganiseerd. 
Samen met de organisatiepart-
ners zoals politie, brandweer, 
leveranciers, sponsors en ver-
tegenwoordigers van de OLS 
Federatie (van wie we de nodi-
ge steun mochten ontvangen) 
zullen we alles op alles zetten 
om er een onvergetelijk OLS 
van te maken.
Slechts één ding kunnen we 
niet regelen: het weer. Wij zul-
len uiteraard alles doen om het 
goed weer te laten zijn, maar u 
weet allen dat onze mogelijk-
heden op dat terrein uitermate 
beperkt zijn. We gaan naar 
een plaatselijk klooster om de 
hulp van enkele zusters in te 
roepen. Zij bidden voor ons en 
wij geven een worst en….eie-
ren als dank retour. Vervolgens 
wordt een kapel bezocht 
waarin we, samen met de zus-
ters, zullen bidden. Voor de 

rest is het wachten en hopen. 
Grasetende ganzen, die het 
feestterrein hadden uitgezocht 
als hun vaste restaurant, kun-
nen ons, wat dat betreft, niet 
echt uit balans brengen.

Als u dit alles leest dan lijkt 
het erop alsof het allemaal wel 
meevalt en dat de organisatie 
van zo’n groot evenement zon-
der risico is. Laat mij aan het 
eind van dit verhaal toch ook 
even een kritische noot neer-
leggen. Want er zit natuurlijk 
toch echt wel een risico aan 
vast. Zoals ik al eerder ver-
meldde, het totaal benodigde 
budget voor de organisatie van 
het OLS wordt erg groot. Daar 
zul je zorgvuldig mee moeten 
omgaan. Wellicht is de tijd rijp 
om over dit soort aspecten 
toch de discussie te openen 
met het Federatiebestuur. Hoe 
kunnen we, zonder de magie 
van het OLS te verminderen, 
toch iets doen aan de toe-
nemende kosten? En zou de 
instelling van een calamitei-
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Benoeming
Zowel aan Belgisch-Limburgse 
als aan Nederlands-Limburgse 
zijde kwam de gouverneurs-
post vrij. De benoeming van 
de nieuwe commissaris van 
de Koningin in Limburg is 
vlotjes verlopen. Nadat baron 
Van Voorst tot Voorst te ken-
nen had gegeven te zullen 
stoppen heeft de Provincie 

zich beraadslaagd over zijn 
opvolger of opvolgster. Een 
aantal mensen solliciteerde 
op de functie en hieruit droeg 
de Provincie Limburg de heer 
L.J.P.M. Frissen voor aan de 
Ministerraad. Binnen een 
week besloot deze raad om de 
door Provinciale Staten van 
Limburg aanbevolen kandidaat 
van Léon Frissen op te volgen 

en hem voor te dragen 
voor benoeming tot gou-
verneur van Limburg. De 
benoeming gaat in op � juli 
2005.

Over de nieuwe 
gouverneur
De heer Frissen, geboren te 
Beek 24 juni �950, is lid van 
het CDA. Hij is sinds 200� 

burgemeester van de gemeente 
Horst aan de Maas (de fusie-
gemeente ontstaan na samen-
voeging van Broekhuizen, 
Grubbenvorst en Horst, die 
onder burgemeesterschap van 
toenmalig OLS-president drs. 
Frans Wolters gefuseerd zijn). 

Léon Frissen nieuwe Gouverneur 
Nederlands-Limburg
Nederlands Limburg beschikt weer over een 
Gouverneur. Léon Frissen wordt per 1 juli tot 
commissaris van de koningin benoemd en wordt 
twee dagen later al verwacht bij het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest in Wessem. Hier kan hij als één van 
zijn eerste daden in het gouverneursambt reeds aan 
deelnemen.

tenfonds wat druk van de ketel 
kunnen halen? 

Maar wat te denken van de 
situatie waarbij de vereniging 
van het winnend zestal, aan-
geeft niet tot organisatie van 
het OLS te kunnen overgaan. 
Fysieke, organisatorische of 
financiële problemen maken 
voor die schutterij de organi-
satie onmogelijk. De nummer 
twee van het OLS lijkt dan een 
logische vervanger. Maar kun 
je, als nummer twee, en dus 

als NIET WINNAAR, wel vol-
doende sponsors binnenhalen? 
Zal het gemeentebestuur met 
evenveel enthousiasme mede-
werking verlenen. Wordt het 
feest in de woonkern van die 
nummer twee, wel gedragen. 
Het “ORGANISATOR” mogen 
zijn is van minder onder-
steuningsgewicht dan het 
“WINNAAR” zijn. Het klinkt 
misschien een beetje vreemd 
maar dit scenario kan zomaar 
werkelijkheid worden. 

Misschien daarom een oproep 
aan het Federatiebestuur om 
een entamerende en coördi-
nerende rol te vervullen en dit 
soort zaken bespreekbaar te 
maken. Alles vanuit de gedach-
te dat het voortbestaan van het 
Oud Limburgs Schuttersfeest 
gewaarborgd moet blijven en 
dat het geen enkele zin heeft 
om enthousiaste verenigingen 
met een langjarig financieel 
probleem op te zadelen. Laten 
we ons niet beperken tot het 
jaarlijks organiseren van een 

geweldig feest maar laat ons de 
ogen open houden en probe-
ren om ook voor de toekomst 
het OLS veilig te stellen. Het is 
het alleszins waard.

Vanuit Wessem, de hartelijke 
groeten en uiteraard voor alle 
lezers: tot drie juli.
Belaef UM mèt in Wessem.

   Jos Temme 
Woordvoerder OLS 2005
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Tevens heeft hij zich bijzonder 
ingespannen voor de komst 
van de Floriade naar Venlo. 
Voor zijn burgemeesterschap 
in Horst was Frissen vanaf 
�994 burgemeester van Arcen 
en Velden. Gedurende acht 
jaar - van �986 tot �994 - was 
hij lid van de Tweede Kamer, 
waar hij het woord voerde over 
welzijn, onderwijs en buiten-
landse zaken. Gedurende die 
periode was hij onder meer 
ondervoorzitter van de Tweede 
Kamercommissie voor Welzijn 
en Cultuur. Omdat hij meer 
een doener dan een denker is, 
was de functie van parlemen-
tariër niet de meest geschikte. 
Hiervoor ontwikkelde hij zich 
via de gemeenteadministra-
tie binnen zijn partij en was 

hij gedurende zeven jaar de 
directeur van het CDA-bureau 
Limburg. Hij vervulde aan 
het begin van zijn carrière 
diverse bestuursfuncties op 
handbalgebied. Mevrouw 
Frissen-Eijkenboom is in de 
tijd dat haar man burgemees-
ter van Horst was, bescherm-
vrouwe van schutterij St.-Jan 
Grubbenvorst geworden.

Wij wensen de nieuwe gouver-
neur veel succes en wijsheid 
toe bij het vervullen van zijn 
functie… en een goede mai-
den-speech tijdens het OLS in 
Wessem!

Redactie en Stichting
Limburgs Schutterstijdschrift
 Luc Wolters

Benoeming
Een dag na het officiële 
afscheid van Hilde Houben-
Bertrand als gouverneur is de 
nieuwe gouverneur al voorge-
steld. Het was deze keer aan 
de SP.A (Socialistische Partij 
Anders - Sociaal Progressief 
Alternatief) om een kandi-
daat aan te duiden. Er werden 
enkele kandidaten naar voor 
geschoven maar topfavoriet 
was toch wel Steve Stevaert. 
Voor zichzelf had hij al enkele 
maanden het besluit gemaakt 
om het ambt te ambiëren. Nu 
heeft zijn kandidatuur ook 
de nodige steun gekregen van 
de verschillende provinciale, 
Vlaamse en federale instanties. 
De benoeming ging in op 2� 
juni.

Over de nieuwe 
gouverneur
Steve Stevaert, gebo-
ren te Bilzen op �2 
april �954, is lid van 
de socialistische 
partij SP.A.
Robert 
Stevaert, 
zoals hij 
officieel 
heet, is 
sinds 2003 
partij-
voorzitter 
en sinds 
de verkie-
zingen in 
2004 zetelt 
hij ook in 
het Vlaams 
parlement. 

Hij is ook reeds minister 
en minister vice-pre-
sident van de Vlaamse 
regering geweest. 

Burgemeester van de 
provinciehoofd-

stad Hasselt 
werd hij in 
�995. Als 
burgemees-
ter van 
Hasselt 
verwierf 
hij de 
bijnaam 
‘Steve 
Stunt’, een 
bijnaam 
die hij 

kreeg door 
invoering 

van gratis 

openbaar vervoer in Hasselt. 
Een stunt die wereldwijd aan-
dacht kreeg. Hij begon zijn 
politieke carrière echter als 
provincieraadslid en gede-
puteerde eind jaren tachtig. 
Daarvoor heeft hij nog een 
carrière gehad als cafébaas en 
een opleiding genoten aan de 
Hotelschool van Hasselt.

Hij staat bekend als een stem-
menkanon en een grootmees-
ter in oneliners. Hij wil net 
als de vorige gouverneur dicht 
bij de mensen staan en wil 
Limburg ook duidelijk op de 
kaart zetten.

 Jo Bloemen

Steve Stevaert nieuwe gouverneur 
Belgisch-Limburg
Belgisch Limburg heeft een opvolger voor Hilde 
Houben-Bertrand, namelijk Steve Stevaert.
Vanaf 1 juni zal hij het ambt van gouverneur bekleden, 
een thuiskomst na jaren in de nationale politiek 
geacteerd te hebben.

Léon Frissen wordt de nieuwe commissaris van de koningin.  
Op de foto is hij nog te zien in zijn functie als burgemeester van Horst.
Foto: website burgemeester van Horst
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Volksfeest ter ere van het afscheid van 
Gouverneur Hilde Houben-Bertrand

De Belgisch-Limburgse schut-
terijen waren hier dan natuur-
lijk ook prominent aanwezig. 
Want sinds Hilde Houben-
Bertrand in �995 gouverneur 
werd van Belgisch Limburg is 
ze fan geworden van het schut-
terswezen. Dat kon u al uitge-
breid lezen in het vorige schut-
terstijdschrift (L.S. 66, maart 
2005) waarin we een interview 
met haar hadden. 

Om even na �5 uur werd de 
gouverneur in een limousine 
de grenslandhallen binnenge-
reden. Ondertussen hadden de 
koningen, vaandrigs, marke-
tentsters en schutters zich al in 
een erehaag opgesteld om de 
gouverneur te verwelkomen. 
Dan was het aan de trom-
melaars van de schutterijen 
van Sint-Joris Kaulille, Sint-
Sebastiaan Grote-Brogel en 
Sint-Huibrechts-Lille om de 
gouverneur naar haar plaats 
te begeleiden. Zij hadden voor 
deze gelegenheid een geza-
menlijk nummer ingestu-
deerd. Toen de gouverneur 
haar plaats had ingenomen 
hebben de trommelaars van 
Sint-Sebastiaan Grote-Brogel 
en Sint-Joris Kaulille hun fel 
gesmaakt taptoenummer nog 
gespeeld.

Na deze geslaagde opening 
door de schutterijen waren 
er nog allerlei optredens  van 
koren, dansgroepen, een 
vendelgroep, zangers, … . In 
de zaal was er ook een gezel-

lige drukte. Veel verenigingen 
en organisaties waar de gou-
verneur lid van is of affiniteit 
mee heeft, hadden een stand 
gemaakt om zich voor te stel-
len of om de bezoekers iets aan 
te bieden. De schutterijen had-
den een schietstand gemaakt 
waar er met de luchtbuks kon 
worden geschoten. Er werd 
in groten getale gebruik van 
gemaakt. De gouverneur zelf 
kon natuurlijk niet langs de 
stand passeren zonder zelf een 
schot te wagen. Onder de grote 
druk miste ze wel haar schot, 
iets wat we van haar eigenlijk 
niet gewend zijn. Maar gezien 
de omstandigheden mogen 
we haar dat zeker niet kwalijk 
nemen, ze had zelfs nauwelijks 
de tijd om rustig aan te leg-
gen. Na haar schot werd door 
de schuttersbonden ‘Maas en 
Kempen’ en ‘De Maasvallei’, 
het Genker Verbond, de 
Lommelse schuttersgilden en 
het Provinciaal Verbond van 
Karabijnschutters Limburg 

haar een plakkaat aangeboden 
met een collage van schutters-
foto’s, met centraal een foto 
van haar onder de buks.

In een snelle reactie – want 
ze had nog veel standen te 
bezoeken – bedankte ze de 
aanwezige schutters voor de 
optredens, het mooie aan-
denken en zeer zeker voor de 
grote aanwezigheid. Ze wist 
er ook bij te vertellen dat ze 
het schutterswezen zeker niet 
uit het oog zal verliezen. Dat 
horen wij natuurlijk graag.

Het volksfeest duurde nog tot 
een uur of zes en er werd nog 

lustig geschoten op de schiet-
stand. De Belgisch Limburgse 
schutterswereld heeft hier weer 
laten zien dat ze springlevend 
is en dat ze op een dergelijk 
evenement zeker een publieks-
trekker is.

Het officiële afscheid vond 
plaats op dinsdag 24 mei in 
het cultureel centrum van 
Hasselt. Daar kan u meer 
over lezen in het volgende 
nummer van het Limburgs 
Schutterstijdschrift.

Namens de hele schutters-
wereld, maar voornamelijk 
namens de Belgisch Limburgse 
schutterswereld, willen we 
onze gouverneur Hilde 
Houben-Bertrand hartelijk 
danken voor dit mooie feest en 
hopen dat ze er zelf ook veel 
plezier aan heeft gehad.

   Jo Bloemen

Afscheidsnemend Gouverneur van Belgisch Limburg 
Hilde Houben-Bertrand is op zaterdag 21 mei op een 
grootse manier gevierd en in de bloemetjes gezet in de 
Grenslandhallen in Hasselt. Het werd een feestelijke 
happening waarbij alle Limburgers kennis konden 
maken met de interesses van de gouverneur.

 Op de schietstand van schut-
terij St.-Joris Kaulille werd de 
gouverneur geïnstrueerd, alvorens 
ze haar schot loste.
Foto: Jo Bloemen

 

 Bij gelegen-
heid van haar 
afscheid werd aan 
de gouverneur een 
plakkaat aange-
boden met een 
fotocollage. Van 
links gouverneur 
Houben-Bertrand, 
bondsvoorzit-
ter Peter Ressen 
en bestuurslid 
Herman Janssen.
Foto: Jo Bloemen
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Zuid Limburgs Federatiefeest 2005 Born

De organisatie van het ZLF 
wordt bij loting bepaald. Gelet 
op het aantal aangesloten 
schutterijen kan men dus 
slechts eens in de ruim 60 jaar 
de organisatie toegewezen 
krijgen. Dit, in relatie met de 
grootte van het evenement, 
maakt het ZLF tot dé meest 
belangrijke verenigingsacti-
viteit in een lengte van jaren. 
Een hele eer ook om zich ten 
overstaan van de zustervereni-
gingen, de eigen gemeenschap 
en de hopelijk grote toeloop 
van toeschouwers te presente-
ren. Schutterij St.-Martinus zal 
daarbij alles uit de kast halen 
om de bezoekers qua invulling 
en organisatie een programma 
voor te schotelen dat klinkt als 
een klok. 
Op �9 februari jl. werd de 
optochtvolgorde bij loting 
bepaald. Verschillende jeugd-
leden van schutterij St.-Marti-
nus hielpen de organisatie 
hierbij.

Locatie feestterrein
Voordat op zondagmiddag 
�7 juli de schutterijen in een 
kleurrijk lint door de straten 
van Born trekken, heeft er al 
heel wat schutters- en vrijwil-
ligerszweet gevloeid om alles 
in goede banen te leiden. Na 
veel inzet en lang onderhande-
len heeft de organisatie op de 
hoek Groenstraat/Graetheide 
de beschikking gekregen over 
een mooi evenemententerrein. 
De ontsluiting via het sport-
park aan de Hennekuilstraat 
zal zorg dragen voor een vlotte 
doorstroom van de ruim 60 

schutterijen, die hun optocht 
en defilé afwerken. Schutterij 
St.-Michael uit Doenrade zal 
als eerste vertrekken terwijl 
de rij gesloten wordt door 
schutterij St.-Salvius uit 
Limbricht. Voor de volledige 
optochtvolgorde verwijzen wij 
naar de speciaal door schut-
terij St.-Martinus over dit 
evenement opgezette website: 
www.ZLF2005.nl

Bijwedstrijden
Na afloop vinden op het eve-
nemententerrein de schietwed-
strijden plaats. Tevens zullen 
de schutters individueel of in 
groepsverband beoordeeld 
worden op diverse muzikale en 
uiterlijke disciplines. Zo wor-
den onder meer de titels van 
beste koning(in), keizer(in), 

marketentster(groep), biele-
man, trommelaar, blazer of 
exercitiepeloton vergeven. 
Dit alles wordt vanuit de 
feesttent muzikaal begeleid 
door de vrolijke tonen van 
de band “Compeneej”, “Big 
Benny” en het blaasorkest 
“Die Anseltaler”. Daar kunnen 
schutters en bezoekers tot in 
de kleine uurtjes terecht voor 
een uitgebreide catering en een 
passend natje en droogje. 

Omlijsting
Naast dit schuttersfestijn pre-
senteert schutterij St.-Martinus 
een omlijstend programma 
dat gezien mag worden. Zowel 
op vrijdag �5 als zaterdag �6 
juli schotelt de organisatie een 
geweldig showprogramma 
voor. 
Op vrijdag �5 juli treden op 
het populaire Network (met 
geweldige licht- en geluids-
show) en “Rowwen Hèze”, 
Limburgs meest vermaarde 
popband. 
Op zaterdag �6 juli kunnen de 

beentjes nogmaals van de vloer 
tijdens een harmonieuze 70’er-
80’er-jaren party. DJ John 
Arend verzorgt de muziek, 
gevolgd door “Boston Tea 
Party” met veel lichteffecten, 
een aantal blazers, dansers en 
zangeressen. Later die avond 
zal René Shuman samen met 
Angel Eye op zijn eigen onna-
volgbare wijze de tent met een 
wervelende show ouderwets 
laten swingen. 

Voorverkoopadressen
Wil jij er in de bruisende 
feesttent aan de Groenstraat 
in Born bij zijn, spoed je dan 
nu reeds naar een van de 
voorverkoopadressen die je 
kunt vinden op de internetsite 
www.ZLF2005.nl. Wij hopen 
jullie dit weekend tijdens een 
van genoemde evenementen 
te mogen ontmoeten. Al met 
al moet dit wel haast een 
geslaagd schuttersspektakel 
worden daar in Born.

   Peter Peeters

In het weekend van vrijdag 15 t/m zondag 17 juli a.s. 
organiseert schutterij St.- Martinus Born het Zuid 
Limburg Federatiefeest (ZLF)  Dit schuttersfeest, dat 
door de deelname van zo’n 60 schutterijen van de drie 
Zuid Limburgse schuttersbonden het op een na grootste 
schuttersfestijn is, wordt daardoor ook wel lovend het 
klein OLS genoemd. 

Een jeugdig lid van St.-Martinus Born 
assisteert bij de loting voor de optochtvolgorde.
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Al in een vroeg stadium werd 
er gesproken over een ope-
ningsceremonie. De initiatief-
groep was van mening dat het 
gehele dorp bij de openings-
plechtigheid betrokken moest 
worden. Met name de voorzit-
ter van de groep de heer Hans 
Reuters hechtte hier zeer veel 
waarde aan. Een gelukkige 
bijkomstigheid was dat de 
opening op �9 juli 2002 samen 
viel met de Dorpsfeesten in 
Neer, jaarlijks georganiseerd 
door Mannenkoor Maas & 
Neergalm. In goed overleg 

werd het mogelijk dat van alle 
faciliteiten gebruik gemaakt 
kon worden. De openingsce-
remonie werd verricht door 
Baron B.J. van Voorst tot 
Voorst, de Gouverneur van 
Limburg tezamen met vele 
hoogwaardigheidsbekleders, 
bestuurders en gasten die 
uit hoofde van hun functie 
betrokken waren geweest bij 
de realisatie van de restauratie 
van de watermolen. Bij deze 
gelegenheid werd ook het 
nieuwe Gouverneur bier ten 
doop gehouden van brouwerij 
Lindeboom Bier. Het bier dat 
ook op het komende OLS zal 
worden gedronken. Na het 
welkomstwoord en speeches 
die op het versierde Kerkplein 
van Neer waren uitgesproken, 
trok men in optocht naar 
de molen. De gasten werden 
begeleid door leden van schut-
terij St.-Sebastianus en bij de 
watermolen werden de gasten 
begroet door de vendelzwaai-
ers van de Bussen Schutten 
Broederschap van St.-Martinus 
uit Neer. Dit kleurrijk schouw-
spel werd door de gasten bij-
zonder gewaardeerd. Zondag 

2� juli werd de molen officieel 
ingezegend en werd er een 
H. Mis opgedragen aan de 
oever van de Neerbeek in de 
nabijheid van de molen. Ook 
hier waren de schutterijen bij 
betrokken o.a. met het afschie-
ten van kamerschoten.

Om de beide schutterijen te 
betrekken bij de openingscere-
monie was niet moeilijk. Twee 
leden van de initiatiefgroep 
zijn lid van de schutterijen in 
Neer. Peter van der Horst, lid 
van schutterij St.-Sebastianus 
en Ton Klaessen, lid van schut-
terij de Bussen Schutten 

St.-Martinus. Tijdens de 
gehouden openlucht mis werd 
door de voorganger de Vicaris 
Ton Storcken van het bisdom 
Roermond het idee geop-
perd om, naar aanleiding van 
de opening van de Friedesse 
Molen, iets te doen voor een 
ontwikkelingsland bijvoor-
beeld voor Ghana. Om daar 
symbolisch Friedesse Molens 
te plaatsen, echter in de vorm 
van maïsmolens voor de 
inlandse dorpen waar zeer veel 
behoefte aan is. Deze molens 
kosten ca € 2.000 per stuk en 
dat staat in geen verhouding 
met de kosten van de restau-

Al weer enige jaren geleden, om precies te zijn in de 
zomer van 1997, was er een groep mensen in Neer die 
het initiatief namen om het monument “de Friedesse 
molen”, een watermolen uit 1343 gelegen aan de 
Neerbeek in Neer, te restaureren. Dat het achteraf 
meer dan vijf jaar zou duren had men vooraf nooit 
kunnen bevroeden. Voordat in onze democratische 
maatschappij alle neuzen dezelfde richting uitwijzen 
moet men veel geduld en uithoudingsvermogen 
hebben en moest er veel overleg plaats vinden met alle 
mogelijke instanties. Dit heeft inderdaad meer dan vier 
jaar geduurd. Ook het geld bijeen te krijgen was een 
hele klus, de totale kosten bedroegen € 1,2 miljoen. De 
uiteindelijke restauratie en de bouw van de stuw in de 
Neerbeek hebben ruim een jaar in beslag genomen. Het 
resultaat is prachtig.

Wonderlijk toeval:

de Friedesse molen uit Neer brengt Limburgse schutter naar 
Ghana waar deze de Ghanese schutterswereld ontmoet
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ratie van deze molen. Dan 
moet het toch mogelijk zijn 
dat deze initiatiefgroep met 
zoveel ambities, ook een paar 
molens voor Ghana bij elkaar 
kan krijgen. De initiatiefgroep 
heeft dit ter harte genomen 
en heeft een actie opgestart 
om tenminste vijf maïsmolens 
voor Ghana te verwezenlijken. 
Uiteindelijk zijn het er twaalf 
geworden.

Tijdens een van de interviews, 
gegeven door Peter van der 
Horst, maakte hij de opmer-
king: “Als alle molens draaien 
in Ghana gaan we kijken hoe 
alles functioneert en deze reis 
betalen we uit eigen zak.” 
Zo gezegd zo gedaan. In het 
najaar van 2004 werd een reis 
gepland naar Ghana onder de 
voorwaarde dat we alle dor-
pen zouden gaan bezoeken, 
waar door de stichting een 
maïsmolen was gerealiseerd. 
Deze reis werd ondernomen 
door Hans Reuters, voorzit-
ter van de initiatiefgroep en 
Peter van der Horst, PR man, 
samen met hun echtgenotes. 
Tijdens de voorbereidingen 
van deze reis werden we door 

de Nederlandse ambassadeur 
in Ghana, de heer Arie van der 
Wiel, opmerkzaam gemaakt op 
het feit dat er ook schutterijen 
in Ghana floreren. Dit klonk 
voor ons een beetje ongeloof-
waardig in de oren. De ambas-
sadeur stelde zelfs voor om het 
“schuttepak” mee naar Ghana 
te nemen om daar eventueel 

een confrontatie met de plaat-
selijke schutters aan te gaan. 
Door bagage beperkingen heb-
ben we dit niet kunnen realise-
ren. Gezien de daar heersende 
temperaturen, gelukkig maar.

Bij ons verblijf van een aantal 
dagen in Accra, de hoofdstad 
van Ghana, vond ik tijdens 
een rustige middag een boekje 
in de Nederlandse residentie 
waarin een aantal schutterijen 
uit de regio van Cape Coast 
werden toegelicht. De naam in 
de inlandse taal is ASAFO, wat 
zoveel betekent als soldaat of 
krijger en ASAWFO wat danser 
betekent Al lezende ontdekte 
we dezelfde doelstellingen die 
de oorsprong vormden van 
het bestaan van de schutterijen 
zowel hier als in Ghana. Echter 

in Ghana toegespitst op de 
plaatselijke omstandigheden, 
zoals bescherming van de 
bevolking, bescherming tegen 
aanvallen van wilde dieren, 
het opsporen van verdwaalde 
mensen in het oerwoud en 
sociaal zwakkeren in het dorp 
bijstaan op wat voor manier 
dan ook.

Verder lezend ontdekte ik dat 
ook zij ieder jaar een confron-
tatie met andere compagnies 
(schutterijen) hebben in de 
vorm van festivals, echter 
niet vergelijkbaar met onze 
schuttersfeesten, maar meer 
besloten bijeenkomsten. Verder 
werd er in die publicatie niets 
vermeld hierover. Een bijzon-
derheid zijn de verzamelplaat-
sen waar de ASOFO´s samen-
komen om wat voor reden dan 
ook. Deze verzamelplaatsen 
zijn opvallende bouwsels 
die men ziet op prominente 
plaatsen langs de doorgaande 
wegen van de dorpen. Deze 
monumenten zijn zeer kleur-
rijk en vertellen een beetje 
de doelstellingen die men 
nastreeft. Een groot contrast 
tot de straatarme dorpen waar 
ze in staan. We zijn op onze 
reis in verschillende dorpen 

gestopt om deze monument-
jes te fotograferen. Men was 
daar niet altijd even gelukkig 
mee, maar met wat Chedis (de 
Ghanese munteenheid) was 
bereidheid vlug geregeld en 
mochten we zelfs hier en daar 
in het monument kijken of er 
op klimmen om het beter te 
kunnen zien.

Deze opmerkelijke gebeurtenis 
wilden wij u niet onthouden 
en zo kunt u zien dat het 
schutterswezen niet alleen 
een Europese aangelegenheid 
is maar dat ook in andere 
culturen hulpvaardigheid en 
bescherming van haard en 
goed vanzelfsprekende hoe-
danigheden zijn en ook daar 
in verenigingsvorm worden 
opgepikt. Overigens, de twaalf 
geplaatste maïsmolens werken 
geweldig en geven de moge-
lijkheid voor deze straatarme 
dorpen onafhankelijk te wor-
den en hun welvaart te verho-
gen. Na terugkeer is inmiddels 
alweer geld bij elkaar gebracht 
voor de plaatsing van nog 
eens twaalf molens in Ghana, 
totaal zijn er dan 24 geplaatst. 
Mochten er schutterijen zijn 
die een bijdrage willen geven, 
om de straatarme Ghanese 
schutterscollega´s te hel-
pen, kan dit op bankrek. nr. 
�2.34.47.305

  Peter van der Horst

Foto’s monumenten Ghana: 

Hans Reuters

Verdere foto’s uit het archief van de 

Stichting Friedesse Molen Neer



Limburgs Schutterstijdschrift 67 Juni 2005�2

Wisselexpositie 
Wessem
Het inrichten van een wis-
selexpositie door de winnaar 
van het OLS is een traditie, 
die door de onlangs overle-
den drs. Frans Wolters in het 
leven is geroepen. Schutterij 
St.-Joris Wessem, dat in juli 
2004 het schieten van het OLS 

heeft gewonnen en het OLS 
op 3 juli 2005 zal organiseren, 
heeft in het Museum in Steyl 
een wisselexpositie ingericht, 

die in de komende maanden 
te bezichtigen is. Bij gelegen-
heid van het inrichten van 
het winnaarshoekje bood een 

deputatie van schutterij St.-
Aamandus Opglabbeek, bij 
monde van voorzitter Noël 
Casters, een cheque aan het 
museum aan om het goede 
werk te kunnen voortzetten. 
Voorzitter Henk Vossen van 
de museumstichting en vice-
president Jos Michels spraken 
een dankwoord uit richting 
Opglabbeek en wensten de 
Wessemse schutters bijzonder 
veel succes toe bij de organisa-
tie van het OLS.

Verworven Echts 
schutterszilver
Het Limburgs Schutterij 
Museum in Steyl-Tegelen, 
gemeente Venlo, toont de kleu-

Op zaterdag 12 maart 
stond het Limburgs 
Schutterij Museum in 
Steyl weer volop in de 
belangstelling. Schutterij 
St.-Joris Wessem, winnaar 
van het OLS, heeft een 
wisselexpositie over de 
verenigingshistorie in 
het Museum ingericht. 
Bovendien verwierf het 
Museum die dag verloren 
gewaand schutterszilver 
van een niet meer 
bestaande schutterij uit 
Diergaarde-Echt.

OLS-winnaar Wessem exposeert in het Limburgs Schutterij Museum 

Museum verwerft verloren Echts schutterszilver

 Voorzitter Noël Casters (links) 
van St.-Amandus Opglabbeek 
overhandigt een cheque aan het 
Limburgs Schutterij Museum. 
Vice-president Jos Michels (mid-
den) en Museumvoorzitter Henk 
Vossen nemen het dankbaar aan.
Foto’s: Luc Wolters

 

 Het verloren gewaande Echtse schutterszilver heeft een plaatsje in het museum verworven. De Brabantse 
schutter Frank van Loon (links), die namens de Limburgers mee had geboden op de veiling in Den Bosch 
kwam de zilveren schilden hoogstpersoonlijk overhandigen in Steijl. Voorzitter Henk Vossen dankt hem.
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renpracht en de historie van 
het Limburgse schutterswezen. 
Het Museum wil aan deze taak 
inhoud geven door telkens 
alert te blijven op bijzondere 
en mooie voorwerpen, die 
dit schutterswezen kunnen 
illustreren. Zo bleek recent 
dat verloren gewaand Echts 
schutterszilver van de verdwe-
nen schutterij St.-Honorius 
Diergaarde-Echt op een vei-
ling in Den Bosch zou worden 
aangeboden. Middels een 
tussenpersoon – de Brabantse 
schutter Frank van Loon 
samen met gildenkenner Johan 
Oomen - heeft het Museum 
meegeboden en heeft dit zilver 
verworven en daarmee voor 
Limburg behouden. Dit werd 
mede mogelijk gemaakt door 
een financiële ondersteuning 
van de “Vrienden van het 
Limburgse Schutterswezen”. 
Het betreft dertien zilveren 
schilden, inclusief ketting en 
sjerp, van de schutterij uit het 
Echtse gehucht Diergaarde, 
soms ook aangeduid als schut-
terij van Maria-Hoop. Deze 
vereniging werd in �926 opge-
richt en was actief tot circa 
�950. 
In het oprichtingsjaar van de 
schutterij werd Diergaarde-
Echt een zelfstandig rectoraat 
en werd er een kerk gebouwd 
ter ere van Maria Moeder 
der H. Hoop, kortweg Maria 

Hoop, dat als afzonderlijke 
plaatsaanduiding gebruike-
lijk werd. De schutterij werd 
vernoemd naar de heilige 
Honorius, waarvan de kerk 
in Diergaarde in �926 een 
relikwie ontving. De konings-
schilden hebben een goede 
dikte, zijn met de hand geklopt 
en voorzien van een duidelijke 
gravering. Slechts drie hebben 
zilvermerken. Het is opval-
lend dat zo’n mooie collectie 
schutterszilver zomaar op 
de veiling kan komen. Door 
tijdig reageren zijn ze thans 
in het Limburgs Schutterij 
Museum te bewonderen. Frank 
van Loon en Johan Oomen 
kwamen het Echtse zilver 
persoonlijk aanbieden aan 
het Museum waar een vitrine 
was gereserveerd om de nieuw 
verworven schatten aan het 
publiek tentoon te stellen. 

Toegankelijk voor 
publiek
De wisselexpositie over 
Wessem en het verworven 
Echtse schutterszilver zijn voor 
het publiek toegankelijk in het 
Limburgs Schutterij Museum 
(in de vleugel, rechts van het 
Missiemuseum),Veerweg 24d 
te Steyl. Tel.: 077-3735284. 
Open van dinsdag t/m zondag 
van �3.00 tot �7.00 uur.

  Luc Wolters

 Het schuttershoekje wordt als wisselexpositie door OLS-organisator 
Wessem tot aan het plafond ingericht.
 

Zilveren schilden
Lijst van het verworven schutterszilver van schutterij  
St.-Honorius Diergaarde-Echt
�926  Schutterij St.-Honorius Diergaarde-Echt, sikkel-

vormige plaat
�926 G.H. Paulis, sikkelvormige plaat
�927 H. van Heel
�928 J. Backers
�929  Th. van Heel
�930 G.H. Paulis
�93� J. Wolters
�933-�934 Th. Ramakers
�934-�935 J. Ramakers
�935 Th. van Heel
�936-�937 J. Hogenboom 
�937-�938 J. Wolters
�948 C. van Kempen
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25-Jarig jubileum Souvereine Orde Rode Leeuw

Het jubileumfeest werd 
gehouden in Stramproy in 
zalencentrum de Zaal. Aan 
de ingang werden de deel-
nemers ontvangen door de 
Kanselier/Zegelbewaarder van 

Op zaterdag 23 april vierde het kapittel van de Edele 
Eedbroederschap van de Soevereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de heilige Sebastianus het 25–
jarig bestaan.

maar ook vanwege de 
lente en de vernieuwing 
en verjonging die het 
gevolg zijn van de schut-
tersfeesten. In zijn preek 
memoreerde hij dat de 
broederschap een door-
snee vormde van onze 
maatschappij en dat de 
broederschap invulling 
gaf aan de oude waar-
den en normen van het 
schutterswezen. Hij prees 
de broederschap, en via 
hem alle schutters, met 
hun werk aan de samen-
leving waar mensen in 
hun waarde gelaten wor-
den door solidariteit en 
respect voor het kerkelijk en 
wereldlijke gezag. De verte-
genwoordigers van de Duitse 
tak van de Broederschap bood 
een kaars aan die door pas-
toor Mutsaerts gewijd werd. 
De H. Mis werd opgeluisterd 
door het gemengd koor van 
Stramproy dat dit op voortref-
felijke wijze deed.

Terug in de zaal sprak de vice-
president dhr. J. Michels de 
aanwezigen toe. Hij begon zijn 
toespraak met een herdenking 
aan Frans Wolters wiens plaats 
hij nu moest innemen. Dhr. 

Michels noemde Frans 
Wolters een gedreven en 
bekwaam man die leefde 
voor zijn schutterswereld 
en die graag bij en tussen 
de schutters was vanwege 
de christelijke waarden 
die hij daar aantrof. Dhr. 
Michels riep op het werk 
van Frans Wolters voort 
te zetten. Na een minuut 
stilte ter nagedachtenis aan 
Frans Wolters feliciteerde 
dhr. Michels de broeder-
schap en in het bijzonder 
Leo Jans en Jan Kessels die 

vijfentwintig jaar geleden de 
impuls gegeven hadden tot de 
oprichting van het broeder-
schap. In zijn toespraak vroeg 
hij zich vervolgens af in wat 
voor een wereld wij in 2005 

het kapittel Jac van 
der Vorst. In de 
zaal was er koffie 
en vla en van meet 
af aan was het een 
hartelijk weerzien 
van de leden van 
de broederschap 
en hun part-
ners. Na een kort 
openingswoord, 
met een speciaal 
welkom voor de 
leden van schut-
terij St.-Catharina 
uit Stramproy die 
jaarlijks assisteren 
bij de Investituur 
in januari, vertrok 

het gezelschap naar de St.-
Willibrorduskerk waar een 
plechtige H. Mis werd opge-
dragen door de Grootprior 
Pastoor Mutsaerts. Hij werd 
daarbij geassisteerd door zijn 
Duitse collega dhr. Bucher 
en  pastoor Notermans van 
Stramproy. Pastoor Mutsaerts 
gaf in zijn welkomstwoord 
aan dat gevraagd was om een 
feestelijke eucharistieviering 
vanwege het 25–jarig jubileum 

Juni 2005

 Thesaurier Jan Kessels, sinds 
het begin kapittellid, grootprior 
pastoor Mutsaerts en oud-groot-
meester Leo Jans, stichter van de 
Souvereine Orde. 
Foto: Peter Segers

 De broederschapskaars 
Foto: Peter Segers

 

De kerk was goed gevuld bij de jubileummis van de Orde.
Foto: Peter Segers

leven. Materialisme, egoïsme 
en individualisme voeren de 
boventoon. Hij vroeg zich af 
wat de jeugd nog het begrip 
waarden en normen zegt. Hij 
riep op vast te houden aan de 
waarden en tradities van de 
schutterswereld en deze op 
een idealistische manier uit te 
dragen. Dhr. Michels sloot af 
met te stellen dat de wereld 
behoefte heeft aan mensen die 
op durven te komen voor hun 
waarden en normen.
Na het officiële gedeelte was 
er tijd voor ontspanning en 
een hapje en een drankje. De 
artiesten Sef Diederen en Thei 
en Marij vermaakten de aan-
wezigen die in de tussentijd 
zich te goed deden aan een 
zeer goed verzorgd warm en 
koud buffet. Rond 2�.00 uur 
werd de bijeenkomst afgeslo-
ten en werd de thuisreis met 
een tevreden gevoel aanvaard.

 Herman Hawinkels
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De open repetitie
Natuurlijk is het belangrijk 
om kinderen te leren over 
de eigen cultuur, de plaatse-
lijke gebruiken en de locale 
traditie. Het is echter nog 
belangrijker om ze ook daad-
werkelijk te betrekken bij de 
schutterij, met name bij de 
drumband. Vandaar dat na de 
gastles op school de kinderen 
werden uitgenodigd om eens 
te komen kijken op een open 
repetitie. Hoe gaat dit er nu 
aan toe, hoe klinkt het, hoe 
zit de opleiding in elkaar, 
etc. In de drie weken voor-
afgaand aan de gastlessen op 
school en de open repetitie, 
was er middels het plaatselijk 
krantje enige bekendheid aan 
gegeven. De kinderen hadden 

via school een 
brief meegekre-
gen waarin de 
ouders werden 
uitgenodigd. In 
ons verenigings-
lokaal werden 
de voorberei-
dingen getrof-
fen, tafels en 
stoelen werden 
klaargezet en 
er werd een 
gastvrouw aangewezen, die 
de gasten zou ontvangen, een 
plaats zou aanbieden en hen 
een paar consumpties zou 
aanbieden. 

Het programma zou kort en 
eenvoudig zijn. In het ope-
ningswoord werd door de 

secretaris aangehaald waarom 
het voor de ontwikkeling van 
een kind belangrijk is om 
ook een muzikale opleiding 
te volgen. Hij gaf verder een 
korte uiteenzetting over de 
schutterij en welke andere 

activiteiten er plaatsvinden. 
Daarna werd een stukje repe-
titie gehouden. Zowel ouders 
als kinderen kregen zo een 
goed beeld van wat ze mogen 
verwachten. Natuurlijk is er 
bijna geen betere manier om 
de echte schuttersmuziek eens 
te laten horen. Vervolgens was 

het woord aan de 
instructeur. Hij 
gaf tekst en uitleg 
over de instru-
menten en over 
de opleiding. Na 
nog een klein 
stukje repetitie 
werd er een korte 
pauze ingelast. 
Tijdens de pauze 
werd er door 
de instructeur 
en een aantal 
bestuursleden in 
een persoonlijk 
gesprek, met 

vooral de ouders, gespro-
ken over de drumband, de 
verwachtingen en andere 
zaken die nog niet aan de 
orde waren geweest. In deze 
gesprekken konden de ouders 
hun redenen en motivatie 

aangeven waarom zij hun kin-
deren wilden aanmelden voor 
de schutterij en kon de vereni-
ging aangeven wat zij van haar 
leden verwachtte. Er werden 
concrete afspraken gemaakt 
en de nieuwe leerlingen zijn in 
dezelfde week gestart met hun 
opleiding.

De manier om kinderen ken-
nis te laten maken met het 
schutterswezen is dus vooral 
door de drumbands, kla-
roen- en fluiterkorpsen, etc. 
De benadering, zoals deze in 
Neer is uitgeprobeerd, was er 
vooral op gericht om kinderen 
te prikkelen en nieuwsgierig te 
maken. 
Tijdens de open repetitie was 
de gehele drumband aanwezig 
en ontvingen met name de 
ouders veel informatie Dat het 
ook anders kan om kinderen 
te motiveren werd duidelijk 

Deel II

KESSEL/NEER – Het is al weer een tijdje geleden dat 
het scholenproject gestart is. Doel van dit project is 
om de jeugd weer bekend te doen worden met het 
schutterswezen omdat gebleken is dat veel kinderen niet 
eens weten wat een schutterij is, laat staan dat ze weten 
dat er in hun eigen plaats een schutterij actief is. Reden 
dus om de modernste mediatechnieken in te zetten 
om ons eeuwenoude cultuurgoed te gaan 
promoten bij de jongere generatie. En wat 
blijkt? De jeugd vindt de schutterij “vet, 
cool, gaaf en sjiek”.

Een verslag van een nadere kennismaking door kinderen met een traditie

Jeugd toont interesse in schutterijen
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in Kessel. Hier werd door het 
fluiterkorps van schutterij St.-
Hubertus een echte workshop 
voor kinderen georganiseerd. 

De workshop
Het grote verschil met de aan-
pak in Neer was dat hier juist 
de kinderen die al lid zijn, een 
actieve rol speelden om andere 
kinderen ook te motiveren 
om lid te worden. Middels 
publicaties in de plaatselijke 
media en folders die op de 
basisschool waren uitgedeeld, 
waren kinderen op de hoogte 
gebracht van deze activiteit, 
welke in de kerstvakantie werd 
georganiseerd. De kinderen die 
mee wilden doen moesten zich 
van tevoren aanmelden voor 
deze middag. 

De workshop 
bestond uit vier 
stands met vijf acti-
viteiten. Terwijl de 
kinderen met hun 
ouders binnen kwa-
men speelden een 
kwartet, gevormd 
door enkele gevor-
derde leerlingen. 
Na een welkomst-
woord volgde een 
korte uitleg van het 
programma van 
die middag, waarna 
meteen gestart werd 
met de eerste activiteit. Deze 
betrof de stand waar kinderen 
(en eventueel ook de ouders) 
alle informatie kregen over de 
fluiten, de verschillen er tus-

sen, hoe de opleiding in elkaar 
zat, etc. Ook lieten enkele leer-
lingen die pas kort bezig waren 
met de opleiding, een stukje 
horen van datgene wat ze tot 
dan geleerd hadden. Een zeer 
concrete manier om te laten 
zien aan kinderen en ouders 
wat ze na een bepaalde periode 
mogen verwachten aan muzi-
kale ontwikkeling als ze zelf 
de opleiding gaan doen. De 
informatie werd gegeven door 
de instructrice en natuurlijk 
konden de aspirant-leden c.q. 
geïnteresseerden ook even 
proberen of ze geluid konden 
krijgen uit de verschillende 
fluiten. 

De tweede activiteit bestond 

uit een exercitieles. De jonge 
gasten met hun ouders, de hui-
dige leerlingen en muzikanten, 
aangevuld met enkele schut-
ters, werden samengevoegd 

tot een “muziekcorps” en 
kregen in een half uur tijd de 
eerste beginselen aangeleerd. 
Zo werd het in de houding 
komen geoefend, op de plaats 

rust, het voorwaarts gaan en 
het halt houden. Ondertussen 
werd ook de rol van een jury 
uitgelegd en konden de kinde-
ren punten verdienen als ze de 

onderdelen op 
de juiste wijze 
uitvoerden. Het 
competitie-ele-
ment motiveert 
kinderen enorm, 
allemaal wil-
den ze zo veel 
mogelijk punten 
halen. Omdat 
de helft van de 
groep nog nooit 
gemarcheerd 
had waren er 
enige hilarische 
momenten. 

Zeker het halt houden ging in 
het begin regelmatig mis, niet 
zozeer bij de kinderen, maar 
juist bij de ouders. Daarna 
werd nog even kort iets uitge-

legd over de functie 
van een tamboer-
maître en het doel 
van de stoktekens 
die hij of zij geeft. 

Na een korte pauze 
voor een consump-
tie werd verder 
gegaan met de 
derde activiteit: het 
slagwerkgebeuren. 
Op het podium 
stond het gehele 
slagwerkinstrumen-
tarium opgesteld dat 
door de vereniging 
gebruikt wordt: 

van marimba tot pauken, van 
koebel tot drumstel. De slag-
werkinstructeur bracht zijn 
presentatie met veel vaart tekst 
en uitleg. Hij werd daarbij 
geassisteerd door twee leerling-
slagwerkers en met zijn drieën 
werd tevens het hele gebeuren 
gedemonstreerd. Ook nu weer 
kregen kinderen en ouders een 
goed beeld wat de prestaties 
zijn na een aantal maanden 
muziekonderwijs. Als afslui-
ting van deze activiteit moch-
ten de aanwezige kinderen alle 
instrumenten uitproberen. 
Een oorverdovend kabaal was 
het gevolg. Daarna kregen de 
deelnemers nog een slagwer-
kles aangeboden, waarbij met 
zijn allen een eenvoudig stukje 



Limburgs Schutterstijdschrift 67 Juni 2005�7

muziek werd gemaakt. 
De laatste activiteit was het 
maken van een echte dwars-
fluit met behulp van … een 
pvc-buisje! Enkele creatieve 
geesten van het fluiterkorps 
hadden van tevoren al enige 
exemplaren gemaakt die na 
afloop ook nog eens uitgedeeld 
werden aan de kinderen. Een 
leuk idee, zeker omdat ze nu 
iets tastbaars mee naar huis 
konden nemen. Overigens 
was deze “stand” tijdens de 
gehele workshop in bedrijf, 
de jongste leerlingen van het 
fluiterkorps hebben er de tijd 
prima om gekregen door zich 
gedurende de uitvoering van 
de andere activiteiten bezig te 
houden met het maken van 
andere knutselwerkjes met wat 

gekleurd papier, lijm, viltstiften 
en ander goedkoop materiaal. 
Verder was er nog een stand 
waar men terecht kon voor 
algemene informatie over de 
vereniging. Er werd een video 
gedraaid over het laatste con-
cours waar het fluitercorps aan 
had deelgenomen. Deze stand 
was verder aangekleed met 
enkele attributen, zoals het 
uniform, de standaard met de 
naam en twee schellenbomen. 

De hele workshop duurde zo’n 
twee uur en dit was meer dan 
lang genoeg. De aandacht van 
de kinderen wordt dan toch 
wat minder. De afsluiting ging 
informeel, de aanwezigen wer-
den bedankt en ieder kon zijn 
gang gaan: ofwel nog eens naar 

een stand, ofwel naar huis. 
Ook tijdens de workshop heeft 
men een aantal kinderen als 
nieuw lid kunnen inschrijven. 
Hoewel tegenwoordig de jeugd 
bijna onbeperkte mogelijk-
heden heeft om een hobby te 
kiezen is het belangrijk om 
de muziek, zoals deze bij veel 
schutterijen wordt gemaakt, 
te blijven promoten als een 
zinvolle vrijetijdsbesteding. 
Zowel in Neer als in Kessel 
is bewezen dat kinderen best 
te motiveren zijn om lid te 
worden van een drumband. 
Uit ervaring is gebleken dat op 
termijn ook sommige ouders 
geïnteresseerd raken in de ver-
eniging en zich als lid opgeven. 
Daarmee zijn we gekomen bij 
een van de oude waarden: het 

schutterswezen kan een fami-
lieaangelegenheid zijn waar 
jong en oud zich thuis kunnen 
voelen.

Mochten er schutterijen zijn 
die meer informatie wil-
len of een voorbeeld willen 
ontvangen van de folders en 
teksten zoals deze gebruikt 
zijn, dan kan men con-
tact opnemen per e-mail: 
twan.stemkens@hetnet.nl 
Tevens een oproep aan die 
schutterijen, die ook dergelijke 
activiteiten hebben georgani-
seerd, om ook hun materiaal 
ter beschikking te stellen en dit 
door te mailen naar dit adres. 

  Audrey van Gaans en Twan 
Stemkens

Om �3.30 uur zal het ont-
vangstcomité klaar staan om 
de collega bielemannen, sap-
peurs en de genodigden te 
ontvangen met het bekende 
borreltje, koffie en vlaai. De 
opening van het treffen zal 
om �4.00 uur op ludieke wijze 
geschieden. Om �4.30 uur 
start een korte optocht onder 
begeleiding van de drumband 
van de Broederschap. Vanaf 
�5.00 uur zullen de spelen 
beginnen en naar een ver-
wachte eindstrijd rond �7.30 
uur worden beëindigd. Vanaf 
�8.00 uur zal er een heerlijke 
bieleman/sappeurs maaltijd 
klaar staan. De winnaars van 
het treffen zullen rond de 
klok van 20.30 uur bekend 
gemaakt worden waarna er 
nog een gezellig samenzijn 
in de tent of op de markt 
zal plaats vinden. Dit treffen 

zal dit jaar onder live muziek 
plaatsvinden. Wie houden 
we geheim. Het zal een leuke 
verassing zijn, want daar is 
“BEEG” sterk in, kijk maar 
eens terug naar het ZLF 2002.

Bielemannen/Sappeurs, 
Verenigt U en kom naar het 
grote treffen in het gezel-
lige Grevenbicht, laat zien 
wie U bent, laat zien hoe 

sterk U bent, vertegenwoor-
dig uw eigen vereniging. De 
bielemannen van schutterij 
Broederschap van het “Heilig 
Kruis” staan achter jullie en 
willen samen met jullie een 

hele gezellige dag door bren-
gen. Zonder jullie gaat het 
NIET.

U kunt contact opnemen en u 
aanmelden voor � augustus via 

het volgende e-mail adres: 
haroldenmirjam@home.nl  
De bielemannen van 
Schutterij Broederschap van 
het “Heilig Kruis” wensen 
alvast alle bielemannen en 
sappeurs heel veel broeder-
lijk succes toe, en hopen op 
een massale opkomst.
 
Met schuttersgroeten
 Jean Arntz

Bielemannen/Sappeurs treffen in Grevenbicht
Op 17 september 2005 is het weer zover. Schutterij 
Broederschap van Het Heilig Kruis Grevenbicht 
organiseert dan onder het motto “Bieleman/Sappeurs” 
Verenigt U!  het grote bieleman/sappeurstreffen op de 
markt van Grevenbicht.
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Twee Oud-Limburgse 
Schuttersfeesten?
Nu het geschil Neer-
Heythuysen door de daartoe 
ingestelde arbitragecommissie 
niet tot een einde is gebracht, 
omdat het bestuur van de 
federatie van schuttersbon-
den de zaak zelf in handen 
heeft genomen, wordt de kans 
met de dag groter, dat er dit 
jaar twee Oud-Limburgse 
schuttersfeesten gevierd zul-
len worden. Heijthuijsen, dat 
door het Federatiebestuur 
tot winnaar was verklaard 
nadat de overwinning van het 
Sacramentsgilde te Neer was 
geannuleerd, heeft reeds een 
datum voor het feest bepaald 
(�0 juli), terwijl het gilde 
te Neer eveneens een Oud-
Limburgs feest organiseert, 
omdat dit gilde zich niet bij 
de genomen beslissing wenst 
neer te leggen. Neer heeft zijn 
feest op drie juli bepaald (MR 
4-5-�949).

Rumoer blijft 
aanhouden 
Onder de veelzeggende 
titel “Het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest. Rumoer blijft 
aanhouden. Federatiebestuur, 
Heijthuijsen en Neer worden 

het niet eens”, gaf de krant 
op 5 mei �949 een samen-
vatting van hetgeen er was 
voorgevallen. Doordat het 
Federatiebestuur na tien 
maanden van confereren nog 
geen beslissing heeft geno-
men om de hoogste eer van 
het OLS-�948 definitief toe 
te wijzen, heeft de schutterij 
van het H. Sacrament te Neer 
besloten om op de traditio-
nele eerste Zondag van Juli dit 
groot festijn te organiseren. Zij 
meent hierdoor geheel volgens 
reglement te handelen, daar dit 
immers inhoudt, dat die schut-
terij, welke als nummer één uit 
het strijdperk komt, verplicht 
is het eerstvolgend jaar de 
organisatie op zich te nemen. 
Dit besluit werd kenbaar 
gemaakt aan de Baarlose Bond 
(waartoe genoemde schutterij 

behoort), die op de vergade-
ring van j.l. Zondag te Tegelen 
unaniem achter Neer stond en 
volledige steun en deelname 
in Neer toezegde. Aldus hoopt 
men het moreel recht te doen 
zegevieren. De betreffende 
schutterij uit Neer heeft daar-
op een circulaire gestuurd aan 
alle schutterijen van Limburg 
en enkele Belgische schutte-
rijen, waarin o.m. het volgende 
staat vermeld: 

Wat nu? Wie zal een 
Salomonsoordeel in deze 
kwestie kunnen vellen? 
Venlose krant 6-5-�949: 
“De papieren van Neer zou-
den volgens sommigen zeer 
sterk staan, indien het H. 
Sakramentsgilde rechtsper-
soonlijkheid zou bezitten. Op 
juridische gronden zou het goed 
recht onomstotelijk te bewijzen 
zijn”. Het Eindhovens Dagblad 
besteedde ook aandacht aan 

de zaak en schreef over: “De 
ondergeschoven schutters van 
Neer”. Op �0-5-�949 publi-
ceert de MR een schrijven van 
Federatievoorzitter Lei Peters, 
waarin deze zijn visie geeft. 
Het artikel draagt de titel: 
“Besluit federatiebestuur OLS 
op drie juli in Heythuysen”. 
Het artikel bevat geen nieuwe 
gezichtspunten.

OLS-1948 kreeg een vervelend staartje (2)

Ruzie om het OLS nadert climax
  Door: Wim Pijpers en Ger Peters; Melick

Zoals we in het vorige nummer schreven, was er in 
schutterskringen hevige beroering ontstaan door 
de controverse tussen het Federatiebestuur en de 
Sacramentschutten uit Neer. Er dreigde daardoor 
een hopeloze verwarring binnen het Limburgse 
Schutterswezen te ontstaan, temeer daar ook de bond 
Juliana zich achter de Sacramentsschutterij stelde. 
Neer heeft vele malen tevergeefs getracht om in gesprek 
te komen met het Federatiebestuur. Eén week vóór het 
OLS-1949 in Heythuysen zou plaatsvinden, stopte Neer 
met de voorbereidingen van haar OLS-Feest. Daarmee 
was echter de zaak nog lang niet ten einde. Ook deze 
aflevering geldt ter leering, niet als leedvermaeck!

”Onze schutterij schoot op ’t OLS in Wessem de eerste prijs in 
1948. Deze prijs werd ons echter door het Federatiebestuur niet 
uitgereikt. Als redenen werden opgegeven dat in Neer meer-
dere schutterijen bestaan waardoor het mogelijk is, volgens het 
Federatiebestuur, dat goede schutters uit meerdere verenigingen 
in een zestal worden bij elkaar gebracht.
Wij hebben geprobeerd hierover met het Federatiebestuur van 
gedachten te wisselen. Het Federatiebestuur heeft ons echter nooit 
te woord willen staan. Een voorstel van het Federatiebestuur om 
de kwestie door drie onpartijdige scheidsmannen, waarvan 
er één benoemd werd door het Federatiebestuur, één door de 
Sacramentsschutterij van Neer en de derde door bovengenoemde 
twee arbiters te doen beslissen, werd door ons aanvaard. Wij 
hebben zélfs de akte van arbitrage hiervoor getekend, doch toen 
weigerde het Federatiebestuur en kwam met een nieuw arbitra-
gevoorstel. Dit voorstel konden wij echter tot onze spijt niet aan-
vaarden. Wij hebben geprobeerd om alsnog het eerste voorstel bij 
de Federatie te doen doorgang vinden, waren zelfs bereid op een 
nieuw voorstel van het Federatiebestuur in te gaan, maar al onze 
bemoeiingen leden schipbreuk. Dus alléén de aanvaarding van 
het tweede voorstel van de Federatie bleef over, maar zoals wij 
zeiden, is dit voor ons absoluut onaanvaardbaar.”

 Advertentie Maas- en Roerbode, 23 april 1949.



Limburgs Schutterstijdschrift 67 Juni 2005�9

“Witboek”
“Op 12 mei 1949 verga-
derde in zaal Timmermans 
te Neer het bestuur van de 
Sacramentsschutterij. Op de 
druk bezochte vergadering, 
waarop was uitgenodigd de 
heer Heijnen uit Venlo, voorzit-
ter van de bond Juliana. Ook 
vele buitenstaanders gaven 
van hun belangstelling blijk. 
Speciaal was deze bijeenkomst 
belegd naar aanleiding van het 
artikel in de pers van dinsdag 
10 mei. Dit artikel berustte, 
aldus genoemd bestuur, op een 
onjuistheid. De bewuste verga-
dering te Sittard van verleden 
zondag werd door slechts vier 
van de zeven stemgerechtigde 
bestuursleden bezocht. Deze vier 
kwamen overeen dat het OLS 
beslist op de eerste zondag in 
juli gehouden moest worden. Ze 
kwamen echter niet overeen om 
het feest aan Heythuysen toe te 
wijzen. Hierop verlieten twee 
der bovenaangehaalde leden de 
vergadering. De overgebleven 
twee leden kunnen dus alleen 
het gepubliceerde besluit geno-
men hebben. Het gehele bestuur 
was dus niet in de gelegen-
heid om zijn mening te geven. 
Voorzitter Geelen gaf vervolgens 
een duidelijk overzicht over de 
laatste stappen, welke waren 
gedaan in de kwestie over het 
OLS. Hierbij kwam o.a. ter 
sprake de rondgang, welke enke-
le Neerse schutters maakten om 
de diverse leden van het federa-
tiebestuur te spreken om hen de 
juiste toedracht mede te delen. 
Het hoopt hiermede uiteindelijk 
toch haar recht te doen gelden, 
al kan het een kwestie van 
lange duur worden. Ook was de 
Commissaris van de Koningin 
bezocht, naar aanleiding van 
een rondschrijven van de voor-
zitter van het Federatiebestuur 
aan de diverse bondsvoorzitters. 
Hierbij was gebleken, dat deze 
gezagsdrager steeds een neutraal 
standpunt had ingenomen en 
bleef innemen. De vergadering 
besloot met nagenoeg alle stem-
men om het OLS dit jaar te 
Neer doorgang te doen vinden. 

Een lange lijst van personen kon 
worden opgemaakt, die allen 
spontaan wilden medewerken 
tot het slagen van dit feest.
Tenslotte bracht de voorzitter 
ter kennis, dat men praktisch 
bijna gereed was met een z.g. 
“Witboek”, hetwelk de vol-
ledige gang van zaken inzake 
het OLS-1948 beschrijft. Dit 
Witboek zal op de eerste plaats 
aan alle schutterijen worden 
toegezonden” (MR �2-6-�949 
en �4-6-�949).

Ingezonden brief; 
het OLS
“Het is jammer, dat nog steeds 
geen definitieve beslissing is 
gevallen, wie de eigenlijke en 
rechtvaardige winnaar van het 
OLS-1948 is. Deze beslissing is 
toch heus niet zo moeilijk als 
men zich houdt aan wat zwart 
op wit staat in het reglement 
en men niet hier omheen blijft 
draaien. In het belang van het 
OLS en de handhaving van 
onze Limburgse gebruiken, 
ware het toch te wensen, dat 
het federatiebestuur spoedig een 
eerlijke, reglementaire beslissing 
zou nemen, waar ook de meeste 
schutterijen, die aan het feest 
hebben deelgenomen, zich mee 

kunnen verenigen. Kunnen ze 
dit niet, laten ze dan alle deel-
nemende verenigingen vrijlaten 
hierover te beslissen. Laten ze 
niet komen met commissies. 
Er zijn er toch al genoeg en ik 
denk, dat er bij iedere schutterij 
toch wel leden zijn, die kunnen 
lezen en ook goed lezen, om uit 
te maken, wat zwart op wit in 
het reglement staat. Daarmee 
bedoel ik het punt waar het 
om gaat: het zestal dat schiet 
mag slechts eenmaal uitkomen. 
Dus niet dat een schutter in 
twee zestallen uitkomt. Of deze 
schutters nu lid zijn van een of 
meer verenigingen of niet lid 
zijn, doet niet ter zake, daar 
hierin het reglement niet voor-
ziet. Ware dit wel het geval, 
dan had Baarlo niet de tweede 
prijs mogen hebben, daar toch 
twee leden van dit zestal, op 
het OLS, zelf openlijk heb-
ben verklaard, dat ze van twee 
verenigingen lid waren. Dat 
de bond van Noord-Limburg 
bijna geheel tegen de genomen 
beslissing van het federatiebe-
stuur is en dat van de Midden-
Limburgse SchuttersBond er op 
de vergadering slechts elf van de 
vijfentwintig voor het federa-
tiebestuur waren, bewijst toch 

wel, dat de meeste schutterijen 
de genomen beslissing van het 
federatiebestuur niet delen. 
Moge het federatiebestuur toch 
spoedig voor het behoud van het 
OLS zijn standpunt naar het 
reglement richten en een voltal-
lige beslissing nemen. Laten ze 
dan tevens het reglement wij-
zigen, dat ieder schutter slechts 
van één schutterij lid mag zijn, 
indien ze bang zijn, dat de bes-
ten zich samengooien op ’t OLS. 
De tijd dringt, want drie juli, de 
datum van het OLS, is in zicht.”
P. Hendrix, lid schutterij St.-
Agatha, Haelen. (MR �6-5-
�949)

Hoe komt men uit de 
impasse? Het gaat om 
het OLS
“Het lijkt ons weinig dien-
stig om de geschiedenis na 
te gaan der voortschrijdende 
moeilijkheden zoals ze zich 
ontwikkeld hebben vanaf het 
OLS te Wessem tot op dit 
ogenblik. Beter kunnen we ons 
bezinnen op de toestand nu, 
in dit gevorderd stadium van 
voorbereiding. En dan zien we 
dat onderlinge eensgezindheid 
en harmonische samenwer-
king binnen de Federatie van 

 Het zestal van de schutterij van het H. Sacrament uit Neer, dat aanvankelijk het OLS 1948 op haar naam 
schreef. De schutters kwamen uit voor de Sacramentsschutten, maar waren ook nog lid van een andere Neerse 
schutterij (die is tussen haakjes erachter vermeld). V.l.n.r. Sef van Roy (Jonge Schutten St.-Sebastianus), Chris 
Gisbers (Oranje Schutters), Lot Geraets (Bussen Schutten St.-Martinus), Piet Theelen (Sacramentsschutten), 
Sjeng Berben (Jonge Schutten St.-Sebastianus), Lowie Vaessen (Oranje Schutters) en voorzitter Sjra Geelen 
van de Sacramentsschutten. Voor aan buksmeester Verheyden.                                                    Foto: Jo Beeren
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Schuttersbonden schromelijk 
te kort schiet. Neer en aan-
hang voelen zich nog steeds 
te kort gedaan en onheus 
behandeld, gaan derhalve op 
eigen gelegenheid een feest 
organiseren. Heythuysen van 
de andere kant kreeg door het 
Federatiebestuur de organi-
satie van het OLS toegewezen 
voor drie juli a.s. Bijgevolg 
kraakt de Federatie momen-
teel in alle voegen en dreigt 
zichzelf te desorganiseren 
en te liquideren. Binnen één 
federatie presenteren elkaar 
twee partijen een doodgewone 
strop: Zo is de situatie van het 
ogenblik. Het standpunt der 
Neer-mensen is begrijpelijk 
wat hun spontane veront-
waardiging betreft en het 
afwijzen van de blaam 
der onsportiviteit. 
Reglementair zijn ze 
niet aansprakelijk. Men 
zou kunnen aanvoeren, 
dat het reglement niet 
voorziet in een dergelijk 
geval als zich te Wessem 
voordeed. Inderdaad 
is dat zo! Maar kan 
Neer hier dan niet 
moreel aansprakelijk 
gesteld worden? Neen 
en nogmaals neen! 
Nauwgezette studie van 
de historische achter-
grond levert dienaan-
gaande bewijsmateriaal 
te over. Neer bracht 
met zijn “gemengde” 
zestallen slechts een vooreerst 
door de historische groei en 
daarnaast door de gewoonte 
gesanctioneerde zestal-forme-
ring in praktijk. Is bijgevolg 
niet laakbaar op dit punt. Wel 
kàn men argumenten aanvoe-
ren tegen het eigenmachtig 
rechterspelen door het organi-
seren van een eigen OLS.

Het geschil moet men in laat-
ste instantie niet zien als de 
strijd om een prijs, doch als 
een gevaar voor het bestaan 
der schutterijen en zo indirect 
als een bedreiging voor waar-
devolle historische en folklo-

ristische volksgoederen. Men 
mag de schutterijen immers 
niet “op zich” beschouwen. Het 
is geen leeg apparaat, doch een 
apparaat met een warm leven-
de maatschappelijke inhoud en 
traditie, iets wat er is voor ons 
Limburgers, voor ons allen.

Hoe staat het nu met 
Heythuysen? Neer en Baarlo 
betwistten elkaar destijds 
de eerste plaats. Twee hon-
den vochten om een been 
….. Heythuysen liep ermee 
heen! Kreeg bijgevolg door het 
Federatiebestuur de eerste prijs 
toegekend en de organisatie voor 
’49 opgedragen; mogelijk was 
dit een ongelukkig en niet alles-
zins verantwoord besluit. Maar 
gezien het feit dat Heythuysen 

toch wel op de allerlaatste plaats 
schuld treft, gezien ook de ver-
gevorderde datum, lijkt het ons 
een algemeen en urgent belang, 
dat men het ene jaarlijkse OLS 
te Heythuysen doorzet. Dat 
de gehele Federatie, de zeven 
Bonden en aangesloten schut-
terijen daarop hun energie en 
daadkracht concentreren. 

De belangen van de Federatie, 
van Neer en Heythuysen zijn 
niet alleen niet tegenstrijdig 
doch dienen samen te gaan en 
op elkaar afgestemd te worden. 
Immers het algemeen belang 
staat hoger dan het individuele 
welzijn of de eerste prijs van een 
geïsoleerde club, trouwens het 
clubwelzijn kan niet genoten 
worden voordat het algemene 
verwerkelijkt is.
Wel zouden we willen adviseren 
om na drie juli de hand eens 
in eigen boezem te steken en 
zich op het gebeurde te bezin-
nen. De mens is altijd geneigd 
om de schuldvraag ergens 
bij personen te lokaliseren 
en zo zoekt men hier Neer of 
Heythuysen te belasten. Ons 
inziens echter zijn er méérdere 

aanwijzingen in de richting van 
het Federatiebestuur. Heeft dit 
zijn besluit wel genomen na 
voldoende hoor en wederhoor? 
Was de beslissing voldoende 
gemotiveerd op zakelijke argu-
menten en terzake kundigheid 
om “alzijdig verantwoord” te 
heten? Wij geloven het niet! 
In deze mening worden we 

trouwens gesterkt door de gere-
serveerde houding van hoog-
geplaatste overheidspersonen. 
Mogelijk kan een arbitragecom-
missie – begiftigd met bevoegd-
heid tot dwingende regeling 
– aanvullend optreden en 
eventueel gemaakte fouten her-
stellen. Als consequentie zou het 
Federatiebestuur zijn mandaat 
ter beschikking moeten stellen. 
Als consequentie zou men Neer 
dienen te rehabiliteren door het 
de organisatie van het OLS voor 
1950 op te dragen. Daarna zou 
dit met een jaar verspringing 
telkens weer aan de winnende 
schutterij toevallen.
Zo kunnen én Neer én 
Heythuysen – en de kool en de 
geit – gespaard worden en ook 
de Federatie zal er wel bij varen. 

Het zou jammer zijn als 
met de schutterijen een 
brok oude cultuur en tra-
ditie uit ons Limburgse 
volksleven verdween.”
Een belangstellend bui-
tenstaander. (MR �0-6-
�949)

Bloedverwarring 
in de Neerse 
schutterijen? 
“De papieren schermut-
selingen, welke in de 
afgelopen maanden rond 
Neer zijn opgevoerd, 
brachten de naam Neer 
op vele Limburgse en 
niet-Limburgse lippen, 
en zij die een en ander 

met belangstelling hebben 
gevolgd, ontkomen misschien 
niet aan de bekoring, het geheel 
met de term “een duister geval” 
te betitelen. Het haar, dat eens 
in Wessem in de boter viel, 
heeft schrikbarende afmetingen 
aangenomen en dreigt de laatste 
restjes hoop op een bevredigende 
oplossing volkomen weg te 
nemen.
Er is Neer heel wat ten laste 
gelegd en het zal menig bui-
tenstaander niet ontgaan zijn, 
dat de bezwaren tegen het 
gilde van het H. Sacrament, 
bijna dagelijks van gedaante 
veranderen. Onlangs heeft 

 De vaandels van de vijf Neerse schutterijen tijdens een optocht in 
Neer bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van konin-
gin Wilhelmina in 1948. V.l.n.r. Tjeu Berben van de Jonge Schutten 
St.-Sebastianus, Sjeng van Ryt van de Oranje Schutters, Sjang 
Timmermans van de Sacramentsschutten, Ton Winkelmolen van de 
Bussen Schutten St.-Martinus en Sjang Sijben van de Oude Schutten 
St.-Sebastianus.                                                                 Foto: Jo Beeren
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men weer een “novum” aan 
het Neerse schuttersfirmament 
weten te ontdekken. Neer zou 
zijn schuttersmateriaal op een 
zodanige wijze door elkaar 
hebben gehaspeld, dat zelfs 
haar “bloedschutterijen” in het 
mengsel waren opgelost. Het 
is ons niet bekend op welke 
gronden men deze bloedtrans-
fusie meent te mogen consta-
teren. Misschien is gebrek aan 
inzicht de reden, waarom men 
veronderstellingen ging doen, 
die elk ingewijde op zijn minst 
erg bedenkelijk moeten voor-
komen.
Bloedverwarring heeft nooit 
plaats gevonden. Het bloed is en 
blijft zuiver.
Wanneer men dan in de toe-
komst de Neerse schutters onder 
de loupe wil nemen, is het raad-
zaam dit van dichtbij te doen 
en niet op een afstand, wil men 
het gevaar ontwijken, dingen te 
ontdekken welke er niet zijn.”
Valkenswaard, J. EMONTS. 
(MR �6-6-�949) Ingezonden 
stuk

Ingezonden brief 
“Over de niet-toekenning van 
de eerste prijs aan de schut-
terij van het H. Sacrament te 
Neer diene het volgende: “Eén 
schutter van Neer kwam op 
geen enkele ledenlijst voor”. 
(WP: Het verweer uit Neer 
luidde opnieuw dat bedoelde 
schutter reeds 33 jaar onaf-
gebroken lid was van de 
Sacramentsschutterij). 
Het Federatiebestuur had 
zonder meer de prijs kun-
nen weigeren. Maar het heeft 
nog twee afgevaardigden uit 
Neer de kans gegeven zich te 
verdedigen. De twee afgevaar-
digden hebben bovenstaande 
feiten zonder meer toegegeven. 

Bewijzen, dat het anders was, 
werden ons niet geleverd en 
zijn ons nooit geleverd gewor-
den. Het Federatiebestuur 
heeft zelfs juridisch advies 
ingewonnen. Men kwam 
tot het besluit, dat de beslis-
sing van het bestuur juist en 
onaanvechtbaar was”.
Door het geschrijf van J. Emonts 
uit Valkenswaard, kwam 
ondergetekende op het gedacht 
de resterende schutterijen van 
Neer ook eens onder de loupe 
te nemen. En toen bleek, dat 
Neer zo wat alle schutterijen 
gemengd had, zelfs bloedschut-
terijen onderling. En van toen 
af stond het bij ondergetekende 
vast, dat het Federatiebestuur 
een grote fout gemaakt had en 
wel de volgende: Men had alle 
schutterijen uit Neer alle recht 
op enige prijs moeten ontzeggen. 
Dat dit niet gebeurd is, is verder 
trouwens van geen invloed op 
de goede gang van zaken. 
Het OLS bevindt zich dus 
helemaal niet in een impasse 
door de schuld van het 
Federatiebestuur. Vast staat wel, 
dat het Zuiden van Limburg er 
een weinig huiverig voor gewor-
den is, en wel om het nuchtere 
feit, dat “daar boven” geknoeid 
wordt. Dat knoeien betreft niet 
het Federatiebestuur, want 
dat treedt er, gelukkig, streng 

tegen op. Maar het betreft wel 
de bond, die met veel ophef 
beweert, dat het wel mag.”
Ittervoort, tien juni �949. 
L. Peters, Voorzitter 
Federatiebestuur. (MR �3-6-
�949)

Nog een vredespoging 
“Rond het OLS zijn de gemoe-
deren nog lang niet tot rust 
gekomen. Integendeel, hoe 
verder de tijd voortschrijdt 
in de richting van 3 juli, hoe 
sterker de spanning stijgt. Wat 
doet Heythuysen? Wat doet 
Neer? In feite werken beiden 
aan de voorbereidingen door, 
Heythuysen is reeds ver gevor-
derd in zijn uiterlijke bekend-
makingen. Neer heeft alles klaar 
liggen om onmiddellijk van wal 
te steken. Het uitblijven van veel 
publicaties heeft zijn oorzaak. 
Nog steeds leefde de hoop op een 
vredelievende oplossing. Deze 
schijnt nu bijna voorgoed de 
kop te worden ingedrukt. Wat 
is het geval? Dezer dagen togen 
enige Neerse afgevaardigden 
naar Heythuysen en hadden 
daar een onderhoud met enkele 
bestuursleden. Het volgende 
voorstel werd aan Heythuysen 
voorgelegd:
Heythuysen zal dit jaar het OLS 
kunnen verschieten, mits het 
federatiebestuur bereid is alsnog 

de acte van arbitrage te onder-
tekenen. Deze ondertekening 
zou binnen zeer korte tijd moe-
ten geschieden. Neer zal dan 
alle activiteiten stop zetten.
Indien de arbitrage niet ten 
gunste van Neer zou beslist wor-
den (dit geschieden), heeft de 
winnaar te Heythuysen auto-
matisch het recht om in 1950 
het feest te organiseren.
Valt de beslissing wél ten gunste 
van Neer uit, dan organiseert 
Neer in 1950 het OLS en krijgt 
de winnaar van dit jaar geen 
groot Limburgs Schuttersfeest 
toegewezen. 
Dit voorstel moet aan alle 
schutterijen binnen de kortst 
mogelijke tijd bekend worden 
gemaakt.
Heythuysen zal dit aan het 
Federatiebestuur voorleggen.
Wat dit laatste punt betreft, 
door een ongeopend terugzen-
den van een expressebrief van 
de “Sacramentschutten” van 
Neer verzonden aan de voorzit-
ter van het Federatiebestuur, 
werd aangenomen, dat Neer 
toch niet rechtstreeks met de 
heer Peters in contact kon 
komen. Bovendien was dit een 
aangelegenheid, welke ook voor 
Heythuysen van groot belang 
was.
De aanwezige bestuursleden van 
Heythuysen waren zeer ingeno-

 
 

Leden van de familie Theelen 
van de H. Sacramentsschutterij. 

V.l.n.r. Sjaên Theelen, Driek 
Theelen, Har Theelen, de 

jonge koning Tunnes Theelen, 
Piet Theelen en Sef Theelen.             

Foto: Jo Beeren
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men met dit voorstel, doch op 
een algemene ledenbijeenkomst 
werd besloten hieraan geen 
medewerking te verlenen. Neer 
zal het uiterste proberen om het 
Oud-Limburgs niet uit elkaar te 
rafelen maar te behouden in al 
zijn schoonheid. Indien er echter 
gebrek aan medewerking is, van 
welke zijde ook, kan men toch 
moeilijk meer de consequenties 
dragen, welke er ongetwijfeld 
aan verbonden zijn.”
G. Theelen (MR �8-6-�949, 
Ingezonden stuk)

Het OLS op drie juli in 
Heythuysen
“Correctie van bericht in deze 
krant m.b.t. het OLS-1949. Het 
OLS vindt niet plaats op tien 
maar op drie juli.” (MR 20-6-
�949)

Er daagt enig licht aan 
de kim in de oorlog om 
het “OLS”
“Nadat er op 18 juni in 

Tegelen een vergadering van 
de Noord-Limburgse bond 
Juliana was gehouden, werd 
besloten alsnog de aandacht 
van het Federatiebestuur van 
de Limburgse bonden te vragen 
voor een voorstel, dat Neer al 
aan Heythuysen heeft voorge-
legd en dat daar niet ongunstig 
werd ontvangen. Met twee taxi’s 
hebben de heren Heynen, Venlo, 
A. Engels, Baarlo respectievelijk 
voorzitter en secretaris van de 
bond Juliana, het bestuurslid 
Litjens uit Helden-Panningen 
en Brouwers en van Ratingen 
als vertegenwoordigers van 
Neer, gisteren Limburg afge-
reisd, waarbij zij contact heb-
ben opgenomen met verschil-
lende federatiebestuursleden 
en bondsvoorzitters. Hoewel 
federatievoorzitter Peters uit 
Ittervoort ronduit verklaarde 
niets met de affaire te maken 
willen hebben, stonden de ande-
ren welwillender tegenover het 
voorstel van Neer. Het resultaat 
is geweest, dat er thans woens-
dag tweeëntwintig juni a.s. om 
half zeven in het “Witte Paard” 
te Sittard een vergadering van 
het hele federatiebestuur zal 
worden gehouden, waarop het 
voorstel van Neer zal worden 
besproken. De aangesloten ver-
enigingen van de Julianabond 
krijgen vrijdag bericht omtrent 
de resultaten van deze “laatste 
poging”.” (MR 2�-6-�949)

Ruzie om het OLS 
nadert climax
“De samenkomst van schutters-
voormannen heden in het Witte 
Paard te Sittard gehouden om 
het geschil tussen Heijthuijsen 
en Neer en het Federatiebestuur 
te bespreken heeft weinig posi-
tieve resultaten opgeleverd. 
Er waren vijf van de zeven 
Limburgse bonden vertegen-
woordigd en wel door de heren: 

Laval, Verhezen, Heijnen, Pelzer 
en Lumens.
Federatievoorzitter Peters uit 
Ittervoort echter was afwezig, 
alsmede de heer Geurts uit 
Wessem. Door de afwezigheid 
van de voorzitter kon deze ver-
gadering geen besluiten nemen, 
daar zulks op korte termijn 
volgens de federatiestatuten 
niet mogelijk is, een omstandig-
heid, waarvan de heer Peters de 
verschillende federatiebestuurs-
leden in Limburg schriftelijk op 
de hoogte had gesteld.
De heer Laval oordeelde, dat 
het laten doorgaan van het OLS 
te Heijthuijsen de beste oplos-
sing zou zijn, waarna aan het 
Federatiebestuur ware op te 
dragen het geschil met Neer tot 
een bevredigende oplossing te 
brengen. De heren van Ratingen 
en Geelen, vertegenwoordigers 
van Neer, verklaarden echter 
hun standpunt voor te behou-
den en lieten doorschemeren 
met de huidige gang van zaken 
geen genoegen te nemen.
De voorzitter van de Noord-
Limburgse Bond stond op 
het standpunt, dat de Noord-
Limburgse schutterijen dienen 
af te wachten, alvorens voor 
Heijthuijsen in te schrijven. Het 
schijnt, dat de onbevredigende 
wijze, waarop het federatiebe-
stuur in deze kwestie is opgetre-
den, ook in Zuid-Limburg de 
animo voor het Oud-Limburgs 
heeft verzwakt. Volgens de heer 
Laval had, van de 24 schut-
terijen rond Schin op Geul, 
alleen Voerendaal tot dusverre 
voor Heijthuijsen ingeschreven.” 
(MR 23-6-�949)

Er waren ook andere 
geluiden
Naast de vele steunbetuigingen 
aan de Sacramentsschutterij 

van Neer, zijn er ook berichten 
die anders van toon waren. 
Onderstaand getuigt hiervan. 
“Geachte schuttersvrienden
Nauwelijks waren in 1948 de 
laatste echo’s der schoten van 
het OLS weggestorven of er 
gingen in de Limburgse schut-
terskringen grote kreten van 
verontwaardiging op, gericht 
tegen de Sacramentsschutterij 
uit Neer, toen bekend werd, dat 
het betreffende gezelschap door 
het Federatiebestuur het recht 
op de 1e corpsprijs ontzegd was. 
Veel, zeer veel is er tot op de dag 
van heden, hierover vergaderd 
en geschreven, en vooral het 
Federatiebestuur en zijn voor-
zitter hebben al heel wat kritiek 
moeten doorstaan, maar tot op 
de dag van heden staan zij nog 
ongevraagd en rotsvast in de 
branding.
Limburgse schuttersvrienden, 
de dageraad van drie Juli gloort 
reeds aan onze Limburgse 
schuttershemel, de dag waarop 
alle Limburgse schutters zullen 
optrekken naar het ene ware 
OLS te Heythuysen, geken-
merkt door de wisselmedail-
les van wijlen Z.M. Koning 
Albert van België en van H.M. 
Koningin Wilhelmina, waar-
over het Federatiebestuur zijn 
beschermende hand heeft uitge-
strekt, mede gesteund door alle 
Limburgse schutters, die nog in 
hun aderen hebben stromen het 
echte Limburgse schuttersbloed, 
het kostelijk erfdeel onzer vade-
ren, om daar in Heythuysen 
in een massale optocht te 
demonstreren tegen hen, die 
het aandurfden, om onder valse 
vlag dit heerlijk festijn, als het 
gelukt was, in hun veste bin-
nen te voeren, en om daar in 
Heythuysen in een harde, maar 
ridderlijke strijd, van eerlijk-

 Advertentie Maas- en Roerbode, 11 juni 1949.
 

 Lei H. Peters, voorzitter van de 
OLS-Federatie van 1946 tot 1948. 
Hij was hoofd der lagere school in 
Ittervoort en voorzitter van St.-
Margaretha Ittervoort vanaf circa 
1929 tot 1948.
Foto: 40-Jarig Jubileum Oud-Limburgse 

Schuttersfederatie �937-�977, p. 3�.



heid, rechtvaardigheid en recht, 
de erepalm van Limburgs schut-
tersglorie te behalen. Limburgse 
schuttersvrienden die nog niet 
behept zijt met het monster 
van onze tijd van “hebben is 
hebben”, enz, schaart u op dit 
kritieke moment nog vaster ach-
ter uw Federatiebestuur en zijn 
voorzitter, opdat toch voor ons 
dierbaar Limburg niet verloren 
moge gaan het kostelijk erfdeel 
onzer voorvaderen, die dit tot 
op de dag van heden, door de 
eeuwen heen ongeschonden 
bewaard hebben, en waarvoor 
zij meermalen onder eigen vlag 
als mannen streden voor het 

behoud van vrouw en kind.
Limburgse schutterijen op u 
allen rust thans de plicht, de 
zwarte vlek, die thans kleeft 
aan ons OLS, in Heythuysen 
te helpen afwassen, opdat daar 
op drie Juli a.s. onze oude 
Limburgse folklore rein en 
onbesmet moge te voorschijn 
komen voor nu en ons nage-
slacht.
Dat het zo moge zijn.”
P.M. Cuypers, Ondervoorzitter 
Midden-Limburgse Schutters-
bond. (MR 23-6-�949)

Neer zet niet door
“Nog steeds is de deining om 

het OLS niet tot stilstand geko-
men. Nu de vredespogingen van 
Neer via Heythuysen waren 
mislukt, verklaarde de Noord-
Limburgse Bond zich volledig 
bereid om rechtstreeks bij het 
Federatiebestuur aan te klop-
pen. Ook dat mislukte. Neer zet 
nu ook niet door. Met gerust 
hart en met bewijzen zwart op 
wit aanwezig kan Neer verkla-
ren, dat aldaar geen “zwarte 
vlek” is en dat Neer streeft om 
dit folkloristische feest rein en 
onbesmet te bewaren.” Neer, 
G. Theelen. (MR 25-6-�949) 
Ingezonden brief

“Neer heeft intussen de voor-
bereiding voor een eigen feest 
op drie juli stopgezet. De vage 
toezegging, ons door het federa-
tiebestuur gedaan, om namelijk 
na het feest van Heythuysen “de 
zaak Neer” nog eens te bekijken, 
is iets, waarmee men misschien 
wel kinderen kan zoet houden, 
maar geen verongelijkte schut-
tersgemoederen.”
W. VAN RATINGEN, Neer, 
28 juni �949. (MR 29-6-�949 
Ingezonden brief)

(wordt vervolgd)
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Algemeen
Ondanks de drukke werk-
zaamheden met de voorberei-
dingen voor het komende OLS 
heeft de schutterij St.-Joris 
uit Wessem toch besloten dit 
persoonlijk kampioenschap te 
organiseren. De mensen van 
Wessem hebben er alles aan 
gedaan om dit kampioenschap 
te doen slagen. Gelukkig kon 
deze wedstrijd doorgaan onder 
prima weersomstandigheden. 
De gehele wedstrijd kende een 
vlot verloop en is zonder pro-
blemen verlopen.
Bij de categorie �6+ waren 
32� inschrijvingen waarvan 
er �8 niet zijn opgekomen. Bij 
de categorie jeugd waren �8 
inschrijvingen.
 
Verloop wedstrijden
Na het inschieten van de 

buksen werd gestart met drie 
kavelronden op punten van 
�,5 cm. Aan het einde van 
deze drie ronden waren nog 
�99 kaarten in de categorie 
�6+ jaar en nog zeven jeug-
dige schutters in wedstrijd. Na 
een pauze werd de kaveling 
voortgezet op punten van één 
cm. Dit duurde tot 20.30 uur. 
Op dat ogenblik waren nog 
46 schutters in de categorie 
�6+ jaar en nog drie jeugd-
schutters in de wedstrijd. Op 
zondagmorgen werd onder 
een stralende zon de kave-
ling voortgezet. De jeugd had 
kennelijk weinig problemen 
met het stralende weer want 
ook nu duurde het tot bijna 
middag alvorens de winnaar 
bekend was. De top drie werd 
een Belgische aangelegenheid. 
Na 69 schoten mocht Femke 

Het persoonlijk kampioenschap van de OLS-federatie

Uitslagen

Jeugd:  punten
�. Femke Voorter St.-Elisabeth Stokkem 69
2. Maarten Pannemans St.-Laurentius Meeswijk 68 
3. Roy Berben St.-Laurentius Bocholt 68 
 
�6+  jarigen:
�. Lau Geurts St.-Martinus Asenray 469 
2. Albert Mooren Breydelzonen Kessenich 468 
3. Leanne Reijnders St.-Antonius Nederweert 462 
4. Roger Caris Breydelzonen Kessenich 457 
5. Corry Scheelen St.-Sebastianus St.-Huibrechts-Lille 426 
6. Jaak Veuskens HH. Harlindis en Relindis Ellikom 388 
7. Cristie Van De Beek St.-Elisabeth Stokkem 384 
8. Jan Ceyssens St.-Sebastianus Grote-Brogel 3�9 
9. Thei Willems St.-Hubertus Nattenhoven 305 
�0. P. Daniels St.-Antonius Stramproy 26� 
 

Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2005 is in Wessem 
het persoonlijk kampioenschap van de OLS-Federatie 
gehouden.

Voorter van Stokkem zich win-
naar noemen voor Maarten 
Pannemans van Meeswijk en 
Roy Berben van Bocholt. Na 
de middagpauze werd in een 
hoog tempo verder gekaveld 
en om �8.00 uur viel ook in 
de categorie �6+ jaar de beslis-

sing. Na een zenuwslopende 
en spannende wedstrijd mocht 
Lau Geurts van St.-Martinus 
Asenray zich de nieuwe kam-
pioen van de OLS federatie 
noemen. 

  Peter Ressen
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Bovengenoemd schutters-
festijn kent inmiddels een 
jaarlijks terugkerende tradi-
tie en kenschetst zich door 
verbroedering en eenheid. 
Het wordt afwisselend in één 
van de deelnemende landen 
georganiseerd. Dit jaar is het 
(weer) de beurt aan schutterij 
St.-Martinus Vaesrade om het 
Dreiländerecktreffen te mogen 
organiseren. De schutterij 
is  reeds met de voorberei-
dingen bezig om het feest te 
laten slagen.Inmiddels ruim 
70 schutterijen aangemeld 
voor dit internationale schut-
terstreffen. Ook zullen er een 
aantal drumbands en vendel-
zwaaigroepen aanwezig zijn.

Het feest start op vrijdag-
avond 9 september 2005 met 
een optreden van de groep 
Network. Op zaterdagmiddag 
�0 september 2005 zullen de 

Duitse en Belgische schutterij-
en om �3.00 uur beginnen met 
het schieten met de zware buks 
op de bölkes. Vervolgens is er 
op zaterdagavond �0 septem-
ber 2005 om 20.00 uur in de 
grote feesttent een Limburgse 
avond met o.a. de volgende 
artiesten: Muziekbende 
Eikehout, Déjà Vu, Duo X-
Elle, Angelina, Ziesjoem, Big 
Benny en DJ Ferdi Vroomen. 
Op zondag �� september 2005 
vormen de schuttersactivi-
teiten in het kader van het 
Dreiländerecktreffen de hoofd-
moot van het programma. 
Het programma begint  met 
een H. Mis om 9.00 uur in de 
St.-Servatiuskerk te Vaesrade. 
Tijdens deze H. Mis zullen 
vaandeldragers van de deel-
nemende verenigingen op het 
altaar staan opgesteld. Daarna 
trekt men onder muzikale 
begeleiding naar het feestter-

rein aan de Vaesraderweg te 
Vaesrade, alwaar omstreeks 
�0.30 uur de voorzitters van 
de verenigingen strijden om de 
Hans Wilmstrofee door mid-
del van het schieten op een 
koningsvogel. 
Om �3.30 uur start de offici-
ele openingsplechtigheid met 
o.a. het spelen van de volks-
liederen van de drie deelne-
mende landen, het Limburgs 
Volkslied en de Europese 
hymne. Aansluitend zal om 
�4.00 uur de optocht trekken 
door de straten van Vaesrade 
en zal het defilé worden afge-
nomen te Vaesrade voor Huize 
Ackermans (defilé links). Na 
terugkeer op het feestter-
rein worden de wedstrijden 
hervat en is er de mogelijk-
heid voor de koningen en 
keizers van de deelnemende 
verenigingen om ongeveer 
�6.30 uur mee te schieten op 
de koningsvogel met de kans 
om “Dreiländereck-koning” te 
worden van 2005. Vervolgens 
worden bijna alle wedstrijden 
afgewerkt volgens het gebrui-
kelijke (Nederlandse) patroon, 
met dien verstande dat het 
feest in het teken van verbroe-
dering staat en dus veel mag, 
maar niets moet!

Zo zullen er na de optocht om 
ongeveer �6.00 uur de bekende 
schoonheids- en marswed-
strijden plaatsvinden op het 
feestterrein. Tegelijkertijd zal 
om ongeveer �6.00 uur in 
de grote feesttent het orkest 
Die Anseltaler gaan spelen en 
zullen de Nederlandse schut-
terijen gaan strijden onder de 
schietboom om de hoogste eer. 
Tevens is er de mogelijk voor 
elke schutter van de deelne-
mende verenigingen om mee 
te schieten voor het Erekruis.
De schuttersvrienden van 
Vaesrade zouden u daarom 
ook niet graag willen missen 
op dit grootste internationale 
schuttersevenement en zien u 
graag als gast in het weekend 
van 9, �0 en �� september 
2005 te Vaesrade. Mocht u 
verder nog vragen hebben 
over het Dreiländerecktreffen 
of wilt u zich als vereniging 
alsnog opgeven of wilt u 
een van onze feestavonden 
bezoeken, dan kunt u altijd 
contact opnemen met de 
heer R. Zeijen (secretaris), 
tel. 045-524589�, e-mail: 
robertzeijen@home.nl of 
u kunt een bezoek bren-
gen aan onze website: 
www.st.martinus-vaesrade.nl

Dit jaar vindt in het tweede weekeinde van september in 
Vaesrade het 39ste Internationale Dreiländerecktreffen 
plaats. Reeds in 1965 is een samenwerkingsverband tot 
stand gekomen tussen de schutterijen uit Zuid-Limburg, 
Oost-België en het gebied Aken-Düren/Eifel. Een gebied 
waar zo’n 250 schutterijen actief zijn. Een comité, 
bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen uit 
die drie landen, komt regelmatig bij elkaar.

39e internationale Dreiländerecktreffen te Vaesrade

De schutterij van Vaesrade 
voor Huize Ackermans 

aldaar, opname uit 
november 2002.
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In 2004 vierden de leden van 
de bond “Eendracht” feest van-
wege het heuglijk feit dat veer-
tig jaar daarvoor een fusie was 
aangegaan door twee vroegere 
schuttersbonden. De reden 
voor die toenmalige fusie is 
te vinden in het jaarverslag 
van �964, opgesteld door de 
toenmalige secretaris Janssen. 
De bestaande bonden: “Door 
Eendracht Groot” (Echt) 
en “Bond van Schutterijen 
Eendracht” (Born) telden in 
�964 elk nog slechts zo’n tien 
verenigingen. De toenmalige 
bestuurders besloten dat het zo 
niet verder kon. Zij besloten na 
voorstel van de “Noordelijken” 
en na uitgebreid beraad, om 
samen onder de thans gebrui-
kelijke naam Eendracht Born-
Echt e.o.”  verder te gaan.

Leden
In 2004 waren tweeëntwintig 
schutterijen lid:
Born - St.-Martinus; Broek-

sittard - St.-Lambertus; 
Buchten - St.-Joseph; Dieteren 
- St.-Stephanus; Echt - Petrus 
& Paulus; Grevenbicht - Een-
dracht; Grevenbicht - Heilig 
Kruis; Hingen-Echt - Wilhel-
mina; Holtum - St.-Martinus; 
Illikhoven - St.-Gregorius; 
Linne - St.-Martinus; Montfort 
- St.-Urbanus; Nattenhoven - 
St.-Hubertus; Nieuwstadt - St.-
Jan; Obbicht - St. Willibrordus;  
St.-Joost - St.-Joris;  Sittard -
 St.-Rosa; Slek-Echt - St.-
Antonius; Stevensweert - 
St.-Rochus; Susteren - St.-
Nicolaas; Susteren - St.-Petrus 
& Paulus; Maasbracht - St.-
Andreas.
Een afvaardiging van leden 
van de bond nam het initiatief 
en besloot om het jubileum 
niet zomaar voorbij te laten 
gaan. Zij organiseerde een 
feestelijke bijeenkomst met 
receptie voor het bondsbestuur 
en de voorzitter.

Bont 
schouwspel
Het jubileumpro-
gramma begon 
met een samen-
komst van alle 
genodigden en 
afvaardigingen van 
vrijwel elke vereni-
ging van de bond. 
Onder het genot 
van een kop koffie 
en een wafel werd vooruit-
geblikt op het programma. 
Vervolgens was er een plech-
tige Eucharistieviering in de 
H.-Martinuskerk te Linne. 
Voorafgegaan aan deze heilige 
mis trokken alle aanwezige 
schutterijen, vertegenwoordi-
gers van de O.L.S. federatie als 
ook vertegenwoordigers uit het 
schutterswezen van Belgisch 
Limburg, in een gezamenlijke 
stoet naar de kerk. Een bonte 
mengeling van kleuren en uni-
formen; een prachtig schouw-
spel!

Receptie
Na afloop werd in de 
Harmoniezaal aan het bonds-
bestuur en voorzitter Jo Herffs 
een receptie aangeboden, 
waarbij diverse vertegenwoor-
digers uit binnen- en buiten-
land uit de schutterswereld 

vertegenwoordigd waren. 
Vrienden, bekenden en familie 
completeerden het geheel. Zij 
feliciteerden bestuur en bonds-
voorzitter met beider jubilea. 

Onderscheiding
Ter gelegenheid van dit jubi-
leum ontving bondsvoorzitter 
Jo Herffs uit naam van het 
EGS het ”Gouden Ereteken 
van Verdienste van de Orde 
van Europese Ridders van de 
Heilige Sebastianus”.

Website
Door een enthousiast web-
master werd, ter gelegenheid 
van beider jubilea, een website 

over en voor de bond 
gerealiseerd. De presen-
tatie hiervan geschiedde 
middels het aanbieden 
van een kleurenafdruk 
van de homepage door 
de webmaster persoon-
lijk.
Deze website is te 
bezoeken op http://
www.freewebs.com/
bondeendracht.

 Peter Peeters

Door tal van omstandigheden liep het ledental van de 
twee schuttersbonden in de regio Echt en Born in de 
vijftiger- en zestiger jaren van de vorige eeuw terug. In 
1964 besloten deze bonden te fuseren. In 2004 bestond 
de nieuwe  bond 40 jaar. Jo Herffs vierde toen tevens 
zijn vijfentwintig jarig jubileum als voorzitter èn 
zijn veertig jarig jubileum als bondsbestuurder. Deze 
festiviteiten werden gevierd te Linne. Ook is een website 
gerealiseerd.

Het bondsbestuur van de Schuttersbond Eendracht Born/Echt 
e.o.  achter de receptietafel wordt gehuldigd door het OLS-

Federatiebestuur.

Schuttersbond “Eendracht Born-Echt e.o.” jubileerde

Voorzitter Herffs vierde dubbel jubileum

 Voorzitter Jo Herffs van de 
jubilerende schuttersbond wordt 
onderscheiden door graaf ‘t Kint 
de Roodenbeeke, president van de 
Europese Schuttersfederatie.
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Een kort interview met deze 
zeer actieve schutter, die 
ondanks zijn leeftijd van 78 
jaar nog steeds in de gelederen 
meeloopt.

1.  Je werd op 18-jarige leef-
tijd in 1945 lid van de 
Voerendaalse schutterij, 

hoe is dit toen gegaan?
Ik kwam veel in café Leclair 
(indertijd het schutterslokaal 
van St.-Sebastianus) en op een 
gegeven moment ben ik dan 
ook lid geworden. Later volgde 
ook mijn broers, en inmiddels 
zijn ook mijn twee zonen, een 
schoonzoon en zelfs een klein-

zoon al lid van 
onze schutterij. 
Inmiddels loop ik 
al onder de tiende 
commandant!

2.   Is er een ver-
schil tussen de 
schutterij van 
vroeger en van 
nu?
Ja, er zijn zeker 
verschillen. 
Vroeger was er 
alles oude exerci-
tie, thans is er veel 
aan het verande-
ren; zo is er nu 
ook nieuwe exer-
citie. Een ander 
voorbeeld: vroeger 
moesten zwarte 
sokken en hoge 
schoenen gedragen 

worden. Nu wordt daar niet 
meer opgelet. Vroeger waren 
schuttersfeesten echt uitjes, je 
kwam niet zo vaak buiten het 
dorp. In de huidige tijd ligt dat 
veel anders. Bovendien heb je 
nu ook veel meer verenigingen 
als vroeger, denk maar aan 
judoclub, kaartclub, schaakclub 
en noem ze maar op, dat was 
vroeger ook niet.

3.  Er zijn vast en zeker veel 
mooie momenten in je 
schutterscarrière, kun je 
ons er een paar beschrij-
ven?

1954 Betzdorf (Duitsland): we 
zijn daar als vereniging toen 

een paar dagen geweest. In dat 
jaar was ik ook koning en we 
hebben ons daar prima geamu-
seerd. In 2003 ben ik overigens 
ook met een afvaardiging van 
onze schutterij daar geweest. 
We waren uitgenodigd in ver-
band met vijftig jaar stadsrech-
ten van de stad Betzdorf.
Koln Poll: met de Duitse schut-
terij uit Koln Poll hebben we 
ook al heel veel jaren zeer goede 
contacten. We gaan altijd de 
laatste dinsdag van augus-
tus naar hun Kroningsbal en 
meestal ga ik dan ook mee. Een 

Op zondag 9 januari 2005 werd generaal Hub Boumans 
van de Koninklijke schutterij St.-Sebastianus Voerendaal 
gehuldigd naar aanleiding van zijn 60-jarig jubileum bij 
deze vereniging. Voor Hub werd het een onvergetelijke 
dag. Deze begon met een H. Mis in de H.Laurentiuskerk 
te Voerendaal. Na afloop was er een brunch voor leden 
en partners. Hierna werden de jubilarissen in het 
zonnetje gezet, waaronder de Voerendaalse generaal. 
Hij kreeg uit handen van de heer Frans Wolters de EGS-
onderscheiding in zilver opgespeld en de schutterij bood 
hem een openbare receptie aan. Normaliter houdt de 
Voerendaalse schutterij geen receptie voor jubilarissen, 
maar voor een 60-jarige wordt graag een uitzondering 
gemaakt. Vele Voerendalers en vrienden/schutters uit de 
schutterswereld kwamen hem dan ook feliciteren.

Generaal Hub Boumans

60 jaar lid van de Koninklijke schutterij 
St.-Sebastianus Voerendaal

 Generaal Hub Boumans, 
Voerendaal            Foto: Luc Wolters

 

Gouden
jubilaris 
Herman 
Schmitt
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kleine afvaardiging van Koln 
Poll was er ook op negen janu-
ari jl om mij te feliciteren met 
mijn jubileum.
02-02-2002: Het huwelijk van 
Prins Willem Alexander en 
zijn Maxima. Onze schutterij 
was door de Provincie Limburg 
benaderd om namens onze 
Provincie langs de route in de 
Erehaag te staan. Een hele bele-
venis, vooral toen de Gouden 
Koets met het bruidspaar langs-
kwam. Als je je hand bij wijze 
van spreken zou uitsteken, kon 
je de koets aanraken, zo dicht 
reden ze langs ons. En wat op 
zo’n dag (en vooraf) er allemaal 
bij komt kijken.
Verder is ieder schuttersfeest 
voor mij nog steeds een groot 
feest, en ben ik altijd weer blij 
als ik mijn uniform mag aan-
trekken.

4.  Zijn er ook momenten 
geweest waar je het jammer 
vond dat je er niet bij kon 
zijn?

Ja, in 1948 is onze schutterij bij 
de Kroning van Juliana geweest. 
Ik kon toen helaas niet mee 
omdat ik toen in Indië (1947 tot 
mei 1950) zat in verband met 
mijn dienstplicht.

5.  Je schutterscarrière bin-
nen de Koninklijke van 
Voerendaal, hoe is dat 
gegaan?

Ik ben in 1945 lid geworden als 
geweerdrager. Na vijftien jaar 
(in 1960) ben ik vaandeldrager 

geworden. De vlag heb ik met 
veel trots acht jaar gedragen 
en van 1968 tot 1981 ben ik 
bieleman geweest. In 1981 heb 
ik de toenmalige generaal Guus 
Ladenstein opgevolgd. Deze 
rang vervul ik tot op de dag van 
vandaag nog steeds met veel 
plezier. Verder ben ik foerier 
geweest in de periode 1968 tot 
1980 en ongeveer vijftien jaar 
lid geweest van het exercitie-
peloton. Ook van het konings-
schap heb ik twee maal mogen 
genieten, en wel in 1954 en in 
1984. Bestuurslid ben ik ook 
geweest van 1974 tot 1982 en 
van 1988 tot 1992.

6.  Wat zou je graag nog willen 
meemaken met de schutte-
rij of individueel?

Ik heb eigenlijk alles al meege-
maakt, we hebben twee keer het 
OLS geschoten (1978 en 1994), 
Federatiefeest Voerendaal heb ik 
al meegemaakt. Eigenlijk hoop 
ik alleen maar dat ik nog zeker 
tien jaar mee mag en kan lopen 
binnen de gelederen. Met vijf 
wandelvrienden loop ik elke dag 
een flink stuk, en we wandelen 
per week zo’n tachtig á negentig 
kilometer.

7.  Het verenigingslokaal D’r 
Lindeboum is mede naar 
jou genoemd.

Ja, dat klopt. Na ommekomst 
van het OLS 1979 Voerendaal 
was ik gedurende een tweetal 
jaren zeer actief, uiteraard 
met vele anderen, betrokken 

bij de realisatie van het ver-
enigingslokaal. Als dank voor 
mijn belangeloze bijzondere 
inzet en prestaties in deze werd 
mijn naam vereeuwigd in de 
naam van het verenigingslokaal 
“…boum”. Het eerste gedeelte 
“Linde…” is vernoemd naar 
de heer Lindeman om dezelfde 
redenen. Vandaar dus de naam 
“Lindeboum”. In de periode 
1984 tot 1988 was ik als lokaal-
beheerder ook belast met het 
beheer en het onderhoud van 
ons verenigingslokaal.

8.  Je hebt nogal wat onder-
scheidingen gekregen voor 
je verdiensten en inzet in de 
schutterswereld.

- Koninklijke onderscheiding 
(lid Orde van Oranje Nassau)
- Alle onderscheidingen van 
de OLS-Federatie (eremedail-

les in zilver, goud en goud met 
kroontje)
- Schutbroeder in de “Edele-
Eed Broederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de hei-
lige Sebastianus”
- Bondsonderscheiding in zil-
ver van de RK Zuidlimburgse 
Schuttersbond.
- EGS-onderscheiding d.d. 
09-0�-2005: het zilveren 
teken van verdienste van de 
Europese Ridderorde van de 
heilige Sebastianus (Europese 
Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden)

  Marie-José Peeters

 Aloïs Eussen en Jan Lemmens, 
40 en 50 jaar lid van de 
Voerendaalse schutterij.
Foto: Luc Wolters

 



Limburgs Schutterstijdschrift 67 Juni 200528

In de brief van 28 maart �923 
vraagt Bairke Hendrix over-
eenkomstig artikel � van de 
hinderwetvergunning, een 
wetvergunning aan voor het 
oprichten van een schietboom. 
Er werd over de provinciale 
weg geschoten richting Meijel. 
Op 26 april �923 werd door 
Burgemeester en Wethouders 
van Helden de hinderwetver-
gunning en de vergunning 
voor het plaatsen van de 
eerste schietboom verleend. 
Binnen één maand was met 
betrekking tot de vergunning 

Opgericht in 1923

Sint Hubertus Beringe
Een klein stukje historie
In 1922 waren er in Beringe mensen die belangstelling 
toonden voor de schutterijen. Door de week hard 
werken, ’s zondags naar de kerkdiensten en ’s avonds 
nog wat kaarten in de cafés behoorden tot het normale 
leven van de Beringse man. Het waren vooral de 
bezoekers van een paar schietwedstrijden, die over de 
oprichting van een schutterij gingen praten. Dat viel 
in goede aarde bij bepaalde personen. Er werd een 
bijeenkomst belegd bij bakker Pubben en hierna werd 
in café “Bairke” een besluit genomen om tot oprichting 
over te gaan en zodoende werd dit de eerste vereniging 
binnen Beringe. Bekende namen van deze tijd zijn o.a. 
de gebroeders Ghielen (Huls Roetje en Huls Len), Toon 
van Ninhuijs (Neliën Toon) en Piet Trines, maar de 
grote stimulator achter de schermen was de caféhouder 
Hubair Hendrix, eigenaar en uitbater van het café dat 
vlak langs de provinciale weg lag.

alles geregeld, daar kunnen 
ze heden misschien nog een 
voorbeeld aan nemen. Op 8 
mei �923 was het dan zover, 
de definitieve oprichtingsver-
gadering werd gehouden en 
café Bairke werd benoemd tot 
het clublokaal. Als patroon-
heilige werd, mede naar aan-
leiding van het vele werk dat 
gedaan werd door Hubertus 
Hendrix, gekozen voor Sint 
Hubertus. De eerste buks werd 
gekocht bij de schutterij van 
Tegelen-Heide en de tweede 
buks werd gekocht bij een 

particulier in België. Dit was 
een Valkenberg-buks, waarmee 
Beringe naam maakte in de 
schutterswereld.

In �927 werd de parochie St.-
Joseph opgericht en in �928 
werd begonnen met de bouw 
van de kerk. De schutterij heeft 
toen diverse schietwedstrijden 
gehouden ten bate van de kerk. 
In het hele doen en laten van 
de schutterij heeft altijd de 
band met de parochie boven 
aangestaan. De schutterij deed 
met alle activiteiten mee, zoals 
bijvoorbeeld het dragen van 
‘den Hemel’ bij de processies, 
die tweemaal per jaar door de 
straten van Beringe trok. Op 
�5 oktober �932 werd door 
de Sociëteit de Vriendenkring 
het trommel– en pfeiferkorps 
opgericht. Bij feestelijke 
gelegenheden trok dit korps 
op straat veel belangstelling, 
maar desondanks werd het 
in �935 opgedoekt. Echter in 
Beringe was er op muzikaal 
gebied iets losgemaakt door 
dit korps; in oktober �939 
werd de fanfare Sint Jozeph 
opgericht. Op �2 april �960 
vergaderden de besturen van 
de schutterij en de fanfare om 
samen een drumband op te 
richten. Het trommelkorps van 
de fanfare had zes trommen 
en twee dieptetrommen en de 
schutterij had twee trommen. 
Zo werd afgesproken dat de 
fanfare 2/3e en de schutterij 
�/3e van de kosten zou dragen. 
Op 9 mei werd deze afspraak 
definitief. De Caecilia-avond 

van fanfare St.-Jozeph, de 
schutterij St.-Hubertus en de 
drumband St.-Jozeph werden 
gezamenlijk gehouden.

Ook had de schutterij van 
Beringe een enorme samen-
werking met de collega-ver-
enigingen van St.-Lambertus 
Helden en St.-Leonardus 
Panningen, die gezamenlijk 
dansavonden organiseerden 
om de kas financieel te spek-
ken. In �954 werd de eerste 
jaarlijkse oud ijzeractie gehou-
den, toen nog samen met de 
plaatselijke voetbalclub BEVO. 
Dit gebeurt nog steeds echter 
nu op maandelijkse basis. In 
�968 werd het idee opgepakt 
om ook oud papier op te gaan 
halen met natuurlijk als doel 
om geld in het laatje te krijgen. 
Men begon in de beginjaren 
met twee keer per jaar dit 
oud papier in te zamelen, wat 
ongeveer goed was voor twee 
ton oud papier per jaar. Heden 
is deze actie uitgegroeid tot 
een maandelijkse actie, wat 
resulteert in gemiddeld acht-
tien ton per maand.

Rond �969 begon men na te 
denken over een nieuw schiet-
terrein en een eigen schut-
tershuis. Ook toen al werd 
het steeds moeilijker om een 
nieuw schootsveld te vinden 
vanwege de toenemende 
bebouwingen en voorschrif-
ten. In �972 viel het oog op 
de Hoevenstraat, waarbij een 
schootsveld en afsluiting van 
de weg mogelijk zou zijn. Na 

  Beringe tijdens de optocht van het OLS

  Café Bairke Beringe: hier begon het allemaal 81 jaar geleden.
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veel gepraat met de gemeente 
en de grondeigenaren werd 
er overeenstemming bereikt 
en een houten schutterslokaal 
geplaatst. Het werd zelfs moge-
lijk om, in samenspraak met 
de grondeigenaren, bondsfees-
ten op deze plaats te organi-
seren. 

Uniformen
Na de bevrijding was de 
deelname aan het OLS en de 
bondsfeesten steeds belangrij-
ker geworden. In het begin had 
men geen uniformen bij deze 
feesten, terwijl er toch steeds 
meer schutterijen kwamen die 
in uniform deelnamen aan de 
optocht. De reacties van de 
zijde van het publiek waren 
dan ook vaak van: ‘Dit is ook 

een arme schutterij’. Mede om 
deze reden ging men nadenken 
over uniformen. Keuzes waren 
er legio te maken in de cate-
gorieën militair, historisch en 
fantasie. Er werd gekozen voor 
een fantasie uniform en deze 
norm werd ook in verband 
gebracht met de architectuur 
van het huidige schutters-
huis. In �953/�954 werden er 
zwarte uniformen aangeschaft. 
Het feit dat deze tot in �97� 
gedragen werden getuigt dat 
deze van uitstekende kwaliteit 
waren. In dat jaar kreeg de 
schutterij de groene en meer 
op jagersuniform lijkende 
outfit aangeboden en dat aan-
bod accepteer je natuurlijk als 

schutterij wel. In �979 werden 
wederom nieuwe uniformen 
aangeschaft en dit keer werd 
gekozen voor een bruin uni-
form met een oogstrelende 
bies. Binnen de schutterswe-
reld was dit een van de eerste 

verenigingen, 
die zich in een 
bruin uniform 
vertoonde, 
maar de reacties 
waren lovend 
te noemen en 
vele prijzen 
werden dan 
ook behaald. 
In �977 is in 
Beringe het 
uniformen-
comité her-
opgericht. Dit 
comité zamelt 

geld in door middel van 
bloemacties en oliebollen-
acties, wat ten goede komt 
aan nieuwe uniformen voor 
de schutterij, drumband en 
fanfare van Beringe. Het uni-
formencomité bestaat voor-
namelijk uit dames van deze 
verenigingen. In �99� vindt er 
wederom een switch plaats qua 
uniformering. Na veel overleg 
over de uitvoering wordt geko-
zen voor een prachtig diep 
groen colbert (goedkleurig 
gebiest) en de pantalon met 
groene verticale bies aan de 
buitenzijde. In 2000 werd het 
huidige uniform aangeschaft, 
dat veel overeenkomt met de 
uniform van �99�, zij het dat 
deze uniformering donkerder 
van kleur is. 

Schuttershuis en 
vaandel
In �996 werd er een compleet 
nieuw schuttershuis gebouwd, 
een schuttershuis dat een 
moderne uitstraling heeft. 
Het schuttershuis is gebouwd 
met eigen krachten, zoals het 
een schutterij betaamt. Het 
schuttersgebouw en de schut-
tersweide, liggend aan de rand 
van het dorp, hebben een uit-
straling, die de schutterij St.-
Hubertus uit Beringe dan ook 
zeker toekomt. In augustus 
2003 werd het nieuwe vaandel 
van de schutterij gezegend 
door pastoor Van Tulder. Dit 
nieuwe vaandel is helemaal 
met de hand geborduurd. 
Het is een mooi kunstwerk 
geworden, waaraan drie jaar is 
gewerkt in de vrije uren.

De huidige vereniging
St.-Hubertus Beringe maakt 
deel uit van de Noord-
en Middenlimburgse 
Schuttersbond ‘Juliana’ en is 

daar alom gerespecteerd, niet 
alleen vanwege de prestaties 
(zowel in de optocht alsmede 
de schietwedstrijden), maar 
ook op bestuurlijk niveau 
zijn in de afgelopen jaren al 
enkele bondsbestuursleden 
afgevaardigd vanuit deze ver-
eniging. Qua schietprestaties 
heeft de Beringse schutterij 
ook haar mannetje gestaan. 
Veelvuldig waren zij bij de 
bondsfeesten bij de laatste 
overgebleven kandidaten om 
het feest te winnen en op het 
OLS keert deze vereniging 
een vaak terug in de finale. 
Zowel in �976 (Herten-Ool), 
�978 (Schaesberg) en �980 
(Ubachsberg) werden de beste 
prestaties behaald op het OLS, 
waar steeds een zesde prijs 
werd behaald. 

St.-Hubertus Beringe heeft 
ondanks een korte geschiede-
nis van 8� jaar al veel heel 
meegemaakt. De vereniging is 
springlevend in de Beringse 
gemeenschap en erbuiten. 
Deelname aan de bondsfees-
ten, het OLS en het Europees 
koningschieten zijn zekerhe-
den binnen het programma 
van deze schutterij en dit toont 
wederom aan dat een schutte-
rij kan blijven voortbestaan tot 
in lengte van jaren. Verwacht 
mag dan ook zeker worden dat 
in 2023 het �00-jarig bestaans-
feest gevierd zal gaan worden.

  Bernie van Lierop

  De slapende secretaris
 

  Groepsfoto 1991
 

  Het eerste vaandel van de 
Beringse schutterij
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“Wilhelmina” Hingen opent feestelijk

 Burgemeester Schaftenaar 
van Echt bij zijn toespraak tot de 
schutterij. Links voorzitter Wil 
Beunen.
 

Na bijna twee jaar hard 
werken is het moment 
gekomen dat Schutterij, 
Fluit- en Trommelkorps 
Wilhelmina Hingen  een 
nieuwe schutterscomplex 
in gebruik hebben 
genomen. Op den Dijk 
op het Hingen, is een 
prachtig geheel ontstaan. 
Burgermeester en 
beschermheer verrichtten 
de officiële opening op 
zaterdag 9 april.

“Wilhelmina” anno �908, heeft 
tot ongeveer �988 een oefenlo-
catie voor het oefenen met de 
zware buks, daarna is zij voor 
de schietoefening afhankelijk 
van zusterverenigingen. Dat 
is ook een van de redenen dat 
zij zoveel mogelijk deelnemen 
aan drie- en zestal schietcon-
coursen in de regio. In �999 
kan met veel moeite op een 
lapje grond een kogelvanger 
geplaatst worden. Met het oog 
op de dan geldende voorschrif-
ten wordt voor de moderne 
“vanger” gekozen In verband 
met allerlei vergunningen 
vertraagt de ingebruikname, 
de kogelvanger kan pas in het 
voorjaar van 2000 in gebruik 
genomen worden.

Uitbreiding
De volgende logische stap is 
een nieuw schutterscomplex. 
Na een stevige lobby kan van 
de gemeente zo’n 4200 m2 
gekocht worden en de plannen 
om een nieuw “home” te bou-
wen komen tot ontwikkeling. 
Na het verkrijgen van de beno-
digde toestemmingen start de 
bouw. Medio maart van dit 
jaar nadert deze zijn voltooi-
ing. Voorzitter Wil Beunen: 
“Dankzij de bouwcommissie en 
vooral de eigen leden, is veel tot 
stand gekomen. De totale uit-
voering van de bouw is in eigen 
beheer gedaan; allerlei leden 
van onze vereniging waren de 
diverse werkzaamheden mach-
tig. Metselen, dakdekken, instal-
latiewerkzaamheden m.b.t. 
sanitair, elektra, centrale ver-
warming et cetera. Als voorzitter 
ben ik er trots op dat de schut-
terij, samen met de inwoners 
van ’t Hingen, dit voor elkaar 
gekregen hebben; er is veel vrije 
tijd in gestoken”. Enthousiast 
gaat hij verder: “Het nieuwe 
clublokaal heeft een gunstige 
invloed gehad op het ledental 
van de vereniging; dit is met een 
flink aantal toegenomen”.

Realisatie
De bouw van het complex 
vormt een mijlpaal in de 

bestaansgeschiedenis van de 
schutterij. Zij hoopt dat het 
bijdraagt aan het versterken 
van de band met de eigen 
bevolking van het Hingen. 
Het begrip “schutterij” zal dan 
nog lang voortbestaan in eigen 
dorp en in het Limburgse 
land. Secretaris Frans Aben: 
“Veel hebben we ook te danken 
aan de geweldige sponsoring. 
Om de onderhoudskosten te 
dekken hebben we een “Club 
van Wilhelmina” opgezet. Van 
deze inkomsten en zeker door 
de inzet van vrijwilligers in 
de vereniging, kunnen we de 
kosten dekken.” Hij vervolgt: 
”Onze voorzitter heeft van de 
gehele voorbereiding en van de 
ontwikkeling van de bouw een 
uitgebreid dagboek bijgehouden, 
erg leuk.”

Feestelijke opening
Op zaterdag 9 april is door 
burgermeester Schaftenaar van 
Echt en door beschermheer 
Stassen, in het bijzijn van uw 
correspondent voor de bond 
Eendracht Born-Echt e.o., de 
eigen leden, sponsoren en vele 
genodigden, middels het tra-
ditioneel “lint doorknippen”, 
de officiële opening verricht. 
Op de goede afloop is door 
alle aanwezigen geproost op 
de geslaagde realisatie van een 
schitterend nieuw clubcom-
plex van “Schutterij, Fluit- en 
Trommelkorps Wilhelmina 
Hingen”!

   Peter Peeters 

De schutterij van Hingen staat aangesteld voor het nieuwe clubgebouw.
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Dré Timmermans 
benoemd tot 
erevoorzitter
Zondag 27 februari 2005 heeft  
Dré Timmermans tijdens de 
jaarvergadering afscheid geno-
men als voorzitter van schutte-
rij St.-Anna uit Maasbree. Dré 
Timmermans werd wegens 
zijn grote verdiensten voor St.-
Anna benoemd tot erevoorzit-
ter. In �988 stond hij mede aan 
de wieg van het weer tot leven 
wekken van de rustende oud-
ste schutterij in de gemeente 
Maasbree. Van �988-�994 was 
Dré Timmermans secretaris 
van schutterij St.-Anna. In 
�994 volgde hij wijlen Graad 
Linssen op als voorzitter. 
Onder zijn bezielende leiding 
groeide St.-Anna als kool. Op 
het OLS sprak de Maasbreese 
schutterij een geducht woordje 
mee met als hoogtepunt 
een vierde plaats in 2002 in 
Ellikom. Dré was ook mede-

oprichter van de Schutters 
Combinatie Noord-Limburg 
(SCNL). Als schutter was Dré 
drie maal bondskampioen. 
Zijn kennis en deskundig-
heid zal Dré Timmermans 
(die ook ontwerper is van de 
geluidsarme kogelvanger Pak 
2004) ook in de toekomst ter 
beschikking blijven stellen aan 
de schutterswereld en schutte-
rij St.-Anna. Dré Timmermans 
kreeg een fraaie oorkonde 
uitgereikt door zijn opvolger 
Peter Lenders. Ook zijn echt-
genote Truus werd bij de hulde 
betrokken. Zij kreeg een bloe-
metje overhandigd. 

Kogelvanger St.-Anna 
is geluidsarmer 
Schutterij St.-Anna Maasbree 
heeft haar geluidsarme hel-
derzicht kogelvanger op 
paasmaandag 28 maart fees-
telijk in gebruik genomen 
Dat gebeurde op haar eigen 

tijdelijke schietterrein aan 
de Oude Heldenseweg in 
Maasbree. De ontwerper van 
deze  geluidsarme kogelvanger 
is erevoorzitter van schutterij 
St. Anna Dré Timmermans. 
De huidige voorzitter Peter 
Lenders heeft deze goedge-
keurde kogelvanger gebouwd. 
Op deze kogelvanger kunnen 
tegelijkertijd meerdere schut-
ters op de bölkes schieten. De 
resultaten van de geluidsme-
tingen zijn zonder meer ver-
rassend te noemen. De PAK 
2004 kogelvanger maakt veel 
minder geluid dan de bestaan-
de kogelvangers. Bij diverse 
metingen  die door onafhan-
kelijke deskundigen zijn ver-
richt, bleek dat bij gebruik van 
deze kogelvanger het geluid 
slechts 50-65 decibel is, dus ver 
onder de toegestane geluids-
norm.  Deze kogelvanger zou 
wel eens de oplossing kunnen 
zijn voor de problematiek 

van de geluidsoverlast van 
kogelvangers. Peter Blenders 
en Dré Timmermans zijn 
bereid om een  en ander toe 
te lichten: Dré Timmermans 
is bereikbaar onder nummer 
077-465206�, Peter Lenders 
kan men bereiken onder num-
mer 077-4653508 (privé) of 
077-3079450 (zaak).

Nieuwe officiers-
uniformen voor 
St.-Anna Maasbree
Dankzij een gift van de 
Katholieke Noden Nederland 
(3200 Euro) en het Anjerfonds 
(800 Euro) heeft schutterij 
St. Anna Maasbree enkele 
nieuwe officiersuniformen 
kunnen aanschaffen.  Ook zijn 
er voor de geüniformeerde 
leden nieuwe broeken aange-
schaft  Bovendien hebben alle 
geüniformeerde leden nieuwe 
T-shirts gekregen.

Schutterij Sint Anna Maasbree

De nieuwe erevoorzitter Dré Timmermans doopt de nieuwe kogelvanger

 Schieten op de PAK 2004 is een uitdaging
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Brunssum - Zaterdag �6 
april 2005 vond in Sporthal 
Rumpen te Brunssum de 
afsluiting plaats van de 
Commandantencursus Oude 
Exercitie. Tegen �4.00 uur 
hadden de deelnemers met 
familie zich verzameld in het 
restaurant Rumpenerlinde. 
Na een welkomstwoord 
door de coördinator van 
de cursus OLS-secretaris 
Jac v.d.Vorst, volgde buiten 
een kleine demonstratie 
door de deelnemers. Hierna 
werden de diploma’s en 
certificaten uitgereikt door 
de Juryvoorzitter van de 

OLS-Federatie Tim Schmitz, 
die de geslaagden veel succes 
toewenste voor de toekomst. 
Door Jan Simon werd namens 
de deelnemers aan de cur-
susleiders de heren Math. 
Beaujean Lei Wijnands en 
Jack Duckers een aandenken 
uitgereikt in de vorm van een 

minisabel (in zilver) op een 
eikenhouten voet. Een mooie 
geste en een fraai cadeau 
gemaakt door een van de deel-
nemers. Nadat de uitbaters 
van Rumpenerlinde Louis 
en Katja Slangen (bloemen) 
bedankt werden voor hun 
goede zorg de afgelopen �3 
zondagen (‘s morgens) voor 
de koffie etc., voor de lekkere 
en smaakvolle hapjes vandaag, 

werd de geslaagden veel succes 
toegewenst voor de toekomst, 
de andere veel sterkte bij het 
vervolg van de cursus.
Er werd nog geruime tijd in 
gezellige sfeer nageschutterd 
(nagepraat) over de cursus en 
andere zaken betreffende het 
schutterswezen.

  De cursuscoördinator 
Jac van der Vorst

Afsluiting Commandantencursus 
Oude Exercitie 2005

 De geslaagden van de cursus oude exercitie.              Foto: André Meijers

 

 De demonstratie van de oude exercitie werd gegeven onder leiding 
van de nieuwe instructeur Jan Simon, nieuwe keizer van St.-Maternus 
Wijlre.                                                                     Foto: André Meijers 

Certificaat voor beginners:
C.M. Botty  St.-Martinus Houthem St.Gerlach
AC.M. Busscher  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
J.T.M. Klinkenberg St.-Joseph Stein
R. Kulmer  St.-Martinus Houthem St.-Gerlach
M.A.M.C. Lebouille Jonge en Oude Nobelen Valkenburg
M.C.E.K. Lebouille Jonge en Oude Nobelen Valkenburg
H.M. Leurs  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
L.M. Muitjens  privé
N.P. Poelsma  St.-Gregorius de Grote Brunssum
T.J.L. Soetema  St.-Joseph Stein
J.H. Van Kan  Jonge en Oude Nobelen Valkenburg
F.T.L.G. Wierts  St.-Sebastianus Schinnen

Certificaat voor aspirant Commandant:
J.M.W. Lentz  St.-Joseph Waubach

Diploma Commandant / Instructeur voor:
F.J.E. Lebouille  Jonge en Oude Nobelen  Valkenburg
J.P.M. Simon  St.-Maternus Wijlre. 

Even afgeleid door de fotograaf.
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De afgelopen twaalf weken 
hebben 22 schutters van diver-
se verenigingen deelgenomen 
aan de commandantencur-
sus nieuwe exercitie. Vijftien 
schutters ontvingen op deze 
prachtige zaterdagmiddag 
een certificaat en een zevental 
schutters ontving een diplo-
ma en zijn nu inzetbaar als 
commandant/instructeur nieu-
we exercitie De middag werd 
geopend door Jac van de Vorst. 
Hij heette iedereen welkom: de 
instructeurs, de juryvoorzit-
ter van de OLS federatie, de 
genodigden en natuurlijk ook 
het in grote getale aanwezige 
publiek.

Na de opening ging het gezel-
schap naar de grote parkeer-
plaats naast zaal Housmans. 
Onder leiding van paradecom-

mandant Jan Lebens lieten 
de mannen zien wat ze in de 
afgelopen periode geleerd 
hadden. De spanning onder 
de schutters, maar ook onder 
de aanwezigen, was duidelijk 
merkbaar. De schutters liepen 
een aantal keren defilé voor 
de aanwezigen en het zag er 
allemaal prachtig uit. Men zag 
dat dit gezelschap het geweldig 
deed na zo’n korte tijd van 
oefenen. Tijdens het uitvoe-
ren van de parade bleek nog 
eens duidelijk dat de exercitie 
nog steeds wordt uitgevoerd 
volgens de letter van het voor-
schrift uit �956 en dat er geen 
ruimte is voor eigen interpre-
taties. 

Na afloop van de parade ging 
het gezelschap terug naar de 
zaal alwaar men overging tot 

de diploma uitreiking. Tim 
Schmitz deelde, als afgevaar-
digde van het federatiebestuur, 
vele complimenten uit voor de 
geweldige demonstratie van 
Jan Lebens en zijn manschap-
pen. Het deed hem deugd dat 
er ook een aantal “jongere 
deelnemers” in het gezelschap 
zaten. “Verjonging is zeer 
belangrijk voor de toekomst 
van onze schutterijen en de 
federatie. De fakkel wordt 
doorgegeven aan een nieuwe 
generatie.” en “Verbreding 
van kennis en kunde, we zijn 
ook als federatie een lerende 
organisatie.” waren belangrijke 
woorden die werden gesproken 
deze middag. De instructeurs, 
Bert Kuijpers, John van Dijk 
en Twan Stemkens, werden 
bedankt voor hun fantastische 
inzet en prachtige werk. Verder 
werden de eigenaars van zaal 
Housmans bedankt, die ook 
dit jaar weer de accommodatie 
gratis ter beschikking hebben 
gesteld.

Bert Kuijpers en John van Dijk 
werden nog eens extra in het 
zonnetje gezet omdat het voor 
deze heren de laatste keer was 
dat ze de cursus gaven. De 
heren hebben de gezegende 
leeftijd van 78 jaar bereikt en 
vinden het tijd om de fakkel 
over te dragen aan een nieuwe 
generatie. Hiermee komt een 
einde aan het tijdperk, waarin 
de exercitie aan schutterijen 
werd aangeleerd door men-
sen, die zelf actief volgens het 
reglement hebben geëxerceerd 
en in de periode �956 – �960 
(de tijd waarin het voorschrift 
heeft gegolden) als instruc-
teur bij de landmacht hebben 
gediend. Bert en John werden 
uitgebreid bedankt voor hun 
tomeloze inzet in de afgelo-
pen vijftien jaar. Zij hebben 
daarna de fakkel overgedragen 
aan Piet Daems, Jan Lebens, 
en Twan Stemkens. Zij zullen 
volgend jaar de cursus nieuwe 
exercitie gaan geven.Daarna 
werd overgegaan tot de certi-
ficaat en diploma uitreiking. 

Uitreiking diploma’s commandantencursus 
nieuwe exercitie en afscheid instructeurs
Montfort - Op zaterdag 8 april 2005 werd in zaal 
Housmans in Montfort de commandantencursus 
nieuwe exercitie voor beginners en gevorderden 
afgesloten met een parade en een certificaat en diploma 
uitreiking. Ook werd er afscheid genomen van de 
instructeurs de heren Bert Kuijpers en John van Dijk. 

 
Alle cursisten van de commandantencursus nieuwe exercitie 2005.
Foto: André Meijers
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De cursisten kwamen een 
voor een naar voren, groetten, 
meldden zich aan en kregen 
hun diploma. Daarna volgde 
nog een gezellig samenzijn, 
waarbij Bert Meisters uit 
Schinveld nog een kleine 
demonstratie gaf van zijn kun-
nen op de doedelzak.

  Audrey van Gaans

 
Een demonstratie van de nieuwe 
exercitie door de cursisten onder 

leiding van Jan Lebens.
Foto: André Meijers

Certificaat:
H.L. Beckers  St.-Eligius en Juliana Schinveld 
J.W. Dreissen   St.-Lambertus Broeksittard 
E.C.M. Ferwerda St.-Andreas Melick
H.S.W. Geelen  St.-Sebastianus Ell
Th. Goossens  St.-Eligius en Juliana Schinveld
J.M.F. Hönen   St.-Lambertus Broeksittard
A.J.B. Nieling  St.-Eligius en Juliana Schinveld
J.H.E Scheres  St.-Joris St.-Joost
J.H. Slangen  St.-Michaël Maasbracht-Beek
A.J.G. Slijpen  Wilhelmina Hingen
J.C. van Son   St.-Sebastianus Ell
P.W.M. Verhezen  St.-Andreas Melick

H.H. van Zadelhoff St.-Lucia Horst
M.H.P Gerits  St.-Jan Grubbenvorst
C. v.d. Brink  St.-Jan Grubbenvorst

Diploma:
L. Deuss  St.-Martinus Born
R.J.G. van Horne St.-Agatha Haelen
P.M. Hubens  St.-Michaël Maasbracht–Beek
M.J.C.M. Jacobs  St.-Antonius en St.-Petrus Baarlo
J.M.J. Lebens  St.-Salvius Limbricht
J.J.H.M. Maessen St.-Michaël Maasbracht-Beek
B. Meisters   St.-Eligius en Juliana Schinveld

De lezer kan zich met recht 
afvragen: vanwaar deze 
plotselinge belangstelling 
voor de uitvoering van dit 
commando uit de “nieuwe 
exercitie”? Staat u me toe 
in het kort de voor-
geschiedenis te schetsen.

Enige jaren geleden besloot 
schutterij St.-Sebastianus Neer 
om een exercitiegroep op te 
richten. Gekozen werd voor de 
“nieuwe exercitie”. Als instruc-
teur werd aangezocht een oud-
beroepsmilitair van de lichting 
�946. De schutterij dacht hier-

mede goed gekozen 
te hebben om de 
volgende redenen:
a.  als oud-militair 

moest hem het 
geven van exer-
citie-instructie 
in zijn 40-jarige 
militaire loop-
baan niet onbe-
kend zijn;

b.  vanuit zijn “mili-
taire ouderdom (�946)” 
moest hij bekend zijn met 
de 4e druk van vs 2-�592.

Het halt houden vanuit de 
mars werd dan ook geïnstru-
eerd zoals dat door de instruc-

teur gedurende zijn diensttijd 
bij de Kon.Landmacht tot �� 
november �960 werd geprakti-
seerd, te weten: “De halve pas, 
zijnde de helft van de gewone 
pas, werd uitgevoerd ter lengte 

van de helft van de gewone pas, 
alsmede in de helft van de tijd, 
benodigd voor de gewone pas.“

Deze uitvoering werd tijdens 
het eerste optreden op het OLS 

Halt houden
volgens vs 2-1592, vierde druk
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te Opglabbeek in 2004 door de 
jury afgekeurd, met als moti-
vatie: “Rechtervleugelman en 
ook de rest exercitie niet volgens 
het exercitiereglement (56) bij 
het halt houden.” Mondeling 
werd de commandant mede-
gedeeld, dat hij de Engelse 
manier van halt houden uit-
voerde. Tot zover de voorge-
schiedenis.

Via de voorzitter van de OLS 
jury belandde “het probleem” 
bij de normencommissie. Op 
�0 november 2004 deed de 
normencommissie de volgende 
uitspraak: “De uitvoering van 
het halt houden door schut-
terij St.-Sebastianus Neer is 
niet correct,  het neigt naar de 
Engelse manier. Dat de halve 
pas de helft van de tijd van de 
gewone pas vergt, is niet juist. 
De halve pas is juist bedoeld 
om de manschappen af te rem-
men, om te voorkomen dat zij 
voorover zouden vallen.” Verder 
werd volgens mededeling 
van een aanwezig lid van het 
Federatiebestuur op �2 april 
2005, tijdens een bijeenkomst 
van het OLS Federatiebestuur 
en de normencommissie, door 
de voorzitter van de normen-
commissie medegedeeld, dat 
de halve pas bij het halt hou-
den bedoeld was als snelheids-
verminderende pas. Voor deze 
vaststelling werd geen motiva-
tie gegeven.

Resumerend kan worden 
gesteld dat het onderhavige 
halt houden nu werd beheerst 
door twee verschillende 
meningen, te weten:
a.  de exercitie-instructeur van 

schutterij St.-Sebastianus 
Neer, die zijn mening stoel-
de op eigen waarneming en 
ervaring;

b.  de normencommissie, die 
als motivatie opgaf de (fou-
tieve) Engelse manier van 
halt houden, alsook het 
nalaten van de snelheidsver-
minderende halve pas.

Teneinde uit deze impasse te 
geraken lijkt het raadzaam het 
begin van het exercitieregle-
ment vs 2-�592 op te sporen. 
Hierbij was het een gelukkige 
omstandigheid nog met een 
paar veteranen te kunnen 
spreken, die vanaf het begin bij 
deze exercitie betrokken waren 
geweest. Voor de oorsprong 
dient teruggegaan te worden 
naar �� januari �94�, toen in 
Engeland (na de capitulatie 
voor de Duitsers in �940), 
de Koninklijke Nederlandse 
Brigade werd gevormd, die 
weldra de naam Prinses Irene 
Brigade kreeg (Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene). Een 
deel hiervan ging op 22 maart 
�942 over naar Nr 2 Troop 
Nr 10 Interallied Commando 
(Korps Commando Troepen). 
Bron: H. Ringoir: de Nederlandse 

Infanterie.

Daar deze Brigade naar Engels 
voorbeeld was ingericht en 
in de aanloop door Engelse 
militaire instructeurs werd 
opgeleid, was het alleszins 
begrijpelijk dat dit ook gold 
voor de exercitie. Op last van 
de Nederlandse regering in 
ballingschap, werd dientenge-
volge het:  Voorlopig Exercitie 
Reglement voor de Infanterie 
(nr 1592 1e druk) vastgesteld. 
Dit was een vertaling van het 
Engelse exercitievoorschrift. 
De omschrijving van het halt 
houden in dit voorschrift was 
gelijk aan de omschrijving 
uit het door schutterij St.-
Sebastianus Neer gevolgde vs 
2-�592, 4e druk. De halve pas 
werd uitgevoerd in de helft 
van de tijd, benodigd voor de 
gewone pas. Deze uitvoering 
werd verkregen door het aan-
leren van een hoge discipline 
bij de manschappen, gebaseerd 
op uiterste concentratie en 
volledige beheersing van de 
spieren. Van  een snelheidsver-
minderende pas om voorover 
vallen te voorkomen, is nooit 
sprake geweest.

Het hierboven genoemde 
Voorlopig Exercitie Reglement 
voor de Infanterie beleefde nog 
een tweede alsmede een derde 
druk. Op 2 juli �956 werd 
de derde druk herzien door 
Voorschrift VS 2-1592, vierde 
druk. Het voorlopig karak-
ter was nu van de baan. Het 

bevreemdt 
waarom nu 
de Engelse 
invloed 
op het 
Nederlands 
exercitie 
reglement, 
voor wat 
betreft het 
halt houden, 
als negatief 
wordt aan-
gemerkt. Dit 
moet dan 
evenzeer 
gelden voor 
bijvoorbeeld 

de bewegingen op de plaats, 
het dragen van het geweer 
op de linker schouder, de tot 
vuist gebalde handen etc. etc. 
Er mag toch gesteld worden, 
dat ook de exercitie volgens  vs 
2-�592 4e druk, mag gerang-
schikt worden onder cultureel 
erfgoed. Immers vanaf �946 
hebben vele lichtingen dienst-
plichtigen deze vorm van exer-
citie uitgeoefend, zowel hier 
te lande als in het voormalig 
Nederlands Oost-Indië. 

Volledigheidshalve zij nog 
vermeld, dat in de vijfde druk 
van vs 2-1592, dd. 11 novem-
ber 1960 de halve pas bij het 
halt houden werd vervangen 
door de verkorte pas. Gezien 
de lengte en het tempo van de 
verkorte pas kan gesproken 
worden van een snelheidsver-
minderende pas. Elke schutter 
erkent ten volle de bevoegd-
heid van de normencommissie 
om voorstellen te doen inzake 
wijziging van de normen; 
echter wijziging van een van 
rijkswege vastgesteld exercitie-
reglement dient te geschieden 
volgens vastgestelde regels. 
Ook de normencommissie 
dient zich te houden aan het 
gestelde op bladzijde � van het 
exercitiereglement vs 2-�592 
4e druk, luidende: “Het is ver-
boden, de omschrijving van de 
bewegingen en verrichtingen uit 
dit reglement met schriftelijke 
of mondelinge bepalingen uit te 
breiden”.

Concluderend mag dan 
ook worden geadviseerd, de 
bezorgdheid van de normen-
commissie om het eerder 
gememoreerde ″voorover val-
len van de manschappen″ kan 
worden weggenomen door het 
voorstel om de momenteel gel-
dige vierde druk van het exer-
citievoorschrift (halve pas) te 
vervangen door de vijfde druk 
(verkorte pas).

 F.A. Vergoossen
Foto’s: André Meijers
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Het boek werd uitgegeven 
bij gelegenheid van het 450-
jarig bestaan van schutterij 
St.-Sebastianus Neer (Oude 
Schutten) en het 50-jarig 
bestaan van de Drumband van 
schutterij St.-Sebastianus Neer.
In zijn voorwoord zegt schut-
terijvoorzitter Jo Beeren 
bescheiden dat in dit boek 
de geschiedenis van schut-
terij St.-Sebastianus Neer is 
vastgelegd. Het boek biedt 
echter meer, veel meer zelfs. 
Voor de jubilerende schut-
terij en haar drumband zijn 
ruim �00 pagina’s ingeruimd. 
De andere vier Neerse schut-
terijen zijn �57 pagina’s 
toebedeeld. In deel � behan-
delt de schrijver de Bussen 
Schutten, de Jonge Schutten, 
de Sacramentschutterij en de 
Oranje Schutterij. Deel 2, deels 
met kleurenafbeeldingen, is 
volledig gereserveerd voor de 
Oude Schutten.
Om het Neerse schutters-
wezen te typeren, citeert Jos 
Geraets op pagina �2 Jolles: 
“Neer schijnt een apart gebied 
te vormen; wat zich daar in 
eenige afzondering nog bijeen 
bevindt,  als op een eilandje, is 
van ’t allermerkwaardigste der 
provincie”. Ook bij J. Emonts 
stond het Neerse schutterswe-
zen hoog in aanzien. Emonts 
stelde immers in �949: “Men 
moet het Neerse schutterswe-
zen niet op afstand bekijken, 
maar van dichtbij”. Hiermee 
haalde Emonts in de Maas-
&Roerbode krachtig uit naar 
de voorzitter van de OLS-
Federatie.
Jos Geraets is er op een voor-
treffelijke manier in geslaagd 
om het unieke karakter van de 

vijf Neerse schutterijen in dit 
boek neer te leggen. Het zal 
een geweldige uitdaging zijn 
geweest, maar het resultaat 
mag er zijn. Duidelijk merk-
baar zijn de vele uren die hij 
heeft gestoken voor het verza-
melen en ordenen van de vele 
informatie, foto’s en dergelijke. 
Dankbaar is ook hier gebruik 
gemaakt van de uitgebreide 
fotocollectie van Jo Beeren. 
Johan Oomen en Luc Wolters 
losten enkele raadsels van het 
schutterszilver op en kwa-
men tot de conclusie dat het 
beschreven schutterszilver een 
grote zeldzaamheid is. Verdere 
bestudering van het andere 
schutterszilver zal wellicht nóg 
meer verrassingen opleveren.
Voor mij geldt dit boek nu al 
als hét naslagwerk van en over 
de Neerse schutterijen. Ik kan 
en wil daarom kort zijn en 
Jos Geraets feliciteren met de 
waardevolle informatie die hij 
op verantwoorde wijze bijeen 
heeft gebracht in dit prachtige 
boekwerk. 
Toch kan ik het niet nalaten 
om enkele kritische noten 
te kraken over de vormge-
ving. Het boek “De Neerse 
schutterijen” telt bijzonder 
veel foto’s, maar ook veel 
lege plekken. Zo denk ik dat 
bijvoorbeeld de foto’s op 
pagina �8 groter afgedrukt 
hadden mogen worden. 
Nu is het moeilijk om de 
afzonderlijke personen te 
herkennen op de groepsfo-
to’s. Ook de lettergrootte in 
het voorwoord op pagina 5 
had gelijk mogen zijn aan de 
gebruikte lettergrootte in de 
rest van het boek. 
Schutterij St.-Sebastianus 

Neer, ik feliciteer U met De 
Neerse Schutterijen. Het is 
een waardevol document 
geworden waarop U trots mag 
zijn. De prijs van De Neerse 
Schutterijen bedraagt € �7,50 
(excl. Verzendkosten). De prijs 
is weliswaar aan de hoge kant, 
maar wordt gerechtvaardigd 
door de inhoud en de uit-
voering van het boek. Als we 
de drukkosten bekijken van 

dit boek en de grote lijst van 
sponsors en subsponsors, zo 
had dit boek enkele euro’s 
goedkoper aangeboden mogen 
worden.

   Wim Pijpers

Voor u gelezen:
De Neerse Schutterijen
“De Neerse Schutterijen” is een 272 pagina’s tellend 
boekwerk op A4-formaat, geschreven door Jos Geraets 
en draagt ISBN 90-9019398-7. 

De cover van het nieuw 
verschenen boek over de 
Neerse schutterijen.
 

De oudste schuttersfoto toont schutterij St.-Sebastianus in 1887.
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Bondssolistenconcours 
RKZLSB Nieuwenhagen
Schutterij Koningin 
Wilhelmina uit Nieuwenhagen 
Landgraaf organiseerde 
op zondag drie april j.l. in 
de Harmoniezaal op het 
Sunplein te Nieuwenhagen 
het Bondssolistenconcours 
van de RK Zuid-Limburgse 
Schuttersbond, waar solisten 
optraden uit drie schutters-
bonden. Het was een goed 
concours met hoogstaande 
muzikale optredens. Solisten: 
tamboers, klaroenblazers en 
zelfs een doedelzakspeelster 
brachten hun kunnen ten 
gehore. 
De uitslagen:
In de jeugd divisie waren 
zeventien optredens; win-
naar werd Aswin Sintzen uit 
Mechelen op trom met �64.5 
punten een eerste prijs. Onze 
eigen solisten Joshua Schipper 
en Ashley Kuijpers traden 
eveneens uit in de jeugddivisie 
en behaalden een eerste en een 
tweede prijs.
In de derde divisie waren 
zeventien optredens; winnaar 
werd Max Aldenhoven uit Eys 
op klaroen met �7� punten 
een eerste prijs met promotie.
In de tweede divisie waren 
vier optredens; winnaar werd 
Esther Scheren uit Schinveld 
op doedelzak met �67.5 pun-
ten een eerste prijs.

In de eerste divisie waren vijf 
optredens, winnaar werd Mark 
Lentz uit Waubach op trom 
met �68 punten een eerste 
prijs.

 De tweelingbroers Martijn en 
Joost Schins van St.-Joseph Vijlen 
haalden het hoogste aantal pun-
ten van het concours, ongeacht 
de divisie. Rechts voorzitter Sjef 
Hanssen van Nieuwenhagen.

In de ere divisie waren drie 
optredens, winnaars waren de 
gebroeders Joost en Martijn 
Schins uit Vijlen, zij behaalden 
�78 punten een eerste prijs 
en het hoogste aantal pun-
ten van het gehele concours. 
De dagbeker was hun loon. 
De solisten hadden, mede 
gelet op de goede kwaliteit 
die ten toon werd gespreid, 
en de goede organisatie 
van de schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen, 

een groter publiek verdiend. 
Wellicht was het mooie weer 
de “boosdoener”in deze. 
De prijzen werden bekend 
gemaakt door bondsvoorzitter 
Jacob Gorissen en uitgereikt 
door schutterij voorzitter Sjef 
Hanssen. Schutterij Koningin 
Wilhelmina heeft ook nog een 
subsidie ontvangen van twaalf-
honderd euro van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds voor 
de aanschaf van een nieuwe 
zware schuttersbuks. 

 Jos Collaris

Harold van Zadelhoff 
nieuwe bondskampioen 
schuttersbond Juliana
Harold van Zadelhoff, achter-
opschutter van de A-klasse, 
van schutterij St.-Lucia uit 
Horst heeft zondag 24 april 
2005 het persoonlijk bonds-
kampioenschap van de schut-
tersbond “Juliana” gewonnen. 
Na een zinderende en drie 

dagen durende strijd versloeg 
hij in de finale John Vercoulen 
van schutterij St.-Jan te 
Grubbenvorst.

 Bondskampioen Harold van 
Zadelhoff, bond Juliana

Jaarvergadering 
schuttersbond Juliana
Op zaterdag 26 februari 2005 
vond de jaarvergadering plaats 
van de schuttersbond Juliana. 
Tijdens deze vergadering werd 
er gestemd over de wederom 

Onder de schietboom...

 De jeugdige deelnemers van het solistenconcours in Nieuwenhagen 
van Wijlre, Eys, Nieuwenhagen, Schimmert, Waubach, Strucht en 
Vaals.

Broederschap-
Schutterij Martinus 
Holtum bevordert leden
Op Koninginnedag werd, na 
de gebruikelijke rondgang 
door het dorp, een aantal 
leden verrast met een bevor-
dering. Voorzitter Henk 
Verheijen sprak zijn dank uit 
voor hun inzet /verdienste  de 
afgelopen jaren, of voor hun 
jarenlange trouwe lidmaat-
schap. Lambert Haerden, 
geweerdrager, werd bevorderd 

tot Korporaal �e klasse; Peter 
Peeters, geweerdrager en Serve 
Leinders, muzikant, werden 
bevorderd tot Korporaal. 
Renier Geurts, geweerdrager, 
werd bevorderd tot Sergeant. 
Een bijzondere gelegenheid, 
waarmee het bestuur van 
schutterij St. Martinus zijn 
erkentelijkheid aan haar leden 
wil tonen. 

 Peter Peeters

 De bevorderde leden van de Holtumse schutterij
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toelating van schutterij 
St.-Thomas van Aquino 
Blerick. De vergadering ging 
unaniem akkoord met de 
toelating van deze vereniging 
onder bepaalde restricties. 
Verder werd tijdens deze ver-
gadering Bernie van Lierop 
van schutterij ’t Zandakker 
Gilde St.-Jan uit Venray en Gé 
Arts van St.-Martinus Tegelen 
herkozen voor een nieuwe 
bestuursperiode als bestuurslid 
van schuttersbond Juliana. 

Nieuwe koning en 
commandant Melick
Maurice Kessels is sinds 5 
mei de nieuwe koning van 
schutterij St.-Andreas Melick 
(�50e schot). Voorafgaande 
aan het koningsvogelschieten 
op Hemelvaartsdag werd Paul 
Verhezen officieel geïnstalleerd 
als de nieuwe commandant 
van schutterij St.-Andreas 
Melick. Het commando over 
de schutterij werd overgedra-
gen door commandant Peters 
door het overdragen van de 
sabel van de commandant.

 Wim Pijpers

 Een nieuwe commandant bij 
de Melickse schutterij. Links Paul 
Verhezen.

Jubilarissen Helden 
2005
Koninklijke schuttersgilde St-
Lambertus Helden
50 jaar: Gijs Gerris, Hay 
Peeters, Piet Nijssen en Jo 

Nijssen.
40 jaar: Bert Kusters en Jac 
Absil.
25 jaar: Coen Absil,  Jan van 
Lier(H) en Jan van Soest. 

Bieleman wordt koning
Dat in de schutterswereld snel-
le carrières mogelijk zijn bleek 
op 8 mei in Puth. 
Na een spannende wedstrijd 
viel bij het �04e schot uitein-
delijk de vogel. Bieleman Wim 
Schaap was degene die het 
laatste schot afvuurde en zich 
daarmee voor het seizoen 2005 
– 2006 koning mag noemen 
van Schutterij St.-Sebastianus 
Puth. Zijn vrouw Susan, secre-
taris van de schutterij, zal Wim 
als zijn koningin vergezellen.

 Bieleman Wim Schaap, 
koning van Puth

St.-Sebastianus Puth:  
490 jaar bestaan en 
bondsschuttersfeest
Schutterij St.-Sebastianus uit 
Puth gedenkt dit jaar haar 490-
jarig bestaan en organiseert 
tevens het bondsschuttersfeest 
voor de bond St.-Gerardus. 
Op zaterdag �8 juni is er in 
het feestpaviljoen in Puth een 
receptie en een feestavond 
ter viering van het 490 jarig 
bestaan van de schutterij. De 
receptie begint om �9.30 uur. 
Voorafgegaan aan de receptie 
zullen Piet Goossens en Jean 
Stevens gehuldigd worden 
in verband met hun 25-jarig 
lidmaatschap. De feestavond 
wordt opgeluisterd door het 
orkest Hennie Lubbers en 

enige Limburgse artiesten.
Op zondag �9 juni vindt het 
bondsschuttersfeest van de 
bond St.-Gerardus plaats. 
�8 schutterijen hebben hun 
deelneming toegezegd. De 
optocht begint om �4.00 en de 
wedstrijden om �6.00 uur. Het 
feest vindt plaats op de ter-
reinen van voetbalvereniging 
Puth.

Henry Hagedoorn is 
de nieuwe Koning van 
Heerlen
De Heerlense Stadsschutterij 
St.-Sebastianus hield op 
Hemelvaartsdag, donderdag 5 
mei, hun jaarlijkse koningsvo-
gelschieten. Dat is op zich niet 
zo’n unieke gebeurtenis omdat 
ieder zich zelf respecterend 
dorp wel een schutterij heeft 
die ieder jaar een keer op de 
koningsvogel schiet, ware het 
niet dat de schutterij en de 
leden van het erebestuur van 
deze eeuwenoude schutterij 
dit midden in het centrum 
van Heerlen deden. In de rich-
ting van het pas gerenoveerde 
Glaspaleis!!

 Henry Hagedoorn en Monica 
Willems zijn het nieuwe konings-
paar in Heerlen.

Nadat er drie maal om de 
schietstand gelopen, een eeu-
wenoude traditie, begonnen 
de wedstrijden. Omdat er om 
�6 uur een huwelijksmis in 
de Pancratiuskerk plaats vond 
was de vogel zodanig gepre-
pareerd dat het niet te lang 

zou duren. Al bij het 62e schot 
gaf Jo Kok de koningsvogel 
bijna het genadeschot. Henry 
Hagedoorn had meer geluk, 
bij het 63e schot viel de vogel 
naar beneden en mag Henry 
zich volgend jaar Koning van 
de Stadsschutterij noemen. 
Henry die 20 jaar is zal samen 
met vriendin Monica Willems 
het Koningspaar vormen.

Lei Kleijnen, de nieuwe 
keizer van Heerlerheide
Donderdag 5 mei, hemel-
vaartsdag, vond het traditio-
nele koningsvogelschieten van 
de koninklijke schutterij St.-
Sebastiaan Heerlerheide plaats. 

 Het nieuwe keizerspaar van 
koninklijke St.-Sebastianus 
Heerlerheide zal in 2005 nog als 
koningspaar optreden.

Foto: Anneke de Vaan, Amstenrade 

Voor het eerst in vele jaren 
bestond de mogelijkheid dat 
een schutter van Heerlerheide 
voor de 3e achtereenvolgende 
keer koning kon worden en 
daarmee keizer. Het was 
duidelijk dat de leden van 
St.-Sebastiaan heel graag een 
nieuwe keizer, in persoon van 
Lei Kleijnen, in hun midden 
wilden hebben. Het aantal 
deelnemers aan het konings-
vogelschieten was dan ook 
aanmerkelijk geringer dan in 
voorgaande jaren. De deelne-
mende schutters hinkten op 
twee gedachten, zelf de vogel 
naar beneden halen en een 
jaar lang koning zijn of de 
eer aan Lei Kleijnen gunnen. 
Gelukkig hoefde deze keuze 
niet gemaakt te worden. Nadat 
de vogel flink gehavend was 
door 96 voltreffers, was Lei 
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Toespraak d’n Um, 
Holtum
Vandaag, Koninginnedag 2005, 
is een bijzondere dag.  Niet 
alleen omdat Hare Majesteit 
haar  verjaardag en haar 25-
jarig jubileum viert, maar ook 
omdat het vandaag het begin 
is van het schuttersseizoen 
2005. 
Het nieuwe Koningspaar pre-
senteert zich. Koningspaar, wij 
wensen jullie een succesvol 
en een mooi seizoen toe. Ook 
hebben wij met ingang van dit 
seizoen een nieuwe comman-
dant, deze willen wij met deze 
verantwoordelijke taak veel 
succes toewensen. 
De windbukskampioen 
heeft uit handen van onze 
beschermheer de wisseltrofee 
ontvangen, de voorlaatste win-
naars ontvingen hun herin-
nering in de  vorm van een 
“Schuttersmenke”.
Vandaag zijn er leden bevor-
derd als dank voor hun inzet 
en/of het aantal jaren dat zij 
lid zijn van onze schutterij. 
Een initiatief van het bestuur; 
een nieuw ingevoerd erken-
ningsysteem Proficiat allemaal. 
Ieder mens heeft op zijn 
tijd behoefte aan een beetje 
waardering. Dit heeft ook het 
bestuur beseft met de eerder 
genoemde bevorderingen, het 
willen uiten van erkentelijk-
heid aan haar leden.
We vinden het met z’n allen 
eigenlijk vanzelfsprekend 
dat er veel voor de schutterij 

geregeld en gedaan wordt. Dit 
alles om een zo goed moge-
lijke koers te houden om onze 
schutterij, dit z.g. “Cultureel 
Erfgoed”, in stand te houden 
voor ons, maar ook voor onze 
opvolgers. 

Achter de schermen van onze 
vereniging, regelen veel men-
sen tal van zaken waar vaak 
niet bij stil bij gestaan wordt. 
En dat al vele jaren lang.
Om nu eens een persoon van 
die mensen er uit te lichten 
en onze erkentelijkheid te 
tonen, staan we hier ook opge-
steld. We kennen allemaal de 
kreet van het Oud Limburgs 
Schuttersfeest: “het winnend 
zestal heeft  “UM”.
Nog maar kort geleden waren 
wij met het A-zestal een heel 
eind gevorderd richting d’n 
“UM”; dàt zou een feest 
geweest zijn!
Goed beschouwd hebben wij 

zelf al jaren een “UM”, daar-
voor hoeven wij eigenlijk het 
OLS niet voor te winnen. Met 
die “UM” praten we over een 
van ons, een die zich enorm 
heeft inzet voor de schutterij 
en die dat nog altijd doet. 
Staan we daar eigenlijk met z’n 
allen wel vaak genoeg bij stil?
We praten hier over ònze 
voorzitter die dit werk al zo’n  
zeventien jaar doet, die eens 
onze extra erkentelijkheid, een 
extra “dank je wel” verdient. 
Wij willen dit laten blijken 
door het opspelden van een 
draaginsigne, voorstellende 
“d’n  UM” in zilver.
Want wij hebben ” UM ”ook!

Holtum, 30 april 2005
 Peter Peeters
Namens leden Broederschap-
Schutterij St.-Martinus Holtum

Voorzitter Henk Verheijen van 
Holtum wordt door de leden in 
het zonnetje gezet.

Kleijnen aan de beurt. Dit 97e 
schot was voldoende voor de 
houten vogel en deze tuimelde 
naar beneden. Hierdoor werd 
Lei Kleijnen voor de 3e achter-
eenvolgende keer koning van 
de schutterij. Bij St.-Sebastiaan 
word je pas keizer nadat je drie 
jaren achtereen het koningszil-
ver gedragen hebt. Lei Kleijnen 
zal dus ook dit jaar als koning 
binnen de schutterij op moe-
ten treden. Pas volgend jaar, 
voordat opnieuw vogelschieten 
is, zal Lei tot keizer gekroond 
worden. 

Keizers
In de lange geschiedenis 
van de Heerlerheidse schut-
terij, anno �849, is het maar 
5 leden voorheen gelukt om 
keizer te worden. De voor-
gangers van Lei Kleijnen 
waren: �880 J.H. Bemelmans; 
�890 Frans Hermans, �897 
Theodoor Diederen, �924 
Pierre Beaujean en in �935 
Willem Jansen. In 2006 zal Lei 
Kleijnen aan deze rij toege-
voegd worden. 

 Veel versieringen rondom het 
huis van de nieuwe keizer.

Acoliet volgt kapelaan op als 
Burgerkoning
De opvolger van kapelaan Carl 
Kuss als burgerkoning werd 
uiteindelijk Alex van Gessel. 
Alex is lid van de fanfare St.-
Joseph en ook acoliet in de 
Corneliusparochie. Zoals zo 
vaak, werd weer een echte 
verenigingsman burgerkoning 
van Heerlerheide.

Schuttershuwelijk
Vrijdag 22 oktober 2004 
was een heugelijke dag voor 
Theo Hoorens, secretaris 
van schutterij St.-Stephanus 
Dieteren en Marie-José Luja 
uit Buchten. Op die dag 
namelijk traden zij, nadat 
van beiden in januari 2002 
de partner was overleden, 
in het huwelijk. Na een hele 
moeilijke periode is voor hen 
de zon weer gaan schijnen 
en dat hebben zij laten beze-
gelen op Bonaire, dat mooie 
eiland in de Caribische zee. 

In 2004 vormden Marie-José 
en Theo met veel succes het 
koningspaar van schutterij 
St.-Stephanus Dieteren. Een 
echt schuttershuwelijk dus.

Schutterij St.-
Gregorius Illikhoven
Tijdens de voorjaarsverga-
dering van 26 maart jongst-
leden werden de navolgende 
personen gehuldigd met een 
bos bloemen en certificaat als 

Theo Hoorens en Marie-José Luja 
sloten hun huwelijk op Bonaire
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blijk van waardering voor hun 
jarenlange inzet en medewer-
king.
60 jaar: kapitein Theo Janssen, 
oud-penningmeester, koning 
�965
40 jaar: kapitein Theo Koolen, 
oud-secretaris, buksmeester, 
bestuurslid Bond Eendracht 
Born-Echt e.o., koning �968 
en �984.
40 jaar: eerste luitenant 
Herman Heffels, oud-secretaris
40 jaar: eerste luitenant Wil 
Heffels, lid stichting Visil bij 
vijftig-jarig bestaansfeest, 
schietcommissie, koning �972
25 jaar: sergeant Peter 
Schreurs, oud-vaandrig, hui-
dige buksmeester, koning �996
25 jaar: tamboer-majoor Maria 
Schreurs-Pistorius, koningin 
�975-�976, huidige penning-
meester
Na de vergadering feestte de 
vereniging in het schutterslo-
kaal “D’n Illikhof” nog lang 
door, samen met de zojuist 
gehuldigde personen.

 Theo Koolen
Kapitein-coördinator

Koningsvogelschieten 
in Amstenrade
Math Roberts jr. zet familietra-
ditie voort.
Op Beloken Pasen, zondag 
drie april, is in Amstenrade het 
koningsvogelschieten gehou-
den. Nadat de koning en de 
erekoning thuis waren afge-
haald werd het zilver op het 
kasteel in bewaring gegeven bij 
de president van het eregilde. 
Bij de ereleden was het Lei de 

Vries die met een welgemikt 
schot de vogel naar beneden 
haalde. De schietwedstrijd van 
de schutters was, mede door 
het grote aantal gegadigden 
voor het koningsschap, een 
spannende aangelegenheid. 
Aftredend koning Harrie 
Leunissen leek opnieuw de 
gelukkige, maar het laatste 
stukje hout bleef nog net 
hangen en het was zelfs nog 
bestand tegen een drietal rake 
treffers. Trompettist Math 
Roberts haalde uiteindelijk 
het laatste restje hout naar 

 Schutterij St.-Gregorius 
Vissersweert-Illikhoven

 Collage koningsvogelschieten 
Amstenrade.       
Foto en collage: André Meijers

Bourgondisch rondje Weert
Tijdens een stadswandeling 
door Weert wordt enerzijds de 
historie uit de doeken gedaan 
en worden anderzijds gas-
tronomische pleisterplekken 
bezocht. De introductie hier-
van voor een aantal genodig-
den – waaronder het bestuur 
van de OLS-Federatie – vond 
plaats op dinsdag �7 mei 2005 
in Weert. Gastvrouwe Maria 
Bonten heette samen met het 
gemeentebestuur de deelne-
mers van harte welkom en 
zij vertelde tijdens de wande-
ling over de stadsgeschiede-
nis. Deze geschiedenis werd 
tot leven geroepen door de 
ontmoeting in levende lijve 

met een aantal grote vrou-
wen van de stad, zoals de 
heks, de heilige Birgitta en 
de vrouw van de graaf Van 
Horne, die het protestantisme 
bevorderde. De wandeling 
werd bovendien verlevendigd 
door de deelname van een 
afvaardiging van het schut-
tersgilde St.-Catharina Weert, 
dat op 29 mei een historisch 
Middeleeuws festival in Weert 
organiseerde. Wilt u meer 
weten over het Bourgondisch 
rondje Weert, kijk dan op: 
www.mariabonten.nl of e-mail 
mbonten@planet.nl

 Luc Wolters

 Leden van het schuttersgilde St.-Catharina Weert met in hun mid-
den Maria Bonten, die het Bourgondisch rondje organiseerde.
Foto: Luc Wolters
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beneden en hij en zijn vrien-
din Joyce Hendriks mogen 
zich dit jaar koningspaar van 
St.-Gertrudis noemen. Math 
houdt een familietraditie in 
ere; vader Jan was al koning in 
�992 opa Mei in �966 en �973. 
Zelfs Oma Fien mocht het zil-
ver dragen; in �986 schoot zij 
de vogel van de ereleden naar 
beneden. Zijn oom Math was 
al twee keer koning en oud-
oom Cep schoot de vogel liefst 
vijf maal naar beneden.

 André Meijers

Kevin Verheijen 
wederom koning 
St.-Rosa
Onder een stralend voor-
jaarszonnetje vond op zon-
dag 24 april 2005 voor de 
zestiende keer het jaarlijks 
koningsvogelschieten plaats 
van de Sjtadssjötterie Sint 
Rosa Zitterd. Na een korte 
rondtocht door Overhoven 
en de traditionele sjöttemis 
in het Sittard’s dialect was 
het de beurt aan de schutters. 
Na een felle spannende, doch 
sportieve strijd werd het pleit 
bij het �24e schot beslecht 
toen de vogel viel. De geluk-
kige schutter was wederom 
Kevin Verheijen, die daarmee 
zijn koningstitel met een jaar 
verlengde. De �7-jarige Kevin 
werd na het laatste schot door 
zijn collega-schutters op de 
schouders genomen en toege-
zongen. De duidelijk geëmo-
tioneerde koning viel daarna 
in de armen van zijn vriendin 
Lieke Janssen, die hem in het 
schuttersseizoen 2005 terzijde 
zal staan als zijn koningin. 
Nadat hem het koningszilver 
was omgehangen bedankte 
Kevin Verheijen zijn koningin 
2004 (Carola Cosemans) en 
liet dat vergezeld gaan met een 
boeket bloemen. De afgetreden 
koningin zal in het komende 
seizoen weer haar plaats inne-
men in de drumband van Sint 
Rosa als tamboer.

Vervolgens kon de strijd los-

branden om de felbegeerde 
titel “burgerkoning(in) 2005”. 
Twaalf heren en drie dames 
bonden de strijd met elkaar 
aan. Ook zij maakten er een 
spannende strijd van en het 
duurde 77 schoten eer de 
vogel de strijd opgaf en viel. 
De schutter die het laatste 
schot loste en zich dus bur-
gerkoning 2005 mag noemen 
was Ger Widdershoven. Ook 
hij is geen onbekende in de 
wijk Overhoven. Zo is Ger 
Widdershoven lid van de raad 
van elf van CV de Narre, waar 
hij enkele jaren geleden ook 
prins was. Verder is hij actief 
in de Judoclub Overhoven 
en betrokken bij de wijkfees-
ten in deze actieve Sittardse 
wijk. Bestuur en leden van 
de Sjtadssjötterie St.-Rosa 
Zitterd zijn dan ook trots op 
hun nieuwe koningen. Wie 
de schutterij met hun nieuwe 
koningspaar Kevin en Lieke 
en hun keizerspaar Wil en 
Marjo Swinkels met eigen 
ogen in actie wilt zien dan kan 
dat tijdens het eerste bonds-
schuttersfeest van het seizoen 
op zondag 8 Mei 2005 in 
Illikhoven-Vissersweert, waar 
de schutterij St.-Gregorius 
gastheer zal zijn van de twee-
entwintig schutterijen van 
de schuttersbond Eendracht 
Born-Echt e.o.

 Thimo Zegers

 Schutterskoning Kevin 
Verheijen, Sittard

Jubilarissen Houthem
De Houthemse schutterij St.-
Martinus is bijzonder trots de 
volgende jubilarissen te heb-
ben kunnen huldigen voor 
hun jarenlange inzet voor de 
Houthemse schutterij:
50 jaar: Theo Schrooders 
– Generaal 
40 jaar: Pierre Beusen 
– Majoor 
25 jaar: Arno Roeloffzen 
– Luitenant-Kolonel 
�2 ,5 jaar: Jenny Courtens 
– Klaroenblazer 

Herman Janssen
Herman ontving op 2 april j.l. 
een medaille van de OLS fede-
ratie in verband met zijn 25-
jarig lidmaatschap van schut-
terij St.-Hubertus Tegelen

Jaarvergadering 
schutterij ’t Zandakker 
Gilde St.-Jan Venray
Op maandag 2� februari 2005 
tijdens de algemene jaarver-
gadering is Bernie van Lierop 
(29) gekozen tot de nieuwe 
voorzitter van schutterij ’t 
Zandakker Gilde St.-Jan uit 
Venray. Bernie van Lierop 
volgde vorig jaar Harry van 
Dorrestein als interim-voorzit-
ter op.
Bernie van Lierop is een 
bekende binnen de schut-
ters- en gildenwereld. In zijn 
inmiddels 24-jarige loopbaan 
binnen de Venrayse schutterij 
vervulde hij vele functies bin-
nen de eigen vereniging, zoals 
bordjesdrager, sappeur, vaan-
deldrager en werd hij maar 
liefst driemaal koning. Ook in 
de bestuurswereld spreekt hij 
zijn woordje al lang mee. Zo is 
hij secretaris/penningmeester 
van de overkoepelende schut-
tersbond “Juliana”. Daarnaast 
is hij voorzitter van de 
Schutterscombinatie Noord-
Limburg en van de website-
redactie van de grote Oud 
Limburgse Schuttersfederatie. 
Tenslotte maakt hij deel uit 
van het redactieteam van het 
Limburgs Schutterstijdschrift.

Nieuwenhagen:
na 25 jaar weer een 
vrouwelijke koning
Traditiegetrouw was op 
Pinkstermaandag �6 mei j.l. 
het traditionele koningsvo-
gelschieten van Landgraafs 
oudste vereniging, schutterij 
Koningin Wilhelmina (�860) 
uit Nieuwenhagen.
Begonnen werd met een 
H.Mis in de parochiekerk 
van  O.L.Vrouw Hulp der 
Christenen te Nieuwenhagen. 
Tijdens deze H.Mis werd een 
viertal leden geïnstalleerd, 
te weten; Jason  Göttgens als 
bordjesdrager, Anna Purschel 
als geweerdrager, Hub 
Silvertand als onderofficier 
adjudant en Robert Kuijpers 
als officier tweede luitenant. 
Aansluitend was er een rond-
gang door Nieuwenhagen. 
Om �4.30 uur werd de nieuwe 
zware buks ingezegend door 
pastoor Terranea, waarna het 
koningschieten begon op de 
Aredsberg. Bij het �33e schot 
viel het houten gevaarte en 
was Joyce Kuijpers-Collaris de 
nieuwe koning 2005. Ze is na 
25 jaar de tweede vrouwelijke 
koning. Wij wensen Joyce  van 
harte proficiat en een fantas-
tisch koningsjaar toe. Hierna 
begonnen de burgers te schie-
ten op de vrije vogel, die door 
Martin Eppels uit Waubach 
werd afgeschoten.

Nieuwe secretaris 
Geleen:
HH. Marcellinus en Petrus 
Geleen
Secretaris Leon Evertz
Ketelslagersdreef 22
6�62 JW Geleen
tel.: 046-4757002
E-mail: l.evertz@home.nl

Keizer Jan Simon, Wijlre
Wijlre is een nieuwe keizer rijk. 
Verleden jaar werd Jan Simon 
voor de derde maal koning. 
Hij heeft de koningsvogel ech-
ter niet in drie opeenvolgende 
jaren afgeschoten. Een en 
ander berustte op een afspraak 
in de jaren tachtig gemaakt 
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nadat de vorige keizer Willem 
Didden – keizer sinds �950 
– destijds reeds enige jaren 
overleden was en de schut-
terij zonder keizer zat. Toen 
werd afgesproken dat degene 
die sinds toen drie maal het 
koningschap zou behalen, kei-
zer zou worden. 

 Jan Simon met de door hem 
afgeschoten koningsvogel, schiet-
wei Wijlre 2004.
Foto: website St.-Maternus Wijlre

De regeling om deze keizer te 
krijgen, zou eenmalig zijn, dus 
elke volgende keizer zal dit 
alleen maar kunnen worden 
door drie maal op rij koning 
te worden. Als gevolg hiervan 
is de schutterij van Wijlre een 
aantal jaren achtereen naar het 
koningsvogelschieten getrok-
ken, waarbij telkens meerdere 
mensen voor twee maal het 
koningschap op hun naam 
hadden staan en dus keizer 
konden worden. Vorig jaar was 
Jan Simon dus de gelukkige en 
werd er al flink feest gevierd 
vooruitlopend op de instal-
latie tot keizer. De Receptie en 
keizersinstallatie vond plaats 
op zaterdag �4 mei 2005. 
Enkele weken eerder haalde de 
actieve Jan Simon het diploma 
commandant-instructeur. Hij 
is sinds 33 jaar lid van St.-
Maternus Wijlre en vierde in 
�997 bij gelegenheid van het 
vijfde eeuwfeest van de vereni-
ging zijn zilveren lidmaatschap 
als 2e luitenant en 2e penning-
meester. In de tussentijd is hij 

opgeklommen tot de rang van 
kapitein en thans vormt hij 
samen met zijn echtgenote het 
keizerspaar van Wijlre.

 De pas geïnstalleerde keizer 
Jan Simon met echtgenote, hier 
nog als het nieuwe koningspaar 
2004. Foto: website St.-Maternus Wijlre

213e bondsschutters-
feest te Vijlen 
op 12 juni 2005
In het weekend van �0, �� 
en �2 juni organiseert schut-
terij St.-Joseph tijdens een 
feestweekend het bondsschut-
tersfeest. Op vrijdag �0 juni 
is er een kienavond voor de 
al iets oudere inwoners uit de 
regio. Zaterdag �� juni staat 
een muzikale avond op het 

programma onder het motto: 
“Het is weer feest” met de 
feestband TONKA. Zondag �2 
juni bondsschuttersfeest. Vanaf 
�2.30 uur zullen zich de �9 
schutterijen van de R. K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond 
presenteren op de feestweide 
aan de Hilleshagerweg. Na de 
officiële opening door bur-
gemeester Moniek Quint van 
de gemeente Vaals om �4.30 
uur, vertrekt om�4.45 uur 
een kleurrijke optocht door 
de straten van Vijlen. Na de 
optocht zullen de muziek- en 
overige wedstrijden plaats-
vinden. Prijsuitreiking �9.30 
uur gevolgd door een gezellige 
avond met het bekende orkest 
“De Bokkeriejers”. 

 Hub Kusters, secretaris

Dezelfde koningen 
in Eys
Elk jaar wordt bij schutte-
rij St.-Sebastianus in Eys de 
koningsvogels geschoten voor 
een schutterskoning en een 
burgerkoning. Ditmaal was de 
uitslag vrij verrassend: twee 
dezelfde koningen was de uit-
komst van een middag lang 
schieten. Vrijgezel Jan Franssen 
schoot opnieuw de konings-
vogel af. Verleden jaar werd 

hij vergezeld door zijn nichtje 
Esther Vliex-Bindels, dit jaar 
diende Sylvia Schoffelen-
Weerts zich aan om de koning 
te vergezellen. Bij de burgers 
herhaalde Hub Direcks zijn 
prestatie van verleden jaar. 
Dezelfde situatie deed zich 
overigens ook voor in 200�, 
toen eveneens dezelfde twee 
koningen (Bert Steins en Bert 
van Loo) van het jaar daarvoor 
er wederom in slaagden de 
koningstitel op hun naam te 
zetten. In 2002 is vervolgens 
geen van beiden erin geslaagd 
het keizerschap te bemachti-
gen. Het is de grote vraag of 
dit nu wel zal lukken. Dit zal 
het koningsvogelschieten in 
2006 moeten uitwijzen, waar 
Jan Franssen en Hub Direcks 
hun beider titels moeten ver-
dedigen en dus allebei keizer 
kunnen worden.

Oproep fotobijschriften
Vergeet u bij het inleveren van 
uw kopij alstublieft niet om 
eventuele foto’s bij een artikel 
van het juiste fotobijschrift te 
voorzien. U kunt in de fotobij-
schriften precies omschrijven 
wat op de foto te zien is en 
door wie de foto gemaakt is. 
Want dikwijls stelt de fotograaf 
wel een naamsvermelding op 

St.-Joseph Vijlen
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prijs, maar weet de redactie 
eenvoudigweg niet door wie de 
foto gemaakt is. Uw fotobij-
schriften kunt u bij voorkeur 
helemaal achteraan de tekst 
van uw bijdrage voor het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
toevoegen, onder vermelding 
van:
•  het nummer of de naam van 

de (digitale foto)
• het bijschrift
• en de fotograaf
Overigens gaat de redactie 
ervan uit dat alle foto’s die 
door u aangeleverd worden 
voor plaatsing in het Limburgs 
Schutterstijdschrift rechtenvrij 
zijn. Mocht dit in speciale 
gevallen niet het geval zijn, 
zo dient u dit uitdrukkelijk te 
vermelden bij het aanleveren 
van foto’s.

 De redactie

Burgemeester Hans 
Schmidt koning Oost-
Maarland
Pinkstermaandag werd te 
Oost-Maarland weer het twee 
jaarlijks vogelschieten geor-
ganiseerd. Het vogelschieten 
werd traditioneel geopend 
door de beschermheer graaf 
Marcel de Liedekerke. Nadat 
de ereschoten waren gelost 

begon men met het schieten 
om de koningstitel er waren 
�2 kandidaten waar er drie 
van over bleven, namelijk 
burgemeester Hans Schmidt, 
pastoor Wim van den Berg en 
de wethouder Gerrie Jacobs. 
Na een vriendschappelijke 
strijd wist burgemeester Hans 
Schmidt bij het �90ste schot in 
de 44ste ronde het laatste deel 
van de vogel naar beneden 
te halen en mag hij zich de 
komende twee jaar koning van 
de Roemwaardige schutterij 
St.-Sebastianus Oost-Maarland 
noemen. Als koningin koos 
hij zijn partner Annette 

Hoenderbos. 
Nadat het 
koningspaar 
was geïnstal-
leerd, werd 
de craming-
non gedanst, 
waarna het 
paar met de 
schutterij een 
rondgang door 
de gemeen-
schap Oost-
Maarland 

maakten. Daarna werd nog 
gefeest tot in de late uren.

Nieuws van St.-
Laurentius Spaubeek
Zondag 22 mei werd bij schut-
terij St.-Laurentius Spaubeek 
het konings-vogelschieten 
gehouden. Een 20-tal schutters 
nam deel aan het schieten. Met 
het �43ste schot was het Math 
Lemmens die de plaat met 
vogel naar beneden haalde. De 
plaat bleef even hangen maar 
viel uiteindelijk naar beneden. 
Math Lemmens is zeven jaar 
lid; hij is behalven geweerdra-
ger ook bestuurslid. Samen 
met Renate Jung zal Math 
Lemmens dit jaar het konings-
paar vormen. De koningin is 
afkomstig uit Heiligenhafen, 
helemaal aan de Oostzee van 

Duitsland en is hiermee de 
eerste Duitse koningin.

Beschermheer Rinus 
Klinkenberg werd vrijdagmor-
gen 29 april positief verrast 
toen de burgemeester en het 
bestuur van de schutterij in 
uniform bij hem op de stoep 
stonden. Voor zijn betrok-
kenheid bij o.a. de schutterij 
en de Stichting MFC werd 
Rinus onderscheiden met een 
koninklijk lintje. ’s Avonds 
ging de hele schutterij bij hem 
op bezoek om een serenade te 
brengen. Zie de rubriek “Wij 
feliciteren”.

 Henri Willems
      Pr schutterij St.-Laurentius 

Spaubeek

 

 Het nieuwe koningspaar van 
Spaubeek.

Jaarboek 2004: 
heemkunde Landgraaf
Het jaarboek 2004 van de 
Heemkundevereniging 
Landgraaf OCGL is voor een 
groot gedeelte gewijd aan 
het schutterswezen en aan de 
Landgraafse schutterijen. Van 
pagina �0� tot 239 handelen 
maar liefst �6 artikelen worden 
de Landgraafse schutterijen en 
aanverwante zaken uit de doe-
ken gedaan. Frans Theunissen 
neemt er een groot aantal voor 
zijn rekening: hij schrijft over 
“de schutterij door de eeuwen 
heen” met een redelijk beperk-
te literatuurstudie, geschriften 

van Jo Hanssen komen aan 
bod, alsmede de bekende pas-
sage van de schrijver Frans 
Erens, die over zijn jeugdjaren 
schrijft en de martiale wijze 
waarop hun stille knecht tot 
leven kwam als generaal van 
de schutterij. Jammer dat de 
knecht-generaal Mathies nog 
steeds niet geïdentificeerd 
wordt. Reglementen van 
Eygelshoven, ’s-Hertogenrade 
(met de foutieve aanname dat 
hier in �250 al een schutterij 
zou bestaan) zijn integraal 
opgenomen en het terechte 
onderscheid tussen de �9e 
eeuwse plattelandsschut-

terijen en dienstdoende cq. 
rustende schutterijen wordt 
gemaakt. Uiteraard gaat veel 
aandacht uit naar de historie 
van de drie Landgraafse schut-
terijen: Koningin Wilhelmina 
Nieuwenhagen (anno �860), 
St.-Hubertus Schaesberg (anno 
�884) en St.-Joseph Waubach 
(anno �888). Hiervan wor-
den zelfs de complete lijsten 
van koningen opgesomd. Van 
Waubach worden de schut-
tersfeesten in �905 en 2004 
nog afzonderlijk toegelicht. 
Vervolgens is nog plaats inge-
ruimd voor een drietal dia-
lectstukken over de schutterij, 

namelijk van Hans Keulen met 
zijn “famielje Dingenskirche” 
en Wiel Sijstermans, die 
schrijft over “de sjutterie va 
de Muesberg” en”d’r voegel”. 
Al met al een bijzondere 
geschiedschrijving en docu-
mentatie over de schutterijen 
van Landgraaf. Het boek kost 
�5 euro. Meer informatie 
via Heemkundevereniging 
Landgraaf, An de Voeëgelsjtang 
�2, 6373 BJ Landgraaf, tel. 
045-5322820, of via e-mail: 
heemkundelg@hetnet.nl

   Luc Wolters

Voor u gelezen:

 Burgemeester Hans Schmidt 
van Eijsden met Annette 
Hoenderbos als koningspaar van 
Oost-Maarland.
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Beatrix 25 jaar koningin
Dit jaar is het vijfentwintig 
jaar geleden dat koningin 
Beatrix op de troon kwam. 
Haar moeder Juliana deed 
in �980 afstand van de 
kroon en Beatrix volgde haar 
op. Een koningin voor de 
Nederlanders, die eenheid en 

verdraagzaamheid bevorderde 
en lette op uitstraling, perfectie 
en regie. Om dit zilveren rege-
ringsjubileum te vieren zijn er 
in den lande veel extra activi-
teiten. Sinds �980 heeft Beatrix 
jaarlijks provincies bezocht 
om in het land en niet meer 
bij haar residentie de konin-
ginnedag met de bevolking te 
vieren. Zo heeft ze eerder op 
koninginnedag twee konink-
lijke bezoeken aan Limburg 
gebracht op 30 april, en wel in 
�986 aan Meijel en in �995 aan 
Sittard en Eijsden. Hier waren 
de lokale schutterijen natuur-
lijk bij betrokken. Voorts was 
de koningin present bij vele 

bezoeken, niet in het laatst bij 
de overstromingen en de aard-
beving. Thans in het jubileum-
jaar worden alle provincies van 
het land bezocht, in de periode 
van mei tot november. Op 24 
mei heeft ze Limburg bezocht, 
waarbij Maastricht, Simpelveld 
en Kerkrade werden aan-

gedaan. Bij de ontvangst 
in Simpelveld, waar Hare 
Majesteit met gevolg op de 
trein van de Zuid-Limburgse 
Stoomtreinmaatschappij 
stapte, werd ze onder meer 
ontvangen door schutterij St.-
George. Bij gelegenheid van 
Koninginnedag zetten enkele 
extra vieringen het jubileum 
luister bij. In de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam mocht de 
koningin een gebrandschilderd 
raam als nationaal geschenk 
aanvaarden, waarna een her-
denkingsconcert op de Dam. 
In Scheveningen volgde een 
traditionele koninginnedag 
met kinderspelen en koek-
happen. Bovendien zijn bij 
de jaarlijkse lintjesregen niet 
meer zoveel bobo’s of bekende 
Nederlanders onderscheiden, 

maar meer de gewone mensen, 
die veel verdiensten voor de 
maatschappij hebben. Onder 
hen uiteraard ook diverse 
schutters, die we hieronder 
zullen noemen.

 Luc Wolters

Koninklijke 
Onderscheidingen
• Drs. Frans Beckers 
wordt ridder in de orde van 
Oranje Nassau
Vrijdagmorgen, 29 april, werd 
burgemeester Beckers van 
Schinnen uit een “belangrijke” 
vergadering gehaald en naar de 
raadszaal gebracht, waar gou-
verneur van Voorst tot Voorst, 
zijn vrouw en naaste familie 
en een aantal genodigden al op 
hem zaten te wachten.
De gouverneur was al vroeg 
naar Schinnen gekomen om 
Frans Beckers de versierselen 
om te hangen die bij het rid-
derschap horen, zodat de kers-
vers gedecoreerde burgemees-
ter met medaille zijn plaats-
genoten kon huldigen. Frans 
Beckers heeft zijn onderschei-
ding verdiend vanwege zijn 
belangrijke maatschappelijke 
verdiensten bij diverse organi-
saties op regionaal, provinciaal 
en landelijk gebied. Frans 
Beckers is vanaf �997 burge-
meester van Schinnen, nadat 
hij voorheen al als zodanig 
werkzaam was in Stramproy. 
In die tijd is hij nauw betrok-
ken geweest bij de organisatie 
van een OLS feest en in die 
tijd bekleedde hij ook de func-
tie van “Stichting Vrienden 
van het Limburgs Schutterij 
Museum” toen het museum 
nog in Stramproy gevestigd 
was. Ook in Schinnen met zijn 
zes schutterijen is de burge-
meester erg begaan met het 
wel en wee van de schutterijen. 
Jaarlijks schieten de verenigin-
gen een wedstrijd om de bur-

gemeester Beckers trofee en hij 
is onder meer beschermheer 
van St.-Gertrudis Amstenrade. 
Deze vereniging verraste hem 
en zijn familie met een serena-
de op de receptie die gehouden 
werd op kasteel Terborgh.

 André Meijers

 Burgemeester Frans Beckers 
van Schinnen koninklijk 
geridderd                Foto: Henk Saive

• W. van Gemert,
namens de stichting Schutterij 
St.-Agatha Haelen
Bij gelegenheid van Koningin-
nedag 2005 heeft burgemees-
ter Smeets van de gemeente 
Haelen aan dhr. W.M.G. van 
Gemert, Eglantier �0, Haelen 
de onderscheiding van Lid in 
de Orde van Oranje Nassau 
uitgereikt. W. van Gemert (63) 
zette zich onder meer in voor 
de Stichting Schutterij St.-
Agatha Haelen.

Wij feliciteren...

 Koningin Beatrix viert haar 
zilveren ambtsjubileum
Copyright: RVD
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• Huub Stoop,
voorzitter St.-Sebastianus Heel.
Op 29 april 2005 vond in de 
gemeente Heel de gebruike-
lijke lintjesregen plaats. Dit 
jaar werden er 6 personen 
onderscheiden. Onder de 
gedecoreerden was uit schut-
terskringen de 58-jarige 
Hubertus Cornelis Adrianus 
Stoop, Heerbaan ��, 6097 AV 
Heel. Hij werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. In 2004 vierde hij zijn 
50-jarig verenigingslidmaat-
schap samen met het 350-
jarig bestaan van schutterij 
St.-Sebastianus Heel. Van deze 
schutterij is gedecoreerde de 
voorzitter. Bij gelegenheid van 
het jubileum ontving de ver-
eniging een nieuw vaandel.
 
 Hen Sleven
voorzitter schutterij en drumband 
St.-Jacobus Hunsel

• Peter Gielen,
penningmeester St.-Jacobus 
Hunsel.
P.J.J. Gielen, geboren op 24-�2-
�954. Hij is benoemd tot lid 
in de orde van Oranje Nassau. 
Peter Gielen is 40 jaar lid van 
onze schutterij en drumband 
St.-Jacobus Hunsel. Hij is 
vanaf het begin lid geweest 
van de drumband. Momenteel 
slaat hij nog altijd de over-
slagtrom. Een waar voorbeeld 
voor de jeugd. Vanaf �3 maart 
�978 tot en met de jaarverga-
dering van 8 april 2005 is hij 
bestuurslid van onze vereni-
ging geweest, in totaal dus 27 
jaar en 27 dagen. In �98� werd 
hij gekozen tot secretaris-pen-
ningmeester. Vanaf �989 tot 
heden is hij penningmeester 
van onze vereniging. Vanuit 
zijn deskundige achtergrond 
als zelfstandig boekhouder/
accountant zijn onze finan-
ciën dus in goede handen. 
Het behoeft natuurlijk geen 
tekst en uitleg dat Peter heel 
veel heeft betekend voor onze 
vereniging. Tal van schutters-
feesten en andere activiteiten 
werden door hem mee geor-

ganiseerd. Ook als ervaren 
schutter stond hij vaak zijn 
mannetje alhoewel den UM 
nog niet door onze vereniging 
werd gewonnen. Peter heeft 
tijdens de jaarvergadering te 
kennen gegeven dat hij hoopt 
nog vele jaren als lid actief te 
mogen en kunnen zijn van 
onze vereniging. Zijn zoon 
Tom is ook al vele jaren lid 
van de drumband. Ook zijn 
vrouw Marianne is lid van 
onze vereniging en is voor 
Peter een steun en toeverlaat 
bij zijn schuttersactiviteiten. 
Zij ontving een bos bloemen. 
De koninklijke onderscheiding 
werd Peter opgespeld op don-
derdagavond 28 april j.l. door 
loco-burgemeester Custers 
van de gemeente Hunsel aan 
het einde van een door onze 
vereniging georganiseerde 
cursus Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik (IVA–cursus). 
Veel leden waren getuige van 
deze gebeurtenis. Rond de klok 
van tien uur ’s avonds werd 
door fanfare St.-Cecilia die 
hun wekelijkse repetitieavond 
hadden aan de decorandus 
en zijn echtgenote nog een 
klinkende serenade gebracht. 
Decorandus is ook vele jaren 
actief bestuurslid geweest van 
de c.v. Serdelhunj Hunsel. Een 
echt cultuurmens dus !! 

Peter Gielen, St.-Jacobus Hunsel
Foto: Gemeentesecretaris Hunsel

• Thjeu Korten,
lid van St.-Barbara Leveroy.
Op vrijdag 29 april j.l werd 
Thjeu Korten, lid van schutte-
rij St.-Barbara uit Leveroy een 
koninklijke onderscheiding 
(Lid in de orde van Oranje 
Nassau) opgespeld voor 
zijn verdiensten binnen de 
gemeenschap Leveroy. Thjeu 
is 5� jaar lid van de schutterij 
St.-Barbara Leveroy en fun-
geerde vele jaren als schutter 
van het eerste zestal. Maar 
ook voor andere zaken bin-
nen de vereniging was Thjeu 
zeer actief: zo was hij 30 jaar 
bestuurslid en 40 jaar één van 
de materiaalmannen die de 
drumband van deze vereniging 
rijk is. Vele jaren liep Thjeu 
trots en fier de optochten 
op schuttersfeesten met het 
vaandel. En hij maakte altijd 
tijd vrij om het onderhoud 
van het schuttersonderko-
men bij te houden. Buiten 
de schutterij om was en is hij 
ook zeer actief als bestuurs-
lid en lotus van de EHBO te 
Leveroy. Thjeu zet zich ook 
al jaren in voor de belangen 
van de inwoners van ons dorp 
in de gemeenschapsraad van 
Leveroy. In zijn jonge jaren 
was hij ook zeer betrokken 
bij de voetbalvereniging S.V. 
Leveroy. Wij willen Thjeu en 
zijn Familie dan ook nogmaals 
feliciteren met deze geweldige 
erkenning van zijn vele ver-
diensten.

 Schutterij St.-Barbara Leveroy

•  Jac van den Beucken en  
Wiet Driessen, Beringe

Vrijdag 29 april zijn Jac van 
den Beucken en Wiet Driesen 
Koninklijk onderscheiden. 
Ze kregen de onderscheiding 
opgespeld door burgemeester 
Kleijngeld van de Gemeente 
Helden. Voor beide personen 
was het een complete verras-
sing. Beide zijn lid van schut-
terij Sint Hubertus Beringe.

Gegevens van Jac van den 
Beucken:

Jac van den Beucken is gebo-
ren in Beringe in �936. Hij 
is in juli �967 lid geworden 
van schutterij Sint Hubertus 
Beringe. Voor de schutte-
rij heeft Jac zich altijd hard 
ingezet en dit doet hij nog 
steeds: als bestuurslid van 
�973 t/m �995, secretaris van 
�983 t/m �993, waarnemend 
voorzitter in �990/�99�, in 
het kantinebeheer van �975 
t/m 2003, als schutterskoning 
in �986, hij was bondskam-
pioen in de A-klasse in �987 
en in de C-klasse in 200�. Jac 
zat in verschillende commis-
sies zoals, schietcommissie, 
feestcommissie, kascontrole. 
Hij maakt het jaarverslag van 
de schutterij, maakt foto’s, 
films en verzamelt zoveel 
mogelijk alle krantenknipsels 
van de regionale schutterijen. 
In �992 heeft Jac de zilveren 
speld ontvangen voor 25 jaar 
lidmaatschap van de schut-
terij. Een grote hobby van Jac 
is foto’s, film en muziek. Hij 
heeft al verschillende foto’s en 
films gemaakt van bruiloften 
en de communiefeesten en hij 
maakt de foto’s voor de plaat-
selijke carnavalsvereniging 
de “Beringse Kuus”. In �969 
heeft Jac een film gemaakt van 
en over Beringe. Hij verzorgt 
tevens de geluidsinstallatie bij 
activiteiten.

Gegevens van Wiet Driessen:
Wiet Driessen is geboren in 
Maasbree in �94�. Hij is in 
februari �964 lid geworden 
van schutterij Sint Hubertus 
Beringe. Voor de schutterij 
heeft Wiet zich altijd hard 
ingezet en doet dit nog steeds: 
als bestuurslid van �966 t/m 
�974 en van �984 tot op de dag 
van heden, als penningmeester 
van �970 t/m �974, voorzit-
ter vanaf �996, bestuurslid 
van de schuttersbond Juliana 
vanaf 200�, hij was schutters-
koning in �983, �984 en 2005, 
ontving in �989 de zilveren 
speld voor 25 jaar lidmaat-
schap, was buksmeester van 
�992 tot �997 en vanaf 2002, 
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is toezichthouder bij Limburgs 
Schutterijmuseum in Steyl 
vanaf 2002. Hij is onderschei-
den als Schutbroeder in de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw in 2004. In datzelfde 
jaar heeft Wiet de gouden 
speld onderscheiding ontvan-
gen omdat hij 40 jaar lid was 
van de schutterij. Als hobby 
heeft Wiet zijn kalkoenen, een-
den en kippen en zit hij in het 
bestuur van de kleindieren-
vereniging van Helden. Wiet is 
lid en bestuurslid geweest van 
de plaatselijke carnavalsvereni-
ging “Beringse Kuus”. Hij is lid 
van het kerkbestuur en in die 
hoedanigheid druk bezig voor 
een nieuw dak op de kerk van 
Beringe en hij onderhoudt het 
plaatselijke kerkhof.

• Cor.Th. van der Werf,
beschermheer Prins Hendrik 
St.-Odiliënberg.
Onder het mom dat hij aanwe-
zig zou zijn bij een koninklijke 
onderscheiding van iemand 
anders was de zelfstandig 
ondernemer Cor Th. van der 
Werf, beschermheer van Prins 
Hendrik St.-Odiliënberg, pre-
sent in het gemeentehuis Ambt 
Montfort. Nietsvermoedend 
hoorde Cor de speech van 
burgemeester Evers aan, al 
rees enige twijfel toen hij een 
van zijn beste vrienden trof, 
hetgeen hem aan het denken 
zette: “het zal toch niet voor 

mij zijn van-
daag?” Zodra de 
burgemeester 
echter zijn naam 
noemde als een 
van de deco-
randi wist hij 
het zeker. Toen 
hij vervolgens 
zijn kinderen 
zag, waarvan er 
één in Engeland 
woont, speelden 
de emoties even 

op. De burgervader vervolgde 
de uitreiking, hij prees Cor 
van der Werf, voor zijn jaren-
lange inzet zowel op politiek, 
cultureel, kerkelijk en maat-
schappelijk terrein. Zo was hij 
oprichter van de politieke par-
tij Actief Berg, was bestuurslid 
van �982-�992 van de VVD 
Roerstreek, nu lid van verdien-
ste. Hij is intensief betrokken 
bij de samenleving, draagt 
kerk en maatschappij een 
warm hart toe en waar nodig, 
zet hij zich heel concreet met 
de daarvoor benodigde mid-
delen in. Hij vervult veelal de 
rol van bemiddelaar bij pro-
blemen, stelt orde op zaken en 
probeert de zaak naar ieders 
tevredenheid op te lossen. 
Aangezien hij vele ingangen 
heeft bij diverse instanties kan 
hij vaak heel gericht te werk 
gaan en hulp bieden, waardoor 
mensen en bedrijven uit de 
problemen kunnen komen. 25 
Jaar beschermheer van schut-
terij Prins-Hendrik, een taak 
die hij met veel flair, takt en 
inzicht vervult en waarbij hem 
in 2004, de zilveren medaille 
werd uitgereikt bij gelegenheid 
van het �00-jarig bestaan van 
de vereniging. De burgemees-
ter vatte samen: al deze items 
hebben H.M. Koningin Beatrix 
behaagd om dhr. C.Th. van 
der Werf te benoemen tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Na nog wat nagepraat en 
enkele verfrissingen genuttigd 
te hebben, werd dit officiële 
gedeelte afgesloten. ´s Avonds 
was door vrienden een spon-
tane receptie georganiseerd, 

waarbij veel familie, vrienden 
en kennissen uit de zakenwe-
reld de verbaasde decorandus 
kwamen feliciteren. Zijn schut-
terij Prins-Hendrik met Lyra 
en tamboerkorps Heromené 
waren uiteraard ook present 
om hun beschermheer een 
passende muzikale serenade 
te brengen, evenals fanfare 
St.-Wiro uit het Reutje-St.-
Odiliënberg. Op het einde van 
de avond dankte Cor van der 
Werf iedereen van harte voor 
hun bijdrage en belangstelling.

 Jac van der Vorst
Secretaris O.L.S.-Federatie,
Lid van verdienste van schutterij 
Prins-Hendrik.

 Cor van der Werf, bescherm-
heer schutterij Sint Odiliënberg

• Wim Moison,
oud-secretaris St.-George 
Simpelveld.
Wim Moison heeft in 
Simpelveld diverse sociaal-
culturele verdiensten. Bijna 
20 jaar was hij secretaris van 
Harmonie St.-Caecilia. Vanaf 
�997 tot 2005 was hij secreta-
ris van schutterij St.-George 
en heeft hij zich ingezet voor 
de realisatie van een nieuwe 
schietlocatie en het clubblad. 
Hij vervulde in die jaren de 
functie van bieleman. Vanaf 
�997 is hij bovendien secreta-
ris van de Stichting Simpelveld 
Promotion en organiseert hij 
een vrijmarkt, kerstmarkt en 
kermisactiviteiten. 

Sinds 200� is hij één van 
de drie kosters van de 
St.-Remigiusparochie te 
Simpelveld. In de loop der 
jaren was hij secretaris van 
diverse comités ter gelegenheid 
van verenigingsjubilea.

Wim Moison, als bieleman van 
Simpelveld

• Toon Sturtz,
lid van schutterij St.-Eligius en 
Juliana Schinveld.
Onze huidige penningmees-
ter, dhr. A.J. Stürtz, is 4� jaar 
lid van onze vereniging. Hij 
is lid geworden op �2 april 
�964. Van deze 4� jaar was hij 
�4 jaar voorzitter en wel van 
�970 tot �984. Van �988 tot 
heden is hij penningmeester. 
Naast zijn penningmeester-
schap is hij reeds meer dan 
20 jaar coördinator van het 
inzamelen van oud papier in 
de kern Schinveld. Gedurende 
zijn lidmaatschap is hij drie 

 De twee gedecoreerden van 
Sint Hubertus te Beringe: Wiet 
Driessen (links) en Jac van den 
Beucken (rechts).
 

 Toon Stürtz, Schinveld
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maal koning geweest en wel in 
de jaren �974, �978 en 2004. 
Dhr. Stürtz speelt binnen onze 
vereniging reeds vanaf �982 op 
de doedelzak en was de grote 
animator achter het idee om 
onze schutterij te verbinden 
aan een Iers regiment, hetwelk 
inhield dat er op de doedelzak 
gespeeld moest worden. Verder 
is Toon Stürtz al jaren beheer-
der van onze lokaliteit op ons 
eigen schietterrein. Gezien zijn 
verdiensten voor onze vereni-
ging en voor het schutterswe-
zen in het algemeen heeft dhr. 
Toon Stürtz op Koninginnedag 
een koninklijke onderschei-
ding mogen ontvangen.

 Secretaris Harry Beckers

• Piet Meeuwsen,
lid van stadsschutterij St.-
Sebastianus Heerlen
Piet Meeuwsen werd op 29 
april in kasteel Hoensbroek 
bij bevordering Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Piet kreeg deze konink-
lijke onderscheiding voor 
zijn inzet als secretaris, vice-
voorzitter en voorzitter van 
de Federatie van Heerlense 
Carnavalsverenigingen. 
Daarnaast is hij President 
van C.V. de Eikenjonge, ook 
was hij in �978 Prins en was 
hij bestuurslid van schut-
terij St.-Sebastianus uit 
Heerlen. Ook is Piet 60 jaar 
muzikant en lid van fanfare 
St.-Elisabeth uit Waubach. 
Hiervoor ontving hij vorig 
jaar van de Limburgse Bond 
voor Muziekgezelschappen de 
bondsspeld met bijbehorende 
oorkonde. Piet Meeuwsen, 
geboren �8 februari �926, is 
in �980 lid van Stadsschutterij 
St.-Sebastianus geworden, hij 
is in �983 bevorderd tot sol-
daat �e klas, in �985 tot korpo-
raal en in �994 werd hij offi-
cier, 2e luitenant en in 2002 tot 
�e luitenant. Hij was in �993 
�2,5 jaar lid en van juli �982 
tot �988 was Piet bestuurslid, 
in �987 en �988 was hij com-
missaris en betrokken bij de 

opleiding van jonge leden tot 
muzikant. Begin dit jaar, tij-
dens onze patroonsdag op 23 
januari, vierde hij zijn 25-jarig 
lidmaatschap en ontving hij de 
OLS-speld.

 Secretaris Bert Knol

• Wim Pelzer,
lid van St.-Joseph uit 
Waubach.
Een dag voor koninginne-
dag werd ons lid Wim Pelzer 
koninklijk onderscheiden als 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij heeft vele verdien-
sten op sociaal cultureel gebied 
onder andere als vrijwilliger. 
Hij was directeur van de Vrije 
Academie Zuid-Oostelijke 
Mijnstreek (VAZOM), te 
Kerkrade, die hij naar een 
hoger plan tilde. Wim was �6 
jaren bestuurslid, waaronder 
voorzitter, van schutterij St.-
Joseph uit Waubach. Hij is 
reeds meer dan dertig jaren lid 
van de Waubachse schutterij. 
Ook is hij jurylid bij het OLS 
en de Zuid-Limburgse Bond. 
Daarnaast was hij vele jaren 
jurylid bij diverse carnavals-
optochten in het Landgraafse 
en was lid van diverse gemeen-
telijke commissies. Wim 
zette zich tevens in voor Jong 
Nederland Waubach en de 

kerk van Waubach, waarbij 
hij onder andere zijn bijdrage 
had in de restauratie van de 
kruisweg. Gezien zijn vele 
verdiensten binnen het vereni-
gingsleven en het VAZOM is 
hem deze onderscheiding van 
harte gegund.

• P.H.J.J. Verboeket,
voorzitter van St.-Michaël Ool.
Sedert �968 is Piet Verboeket 
(65) betrokken bij de schut-
terij St.-Michaël Ool. Hij was 
bestuurslid van �970 tot�979 
en is dat weer sedert �993. 
Sinds kort is hij voorzitter. 
Hij zet zich vooral in voor de 
fondswerving en de groen-
voorziening op het vereni-
gingsterrein. Ook was hij lid 
van het winnende zestal tijdens 
het OLS �975 te Oirsbeek. 
Sedert �985 is hij ook 
bestuurslid van de Midden-
Limburgse Schuttersbond. Piet 
Verboeket is tevens vrijwilliger 
is bij het Limburgs Schutterij 
Museum in Steijl. Sedert �996 
voorzitter van de biljartvereni-
ging DDD (De Drie Dorpen). 
Hij is consul van de KNVB 
afdeling Limburg, hij was 
penningmeester van het CDA-
afdeling Herten en sedert �99� 
bestuurslid en medecampag-
neleider van het CDA afdeling 
Roermond. Van �968 tot �989 

was hij bestuurslid van de 
LLTB afdeling Herten waar hij 
van �973 tot �987 voorzitter 
was. Ook is hij lid van het ker-
kelijk zangkoor Herten.

• Ton van Ophoven,
lid van St.-Sebastianus 
Herkenbosch.
Het is de vereniging een eer te 
mogen vermelden dat Ton van 
Ophoven voor zijn vele werk, 
verzet binnen de Schutterij, 
Fluit- en Trommelkorps, door 
Hare Majesteit benoemd 
is tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Ton is 20 jaar 
bestuurslid geweest waarvan 
�5 jaar secretaris. Tevens was 

 Piet Meeuwsen, Heerlen 
 

 Piet Verboeket koninklijk onderscheiden 
 

 Ton van Ophoven (rechts) 
koninklijk onderscheiden 
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hij de drijvende kracht achter 
de bouwplannen (in �998) van 
het schutterslokaal en is thans 
coördinator van het onder-
houd en het beheer van het 
schutterslokaal. 

Daarnaast heeft hij de basis 
gelegd voor de goede betrek-
kingen met de Duitse zuster-
verenigingen. Heden vervult 
Ton nog de functie van coör-
dinator van het oud-ijzer en is 
hij jurylid bij de carnavalsop-
tocht.

• Mevrouw M.T. Jennissen,
beschermvrouwe van schutterij 
St.-Landricus Echt.
Mevrouw M.T. Schoenmakers-
Jennissen (77) uit Dieteren is 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Zij is al 
vele jaren actief als vrijwilliger 
ten behoeve van ouderen en 
gehandicapten. Sinds �988 is 
zij bestuurslid en contactper-
soon van de Gehandicapten 

Organisatie Oostelijke en 
Westelijke Mijnstreek, thans 
GON Echt en omstreken. 
In �990 was Trees Jennissen 
mede-oprichtster van het St.-
Landricusgilde Echt. Voorheen 
was zij beschermvrouwe van 
St.-Antonius Slek-Echt, waar 
ze door onverkwikkelijkheden 
met de organisatie van het 
ZLF �989 afstand van deed. 
Samen met haar naaste familie 
stond ze aan de wieg van het 
St.-Landricusgilde, waar haar 
broer Joep de eerste koning 
en zij de eerste koningin van 
werd. Lange tijd was zij pen-
ningmeester, vanaf �999 tot 
heden is zij secretaris. In 2003 
was zij koning van het gilde. 
Ook is zij organisator van het 
Burgerkoningsschieten, het 
zogenaamde Platsschieten in 
Echt, dat eenmaal per jaar 
plaatsvindt. Namens het schut-
tersgilde brengt mevrouw 
Jennissen jaarlijks tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar een 

bezoek aan 
de langdurig 
zieken in de 
parochie. 
Hiertoe 
bezoekt 
zij ook het 
ziekenhuis 
en verpleeg-
tehuis. Ze 
overhandigt 
daarbij de 
zieken een 
presentje dat 
ze zelf bekos-
tigd heeft. In 
�998 werd 
mevrouw 
Jennissen 
lid van het 
Oranjecomité 
Echt, ook is 
zij bestuurs-
lid van de 
stichting 
‘St.-Landricus 
Ommegang’ 
Echt. Vanaf 
2004 is zij lid 
van de stich-
ting Wango. 
Deze stichting 

organiseert acti-
viteiten waarvan 
de opbrengst 
bestemd is voor 
de oorlogskin-
deren in Siërra 
Leone. Verder 
is zij sinds �993 
beschermvrouwe 
van carnavals-
vereniging De 
Lollige Buk van 
Dieteren. Andere 
activiteiten zijn: 
lid parochieraad 
St.-Landricus 
Echt, lid van de 
Zonnebloem 
en lid van het 
Ziekentriduüm 
Susteren.

 Luc Wolters

• Rinus Klinkenberg,
Beschermheer van St.-
Laurentius Spaubeek.
De heer Marinus A.G. 
Klinkenberg (Rinus) is 
bestuurslid van de stichting 
Multifunctioneel Centrum 
Spaubeek en adviseur - sinds 
kort beschermheer - van 
schutterij St.-Laurentius. 
Tevens is hij bestuurslid van 
de stichting Steun aan het 
Schutters- en Gildenwezen 
in beide Limburgen (SAS) 
en bestuurslid van de stich-
ting Charitatief Cultureel en 
Sociaal Steunfonds. In som-
mige van deze functies is 
Rinus al sedert �986 actief als 
bestuurslid, met name op het 
gebied van Financiën. Samen 
met het bestuur van de schut-
terij kwam de burgemeester 
van Beek hem op �9 april 
opzoeken, die hem namens 
Hare Majesteit de koninklijke 
onderscheiding opspeldde. 
Diezelfde vrijdagavond bracht 
schutterij St.-Laurentius haar 
beschermheer een serenade. 
Tot voor kort was Rinus actief 
als financieel adviseur van 
de schutterij, op 9 april van 
dit jaar werd hij geïnstalleerd 
als beschermheer. Hiertoe 
werd hij met echtgenote Roos 

aan huis afgehaald, waarna 
in het Multifunctionele 
Centrum de installatie plaats 
vond. Tot 2004 was Bob 
Mevis beschermheer van de 
Spaubeekse schutterij, die 
helaas overleed. Diens weduwe 
Riet Mevis hing samen met de 
koning de nieuwe bescherm-
heer de plaat met ketting. Na 
bijna 20 jaar nauwe betrok-
kenheid is Rinus bescherm-
heer geworden. De jarenlange 
inspanning is thans vorstelijk 
beloond.

 Luc Wolters

 Trees Jennissen, in 1990-1991 eerste koningin van 
St.-Landricus Echt samen met broer Joep Jennissen.
 

 Rinus Klinkenberg, Spaubeek
 



Limburgs Schutterstijdschrift 67 Juni 200549

Jubilarissen

• 12,5 Jaar
- Jenny Courtens St.-Martinus Houthem St.-Gerlach

25 jaar
- J. Abbate St.-Martinus Kessenich 
- C. Absil Kon. St.-Lambertus Helden 
- E.M.H. Aelmans St.-Urbanus Maasniel 
- M.H. Baetsen St.-Agatha Haelen
- C.M.E. Baetsen St.-Agatha Haelen
- Th.H. Van Den Beucken St.-Lambertus Neeritter
- G. Bex St.-Martinus Kessenich 
- J.G.P. Bongers St.-Sebastianus Neer
- S. Colen St.-Martinus Kessenich 
- P.H. Goossens St.-Sebastianus Puth-Schinnen
- M. Goijens St.-Martinus Kessenich
- Fr. Goyens St.-Martinus Kessenich 
- H.J.J. Gubbels St.-Agatha Haelen
- L. Jaeken St.-Martinus Kessenich 
- H.M.M. Janssen St.-Hubertus Tegelen
- A. Koolen St.-Martinus Kessenich 
- L.J.E. Korsten St.-Jan Nieuwstadt 
- P.M. Korten St.-Agatha Haelen
- J.J.B.M. Krijnen ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
- Jan van Lier Kon. St.-Lambertus Helden
- P.J.M. van Lierop ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
- R.E.M. Meisen St.-Jan Nieuwstadt
- H. Peers St.-Martinus Kessenich
- M. Peers St.-Martinus Kessenich 
- L.P.P. Pouls Bussen Schutten Neer 
- Arno Roeloffzen St.-Martinus Houthem St.-Gerlach
- H.J. Rijks St.-Agatha Haelen 
- M.H. Schiffelers St.-Lambertus Oirsbeek
- Peter Schreurs St.-Gregorius Illikhoven
- Maria Schreurs-Pistorius  St.-Gregorius Illikhoven
- R. Simons St.-Martinus Kessenich 
- P.H.I. Smeets St.-Urbanus Belfeld
- F. Snijkers St.-Martinus Kessenich
- Fr. Snijkers St.-Martinus Kessenich
- P. Snijkers St.-Martinus Kessenich 
- Jan van Soest Kon. St.-Lambertus Helden
- J.W. Stevens St.-Sebastianus Puth-Schinnen 
- M.E.H. Timmermans St.-Agatha Haelen 
- R.L.L. Timmermans St.-Lucie Nederweert
- L. Verkissen St.-Martinus Kessenich 
- H.J.L.M. Verstegen Bussen Schutten Neer

• 40 Jaar
- Jac Absil Kon. St.-Lambertus Helden
- Pierre Beusen St.-Martinus Houthem St.-Gerlach
- J. Colen St.-Martinus Kessenich
- J. Craeghs St.-Martinus Kessenich
- Gijs Gerris Kon. St.-Lambertus Helden
- H. Gorissen St.-Martinus Kessenich
- P. Gorissen St.-Martinus Kessenich
- Herman Heffels St.-Gregorius Illikhoven
- Wil Heffels St.-Gregorius Illikhoven

- Theo Koolen St.-Gregorius Illikhoven
- Bert Kusters  Kon. St.-Lambertus Helden

• 50 Jaar 
- Jo Nijssen Kon. St.-Lambertus Helden
- Piet Nijssen Kon. St.-Lambertus Helden 
- Hay Peeters Kon. St.-Lambertus Helden
- Theo Schrooders St.-Martinus Houthem St.-Gerlach 

• 60 Jaar
- Theo Janssen St.-Gregorius Illikhoven

 
Koningen:

- Wiet Driessen St.-Hubertus Beringe
- Jan Franssen (2e maal) St.-Sebastianus Eys
-  Huub Direcks (2e maal)
   burgers St.-Sebastianus Eys
- Theo Smeets, voorzitter St.-Hubertus Manestraat
- Peggy Bomans, wisselbeker St.-Hubertus Manestraat
- Harrie Lebouille Oude Nobele Valkenburg
- Henk Tabbers Jonge Nobele Valkenburg
- Martin van Berlo St.-George Simpelveld
- Paul Roberts St.-Lambertus Oirsbeek
- Math Roberts jr St.-Gertrudis Amstenrade
- Rob Roberts St.-Michaël Doenrade
- Hub Zeijen St.-Martinus Vaesrade
- Frans Pluijmers HH Marcellinus en Petrus Geleen
- Benny de Jonghe St.-Joh. en Clemens Merkelbeek
- Harrie Claessen St.-Joseph Stein
- Henk Eussen St.-Sebastianus Voerendaal
- Frans Wierts St.-Sebastianus Schinnen
- Wim Schaap St.-Sebastianus Puth
- Bieleman Rene Klooster St.-Joseph Waubach (�96e schot)
- Henry Hagedoorn St.-Sebastianus Heerlen
- Theo Boumans, erebestuur St.-Sebastianus Heerlen
- Martin Herveille St.-Gregorius de Grote Brunssum
- Al Welling, erebestuur St.-Gregorius de Grote Brunssum 
- Franc Beunen, burgers St.-Gregorius de Grote Brunssum
- Jeroen Kockelkoren St.-Sebastianus Mechelen
- Anja Lindelauf, prijsvogel St.-Sebastianus Mechelen
- Lei Kleijnen (3e maal) kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide
- Jos Degens, erebestuur kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide
- Alex van Gessel, burgers kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide 
- Maurice Kessels St. Andreas Melick
- Veronique Beenen St.-Joseph Vijlen
- Hein Toussaint St.-Mauritius Strucht
- Piet Preska St.-Paulus Vaals
- Pierre Lambij St.-Sebastianus Klimmen
- Jan Duikers St.-Eligius en Juliana Schinveld
- Voorzitter Arno Claessens St.-Remigius Meerssen
- Maurice Deuzings, burgers St.-Remigius Meerssen
- Peter Thomissen St.-Hubertus Schaesberg
- Hans Schmidt St.-Sebastianus Oost-Maarland
- Math Lemmens St.-Laurentius Spaubeek
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Wij gedenken...
Jack Timmermans,
2� jaar lid van St.-Barbara 
Reuver. Jack kon de laatste 
jaren door ziekte niet meer 
actief meedoen aan wedstrij-
den en optochten. Hij voelde 
zich altijd goed thuis bij “zijn” 
schutterij. Overleden op 57-
jarige leeftijd op 2� februari 
2005.

Jack Timmermans, Reuver
 
In memoriam: 
Jack Timmermans
Jack ging veur “Ôs” Sjötteriej 
door de kneen  
En leet zich dao altiëd gaer 
zeen 
Waas röstig van aard en kôs 
geneete 
Van “zien” Sjötteriej, ‘t O.L.S, 
de Bôndjsfiëste en ‘t sjeete

Zien gezôndjheid leed ‘t aaf-
weite
D’r kwaam versjlagenheid, det 
wille veur laote weite
“Veel was er te verduren”, is 
wat op zien bidprentje sjteit
Met zoon Frans is hae noë biej 
de “Hemelse Sjötteriej” toët in 
alle ieuwigheid 

Besjtuur en Leden van 
Sjötteriej Sint Barbara Ruiver

Zef Godderij,
Oud-generaal van schutterij 
St.-Gregorius de Grote uit 
Brunssum. Overleden op 87-
jarige leeftijd op 23 februari 

2005 en begraven met schut-
terseer.

Zef Godderij, Brunssum

In memoriam: Zef Godderij
Zef werd op 25 april �9�7 
geboren in Schinveld, het dorp 
van zijn jeugd, dat voor altijd 
een dierbare plek bleef. Op �4-
jarige leeftijd ging hij aan de 
hand van zijn vader mee naar 
de mijn om geld te verdienen. 
Studeren was er in die tijd 
niet bij. Tijdens zijn militaire 
diensttijd trouwde hij voor de 
wet. Spoedig daarna brak de 
oorlog uit. Tijdens de oorlog 
kwam hij in Engeland terecht 
en werd hij lid van de Prinses 
Irene Brigade. Gedurende de 
oorlog zwierf hij over grote 
delen van de wereld. In de 
Straat van Gibraltar raakte hij 
gewond toen zijn schip door 
een torpedo werd getroffen. 
De landing in Normandië 
heeft bij hem een onuitwisbare 
indruk achtergelaten. Zijn 
belangrijkste zorg was een 
veilige thuiskomst van zijn 
manschappen. Hij hoefde geen 
held te zijn. Hij werd door 
Koningin Wilhelmina onder-
scheiden met het Bronzen 
Kruis voor uitstekende daden 
in tijd van oorlog voor het 
vaderland bedreven.

Na de oorlog trouwde hij voor 

de kerk en de nakomelingen 
volgden elkaar snel op. Hij 
ging weer terug naar de mijn, 
er moest immers brood op de 
plank komen. Het gemis aan 
voldoening in zijn werk com-
penseerde hij met andere pas-
sies, waaronder o.a. de schutte-
rij. Hij bekleedde verschillende 
functies in de schutterij onder 
andere bestuurslid en com-
mandant. In de schutterswe-
reld werd hij begiftigd met de 
OLS-medaille in goud. 

Op 23 februari 2005 overleed 
hij. Op zaterdag 26 febru-
ari werd hij met schutterseer 
begraven. Tijdens een zeer 
indrukwekkende uitvaart-
dienst werd afscheid van Zef 
genomen. Niet alleen waren er 
zeer veel schutters van diverse 
schutterijen aanwezig, ook 
veel oud-strijders waren naar 
Brunssum gekomen om de 
oud-generaal van de schut-
terij naar zijn laatste rustplaats 
te begeleiden. De rouwstoet 
van honderden vrienden en 
bekenden van deze markante 
Brunssumer werd voorafge-
gaan door de schutterij. Op de 
algemene begraafplaats werd 
The Last Post gespeeld en werd 
hem de laatste eer bewezen. 
Moge hij ruste in vrede. 

 Audrey van Gaans

Mont Knapen,
lid van schutterij St.-Hubertus 
Tegelen.
Mont Knapen was een vereni-
gingsman in hart en nieren. 
Bijna 40 jaar was hij lid van 
schutterij St.-Hubertus en van 
de jagersvereniging en ruim 
70 jaar van de visvereniging. 
Bij al deze verenigingen was 
hij benoemd tot erelid. Tot op 
het laatst was hij zeer nauw bij 
de schutterij betrokken. Hij 
was nog steeds kogelmaker 
en kwam bij wedstrijden in 

de buurt of op oefenavonden 
altijd even polshoogte nemen. 
Hij was nogal wars van de 
modernisering die ook in de 
schutterswereld plaats vond 
en riep ieder jaar als we naar 
het OLS gingen steevast dat 
dit nog best met 29 kogels te 
winnen was. Hij stierf op 25 
februari 2005 op 84-jarige leef-
tijd en is met schutterseer naar 
zijn laatste rustplaats gebracht.

Piet Peulen,
Erelid, voormalig lid van het 
bestuur en kogelmaker van St.-
Barbara Reuver.
Piet was 67 jaar lid. Zijn vader 
Graad Peulen was medeop-
richter van de schutterij, waar-
aan hij zeven decennia verbon-
den was. Ook zijn beide broers 
Wien en Miech waren lid van 
de Reuverse schutterij. In �945 
werd Piet, bij de eerste keer 
dat het koningsvogelschieten 
na de oorlog gehouden werd, 
koning van St.-Barbara. Toen 
de vereniging nog niet geüni-
formeerd was, had Piet met 
nog een andere officier wel al 
een uniform. Piet was majoor 
en de beide officieren begelei-
den het koningspaar. In �998 
vierde de toen 75-jarige Piet 
Peulen zijn 60-jarig lidmaat-
schap, hij werd gehuldigd en 
ontving bij die gelegenheid een 
schuttersbeeldje met inscriptie. 
Overleden op 82-jarige leeftijd 
op 25 februari 2005.

Piet Peulen, Reuver
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In memoriam: Piet Peulen
�938 kwaam “Piet van de Paal” 
biej “Ôs” Sjötteriej 
En maakde net as ziene pap, de 
keugel sjteeds waer opniej
De bevrijding kwaam en hae 
woord Keuning, biej Pogges in 
de weij
Kinjer, klein- en achterklein-
kinjer, ‘n Veergesjlach, d’r waas 
daonao vuul gekreij
Pas geleeje zag hae: Let mich 
op de Boys, ‘t is ‘t mier as 
waerd. 
Mesjiens de toekomstige 
Sjötters van Sint Barbara 
Ruiver, hiej op Mooder Aerd? 

Vreuger keek Piet, van waek 
nao waek oët, nao ‘t Sjeete
‘t O.L.S, ‘t Keuningsjeete, de 
Bôndjsfiëste, det waas pas 
geneete
Hae bleef zich altiëd, veur 
“zien” Sjötteriej interesseere 
En veur moogde Um as 60 
Jaorig Erelid Ere
Piet haed net as veur, lang nao 
‘t O.L.S winne oëtgekeke
�998 waas hae euveral biej, 
toen ‘t O.L.S hiej waas neerge-
sjtreke

Piet kôs altiëd hiel good 
Loëstere 
En ziene glimlach koestere
Noe velt veur hum ‘t dook 
Hae wuurd ingesjreve in ‘t 
dieke book.
Petrus zag: Piet ze sjtaon veur 
dich aan de paort, in ein iere-
haag 
Doe wuurs opgenaome, in “Ôs 
Hemelse Sjötteriej”, 
met vuul Ruiverse Sjötte, as ich 
det zegge maag 

Besjtuur en Leden 
Sjötteriej
Sint Barbara Ruiver

Theodorus Henricus 
Goertz (Thei),
lid van St.-Barbara Leveroy. 
Thei was gedurende 73 jaar lid, 
waarvan �8 jaar als bestuurs-
lid. Tevens was hij vele jaren 
lokaalhouder voor de schut-
terij. Onderscheiden met de 
Rode Leeuw (2003). 

Overleden op 84-jarige leeftijd 
op 28 februari 2005.

Sjiër Geelen,
lid en kolonel van St.-
Stephanus Dieteren. Overleden 
op 84-jarige leeftijd op 5 maart 
2005. Begraven met schutter-
seer op �0 maart.

Sjiër Geelen, Dieteren

In memoriam: Sjiër Geelen
Kolonel “St.-Stephanus” 
Dieteren. Op zaterdag 5 maart 
j.l. bereikte ons het droeve 
bericht van het overlijden van 
ons gewaardeerd lid, kolonel 
Sjiër Geelen, in de leeftijd van 
84 jaar. Kolonel Sjiër Geelen 
was ruim 66 jaar (!) schut-
ter, eerst bij schutterij “St.-
Antonius” Slek en vanaf �963 
bij schutterij “St.-Stephanus” 
Dieteren. Hij was koning van 
schutterij “St.-Stephanus” in 
�976. Hij was �8 jaar lid van 
de schietcommissie waarvan 
bijna �0 jaar als Buksmeester. 
Verder was hij bijna 25 
jaar bestuurslid van “St.-
Stephanus” waarna hij werd 
benoemd tot erebestuurslid. 
Voorwaar een enorme staat 
van dienst en daarom was Sjiër 
ook drager van de onderschei-
ding van de OLS-Federatie in 
goud met kroontje en begif-
tigd met de oorkonde voor 

bijzondere verdiensten van de 
schuttersbond “Eendracht” 
Born-Echt. Iedereen die Sjiër 
kende weet dat hij een schut-
ter was in hart en nieren, niets 
was hem te veel. Zo heeft hij 
een groot aantal jaren met 
grote nauwkeurigheid de 
kogels gemaakt en de hulzen 
gevuld, schieten was immers 
zijn lust en zijn leven. Dat 
resulteerde in �984 o.a. in de 
grootste eer die een schutterij 
en buksmeester ten deel kan 
vallen: het winnen van “Den 
Awwe Limburger”. Wat was hij 
trots op dat winnen van “D’n 
Awwe” en wat was hij trots 
op dat onvergetelijke OLS in 
�985 in Dieteren. Een ander 
onderdeel van de schutterij 
waar Sjier zich volledig voor 
inzette was de drumband. Sjier 
was in vroeger jaren een groot 
voorbeeld voor de jeugd van 
onze drumband, waaruit in 
�972/�973 de jeugdcarnaval 
is voortgekomen en waarvan 
Sjier één van de oprichters 
was. De jeugd van toen is het 
die nu een drumband van 
oud-leden vormt en waarvan 
Sjiër ook beschermheer was. 
Sjiër leefde voor de schutterij 
en voor het schutterswezen en 
hij had binnen de schutters-
wereld veel vrienden die hem 
waardeerden voor zijn vriend-
schap, zijn grote inzet en zijn 
kennis op het gebied van het 
schieten. Op donderdag �0 
maart hebben wij met onze 
schutterij, in het bijzijn van 
afgevaardigden van bondsbe-
stuur en de schutterijen van 
de schuttersbond “Eendracht” 
Born-Echt afscheid van hem 
genomen en met gepaste 
schutterseer naar zijn laatste 
rustplaats begeleid. In hem 
verliezen wij een gewaardeerd 
schuttersvriend die in onze 
herinnering zal blijven als een 
bijzonder trouw en gewaar-
deerd lid, dat hij moge rusten 
in vrede.

Schutterij “St.-Stephanus” 
Dieteren.
 Th. Hoorens, secretaris

Paul Jacobus Hendrickx,
lid van St.-Andreas Melick. 
Paul was lid, bestuurslid, 
voorzitter van de schutterij. 
Overleden op 80-jarige leeftijd 
op �5 maart 2005.

Paul Hendrickx (1924-2005)

Paul J. Hendrickx
* 28.�0.�924 + �5.03.2005
Dinsdag �5 maart bereikte ons 
het bericht dat Paul Hendrickx 
toch nog plotseling van ons 
is heengegaan. Direct na de 
oorlog is hij lid geworden 
van schutterij St.-Andreas in 
Melick, samen met z’n vader 
Dreens en enkele broers van 
hem. In zijn jonge jaren was 
hij diverse keren konings-
knecht van zijn broer Herman 
en van andere koningen. Met 
zijn grote hobby vond hij ook 
zijn liefde; op ’t OLS �950 in 
Asenray ontmoette hij zijn 
latere vrouw Bets. Naarmate 
hij ouder werd, was hij actief 
op de achtergrond, maar hij 
wilde er toch bij zijn. Ongeveer 
20 jaar lang maakte hij veel 
kogels schietklaar voor zijn 
schuttersvrienden. Zaterdag 
�9 maart 2005 werd onze ome 
Paul met schutterseer naar 
zijn laatste rustplaats begeleid. 
Moge hij ruste in vrede.

Schutterij en Lyrakorps St.-
Andreas Melick

Wiel Hillebrand,
�e luitenant schutterij St.-
Eligius-Juliana Schinveld
Het is onze droeve plicht u 
mede te delen dat op 29 maart, 
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op 65-jarige leeftijd is overle-
den ons zeer gewaardeerd lid 
de heer Wiel Hillebrand, �e 
Luitenant. Wiel was vanaf �97� 
lid van onze vereniging. Hij 
was koning in �982 en �998. 
Vanaf �993 is Wiel tot officier 
bevorderd. Wiel was drager 
van de zilveren OLS-speld. De 
plechtige uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op vrijdag, � 
april 2005 in de St. Eligiuskerk 
te Schinveld. Het was Wiel zijn 
grote wens om met schutter-
seer naar zijn laatste rustplaats 
begeleid te worden.

Schutterij St.-Eligius-Juliana 
Schinveld
 Secretaris Harry Beckers

Wiel Hillebrand, Schinveld

Mgr. B.G.C. (Ben) 
Janssen,
Pastoor-Deken te Sittard van 
�973-�999.
Een dag na het overlijden 
van Zijne Heiligheid Paus 
Johannes Paulus II bereikte 
ons het droeve bericht van het 
overlijden van de “Kerkvorst” 
van Sittard, Mgr. Ben Janssen 
in de leeftijd van 80 jaar. 
Sinds de heroprichting van 
de Sjtadssjötterie Sint Rosa 
Sittard in �989 was deken 
Janssen nauw betrokken bij de 
activiteiten van de Sittardse 
schutterij. Vele jaren cele-
breerde hij de mis voorafgaand 
aan het jaarlijkse koningsvo-
gelschieten en deed hij steevast 

de ereschoten namens het 
Kerkelijk gezag. Ook was hij 
er trots op dat de Sittardse 
processies (sacramentsproces-
sie en Sint Rosa-processie) 
weer voorafgegaan worden 
door de Schutterij. Dat volgens 
de aloude traditie “voor alter, 
heerdt en troon”. Ook na zijn 
emeritaat in �999, (waarbij de 
schutterij ook aanwezig was bij 
de festiviteiten rond zijn 50-
jarig priesterjubileum) bleef 
Mgr. Janssen een graag geziene 
gast bij “zijn” Stadsschutterij.
Zoals in 2002 toen hij 
(ondanks de hoge temperatu-
ren) met volle teugen genoot 
van de schutterijen die aan de 
tribune voorbij trokken op 
de Markt in het door hem zo 
geliefde Sittard. Op gepaste 
wijze nam de Sjtadssjötterie 
Sint Rosa Zitterd afscheid 
van haar onofficiële geestelijk 
adviseur. Op vrijdag 8 April 
jl stonden de officieren en 
de keizer langs de open kist 
tijdens de wake in de Grote 
Kerk te Sittard en op zater-
dag 9 April was de schutterij 
aanwezig tijdens de “laatste” 
Heilige Mis van “Ozze Ouwe 
Daeke” in diezelfde kerk. Deze 
uitvaartdienst werd  geleid 
door Bisschop F. Wiertz van 
Roermond en Mgr W. van 
Rens, de huidige pastoor-
deken van Sittard. Aansluitend  
begeleidde de Stadsschutterij 
de rouwstoet naar de begraaf-
plaats aan de Wehrerweg te 
Sittard om Mgr Ben Janssen 
naar zijn laatste rustplaats te 
brengen en hem de laatste eer 
te bewijzen. De Sjtadssjötterie 
Sint Rosa Zitterd verliest in 
Mgr Ben Janssen een groot 
sympathisant en  liefhebber 
van de aloude Sittardse en 
Limburgse tradities, waarin 
volgens hem het schutters-
wezen een belangrijke plaats 
inneemt. Mgr Ben Janssen 
werd voor zijn werk voor de 
Kerk en de bijzondere manier 
waarop hij zijn taak als “her-
der over zijn kudde” vervulde 
meermaals onderscheiden.
Zijn “erelijst” vermeldt dan 

ook de volgende onderschei-
dingen:
- Kapelaan van Zijne 
Heiligheid
- Erekanunnik van het 
Kathedraal Kapittel
- Officier in de Orde van 
Oranje Nassau
- Ereburger van de Gemeente 
Sittard
Kortom, een markant priester 
en Sittardenaar is van ons 
heengegaan.
(tekst: gedachtenisprentje):
Deken Janssen, goede vriend, 
nu de Heer U geroepen heeft,
moge Hij U schenken 
de Eeuwige Vreugde en 
Geborgenheid,
Heer, geef hem de Eeuwige 
Rust, en het Eeuwige Licht ver-
lichte hem,
dat hij moge rusten in Gods 
Vrede. Amen.

Meneer d’n Daeke, Rust Zacht.

Bestuur en Leden Sjtadssjötterie 
Junggesellencompagnie Sint Rosa 
Zitterd

Deken Ben Janssen, Sittard

René Maesen,
voorzitter van schutterij Sint-
Martinus Niel-bij-As, onder-
voorzitter van de Bond Maas 
en Kempen, voorzitter van 
de schietcommissie van het 
OLS, lid van de schietcom-
missie van het LDS en Officier 
in de Soevereine Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg 
is op 57-jarige leeftijd op 26 
maart 2005 overleden na een 
slepende ziekte. René werd 
met schutterseer begraven te 
Niel-bij-As.

René Maesen, Niel bij As, bond 
Maas en Kempen

In memoriam: René Maesen
Wie de naam René hoorde 
dacht daarbij automatisch ook 
schutterij, zo nauw waren deze 
twee met elkaar verweven. Van 
kindsbeen af had hij het schut-
tersleven in zich, zo heeft hij 
al van jongs af als trommelaar, 
tamboer-majoor en schutter, 
alle geledingen van het schut-
terswezen doorlopen, de laat-
ste �5 jaar zelfs als voorzitter. 
Zijn doel was om de buks en al 
de bijhorende benodigdheden 
haast in de perfectie te brengen 
en te houden. Zijn niet aflaten-
de inzet heeft dan ook geleid 
tot twee OLS overwinningen, 
waarbij hij tweemaal tot het 
winnend OLS zestal te beho-
ren. Bij de overwinning van 
een OLS hoort ook een orga-
nisatie en ook daarin stond 
hij vooraan als leider. Twee 
maal heeft hij een gans jaar de 
laatste minuut van zijn vrije 
tijd en zelfs een deel van zijn 
nachtrust hiervoor opgeof-
ferd, zodat deze feesten telkens 
een prachtig verloop kenden. 
Voor René was het niet af en 
toe of dikwijls schutterij, het 
was schutterij van maandag tot 
maandag. Zijn ijver en kennis 
op het gebied van het schut-
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terswezen bleef bij de bond 
Maas & Kempen en bij de OLS 
federatie niet onopgemerkt. 
Hij werd er al snel voorzitter 
van de schietcommissie, bij de 
bond Maas & Kempen onder-
voorzitter en bij het LDS lid 
van de schietcommissie. Tot op 
het laatste moment heeft René 
nog praktisch alle vergaderin-
gen van schutterij St.-Martinus 
geleid. René vocht, gesteund 
door zijn vrouw Emma, zijn 
familie en zijn vrienden voor 
herstel. De moed om tegen de 
ziekte te blijven vechten bracht 
hem zelfs op het idee om 
een behandeling te volgen in 
China. Een tweede ziekte was 
echter fataal. René, heeft ons 
veel te vroeg moeten verlaten, 
zijn werk was nog niet af, hij 
wilde nog zoveel doen.

ALS
Een woordje van slechts 3 let-
ters: een A, een L en een S.
We zeggen het honderden keren 
per dag tegen onze partners:
Als ge dit doet, dan…
Als ge… dan…
Als, als, als…
Tegen onze kinderen:
Als ge niet braaf zijt, dan…
Als ge niet uw best doet, dan…
Als, als, als…
 
En dan opeens, staat je wereld 
stil,
Je lichaam geeft plots andere 
seinen: je hebt A.L.S. 
Een ongeneeslijke spierziekte 
waar we amper van gehoord 
hadden
Alles verandert je leven,  je 
vrouw, je kinderen, je familie, je 
vrienden
Als een zeepbel spat je bruisende 
leven in honderdduizend stukjes
En word je overstelpt met hon-
derdduizend vragen, 
Waar voorlopig niemand een 
antwoord op heeft.
 
Maar je hebt moed, en hoopt…
Vindt nieuwe levenskracht bij  
diezelfde vrouw, kinderen, fami-
lie en die vele vrienden.
Je leert ze nog beter kennen in 
deze moeilijke periode.
 
Je besluit staat vast:
Hier ga ik voor vechten, voor 
mezelf en voor al die mensen
die me zo dierbaar zijn.
Ik wil LEVEN !

Zelf maak je grapjes over dingen 
die je niet meer kunt,
Die altijd zo vanzelfsprekend 
WEL gingen.
Knap, je zo positief in te stellen
 
Maar één ding staat vast:
ALS wordt voor jou DAN !!
 
Als je niet opgeeft maar vecht, 
DAN is er hoop!
Als je niet wacht totdat in 
België iets voor je gedaan kan 
worden DAN is er hoop!
Als je maar eenmaal in China 
bent, DAN is er hoop!
Als je je laat steunen door al de 
mensen om je heen, DAN is er 
hoop!
Als je maar blijft bidden en 
geloven, misschien in een mira-
kel, DAN…

René, je was geen man van veel 
woorden, maar je gelaat, je 
ogen spraken woorden van uit 
je hart. 
In jouw plaats geven wij 
Emma: geen standbeeld, geen 
oscar, maar een dikke pluim 
voor al die moeilijke maar 
ook mooie momenten die zij, 
samen met jou, zo kranig heeft 
doorstaan.
Zij mag en kan nu steun zoe-
ken bij Kristof, Inge, Gert, haar 
toekomstig kleinkind, haar bei-
de families en vele vrienden.

Schuttersbond Juliana
Laat weten dat hen in de afge-
lopen periode ontvallen zijn:
•  De heer Ger Beckers, 53 jaar, 

beschermheer St.-Leonardus 
Panningen-Egchel

•  De heer Giel van Lier, St.-
Lambertus Helden.

Lau op den Kamp,
secretaris en officier van St.-
Joseph, Stein. 
In het jubileumjaar 2004 
van de schutterij werd Lau 
opgenomen binnen de Edele 
Eed-Broederschap van de  
Soevereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus. Tijdens dit 
jubileumjaar werd hij bevor-
derd tot Luitenant-Kolonel. 
Hij was secretaris van de 
schuttersbond “St.-Gerardus” 
Amstenrade en penningmees-
ter van de Zuid Limburgse 

Schuttersfederatie. Overleden 
op 6 april 2005. Begraven op 
het kerkhof van Nieuwdorp-
Stein.

 John Harkema, Secretaris
 
Sef Schaefer,
Lid van Oranje Nassau Roer-
mond. Bestuurslid van de 
stichting Limburgs Dames 
Schuttersfeest. Overleden op 
62-jarige leeftijd op �8 maart 
2005.

Cobi Heijnen-van 
Baarsen,
lid van St.-Martinus Horn. 
Coby maakte deel uit van het 
damesdrietal van de schut-
terij, dat in �992 het LDS won. 
Zij was de echtgenote van de 
onlangs onderscheiden secre-
taris Piet Heijnen. Overleden 
op 63-jarige leeftijd op 23 april 
2005.

Cobi Heijnen-van Baarsen, Horn

Leon Lebens,
lid van St.-Salvius Limbricht.
Koning in �995 en 2003. 
Overleden op 42-jarige leeftijd 
op 2� mei 2005.

In memoriam: Leon Lebens
Op veel te vroege leeftijd 
hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze schutters-
vriend Leon Lebens. Na een 
onoverwinnelijk ziekteproces 
te hebben doorleeft bereikte 
ons in de vroege ochtend van 
zaterdag 2� mei het trieste 
bericht van zijn overlijden. 
Leon was schutter in hart en 
nieren, St.Salvius Limbricht 
was hem alles. Hij kroonde 
zichzelf tot koning van onze 
schutterij in �994 en 2003. 
Samen met zijn vrouw Jolanda 
vormde hij tweemaal het trotse 
koningspaar van onze schut-
terij. Naast zijn veelzijdige rol 
in het schutterswezen kenden 
ingewijden Leon als een actief 
lid in tal van Limbrichtse 
verenigingen, voetbal was zijn 
passie en als vastelaovesprins 
van �985 maakte hij ook deel 
uit van de “Auwt Prinsegarde 
Lömmerich”, een vereniging 
waarvan iedereen trots is lid 
ervan te mogen zijn. Samen 
met zijn familie, vele vrienden, 
kennissen en vooral schut-
tersvrienden hebben wij Leon 
op donderdag 26 mei naar zijn 
laatste rustplaats begeleid. Wij 
gedenken Leon als een onver-
vangbare gangmaker die wij 
nog vele malen zullen missen. 
Zijn grappen, opmerkingen en 
daden zullen door ons in diepe 
gedachten worden bewaard, 
zij zullen bij ons blijven totdat 
wij met Leon herenigd wor-
den. Graag willen wij, mede 
namens de nabestaanden, 
iedereen bedanken voor het 
getoonde medeleven.

Bestuur en leden schutterij St.-
Salvius en de broederschap van 
de H. Maria Limbricht

Lau op de Kamp uit Stein, zoals 
hij was en zoals de meeste men-
sen hem zullen kennen.

Leon Lebens, Limbricht
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Wij veteranen - na 60 jaar
Steeds wordt er aan ons 
gevraagd waarom wij dit nog 
doen. 
Optochten, defilé en parades 
lopen. Het is toch verleden 
tijd? ’t Is al historie! 
Toch ook niet vanwege de 
glorie?
Wij lopen met opgeheven 
hoofd en fier achter ons vaan-
del of banier.
Met krakende botten en stijve 
spieren.

Maar toch met een trots gevoel 
en gedisciplineerd.
En lopen gezamenlijk, alsof we 
een laatste test hebben door-
staan.
Denk ook niet vanwege de vele 
medailles op de borst.
Wij zijn toch kameraden, die 
vele dingen samen hebben 
doorstaan.
Plezierige gezellige dingen, ook 
wel rottige mee getorst.

De mooie dagen die wij nooit 
zullen vergeten.
En vergeet nooit die noodlot-
tige dag!

Ondanks dat ons door betwe-
ters veel wordt verweten.
’t Zijn diegenen, die ons alles 
verwijten mag.
Scherpe zintuigen, die aan je 
knagen en vreten.

Eigen schuld, dikke bult. Wie 
zijn je vrienden?
Na terugkeer in je woonplaats; 
einde van de strijd,
Was er behoefte aan mensen 
met discipline.
Voor de wederopbouw, geza-
menlijk met vlijt voor orde.
Hang naar kameraadschap, 
niet voor vertier alleen.
Samen de schouders eronder, 
in bestuur en verenigingen.
Dragers van Oorlogskruis en 
kruis van Orde en Vrede
Sloten zich aan in de gelederen 
der schutterijen.
Verwisselen van helm voor ’n  
kepie, gevechtspak ’n schut-
tersjas.

Het verliep allemaal heel soe-
pel en grondig.
Prins Bernhard sprak dit wel 
aan, als veteraan!

Bij gelegenheid van ’n jubi-
leum in onze Bond werd een 
Wimpel met daaraan bevestigd 
de medaille van de Prins als 
wisseltrofee uitgereikt. Het 
blijkt maar weer dat je met 
discipline en kameraadschap 
van gewezen militairen naar 
de schutterijen toe, vrede en 
vriendschap hebt bereikt.

Heden ten dage nog, ik hoop, 
tot in lengte van dagen!
Onze schutterijen zijn op mili-
taire leest geschoeid.
Leden met tientallen jaren, ’n 
halve eeuw of nog meer, wor-
den duidelijk als nestor door 
veel verenigingen op handen 
gedragen. Hiervan valt nog 
wat te leren! Ze behoren dan 
ook tot de Veteranen.

De traditionele groep. Dus, 
mens als U eens ’n Veteraan 
ontmoet, ga niet aan hem 
voorbij, ontloop hem niet. 
Geef die persoon een hand 
en maak een praatje. Aan de 
hand van zijn inzet vele jaren 
deed hij zijn plicht. Dat raakt 

U misschien niet, dat komt 
niet voor in uw straatje. Hij 
deed meer dan zijn plicht, zijn 
goede daden werden niet alle-
maal beloond. Hij draagt zijn 
medailles, die hij met recht, 
hier in den lande, of in den 
vreemde, heeft verworven. Hij 
zal ook nooit z’n vrienden of 
kameraden vergeten, die hier 
of elders zijn gestorven.

Je gaat er aan voorbij, het 
wordt vergeten. Geen pardon. 
Het verscheiden van deze 
wereld heeft men niet in de 
hand. Maar let wel dat het 
iedereen zo vergaat.

Je komt ook voor de grote 
rechter, vroeg of laat. En als 
die Grote Rechter dan de vraag 
stelt, met een begrijpelijke blik: 
“Wie zijt gij dan, mijn beste 
vriend?”
Dan zullen wij trots antwoor-
den: “Mijn God. Ik ben een 
Veteraan”.

   Pierre Janssen

Limburg heeft bezoek gehad 
van de Amerikaanse pre-
sident Bush. Hij heeft de 
Amerikaanse begraafplaats 
in Margraten bezocht, waar 
eindeloze rijen witte kruisen 
herinneren aan de oorlog en 

bevrijding van weleer. Met 
dit bezoek heeft de hoogste 
vertegenwoordiger van de 
Verenigde Staten na zestig jaar 
voor het eerst eer gebracht aan 
meer dan 8000 – veelal jonge 
– Amerikaanse militairen, die 
in de jaren �944-�945 heb-
ben bijdragen aan en zelfs 
hun leven gegeven voor de 
bevrijding van Europa van de 
Duitse bezetters. Het bezoek 
stond in het teken van vrij-
heid en het werd een appèl 
om voor die vrijheid offers te 
brengen, toen en nu. De pre-
sident werd ontvangen door 
koningin Beatrix en premier 
J.P. Balkenende. Hij op zijn 
beurt hield een gloedvolle toe-
spraak tijdens een ontroerende 
plechtigheid die alleen door de 

regen werd verstoord. Er zat 
ook een schutterstintje aan dit 
presidentiële bezoek: het kei-
zerspaar Faarts en officier John 
Schreurs van schutterij St.-
Sebastianus Margraten waren 
in een flits te zien bij de vele 
genodigden die de ceremonie 
op de Amerikaanse begraaf-
plaats bijwoonden. Hun invi-
tatie was zeer terecht, want al 
op 22 juli �945 nodigden de 
Margratense schutterij en de 
Zuid-Limburgse schuttersbond 
35 schutterijen uit voor een 
dodenherdenking op het oor-
logskerkhof. Bovendien sliep 
Bush in het befaamde Chateau 
St.-Gerlach in Houthem Sint 
Gerlach, dat geëxploiteerd 
wordt door de hotelier Camille 
Oostwegel, die provoost-
generaal is van de Houthemse 
schutterij St.-Martinus. De 

ophef over het bezoek en de 
bijkomende veiligheidsmaat-
regelen, die de regio zouden 
ontwrichten, was groot. Toch 
heeft Zuid-Limburg en het 
trio Margraten-Valkenburg-
Maastricht op 8 mei grote 
wereldwijde belangstelling 
gehad. De Amerikaanse presi-
dent is nu eenmaal een wereld-
leider, die waar hij gaat en 
staat gevolgd wordt door een 
legertje aan verslaggevers en 
camera’s. Bij de groep demon-
stranten die enkele dagen na 
het bezoek van de president 
een bezoek bracht aan de 
begraafplaats om er eveneens 
de gesneuvelde soldaten te 
eren, was Alfred Disch, redac-
teur van de internet nieuws-
brief, de Schuttersbrief (SB).

 Luc Wolters

President Bush bezocht het mili-
taire kerkhof in Margraten
 

President Bush naar Margraten
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Paus Johannes Paulus II overleden

Gedenkwaardig
Paus Johannes Paulus de 
Tweede was een gedenkwaar-
dige man. Niet alleen omdat 
zijn pontificaat meer dan een 
kwart eeuw duurde. Maar 
vooral door zijn onverzet-
telijkheid en standvastigheid 
– ook tijdens zijn lijdzaam 
gedragen ziekte – wist hij velen 
te inspireren. Niet in het laatst 
de jeugd, die na zijn dood in 
groten getale afscheid kwam 
nemen. Voor de jeugd startte 
hij de Wereldjongerendagen, 
die dit jaar van �6 t/m 2� 
augustus in Keulen plaats-
vinden en waarvoor het bis-
dom Roermond ook tal van 
initiatieven ontplooit. Deze 

Wereldjongerendagen slaan 
enorm goed aan en worden 
massaal bezocht. Er komen 

tienduizenden jeugdigen op 
af, die het katholicisme op een 
nieuwe wijze beleven. De jeugd 
heeft amper behoefte aan 
tegenstellingen en polarisatie. 
Veel jongeren zijn geïmpo-
neerd door de authenticiteit 
van de paus, die kwetsbaarheid 
toonde maar ook richting gaf 
als leider van een wereldkerk.

Groots
Johannes Paulus II grossierde 
in superlatieven. Hij was maar 
liefst gedurende ruim 26 jaar 
paus. Op drie pausen na was 
hij het langste in het ambt. 
Hij maakte maar liefst �04 
Apostolische reizen, waarbij hij 
�,2 miljoen kilometer afgelegd 
heeft (ter vergelijking: dat is 29 
maal rond de aarde). Bij zijn 
grootste optreden in Manilla 
trok hij meer dan 3 miljoen 
aanwezigen. Een telling heeft 
opgeleverd dat welhaast 250 
miljoen mensen hem als paus 
moeten hebben aanschouwd, 
op al zijn reizen en tijdens 
de wekelijkse audiënties in 
de Sint Pieter of op het St.-
Pietersplein. In buitenlandse 
media doet daarom de bena-
ming “pope star” al de ronde, 
hoewel popsterren aan deze 

aantallen toeschouwers niet 
kunnen tippen.

Boodschap
Natuurlijk denken velen bij 
paus Johannes Paulus II aan 
zijn conservatieve onverzet-
telijke instelling: geen ver-
nieuwing, geen voorbehoeds-
middelen voor de ontwikke-
lingslanden, geen vrouwen als 

priester, maar anderzijds heeft 
hij bijzonder veel bewerk-
stelligd. Zo heeft de paus de 
wereldpolitiek danig beïnvloed 
door zijn bijdrage aan de 
ondergang van het commu-
nisme, een boodschap die hij 
al predikte bij zijn eerste reis 
naar Polen in �979 en die er 
uiteindelijk mede toe geleid 
heeft dat de muren van het 
IJzeren gordijn gevallen zijn. 
De aanslag in �98� op de paus 
kwam uit communistische 
kringen. Hij predikte naas-
tenliefde en was tegen geweld. 
Hij sprak zich bijvoorbeeld 
uit tegen de Irak-oorlog. Ook 
bracht hij wereldreligies wat 
korter bij elkaar en heeft toe-
nadering gezocht tot de joden 
en de moslims. Hij bezocht 
Auschwitz (in Polen) en stapte 
in Damascus de Omajjaden-
moskee binnen. Hij vroeg 
openlijk vergeving voor mis-
stappen en onrecht waaraan 
de kerk zich in twee millennia 
schuldig heeft gemaakt.

Schutters
In �985 bezocht de paus 
Nederland, waar progressieven 

Het Vaticaan heeft de laatste tijd veel in het nieuws 
gestaan. Paus Johannes Paulus II is na een lang 
proces van ziekte en zichtbare aftakeling gestorven en 
begraven. De kardinalen hebben beraadslaagd over een 
opvolger en kozen de Duitse kardinaal Ratzinger tot zijn 
opvolger Benedictus XVI. De overleden paus verdient 
onze aandacht. Per slot van rekening zijn de schutterijen 
op katholieke leest geschoeid en de paus is als navolger 
van Petrus de katholieke leidsman.

De begrafenis van de paus met vooraan de lijdende Christus
Foto: Ricardo Stuckert, Agencia Brasil
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en conservatieven lijnrecht 
tegenover elkaar stonden. Hij 
werd met hoon ontvangen 
door de vele “popie Jopie” 
demonstranten. Zelfs premier 
Lubbers wees hem terecht. De 
schutters vervulden bij dat 
bezoek al een rol. Zij zorgden 
voor een vaandelwacht op 
vliegveld Beek, waar de paus 
een H. Mis opdroeg en boden 
hem een Limburgse vlaai 
met enorme diameter aan. 
Schutters en gildebroeders 
zijn de paus blijven opzoe-
ken. Tijdens de Romereis in 
�990 bij gelegenheid van het 
Willibrordusjaar waren 2000 
schutters uit Limburg en 
Brabant van de partij bij een 

dienst waarin Johannes 
Paulus II voorging. In de 
Sint Pieter liep de paus 
over de vaandels van een 
aantal schutterijen, die 
hier nog dierbare herin-
neringen aan koesteren. 
In het Heilige jaar 2000 
bezochten opnieuw 
Brabantse gildebroeders 
en enkele schutters Rome 
en waren tijdens de Mis 
present, onder meer met 
een vendelhulde.

Icoon van lijden
De laatste jaren ken-
nen we de paus als 
doodzieke man, die al 

prevelend toch bij alle kerke-
lijke plechtigheden aanwezig 
was. Met moed en doorzet-
tingsvermogen heeft hij zijn 
fysieke aftakeling gedragen. 
Maar ondanks of zelfs dankzij 
zijn zwakheid en ziekte wist 
hij veel mensen aan te spre-
ken. Het herinnerde aan het 
lijden van Christus. Met grote 
zelfdiscipline en enorme wils-
kracht zette de paus tot aan 
het einde van zijn krachten 
door. Opgeven kende hij niet: 
“Christus stapte toch ook niet 
van het kruis?”. Zo werd hij een 
icoon van het lijden. 

 Luc Wolters

Witte rook: de kardinaal Joseph 
Ratzinger werd tot nieuwe paus geko-
zen, die zich Benedictus XVI noemt.
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