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Groot: de vlaggenparade tijdens het OLS 2005 in Wessem.
Foto: Fred Vliegen

Inzet: Het OLS is terug in Stramproy; hier het winnend zestal 
van St.-Catharina Stramproy tijdens de huldiging op het OLS. 
V.l.n.r. Loek Raemakers, Peter Keijers, André Peeters, Hen 
Kuppens, Thijs Aengevaeren en Jac Kuppens.
Foto: Jo Bloemen

De weergoden waren ons, bij bijna alle schuttersfeesten, goed gezind. Soms zelfs te goed, er was 
geen wolkje aan de hemel en de zon deed zijn best om bij iedereen, deelnemers of toeschouwers, 
zoveel mogelijk transpiratie te doen vloeien.
Om in de beeldspraak over het weer te blijven: in dit nummer treft u een aantal artikelen aan 
die ofwel donkere wolken ofwel heldere hemel voorspellen. Laat ik met de heldere hemel begin-
nen: het OLS bestuur meldt ons dat ze een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap hebben 
gevonden in de persoon van de, nu nog, vice-president Jos Michels. Deze bekwame bestuurder 
kan nu formeel het roer in handen nemen en leiding gaan geven aan de federatie. De schutters-
bond ‘Juliana’ meldt de installatie van Ger Koopmans als nieuwe beschermheer van hun bond. 
Zij halen daarmee niet alleen een bestuurder binnen, die in de landelijke politiek zijn sporen al 
verdiend heeft, maar ook iemand die ijvert voor het terugdringen van allerlei richtlijnen en regels 
die het werken van vrijwilligers bemoeilijken. Vervolgens kunt u een artikel lezen over een zeer 
geslaagd evenement dat zeker navolging verdient namelijk de taptoe die dit jaar door schutterij St.-
Sebastianus uit Neer georganiseerd is. Een activiteit die alle aspecten van het schutterswezen naar 
voren brengt, behoudens het schieten.
Donkere wolken bedreigen de schutterswereld door de verplichte aansluiting van leden en aspi-
rant-leden van schietverenigingen bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). 
Luc Wolters zet alles op een rijtje in zijn artikel over dit onderwerp.
Bestuur en redactie wensen de onderhandelaars namens de schutterijen succes en hopen dat deze 
erin slagen het geheel om te buigen in een voor de schutterijen hanteerbare oplossing.
Het zou toch van de dolle zijn als schutterijen over dezelfde kam geschoren zouden worden als ver-
enigingen waarvan leden zich bekwamen in het schieten met pistolen en geweren op andere doelen 
dan harken en vogels!

   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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Circulaire wapens en munitie:

Verplichte aansluiting bij KNSA of alsnog een 
uitzonderingspositie

Criminelen 
tegenhouden
Om te voorkomen dat crimi-
nelen zich bij schietverenigin-
gen bekwamen in het schieten 
met vuurwapens, is bepaald 
dat leden en aspirant-leden 
van schietverenigingen over 
een KNSA-licentie dienen te 
beschikken. Daarnaast wordt 
iedere schietvereniging ver-
plicht om een registratie bij te 
houden van alle introducés die 

de vereniging bezoeken en er 
schieten, waarbij de identiteit 
moet worden gecontroleerd en 
geregistreerd. Tevens zijn de 
screeningscriteria vereenvou-
digd waardoor een wapenver-
gunning sneller kan worden 
ingetrokken als iemand een 
misdrijf heeft gepleegd. Ook 
het verkeren in “criminele 
kringen” kan aanleiding zijn 
om het verlof in te trekken. 
Tot zover een logische samen-

vatting van de maatregelen 
van het Ministerie van Justitie 
om het misbruik met legale 
wapens tegen te gaan. Los van 
de vraag in welke mate de cri-
minelen zich überhaupt door 
middel van legale wapens de 
schietkunst eigen maken, want 
de mogelijkheden om aan 
illegale wapens te komen, zijn 
legio. Weliswaar daalt het aan-
tal moorden in Nederland (in 
de periode �992-200� gemid-
deld 254 slachtoffers, in 2002:  
204, in 2003: 233 en in 2004: 
205; Bron: Elsevier), maar het 
algehele gevoel van onveilig-
heid stijgt door een veelvoud 
aan geweldsmisdrijven en niet 
in het laatst door de terreur-
aanslagen elders en hier.

Een schietvereniging
De maatregel lijkt echter 
bijzonder drastisch. Heel 
schietend Nederland op een 
hoop gegooid - als schiet-
vereniging gekwalificeerd 
- en aan de KNSA de taak 
er structuur in aan te bren-
gen. De nieuwe Circulaire is 
strikt in haar omschrijving: 
“Schietvereniging: onder een 
schietvereniging wordt verstaan 
de vereniging die blijkens de in 
een notariële akte opgenomen 

statuten tot doel heeft haar 
leden in de gelegenheid te stellen 
de schietsport te beoefenen. […] 
Om in aanmerking te komen 
voor een verlof tot het voorhan-
den hebben van vuurwapens 
ten behoeve van de schietsport 
dient de aanvrager (via zijn 
vereniging) aangesloten te zijn 
bij de Koninklijke Nederlandse 
Schutters Associatie (KNSA) 
en in het bezit te zijn van een 
geldige KNSA licentie. […] 
Verenigingen die niet bij de 
KNSA zijn aangesloten komen 
dus niet in aanmerking voor de 
verlening van een verenigings-
verlof.”

Schutterij als 
schietvereniging
Het is te zot voor woorden, 
maar de eeuwenoude schut-
terijen, die zich in de loop der 
tijden als cultuurhistorische 
vereniging en traditionele 
volksweerbaarheid hebben 
gekenmerkt, worden langs 
dezelfde maatstaf gelegd die 
Justitie legt langs een moge-
lijke louche schietclub, waarin 
criminelen schieten leren. Het 
kind wordt met het badwater 
weggeworpen … en het weent. 
Maar zolang als de schutters in 
de Oud-Limburgse Federatie, 

   Luc Wolters

DEN HAAG - Op 20 juli – midden in de vakantietijd en 
zonder enige vorm van voorlichting – is de Circulaire 
“Wapens en Munitie” (CWM) van kracht geworden, 
die veel verplichtingen aan sportschutters oplegt. 
De eisen voor het verkrijgen en behouden van een 
wapenvergunning zijn aangescherpt. Vanaf 1 augustus 
2006 moeten alle personen die een wapenvergunning 
willen hebben, voor het uitoefenen van de schietsport, 
lid zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Schutters 
Associatie (KNSA) aangesloten schietvereniging.   Zal minister Donner de schutters een uitzonderingspositie toestaan?
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de Gelderse Federatie en de 
Noord-Brabantse Federatie 
(enkel de geweerschutters, niet 
de kruisbogen of handbogen) 
geen uitzonderingspositie krij-
gen, worden ze aangemerkt als 
vereniging waarbinnen gescho-
ten wordt, dus als schietvereni-
ging. De verplichtingen die uit 
de nieuwe circulaire voor de 
schietverenigingen voortvloei-
en, zijn legio. Voor � augustus 
2006 zouden de nog niet bij 
de KNSA aangesloten schiet-
verenigingen zich bij de KNSA 
hebben moeten aansluiten om 
te kunnen blijven schieten. 
Om lid te kunnen worden van 
de KNSA moet het wapen en 
de schietwijze door de KNSA 
gereglementeerd of erkend 
worden.

Licenties en verloven
Volgens de CWM vraagt het 
bestuur van een vereniging 
bij de lokale politie een ver-
enigingsverlof aan voor alle 
personen die als schietmeester 
of vervangend schietmeester 
optreden. Het verenigings-
verlof wordt alleen verleend 
voor wapens die zijn toege-
laten bij een erkende tak van 
schietsport. Als erkende tak 
van schietsport worden alleen 
aangemerkt, de door de KNSA 
gereglementeerde of erkende 
schietsportdisciplines. Alleen 
degenen mogen met een 
verenigingsvuurwapen 
schieten, die lid 
of aspirant-lid 
zijn van deze 
vereniging èn 
beschikken over 
een geldige KNSA-licentie. 
Één van de voorwaarden voor 
het verkrijgen van een derge-
lijke licentie is het overleggen 
van “Verklaring Omtrent het 
Gedrag” (VOG), beter bekend 
als het “Bewijs van goed 
gedrag”. Over wapenuitgifte en 
munitie-uitgifte aan leden van 
de vereniging of in speciale 
gevallen ook aan introducés, 
dienen afzonderlijke regis-
ters bijgehouden te worden, 
conform het voorbeeld van 

de KNSA. Elke vereniging in 
Nederland kan lid worden 
van de KNSA als ze voldoen 
aan een groot aantal eisen, 
samengevat in een kwaliteits-
systeemcertificatie (ISO 9000) 
Er wordt onder meer gekeken 
naar de bestuurssamenstelling, 
ledenadministratie, Arbo-wet-
geving en horecagelegenheden, 
veiligheid, milieueisen en 
schietinrichting. Als men hier 
aan voldoet, krijgt de vereni-
ging een certificaat en dan pas 
kunnen ook de leden daarvan 
lid worden van de KNSA. Zij 

betalen 

dan hiervoor 27 euro per 
jaar contributie en eenmalig 
25 euro als inschrijving als 
nieuw lid.

Niet welkom in 
Den Haag
Nu is het niet zo dat de drie 
Nederlandse schuttersfede-
raties stil hebben gezeten 
in de tussentijd. Eind 2004 
hoorden ze per toeval dat op 
het Ministerie van Justitie 
gewerkt werd aan een nieuwe 
circulaire, de CWM. Het docu-
ment was in concept gereed 
in oktober 2004 en verspreid 
onder verschillende instan-
ties die met de uitvoering te 
maken zouden krijgen, zoals 
de politie, beveiligingsdiensten 
en de KNSA. Deze instanties 
konden hun commentaar op 
het concept leveren, waarna 
het begin 2005 zou moeten 
ingaan. Vlak voor Kerst werd 
het concept-CWM ter inzage 
toegestuurd aan de Federaties, 
die op 29 december 2004 hun 
commentaren in een brief aan 
het Ministerie verwoordden, 
waarbij vooral het verplichte 
lidmaatschap van de KNSA 
veel weerstand opriep. Justitie 
liet weten de brief ontvangen 
te hebben en de schuttersfe-

deraties niet als afzonderlijke 
schietdiscipline te erkennen. 
Alleen de KNSA werd in deze 
erkend. Na nieuw federatie-
beraad was men het eens dat 
een aparte status als cultuur-
historische organisatie, waarbij 
onder meer geschoten wordt, 
het beste zou zijn. Een telefo-
nisch contact met het verzoek 
om een persoonlijk onderhoud 
om de situatie toe te lichten, 
had als resultaat dat men te 
horen kreeg niet welkom te 
zijn en niet met afzonderlijke 
status erkend te worden.

Begrip bij 
politiek en 
KNSA
Verbolgen over 

het feit dat ze niet 
als aparte groep bij 

het Ministerie van 
Justitie hebben mogen 

aanschuiven, proberen de 
schuttersfederaties via de 
politiek nog enige invloed 
uit te oefenen (het CDA zou 
de minister van Justitie aan 
de tand voelen en de staats-
secretaris Ross-van Dorp, 
die lid is van de Gelderse 
Schuttersfederatie, zou in stel-
ling worden gebracht) en is 
op �9 april opnieuw een brief 
de deur uitgegaan, waarin 
de grieven bekend worden 
gesteld. Ook is een gesprek 
gevoerd met de directeur van 
de KNSA om zijn kant van 
het verhaal te horen. Hij had 
begrip voor de onvrede en 
onzekerheid aan de zijde van 
de schuttersfederaties, maar 
kon weinig aan de huidige 
situatie veranderen. Hij zegde 
wel toe, dat als het zo ver komt 
dat de gilden en schutterijen 
lid zouden moeten worden, er 
gepraat zou moeten worden 
over een andere vorm van cer-
tificering en lidmaatschap, op 
basis waarvan het ook goed-
koper zou moeten kunnen. In 
dat geval zou mijns inziens het 
uitgangspunt moeten zijn dat 
de verenigingen aansluiting 
zoeken bij de KNSA, waarbij 
alleen de schietmeesters (die 
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thans de vergunning hebben 
om met de verenigingsgeweren 
om te gaan) licentiehouder 
worden van de KNSA, omdat 
bij de schutterijen alleen onder 
toezicht van een dezer bevoeg-
de schietmeesters geschoten 
wordt.

21.000 schutters 
genegeerd
Het is trouwens opvallend dat 
de schuttersfederaties geen 
uitnodiging kregen om aan 
te schuiven bij het Ministerie 
van Justitie. Bij het opstellen 
van de circulaire “Traditioneel 

schieten” gebeurde dit immers 
wel, waardoor de wijze waarop 
wij schieten adequaat ver-
woord is in de betreffende 
circulaire. In het geval van de 
CWM is Justitie vrijwel alleen 
met de KNSA opgetrokken. 
En dat terwijl de KNSA circa 
36.000 leden telt, terwijl in de 
drie schuttersfederaties toch 
al gauw zo’n 2�.000 schutters 
actief zijn, die zich op allerlei 
manieren voor de vereniging 
inspannen, onder meer ook 
met schieten. Op basis van 
deze getalsmatige inbreng 
hadden de schutters in ieder 

geval gehoord moeten worden. 
Misschien dat de gelegenheid 
zich hiervoor nog voordoet in 
de komende maanden, wellicht 
geholpen door enige poli-
tieke pressie. Want er kan toch 
moeilijk gesteld worden dat de 
schuttersbuks een gevaar voor 
de veiligheid in Nederland 
oplevert. De dertien kilo zware 
buks, waarmee opgelegd wordt 
geschoten, leent zich eenvou-
digweg niet voor de criminali-
teit. Een bankovervaller of ter-
rorist zie ik niet zo gauw met 
het éénschotsgeweer hanteren. 
Alleen deze omstandigheid 
moet er al toe leiden dat er een 
uitzondering komt.

Status aparte
Er zijn twee mogelijkheden 
om vrijgesteld te worden van 
de verplichtingen die de CWM 
aan schietverenigingen oplegt. 
Ofwel krijgen we als traditi-
onele schuttersfederaties een 
status aparte, waarbij de rege-
ring erkent dat we op een bij-
zondere manier – naast de vele 
andere activiteiten die binnen 
verenigingsverband beoefend 
worden – ook aan het schieten 
op traditionele wijze invulling 
geven. Een erkenning dus als 
cultuurhistorische organisatie, 
die óók schiet. Ofwel komt 
er een uitzondering voor ons 

schietwapen. Dit levert het 
volgende probleem op dat de 
Nederlandse schuttersfede-
raties niet meer gezamenlijk 
kunnen optreden, de zware 
buks wordt namelijk alleen in 
Limburg gebruikt, in Brabant 
variëren de wapens en zelfs de 
geweren verschillen er onder-
ling en ook in Gelderland 

wordt anders geschoten dan 
hier. Weten we geen uitzonde-
ringspositie te bewerkstelligen, 
dan zijn we veroordeeld tot de 
KNSA. Deze zal dan de federa-
ties en de verenigingen alsme-
de de schietende leden moeten 
erkennen, de schietvorm(en) 
beschrijven en er richtlijnen 
voor uitvaardigen. Dat wordt 
een harde dobber.

Bronnen:
-  Website Gelderse Schuttersfederatie 

St.-Hubertus, waarin commentaren 
van het bestuur d.d. 6 juli 2005 en 
in dagblad De Gelderlander d.d. 
2� juli 2005 zijn opgenomen en de 
brief namens de drie federaties aan 
Donner d.d. �9 april 2005 gepubli-
ceerd wordt: www.schuttersnet.nl/
newsite/index.php

-  Website van het Ministerie van 
Justitie, waarop de Circulaire 
Wapens en Munitie te bekijken is: 
www.minjus.nl

-  Website van de KNSA, waarop 
persberichten over dit item te lezen 
zijn: www.knsa.nl

-  Website van de Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden 
met een toelichting op de stand 
van zaken d.d. 25 april 2005. 
www.schuttersgilden.nl/
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Ger Koopmans nieuwe beschermheer bond Juliana
Op zondag 21 augustus 2005 is Ger Koopmans, lid 
van de tweede Kamer der Staten-Generaal namens het 
CDA, geïnstalleerd als nieuwe beschermheer van de 
schuttersbond ‘Juliana’. Ger Koopmans wordt daarmee 
de opvolger van wijlen Frans Wolters die deze functie 
tot aan zijn overlijden vervulde. Tevens is bij die 
gelegenheid de loco-burgemeester Rinus Janssen van de 
gemeente Helden-Panningen geïnstalleerd als nieuwe 
beschermheer van schutterij St.-Leonardus Panningen-
Egchel, de organisator van het bondsschuttersfeest die 
dag.

Ger Koopmans zag op �4 
augustus �962 het levenslicht 
in het Noordlimburgse Velden. 
Hier groeide hij op en woont 
hij nog steeds, met zijn part-
ner Eugène Sloots. Koopmans 
werd na zijn studie aan het 
Thomascollege te Venlo in 
�980 zelfstandig ondernemer; 
het is een maatschap met zijn 
ouders op agrarisch gebied. 
Hij was tot en met �997 zelf-
standig melkveehouder. 

In het politieke leven is Ger 
Koopmans geen onbekende. 
Vanaf �985 tot en met �992 
heeft hij zitting gehad in het 
bestuur van CDA-Limburg 
(waarvan vier jaar als pen-
ningmeester). In deze tijd was 
hij ook bestuurslid en campag-
neleider van de CDA-afdeling 
Arcen en Velden, waarvoor 
hij tijdens de periode �994 

tot en met �998 wethouder 
Ruimtelijke Ordening, Milieu, 
Grondzaken en loco-burge-
meester was. De vele functies, 
die hij heeft en had, zijn teveel 
om op te noemen. In 2002 
werd hij volksvertegenwoor-
diger in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, met specia-
lisaties in de vaste commissies 
LNV (intensieve veehouderij, 
seizoensarbeid, sociaal-econo-

misch beleid, mest en Minas) 
en VROM (landbouw gerela-
teerd milieubeleid, afvalbeleid, 
bodemsanering en mest/
mineralen). 

Na het wegvallen van drs. 
Frans Wolters, president van 
de OLS-federatie en bescherm-
heer van de bond ‘Juliana’, 
was het bondsbestuur van de 
laatstgenoemde schuttersbond 
op zoek naar een nieuwe 
beschermheer, waarbij de 
voorkeur lag in een persoon 
die binding heeft met het alge-
meen bestuur in Nederland. 
Via diverse bronnen werd het 
bestuur geattendeerd op Ger 
Koopmans en na het leggen 
van contact werd al snel een 

afspraak gemaakt, waarbij 
Ger het een hele eer vindt de 
opvolger te mogen worden 
van Frans Wolters. Ook hij 
hoopt goede dingen te kunnen 

regelen voor het schutters- en 
gildenwezen, want dit aloude 
cultuurgoed wordt bedreigd 
door bestuurlijke maatregelen 
over milieu en schieten. 

Ger Koopmans en Rinus 
Janssen zijn op 2� augustus in 
het gemeentehuis van Helden-
Panningen geïnstalleerd, voor-
afgaand aan het derde bonds-
feest aldaar. De installaties 
vonden plaats in tegenwoor-
digheid van afvaardigingen 
van de bondsschutterijen en 
groepen schutters van Venray 
en Panningen-Egchel.

 Beschermheer Ger Koopmans 
van de schuttersbond Juliana.
  

 Beschermheer Ger Koopmans 
onder de buks.
  

 Installatie van de nieuwe 
beschermheer door bondsvoorzit-
ter Louis Litjens.
  

 V.l.n.r. de nieuwe bescherm-
heer van bond Juliana, Ger 
Koopmans, mevrouw Janssen 
en wethouder Rinus Janssen, 
de nieuwe beschermheer van de 
Panningse schutterij.
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Het St.-Antoniusgilde tekent 
dit jaar voor de organisatie 
van het veertiende Limburgs 
Dames Schuttersfeest (LDS) 
op zondag �8 september. Er 
hebben zich eenenvijftig schut-
terijen - vijf meer dan vorig 
jaar - aangemeld. Dat het 
LDS ditmaal in Nederweert 
plaats vindt, is te danken aan 
May Beyes, Fien Beyes en 
Mien Tulkens, die vorig jaar 
in Haelen de Um wonnen en 
voor de eerste maal het dames-
schuttersfeest naar Nederweert 
en binnen de bond EMM 
(Eendracht Maakt Macht) 
haalden. Uiteraard schiet het 
drietal op �8 september niet 
mee, maar in het bijzonder 
Mien Tulkens heeft zich bezig 
gehouden met de organisatie 
van het LDS.

Schutterij St.-Antonius is 
nog jong, wel ruim vijftig 
jaar maar toch jeugdig in 
vergelijking met andere schut-
terijen, die een historie van 
een paar honderd jaar hebben. 
De oprichtingsdatum is �0 
september �952.

Thieu Lammers en Thieu 
Claessens, ereleden van de 
schutterij, kunnen zich de 
oprichting nog goed herin-
neren. “Op de laatste zondag 
in augustus is de jaarlijkse 
Nederweerter kermis”, aldus 
Thieu Lammers. “In 1952 

was het bij uitzondering een 
late kermis, want 31 augustus 
was een zondag. Dit zal niet 
de reden zijn geweest voor het 
optrommelen van jongens en 
mannen voor het bespreken van 
de oprichting van een schutterij. 
Dat er een kermismaandag voor 
gekozen was, is begrijpelijk. Dit 
is een vrije dag en een mooie 
gelegenheid om vertier te zoe-
ken.”

Thieu Claessens zegt dat het 
schutterswezen in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw totaal 
anders was dan in 
deze tijd. 
De 

jongemannen uit Boeket, die 
bij schutterij St.-Sebastianus 
van Laar al kennis hadden 
gemaakt met de schutterswe-

reld, vonden in Harrie 
Hangx een sterke sti-
mulator. 

Kippenren
Hangx was eigenaar 
van café Le Winne en 
had graag mensen om 
zich heen. Met een 
schietboom in de kip-
penren was hij daar zeker van. 
Hij had een – voor die tijd 
– modern café, want hij had 
al een echte tap! “De tijd dat 
het bier met een kan uit de kel-
der werd gehaald, lag toen nog 
vers in het geheugen”, vertelt 
Thieu Lammers. “Fel Hobus 
van brouwerij De Pelekaan uit 
Nederweert was toen nog de 
leverancier.”
Op de tweede bijeenkomst 
over de oprichting werd al 

een bestuur geko-
zen. Tinus 

Moonen 
werd voorzitter en 

Thieu Lammers secretaris. “Er 
moest veel gebeuren voordat de 
vereniging zich kon presenten 
en dat ook nog door mensen 
met geen of weinig ervaring 
in de schutterswereld”, aldus 

Thieu Lammers. “De plaats 
waar de schietboom moest 
komen, was gauw gevonden. Op 
het boerenerf achter de schuur 
in de kippenren was plaats. Of 
de afstanden voldeden die aan 
het plaatsen van een schietboom 
met oplegger werden gesteld, 
zou gauw blijken als het bestuur 
om een vergunning ging vra-
gen op het gemeentehuis. Daar 
werd een grote kadasterkaart 
op tafel gelegd en met meetlat 
en potlood werd het schootsveld 
ingetekend. En jawel, het moest 
kunnen richting Herstraat. 
Het woord hinderwet bestond 
schijnbaar nog niet. Pierre 
Pepels als lid en timmerman 
zou voor een hark en stoppen 
zorgen. Vielroks als boseige-
naar werd benaderd voor een 
schietboom. Zustervereniging 
St.-Lucie uit Nederweert-Eind 
zou behulpzaam zijn bij de eer-

ste schietoefeningen door met de 
buks naar Boeket te komen. Met 
de hulp van de zakenmensen 
Harrie Hangx, Tinus Moonen 
en Frits Coolen uit Boeket die 
voor de aankoop van de buks en 
koningszilver zorgden, kon de 
schutterij zich presenteren.”

“Alles moest worden geleerd”, 
aldus Thieu Claessens. “Het 
merendeel van de leden had 
nog nooit een zware buks gezien 

Organisator van 14de LDS in Nederweert

St.-Antoniusgilde genoemd 
naar martelaar van Gorcum
Niet naar die van de verloren voorwerpen, ook niet naar 
die van het varken, maar naar een van de negentien 
martelaren van Gorcum is het St.-Antoniusgilde uit 
Nederweert genoemd. De Franciscaan Antonius is, naar 
beweerd wordt, afkomstig uit het buurtschap Boeket in 
Nederweert, waar het St.-Antoniusgilde is opgericht en 
nu nog zijn clubhuis heeft. 

Het 
winnend 
drietal dat het 
LDS naar Nederweert haalde.
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en het duurde een hele tijd eer 
onder de schietboom enig resul-
taat werd behaald. Pas in 1955 
op het schuttersfeest bij St. Job 
werd het vierde zestal de primus 
met 18 punten.”

Uniformpet
Als eerste onderdeel van 
een uniform, zo weet Thieu 
Claessens, werd voor de schut-
ters een pet gekocht, in �954 
gecompleteerd met een don-
kerblauwe broek, lichtblauw 
sporthemd en een blauwe 
stropdas.  “Aldus uitgedost 
trokken wij met de fiets naar 
de schuttersfeesten van de bond 
EMM. De trom op de baga-
gedrager en de buks onder de 
fietsenstang gebonden en ook de 
munitiekist moest mee batteren 
op de fiets. De heenweg werd in 
één ruk afgelegd, naar Budel, 
Thorn of waar het die dag te 
doen was. De terugreis verliep 
meestal minder vlot, want over-
al langs de weg lag wel ergens 
een heilig huisje, waar even 
moest worden gestopt.”

“Het oprichtingsconcours in 
1953 werd een hele gebeurtenis 
in het anders zo rustige Boeket” 
zo verhaalt Thieu Claessens 
verder. “Het zwaarste werk 
vormde het plaatsen van de 
schietbomen met de harken. 
Het gevaarte uit één stuk werd 
via een sleuf in het met de 
schop gegraven gat geschoven 
en vervolgens rechtop geduwd. 
Nu doen allerlei machines het 
grove werk. De biertent werd 
met dennenhout (geriefhout) 
en dekkleden opgebouwd. 
Boterhammen nam je van huis 
mee. Je kon hooguit een frietje 
of een ijsje kopen. In vergelij-
king daarmee tref je thans op 
schuttersfeesten ongeveer een 
complete cafetaria aan. Na de 
optocht was het eerst schafttijd, 
waarna je je proefschoten ging 
doen. De resultaten  waren een 
stuk minder dan tegenwoordig. 
Natuurlijk vielen er wel enkele 
keren 18 punten te noteren, 
maar met 17 en 16 punten viel 
je regelmatig in de prijzen.”

Acties
Wat niet veranderd is bij 
St.-Antonius is dat er acties 
gevoerd moeten worden om de 
schutterij draaiende te houden. 
Tegenwoordig heet dat spon-
sors zoeken. Voor het LDS is 
een aparte sponsorwerkgroep 
opgericht. 

Thieu Lammers zegt dat in 
de beginjaren veel acties zijn 
ondernomen om geld bijeen te 
krijgen voor de aanschaf van 
uniformen, vlag en instrumen-
ten voor het korps. Er werden 
donateurkaarten verkocht, er 
werd oud ijzer opgehaald en 
tijdens de St.-Sebastiaankermis 
een danstent geëxploiteerd. 
St.-Antonius kreeg ook geld 
binnen door de aankoop van 
te velde staande granen. In de 
oogsttijd werd met man en 
macht gewerkt om de oogst op 
tijd binnen te krijgen, want de 
grond moest opgeleverd wor-
den om in de herfst weer in te 
zaaien.

In het eerste decennium 
boekten de exercitiegroep 
en de vendeliers vele succes-
sen. De exercitiegroep nam 
menige eerste prijs mee naar 
het clublokaal. Die prijzen zijn 
verloren gegaan bij een brand 
in �974. Een jaar na de brand 

al later verrees een nieuw 
gebouw, dat de schutterij in 
samenwerking met de buurt-
vereniging en de golfbiljartclub 
tot stand bracht. De prijzen-
kast is weer goed gevuld, want 
intussen behoren de schutters 
van St.-Antonius tot de besten 
van de federatie.

Mien Tulkens, die vorig 
jaar met Fien en May Beyes 
de Um vanuit Haelen naar 
Nederweert bracht, noemt St.-
Antonius een vrouwvriende-
lijke vereniging. Bij het OLS in 
Wessem schoten twee vrouwen 
in het eerste zestal. Net geen 
eerste, maar netjes tweede 
achter 

St.-Catharina uit Stramproy. 
Misschien maar goed ook, 
want binnen een jaar een LDS 
en een OLS organiseren valt 
niet mee. Het LDS van dit jaar 
is mogelijk de generale voor 
het organiseren van het OLS 
in 2007.

   Ton van der Sande

  Een historische foto van schut-
terij St.-Antonius Nederweert, 
dat in 1952 werd opgericht. 
Toch is er vroeger ook een 
schutterij St.-Antonius 
Nederweert actief geweest, 
waarvan de koningsschilden 
rond 1900 door St.-Lucie uit 
die plaats in gebruik waren.

 

 St.-Antonius Nederweert, organisator van het LDS, tijdens de 
optocht van het OLS.                                   Foto: Lieske Leunissen, Klimmen
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De 62-jarige Jos Michels, die 
woont in het Belgische Kaulille 
waarvan hij met drie andere 
dorpen tot twee jaar geleden 
burgemeester is geweest, weet 
nog goed hoe het LDS er is 
gekomen. “In schutterskringen 
was een discussie ontstaan over 
vrouwen onder de schutsboom. 
Vrouwen die op het OLS mee 
schieten, waren midden jaren 
negentig uitgesloten. Totdat we 
hier in Belgisch Limburg een 
vrouwelijke gouverneur kregen, 
Hilde Houben-Bertrand. Het 
is traditie dat op het OLS de 
gouverneurs van Nederlands en 
Belgisch Limburg voorafgaand 
aan de wedstrijd een openings-
schot lossen. Toen Hilde een-
maal als gouverneur onder de 
boom stond, konden we niet 
meer zeggen dat vrouwen niet 
mogen schieten.” 
Michels herinnert zich nog 
goed dat de vrouwelijke gou-
verneur zelf vond dat ze raak 
moest schieten. Ze heeft er 
dan ook voor geoefend. En 
met succes. Hoewel ze nooit 
eerder een buks in de han-
den had gehad, deed ze voor 
haar Nederlandse collega niet 
onder. Sindsdien heeft de 
schutterij haar hart gestolen.

Eigen feest
Omdat de dames op het OLS 
niet met de heren mochten 
mee schieten, zijn twee man-
nen (!) uit Haelen met het idee 
gekomen een eigen schutters-

feest voor dames op touw te 
zetten. Het is dan �992. Net op 
tijd, want een paar jaar later 
waren vrouwen wel toegelaten 
onder de OLS-schietbomen. 
“Als het LDS nu nog moest ont-
staan, denk ik dat weinig kans 
zou maken”, zegt Jos Michels. 
Hij weet nog goed dat Lei 
Stals over het fenomeen van 
vrouwen onder de boom zei: 
“niet forceren, de tijd lost het 
op”. “En Lei Stals heeft gelijk 
gekregen”, aldus Michels. Hij 
denkt dat op den duur Zuid-
Limburg ook zal volgen. Daar 
zijn schuttersverenigingen 
nog overwegend mannenbas-
tions. Op het LDS op zondag 
�8 september is geen van 
de eenenvijftig deelnemers 
afkomstig uit het zuiden van 
deze provincie. “Dat komt van-
zelf”, verwacht Michels. “Als er 

meer vrouwen zijn 
die zich interesseren 
in schieten, worden 
ze actief in de ver-
eniging en gaat zo’n 
schutterij gemak-
kelijker uit zichzelf 
naar het LDS.” Ook 
hier geldt wat Lei 
Stals zei: “de tijd 
lost het op.”

Trommelaar
Jos Michels was 
als jonge jongen 
actief in de schut-
terswereld. Hij 
was trommelaar. 
Zijn vader en zijn 
broers waren bij 
het St.-Jorisgilde 
uit Kaulille en tegenwoordig 
is een van zijn zonen er ook 
bij. De diensttijd maakte 
een eind aan zijn activitei-
ten en daarna kwam hij niet 
veel verder dan contribu-
tie betalen. De Christelijke 
Arbeidersbeweging, waarvoor 
hij werkzaam was, en daarna 
de politiek slokten te veel 
tijd op. “Maar ik heb weinig 
OLS’en gemist”, zegt hij. Totdat 

in �996 Bocholt, een van de 
vier dorpen waar hij burge-
meester was, het OLS won en 
de organisatie op zich mocht 
nemen. Het jaar daarop haalde 
een van zijn andere dorpen, 
Kaulille, de woonplaats van 
Michels, de Um en weer werd 
hij betrokken bij de organi-
satie.
Hij kan uit ervaring spreken 
dat iedere gemeenschap een 
OLS of een LDS kan organi-
seren. “Als een schutterij niet 
voldoende kwaliteit in huis 
heeft om zo’n groots feest te 
organiseren, moeten ze het aan-
durven competente mensen van 
buitenaf er bij te halen, al moet 
er steeds een goede binding tus-
sen deze mensen en de schutterij 
blijven. Als daarbij de schutterij 
een goede binding heeft met de 
gemeenschap, moet het lukken. 
Wij hebben het hier in twee 

Hoewel het Limburgs Dames Schuttersfeest pas veertien 
jaren oud is, vindt Jos Michels, vice-voorzitter van de 
schuttersfederatie, het LDS al een traditie geworden. 
Een traditie die niet meer is weg te denken. En daarom 
zal volgens Michels het LDS blijven voortbestaan 
naast het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) en 
andere feesten. Hij sluit niet uit dat de vorm van het 
damesschuttersfeest iets zal wijzigingen, “maar het blijft 
bestaan.”

Vice-voorzitter Jos Michels van schuttersfederatie:

“LDS in Nederweert wordt gezellig feest”

  Jos Michels en echtgenote bij 
de opening van het OLS in 
Wessem.

 

  Als schuttersbestuurder wordt bij tijd en wijle ook de buks ter hand 
genomen. 
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achtereenvolgende jaren klaar 
gespeeld”. Jos Michels geeft toe 
dat het de tweede keer gemak-
kelijker was, omdat ze toen 
konden voortbouwen op de 
organisatie van het eerste jaar. 

Passie
Michels weet niet waarom 
de schutterij zijn hobby is 
(geworden?). “Je hebt ergens 
passie voor of je hebt het niet. 
Voor andere hobby’s bleef niet 
veel tijd over”. Nu hij gepen-
sioneerd burgemeester is, zou 
hij wat meer lezen en meer tijd 
besteden aan andere hobby’s, 
maar het is er niet echt van 
gekomen. “Ik tennis af en toe 
en ik werk aan nota’s voor het 
schutterswezen.” 
Hij moet zich nu verdiepen 
in de nieuwe wapenwet. “Op 
het eerste gezicht zeg ik dat er 
niet zoveel zaken instaan, die 
onze schutterijen dwars zullen 
zitten”.  Hij heeft zijn eigen 
mening over kogelvangers: 
“alleen daar waar het niet 
anders kan”. Hij denkt dat een 
schootsveld – in België noe-
men ze dat kogelveld – gemak-
kelijk te maken is. Volgens hem 
kunnen zelfs 42 schietbomen 
zo geplaatst worden dat de 
kogels vallen op minder dan 
� hectare. Als het aan hem ligt 
moeten de schietbomen van 
de schutterij liefst dichtbij de 
gemeenschap – de bebouwde 
kom – opgesteld worden. 
“Hoor zeggen de vaders tegen 
hun kinderen op een zaterdag-

middag”, vertelt hij, “ze zijn 
aan het schieten. We gaan eens 
met z’n allen kijken”. Vader 
kan daar zijn pintje pakken 
en een babbeltje maken. Jos 
Michels tilt niet zo zwaar aan 
de geluidsoverlast die schutters 
veroorzaken. “Hoe lang duurt 
nu een seizoen? Van half april 
tot half augustus. En dan een 
paar uurtjes per week. Bij onder 
meer voetbalwedstrijden is meer 
lawaai. Als in naburig dorp een 
doelpunt wordt gemaakt, hoor 
je het hier. En wat zou je den-
ken van disco’s en nachtelijke 
party’s die tot vijf uur duren. 
De mensen kunnen best wat 
toleranter zijn voor schutters.” 
Aan de klachten dat er te veel 
lood in de grond achterblijft, 
tilt hij niet zo zwaar. “Hier zie 
ik daags na een schuttersfeest 
gepensioneerden met metaal-
detectors de grond nalopen. Ze 
halen emmers vol kogels op. 
Onderzoek heeft uitgewezen 
dat loden kogels niet uitlogen. 
Ergens in Midden-Limburg zijn 
onlangs kogels uit de tijd van 
Napoleon gevonden die in de 
tijd van Napoleon zijn afgescho-
ten. Die waren nog in tact, niks 
geen grondvervuiling.”
Jos Michels zal er zeker bij zijn 
op zondag �8 september bij 
het LDS in Nederweert. “Dat is 
niet zo’n groot feest als het OLS, 
maar het zal hetzelfde gezellige 
feest worden”.

  Mien Tulkens en  
Ton van der Sande

Programma Limburgs Dames Schutters-feest 
op zondag 18 september 2005 te Nederweert

Het Limburgs Dames Schuttersfeest 2005 wordt gehouden op 
zondag �8 september te Nederweert. De organisatie is in handen 
van Schutterij St.-Antonius Boeket/Nederweert.
Het feestterrein langs de Randweg-West (achter McDonalds).
Op de avond vóór het LDS is er in de St.-Lambertuskerk te 
Nederweert, waarvan moderator en grootprior E. Mutsaerts van 
de Oud-Limburgse Schuttersfederatie pastoor is, om zeven een 
Heilige Mis, waaraan leden van Schutterij St.-Antonius mede-
werking verlenen.

Het programma van zondag �8 september luidt:
�0.30 uur   Ontvangst van officiële gasten, genodigden, jury-

leden en leden van het stichtingsbestuur op het 
Raadhuisplein

�2.�5 uur   Spelen van de volksliederen van België en Nederland. 
Toespraken Bèr Moonen, voorzitter van de 
Stuurgroep LDS 2005, J. Reijnders, voorzitter schutte-
rij St.-Antonius Boeket/Nederweert, mr. H. Vos, wnd. 
burgemeester van Nederweert, S. Stevaert, gouver-
neur van Belgische Limburg, L. Frissen, gouverneur 
van Nederlands Limburg, mevr. R. Fleuren-Swinkels,    
voorzitter Stichting LDS; gebed pastoor E. Mutsaerts; 
Limburgs volkslied. Aansluitend openingsschoten

�3.30 uur  Vertrek optocht
�4.00 uur   Beoordeling koninginnen en keizerinnen, konings- en 

keizersparen, marketentsters en hofdames
�5.30 uur  Proefschieten �ste doorgang
�5.35 uur  Aanvang korpsschieten �ste doorgang
�6.�5 uur  Proefschieten 2de doorgang
�6.20 uur  Aanvang korpsschieten 2de doorgang 
�8.00 uur  Begin kaveling
�9.00 uur   Bekendmaking prijswinnaars optocht en terreinwed-

strijden
20.�5 uur Aansluitend huldiging winnaar LDS 2005

Wanneer deze avond nog geen winnaar van het LDS bekend is, 
wordt de wedstrijd vervolgd op zaterdag 24 september, aanvang 
��.00 uur.

Agenda

-  Expositie Huzaren v. Glasenapp, 
   LSM Steyl         �0 sept. t/m 9 okt. 2005
-  3-Ländereck schutterstreffen, 
   Vaesrade zon. �� sept. 2005
-  Receptie OLS-winnaar, Stramproy vrij. �6 sept. 2005
- Drumbandtreffen, Epen zat. �7 sept. 2005
- Limburgs Dames Schuttersfeest, 
   Nederweert       zon. �8 sept. 2005
- 375-jarig jubileum Epen zon. �8 sept. 2005
- Gildedag, Vlaamse Hist. Schutters-
   gilden, Brugge  zon. 25 sept. 2005

- Fosses la Ville, marche militaire zon. 25 sept. 2005
- Vlaggenparade Maastricht  zon. 25 sept. 2005
- OLS-najaarsvergadering, Baexem zat. � okt. 2005
- Nationaal koningsvogelschieten 
   België, Rodt zon. 2 okt. 2005
- Oktoberfeesten schutters, Sittard zon. �6 okt. 2005
- Marketentsterstreffen, De Heeg  zon. �3 nov. 2005
- Limburgse Schuttersdag, Baexem  zat. �4 jan. 2006 
   (let op: 2e zaterdag van 

janunari)
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Officieel afscheid van Gouverneur 
Hilde Houben-Bertrand 
Op dinsdag 24 mei was er een academische zitting naar 
aanleiding van de ambtsneerlegging van de Gouverneur 
van Belgisch-Limburg Hilde Houben-Bertrand. 

Tijdens een avondvullend 
programma werd de gou-
verneur nog eens uitgebreid 
in de bloemetjes gezet. De 
avond begon met een optre-
den van jeugdkoor Lirica en 
een videoreportage over de 
gouverneur door de bekende 
Belgisch-Limburgse zanger 
Stijn Meuris. 
De sprekers van de avond 
waren ook niet van de minste 
en voor de schutterswereld 
was het bij de eerste spre-
ker al meteen raak.
De heer Marc Vandeput, 
gedeputeerde voor 
Economie, Lokale 
Economie Landbouw 
en Internationale 
Aangelegenheden mocht 
namens de bestendige 
deputatie de gouverneur 
en de aanwezigen toe-
spreken. Hij wees in zijn 
toespraak al zeer duidelijk 
op de bijzondere band 
en interesse die Hilde 
Houben-Bertrand heeft 
met en voor het schutters-
wezen in beide Limburgen. 
Ik citeer: “Een bijzondere 
aandacht heeft u steeds gehad 
voor de Limburgse schutters-
verenigingen, trouwens mas-
saal aanwezig op uw volksfeest. 
Het moet mij van het hart dat 
ik hier jaloers op u ben. Na 
een intensieve opleiding tij-
dens mijn legerdienst slaag ik 
er niet in de bölkes af te schie-
ten daar waar u negen jaren op 
rij uw collega uit Nederlands 
Limburg en alle andere perso-
naliteiten het nakijken geeft. 
Kwade tongen beweren dat u 
op een uiterst geheim gehou-

den plaats jaarlijks zou oefe-
nen maar dat zullen wij maar 
niet geloven.” Dit kon vanuit 
de zaal op veel bijval rekenen. 
Je ziet dat de interesse die de 
gouverneur heeft voor onze 
schutterswereld en wat de 
schutters op hun beurt voor 
haar doen, grote indruk maakt 
op iedereen. Zo veel indruk 
dat dat het enige is waar de 
gedeputeerde dieper op in gaat 

tijdens zijn toespraak. Hij zei 
zelfs dat er geen tijd is om alle 
onderwerpen die de gouver-
neur nauw aan het hart liggen, 
aan bod te laten komen. Voor 
de schutterswereld maakte hij 
een uitzondering, een feit waar 
we als schutters fier op mogen 
zijn.
Steve Stevaert, burgemeester 
van de provinciehoofdstad 
Hasselt, Patrick Dewael, minis-
ter van Binnenlandse Zaken 
en Yves Leterme, Vlaams 
minister-president hadden het 

in hun toespraken meer over 
de politieke verwezenlijkingen 
van de gouverneur. Maar zij 
konden ook niet om het feit 
dat haar persoonlijkheid een 
sterke invloed op iedereen 
heeft gehad. Hoe de gouver-
neur iedere Limburger in haar 
hart draagt en dat ook steeds 
weer laat merken. 
Tijdens de tweede videorepor-
tage van Stijn Meuris bleek 
dat zij die dag ook nog eens 
jarig was. Reden genoeg voor 
Stijn Meuris om de gouver-

neur “Happy Birthday” toe te 
zingen zoals Marilyn Monroe 
dat deed voor voormalig 
president van de VS John F 
Kennedy. Een toch wel hila-
risch moment.
In een laatste videorepor-
tage kwam de Nederlands 
Limburgse gouverneur Baron 
Van Voorst Tot Voorst aan het 
woord. Hij had enkel lovende 
woorden voor zijn aftredende 
collega. Hij vond het ook 
treffend voor haar, dat ze in 
het begin van haar ambt snel 

aansluiting vond bij al de 
Limburgers en dat, het feit 
dat ze de eerste vrouwelijke 
gouverneur was, nooit echt 
een obstakel is geweest. Hij 
bedankte haar ook nog voor 
de fijne samenwerking tussen 
de beide Limburgen, en wenste 
haar een prachtig pensioen 
toe. 
Voor haar verdienste kreeg 
de gouverneur vervolgens de 
eremedaille van de provincie 
Limburg en het ereteken van 
grootofficier in de kroonorde 

uitgereikt. 
In het slotgesprek van 
Frieda Van Wijck met 
de gouverneur werd er 
gepraat over haar jeugd, 
opleiding, eerste carrière-
zetten maar ook weer over 
haar band met de schut-
terswereld. Toen ze in 
�996 voor het eerst naar 
het OLS in Bocholt moest 
had zij daar een grote 
verantwoordelijkheid. 
De eer van de provincie 
hoog houden en bewijzen 
dat vrouwen ook op het 
OLS een plaats verdien-
den. Maar het probleem 
was dat zij nog nooit een 
buks van kort bij had 

gezien. Daarom ging zij op 
voorhand eens oefenen bij de 
St.-Jorisschutterij van Kaulille. 
Toen zij daar aankwam schrok 
ze wel een beetje van de buks, 
zo groot had ze dat ook niet 
verwacht. Haar man had haar 
thuis al eens laten zien hoe 
je met een jachtgeweer moet 
schieten, maar dat kon je 
natuurlijk niet vergelijken met 
de buks. Dankzij een spoed-
cursus door Jan Creemers, 
toenmalig buksmeester van de 
gilde, heeft zij dus leren schie-

Scheidend gouverneur Hilde Houben 
blijft de schutters een warm hart 
toedragen.         Foto: Jo Bloemen
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ten. En niet zonder resultaat. 
Op het OLS in Bocholt schoot 
zij het bölke feilloos af en haar 
reactie was nu bijna even hevig 
als in �996. Ik citeer: “Ik was 
zo blij als een jong veulen”. 
En dat straalde ze nu ook nog 
uit. Ze vertelde ook nog, dat 
vanaf toen niet alleen een 

sterke band is ontstaan met de 
schuttersvrienden van Kaulille, 
maar ook met de hele schut-
terswereld. Een vriendschaps-
band die beide partijen zeer op 
prijs stellen.
Als afsluiting was er nog een 
dankwoord vanwege de aftre-
dende gouverneur aan haar 

familie, de CD&V, haar collega 
gouverneurs, het provinciebe-
stuur, de verschillende over-
heden, de burgemeesters van 
Limburg en alle mensen in de 
zaal. Zij heeft genoten van haar 
ambt als gouverneur maar ik 
denk dat ik mag zeggen iedere 
Limburger ook heeft genoten 

van haar als gouverneur.
Wij, als schutters, wensen haar 
dan ook een mooi pensioen 
toe. Zij heeft het verdiend! 
Hilde bedankt.

 Jo Bloemen

Startschot gegeven voor 
Europees schutterstreffen 2009 in Kinrooi
Met de ondertekening van de akte op het jaarlijks 
fusiefeest is in Kinrooi de officiële start gegeven van 
het Europees schutterstreffen van 2009. De organisatie 
hiervan zal in handen liggen van de acht Kinrooise 
schutterijen en de gemeente. 

Burgemeester Hubert Brouns: 
“De Europese gemeenschap 
van historische schuttersgilden 
– kortweg EGS – verzamelt 28 
federaties en bonden uit �2 
verschillende landen. In totaal 
zijn er 3000 verschillende ver-
enigingen aangesloten, goed 
voor ongeveer 6 miljoen gil-
denbroeders en zusters. De gil-
denbroeders ontmoeten elkaar 
om de drie jaar tijdens een 
Europees treffen in het laatste 
weekend van augustus. Voor 
2006 hebben de schutters een 
afspraak in het Nederlandse 
Bernheze. De bepaling van de 
organiserende gemeente is een 

beetje Olympisch getint: ver-
schillende gemeenten kunnen 
zich kandidaat stellen maar 
de EGS geeft haar toestem-
ming aan één partner. Het 
uitermate geslaagd OLS 2003 
in Kessenich was een doorslag-
gevende factor voor het EGS 
om Kinrooi in 2009 te kiezen 
als gastgemeente. Toen werd 
bewezen dat véél mogelijk is 
als we samen de handen uit te 
mouwen steken. In 2009 wacht 
een nieuwe uitdaging want, 
qua organisatie, mogen we met 
het Europees schuttersfeesten 
een evenement verwachten dat 
drie keer zo groot is als het 

OLS”.
Samenwerking 
en vereniging van 
krachten zullen 
dus belangrijk 
zijn en daarom is 
op het fusiefeest 
de akte door de 
gemeente én de 
acht schutterijen 
ondertekend. 
Hiermee willen ze allen hun 
medewerking officieel bevesti-
gen en er samen een grandioos 
feest van maken. De vertegen-
woordiger van de EGS kon dit 

enkel beamen en wenste de 
gemeente en de acht schut-
terijen veel moed toe maar 
was ervan overtuigd dat met 
de ervaring die Kinrooi heeft 
en met de inzet van de vele 
schutterijen dit feest enkel een 

succes kan worden. Op �8 mei 
vond de eerste vergadering 
van de werkgroep plaats die de 
organisatie van het grote feest 
verder zal uitwerken. Over 

de verdere ontwikkelingen 
houden wij u natuurlijk op de 
hoogte. 

De website van de Schuttersbond 
Maas- en Kempen: 
www.maasenkempen.be/



Stadssjötterie St.-Leendert uit Urmond 
viert koperen jubileum

In �992 werd het idee geboren 
om voor een dag een heuse 
Urmondse schutterij in het 
leven te roepen. De jaarlijkse 
St.-Leendertmarkt werd tra-
ditioneel geopend door schut-
terij St.-Joseph uit Stein. Bij 
gelegenheid van het twintigja-
rig bestaan van de jaarmarkt 
wilde men iets speciaals doen 
en zo kwam het idee om voor 
een weekend een schutterij in 
het leven te roepen. Na een 

jaar van regelen en ritselen 
was het op 24 juni �993 zover, 
de Stadssjötterie trok met 45 
geüniformeerde leden door 
het dorp. De uniformen waren 
geleend van de schutterij van 
Eys-Wittem en de geweren 
waren door de plaatselijk aan-
nemer nagemaakt.

Het eerste koningsvogel-
schieten vond plaats op 24 
april �993 op de sjeetwei 

te Nattenhoven. Als eerste 
koning werd de helaas in 2000 
overleden John Meulenberg 
gekroond. Tot op de dag van 
vandaag wordt het konings-
vogelschieten gehouden in 
Nattenhoven, ook de schietoe-
feningen vinden daar plaats. 
De Urmondse schutterij is dan 
ook veel dank verschuldigd 
aan hun Nattenhovense schut-
tersvrienden. Na het eerste 
optreden waren er zoveel 
positieve reacties dat men zich 
ging beraden over voortzet-
ting van de schutterij. In het 
najaar van �993 werd besloten 
om de schutterij voort te zet-
ten met een beperkte agenda. 
In �997 organiseerde men 
K.U.S., wat stond voor Klein 
Urmondse Schuttersfeest. Dit 
was een klein feest met deel-

name van 4 schutterijen te 
weten St.-Joseph Sweikhuizen, 
St.-Sebastianus Eys-Wittem, 
St.-Hubertus Nattenhoven, St.-
Joseph Stein en de Schinnense 
schutterij, die toen nog in her-
oprichting was.

Maar al snel werd men ook 
gevraagd om buiten het 
dorp aan evenementen deel 
te nemen. Zo nam men deel 
aan de oogststoet in Berg a/d 
Maas, het mei-denplanten 
in Buchten, dorpsfeesten in 
Meeswijk en nam men als 
gastvereniging deel aan diverse 
bondsfeesten. Dit alles leidde 
ertoe dat men in 2002 lid 
werd van de bond Berg en 
Dal. In mei 2002 nam men 
voor het eerst officieel deel 
aan het bondsfeest te St.-

Limburgs jongste schutterij, Stadssjötterie St.-Leendert 
uit Urmond, viert van l t/m 4 september zijn koperen 
jubileumfeest. Het is niet veel leden van schutterijen 
gegeven om het 12,5 jarig bestaansfeest van zijn 
vereniging mee te maken. De meeste schutterijen vieren 
100-jarige bestaansfeesten. Zo niet in Urmond. Tijdens 
de receptie op l september zullen dan ook maar liefst 23 
personen hun 12,5 jarig lidmaatschap vieren.
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De koperen schutterij 
uit Urmond
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Maartensvoeren. In 2003 nam 
men in Kessenich voor het 
eerst deel aan het OLS. Toen 
men enigszins bekomen was 
van de enorme indruk wat dit 
feest op de Urmondse schut-
ters had gemaakt, kon men 
bij de eerste deelname ook 
het eerste prijsje mee naar 
huis nemen. De toen 7-jarige 
Jeffrey Westerop wist als bord-
jesdrager de achtste prijs te 
bemachtigen.

Nu anno 2005 staat de schut-
terij voor de grootste klus in 
zijn jonge historie, het orga-
niseren van een bondsfeest, 
wat voor veel oudere schut-
terijen een routineklus is. Na 
�,5 jaar van voorbereiding is 
een heus draaiboek samen-
gesteld en komen er naast de 
zes bij de bond Berg en Dal 
aangesloten verenigingen maar 
liefst twaalf gastverenigingen 
naar Urmond. Op het feest-
terrein aan de Bath, aan de 
uiterwaarden van de Maas, zal 
naast feesttent en schietbomen 
ook een jeugdparadijs worden 
ingericht. Het schieten voor de 
gastverenigingen zal volgens 
speciale spelregels worden uit-
geschoten, misschien wel een 
tip voor het OLS bestuur, om 
het schieten op een spannende 
en snellere manier uit te schie-
ten. Alle deelnemende 6-tallen 
die �8 punten schieten gaan 
door naar de volgende ronde 
die dan wordt uitgeschoten 
volgens het knock-out systeem. 
Eerst met �6 en vervolgens 8, 
4 en dan de grote finale tussen 
de 2 overgebleven 6-tallen.

Anno 2005 is schutterij St.-
Leendert een bloeiende ver-
eniging met in totaal 8� leden 
waarvan 50 geüniformeerd. De 
grote wens voor de toekomst is 
een eigen schietwei. We hopen 
dat we veel collega schutters, 
ook als zij niet aan ons feest 
deelnemen, op 4 september te 
moge begroeten. Heel Urmond 
wenst iedereen van harte wel-
kom.

�3

September 2005

D.d. Stadsschutterij 
25 jaar geleden 
heropgericht
Dit jaar viert de ‘Maestrichtsche 
Dienstdoende Stadsschutterij 1815’ dat 
de vereniging 25 jaar geleden opnieuw 
werd opgericht. Dit jubileum willen de 
Maastrichtse schutters niet zomaar voorbij 
laten gaan.

Aan het begin van het seizoen 
werd een bondsschuttersfeest 
georganiseerd en op zondag 
25 september 2005 is er een 
bijzondere vlaggenparade op 
het Vrijthof met daaropvol-
gend defilé door het centrum 
van Maastricht. De Kapel 
van de Nationale Reserve 
heeft haar medewerking aan 
dit evenement toegezegd; 
ook zal een peloton van de 
Nationale Reserve aan het 
defilé deelnemen. Bovendien 
zijn alle schutterijen (of depu-

taties) van de R.K. 
Zuid-Limburgse 
Schuttersbond 
uitgenodigd hier-
aan deel te nemen.

Na afloop van 
het defilé wordt 
de deelnemers en 
gasten een feeste-
lijk programma 
aangeboden. 
Hierbij worden 
live optredens 
verzorgd door 

bekende artiesten 
gedurende een vier 
uur durende live 
reportage op Falcon 
Radio.

De Maastrichtse 
schutters willen van 
dit jubileum een 
feest maken voor 
de gehele schutters-
bond, mede als dank 
voor de prettige 
jaren die ze samen 
hebben mogen bele-
ven en als opstap 
voor een goede 
samenwerking in de 
toekomst.

   Francois Pletsers 
Secretaris

  Het markantste gezicht van de Maastrichtse 
schutterij kondigt de zilveren heroprichting aan. 

 

  Het vaandel van de dienstdoende wordt altijd als iets bijzonders gepresenteerd. 
Aan het vaandel dat in 1871 door de burgers met toestemming van Koning 
Willem III werd gepresenteerd aan de toenmalige schutterij, moest een aantal 
eerbewijzen gebracht worden.                                                     Foto: Fred Vliegen 
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Tijdens deze speciale tentoon-
stelling kunt u het leven der 
Glasenapp troepen in hon-
derden miniatuurfiguurtjes 
bewonderen. Hoogtepunt is 
een groot diorama van het 
gevecht bij Rötha op � mei 
�762, waar de Glasenapp huza-
ren en dragonders onder zware 
verliezen de Oostenrijkse 
troepen terugdrongen. Von 
Glasenapp was een Duits 
edelman, die het kasteel 
Holtmühle in Tegelen bewoon-
de. Tegelen was indertijd Duits 
gebied. Von Glasenapp richtte 
een privélegertje op, waarvan 
de Huzaren het paradeonder-

deel zijn geweest. Dit legertje 
nam aan diverse gevechten 
deel en vocht onder meer voor 
Frederik de Grote, koning van 
Pruisen.

De Glasenapp-figuren zijn 
gedurende een maand in 
het museum te bewonderen, 
van �0 september tot zon-
dag 9 oktober. Het Limburg 
Schutterij Museum is open van 
dinsdag t/m zondag van �3.00 
– �7.00 uur.

Op �0 september, de dag van 
de opening van de expositie, 
marcheerde het Huzaren eska-

dron in begeleiding van zijne 
majesteit Frederik de Grote en 
enkele officieren naar zijn gar-
nizoensbasis, namelijk kasteel 
Holtmühle te Tegelen. Hier 
werd op het binnenplein een 
tentenkamp ingericht, waarin 

het dagelijkse leven getoond 
wordt van een veldverblijf 
anno �760.

  Frank Poeth

Het Schutterij Museum in Steyl is op zaterdag 10 
september een speciale tentoonstelling geopend 
over de huzaren en dragonders van Joachim 
Reinhold von Glasenapp, die een aparte episode uit 
de Tegelse geschiedenis belichten. De huzaren Von 
Glasenapp gaven met hun karabijnen een startschot, 
waarna mevrouw Ida van Velzen van Glasenapp de 
tentoonstelling officieel opende.

Tentoonstelling Huzaren Von Glasenapp

Expositie in het Limburgs Schutterij Museum 
in Steyl (t/m 9 okt)

  De huzaren Von Glasenapp op hun thuisbasis kasteel Holtmühle in 
Tegelen, waar baron Von Glasenapp woonde. De huzaren vormden 
zijn privélegertje.                                    Foto’s: Huzaren Von Glasenapp
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Nouwen nam de overige vijf 
hoofdstukken voor zijn reke-
ning, waarin onder meer de 
neergang in de eerste helft van 
de 20e eeuw aan bod kwam, 
de heroprichting anno �986 
en de bloeiperiode sedert-
dien van het Catharinagilde. 
Zoals de titel al verraadt, gaat 
de aandacht in het boek niet 
alleen uit naar de schutterij 
St.-Catharina, maar komen 
ook de Alde Schutten van 
de kruisboogschutterij St.-
Joris en de Bussen Schutten 
St.-Hubertus aan bod. Het 
resultaat is een sieraad voor de 
boekenkast en nodigt uit tot 
lezen en plaatjes kijken. Dit is 
de ideale wijze waarop schut-
tersgeschiedenis aan de man 
kan worden gebracht. De ste-
delijke ontwikkeling van Weert 
komt aan bod, de opkomst in 
de late Middeleeuwen van de 
drie schutterijen, maar ook de 
neergang en het in ruste gaan 
van ze alledrie. Er is brede aan-
dacht voor schuttersgilden en 
broederschappen in het kader 
van de algemene historie, tra-
dities, vestingwerken, kleding, 
bewapening, bescherming 

van de gemeenschap, ziek-
ten, eetgewoonten, recepten, 
lokale gebruiken, taal etcetera. 
Zelfs de namen van de oude 
ledenlijsten (�662, �672, �725) 
alsmede overzichten van alle 
dekens van de gilden staan 
in dit complete boekwerk. 
De befaamde verhalen over 
de strijd met Budel (�46�), 
waarbij Weert een standaard 
gewonnen zou hebben en 
Budel een hoorn veroverde, 

de band met de in Brussel 
onthoofde graaf van Horn en 
de verwoede godsdienststrijd 
in het land van Weert ontbre-
ken niet. Uitzonderlijk is dat 
bijzonder veel eeuwenoude 
schuttersattributen van de drie 
Weerter schutterijen bewaard 

zijn gebleven en 
de tand des tijds 
wonderwel heb-
ben doorstaan. 
In het boek zijn 

daarvan veel voorbeelden 
terug te vinden, die gewoon-
lijk tot de collectie van het 
Gemeentemuseum horen, 
zoals �8e eeuwse trommels 
met de patroonheilige in reliëf 
in koper gedreven, kapitein-
spieken en vaandels (!), uiter-
aard het schutterszilver, waar-
onder drie zilveren horens, 
�9e eeuwse vlaggenstokken, 
kolbakken en een tambour-
maîtrestok. Dankzij de vele 
foto’s, illustraties en kaartjes 
in kleur wordt zowel in woord 
als in beeld een complete 
schuttersgeschiedenis ver-
haald. Het boek – een uitgave 
van het St.-Catharinagilde 
Weert - is gedrukt op speci-
aal papier, gebonden en in 
harde omslag uitgevoerd, het 
telt �60 pagina’s en meer dan 
200 afbeeldingen. De prijs 
bedraagt  24,50. Porto  
5,50. Bankrekeningnummer 
�5�596��5 t.n.v. St.-Catharina 
te Weert o.v.v. ‘Onder één 

Jubileum Stadsschutten St.-Catharina Weert

  

 Twee achttiende 
eeuwse trommen: 
boven die van het St.-
Jorisgilde, gemaakt 
in 1776, onder de 
trom van het St.-
Catharinagilde uit 
Weert. Een afbeelding 
van de patroonheilige 
is in het koper van 
de trom geslagen. 
Gemeentemuseum 
Weert.

 Luc Wolters

Naar aanleiding van het 525-jarig bestaansfeest van 
het Gilde van de Wieerter Stadsschötte Sinte Catharina 
1480 zijn er diverse jubileumactiviteiten geweest, 
waaronder een Middeleeuws stadsfeest. Bij gelegenheid 
van dit jubileum is onder de titel “Onder één banier. 
Een geschiedenis van de stadsschutten van Weert” 
een bijzonder fraai en historisch werk uitgegeven. 
Het handelt over de drie stadsschutterijen, die Weert 
gekend heeft, waarbij dit historisch in het kader van 
het functioneren van de gilden in een Middeleeuwse 
stad ingebed wordt. Het is een prachtig verzorgd 
boek geworden met magnifieke illustraties en foto’s, 
volledig in kleur. Het is geschreven door Wiel Nouwen 
en historicus dr. Jos Wassink, archivaris van Weert, die 
in 2004 op de Weerter rechtspraak gepromoveerd is. 
Wassink schreef de eerste drie hoofdstukken, die de tijd 
tot ongeveer 1800 behandelen. 
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banier’. Er kan ook gebruik 
worden gemaakt van het 
afhaaladres, boekhandel 
Tindemans, Langstraat 3-5, 
Weert. 
Daarnaast heeft het gilde St.-
Catharina een oude Weerter 
munt laten naslaan bij de 
Rijksmunt in Utrecht. Deze 
naslagmunt is de zogenaamde 
Brûlé, die in de �4e eeuw door 
de graven van Horne in Weert 
is geslagen en in omloop 
werd gebracht als wettig 
betaalmiddel. De munt anno 
2005 is uitgegeven in diverse 
kwaliteiten: straatkwaliteit 
koper/nikkel  2,-, proofkwa-
liteit  8,-, zilver   30,- en 
goud  350,-. Vervolgens zijn 
handgemaakte hardgebakken, 
geglazuurde stenen kruiken en 
pullen, met de wapeninscriptie 
“Anno �480” nog in beperkte 
mate verkrijgbaar. Prijs,  
9,-. Te bestellen via Postbus 
�0004, 6000 GA Weert, e-
mail: info@catharina�480.nl 

website: catharina�480.nl of: 
anno�480.nl
Bij afname van grotere aantal-
len is voor al deze zaken een 
stevige korting te geven.

De Jonge of Sint Catharinaschutten in 1934. De 18e eeuwse trom is nog 
in het gebruik (rechts). De commandant (helemaal rechts) draagt een 
wit uniform. Op de pet van hem en de overige schutten staat “J ST C” 
(Jonge St. Catharina schutten). De drie bielemannen hebben een eigen 
commandant (links).
 

Taptoe: uitstekend passend binnen de schutterswereld

Viering 50-jarig bestaan drumband en 
klaroencorps
Voor schutterij St.-
Sebastianus uit Neer is het 
jaar 2005 niet alleen het 
jaar waarin de vereniging 
450 jaar bestaat, het 
is ook het jaar waarin 
de drumband en het 
klaroencorps het 50 jarig 
bestaan viert. Opgericht 
in 1955 en uitgegroeid 
tot een muziekcorps 
dat er zijn mag. Om 
deze “verjaardag” niet 
onopgemerkt voorbij te 
laten gaan, werd er op 
zaterdag 11 juni een taptoe 
georganiseerd. 

Deze taptoe wordt al een 
aantal jaren in het Midden 
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Limburgse georganiseerd, elk 
jaar door een van de deelne-
mende verenigingen. Bewust 
is gekozen voor een dergelijke 
evenement, want juist hierdoor 
kan het schutterswezen op een 
prima wijze gepromoot wor-
den, met name de muziek. Bij 
veel mensen leeft toch nog de 
gedachte dat men voor muziek 
maken bij een fanfare of een 
harmonie moet zijn. Juist op 
deze avond werd aan het mas-
saal toegestroomde publiek 
getoond dat deze gedachte 
dus achterhaald is. Het schut-
terswezen heeft zich op deze 
avond op een geheel andere 
wijze weten te presenteren. Het 
programma was een mix van 
show, (mars)muziek, vendel-
zwaaien en exercitie. Alle deel-
nemers waren afkomstig uit de 
schutterswereld. 

De �0 verenigingen verza-
melden zich om  zeven uur 
’s avonds bij de “port” van 
de organiserende drumband. 
Daarna ging het in een korte 
optocht naar het kerkplein, 
waar middels een defilé de 
deelnemers aan het publiek 
werden voorgesteld. St.-Joris 
uit Wessem en St.-Job uit 
Leuken namen zelfs deel 
met de complete vereniging. 
Vervolgens, nadat de speaker 
kort een en ander over de deel-
nemer had verteld, had elke 
vereniging zo’n 20 minuten 
om zich te presenteren

De klaroen-/trompetter-
corpsen van St.-Nicolaas uit 
Heythuysen, St.-Lucie uit 

Nederweert en St.-Sebastianus 
uit Neer voerden een beschei-
den show op en lieten hun 
muzikale kwaliteiten horen, 
waarbij tijdens het optreden 
van St.-Lucie ook nog een 
rol was weggelegd voor de 
majorettes. Daarna volgde 
St.-Job uit Leuken: het fluiter-
corps speelde de sterren van 
de hemel, de schutters lieten 
een stukje exercitie zien en de 
marketentsters deelden kaas 
en worst uit aan het publiek.  
Het jachthoorncorps van St.-
Willibrordus uit Meyel voerde 
de show op die speciaal was 
ingestudeerd ter gelegenheid 
van de presentatie van hun 
nieuwe uniformen. 
Drumfanfare Animato uit 
Heel was het enige corps dat 
gebruik maakte van een uit-
gebreider instrumentarium. 
Zo speelden zij o.a. op saxo-

foons. Klapper van de avond 
was zonder twijfel het jacht-
hoorncorps van St.-Urbanus 
Maasniel. Het publiek werd 
getrakteerd op een werve-
lende show met welhaast per-
fecte exercitie en schitterende 
muziek. 

De muziekoptredens werden 
afgewisseld door de vendel-
groep van de Bussenschutten 
uit Neer en de exercitie-
pelotons van St.-Joris uit 
Wessem en St.-Catharina 
uit Stramproy. De vendeliers 
werden begeleid door enkele 
tamboers, terwijl de voorzit-
ter tekst en uitleg gaf over de 
inhoud, betekenis en uitvoe-
ring van het zgn. vendelge-
bed. Dit viel bij het publiek 
in goede aarde. Vendelen is 
natuurlijk een mooi schouw-
spel om naar te kijken, maar 
het wordt pas interessant als 
de achtergrond en diepere 
betekenis bekend is. Een der-
gelijk initiatief had ook toege-
voegd kunnen worden bij de 
uitvoering van de nieuwe exer-
citie door St.-Joris en de oude 
exercitie door St.-Catharina. 
Wat voor veel schutters gesne-
den koek is, is voor het publiek 
geheel onbegrijpelijk. Wat is 
een guide, waarom gaat men 
knielen en liggen, waarom 
kijkt de rechtervleugelman 

naar voren tijdens het defilé, 
etc.?

De finale werd gevormd door 
een gezamenlijke presentatie 
van alle verenigingen aan het 
publiek, waarna als afsluiting 
de mars Esprit door alle corp-
sen samen werd gespeeld. Een 
schitterend plaatje: het gehele 
benedenplein was gevuld met 
mooie uniformen en spelende 
muzikanten. Het enthousiaste 
publiek, dat de kou nog trot-
seerde (het was ondertussen 
half elf), beloonde de deelne-
mers met een staande ovatie. 

In Neer en omgeving kijkt 
men terug op een zeer 
geslaagde en drukbezochte 
taptoe. Het publiek was vol lof 
over het programma en heeft 
genoten van de presentaties 
en optredens van de deelne-
mers. De diversiteit, muziek, 
exercitie en discipline tijdens 
de verschillende uitvoeringen 
hebben bijgedragen aan een 
positieve beeldvorming over 
de muziek bij de schutterijen. 
Een mooier verjaardagsfeestje 
had de drumband van de 
Oude Schutten zich niet kun-
nen wensen.

 Twan Stemkens



Koninklijke Erepenning voor De Oude Schutten

450 jaar St.-Sebastianus in Neer
50 jaar drumband

Het weekend begon op vrij-
dagavond met een rondgang 
door het dorp, welke eindigde 
in het feestpaviljoen gelegen 
op het evenemententerrein 
naast de sportvelden. Hier 
volgde een receptie in de 
feesttent, waarbij de gehele 
vereniging stond opgesteld 
voor het podium in de schit-
terend versierde tent. Namens 
de gemeenteraad was het 
burgemeester J.A.L. Peeters 
die als eerste aan de vereni-
ging de gelukwensen mocht 
overbrengen. In zijn toespraak 
wees de burgemeester op de 
actieve rol die de schutterij in 

het gemeenschapsleven speelt 
en prees hij de leden voor de 
wijze waarop zij invulling hier-
aan geven. Kerkelijke activi-
teiten, broederschap en kame-
raadschap, familiebanden, 
maar ook het serieus spelen 
van het spel dat schuttersfeest 
heet: zaken die voor het schut-
terswezen in het algemeen, 
maar zeker voor schutterij St.-
Sebastianus in het bijzonder, 
als vanzelfsprekend gelden en 
waar andere verenigingen een 
voorbeeld aan mogen nemen. 
Maar hij liet het niet alleen 
bij lovende woorden. Wat 
voor iedereen als een volsla-

gen verrassing kwam, was het 
gegeven dat hij namens Hare 
Majesteit Koningin Beatrix, 
de Koninklijke Erepenning 
mocht uitreiken aan de jubi-
lerende vereniging. Hij las de 
bijbehorende oorkonde voor, 
waaruit bleek dat de schutterij 
deze koninklijke erkenning 
krijgt voor de wijze waarop 
de vereniging het culturele 

erfgoed oppakt en doorgeeft 
aan de komende generaties. 
Daarna overhandigde hij de 
erepenning en oorkonde aan 

NEER – In het weekend van 6, 7 en 8 mei organiseerde 
schutterij St.-Sebastianus uit Neer, beter bekend als de 
Oude Schutten, een jubileum-schuttersfeest om haar 
450-jarig bestaan te vieren. 
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  De Koninklijke Erepenning 
voor de Oude Schutten van 
Neer. Voorzitter Jo Beeren 
(links) met penning en bur-
gemeester Peeters met de oor-
konde.
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de voorzitter Jo Beeren en 
secretaris Wiel Derikx, die 
deze namens de schutterij 
in ontvangst namen. Tevens 
ontving op dezelfde avond 
de drumband ter gelegenheid 
van hun 50-jarig jubileum 
de Gouden Legpenning van 
de Federatie van Katholieke 
Muziekbonden en de Zilveren 
Legpenning van de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen. 
De receptie nam zijn vervolg, 
deze werd zeer druk bezocht. 
De Bussenschutten, zangver-
eniging Maas en Neergalm en 
fanfare Eendracht brachten 
ook nog eens mooie serenades. 
Tevens vond de presentatie 
plaats van het boek “De Neerse 
schutterijen” (zie LS nr. 67- 
juni 2005) Na afloop was er 
een reünie met oud-leden en 
een feestavond voor alle aan-
wezigen.

Op zaterdag werd er vogel-
schieten gehouden voor 
sponsors en bedrijven. 
’s Avonds vond een zeer 
geslaagde en drukbezochte 
Duitse Slageravond plaats. 
De zondag echter zou het 
hoogtepunt worden van het 
feestweekend: het schutters-

feest. Terwijl ’s morgens nog 
de zon scheen vond in de tent 
een ouderwets frühshoppen 
plaats. Ondertussen vond de 
uitreiking plaats van de prijzen 
van een kleurwedstrijd voor 
de basisschoolkinderen. Rond 
de middag echter begon het te 
regenen en dreigde het feest 
in het water te vallen. Om één 
uur viel de regen met bakken 
uit de hemel en werd de ope-
ning een half uur uitgesteld. 
Gelukkig bleef het daarna 
droog, hoewel er verschillende 
dreigende wolken overdreven. 
Pas ’s avonds, juist nadat bij 
de schietwedstrijden de laatste 
kruitdampen waren opge-
trokken, begonnen er weer 
regendruppels te vallen. Aan 
de opening en de optocht werd 
door 34 verenigingen deelge-
nomen. Het waren voorname-
lijk Limburgse schutterijen die 
acte van présence gaven, maar 
ook enkele Brabantse gilden 
deden mee en er waren zelfs 
verenigingen uit het zuiden 
van Duitsland en uit Wallonië. 
Een afmelding was binnen-
gekomen van St.-Sebastianus 
uit Margraten. Vanwege het 
bezoek van president Bush aan 
het oorlogskerkhof hadden zij 
die dag verplichtingen in hun 
eigen gemeenschap. Het defilé 
vond plaats voor de tribune 
op het voetbalveld, waar zich, 
op uitnodiging van de Oude 
Schutten, een groot aantal 
Engelse veteranen bevonden. 
Zij waren in Nederland vanwe-
ge de herdenkings- en bevrij-
dingsfestiviteiten begin mei. 
Later op de middag hebben zij 
onder meer nog genoten van 
het uittreden bij de exercitie-
wedstrijden door St.-Joris uit 
Wessem. Dat het reglement 
van de ‘nieuwe exercitie’ zijn 
oorsprong vindt in de Engelse 
exercitie uit WO II, bleek hier 
nog maar eens al te duide-
lijk. Blijk van herkenning en 
lovende complimenten werden 
door de bevrijders uitgespro-
ken. “Marvellous, splendid, 
beautiful”.

Bijzonder op dit schuttersfeest 
waren de schietwedstrijden. 
Elke schutterij kon schieten 
met  een A-twaalftal, een B-
twaalftal en een C-zestal. De 
organisatie wilde zo bewerk-

stelligen dat de schietwed-
strijden tijdig beslist zouden 
zijn, want men had zo’n �700 
euro (!) aan prijzengeld te 
verdelen. Dit was voor een 
gedeelte bij elkaar gebracht 
door inschrijvingsgeld te vra-
gen, de jubilerende vereniging 
had dit verder aangevuld. 
Schutterij St.-Joris uit Wessem 
ging naar huis met maar liefst 
500 euro, verdiend door 2e in 
de A-klasse en �e in de B- en 
C-klasse te worden. Tevens 
wonnen zij de beker voor het 
hoogste aantal punten in de 
A- en B-klasse, beschikbaar 

gesteld door de gemeente 
Roggel en Neer. Winnaar in 
de A-klasse en daarmee win-

naar van dit schuttersfeest, was 
schutterij St.-Petrus uit Roggel. 
Doordat zij ook de 2e prijs 
behaalden in de B-klasse, won-
nen ze 400 euro.

De Koninklijk erkende schutte-
rij St.-Sebastianus uit Neer kan 
terugkijken op een geslaagd 
schuttersfeest. Op zondag �� 
september werd, in combinatie 
met de fietstocht van de “Open 
Monumentendag”, in café De 
Klomp in Neer nog een (foto-) 
tentoonstelling gehouden en 
daarmee is het jubileumjaar 
afgesloten.

 Twan Stemkens

  Het kanon in een ceremoniële 
functie.

 

  Veteranen waren de eregasten 
tijdens het jubileumschut-
tersfeest.
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De binnenkomst in het dorp 
Wessem was al indrukwek-
kend. Een vlaggenzee en een 
enorm bloementapijt verwel-
komden de bezoekers. Het was 
al snel duidelijk dat schutterij 
St.-Joris leeft in de gemeen-
schap Wessem. Reeds lang voor 
de aanvang van de optocht 
zochten de toeschouwers een 
plaatsje langs de route. De 
plaatsen in de schaduw waren, 
vanwege de stralende zon, 
het meest in trek. Een aantal 
aanwonenden had van de 
gelegenheid gebruik gemaakt 
om met allerlei hulpmiddelen 
in hun tuin een eigen tribune 
te bouwen. Zeer vriendelijke 

medewerkers waren 
iedereen behulp-
zaam bij het zoeken 
en vinden van hun 
bestemming.

Op het feestter-
rein was het erg 
benauwd, de regen 
van de voorgaande 
dagen en de nu stralende zon 
zorgden voor een zeer hoge 
luchtvochtigheid. Overal zag 
je dat de schutters hun voor-
zorgsmaatregelen aan het 
nemen waren. Parasols werden 
aangesleept en de weinige 
plekjes met schaduw werden 
ingenomen. Bij de plaatsen 

waar bonnen gekocht konden 
worden, was het druk. Het was 
aan het veld niet meer te zien 
dat er een oergezellige ope-
ning met het Rowwen Heze 
concert op vrijdag (ongeveer 
4.000 gasten) was geweest, 
voorafgegaan door een van de 
OLS noviteiten namelijk het 

kinder OLS. 
Het weer 
werkte op dat 
moment niet 
echt mee, 
maar kenne-
lijk heeft dat 
niemand echt 
gedeerd. Ook 
alle sporen 
van de heel 
sfeervolle 
eucharistie-
viering op 
zaterdag-
avondwaren 
uitgewist.

Om ��u30 openden de kla-
roenblazers het festijn bij de 
toegangspoort. De schutterijen 
die meededen aan de vlag-
genparade waren ondertussen 
al het paradeterrein opge-
marcheerd. Toen bleek al dat 
de hitte die dag een grote rol 
zou spelen. Enkele deelnemers 
van de vlaggenparade werd 
de hitte teveel, de hulpposten 
waren nog niet geheel op alles 
ingespeeld waardoor er vrij 
lang gewacht moest worden 
voor zij ter plekke waren om 
de mensen te verzorgen. In de 
VIP tent was het afzien! Zeer 
drukkend warm en benauwd. 
Toch bleven alle genodigden 
gedisciplineerd luisteren naar 
de openingstoespraken. 

Openingstoespraken
Jac Maessen, de voorzitter 
van de schutterij van Wessem, 
beet de spits af  Kern van zijn 

Het Oud Limburgs Schuttersfeest Wessem, 
3 juli 2005 
Terugblikkend op het OLS op 3 juli in Wessem 
komt een aantal woorden direct bij mij op:
schitterend, warm, prima organisatie, 
benauwd, goede sfeer, een enorme klus, 
bedankt!
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toespraak was dat het OLS een 
feest van verbroedering moet 
zijn, waarbij de hechte band 
tussen de schutterijen zeer 
belangrijk is. Tjeu Geurts, de 
voorzitter van de stuurgroep, 
bedankte vooral iedereen 
die zijn schouders onder 
de organisatie heeft 
gezet. De burgemees-
ter van Heel, Margot 
Hofman, was de trotste 
burgemeester van heel 
Nederland en liet dat 
ook merken. Zij maakte 
van de gelegenheid ook 
gebruik om vragen te 
zetten bij de huidige 
wet- en regelgevingen. 
Zij vroeg zich af of een 
organisatie zoals het OLS 
nog wel haalbaar, als ze 
in Brussel en Den Haag 
op deze manier regeltjes 
blijven uitvinden? Het 
publiek was het er dui-
delijk mee eens en liet dit ook 
merken door een daverend 
applaus.

Hulde aan Frans 
Wolters
Jos Michels vice-president van 
de OLS-federatie, voelde zich 
niet echt op zijn plaats toen 
hij het woord had. Normaal 
moest Frans Wolters daar 
staan, maar hij is ons helaas 
ontvallen. De vice-president 
vond het dan ook zijn plicht 
om hulde te brengen aan 
Frans. Jos Michels zei dat 
Frans altijd een heel gedreven 
en bekwaam president was 
geweest. Hij was een leiders-
figuur die perfect op mensen 
kon inspelen. De schutterswe-
reld had in zijn drukke bestaan 
een heel bijzondere plaats. 
Het was zijn passie, waarin hij 

zich kon uitleven. Veel ideeën 
werden tot uitvoering gebracht 
onder leiding en bezieling 
van Frans. Soms stond men 
er twijfelachtig tegenover, 
maar aan Frans zijn gedreven-

heid kon niemand weerstaan. 
“Niemand is onvervangbaar” 
heeft Frans zelf altijd gezegd, 
en dat zal dan nu ook moeten 
bewezen worden. De vice-pre-
sident zei de toekomst roos-
kleurig tegemoet te zien en 
sprak de hoop uit in het najaar 
de nieuwe president voor te 
kunnen stellen. En toen werd 
het stil in de feesttent, maar 
ook op de feestweide. Met een 
moment van stilte werd Frans 
Wolters door iedereen her-
dacht. Hierna verklaarde Jos 
Michels het OLS in Wessem 
voor geopend.

Steve Stevaert  versus  
Leon Frissen  
De nieuwe gouverneurs moch-
ten daarna het spreekgestoelte 
betreden. Stevaert kreeg met-
een de tent op zijn hand met 

enkele grappige uitspraken 
over adviezen die hij van het 
protocol gekregen had. Hij 
mocht aan niemand geld belo-
ven, moest het kort houden en 
mocht zeker niet zeggen dat hij 

een vriend van Karel de Gucht 
was. Zijn collega Leon Frissen 
gunde hij de overwinning in 
de prestigestrijd tussen hen 
beiden. Frissen was volgens 
hem al meer vertrouwd met 
het schutterswereldje, dus zou 
hij geen kans hebben. Stevaert 

was er trouwens wel van 
overtuigd dat een Belgische 
schutterij den Um mee naar 
Belgisch-Limburg zou bren-
gen. Hij had daar een “voor de 
hand liggende” uitleg voor. De 

Belgische schutterijen 
waren om de paar jaar 
eens beleefd en lieten 
dan den Um aan een 
Nederlandse schut-
terij. In België zijn ze 
volgens hem ook beter 
in het organiseren van 
recepties voor de over-
winnaar van het OLS. 
Zeker nu hij gouverneur 
is, want hij heeft daar 
als voormalig cafébaas, 
burgemeester van een 
jeneverstad en schrijver 
van een kookboek veel 
verstand van. 

Voor Leon Frissen 
was de toespraak zijn 

eerste openbaar optreden als 
gouverneur van Nederlands 
Limburg, en hij vond dat 
een voorrecht. Hij begon te 
vertellen dat hij een droom 
had gehad. Hij had gedroomd 
dat de overheden van zowel 
Nederland als België op het 
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Malieveld in Den Haag een 
OLS hielden. En dat ze het 
daar zo prachtig vonden dat 
ze de regeltjes, die het allemaal 
zo moeilijk maken, aan zou-
den passen. Op dat moment 
werd hij wakker en bevond 
hij zich weer in de werkelijk-
heid en die is nog niet zoals in 
zijn droom. Maar de schutters 
mogen er zeker van zijn, ze 
zullen zich mogen optrekken 
aan hun nieuwe gouverneur. 
Hij wist ook nog te vertellen 
dat Wessem iets speciaals heeft 
met Belgisch-Limburg. In �948 
was het juist in Wessem dat de 
Belgische schutterijen voor het 
eerst de degens kruisten met 
de Nederlandse schutterijen. 
Respect en samenhorigheid 
zouden dan volgens hem 
ook de grote peilers worden 
van het OLS in Wessem. Hij 
besloot ook met te zeggen 
dat hij er van overtuigd was 

dat zowel hij als 
een Nederlandse schut-

terij zouden winnen. De ope-
ningsschoten door de beide 
nieuwe gouverneurs gaven 
geen voorspelling waar de Um 
dit jaar terecht zou komen. 
Beide heren kweten zich goed 
van hun taak en schoten raak. 
In ieder geval lieten ze zien 
dat ze beiden uit het goede 
(schutters)hout gesneden zijn.
Opmerkelijk was dat tijdens 

het officiële gedeelte een 
Belgisch echtpaar zich meldde 
bij de stand van het LS met de 
opmerking dat zij als “gewone 
schutters” niet toegelaten wer-
den in de tent bij de opening; 
volgens hen kon dat in België 
wel. Wellicht iets om over na te 
denken.

Langzamerhand liep het 
feest-

terrein 
vol: 20.000 betalende bezoe-

kers met nog eens ongeveer 
20.000 anderen. In totaal om 
en nabij de 40.000 bezoekers. 
Gezellige mensen die kwamen 
genieten van sfeer en gezel-
ligheid, een goed glas drank 
en voldoende te “happen”. Dit 
grote aantal bezoekers leverde 
in de spitsuren natuurlijk wat 
vertraging op bij de buffetten 
en de eettenten, er werd echter 
geen wanklank vernomen. 
Men wachtte maar iets langer. 
Opvallend was de vriendelijk-
heid en de voorkomendheid 
onder elkaar. Het was of ieder-
een zich gewoon thuis voelde 
op het enorme terrein en dat 
zag je ook. Her en der ver-
spreid lagen weer de bezittin-
gen van een schutterij, zonder 
toezicht, zomaar. En iedereen 
bleef er van af, liep eromheen, 
kortom respecteerde de eigen-
dommen van de anderen. Een 
normbesef wat je niet meer 
overal tegenkomt.

De organisatie had ook zorg 
gedragen voor wat andere 
stands: zo konden instru-

menten bewonderd en 
uitgeprobeerd worden, het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
was er, samen met het 
Limburgs Schutterijmuseum 
en de Vrienden van het 
Schutterswezen en een aantal 
tenten van het Legermuseum 
Delft en van Defensie met 
“antieke” soldatenattributen. 
Toen de deelnemers aan de 
optocht zich begonnen op te  
stellen werd het wat rustiger 
op het feestterrein, de toe-
schouwers probeerden nog een 
goed plekje langs de route te 
bemachtigen. Helaas waren de 
schaduwrijke plekjes al verge-
ven.

Wat was het warm, wat was 
het benauwd. Zeer zeker 
voor de schutters die in de 
brandende zon de optocht 
moesten lopen. Voor een 
aantal werd het onderweg 
te veel, zij vielen uit en 

hadden medische verzorging 
nodig. Hierdoor ontstond 
vertraging. Op het opstelter-
rein van waaraf de optocht 
vertrekt, leidde dit tot extreem 
lange wachttijden. Gezien de 
uitgestrektheid van het terrein 
zorgden de meeste schutters 
ervoor om ongeveer een half 
uur of drie kwartier voordat 
de optocht vertrok op dit ter-
rein aanwezig te zijn. Door 
de vertraging betekende dit al 
gauw dat mensen op dit ter-
rein anderhalf uur in uniform 
in de brandende zon moesten 
wachten. Omdat enige scha-
duw op dit vertrekpunt ver 
was te zoeken betekende dit 
voor de schutters een enorme 
opgave. 

De oorzaak van de vertraging 
was dat bij de toeschouwers 
die het zestal van schutterij St.-
Willibrordus Obbicht kwamen 
aanmoedigen zich ook de heer 
Will de Bruijn bevond. De 
heer De Bruijn raakte onwel en 
moest gereanimeerd worden. 
Dat lukte en in coma werd hij 
naar het ziekenhuis gebracht. 
Opmerkelijk was dat hoewel 
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de heer De Bruijn woonachtig 
was in Wessem, hij de schutte-
rij kwam aanmoedigen uit zijn 
geboortedorp. Kwalijk echter 
was de geruchtenmachine die 
op gang kwam naar aanlei-
ding van de vertraging in de 
optocht. Er zou iemand dood 
zijn gebleven, twee personen 
zelfs. Men wist er de schut-
terij bij te vermelden, waar ze 
vandaan kwamen. Achteraf 
bleek dat niemand tijdens de 
optocht was overleden, maar 
het is natuurlijk verre van net-
jes dat zaken die niet waar zijn 
(dus niet geverifieerd) als een 
lopend vuurtje door worden 
verteld.

Bij de eretribune waar het 
defilé werd afgenomen was 
het druk. Leden van schutterij 
St.-Joris probeerden alles in 
goede banen te leiden. Ook zij 
werden verrast door de vertra-
ging en het soms stokken van 
de optocht. Toch was ook hier 
weer sprake van correct en 
gedisciplineerd optreden. De 
schutterijen lieten zich tijdens 
het defilé van hun beste kant 
zien: strak in het gelid en in 
paradepas passeerden zij de 
eregasten en de jury. De bur-
gemeesters van de gemeenten 
waar de schutterijen vandaan 
kwamen hadden het er maar 
druk mee. Steeds als een 
schutterij uit hun gemeente 
langs kwam, ging het col-
bertjasje aan, stond men op 

en applaudisseerde om het 
hardst. Vóór de eretribune 
wilde een vaandelzwaaier van 
schutterij De Breidelzonen 
uit Kessenich zich eens extra 
inzetten en gooide zijn vaandel 
met een sierlijke zwaai in de 
lucht. Helaas schoten daarbij 
de delen van de vaandelstok 
uit elkaar. Gevolg was dat 
het vaandel op de grond viel, 
evenals de delen van de vaan-
delstok. De vaandelzwaaier 
hield er een rood hoofd van 
schaamte én een daverend 
applaus aan over. 

De juryleden hadden haast een 
onmogelijke taak: hoe kon je 
nog onderscheid maken tussen 
al die schutterijen die in zo’n 
enorm moeilijke omstandig-

heden een geweldige prestatie 
leverden? Wat opviel, was 
de zorg die de schutterijen 
besteed hadden aan hun uiter-
lijk. De instrumenten blonken, 
de uniformen waren schitter-
den zowel in kleur als in uni-
formiteit. Er liep een kapitaal 
op straat, een kapitaal bijeen-
gebracht door de verenigingen 
en de gemeenschappen waar 
ze uit voortkwamen. Terug op 
het feestterrein begonnen de 
schutterijen meteen aan hun 
wedstrijden: de solisten lieten 
zien en horen wat ze waard 
waren; er werd geëxerceerd, 
drumbands streden om de 
hoogste eer en de koningspa-
ren, koningen, keizersparen, 
keizers, bielemannen, sappeurs 
en marketentsters werden 
beoordeeld. De deelnemende 
muziekkorpsen deden hun 
uiterste best om onder de 
moeilijke omstandigheden een 
zo hoog mogelijk muzikaal 
niveau te bereiken. Niet alleen 
de drukkende hitte, maar ook 
het ongelijke veld waarop men 
moest marcheren en musice-
ren, legden een zware druk op 
de muzikanten. Men liet zien 
en horen dat de instructies en 
repetities in de voorafgaande 
periode niet voor niets geweest 
waren. Wellicht waren de 

prestaties van een nog hoger 
niveau geweest als het exer-
citieterrein wat meer egaal 
geweest was.

Ondanks de hitte stonden de 
te beoordelen koningsparen, 
koningen, keizersparen, kei-
zers, bielemannen, sappeurs 
en marketentsters strak in het 
gelid te wachten op het grote 
moment dat de jury hen kwam 
beoordelen. Spanning stond 
op bijna alle gezichten te lezen, 
niet alleen bij de te beoordelen 
mensen maar ook bij degenen 
langs de kant die hen tot op 
het laatste moment geholpen 
hadden er zo goed mogelijk 
uit te zien. In de grote tenten 
speelden de orkesten bijna 
het dak eraf, werd gedronken, 
gezongen en gedanst dat het 
een lieve lust was. De sfeer was 
enorm. Jong en oud amuseer-
den zich in een ontspannen 
sfeer. Onder de schietbomen 
begon de spanning toe te 
nemen. De schutters schoten 
geconcentreerd hun bölkes er 
af. Men juichte om ieder raak 
schot en treurde mee met de 
schutter die er naast geschoten 
had. Toen het licht niet meer 
voldoende was waren er nog 
zo’n veertig schutterijen over 
die de zaterdag erna terug 



Limburgs Schutterstijdschrift 68 September 200524

moesten komen om te kavelen 
en uit te maken wie de Um 
mee naar huis mocht nemen.

Kavelen
Op zaterdag 9 juli rond elf uur 
begon het kavelen. Tussen de 
6 en 7.000 bezoekers woon-
den deze kavelronde bij. De 
wedstrijd begon met 37 schut-
terijen, maar in de eerste vier 
kavelronden (op punten van 
�,5cm) vielen reeds 22 schut-
terijen uit. Na de middag werd 
gekaveld op punten van � cm. 
Ook toen was het snel gedaan 
voor enkele van de �5 overge-
bleven schutterijen. 

Na de zeventiende kavelronde, 
omstreeks zes uur, kon Sint 
Catharina Stramproy zich 
een trotse winnaar van het 
OLS 2005 noemen. Wat was 
gebeurd? Nederweert had een 
veel hoger schiettempo en had 
op een gegeven moment een 
misser. De uitdaging lag bij 
Stramproy om de wedstrijd 
af te maken door hun ronde 
niet te missen. Het publiek 
was muisstil, de spanning 
overdonderend. Wetend dat 
al hij zijn punten raakt, het 

OLS voor Stramproy is, gaat 
achteropschutter Jaak Kuppens 
onder de buks, maakt nog 
een lachende opmerking. Hij 
had al twee maal eerder van 
het winnend OLS-zestal deel 
uitgemaakt. Zou het hem nog 

eens lukken? En jawel hoor, 
schot na schot haalde de 
schietnestor feilloos de punten 
naar beneden. De spanning 
ontlaadde zich en het fiere 
zestal gehuldigd, dat bestond 
uit: André Peeters, Peter 
Keijers, Loek Raemakers, Hen 
Kuppens, Thijs Aengevaeren 
en Jac Kuppens, die spontaan 
op de schouders ging. Eigenlijk 
wilde Stramproy niet naar 

de uitkaveling komen, want 
vrijdag 8 juli was Jo Kwaspen 
overleden. Jo was een bekend 
figuur in de schutterswereld. 
Hij was lid van de schutterij 
van Stramproy, maar hij was 
beter bekend als de man van 

het geluid. Hij heeft op vele 
bondsfeesten en OLS-feesten 
het geluid verzorgd. De schut-
terij van Stramproy is op 
aanraden van de familie van Jo 
toch naar het OLS gekomen en 
dragen deze overwinning dan 
ook op aan hem. Een mooier 
eerbetoon voor een schutter 
kan je niet bedenken. 

Winnaar 
schietwedstrijden
�.   St.-Catharina   

Stramproy 

En de laatste  
10 afvallers:
2.   St.-Antonius   

Nederweert
3.   St.-Martinus  

Grootbeersel
4.   St.-Willibrordus  

Meijel
5.   St.-Martinus  

Asenray
6.   Zandakkergilde St.-Jan 

Venray
7.   St.-Dionysius  

Opoeteren
8.   Stadsschutterij St.-Rosa 

Sittard
9.   Breidelzonen   

Kessenich
�0.  St.-Antonius  

Stramproy
��.  St.-Sebastianus  

Eys

OLS Wessem 2005 
voorbij
Het OLS 2005 in Wessem 
is geschiedenis geworden. 
Dankzij het fijne weer, de grote 
aantallen toeschouwers en de 
vele vrijwilligers kan gespro-
ken worden over een fantas-
tisch verlopen Oud Limburgs 
Schuttersfeest. Hoe is het 
toch mogelijk dat net tussen 
de “wat minder goed-weer” 
dagen het 2 keer zo’n prach-
tig weer is geweest. Het had 
zelfs wat minder mogen zijn. 
St.-Catharina uit Stramproy 
mag het, na een heroïsche 
strijd met St.-Antonius uit 
Nederweert, volgend jaar gaan 
organiseren.

  Herman Hawinkels

Foto’s door de fotografen die bij-
droegen aan de collage van het 
OLS. Waarvoor dank.
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Ted – Van alle markten thuis
Dat een goede PR-campagne belangrijk is om 
veel publiek naar een schuttersfeest te ‘lokken’, 
is wel gebleken  tijdens het O.L.S. te Wessem. 
Alle mogelijkheden werden aangegrepen om dit 
schutterstreffen bij de inwoners, van met name de 
Midden-Limburgse plaatsen, onder de aandacht te 
brengen. En het werkte: zelden heeft er zoveel publiek 
langs de optochtroute gestaan als op de laatste Aoje 
Limburger.

Meest opvallend stukje pro-
motiemateriaal, was wel de 
levensgrote kartonnen afbeel-
ding van een redelijk streng 
kijkende schutter in uniform. 
Het betrof hier een foto op 
(bijna) ware grootte van Ted 
Scheeren, officier en  secreta-
ris van St.-Joris. In de laatste 
paar weken, voorafgaand aan 
het OLS, kwam je Ted overal 
in het Limburgse land tegen, 
zwijgzaam, onbeweeglijk, 
strak voor zich uitkijkend en 
met een houding waarmee 
de boodschap duidelijk werd: 
bezoek het OLS in Wessem. 
Maar het is opvallend hoe 
creatief mensen met dergelijke 
zaken omgaan. Ted heeft veel 
mensen weten te prikkelen om 
hem als decoratiestuk te gaan 
gebruiken en wellicht op een 
manier die men in Wessem 
niet meteen in gedachte had. 
Zo vond je Ted, als een soort 
van uitsmijter c.q. security-

guard, op het terras langs de 
deur van diverse horecagele-
genheden. Maar ook vastge-
bonden aan lantaarnpalen, 
verkeersborden of bomen 
kwam je Ted tegen, een enkele 
keer door baldadigen ont-
hoofd. Soms op plaatsen waar 
je hem niet meteen verwachtte: 
midden in de landerijen tussen 
Thorn en Wessem, eenzaam 
aan een boom geketend langs 
een vergeten zandweg. 
Of wat te denken van een 
inwoner van Thorn, welke een 
ware tribune in zijn tuintje 
bouwde, en deze liet beman-
nen door een tiental Ted’s. De 
eerste rij betrof ook nog eens 
zitplaatsen en voor de tribune 
stond een wegwijzer richting 
Wessem. Maar ook schutters 
wisten Ted te beoordelen op 
kwaliteiten die hij zelf niet zou 
hebben bedacht. In Horn werd 
Ted bovenop een hark van 
een schietboom geplaatst, een 
schort voorgebonden met de 
tekst “Zo, nu eerst een Bavaria”. 
Op een bondsfeest in 

Schaesberg heeft hij de 
hele middag als dans-
partner gefungeerd, 
alom geprezen door de 
lichtelijk aangescho-
ten schutters voor zijn 
onfeilbare danspasjes. 
Maar dat Ted een luis-
terend oor kan hebben 
en daarmee een uitste-
kende gesprekspartner 
is, werd ontdekt in een 
café in Brunssum, waar 
hij enkele weken als praatpaal 
heeft gediend. Ideaal, Ted 
sprak niemand tegen en gaf 
zwijgend zijn instemming en 
goedkeuring aan alle zaken die 
hem verteld werden. Schutters 
van Herkenbosch hebben 
vooral de uitstraling van Ted 
gewaardeerd: op het schutters-
feest in Haelen werd hem een 
T-shirt van de eigen vereniging 
aangetrokken en daarmee wist 
men zich verzekerd van een 
schitterende mascotte. Om Ted 
te belonen voor zijn belange-
loze medewerking werd hem 
ook nog eens een dikke sigaar 
in de mond gestoken. En ver-
der heeft hij als bijrijder in de 
nodige materiaalwagens zijn 

kwaliteiten als routeplanner/
kaartlezer mogen laten zien. 
Maar ook buiten de schut-
terswereld werd Ted ontdekt 
vanwege zijn vele mogelijkhe-

den. In Weert werd hij gekozen 
als stand-in van een kersverse 
bruidegom. Zijn postuur moet 
de doorslag hebben gegeven, 
want zijn gezicht was vervan-
gen door dat van de betref-
fende jongeman. Dagen heeft 
hij, pas getrouwd, in de tuin 
gestaan met een mooie bruid.
Je zou denken dat Ted na 
het O.L.S. roemloos van het 
toneel zou verdwijnen. Niets 
is minder waar. Last but not 
least is de hobbytuinder uit het 
Midden-Limburgse, die erach-
ter kwam dat Ted de volmaak-
te vogelverschrikker is. Zoals 
op de foto te zien is houdt hij 
als bewaker van aardbeien, sla 
en andere groenten de wacht. 
Uit navraag bleek dat Ted in 
de kersentijd zijn kunnen ook 
al eens had mogen bewijzen.  

Ted zal dus, zo nu en dan, zijn 
gezicht nog wel eens laten 
zien, de verwachting is dat hij 
tijdens de carnavalsoptocht 
in Wessem weer van de partij 
zal zijn. En de ervaringen van 
mensen met Ted in ogen-
schouw genomen, mag de 
hoop worden uitgesproken dat 
St.-Catharina uit Stramproy, 
volgend jaar een kartonnen 
versie van hun voorzitter op de 
markt zal brengen. 

  Twan Stemkens

  Ted ingezet als vogelverschrik-
ker.               Foto Twan Stemkens

  

  Ted als welkomstcomité en 
uitsmijter.

  

  Ted, de vriendelijkheid zelve. 
Dit moet de echte zijn.

Foto: Fred Vliegen
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OLS 2005
Wessem
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Met foto’s van:
Fred Vliegen
Lieske Leunissen
André Meijers
Anneke de Vaan
Ria Deteren
Jo Bloemen
René Ruttens
Pieter Roberts
en Luc Wolters



Limburgs Schutterstijdschrift 68 28 September 2005



Limburgs Schutterstijdschrift 68 29 September 2005



September 200530Limburgs Schutterstijdschrift 68



Limburgs Schutterstijdschrift 68 3� September 2005



Limburgs Schutterstijdschrift 68 September 200532

Van de bestuurstafel

Vergadering bestuur OLS-
Federatie op dinsdag �4 juni 
2005

OLS te Wessem
Alles ligt op schema. Op �7 
juni is er persconferentie 
daarna schietwedstrijd voor 
sponsoren en genodigden. Op 
30 juni zal de keuring van de 
terreinen etc. om �9.00 uur 
plaatsvinden.

Vacature President
Een commissie bestaande uit 
het dagelijks bestuur van de 
OLS-Federatie is hard op zoek 
naar een opvolger voor drs. 
Frans Wolters. Diverse keren 
heeft men overleg gepleegd en 
informele contacten gelegd om 
de juiste persoon te vinden, 
helaas tot nog toe zonder het 
gewenste resultaat. Ook de 
E.G.S. is gebaat bij een nieuwe 
benoeming daar men in sep-
tember een extra vergadering 
heeft belegd in verband met de 
begroting en men daar graag 
de nieuwe president van de 
Federatie en vice-president van 
de EGS zou willen begroeten. 
Het bestuur van de Federatie 
streeft ernaar dat zij hun nieu-
we president op de najaars-
vergadering van � oktober a.s. 
kunnen presenteren.

Afscheid gouverneur
Vrijdag �7 juni neemt de hui-
dige gouverneur B.J. Baron van 
Voorst tot Voorst afscheid op 
het Gouvernement.

Nieuwe gouverneur
Vrijdag � juli is er een receptie 
t.g.v. de benoeming van de 
nieuwe gouverneur dhr. L. 
Frissen op het Gouvernement.

Kennismaking
Donderdag 9 juni heeft het 
dagelijks bestuur van de OLS-
Federatie een kennismakings-
ronde gehad met zowel dhr. 
Frissen in Nederlands Limburg 
als dhr. Stevaert in Belgisch 
Limburg.

Milieu
Op 26 mei heeft een overleg 
plaats gevonden tussen het 
Ministerie van VROM, de 
Provincie Limburg en de OLS-
Federatie in Den Haag. Er is 
een werkgroep geformeerd 
die bestaat uit het ministe-
rie van VROM, de provincie 
Limburg (als kartrekker), de 
OLS-Federatie en de Gemeente 
Weert. Er is een aantal afspra-
ken gemaakt dat positief kan 
zijn voor het schutterswezen. 
De volgende afspraak is op 8 
juli te Weert. We houden U op 
de hoogte.

Afscheid
Dhr. Tim Schmitz, juryvoorzit-
ter, zal na het OLS te Wessem 
al zijn taken neerleggen en 
stoppen bij de Federatie.

Afscheid
Ook dhr. Ben Cox heeft 
aangegeven dat hij in 2006 
stopt als Federatiebestuurslid, 
tevens stopt hij in 2005 als 
voorzitter van de Muziek- en 
Normencommissie.

Heeswijk 2006
In navolging van vorige 
Europese schuttersfeesten zal 
ook in Heeswijk een sociaal 
project ter ondersteuning 
bestaan namelijk: projecten 
voor Kobylin in Polen en 
Mumbai in India.

 Jac. van der Vorst

Van de bestuurstafel

Vergadering bestuur OLS-
Federatie op dinsdag 2 augus-
tus 2005

OLS te Wessem
Het was een prima verlopen 
O.L.S. Zowel op zondag 3 als 
op zaterdag 9 juli waren er 
veel toeschouwers. Enkele aan-
dachtspunten zullen tijdens de 
evaluatie op 8 september aan 
de orde komen.

Vacature President
Het bestuur van de Oud-
Limburgse Schuttersfederatie, 
in vergadering bijeen op 
dinsdag 2 augustus 2005 te 
Baexem, heeft om te voorzien 
in de vacature, welke ontstaan 
is door het overlijden van 
dhr. Drs. Frans Wolters als 
President, unaniem besloten 
aan de Algemene najaarsver-
gadering van � oktober 2005, 
voor te stellen en te benoemen, 
onze huidige vice-president 
dhr. Jos Michels, uit Bocholt 
(B).

Vacature vice-president
Doordat dhr. Jos Michels 
als vice-president benoemd 
zal worden tot president, zal 

het bestuur in de vacature 
vice-president voorstellen en 
benoemen, onze huidige pen-
ningmeester dhr. Drs. Louis 
Litjens uit Helden.

Voorzitter Jurycommissie
Als opvolger van dhr. T. 
Schmitz als Juryvoorzitter is 
dhr. Jacob Gorissen benoemd.

Voorz. Normencommissie
Als opvolger van dhr. B. 
Cox als voorzitter Normen-
commissie is dhr. Jo Beeren 
benoemd.

Milieu
Op �6 augustus zal een ver-
volg plaatsvinden voor de 
totstandkoming van de nieuwe 
circulaire Traditioneel Schieten 
in de beide Limburgen, tus-
sen de Provincie Limburg – de 
OLS-Federatie en de Gemeente 
Weert. Op 6 september zal ook 
het Ministerie van VROM weer 
aan dit overleg deelnemen.

Scholenproject
Heeft momenteel een kleine 
hapering in de vorm dat de 
financiële medewerking uit 
de Provincie en Euregio niet 
zo vlot verloopt. Wordt aan 
gewerkt.

Jos Michels voorgesteld 
als president
Zoals hiernaast in de rubriek 
‘Van de bestuurstafel’ te lezen 
is, heeft het OLS-bestuur een 
oplossing gevonden voor de 
vacature van OLS-president 
na het overlijden van Frans 
Wolters. Een commissie 
bestaande uit het dagelijks 
bestuur aangevuld met de ere-
presidenten heeft zich gebogen 
over de kandidaten voor het 
presidentschap. Hiertoe had 
men vanuit diverse kanalen 
namen aangereikt gekregen. 
Besloten is de huidige vice-

Jos Michels, beoogd 
Federatiepresident.

president Jos Michels als nieu-
we president voor te dragen. 
Hiermee wordt recht gedaan 
aan de grote inspanningen 
die Jos Michels zich getroost 
heeft voor het schutterswezen. 
Als burgemeester van Bocholt 
was hij in �996 en �997 voor-
zitter van de stuurgroep die 
het OLS respectievelijk in 
Bocholt en Kaulille organi-
seerde. Hierna werd hij lid 
van het OLS-bestuur, het SAS 
en de Stichting Vrienden. Het 
OLS-bestuur toont hiermee 
flexibiliteit om deze vacature 
en andere vacatures (ontstaan 
door het terugtreden van 
Tim Schmitz en Ben Cox) in 
eigen gelederen op te vullen. 
Anderzijds zal de noodzaak 
groter worden om ook vers 
bloed van buiten aan te trek-

ken om het 
bestuurlijk 
élan niet te 
verliezen. 
Met de voor-
dracht van Jos 
Michels wordt 
duidelijk dat 
het vinden 
van een ade-
quate opvolger 
van Frans 
Wolters van groter belang 
wordt geacht dan het gent-
lemens agreement (sinds de 
deelname van de Belgische 
schutters aan het OLS in �948) 
dat de Federatiepresident een 
Nederlands-Limburger en de 
vice-president een Belgisch-
Limburger is.

 Luc Wolters
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In 2006 is het 100 jaar geleden dat het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest zijn naam kreeg. Dat is een uitstekende 
gelegenheid om bij stil te staan. Mogelijk biedt het zelfs 
aanknopingspunten om leden van de koninklijke huizen 
als gasten op ons volksfeest te vragen. Het is immers een 
van de weinige verbroederingsfeesten die – al een eeuw 
lang – over de landsgrenzen heen gehouden worden. 
Stramproy, direct aan de Belgische grens, leent zich 
uitstekend om de Limburgs-Limburgse banden nauwer 
aan te halen.

Terug naar 1906
In �906 besloten de bestuur-
ders van schutterij St.-
Aldegondis Buggenum dat 
het schuttersfeest dat zij dat 
jaar zouden organiseren, 
de naam “Oud-Limburgs 
Schuttersfeest” zou krijgen.* 
Dit Grote Internationale 
Schuttersfeest bestond in een 
reeks al dertig jaar, waarbij tel-
kens de winnaar van de schiet-
wedstrijden dit festijn het 
volgende jaar zou organiseren. 
Om dit schuttersfeest van de 
andere te onderscheiden, kreeg 

het de naam “Oud-Limburgs 
Schuttersfeest”, een naam die 
een begrip is geworden en 
vaak alleen nog maar als afkor-
ting “OLS” gebezigd wordt. 
Een goed verstaander heeft aan 
een half woord genoeg.

Merknaam OLS
Het OLS is – onder deze 
naam – nog niet aan zijn hon-
derdste editie toe, maar de 
“merknaam” Oud-Limburgs 
Schuttersfeest is in 2006 wel 
een eeuw lang in gebruik. Dit 
zou een goede aanleiding zijn 

om bij deze 
gelegenheid 
vorstelijke aandacht voor 
ons grootste schuttersfeest 
te vragen. Die aandacht is 
er wel al in de vorm van de 
hoge bescherming die konin-
gin Beatrix en koning Albert II 
aan het OLS geven, maar �00 
jaar OLS zou toch ook de ide-
ale gelegenheid zijn om leden 
van de beide koninklijke hui-
zen voor deze feestelijke editie 
uit te nodigen en als eregasten 
te verwelkomen.

Vorstelijke 
belangstelling
Natuurlijk zal dit een grote 
inspanning vergen op het 
gebied van openbare veiligheid 
en zullen vele extra maatre-
gelen die genomen moeten 
worden, die evenwel niet het 
optocht- en wedstrijdgebeuren 
lam mogen leggen. Dat is een 

overweging waard. 
Maar anderzijds levert 
een vorstelijke belang-
stelling veel op. De 
schutters zijn immers 
begaan met “altaar, 
haard en troon” en 
die troon komt dan 
in ieder geval binnen 
reikwijdte. En vorste-
lijke aandacht betekent 
in ieder geval ook een 
vorstelijke waardering 
voor onze schuttersac-
tiviteiten en die stellen 
we bijzonder op prijs.

Media-aandacht
Anderzijds is de media 
gewoon om aan die 
evenementen waar 
een lid van het vor-

stenhuis belangstelling aan 
geeft, zelf ook aandacht te 
schenken. Hierdoor zou het 
OLS landelijk in de schijn-
werpers komen, daar waar 
het nu enkel als Limburgse 
aangelegenheid beschouwd 
wordt. In Nederland heeft men 
zich althans vaker verwonderd 
waarom de nationale televisie 
jaarlijks zoveel tijd besteedt 
aan het “skutsjesielen” of het 
rapen van de kievitseieren en 
niet aan het OLS. Het kan ons 
schutters extra bezoekers ople-
veren en misschien is dat inte-
ressant. Stramproy heeft hier 
in ieder geval ervaring mee, 
want in �986 bij het toenmalig 
OLS in Stramproy bracht de 
KRO het schuttersfeest voor de 
camera en zond er beelden van 
uit op de TV. Voor herhaling 
vatbaar, lijkt me.

 Luc Wolters

*  Zie het onderzoek van Wim 
Pijpers, “Het eerste Oud-Limburgs 
Schuttersfeest (�)”, in: LS ��, juni 
�99�, 2-6.

 

  Brussel 1933: koning Albert 
schiet met pijl en boog 
bij zijn bezoek aan het 
Koninklijk Serment der 
Handboogschutters Willem 
Tell. Een jaar later zou de vorst 
verongelukken. 
Uit: Enkele overleveringen en gebrui-

ken van Belgische folklore (�939).

 

  Middelbeers 1949: koning Juliana schudt de hand van de keizer van het  
St.-Sebastiaansgilde. Enkele voorbeelden van koninklijk interesse in het schut-
ters- en gildewezen.                                 Uit: Juliana 75, Nationaal fotoalbum (�984).

100 jaar “Oud-Limburgs Schuttersfeest”

Wordt het tijd voor koninklijke 
gasten op ons feest?
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Met foto’s van:
Fred Vliegen
Lieske Leunissen
André Meijers
Pieter Roberts
Roland de Vaan
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Zondag �7 juli was Born ver-
volgens gastheer voor de circa 
zestig deelnemende schutte-
rijen. De organisatie was erin 
geslaagd een prachtig terrein 
voor het ZLF te charteren en 
via een achterompaadje was 
de weg naar het vertrek van 
de optochtroute gebaand bij 
de Bornse voetbalvelden. Het 
feest werd geopend vanaf de 
traditionele kiosk. Als eregas-
ten werden door stuurgroep-
voorzitter en statenlid Noël 
Lebens de nieuwe gouverneur 
Léon Frissen en het OLS-
bestuur onder leiding van 
vice-voorzitter Jos Michels, 
alsmede de kerkelijke overhe-
den van Born en het bisdom 
en de wereldlijke overheden 
van de gemeente Sittard-
Geleen(-Born) verwelkomd. 
Tijdens de opening werd Lau 
op de Kamp, penningmees-
ter van de Zuid-Limburgse 
Schuttersfederatie herdacht. 
Enkele meisjes van de plaatse-
lijke harmonie l’Union Born 
werd de hitte teveel bij het 
spelen van de volksliederen. 
De optocht vond plaats onder 
stralende weersomstandighe-

den, waardoor enkele korpsen 
als Obbicht en Spaubeek in 
zomertenue aantraden. De 
optocht werd geopend door de 
drumband van St.-Martinus 
Born onder leiding van tam-
bour-maître Louis Swelsen, 
die zich al gooiend met zijn 
tambour-majoorsstok een weg 
baande door de druk bezette 
optochtroute. Na de optocht 
vonden de wedstrijden plaats. 
De dagbladen besteedden 
daags na het evenement een 
groot artikel aan de steeds 
grotere deelname van vrouwen 
aan het schieten: steeds meer 
dames vinden de weg naar de 
schietboom en weten zich een 
plek bij de beste zes te ver-
werven, aldus de bevindingen 
van de vrouwelijke reporter. 
Voorzitter Jo Herffs van het 
ZLF-bestuur maakte met de 
genodigden zijn rondgang over 
het feestterrein en gaf uitleg bij 
de diverse wedstrijden. Onder 
zijn aandachtig gehoor waren 
zelfs enkele jonge priesters 
in toga, een en ander onder 
toeziend oog van een securi-
tyfunctionaris. Anders dan bij 
het OLS, zijn de schietwed-

strijden niet bepalend voor de 
organisatie van volgend jaar. 
Die is namelijk al bekend. In 
2006 zal St.-Michaël Doenrade 
het ZLF organiseren. Vaak 
genoeg kwam het dan ook 
voor dat de schietwinst van 
het ZLF gedeeld werd, voor de 
schutterijen die bij het donker 
worden nog in de race waren. 
Zo niet in Born, waar de wed-
strijd uitgeschoten werd:
�. St.-Hubertus Nattenhoven
2. St.-Hubertus Ubachsberg
3. St.-Sebastianus Eys
Vervolgens heeft het ZLF ook 

een goede graadmeter voor 
de best presterende schutterij 
over de gehele lijn beschouwd. 
Hiervoor worden de pun-
ten van houding optocht, 
defilé en schieten opgeteld. 
Jammer dat zelfs voor deze 
prijs geloot moest worden. 
St.-Joseph Buchten en St.-
Salvius Limbricht haalden op 
deze drie onderdelen samen 
467 punten, Limbricht won de 
loting en ging met de dagbeker 
naar huis.

 Luc Wolters

Zuid-Limburgs Federatiefeest in Born
Het Federatiefeest van de drie zuidelijke bonden, 
het ZLF, was een mooi geslaagd schutterstreffen. Het 
weer werkte uitstekend mee, droog en warm, en dat 
wil al wat zeggen in de zomer van 2005. De terreinen 
waren prachtig gelegen en goed toegankelijk en op 
het ZLF toch stukken overzichtelijker dan op het 
OLS, vanwege de schaalgrootte. Dat is ook de sfeer 
van het Federatiefeest: intiem, gezellig, ons treft 
ons, tijd voor een gesprek. Het ZLF had evenals het 
OLS een kinderprogramma. Dat is een goede zet, 
omdat de jeugd aldus naar aanleiding van een groot 
schutterstreffen bij het schutterswezen betrokken 
wordt, ermee vertrouwd wordt gemaakt. Want het is 
allang geen vanzelfsprekendheid meer, dat kinderen 
de schutterij kennen en weten wat zich binnen zo’n 
vereniging afspeelt. We moeten, wat dat betreft, blijven 
missioneren. Op de zaterdag was een H. Mis, waarvoor 
de afvaardigingen van de schutterijen uit de drie 
bonden waren uitgenodigd. De misboekjes waren zelfs 
op internet na te lezen. Opinie

Wat doet security op een schuttersfeest?
Je verwacht security bij een louche discotheek, tijdens grote festivals 
dat een dubieus publiek aantrekt, in het nachtelijke uitgaansleven 
waar intensief toezicht moet worden gehouden, kortom op die 
plekken waar de openbare veiligheid in het geding is. Maar niet 
op een schuttersfeest. Echter tot mijn grote verbazing zag ik op 
het Zuid-Limburgs Federatiefeest in Born diverse security-mensen 
rondlopen: strak in het pak, met een grote ‘v’ van ‘veiligheid’ op de 
revers, een draadje in het oor voor de onderlinge communicatie 
en soms met het formaat van een uitgebouwde klerenkast, type 
uitsmijter dus. Ze stonden al bij de ingang van het feestterrein te 
beoordelen welk publiek en welke risico’s ze vandaag mochten 
verwachten, ze stonden bij de opening naast de kiosk (waar ze ove-
rigens ook de helpende hand reikten bij flauwvallende meisjes), ze 
stonden de ingang van de VIP-tent te bewaken en togen mee toen 
de federatievoorzitter met de genodigden – enkele priesters, eregas-
ten en de vice-voorzitter van het OLS – de rondgang maakte langs 
de wedstrijden. Waar ligt hier het risico?? Angst voor aanslagen, 
dreigbrieven, bommengooiers, ze zijn wel dagelijks op het nieuws 
te zien in de ver-van-mijn-bed show, die overigens steeds dichterbij 
komt, maar dat verwacht je toch niet op onze eigen schuttersfees-
ten? Die willen de sfeer van vertrouwdheid, van gemoedelijkheid en 
gezelligheid opoepen. Securityfunctionarissen verstoren dit beeld, 
in het uitgaansleven en bij ‘ruig publiek’ of bij persoonsbeveiliging 
van staatslieden zijn het voorzorgsmaatregelen, maar openlijk ver-
toon van zowel politie als security blijkt de laatste tijd meer agressie 
op te roepen dan te beteugelen. Wellicht was onvoldoende politie 
beschikbaar en werd het evenement groot genoeg geacht om zich 
van extra protectie te voorzien, maar security op een schutters-
feest is voor mij als vloeken in de kerk. Het roept voor bezoekers 
en deelnemers het beeld op dat er gevaar dreigt, dat men verdacht 
wordt, dat beveiliging noodzakelijk is. Dat zijn associaties, die ik zo 
ver mogelijk van een schuttersfeest vandaan wil houden.

 Luc Wolters

September 2005
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Schutterij St.-Paulus Epen 
viert het 375-jarig bestaan

Oudste zilver 1756
Het oudste zilveren schild van 
de Epense schutterij dateert uit 
�756. Een uitgebreid inschrift 
memoreert hoe het schild 
bij de vereniging terecht is 
gekomen: Sinjeur Henricus 
Libot, wonende tot E(u)pen, 
getrouwd met Christina 
Thyssen, dochter van sinjeur 
Jan Thyssen van de Luitenhof 

onder Epen heeft dit schild 
gegeven als gedenkteken aan 
de schutterij van Epen. Het 
staat er allemaal op, op die 
oudste hartvormige plaat, 
compleet met het familiewa-
pen van Libot, namelijk een 
wapen met 9 koeken, gedekt 
door een helm met daarop 
drie struisvogelveren als helm-
teken. Er is sprake van een 

gedenkplaat, misschien is het 
niet eens een koningsschild. 
Uit de �8e eeuw zijn er nog 
meer zilveren schilden: twee 
zilveren sikkels (uit �777 en 
�784), twee koningsplaten (uit 
�783 en �784) en de zilveren 
vogel (uit �787). De sikkels en 
de vogel hebben alle drie een 
opschrift in de trant van: “de 
schutterij van Epen heeft mij 
gegeven”. Schutterij St.-Paulus 
Epen gaat uit van een oprich-
ting anno �630. Hiermee volgt 
men een traditie, immers 

in �930 werd het 300-jarig 
bestaan luisterrijk gevierd en 
in �980 het 350-jarige jubi-
leum.

Oudere vermeldingen
Er is nog een oudere ver-
melding van de schutterij, 
die dateert uit �7�7, toen ze 
werd opgeroepen om bij een 
wereldlijk feest present te zijn. 
In dat jaar zou de heerlijkheid 
Wittem (waar Epen deel van 
uitmaakte) een nieuwe lands-
heer krijgen in de persoon van 
Johan Rudolf von Pretlack, 
generaal-luitenant van Hessen-
Darmstadt, die op 27 juli 
ingehuldigd werd. Bij die 
gelegenheid moest uit elk huis-
houden een persoon voorzien 
van geweer en zes patronen  
bij deze feestelijkheden present 
zijn, die onder commando 
kwamen te staan van de offi-
cieren van de schutterijen van 
Mechelen en Epen, buurtge-
wijs opgesteld en met vaandels, 
trommen en andere muziek-
instrumenten. Van een andere 
bron is bekend dat de dros-
saard jonkheer Adolf Bertholf 
van Belven, woonachtig te 
Epen, namens graaf Floris II 
van Pallant in �6�2 de heer-
lijkheid Eys zou ontvangen. 
Goedschiks ging dit niet, zodat 

 door Luc Wolters

Met een drumbandtoernooi, een herdenkingsdienst 
en een nieuw vaandel zet schutterij St.-Paulus Epen 
het 375-jarig bestaan luister bij. Tevens maken de 
vanzelfsprekende receptie en het gedenken van de 
overledenen deel uit van het jubileumprogramma. Het 
herdenken van de voorgaande generaties schutters 
is een terecht onderdeel van de jubileumviering, 
want als in vroeger eeuwen al die schutters niet hun 
beste beentje voor hadden gezet voor de plaatselijke 
schutterij, dan was die vereniging er nu niet meer, laat 
staan dat ze een eeuwenoude ouderdom zou kunnen 
vieren. Bij gelegenheid van dit jubileum willen we 
dus graag ook even de blik achteruit wenden om een 
aantal hoogtepunten uit het verleden de revue te laten 
passeren.


Het 

register 
uit 1808 

meldt dat 
de broe-

derschap 
onder 

patronage 
stond van 
St.-Paulus 
en Maria.

 

De schutterij van Epen in 1907 in burgerkledij, met uitzondering 
van tamboer-majoor W. Nix en koning Willem Watrin.
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de drossaard op 9 mei van dat 
jaar Eys binnentrok met twee 
paarden en 54 schutten en 
er de schout gevangen nam. 
Of het hier schutten van een 
schutterij betreft, is onzeker. 
Vervolgens is er nog de loze 
bewering dat de schutten van 
het St.-Petrus en Pauligilde 
uit Epen de verdediging van 
het kasteel Wittem voor hun 
rekening hebben genomen, al 
in de �2e eeuw. Een dergelijke 
opmerking moeten we naar 
het rijk der fabeltjes verwijzen. 
De plicht om de lokale vesting 
te verdedigen, gold in de late 
Middeleeuwen voor alle weer-
bare inwoners.

Sint Paulus
Patroonheilige van de schut-
terij is Sint Paulus, tevens de 
patroon van de parochie Epen. 
Een van de karakteristieke uit-
beeldingen van deze apostel is 
die, wanneer hij door een ver-
blindend licht van het paard 
stort en zich bekeert tot het 
christendom als hij de stem 
van Jezus hoort. Hij verandert 
zijn naam van Saulus in Paulus 
en wordt op 25 januari ver-
eerd wegens die uitzonderlijke 

bekering en op 26 juni van-
wege zijn martelaarschap: hij 
werd als Romeins staatsburger 
onthoofd omwille van zijn 
geloof. En nog steeds houdt 
de St.-Paulus schutterij het 
jaarlijkse koningsvogelschieten 
in het laatste weekend van 
juni. Vroeger viel in die week 
ook het gezamenlijke feest van 
HH. Petrus en Paulus, dat op 
29 juni steevast een vrije dag 
opleverde. Op die dag werd in 
de �9e eeuw het vogelschieten 
gehouden.

Heroprichting 1808
Na de inval van de Fransen in 
�794 kwam het schuttersle-
ven stil te liggen; de schutte-
rijen waren in de ogen van de 
Fransen broederschappen en 
alle kerkelijke instellingen zon-
der maatschappelijke functie 
werden door hen stilgelegd en 
hun goederen geconfisqueerd. 
Daarin komt verandering als 
Napoleon aan het bewind 
komt. Hij sluit een verdrag 
met de Paus en allengs bloeit 
het schuttersleven weer op. 
In �808 vertoont de Epense 
schutterij weer tekenen van 
leven. Dit is vastgelegd in een 
dik boek. Op de eerste pagina 
lezen we dat de schutterij 
inderdaad een broederschap 
was en niet alleen St.-Paulus 
als patroon kende. “Register 
Buch Der Bruderschafft unser 
lieben Frauen und Mutter 
Gottes Mariae und heiligen 
Apostels Pauli Patronen der 

pfahr-Kirche von Epen 29ten 
Junij 1808”. Hierna volgt het 
reglement, dat bestaat uit �6 
artikelen. In het eerste artikel 
werd eerbied aan God, Maria 
en St.-Paulus verlangd en 
gehoorzaamheid aan de kapi-
tein van de schutterij, zowel 
tijdens de processie als in 
andere aangelegenheden van 

de schutterij. Voor het zielen-
heil van ieder overleden lid 
werden een hoogmis en twee 
leesmissen besteld, waarbij alle 
leden aanwezig dienden te zijn. 
Afwezigheid was boeteplich-
tig en kostte �0 mark. Bij de 
processie moesten de schutters 
met een flambouw present 
zijn of het kostte hen �5 mark. 
Voor het koningsvogelschieten 
was een eigen geweer vereist 
op boete van �0 mark. Met 
strenge straffen en boetes werd 
de discipline gewaarborgd: 
“wenn einer sein sollte welcher 
sich auf vorgeschriebenen tag 
sollte ungebürlich  auffuren 
solang die schutzerij unter orde 
stehet, sol er das erste mahl zur 
strafe zahlen 15 mark, das zwei-
te mahl 25 mark und das dritte 
mahl vor allen schutzen aus-
gestrichen werden”. Inderdaad 
staan in de boeken diverse 
leden, waarvan de naam is 
doorgehaald. Het kader van 

 St.-Paulus Epen in 1921. 
Behalve de geüniformeerden 
staan ook veel burgers op de foto. 
Dit zijn de koningsknechten, 
waarmee de koning, Frans Pelzer, 
rondtrok op de kermisronde. Op 
de achtergrond is nog een ereboog 
voor de processie te zien.

 

 De eerste vrouwelijke koning in 1959.
 

 En de tweede vrouwelijke koning in 2003. 
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de vereniging bestond uit een 
kapitein, luitenant, vaandel-
drager (“Fenderick”), adjudant, 
korporaal en bovendien een 
secretaris en de koning. De 
vereniging bestond voorts uit 
vijftig leden. Er werd in die 
jaren geregeld de koningsvogel 
geschoten: van �808 tot en met 
�8�� zijn er koningsschildjes 
of –medailles. De koning ont-
ving een jaarlijkse rente en de 
muzikanten – fluitspeler en 
tamboer – werden voor een 
paar franken ingehuurd.

Officiersplaatsen 
verkocht
Behalve de muzikanten kreeg 
ook de rond �860 geïntrodu-
ceerde tamboer-maître een 
vergoeding. Dit bleef zo tot 
aan de Eerste Wereldoorlog. 
Hierna maakten vaste tam-
boers als lid deel uit van de 
vereniging. De contributie 
bedroeg in �85� 30 cent. Dat 
jaar bedroeg het kassaldo 
slechts f. �,09 en hierop kon de 
vereniging niet teren. Zo werd 
besloten dat de officieren voor 
hun positie zouden betalen. 
De secretaris betaalde f. 2,50, 
de kolonel f. 3,-, de majoor 
f 5,75, de generaal f. 8 en de 

kapitein maar liefst f. �2,-. 
Hierbij moet vermeld worden 
dat de generaal weliswaar het 
hoogste in rang was, maar de 
kapitein van oudsher de bevel-
voerder en dit vertaalde zich 
kennelijk in de prijs. Bij opbod 
bracht dit enkele guldens in 
de kas en droegen de breedste 
schouders het zwaarste finan-
ciële gewicht. Tot �890 werden 
de officiersrangen - tevens 
de bestuursfuncties - publiek 
verkocht. Sindsdien worden 
de bestuurders gekozen en de 
officieren op grond van ver-
diensten benoemd.

Zouaven
Lang bestond de uniformiteit 
in kleding enkel uit het dragen 
van een sjerp. Hierin kwam 
verandering in �874, toen 
zogenaamde “zuaven” kledij 
werd aangeschaft. Het stof 
voor de zouaven-kleren kostte 
34 francs en 40 cent. Aan ene 
Deckers werd 30 francs betaald 
voor het naaien. Voor een 
kerkelijke erewacht vormden 
de zouaven destijds bij uitstek 
het voorbeeld. Dit waren de 
katholieken uit heel Europa 
die de paus te hulp schoten 
toen de pauselijke staat in 

haar bestaan bedreigd werd. 
Deze droegen exotische uni-
formen met een brede broek 
(type drollenvanger) en een 
klein jasje met schuine kepie. 
De verplichte aanwezigheid 
van de schutters wordt in het 
reglement van �890 nogmaals 
onder de aandacht gebracht: 
de officieren betaalden voor 
deze overtreding �5 keer zoveel 
dan de gewone leden. Twee 
maal afwezig betekende ont-
zetting uit de officiersrang. De 
generaal kreeg de taak om bij 
elke activiteit van de schutterij 
de officieren schriftelijk te ver-
wittigen. Enkele lokale feitjes: 
tijdens de kermisfeesten van 
zaterdag 25 tot en met dins-
dag 28 augustus �877 vond de 
huldiging van de nieuwe keizer 
J.H. Goebbels plaats; de vorige 
was nog maar drie jaar in 
functie. Op kermismaandag in 
�878 werd een concert gehou-
den. In �897 moet de Epense 
schutterij wel erg content zijn 
geweest met haar toenmalige 
president, want bij gelegenheid 
van diens naamfeest wordt een 
advertentie in De Limburger 
Koerier geplaatst met de uit-
roep: “Vivat Jacques”.

Schuttersfeesten
In �869 werd voor het eerst 
deelgenomen aan het schut-
tersfeest te Simpelveld. Op 
Pinkstermaandag werd dit 
gehouden met deelname van 
acht schutterijen en een har-
monie. Het zou zeker niet de 
laatste keer zijn voor Epen. In 
�887 was de schutterij present 
bij het schuttersfeest in Eys 
en in �888 te Mechelen. Tien 
jaar later namen de Epense 
schutters – compleet met de 
harmonie – deel aan het schut-
tersfeest in Wijlre. Begeleiding 
door de harmonie kostte de 
schutters f �4,40 en verteer 
onderweg en in Wijlre f �2,59. 
In datzelfde jaar werd in Epen 
bij de gebroeders Janssens een 
prijsvogelschieten namens de 
schutters georganiseerd. Ook 
toonde men in die jaren de 
trouw aan het koningshuis. In 
�898 nam de schutterij deel 
aan de optocht, georganiseerd 
ter gelegenheid van de kroning 
van Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina. En uit �90� bezit 
de vereniging een medaille ter 
gelegenheid van het huwelijk 

  Vijfentwintig jaar geleden bij 
het 350-jarig bestaan.
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van Koningin Wilhelmina met 
prins Hendrik. Anno �908 is 
de samenstelling van het kader 
van St.-Paulus Epen als volgt: 
een erevoorzitter, een kapitein 
annex voorzitter, generaal, 
kolonel, majoor, �e en 2e lui-
tenant, een officier, penning-
meester, secretaris, maar liefst 
2 keizers te weten Jos Rompen 
(uit �874) en Hubert Göebbels 
(uit �877), de koning, maar 
ook een vogelvervaardiger, 
plaatvervaardiger (onder aan 
de vogel zat dikwijls een ijze-
ren plaat die weggeschoten 
moest worden), een banierdra-
ger, tamboer-maître, tamboer 
en behalve een zestal jubilaris-
sen telde de vereniging maar 
liefst �37 schutters, hoofd-
zakelijk contribuanten. Om 
de tekorten in de kas tegen 
te gaan, besloot Epen om in 
�909 zelf een internationaal 
schuttersfeest te organiseren, 
waardoor het tekort van �00 
mark veranderde in een batig 
saldo. In de periode �9�4-�9�8 
werden de activiteiten omwille 
van de Eerste Wereldoorlog 
gestaakt. Nadien werd herstart 
met 68 leden en 5 bestuursle-
den. De term ‘gewapend lid’ 
komt voor ’t eerst in �9�9 

voor: er waren tien 9 geweer-
dragers.

Schuttersbond
In �924 nam Epen deel aan 
een schuttersfeest in Eys, een 
bondsfeest van een voorloper 
van de huidige R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond, die 
drie jaar eerder was opgericht. 
In �928 werd Epen lid van de 
schietbond als opvolger van 
de eerdergenoemde bond. 
Vervolgens kwam het in �932 
tot de definitieve oprichting 
van de Zuid-Limburgse Bond, 
waar Epen van begin af aan 
deel van uitmaakt. Een jaar 
eerder was de schutterij van 
Epen present bij de oprich-
tingsvergadering en bij de 
oprichting werd J. Peerboom 
als afgevaardigde namens Epen 
in het bondsbestuur geplaatst. 
In �936 organiseerde Epen het 
eerste bondsfeest in die plaats. 
Ook in �946, het eerste jaar 
na de oorlog dat de schutters-
bond weer bondsfeesten hield, 
was Epen wederom één van 
de organisatoren. Bij gelegen-
heid van het �00e bondsfeest 
in �969 werd Epen gehuldigd 
samen met de andere schut-
terijen die van begin af aan 

lid zijn. Evenzo bij het 200e 
bondsfeest in 200�, dat samen-
viel met het 80-jarig bestaan 
van de bond en dat in Epen 
georganiseerd werd.

Na de oorlog wordt 
geëxerceerd
In �930 werd een groots opge-
zet schuttersfeest op touw 
gezet bij gelegenheid van het 
300-jarig bestaan. Hieraan 
namen maar liefst 6� schut-
terijen deel en �5 andere 
verenigingen, zoals harmonie, 
fanfare, fietsclubs en derge-
lijke. Het staat te boek als een 
zeer geslaagd jubileum. Na de 
Duitse bezetting moeten de 
culturele verenigingen hun 
activiteiten staken en hun 
attributen bij de gemeente 
inleveren. Door P. Notermans 
werd het besluit genomen om 
niet alles in te leveren: het 
koningszilver en een aantal 
buksen niet. Verder bestond 
de vereniging ‘ondergronds’ 
verder: de contributie wordt 
geïnd, indien nodig wordt een 
schuttersmis besteld en in �945 
toont Notermans een kas en 
kasboek, waarin het vooroor-
logse negatieve saldo gewijzigd 
is in een creditsaldo van ruim 

f �46. Een bloeiperiode breekt 
aan. Met name op het gebied 
van de exercitie gooide Epen 
hoge ogen: tijdens het OLS 
in Margraten in �954 haalde 
het exercitiepeloton de eerste 
prijs met lof der jury. Diverse 
malen werd de Wimpel en 
Wisselbeker orde Folklore 
behaald. Tot drie maal toe 
werd de door Prins Bernhard 
uitgeloofde wisselwimpel voor 
de beste prestatie in een jaar 
gewonnen, namelijk in �957- 
�959 en �966. Met die palma-
res mocht Epen in �960 een 
demonstatie geven aan hoge 
officieren va de Koninklijke 
Landmacht, waaronder diverse 
generaals. Het zilveren rege-
ringsjubileum van Koningin 
Juliana in �973 werd door 
mede door een afvaardiging 
met vaandel van de schutterij 
van Epen opgeluisterd. Later 
dat jaar was de vereniging 
op Prinsjesdag present bij de 
traditionele opening van de 
Staten Generaal, waar Epen 
een erehaag op het Binnenhof 
vormde voor de Koningin, 
waarna een demonstratie van 
drumband en exercitie gegeven 
werd. Epen is op hoog niveau 
blijven exerceren; de wisselbe-

In 2000 werd de vereniging in 
nieuwe uniformen gestoken.
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ker voor de exercitie werd zes 
maal door het Epense exerci-
tiepeloton gewonnen, voor ‘t 
laatst in 2003.

Hoogtepunten
Een hoogtepunt voor wat 
betreft de organisatie van 
schuttersfeesten, was het 
Federatiefeest in �963, toen 50 
schutterijen door Epen trok-
ken. Belangrijke mijlpalen 
zijn ook de vier keer geweest, 
dat de vereniging zich nieuwe 
uniformen aanmat. Voor ’t 
laatst gebeurde dat met een 
grootse dorpsactie, waarbij 
zelfs een auto verloot werd, in 
2000. Deze nieuwste unifor-
men zijn getrouwe kopieën 
van de schutterijuniformen 
zoals die gedragen werden 
door de stadsschutterijen aan 
het begin van de vorige eeuw. 
Qua prijzen doen de Epense 
schutters niet onder voor hun 
collega schutterijen. De prij-
zenkast puilt uit met tussen 
de 4.500 en 5.000 behaalde 
prijzen en medailles en tiental-
len oorkondes en lauwertak-
ken. Het vrouwelijke element 
is mettertijd mondjesmaat 
aan bod gekomen: in �958 
was mevrouw Ubaghs-van der 
Voort de eerste vrouwelijke 
koning en in 2003 was haar 
kleinkind de tweede vrouw 
als koning. Beiden droegen 
zelf het zilver. In �980 vierde 
de Epense schutterij het 350-
jarig bestaan, waarbij men 
over 60 geüniformeerde en 

304 contribuerende leden 
beschikte. Anno heden is de 
vereniging present bij ker-
kelijke feesten en rouwdien-
sten, met Koninginnedag, 
Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag. Jaarlijks staan 
het koningsvogelschieten, 
gemeentelijke toernooien 
(schieten en drumband) en 
andere dorpsaangelegenheden 
op de agenda. Het is een graag 
geziene gast in het nabije bui-
tenland Duitsland, België en 
zelfs Frankrijk.

Jubileum en 
nieuwe vlag
Het nieuwste hoogtepunt dat 
zich in de verenigingshisto-
rie aandient, is het 375-jarig 
bestaansfeest. Mogelijk heeft 
de vereniging een ander 
oprichtingsjaar, dan waarvan 
thans wordt uitgegaan, echter 
de schutters hebben zich geba-
seerd op de jubilea, die door 
hun voorgangers gevierd zijn. 
De gelegenheid wordt aange-
grepen om historisch terug te 
blikken en geoutilleerd te zijn 
voor de toekomst. Met het oog 
op dit laatste wordt tijdens 
het jubileum een nieuwe vlag 
aangeboden. 
Binnen de 

schutterij is meermaals van 
vlag gewisseld, echter steeds 
stond er de afbeelding op van 
de Heilige Paulus, die verblind 
door een groot licht van zijn 
paard valt en zich bekeert. In 
�884 werd een nieuwe dra-
peau gekocht bij het Atelier 
Stolzenberg in Roermond 
(kostte f �62), die werd 
ingezegend door de pastoor. 
Vervolgens heeft de vereniging 
nog vlaggen uit �869, �959, 
�978 en �995. Heel bijzon-
der – wellicht uniek – is de 
rouwvlag uit �866. Op het bid-
prentje van Johan Cortenraad 
uit �900 stond al vermeld dat 
tot zijn nagedachtenis een 
‘Schützendienst’ gehouden 
werd. Zo is het vieren van een 
eeuwenoud jubileum toch 
ook altijd weer terugkijken 
naar allen die in het verleden 
de fakkel brandend hebben 
gehouden om de vereniging 
tot vandaag te laten voortbe-
staan.

Bronnen:
-  Jubileumboek ter gelegenheid van 

het 350-jarig bestaansfeest van de 
schutterij St. Paulus Epen. �630, 9 
augustus �980.

-  Jef Meertens, Schutterij St. 
Sebastianus Mechelen 325 jaar, 
�657-�982. ([�982]) heeft het 
over de inhuldiging in �7�7, maar 
noemt de verkeerde landsheer Von 
Gieck.

-  H. Mosmans CssR, De Heeren van 
Wittem (Venlo �923).

-  J.A. Jolles,  ‘De Schuttersgilden 
en Schutterijen van Limburg’ in: 
Publications (�937) �22-�23; het 
oudere boek van omstreeks �8�5 
dat hij niet te zien kreeg, is thans 
weer boven water.

-  De Limburger Koerier, �869-�9�0.
-  Documentatie Luc Wolters.

Programma 
Jubileum Epen

Het jubileum van schutterij 
St.-Paulus Epen zal worden 
gevierd in het weekend van 
�7 en �8 september. Op zater-
dag �7 september wordt het 
gemeentelijk drumbandtref-
fen van de gemeente Gulpen-
Wittem gehouden in en nabij 
het Gemeenschapshuis (patro-
naat). Aanvang om �6.00 uur. 
Na afloop, rond �9.00 uur, zorgt 
een orkest voor stemming.

Zondag �8 september wordt 
het jubileumfeest begonnen 
met een jubileumdienst in de 
parochiekerk van de H. Paulus. 
Vicaris pater T. Storcken S.M.A 
en onze geestelijk adviseur 
pastoor H.van Horne gaan in 
deze dienst voor. Het Epense 
gemengd koor zal de mis muzi-
kaal opluisteren. Tijdens deze 
jubileumdienst zal het nieuwe 
verenigingsvaandel, vervaardigd 
door de firma Stadelmaier in 
hun atelier in Kevelaer, worden 
overgedragen aan onze vaandrig 
Robert Schijns, waarna de inze-
gening zal plaatsvinden. 

Na deze plechtige dienst zul-
len alle overleden leden van 
de schutterij op de dodenak-
ker herdacht worden, waarna 
ter nagedachtenis van hen de 
Last Post ten gehore wordt 
gebracht. Hierna wordt een 
korte rondgang door het dorp 
gemaakt en naar het Patronaat 
gemarcheerd, waar de koffietafel 
staat te wachten. Hierna zal de 
interne huldiging van jubilaris-
sen plaatsvinden. Rond de klok 
van �4.00 uur start de receptie 
voor de jubilerende schutterij en 
jubilarissen. Een orkest zal aan-
sluitend voor enkele gezellige 
uurtjes zorgen.

Schutterij St.-Paulus en de 
jubilarissen nodigen u allen van 
harte uit.
Namens schutterij St.-Paulus 
Epen  
I.A.A .Alleleijn, secretaris
J.J. Vandeberg, voorzitter

  Het commando “Aan den 
schouder geweer” heeft weer-
klonken. Jubileumfeest Epen 
1930.

  


Het vaan-
del met de 

bekering 
van Paulus, 

waarvoor 
bij gelegen-

heid van het 
jubileum een 

nieuw in de 
plaats komt.
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Koningen van 
Berg en Dal
De schuttersbond Berg en 
Dal stelt haar koningen en 
koningsparen een keer in 
het zonnetje. Met dank aan 
onze correspondent Twan 
Cratsborn presenteren we u 
de hoogheden van de kleine 
schuttersbond.

Berg & Terblijt
Bij het 76e schot wist schutter 
Emiel Vroemen de laatste rest-
jes naar beneden te halen en 
zich tot schutterskoning 2005-
2006 bij het Nachtwachtgilde 
te kronen. Hij is inmiddels 
acht jaar lid, is tamboer en 
maakt deel uit van de schiet-
ploeg.

  Koning Emiel Vroemen van  
Berg & Terblijt

De Heeg
Koningspaar 2005-2006 van 
De Heeg zijn Pascal Dritty en 
Claudia Dritty-Pippers. Pascal 
is sinds �99� lid, hij is voorts 
bestuurslid en schietmeester. 
Hij wist bij het �46e schot de 
vogel af te schieten. Claudia is 
lid vanaf �992 tot 2000 en is 
sindsdien steunend lid. Samen 
hebben ze een dochtertje 
Chelsea van 4 jaar.

  Koningspaar Pascal en 
Claudia Dritty van De Heeg

Sint Maartensvoeren
De huidige 23-jarige koning 
Roel Gaens werd op 22 janu-
ari verkozen als prins carna-
val 2005 van het rijk van de 
Waggelere Graven van Voeren. 
De schutters hebben hem 
toen gezegd dat het prins-
schap gekocht kan worden, 

maar dat je zelf moet schieten 
voor het koningschap. En op 
�5 mei schoot Roel zich met 
het 9�0e schot tot koning van 
de koninklijke schutterij St.-
Martinus in de kledij van de 
Zwitserse Wacht. Roel is sinds 
een vijftal jaren lid van de 
vereniging. Hij werd onlangs 
opgenomen in de schutters-
ploeg. Hij voorziet om na zijn 
jaar koningschap aan te treden 
als tamboer-maître, ter ver-
vanging van de huidige Guy 
Meens, die er na veertig jaar 
het bijltje bij neerlegt.

Noorbeek
Serve Gubbels wist zich op 5 
mei (Hemelvaartsdag) 2005 
met het 258e schot tot koning 
te schieten van St.-Brigida 
Noorbeek. Zijn vrouw Gerda 
fungeert als koningin. Serve is 
lid, bestuurslid, foerier en ser-
geant bij de geweerdragers, van 
beroep is hij hoofd technische 
dienst.

  Koningspaar Serve en Gerda 
Gubbels van Noorbeek

Spekholzerheide
De heer Piet Rademacher is 
sinds juli �994 lid als officier 
en werd in 2004 commandant. 
In �998 werd hij voor de eerste 
keer koning en werd in 2005 
met het �49e schot voor de 
tweede keer koning van St.-
Sebastianus Spekholzerheide.

  Koning Piet Rademacher van 
Spekholzerheide

Urmond
Het was het trouwste lid 
Lou Meijers, die het laatste 
restje van de vogel af schoot en 
koning werd van St.-Leendert 
Urmond. Aan zijn zijde is 
echtgenote Hedwig Meijers. 
Zij was voorheen secretaresse 
en is nu nog steeds lid van de 
Stadsjotterie uit Urmond.

  Koningspaar Lou en Hedwig 
Meijers van Urmond

Waubach
René Klooster trad in �998 
op 36-jarige leeftijd toe als lid 
van schutterij St.-Joseph. Sinds 
die tijd torst hij de opvallende 
replica van het beulenbijl, te 
zien in kasteel Hoensbroek. 
Over zijn bielemansoetfit 

Koningen

  De prins en koning Roel Gaens 
van Sint Maartensvoeren
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draagt hij fier het konings-
zilver. Als koning wordt hij 
geflankeerd door zijn al even 
trotse vrouw Yolanda. Hun 
twee kinderen Sandy en Erwin 
zijn ook betrokken bij de 
schutterij als klaroenblaaster 
en bordjesdrager.

 
  Koningspaar René en Yolanda 
Klooster en hun kinderen Sandy 
en Erwin van Waubach

 

Internationaal schuttersfeest Sittard op 
zondag 16 oktober 2005
Beste schuttersvrienden, 

Van �4 tot en met �8 oktober 
zal de gemeente Sittard-Geleen 
voor de eerste keer de okto-
berfeesten organiseren in de 
binnenstad van Sittard. Er 
zullen unieke kermisattracties 
(60 stuks) te bewonderen zijn. 
In de stadstuinen zullen twee 
prachtige in Duitse stijl aan-
geklede feesttenten staan met 
op iedere avond een uitgebreid 

live muziek programma (o.a. 
Die Original Kloostertaler). De 
terreinen zullen middels blok-
hutten met ambulante handel 
aan elkaar worden verbonden. 
Op vrijdag en zaterdag zal er 
in de diverse horecagelegenhe-

den een schlagerfestival plaats-
vinden. Ook zullen de winkels 
op zondag open zijn en wordt 
deze koopzondag uitgebreid 
met een braderie. Aangezien 
in onze nieuwe gemeente tien 
schutterijen gehuisvest zijn, 
leek het ons een goed idee 
om op zondag �6 oktober een 
groot Euregionaal schutters-
treffen te organiseren. 
Dit verbroederingstreffen zal 
bestaan uit een bijeenkomst 

in één van de feesttenten, 
gevolgd door een optocht en 
defilé door de binnenstad 
van Sittard. Een en ander zal 

worden afgesloten middels een 
ontvangst door Burgemeester 
en Wethouders in het feestpa-
viljoen, waarna de uitreiking 
van de deelname plaquette zal 
plaatsvinden. Tevens wordt 
er aan de koningen de kans 
geboden, te schieten voor de 
titel “Koning der Koningen”. 
De gemeente Sittard-Geleen 
organiseert dit treffen in 
samenwerking met stadsschut-
terij St.-Rosa.
Wij hopen vele schutterijen en 
schuttersvrienden deze dag in 
onze historische binnenstad te 
mogen begroeten om er samen 
een echt feest der verbroede-
ring van te maken. Er is tijdens 
de oktoberfeesten 2005 (en 
dus ook op deze zondag) vol-
doende vertier en amusement 
in onze stad.

Schutterijen en / of gilden 
welke nog geen uitnodiging 
voor dit feest mochten ontvan-
gen (of die nog niet gereageerd 
hebben) kunnen dat alsnog 
doen op onderstaand adres:
Mevr.  Bianca van der Hulst 
(gemeente Sittard-Geleen).
Tel.: 046–4778��5
Fax: 046 -4778���
Of per e-mail:  bianca.vanderh
ulst@sittard-geleen.nl

Namens de gemeente Sittard-
Geleen,

  G.M.M. den Rooijen 
Wethouder Evenementen en 
Markten

  Oktoberfeesten in Sittard op 16 
oktober.       Foto: Lieske Leunissen

 

  Een combinatie van kermis en 
schuttersfeest.   Foto: Fred Vliegen 
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Drumband Sint-Huibrechts-Lille wint goud 
op WMC Kerkrade

De dag begon voor de drum-
band ‘s morgensvroeg al 
met een laatste repetitie aan 
de thuisbasis, de Kompen. 
Vandaar vertrokken de twee 
bussen met spelers en sup-
porters richting Kerkrade. 
Eenmaal aangekomen aan 
het toch wel indrukwekkende 
voetbalstadion, begonnen de 
zenuwen al wat meer 
op te komen. De tri-
bunes zaten aardig 
vol met duizenden 
muziekliefhebbers. 
De andere deelnemers 
die dag waren ook 
niet van de minsten. 
Het Pasveerkorps 
Leeuwarden, 
Showband Marum, 
Beatrix Drum and 
Bugle Corps hebben 
hun kunnen ook laten 
zien.

Om even voor twee 
was het aan Lille om het veld 
te betreden. Een voorteken of 
niet, maar net voordat ze het 

stadion binnen-
marcheerden begon 
het te regenen. De 
omroeper kondigde 
ze aan en vermelde 
er even bij dat het 
reeds de achtste 
keer is dat ze op het WMC 
aantreden en dat ze al elke keer 
goud hebben behaald. Extra 

druk? De drumband heeft er 
zich blijkbaar weinig van aan-
getrokken, want de prestatie 

die Lille neerzette, mocht er 
zijn. Strak in de pas, mooie 
rechte lijnen, maar vooral uit-

stekend gespeeld. Het publiek 
kon het duidelijk waarderen 
wat de drumband op het 

plein liet zien. Veel 
applaus weerklonk 
als Lille voorbij 
marcheerde. 

Zelf waren ze ook 
tevreden met hun 
prestatie. Ze wisten 
natuurlijk dat het 
hier en daar niet 
�00% perfect was, 
maar over de hele 
lijn waren ze tevre-
den. Al het harde 
werk was niet voor 
niets geweest. Dan 

was het wachten op de finale 
en de prijsuitreiking. Maar het 
wachten werd beloond. met 

82,�7% behaalde de 
drumband voor de 
achtste maal op rij een 
gouden medaille.

Duidelijk vervuld van 
blijdschap werd het 
publiek tijdens de 
eindparade nogmaals 
gegroet. Waar de vele 
meegereisde sup-
porters uit Lille in de 
tribune zaten werd 
even halt gehouden, 
en zij werden ook 
speciaal bedankt voor 
hun steun en aanwe-

zigheid. Eenmaal buiten het 
stadion kon het verdiende feest 
beginnen. Een feest dat nog 
lang heeft geduurd.

Proficiat aan de schutterij van 
Sint-Huibrechts-Lille, maar 
vooral aan hun drumband 
die een zeer puike prestatie 
heeft neergezet. Acht maal 
goud op rij op het Wereld 
Muziekconcours, wie doet hen 
dat na?

   Jo Bloemen

Zaterdag 30 juli heeft de drumband van de 
schutterij van Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-
Lille voor de achtste maal deelgenomen aan het 
Wereld Muziekconcours in Kerkrade. 
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Bondskoningschieten Schuttersbond 
Maas en Kempen 2005
Zondag 29 mei organiseerde onze schuttersbond haar 
jaarlijkse bondskoningschieten. De grote vraag bij deze 
schietwedstrijd is telkens wie de koning der koningen 
wordt. De 21 koningen die onze bond telt, werden allen 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Onder een stralende zon wer-
den de koningen verwacht 
aan de Sjöttekamer van de 
schutterij St.-Dionysius uit 
Opoeteren, de schutterij die 
vorige week nog het schitte-
rende eerste bondsfeest orga-
niseerde. Van de 2� koningen 
die onze bond telt, kwamen 
er zich elf aanmelden in 
Opoeteren. Jammer natuurlijk 
voor de schutterskoningen 
die deze unieke kans aan zich 
voorbij lieten gaan. Dit kleine-
re aantal deelnemers deed dan 
wel weer de kans op een over-
winning bij de deelnemende 
koningen toenemen.
Omstreeks �3 uur werd er 
begonnen met de wedstrijd. 
Er werd geschoten op een 
haan, die zich  in een cirkel 

bevond. Het openingsschot 
gebeurde door de koning uit 
As. Hekkensluiter bij de deel-
nemers was de koning van St.-
Huibrechts-Lille. Voor de aan-
vang van de wedstrijd werden 
de deelnemers gewaarschuwd 
voor de eventuele boetes die 
hun deelname zou kunnen 
opleveren. “Dènk eraan hè, 
néét in de vuugel schééte !!!”. 
Optekenaar van dienst was 
Gerard Brebels, vergezeld van 
aftredend bondskoning Jozef 
Jansen van de schutterij St.-
Catharina uit Beek. Na ette-
lijke rondes schieten begonnen 
de aanwezige toeschouwers al 
te speculeren over de eventu-
ele winnaar: “Ik denk niet dat 
hij het nog twee rondes gaat 
uithouden daarboven”, “Allez 

joeng, pak den kans!” Na een 
uurtje schieten was het dan 
zover. René Vounckx van 
St.-Servatius Raam legde aan 
zonder zich echt bewust te zijn 
van het effect dat zijn schot 
zou hebben..… Met het 86ste 
schot, dat in de 8ste ronde 
van de wedstrijd viel, haalde 
René de haan naar beneden 
en werd hij bondskoning voor 
het nieuwe schuttersseizoen. 
Uiteraard volgden hierop 
felicitaties van zijn collega-
koningen van de tien andere 
deelnemende schutterijen.
Later op de namiddag had 
ik een gesprekje met René 
en bleek dat hij nog niet 
erg lang lid is van de St.-
Servatiusschutterij en een 
overwinning tijdens deze 
schietwedstrijd had hij dus 
zeker niet verwacht. Omstreeks 
�6 uur volgde dan de offici-
ele aanstelling van René tot 
bondskoning voor het lopende 

schuttersseizoen en werd hem 
het koningszilver omgehangen. 
Voorzitter Peter Ressen felici-
teerde René en hoopte in hem 
een waardige vertegenwoordi-
ger van onze schuttersbond te 
kunnen zien.
Proficiat met de overwin-
ning René, en mannen van de 
Raam, verzorg onze bondsko-
ning goed!!!

 Björn Ulenaers

  Bondskoning Maas en Kempen 
René Vounckx

Foto: Björn Ulenaers

  

Nieuwe Koningen Bond 
Maas en Kempen

Luc Luyten, koning Sint-
Sebastiaan Grote-Brogel

Trommelaar Luc Luyten is de 
vijftigste koning van de gilde 
uit Grote-Brogel. Zijn vrouw 
Carmen Willen zal als zijn 
koningin fungeren.

Theo Siborgs, koning Sint-
Martinus Niel-bij-As
Naar aloude traditie heeft 
Sint-Martinus Niel-bij-As 
op Pinkstermaandag onder 
een stralende zon haar 
Koningschieten georganiseerd. 
Na �75 schoten werd Theo 
Siborgs de nieuwe koning. 
Theo heeft zijn echtgenote 
Annie als koningin gekozen.

Björn Ulenaers, koning Sint-
Sebastiaan As
Op O.H. Hemelvaart organi-
seerde de Kon. schutterij St.-
Sebastiaan As haar  jaarlijkse 
koningschieting. Na een span-
nende wedstrijd schoot de 20-
jarige Bjorn Ulenaers zich tot 
nieuwe koning. Als koningin 

koos hij Inge Bayen, tevens lid 
van de schutterij.

Foto: Björn Ulenaers

Foto: Björn Ulenaers Foto: Björn Ulenaers
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Onder de schietboom
Jef en Lieske in het 
goud
Rotem – Op 3� oktober 2004 
vierden Jef Goijens en Lieske 
Keijmis hun 50-jarig huwe-
lijk. Per open koets werden 
ze naar de kerk gevoerd voor 
de herdenkingsmis. Bij het 
buiten komen vormde de 
schutterij HH. Monulphus en 
Gondulphus van Rotem de 
erehaag. De echtelieden die 
het gouden paar vormen, zijn 
de ouders van Leon Goijens, 
de schutterijvoorzitter. Ze zijn 
ook zowat de pa en ma van 
de ganse schutterij want met 
allerhande problemen kunnen 
ze bij hen terecht. Wij wensen 
hen nog vele jaren toe in het 
schuttersmidden.

 Werner Smet

Trend – Vlaamse 
Traditionele Sporten
Nummer 2 van deze jaargang 
is verschenen en we hebben 
er met interesse kennis van 
genomen. Allereerst volgt de 
voorstelling van de bonden. 
Voor u gelezen “Een boog tus-
sen twee werelden” bespreekt 
een boek van Toon van der 

Mark, uitgegeven bij GOS 
Zeeland, postbus 2�25 te NL-
4460 Goes. Volgende artikelen 
zijn getiteld: “Taalspecialist en 
krulbolliefhebber”, “het statuut 
van de vrijwilliger” (rechten 
van de vrijwilliger), “Kegelen 
op de wereldkaart”, “Europese 
Spelen – Vlaanderen ontmoet 
Europa”, “de wereld van de 
volkssporter”, “Nieuws uit 
Antwerpen, Brabant, Limburg, 
Oost- en West-Vlaanderen”, 
“St.-Jorisgilde Boezinge 700 
jaar” en “Nieuwe wippen te 
Staden”. Trend heeft een oplage 
van �0.000 exemplaren. VLAS-
leden betalen 5 en niet-leden 
�0 euro per jaar.

 Werner Smet

Koningin Beatrix in 
Simpelveld
Beatrix 25 jaar Koningin van 
Nederland. Om dit zilveren 
regeringsjubileum te vieren, 
maakt de Koningin een rond-
tocht langs alle provincies. 
Op 24 mei 2005 deed ze 
Limburg aan en bezocht onder 
meer de Zuid-Limburgse 
Stoomtreinmaatschappij in 
Simpelveld. Een kort verslag: 
om �5.50 uur stopt de konink-
lijke bus in de Stationstraat. 

Burgemeester Bogman is op 
zijn post en begroet Hare 
Majesteit in Simpelveld. De 
Koningin wandelt onder de 
welluidende klanken van de 
Philharmonie uit Bocholtz 
richting het stationsgebouw, 
waar ze welkom wordt geheten 
bij dit bijzondere vrijwilligers-
bedrijf. Ze reageert spontaan, 
vraagt en vertelt met mensen 
en krijgt een treinkaartje voor 
het leven. Ze laat zich rondlei-
den door het meer dan hon-
derd jaar oude stationsgebouw 
aan de oudste Limburgse 
spoorlijn (Aken-Maastricht 
�853), de oudste grensover-
schrijdende spoorweg in 
Nederland, waar douane en 
marechaussee het grensstation 
en de vele reizigers controleer-
den. Op het perron wachtte 
de Koningin nieuwe verras-
singen. Onder grote publieke 
belangstelling op de andere 
perrons stonden vooraan de 
scouts en de twee Simpelveldse 
schutterijen: kruisboog-
schutterij St.-Henricus van 
Bocholtzerheide en schut-
terij St.-George uit de kern 
Simpelveld zelf. De Koningin 
begreep meteen, zonder dat 
iemand haar er op opmerk-
zaam maakte, wat er van haar 
werd verwacht; ze inspecteerde 
de erewacht van de schutte-
rijen. Bij het zien van Carola 
van Berlo-Dackus, koningin 
van St.-George, kon ze niet 
nalaten tegen de overgeluk-
kige schuttersvrouw te zeggen: 

“Aha, een collega Koningin!” 
Ze vroeg de pers terzijde te 
gaan om de erewacht van de 
schutterijen tot hun recht te 
laten komen. Na een korte 
materieelshow van het spoor 
stapte de Koningin op de 
trein naar Kerkrade, waar ze 
het museum Industrion als 
passende afsluiting van haar 
bezoek in Limburg aandeed. 
Ze wuifde naar de vele belang-
stellenden en daarmee kwam 
aan het koninklijk bezoek aan 
Simpelveld een einde.

Vrij naar: Emile Malherbe in: 
Perronpraat, Nieuwsblad voor 
en door ZLSM-vrijwilligers, nr. 
77, �0e jg. Nr. 5, mei 2005. Met 
dank aan Michel Dreuw.

 Luc Wolters

Gemeenteband leidt tot 
heroprichting schutterij 
in Polen
In juni was het bestuur van de 
nieuw opgerichte schutterij uit 
Krobia (Polen) een weekend te 
gast in de gemeente Schinnen 
waar men uitgebreid kennis 
heeft kunnen nemen van de 
schutterswereld. 

Vanaf augustus 200� onder-
houdt de gemeente Schinnen 

 De erewacht van de Rotemse 
schutterij voor het gouden paar 
Goijens-Keijmis.

  Koningin Beatrix merkt de 
Simpelveldse schutterskoningin 
op (uiterst rechts tussen de 
fotografen), die ze enthousiast 
begroet.
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een gemeenteband met de 
Poolse gemeente Krobia. In 
vele opzichten zijn er over-
eenkomsten tussen beide 
gemeenten. Zowel Krobia als 
Schinnen zijn plattelandsge-
meenten met een vergelijkbaar 
aantal inwoners verdeeld over 
meerdere kernen. Voor het 
onderhouden van de contacten 
is in Schinnen de Stichting 
Gemeenteband Krobia-
Schinnen in het leven geroe-
pen, die bestaat uit vertegen-
woordigers van diverse maat-
schappelijke sectoren. Vanuit 
deze stichting zijn werkgroe-
pen actief die gezamenlijk met 
de Poolse vertegenwoordigers 
concrete zaken aanpakken.
In januari van dit jaar is in 
Krobia een nieuwe schutterij 
opgericht. In �939 werden 
vanwege de Duitse bezet-
ting de schutterijen verboden 
en ook onder het Russische 
regime was dit niet toegestaan. 
Na kennis gemaakt te hebben 
met de Limburgse schutterij-
traditie, tijdens bezoeken aan 
Schinnen is men in Krobia 
begonnen een nieuwe schut-
terij op te richten. Men heeft 
momenteel 3� leden. In juni 
was het voltallige bestuur, voor 
het eerst in nieuwe unifor-
men, te gast van de Stichting 
Gemeenteband Schinnen 

– Krobia en de schutterij St.-
Sebastianus van Puth. Deze 
vierde in juni haar 490-jarig 
bestaansfeest met een bonds-
schuttersfeest. Een unieke gele-
genheid om kennis te maken 
met de Limburgse traditie van 
het schutterswezen.
Op zaterdagochtend werden 
de gasten door schutterij 
St.-Sebastianus in Schinnen 
geïnformeerd over het 
Limburgse schutterswezen. 
In de namiddag volgde een 
gesprek met de voorzitters van 
de zes Schinnense schutterijen. 
Tevens werd aan de loco – bur-
gemeester van Krobia, door 
burgemeester Beckers, namens 
de Stichting Gemeenteband 
Schinnen – Krobia, een cheque 
overhandigd voor een nieuwe 
speeltuin. Ook werd ieder 
bestuurslid voorzien van een 
herdenkingsmedaille, dit vol-
gens bekende schutterstraditie. 
’s Avonds nam men deel aan 
de receptie van de schutterij in 
Puth en mocht men proeven 
van een Limburgse feestavond.
Zondagmorgen was het vroeg 
dag, het kamerschieten voor de 
kermis in Schinnen wilde men 
ook van dichtbij meemaken. 
Daarna nam men, samen met 
de schutterij St.-Sebastianus 
uit Schinnen deel aan de H. 
Mis en de sacramentsproces-

sie. ’s Middags was het bestuur 
als eregast aanwezig op het 
bondsschuttersfeest te Puth. 
Hier hebben ze alle facetten 
van de activiteiten van de 
schuttersbond St.-Gerardus 
kunnen ervaren. De voorzitter 
van de bond had zich zelfs de 
moeite genomen om hen uit-
gebreid in het Pools welkom te 
heten. Ook het schieten op de 
kleine bölkes werd door hen 
uitgeprobeerd en soms zelfs 
met groot succes.
Met behulp van drie Poolse 
tolken is de communicatie 
goed verlopen. Het aantal 
indrukken was ontzettend 
groot. Alle facetten van het 
schutterswezen zijn aan bod 
gekomen. Met de voorzitters 
van de Schinnense schutterijen 
is in het najaar een nieuwe 
bijeenkomst gepland om te 
bezien hoe deze nieuwe schut-
terij ondersteund kan worden.

  Herman Hawinkels 
(bron: website gemeente 
Schinnen)

Jac Janssen 60 jaar bij 
St.-Job Leuken-Weert
In �945 na de oorlog, kwam 
Jac Janssen bij schutterij St.-
Job Leuken als fluitist. Toen 
hij in dienst moest is hij even 
weg geweest. Na zijn dienst-
tijd werd hij vaandeldrager. 
Dat heeft hij verschillende 
jaren gedaan en toen werd 
hij commandant in �955 tot 
�977. Hierna werd hij com-
mandant bij de officieren. In 
de tussentijd is hij ook opte-
kenaar geweest bij de schut-
tersfeesten en bij het OLS. Er 
waren toen ook nog Dekenale 
Schuttersfeesten en er werd 
voor de Maesbeker geschoten. 
Jac heeft ook in de schietcom-
missie gezeten. Hij schoot zelf 
ook en heeft zelfs in het eerste 
zestal geschoten. Jac heeft in 
het bestuur gezeten van �957 
tot �977, waarvan �5 jaar als 
penningmeester. Zijn gezin, 
behalve zijn vrouw, is of was 
lid van schutterij St.-Job. Zijn 
zoon Pedro was bordjesdrager. 

Twee dochters, Riny en Lisette, 
zijn bij de majorettes geweest 
en twee dochters, Truus en 
Karin, lopen al verschillende 
jaren mee als marketentster. 
In �994 werd Jac onderschei-
den met de zilveren medaille 
verbonden aan de orde van 
Oranje Nassau. Op 7 mei j.l. 
kreeg hij de EGS onderschei-
ding opgespeld door Ben 
Cox, voorzitter van de Bond 
Eendracht Maakt Macht.

  Diamanten jubilaris Jac 
Janssen, Leuken

Schutterij Broederschap 
van “het Heilig Kruis 
Grevenbicht”
Pierre Hanssen  
onderscheiden
Pierre Hanssen van schut-
terij Broederschap van het 
“Heilig Kruis” te Grevenbicht 
is onlangs beloond met de 
oorkonde en draagspeld van 
de Bond Eendracht Born–Echt 
e.o. voor bijzondere verdien-
sten. Pierre is al vanaf �958 
lid; het koningszilver droeg 
hij in �964 en �973. Hier is 
hij nu nog heel trots op. Van 
�986 tot en met �99� was hij 
de trotse standaardruiter van 
de vereniging; waarachtig de 
enige in de schuttersbond 
Eendracht Born-Echt. Hij 
is dan ook menig maal met 
groot applaus ontvangen als 
hij in de optocht meetrok. 
Eenmaal in het zadel kreeg je 
hem met geen �0 paarden er 
weer vanaf, tenzij er zich hoge 
nood aandiende! Ook is Pierre 
in die jaren een grote man in 
het ophalen van oud ijzer voor 
de schutterij; geld dat hiermee 
verdiend werd, was hard nodig 

  Door de band tussen de gemeente Schinnen en het Poolse Krobia 
heeft de daar heropgerichte schutterij kennis kunnen nemen van het 
schutterswezen in Schinnen. De Schinnense schutterij is niet zo lang 
geleden ook heropgericht.                                           Foto: Fred Vliegen
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voor uniformen en drumban-
donderdelen. Hiermee steunde 
hij de schutterij geweldig. 
Van �968 tot en met �994 was 
hij als bestuurslid een grote 
steun voor de schutterij. Door 
omstandigheden is hij vanaf 
�992 officier buiten dienst, 
hij geniet heden ten dage nog 
altijd als hij “zijn” schutterij 
langs ziet trekken.

Theo van Wandelen ontvangt 
Kruis van Verdienste
Tijdens de jaarvergadering 
van Schutterij Broederschap 
van het “Heilig Kruis” te 
Grevenbicht is Theo van 
Wandelen onderscheiden in 
de vorm van het “Kruis van 
Verdienste”. Theo, (een stoere 
geweerdrager) is een van de 
grote mannen die verant-
woordelijk is voor de oud 
ijzer inzameling en die zich 
elke vrijdag inspant om zoveel 
mogelijk oud ijzer op te halen. 
Daarmee zorgt hij voor brood-
nodige aanvulling voor de 
schutterijkas. Ook voor andere 
werkzaamheden binnen de 
Broederschap kan er altijd 
een beroep worden gedaan 
op hem, hij is een man die 
nooit nee zegt en altijd klaar 
staat voor zijn medeschut-
ters. Eentje van de “echten” 
die er zorg voor draagt dat de 
schutterij bloeiend blijft. Een 
terechte onderscheiding!

 Jean Arntz

 Pierre Hanssen, Grevenbicht   Theo van Wandelen, 
Grevenbicht

Spaubeek
Een oproep aan alle lezers. 
Heeft u oude artikelen, 
kaarten, foto’s of wat dan 
ook van de schutterij of 
Spaubeek meldt dit dan aan Jo 
Ritterbeeks. Hij komt naar u 
toe en maakt hiervan digitale 
beelden. Jo Ritterbeeks zit in 
Born regelmatig te bladeren in 
de archieven en vindt
prachtige krantenknipsels over 
de schutterij rond �900. Ook 
heeft hij al het koningszilver 
digitaal verwerkt. Indien u 
in bezit bent van waarde-
volle informatie neemt u 
dan contact op met hem. Jo 

Ritterbeeks; Merelstraat �� in 
Spaubeek, tel. 046 443 5�2�.
 
 Henri Willems

Vogelschieten Klimmen

Jubilarissen 2005 
Nattenhoven
Op vrijdag �0 juni werden op 
de “Sjeetwei” van schutterij St.-
Hubertus diverse jubilarissen 
gehuldigd tijdens een interne 
huldiging. Afvaardigingen 
van de Schuttersbond 
‘Eendracht Born-Echt e.o.’ 
en de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LBT) waren 
aanwezig om de onderschei-
dingen aan de jubilarissen uit 
te reiken. Namens de bond 
Eendracht werden de onder-
scheidingen uitgereikt door 
bondsvoorzitter Jo Herffs en 
secretaris Wil Esselaar. Namens 
de LBT was Math Vaessen aan-
wezig.

Keizer Pierre Demandt  
50 jaar lid
Pierre Demandt is begon-
nen als klaroenblazer en later 
overgestapt op de dikke trom. 
In zijn hoedanigheid als lid 
van de drumband heeft hij 
de jeugdige leden begeleid en 
heeft hij bijgedragen aan het 
niveau dat de drumband op 
dit moment ten gehore brengt. 
Daarna is Pierre officier 
geworden en later generaal. 
In �994, �995 en �996 schoot 
Pierre de koningsvogel naar 
beneden, wat betekende dat hij 
de eerste keizer van de schut-
terij werd. Een functie die hij 
met verve uitvoert, iets dat ook 

blijkt door de vele prijzen die 
hij samen met zijn echtgenote 
behaalt. Naast zijn functie als 
keizer bekleedt Pierre ook nog 
een functie als bestuurslid.

Generaal Frans van Eys
Op de leeftijd van �� jaar werd 
Frans lid van de schutterij. 
Hij sloeg de kleine trom bij de 
drumband. Hierna werd Frans 
geweerdrager en later zelfs 
generaal. Deze functie vervult 
Frans nu nog en altijd is hij 
tot in de puntjes verzorgd. 
Dit uit zich in de vele prijzen 
die Frans behaalt tijdens de 
bondsfeesten, Federatiefeesten 
en natuurlijk op het OLS. Ook 

behaalde Frans andere suc-
cessen op het OLS. Al 43 jaar 
is Frans lid van het A-zestal 
dat op het OLS de eer van de 
schutterij hoog houdt. Dit 
doet hij dus ook met succes, 
gezien de behaalde prijzen de 
laatste jaren.

Frans Vencken
Frans is ook begonnen bij de 
drumband maar al snel werd 
hij geweerdrager. Frans is in 
zijn actieve loopbaan twee 
maal koning geweest. De laat-
ste jaren is Frans vanwege zijn 
gezondheid rustend lid.

Jubilarissen LBT:
Ruud Vaessen: 25 jaar lid. 
Patricia van Osch en  
Tim Leufkens: �0 jaar lid.

Peter Peeters

  V.l.n.r.: keizer Pierre Demandt, 
generaal Frans van Eys met 
echtgenotes en rustend lid 
Frans Vencken.

 

 Het nieuwe koningspaar 
Lambij van Klimmen.
Foto: Lieske Leunissen
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Op pinkstermaandag �6 mei 
hield Klimmen zijn traditio-
nele koningsvogelschieten. Het 
was Pierre Lambij die met het 
240ste schot de vogel afschoot 
en zich tot de nieuwe koning 
liet kronen. Zijn dochter 
Andrea zal hem vergezellen als 
zijn koningin. 

St.-Antonius Stramproy 
wint Michel Hendrix-
trofee
Op zaterdag �� juni vond in 
Kelpen-Oler de wedstrijd om 
de Michel Hendrix-trofee 
plaats. Dit is een schietwed-
strijd waaraan deelgenomen 
kan worden door schutterijen, 
uit Nederlands- en Belgisch 
Limburg, die schieten met een 
door Michel Hendrix (of zijn 
voorganger Mat Janssen) ver-
vaardigde zware buks. Winnaar 
van de door Michel Hendrix 
(Lottum) beschikbaar gestelde 
trofee wordt de vereniging die 
met twee zestallen het beste 
resultaat behaald. Met precies 
�2 schutters, uit verschillende 
zestallen, werd er koers gezet 
richting Kelpen-Oler, waar om 
�4.00 uur gestart kon worden 
met de wedstrijd. Beide zestal-
len behaalden de maximale 
score en konden verder naar 
de kaveling. Voor deze kave-
ling hadden zich ook geplaatst: 
St.-Antonius Nederweert, 
St.-Petrus Kelpen-Oler en 
St.-Sebastianus Laar. In de �e 
kavelronde kwamen alle bol-
letjes keurig naar beneden en 

aangezien de andere vereni-
gingen alle gemist hadden kon 
St.-Antonius Stramproy zich 
de gelukkige winnaar noemen. 
Het �e zestal kavelde vervol-
gens nog verder om de prijzen 
voor de beste zestallen. Bij de 
�e zestallen ging de overwin-
ning naar St.-Petrus Kelpen-
Oler met �26 punten en werd 
St.-Antonius Stramproy 2e 
met �25 punten. Bij de 2e zes-
tallen wisten de schutters van 
St.-Antonius Stramproy de 
strijd in hun voordeel te beslis-
sen. In de feesttent werd de 
trofee uitgereikt door Michel 
Hendrix, waarna er nog volop 
gefeest werd door de schutters 
van St.-Antonius.

  M.Timmermans 
E.M.M.

Keizerlijk huwelijk bij 
schutterij  St.-Antonius 
Altweerterheide
De maand maart was voor 
schutterij St.-Antonius uit 
Altweerterheide een speci-
ale maand. Een traditionele 
activiteit is het koningsvo-
gelschieten, dat ieder jaar op 
tweede Paasdag wordt gescho-
ten. Maar de belangrijkste 
gebeurtenis was het huwelijk 
van keizer Andre Salmans 
met Wendy Lamerikx. Vrijdag 
�� maart was de grote dag. 
In aanwezigheid van fami-
lie, vrienden, vaandelwacht 
en enkele schutters was de 
trouwzaal in het stadshuis 

van Weert geheel bezet. Nog 
nooit eerder was het voorge-
komen dat er zo’n belangrijk 
bruidspaar (een keizer en een 
keizerin) in het Weerter stads-
huis in het huwelijk traden. 
Geheel in stijl arriveerde het 
keizerspaar in een limousine 
bij de Moeselkapel, alwaar zij 
werden opgewacht door de 
zeereerwaarde heer pastoor 
Rozenhart en waarbij schut-
terij St.-Antonius een erehaag 
vormde aan de ingang van 
de kapel. Pastoor Rozenhart 
was bijzonder vereerd dat hij 
dit keizerlijk huwelijk mocht 
inzegenen. Tijdens de H. 
Mis waren er toespraken van 
familie, vrienden en van de 
voorzitter van de schutterij, 
dhr. Koller. Tijdens de receptie 
kreeg het bruidspaar een sere-
nade van de schutterij en werd 
het bruidspaar verrast door 
de aanwezigheid van Ben Cox, 
voorzitter van schuttersbond 
EMM. Dhr. Cox speldde keizer 
Andre de medaille op van het 
EGS. Het bruiloftsfeest duurde 
tot in de kleine uurtjes en 
vanaf nu treedt schutterij St.-
Antonius naar buiten met het  
keizerspaar Andre en Wendy.

 Th. Koller, voorzitter

Sint Jansfeest schutterij 
Venray
Het weekeinde dat ’t korst 
bij 24 juni ligt, de dag van 
patroonheilige Sint Johannes 
de Doper, staat van oudsher 
in het teken van het Sint 
Jansfeest van schutterij ´t 
Zandakker Gilde Sint Jan uit 
Venray. Vrijdag 24 juni 2005 
werd een Mis gehouden aan 
het eigen Sint Jansaltaar in de 
Sint Petrus Banden Kerk van 
Venray. Het altaar is eigendom 
van de Venrayse schutterij en 
ter ere van het patroonsfeest 
voerde deken Smeets de gilde-
mis op. De zaterdag stond in 
het teken van het familie- en 
verenigingschieten, een dag, 
waarop de Venrayse gemeen-
schap kennis kan maken met 
het schutterswezen. Zondag 
26 juni stond in het teken van 
de Teerdag, met bijzondere 
aandacht voor drie jubilarissen 
van de schutterij, te weten Piet 
van Lierop, Jeannet Krijnen 
en Monica Stiphout. Tijdens 
een Hoogmis werden de twee 
eerstgenoemden onderschei-
den door de bondsvoorzitter 
Louis Litjens. Het is een tradi-
tie van de Venrayse schutterij 
dat de OLS-onderscheidingen 
in de kerk worden uitgereikt, 
waarbij de medailles ingeze-
gend worden en bij de uitrei-
king een vaandelwacht gefor-
meerd wordt.
Jeannet Krijnen is 40 jaar lid. 
In �976 kwam zij bij de vereni-
ging als dochter van voorzitter 
Joep Krijnen en werd tamboer. 
Helaas moest ze enkele jaren 
geleden haar lidmaatschap 
opzeggen, maar ze kwam terug 
bij de Venrayse schutterij. Ze 
werd tamboer en marketent-
ster en sinds enkele jaren is ze 
enkel tamboer. Jeannet Krijnen 
had de eer om Europees 
Kampioen te worden bij het 
Europees Koningschieten in 
Eupen. 
Jubilaris Piet van Lierop, 56 
jaar oud, is sinds �98� lid. 
Piet kwam bij de schutterij 
door zijn schoonvader Grad 
Rooyackers, die jarenlang  De schutters van St.-Antonius Stramproy vieren hun schietwinst.

  Het keizerspaar Andre 
Salmans en Wendy Lamerikx
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lid was het gilde Sint Anna 
Venray en overstapte naar ´t 
Zandakker. Nadat Piet met 
zijn gezin enkele keren mee 
ging, werd hij lid. Sinds �984 
is hij secretaris, inmiddels de 
langstzittende secretaris van de 
schuttersbond Juliana. Piet van 
Lierop was actief bij de bouw 
van het eigen schuttersgebouw 
‘’t Schutskempke’. Binnen de 
schutterij heeft hij de functies 
van guide, schutter en sap-
peur vervuld, echter omwille 
van gezondheidsredenen 
kan hij tot zijn grote spijt de 
optochten niet meer meelo-
pen. Piet maakt al jaren deel 
uit van de organisatie van de 
Schutterscombinatie Noord-
Limburg. Zijn hele gezin is lid: 
zijn vrouw Marian is marke-
tentster, zoon Stefan is schut-
ter, zoon Bernie is schutter en 
voorzitter en schoondochter 
Tanja is dameslid.
De derde jubilaris is Monica 
Stiphout, 35 jaar oud, en de 
laatste jaren niet meer actief 
als lid, maar steunend lid. 
Monica is jarenlang fluitster in 
het tamboer- en pijperkorps 
geweest. Toen het pijperkorps 
in ruste ging, is zij in �993 één 
van de eerste marketentsters 
geweest, maar deze functie 
heeft ze moeten neerleggen. 
Zij werd onderscheiden met de 
verenigingsspeld.

Keizer van Wijlre 
geïnstalleerd
Keizer Jan Simon van St.-
Maternus Wijlre heeft er met 

zijn echtgenote Maria als 
keizerin inmiddels een sei-
zoen opzitten in hun nieuwe 
functie. In het laatste nummer 
van het LS toonden we foto’s 
van Simon als koning met de 
afgeschoten vogel in de hand 
en omhangen met het zilver. 
Inmiddels hebben we van de 
trotse Wijlrese schutterij ook 
foto’s van het geïnstalleerde 
keizerspaar ontvangen en van 
de bij die gelegenheid gehou-
den receptie. Dit willen we u 
niet onthouden.

Koningschieten Venray
Op zondag � mei 2005 werd 
er traditiegetrouw gescho-
ten om de koningstitel van 
Schutterij ’t Zandakker Gilde 
Sint Jan uit Venray. De oude 
koning, Bernie van Lierop 
werd aan huis afgehaald, 
waarna een Gildemis werd 
bijgewoond in de Sint Petrus 
Banden Kerk, alwaar kapelaan 
Crassborn Gods zegen vroeg 
voor de Venrayse schutterij 

en haar nieuwe koning. Op 
de Venrayse schuttersweide, 
waren onder meer wethouder 
Hans Theunissen en gilde-
priester deken Smeets. Ook 
was Ad Hoogeveen present, 
die met Koninginnedag een 

koninklijke onderscheiding 
had ontvangen, mede door 
zijn inzet voor de Venrayse 
schutterij. Hij werd geroemd 
door de voorzitter, die hem 
namens de schutterij een pre-
sentje aanbood. Hierna begon 
het schieten. Geert Craenmehr 
werd de nieuwe erekoning. De 
strijd om de koningstitel werd 
beslecht door Ron Linders. 
Ron is vanaf �988 lid van 
de Venrayse schutterij. Toen 
de schutterij de Drum- en 
Showband Venray overnam, 
maakte ook Ron als tamboer 
de overstap. Hier heeft hij zijn 
draai gevonden en maakt hij 
reeds jaren deel uit van het 
A-zestal. Behalve Ron Linders 
zijn ook zijn ouders, Joop en 
Toos Linders-Verhaeg lid van 
de schutterij.

Schutterscombinatie 
Noord-Limburg 2005
De Schutterij Sint Antonius 
en Sint Petrus Baarlo heeft 
voor de tweede keer in suc-
cessie beslag weten te leg-
gen op de schietwinst. De 
Schutterscombinatie Noord-
Limburg is een combinatie 
van �2 schutterijen uit Noord-
Limburg, die jaarlijks in vier 
wedstrijden strijden om de 
hoogste eer. Deze combinatie 
bestaat uit de schutterijen van 
Baarlo, Beringe, Grashoek, 
Grubbenvorst, Helden, 
Maasbree, Panningen-Egchel, 
Horst, Siebengewald, Sevenum 

 Felicitaties voor het nieuwe Wijlrese keizerspaar.

 Het keizerspaar Simon van St.-Maternus Wijlre, tevens opa en oma.

  Koning Ron Linders, Venray 
Foto: website schutterij

  De wisselbeker over het jaar 2005 werd gewonnen door de Schutterij 
Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo.
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en Venray. 
De einduitslag luidt als volgt:
�.  Sint Antonius en Sint Petrus 

Baarlo (A-zestal) met 287 
punten

2.  Sint Sebastianus Sevenum 
(A), 283 punten

3.  gedeeld door ’t Zandakker 
Gilde Sint Jan Venray (A), 
Sint Lucia Horst (A) en Sint 
Antonius en Sint Petrus 
Baarlo (B-zestal), alle met 
282 punten.

Huwelijk in 
Nieuwenhagen
Schutterij Koningin 
Wilhelmina uit Nieuwenhagen 
gemeente Landgraaf had 
in haar gelederen weer een 
bruidspaar. Pedro Göttgens 
(geweerdrager) en Bianca 
Peeters (lid) gaven zich op 
zaterdag �3 augustus j.l. het 
jawoord op het gemeente-
huis in Landgraaf. Natuurlijk 
was onze schutterij aanwezig 
om een erehaag te vormen 
voor deze sympathieke leden. 
Daarna werd het huwelijk 
nog ingezegend in de St.-
Josephkerk te Waubach. Waar 
een prachtige H.Mis gezongen 
werd door een jeugdkoor met 
leden van onze schutterij. Het 
werd een gezellige dag voor 
Pedro en Bianca plus de gehele 
schutterij.
Ook was de schutterij met �6 
personen in uniform aanwezig 
op Megaland tijdens de aan-
komst van de Eneco Tour. Hier 
waren we te vinden op diverse 
parkeerplaatsen, de VIP lunch, 
het VIP café, het jury kantoor, 

de dopingcontrole en bij de 
aankomst van de renners.

 Jos Collaris, secretaris

Bondskoning ‘Juliana’ 
uit Horst
Tijdens het eerste schutters-
feest van de bond Juliana werd 
geschoten om de titel van 
bondskoning. Hieraan namen 
�6 koningen deel. Met het 58e 
schot viel de beslissing, toen 
Mark Schoeber van Sint Lucia 
Horst de koningsvogel liet 
neerstorten en de titel bonds-
koning 2005 veroverde.
 
St.-Paulus Roggel: 
gouden bestaan
De schutterij St.-Paulus van 
Roggel vierde haar gouden 
verjaardag. Vijftig jaar geleden 
was St.-Paulus ontstaan uit 
onvrede, toen een aantal schut-
ters van St.-Petrus Roggel het 
niet eens waren met de ver-
plaatsing van de schietboom, 
die destijds nog gewoon achter 
het schutterslokaal stond. Een 
zestal personen scheidde zich 
af van de oude schutterij en 
richtte op 28 maart �955 een 
nieuwe vereniging op, die een 
maand later aansluiting zocht 
bij de Bond Eendracht Maakt 
Macht uit Weert e.o. 
De patroonheilige voor de 
nieuwe schutterij was snel 
gevonden: dat werd St.-Paulus, 
zodat in het geval dat de twee 
Roggelse schutterijen zou-
den fuseren, deze schutterij 
genoemd kon worden naar 
het bekende apostelduo HH. 

Petrus & Paulus. Tot een fusie 
is het sindsdien echter nooit 
meer gekomen. Sint Paulus 
heeft zich in de afgelopen vijf 
decennia ontwikkeld tot een 
zelfstandige schutterij met 
vooral zeer goede muzikan-
ten. Want hoewel het schieten 
de oorzaak vormde voor de 
afsplitsing van de moeder-
schutterij, werd het aantal 
tamboers al na vier jaar ver-
hoogd van drie naar twaalf, 

zodat van een volwaardige 
drumband sprake is. Aan de 
muziekopleiding van de jeugd 
werd veel aandacht besteed, 
zodat de muzikaliteit sterk 
verbeterde. De drumband 
en diverse individuele muzi-
kanten hebben in de loop 
der jaren veel prijzen weten 
te bemachtigen. Het zilveren 

bestaansfeest werd gevierd met 
een drumbandconcours. Maar 
het was niet alleen muziek, die 
bij St.-Paulus de klok sloeg. Er 

wordt ook geschoten, in 2004 
en 2005 werd bijvoorbeeld 
telkens een nieuwe buks aan-
geschaft. Voor hun verdiensten 
voor het schutterswezen zijn 
twee leden van St.-Paulus in 
de broederschap van de Rode 
Leeuw opgenomen, namelijk 
J.M. Nieskens en P. Goeden. 
In �989 kreeg de schutterij in 
de persoon van Ton Schreurs 
haar enige keizer in vijftig jaar. 
Schutterij en drumband vieren 

dit jaar hun 50-jarig bestaan, 
op vrijdag 26 augustus was 
de receptie en huldiging van 
drie jubilarissen, zaterdag een 
verbroederingsschieten van 
schutterijen uit de gemeente 
Roggel en Neer en op zondag 
28 augustus lestleden werd het 
bondsfeest van EMM georga-
niseerd. Een programmaboekje 
met historisch overzicht ver-
scheen bij die gelegenheid.

 Luc Wolters

 Het gelukkige paar Pedro en Bianca Göttgens             Foto: Wim Smeets

  Het keizers- en koningspaar 
van St.-Paulus Roggel tijdens 
het OLS 2005.           

Foto: Fred Vliegen

  St.-Paulus Roggel heeft in haar 
gouden bestaan veel muzikale 
prestaties geleverd. De drum-
band tijdens het OLS 2005.

Foto: Fred Vliegen
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Jubilarissen

12,5 jaar
Remko Broekmans Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
Guido Curfs  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
Pascal Florakx  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
Ron Schiffelers  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
Andre Wolters  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek

25 jaar
H.P.M. Aben St.-Stephanus Dieteren
J.H.M. Blezer St.-Paulus Epen
J.G.F.B. van Bun Dd. Stadsschutterij Maastricht 
M.J. Costongs Dd. Stadsschutterij Maastricht 
J. Evers Dd. Stadsschutterij Maastricht 
N.J.H. Fabry Dd. Stadsschutterij Maastricht 
J.L.M. Franssen St.-Thomas van Aquino Blerick-Venlo
J.J.M. Geelen Dd. Stadsschutterij Maastricht
M. Gulpen-Schins St.-Joseph Vijlen 
H.M.G. Jongen Dd. Stadsschutterij Maastricht
J.J.F.L. Minkenberg St.-Petrus Kelpen-Oler
C.G.M. Pesgens St.-Stephanus Dieteren
G.C.J. Peters Dd. Stadsschutterij Maastricht 
Michel W.M. Poels St.-Paulus Roggel
H.G.E.P. Schijns St.-Paulus Epen 
H. Schrijnemaker St.-Paulus Epen
H. Steins St.-Joseph Vijlen 
Frank H.G. Voermans St.-Paulus Roggel 
J.H.A. Vrancken St.-Rosa Sittard
Freek van Wetten (FKM) St.-Paulus Roggel

40 jaar
C.P.N. Corsten St.-Petrus Kelpen-Oler

R.H. van Dael St.-Petrus Kelpen-Oler
B. Duijndam Bond E.M.M. (Jurylid), Weert
Th. van Enckevort St.-Sebastianus Gilde Sevenum
E.H. Hesdal St.-Paulus Epen 
Sjef Niellissen St.-Antonius Stramproy
L. Niks St.-Joseph Vijlen

50 jaar
Jacob Debije Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
A.W.H. Schijns St.-Paulus Epen  

Nieuwe koningen

John Nelissen St.-Joseph St.-Geertruid 
Theo Maes (heren)  St.-Antonius Stramproy
Truus Sonnemans (dames)  St.-Antonius Stramproy
Stan Verhaag (jeugd)  St.-Antonius Stramproy
Geert Bemelmans St.-Sebastianus Kerkrade
Pierre Lambij St.-Sebastianus Klimmen
Luc Luyten St.-Sebastiaan Grote-Brogel
Theo Siborgs St.-Martinus Niel-bij-As
Björn Ulenaers St.-Sebastiaan As
Emiel Vroemen Nachtwachtgilde Berg & Terblijt
Pascal Dritty De Heeg
Roel Gaens St.-Martinus Sint Maartensvoeren
Serve Gubbels St.-Brigida Noorbeek
Piet Rademacher St.-Sebastianus Spekholzerheide
Lou Meijers St.-Leendert Urmond
René Klooster St.-Joseph Waubach
Geert Craenmehr (ere) ’t Zandakker gilde St.-Jan Venray
Ron Linders ’t Zandakker gilde St.-Jan Venray

Een volksverhaal uit 1880

Een trokken, naar de oude geschiedenis luidt,
De schutters van Weert door de stadspoorten uit,
Gewapend van ’t hoofd tot de voeten,
Het zwaard aan de heup en op de schouder de piek,
Begeleid door het schat’rend en rat’lend muziek
O, Wee! Wie die leeuwen ontmoeten!
Wie zullen ’t ontgelden? Wie dreigt deze strijd?
Naar Budel, naar Budel! Weerklinkt wijd en zijd;
Maar Budel was ook op zijn hoede.
Daarginds in de zandstreek, die beide nog scheidt,
Daar hebben ze de aankomst des vijands verbeid,
Schoon niemand hen daar reeds vermoedde.
Halt! Roept de Kornet met een dond’rende stem,
’t Getogene zwaard geeft zijn woorden meer klem,
Een spie kwam den vijand berichten,
Nu zwijgt dra het horen en trommelgeluid,
Vlug deelt de Kornet zijn bevelen nog uit,
De leuze is: Eer sterven dan zwichten!
Lang weifelt de kans in het heete gevecht,
Dat eindelijk in ’t voordeel van Weert wordt beslecht,
Want Buûl heeft den standaard verloren,
De standaard, dien Budel zoo tartend bewoog,
Dien ’t trotsch en vermetel gezwaaid had zoo hoog,

Zal voortaan den Weerter behooren!
Hoe juichten en joelden de schutters om ’t meest,
Hoe heerlijk en weidsch is wel de intocht geweest,
Der dappre en verwinnende scharen,
Wel werd naar den zilveren horen gegist,
Die in het gewoel van den strijd werd gemist,
En nu hun gemoed komt bezwaren.
Met kermis herdenkt men het heuglijke feit,
Fier wordt dan de standaard, de buit van het pleit,
In plechtigen optocht geheven.
Zegt Buûl: Hebt ge d’horen van Weert al gehoord,
Dan wijst men den standaard en sluit met het woord,
Ons was de overwinning gebleven.

Uit: Wiel Nouwen en Jos Wassink, Onder één banier.  
Een geschiedenis van de Stadsschutten van Weert (Weert 2005) 28. 
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Wij gedenken
Paul van Eygen,
lid van de Kon. Schutterij St.-
Servatius Raam Ophoven.
Paul van Eygen werd geboren 
op 29 Juni �935 te Ophoven 
en is overleden na een korte 
ziekte op 29 April 2005 in het 
ziekenhuis te Waterschei.

  Paul van Eygen,  
Raam (1935-2005)

In memoriam Paul van Eygen
Op 30 April 2005 hebben wij 
van een echte schutter afscheid 
genomen met de schutterseer 
die dit lid zeker toekwam. In 
�953 ging Paul voor het eerst 
met zijn vader en twee broers 
naar een schuttersfeest en de 
schuttersmicrobe was in hem 
geboren. Paul zal, vanwege zijn 
52-jarig lidmaatschap, bij velen 
van onze en andere schutters 
in herinnering blijven als een 
opvallende aanwezigheid op 
de feestweide en ook in onze 
eigen vereniging. In �967 
kwam hij bij het bestuur om 
3 jaar later in �970 voorzitter 
te worden en dit te blijven tot 
in �987. Een voorzittersschap 
dat bij onze leden ervaren 
word als een voorbeeld voor 
de toekomst. Hij bleef in de 
bestuursgroep zijn taken cor-
rect afwerken en  het bestuur 
heeft hem dan ook als ere-
voorzitter benoemd na zijn 
aftreden als voorzitter. Toen 

er in �965 bij de schutterijen 
met het laden van de kogels 
door één persoon problemen 
ontstonden, was het Paul die 
onmiddellijk deze taak op zich 
nam. Hij is dit trouw blijven 
doen totdat hem dit 2 jaar 
geleden teveel werd en hij 
met tranen in de ogen deze 
taak moest overgeven. Hij 
vervulde zijn taak steeds met 
grote passie. Om al deze taken 
ongeveer 40 jaar te volbrengen 
in voorspoed en tegenslag is 
zeker een vermelding waard. 
Paul heeft wee kantines heeft 
helpen bouwen waar hij dan 
ook zeer trots op was en er 
heel graag vertoefde om er te 
kaarten en zijn schutterslatijn 
te verkondigen. Drie weken 
voor hij stierf was hij aan het 
kaarten en plots wilde hij naar 
huis toe. Het was de laatste 
keer dat hij in zijn zo geliefde 
kantine verbleef en niemand 
van ons die daar aan dacht. 
Paul was driemaal Koning van 
onze schutterij, hij was trots 
op de verschillende erekruisen 
die hij geschoten heeft (waar-
onder nog een in 2004)  en hij 
maakte ons de overtuigende 
belofte dat hij in 2005 er nog 
een zou schieten. Helaas kan 
Paul deze belofte niet meer 
houden. Een joviaal mens was 
Paul (door iedereen gekend als 
Paul van Suze of nog beter als 
Pap) bekend bij iedereen in de 
schuttersomgeving. Dat hij van 
zijn schutterij hield heeft hij 
dan ook bewezen door in �988 
een schriftelijke overeenkomst 
te maken met de schatbewaar-
der dat we ieder jaar moeten 
samenkomen in de kantine op 
zijn sterfdag. Voor het beno-
digde geld daarvoor heeft hij 
ook gezorgd. Een mooie zet 
zodat we steeds weer aan hem 
moeten denken. Op zijn begra-
fenis hebben wij dan ook met 
de OLS Tune afscheid geno-
men van een groot schutterslid 

met de belofte op zijn uitge-
stippelde weg verder te gaan, 
met in het achterhoofd nog 
denkend aan een uitspraak die 
hij meermaals gebruikte “kom 
piske we goan er eine drinken” 
en dat zullen we ieder jaar in 
de kantine gaan doen en hem 
gedenken.
Paul rust in vrede.

 Herman Janssen

Trees Timmermans-
Moors,
lid van St.-Lucie Nederweert 
als schutster, helpster, naaister, 
bestuurlijke steun. Overleden, 
59 jaar oud, op 3 mei 2005.

  Trees Timmermans-Moors 
(1945-2005)

In memoriam Trees 
Timmermans-Moors
Op 3 mei j.l. bereikte ons het 
droevige bericht, dat onze 
gewaardeerde schuttersvrien-
din Trees Timmermans-Moors 
op 59-jarige leeftijd na een 
ernstige ziekte thuis is overle-
den. Trees was niet alleen een 
goed schutster, maar ook een 
hardwerkende vrouw achter 
de schermen. Zij verzorgde 
jarenlang het vermaken van 
de uniformen. Zij was een 
grote steun voor haar man in 
zijn voorzittersperiode van 
�979-�997. Maar zij wilde 
niet alleen toezien, zij wilde 
ook meedoen. Zij was een 
welkome hulp in onze kan-

tine en zij nam de leiding in 
de keuken van de door ons 
georganiseerde bondsfeesten. 
Maar dat was niet genoeg, zij 
wilde actief deelnemen aan de 
schuttersfeesten. Vanaf �987 
nam zij ook de buks ter hand. 
Zij schoot als laatste van haar 
zestal en wanneer dit zestal 
tijdens een schuttersfeest al 
�5 punten geschoten had, dan 
wisten we dat er straks �8 
punten op het scorebord zou-
den komen. Zij was een vrouw 
die meedacht en heeft zeker 
invloed gehad op het bestuurs-
beleid van St.-Lucie, maar 
altijd stond het belang van de 
vereniging voorop. Op zater-
dag 7 mei hebben wij Trees na 
een indrukwekkende H. Mis 
met schutterseer begeleid naar 
haar laatste rustplaats. Moge 
Trees rusten in vrede.

 W. v.d. Voort, voorzitter
Bestuur en leden schuttersgilde 
St.-Lucie Nederweert-Eind

Redactie, correspondenten 
en stichtingsbestuur slui-
ten zich graag aan bij deze 
woorden ter herinnering. 
Ons medeleven gaat uit naar 
kinderen en kleinkinderen, 
maar in het bijzonder naar 
Tjeu Timmermans, correspon-
dent voor de Bond Eendracht 
Maakt Macht Weert e.o. bij het 
Limburgs Schutterstijdschrift.

Jan Bakkers,
lid van St.-Martinus Kinrooi, 
oud waarnemend voorzitter, 
oud-commandant, overleden 
op 8 mei 2005, uitvaart op �2 
mei.

In memoriam Jan Bakkers
Het nieuws kwam snel achter 
elkaar. Eerst dat de laatste 
sacramenten waren toege-
diend, en de volgende dag het 
overlijden. En telkens weer 
voel je dan die onmacht, stel je 
jezelf vragen. Nu, in deze peri-
ode is het moeilijk te begrij-
pen. Maar wanneer de pijn 
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van dit afscheid milder wordt, 
zal er ook dankbaarheid in de 
plaats komen. Dankbaarheid 
voor wat Jan voor zovele men-
sen en verenigingen betekend 
heeft. En dat geldt ook voor 
onze schutterij. In moeilijke 
omstandigheden heeft hij het 
voorzitterschap van de schut-
terij waargenomen. Een peri-
ode waar hij regelmatig over 
vertelde en waar hij met pijn 
in het hart aan terug dacht. 
Daarnaast is Jan nog vele jaren 
bestuurslid geweest en heeft 
hij zich ingezet voor de schut-
terij. Toen een nieuwe com-
mandant nodig was, was een 
enkele vraag voldoende en hij 
nam die verantwoordelijkheid 
op zich. Toen de schutterij 
in �997 het OLS won, aan-
vaardde Jan de zware taak van 
voorzitter van de werkgroep 
administratie. Terecht was hij 
trots op de feestgids, uitgege-
ven bij gelegenheid van het 
OLS in Kinrooi, en die als zijn 
realisatie mag beschouwd wor-
den. Wij zullen ons Jan vooral 
herinneren als een gedreven 
en nauwgezet iemand, die van 
anderen ook verwachtte dat zij 
zich in zouden zetten voor de 
vereniging. Een vergadering 
missen was bijna zoiets als hei-
ligschennis plegen. Het moest 
al echt niet anders kunnen, of 
hij was op de activiteiten aan-
wezig. Wij zullen nog dikwijls 
aan hem terug denken, niet 

alleen om datgene dat hij heeft 
betekend voor de schutterij, 
maar ook om de persoon die 
hij geweest is.
 
Albert Molenaers,
schutter van St.-Lambertus 
Louwel, overleden �7 mei 
2005.

Mathieu Geebelen,
erevoorzitter van St.-Lamber-
tus Louwel, hij was voorzitter 
toen Louwel het OLS won in 
�969 en in �970 organiseerde, 
overleden 28 mei 2005.

  Oud-voorzitter Mathieu 
Geebelen van Louwel

Zef Quaedackers,
Officier van St.-Gertrudis 
Amstenrade.
Overleden op 28 mei 2005 en 
begraven met schutterseer.

 Zef Quaedackers, Amstenrade

In memoriam Zef 
Quaedackers
Op zaterdag 28 mei is in 
Amstenrade officier Zef 
Quaedackers met schutterseer 
begraven.
Zef heeft op heel jonge leeftijd 
zijn vader verloren en is opge-
groeid in de familie waar hij 
dagelijks optrok met Cep en 
Mei Roberts, de broers van zijn 
moeder. Cep en Mei waren 
met hart en ziel verknocht aan 
het schutterswezen en zo kon 
het niet uitblijven of Zef werd 
al als tiener gerekruteerd om 
in Amstenrade geweerdrager  
te worden. Al snel werd dui-
delijk dat het jonge lid aanleg 
had voor het schieten en toen 
hij oud genoeg was is hij toe-
gevoegd aan het zestal van 
Amstenrade, waarin hij jaren-
lang als laatste man geschoten 
heeft. Zef is al die jaren een 
trouw lid geweest, dat nooit op 
de voorgrond wilde staan; toen 
we onze “Sjötteboet”  hebben 
gebouwd heeft hij menige klus 
in zijn eentje geklaard en hij 
was al weer thuis als de andere 
vrijwilligers met de afgespro-
ken werkzaamheden begon-
nen. Zijn bevordering tot offi-
cier heeft hij steeds voor zich 
uit geschoven om anderen de 
gelegenheid te geven om door 
te stromen. De laatste twee 
jaren heeft hij vanwege zijn 
gezondheid niet meer kunnen 
meelopen; wel bleef hij op de 
hoogte en wilde hij graag geïn-
formeerd worden over alles 
wat er in de vereniging gebeur-
de. Toen hij een paar maanden 
geleden begon te klagen over 
zijn gezondheid kon echter 
niemand vermoeden dat het 
zo erg met Zef gesteld was. 
Samen met de deputaties van 
de andere verenigingen uit de 
bond St.-Gerardus hebben we 
hem in een H. Mis herdacht en 
aansluitend naar het kerkhof 
in Amstenrade begeleid, waar 
we met de “Last Post” afscheid 
hebben genomen van een 
gewaardeerd lid.

 André Meijers

Jo Kwaspen,
lid van St.-Catharina 
Stramproy. Hij was een 
befaamd vendelier en korte 
tijd voorzitter. Overleden op 
62-jarige leeftijd op 8 juli 2005. 
Begraven met schutterseer op 
�3 juli.

  Jo Kwaspen met een jas behan-
gen met vendelmedailles. Hier 
als bestuurslid van schutterij 
St.-Catharina in 1974.

In memoriam: Jo Kwaspen
Jo heeft furore gemaakt 
als vendelier bij schutterij 
St.-Catharina Stramproy. 
Toenmalig en huidig 
beschermheer Wim Maes 
vroeg hem om in navolging 
van zijn vader vendelier te 
worden. In �958 begon hij te 
oefenen met een bonestaak en 
een jute zak eraan. Hij leerde 
het vendelen van zijn vader 
en door gildefeesten in het 
Brabantse te bezoeken. Nadat 
Jo in �959 met de kermis voor 
de eerste maal voor geestelijke 
en wereldlijke overheden de 
vendelhulde had gebracht 
werd direct een wedstrijd-
vendel voor hem besteld. Er 
braken jaren van veel oefenen 
aan en de inzet en het geduld 
werden beloond: in �969 
versloeg hij de vendelier uit 
Leuken-Weert, die tot dan toe 
onverslaanbaar werd geacht. 

  Jan Bakkers, als commandant 
van St.-Martinus Kinrooi



Limburgs Schutterstijdschrift 68 September 200555

Het tijdperk Jo Kwaspen was 
aangebroken. Jo startte in 
�967 een eigen vendelgroep 
bij de Stramproyse schut-
terij, bestaande uit junioren 
en senioren. Tijdens het OLS 
�973 in Eys traden ze met zes-
tien vendeliers aan en het vele 
repeteren vertaalde zich in een 
klinkende eerste prijs. Als geen 
ander beheerste hij het acroba-
tisch vendelen, zes keer vanuit 
zittende houding over de vlag 
springen en weer terug zonder 
dat het dundoek de grond mag 
raken. Wind deerde hem niet, 
bij alle weersomstandigheden 
voerde hij het volledige pro-
gramma uit en in een inter-
view (OLS-bijlage �983 Eys 
door Jan van Lieshout) liet hij 
weten ook voor een koeieflat 
niet bang te zijn, als ’t moest 
rolde hij erdoorheen. Vanwege 
zijn vendelkunst werd hij vaak 
gevraagd om demonstraties te 
geven. Zo vendelde Kwaspen, 
die we nog over straat zien 
marcheren met een uniform-
jasje dat van boven tot onder 

behangen was met prijsme-
dailles, bij de opening van 
het Openluchtpark Bokrijk 
voor koningin Boudewijn en 
koningin Fabiola van België. 
Hij stond bij die gelegenheid 
– het absolute hoogtepunt van 
zijn carrière - aan het hoofd 
van 48 vendeliers, afkomstig 
van de schutterijen uit de 
beide Limburgen. Zelf bracht 
hij de koningsgroet aan het 
Belgisch koningspaar, dat hem 
van vele kanten complimenten 
opleverde, niet in ’t laatst van 
Boudewijn en Fabiola zelf. Het 
jaar daarna verdedigde hij zijn 
titel niet meer op het OLS. Het 
werk als geluidsman slokte al 
zijn zondagen in het zomer-
seizoen op. Toch bleef hij de 
jeugd opleiden en schroomde 
hij ook niet om drie jonge 
meiden het vendelen aan te 
leren. Een tijdlang maakte Jo 
deel uit van het bestuur van 
St.-Catharina Stramproy en 
zelfs is hij van �975 tot �976 
voorzitter geweest. Jo is overle-
den in zijn functie als geluids-
man bij werkzaamheden voor 
een huwelijksmis, op 62-jarige 
leeftijd, daags voor de kaveldag 
van het OLS, op vrijdag 8 juli 
2005. In overleg met de familie 
heeft de Stramproyse schutterij 
aan de kaveling deelgenomen 
en het OLS gewonnen. Tijdens 
het overwinningsfeest in 
Stramproy werd Jo in herin-
nering geroepen en drie dagen 

later waren de schutters ver-
zameld om een vendellegende 
met schutterseer uitgeleide te 
doen.

 Luc Wolters

Frits Caris,
uit Weert was instructeur 
en jurylid Spiesenexercitie. 
Frits was niet aangesloten 
bij een schutterij. Hij had 
wel belangstelling voor het 
Limburgs schutterswezen. 
Frits Caris, geboren 5-2-�939 
te Eindhoven. Overleden op 
4 augustus 2005 tijdens een 
fietstocht in de omgeving van 
Bree (B).

Sjef Quaedvlieg,
lid van St.-Sebastianus Eys. 
In �979 werd hij op 54-jarige 
leeftijd lid van de schutterij, 
waarvan zijn zwager Sjef van 
Loo voorzitter was geweest. 
Hij was actief als geweerdrager 
en ook als er geholpen moet 
worden, was sjef van de partij. 
Zo lang als zijn gezondheid 
het toeliet. De laatste jaren was 
hij rustend lid, woonachtig 
te Heerlerbaan. Zijn interesse 
bleef uitgaan naar de schut-
terij. De contributie kwam 
telkenjare in contante betaling 
naar Eys toe en al vele jaren 
had hij gezegd zijn laatste rust 
te willen vinden onder aanwe-
zigheid van de schutterij. Hij 
is na langdurige ziekte overle-

den op 79-jarige leeftijd op 5 
augustus 2005. Op zijn laatste 
tocht is hem met schutterseer 
uitgeleide gedaan.

Deken J. Coenen,
geestelijk adviseur van 
het Gilde van Wieerter 
Stadsschötte Sinte Catharina 
�480. Ing. Jo Coenen volgde 
twee jaar geleden deken 
Van der Valk op als deken 
van Weert en pastoor van 
de parochie St.-Martinus 
aldaar. Na zijn studie was hij 
eerst diaken en kapelaan te 
Meerssen. In �983 volgde zijn 
benoeming tot kapelaan aan 
de OLV basiliek te Maastricht 
en in �983 werd hij pastoor te 
Eygelshoven. Vier jaar lang was 
hij pastoor te Heer, toen hij 
benoemd werd tot deken van 
Venray, een functie die hij �0 
jaar bekleedde. In zijn laatste 
parochie en dekenaat, Weert, 
toonde hij zich een sobere en 
plichtsgetrouwe priester. Een 
maand geleden maakte hij in 
zijn parochie bekend dat hij 
nog maar kort te leven had, hij 
leed aan alvleesklierkanker. 
Deken Coenen is op 53-jarige 
leeftijd overleden op 20 augus-
tus 2005 en is met gilde-eer 
in Weert uitgeleide gedaan op 
zaterdag  27 augustus.
 

  Vendelier Jo Kwaspen beleeft 
het grootste moment uit zijn 
vendelcarrière: hij heeft bij in 
Openluchtdomein Bokrijk de 
vendelgroet mogen geven aan 
koning Boudewijn en koning 
Fabiola (1976). De koningin 
dankt hem hiervoor.

Foto’s van Jo Kwaspen uit: 500 Jaar 

schutterij St.-Catharina in woord en 

beeld (Stramproy, Baexem �999).
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InhoudsopgavePelgrimsreis 
Midden-Europa 2006

In de periode van woensdag 20 
september tot en met zondag 
� oktober 2006, organiseert 
de Stichting Pelgrimage, die 
eerder pelgrimstochten voor 
gilden- en schuttersbroeders 
organiseerde naar Rome, 
Santiago en Fatima en naar 
Ierland, een pelgrimsreis die 
voert door Midden-Europa 
naar het voormalig Joegoslavië 
met als belangrijk onderdeel 
een presentatie in gildesfeer 
in Medjogurje (gelegen in het 
huidige Bosnië-Herzegovina).
Wederom gaat de reis naar 
een pelgrimsplaats in opbloei. 
Medjogurje is de laatste jaren 
(vanaf �98�) bekend geworden 
door de ervaringen van enkele 
inwoners rondom verschij-
ningen van Maria. Gezien de 
recentheid ervan is Medjogurje 
nog niet officieel erkend als 
bedevaartplaats, maar biedt 
wel de mogelijkheid om stil te 
staan rondom Maria en Haar 
boodschap aan ons mensen.
Meer nog dan tijdens eerder 
reizen is er tijdens deze pel-
grimsreis aandacht voor het 
samen pelgrim zijn. Zowel 
aan het begin als aan het eind 
van de reis zijn gezamenlijke 
vieringen in het programma 

opgenomen die de basis moe-
ten zijn voor ontmoeting met 
de andere pelgrims. Hiervoor 
zijn unieke kerkgebouwen 
gevonden.
De reis is verder opgebouwd 
uit het elke dag opnemen 
van minimaal één beziens-
waardigheid ter onderbreking 
van de busreis die wordt 
gemaakt. Zo zullen steden als 
Innsbruck, Zadar, en Salzburg 
worden bezocht, maar is er 
ook ruimte voor het genieten 
van de natuurlijke omgeving 
als de Plitvvice Meren, de 
Gerlos Pas, de watervallen van 
Schaffhausen.
Meer info, zie: 
www.pelikaanreizen.nl/
pelgrimage2006/

Of bij de Stichting Pelgrimage: 
dhr. A. Boot, Korte Brugstraat 
28, 487� XS Etten-Leur, 
tel. 076-50�3270, e-mail: 
export@herkuplast.com
Vraag naar de informatieavon-
den over deze reis.






