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Het schuttersseizoen 2006 is al in voorbereiding.
Er wordt uitgekeken naar de bölkes, die op de schutters staan 
te wachten. Wie zal ditmaal hoge ogen gooien? Het koning-
schap bemachtigen of als beste zestal uit de strijd komen?

Foto’s van het OLS 2005 te Wessem door Bart Hölscher.

Hopelijk wordt 2006 het jaar waarin op een aantal terreinen duidelijkheid verschaft wordt. Ik denk 
hierbij aan de toegezegde maatregelen die moeten werken aan het vereenvoudigen van de wetten 
en regels en uiteraard aan de voorwaarden die gesteld gaan worden aan het schieten. Krijgen schut-
terijen de verdiende uitzonderingsstatus? Kunnen we nog wedstrijden voor burgers blijven orga-
niseren? Wat worden de richtlijnen voor de administratie? De berichten die wij ontvangen hebben 
stemmen ons in ieder geval hoopvol. 

De voorbereiding van het actieve schuttersseizoen is in volle gang: de schutters bekwamen zich in 
het schieten, men oefent in het musiceren en het exerceren en de organisatoren van de grote eve-
nementen draaien overuren. Het initiatief om jeugd bij de schutterijen te betrekken is nieuw leven 
ingeblazen via het scholenproject. Het heeft er alle schijn van dat het weer een mooi seizoen gaat 
worden.

De oproep van de voorzitter van de stichting “Limburgs Schutterstijdschrift” Jeu Smeets breng ik 
nogmaals onder uw aandacht: dit tijdschrift kan alleen maar zijn functie goed vervullen als zoveel 
mogelijk schutters een abonnement hebben. Verenigingen, vertel dit nog eens aan uw leden of 
neem een collectief abonnement. Een ander aspect is de inhoud van het blad: ook uw vereniging 
heeft nieuws! Meld dit via de correspondent van uw bond aan de redactie. Neem initiatief en werk 
mee aan uw blad.

Namens bestuur en redactie wens ik u een goed schuttersjaar!

   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_85@msn.com
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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Politieke statements op Schuttersdag

Regels afschaffen en een Limburgse beleidslijn 
OLS-schieten
Op zaterdag 14 januari 2006 werd de 13e Limburgse 
Schuttersdag georganiseerd door de redactie van 
het Limburgs Schutterstijdschrift. De dag stond in 
het teken van de ‘deregulering’. Een viertal inleiders, 
te weten Herman Hawinkels, lid organisatiecomité 
schuttersfeesten Puth, wethouder Timmermans van 
de gemeente Heel, Ger Driessen, gedeputeerde van de 
Provincie Limburg en Ger Koopmans, tweede Kamerlid 
der Staten-Generaal lichtten dit thema toe en zorgden 
voor wat politiek vuurwerk. 

Opening
Nadat dagvoorzitter Herman 
Hawinkels eenieder welkom 
had geheten en pastoor 
E. Mutsaerts het openings-
gebed had uitgesproken was 
het woord aan stichtingsvoor-
zitter Jeu Smeets. Allereerst 
complimenteerde hij de 
organisatie met de keuze 
van het onderwerp van deze 
dag. Vervolgens stelde hij dat 
het schutterstijdschrift een 
onmisbaar tijdschrift binnen 
de schutters- en gildenwereld 
is. Hij vond het jammer dat 

nog niet alle schutters het 
lezen. In het najaar van 2005 
heeft de stichting alle vereni-
gingen aangeschreven voor 
een collectief abonnement en 
de reactie hierop is nog zeer 
mager. Opnieuw deed hij een 
oproep aan de schutterijen om 
hun leden te enthousiasme-
ren voor het blad. Hij maakte 
tevens van de gelegenheid 
gebruik om de mensen op te 
roepen om adreswijzigingen 
door te geven aan de secreta-
ris. Het komt nog steeds voor 
dat post onbestelbaar wordt 

omdat wijzigingen niet 
worden doorgeven. 
Tenslotte bedankte Jeu 
Smeets het redactieteam 
voor hun belangeloze 
inzet. Zonder deze inzet 
zou het niet mogelijk 
zijn om een Limburgs 
Schutterstijdschrift in 
stand te houden met 
nieuws van de diverse 
bonden en schutterijen. 

Deregulering
Als eerste inleider over 
het thema ‘deregulering’ 
ging Herman Hawinkels 
vanuit een praktijkvoor-
beeld in op de vergun-
ningen en voorwaarden 
die door overheidsinstel-
lingen vereist worden 

bij de organisatie van 
een evenement, zoals een 
schuttersfeest. Hij sprak 
over de verkeersgeleiders 
die de processie moeten 
openen en sluiten, over 
de bordjes met de nood-
uitgang die in de kerk 
moeten komen en de 
bedrijfshulpverlener die 
bij de kienavonden van 
de Limburgse Vrouwen 
bond present zouden 
moeten zijn. Voor een 
evenement zijn boven-
dien een ontstellende 
hoeveelheid vergunningen 
nodig en over al deze ver-
gunningen dient dan ook 
nog leges betaald te worden. 
Vergunningen zijn onder meer 
nodig voor de feestweide, 
de feesttent, de muziek, de 
horeca, het milieu, de ver-
keersmaatregelen tot en met 
de sociale lasten en premies 
voor de obers. Daar komen er 
nog diverse kosten bij, zoals 
leges, borg, BUMA-afdrachten, 
loon- en omzetbelasting, de 
aansprakelijkheid voor het 
schieten en eventueel de BTW. 
De spreker vroeg zich af of op 
deze manier er voor de organi-
satoren  nog plezier te behalen 
valt aan de organisatie van 
een feest. Men organiseert een 
feest toch mede om iets voor 
de gemeenschap te betekenen 
en bovendien om er financieel 
beter van te worden. Een har-
tenkreet klonk van Herman 
Hawinkels: ‘Mensen, pas de 
regels aan en zorg dat daar-
door de vrijwilligers blijven 
werken en een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van de 
gemeenschap’.

Wethouder 
Timmermans, Heel:
Het OLS brengt enorme kos-
ten met zich mee. Bezint eer 
ge begint.
De tweede inleider, wethou-
der G. Timmermans, verving 
burgemeester mevrouw M. 
Hofman van de gemeente 
Heel, waar in 2005 het OLS 
werd gehouden. Hij heeft 
geconstateerd dat er een groot 
verschil zit tussen theorie en 
praktijk. Bovendien zijn er 
grote verschillen bij de orga-
nisatie van het OLS tussen 
België en Nederland. In België 
organiseren in ‘t algemeen 
de gemeentebesturen een 
OLS, terwijl dit in Nederland 
niet het geval is. Wethouder 
Timmermans gaf een overzicht 
van de kosten van het OLS. 
Zo moest de organisatie bij-
voorbeeld 65 vierkante meter 
aan bouwtekeningen en plat-
tegronden overleggen aan de 
gemeente. Men was namelijk 
verplicht om plattegronden 
aan te leveren, waar de hele 

  Moderator Mutsaerts bij het openings-
gebed.

  Jeu Smeets, voorzitter van de stichting 
Limburgs Schutterstijdschrift.
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inventaris en alle meubilair 
– inclusief stoelen, banken, 
tafels enzovoorts – op terug 
te vinden waren. Kassa dus, 
een kostenpost van pakweg 
€ 25.000. De kosten van het 
gemeentebestuur voor de 
organisatie, de portokosten en 
de aanleg van de voorzienin-
gen bedroegen circa € 60.000. 
Het schootsveld van een OLS 
dient wettelijk in een lang-
gerekt trapezium ongeveer 
maar liefst 785 bij 560 meter 
te bedragen, oftewel 34 hectare 
schootsveld. Of nog duidelij-
ker: 57 voetbalvelden! Omdat 
het feestterrein bovendien 
buiten de bebouwde kom aan-
gelegd moest worden, moest 
er bijvoorbeeld ook nog eens 
een riool aangelegd worden. 
Kosten: € 27.000. Om maar 
te zwijgen van de milieu- en 
geluidsproblemen en wat er 
nog meer bij komt kijken. 
In totaal hebben ruim �.800 
vrijwilligers bijgedragen aan 
het OLS, verdeeld over negen 
werkgroepen, die gezamenlijk 
maar liefst 59.000 uren (!) in 
de organisatie van het OLS sta-
ken. Omgerekend zou één per-
soon dus 34 jaar werk hebben 
en ermee zijn pensioen hebben 
opgebouwd. Geen wonder 
dus, dat de kosten voor het 
komende OLS geschat worden 

op een slordige € 750.000. 
De wethouder herhaalde zijn 
oproep dat de gemeente de 
organisatie van een OLS moet 
ondersteunen. Er dient een 
breed maatschappelijk draag-
vlak gecreëerd te worden en er 
moet sprake zijn van een feest 
voor toeschouwers en schut-
ters. De heer Timmermans gaf 
tot slot ter overweging aan de 
schutterijen als zij voor het 
beslissende moment staan om 
een OLS te winnen, of zij wel 
raak moeten schieten of dat ze 
er beter aan doen zich terug te 
trekken, gezien de overweldi-
gende consequenties. Want als 
er een winnaar komt, die de 
organisatie doorschuift naar 
de nummer twee, dan zal deze 
volgens de spreker nooit een 
financieel goed OLS kunnen 
organiseren.

Gedeputeerde Ger 
Driessen:
Staat perplex van de regeltjes 
en lanceert een provinciale 
beleidslijn voor de schutte-
rijen
‘Na wat ik gehoord heb, moe-
ten we ons diep schamen 
dat we het tot zover hebben 
laten komen’, zo begon de 
Gedeputeerde van de Provincie 
Limburg Ger Driessen zijn 
verhaal. Hij is onder meer 

naar Den Haag geweest 
met vertegenwoordigers 
van de OLS-federatie. 
Tijdens het overleg is 
hem gebleken dat niet 
Den Haag de regels 
niet moet opstellen, 
maar de regio waar er 
behoefte aan is. In dit 
geval dus Limburg. 
Gemeentes bekijken 
momenteel vaak hoe 
ze een vereniging kun-
nen helpen, maar doen 
het teveel op eigen 
houtje. Hierdoor loopt 
gemeente en vereniging 
de kans dat de Raad van 
State een afwijkende 
aanpak afkeurt. Hij pleit 
er dan ook voor dat de 
wet- en regelgeving op 

dit punt meer pro-
vinciaal ingevuld gaat 
worden in plaats van 
landelijk. ‘Het is niet 
allemaal standaard en 
daar moet ook reke-
ning mee gehouden 
worden. Er zijn helaas 
veel regels die niet 
zijn afgestemd op de 
realiteit’.
Hij heeft zich in het 
afgelopen jaar ingezet 
voor het schutters- en 
gildenwezen en een 
betoog onder de titel 
‘De letste bölkes’. De 
tijd verandert en ook 
de schutters moeten 
daarin meegaan. 
Met betrekking tot de 
geluidsproblematiek 
oppert Ger Driessen: 
‘Mag er meer schot in 
komen’. Hij vroeg zich af of 
er daadwerkelijk sprake is van 
geluidsoverlast. Waarom zou 
een vereniging als gevolg van 
wetgeving (veel) geld moeten 
uitgeven voor een stillere buks, 
wanneer het schootsveld (ver) 
buiten de bebouwde kom ligt? 
Wel is duidelijk dat met het 
geluid iets moet gebeuren, 
hetzij in de materialen, hetzij 
in een verruiming van het 
aantal toegestane decibel. Tot 
voor kort werd het geluids-
niveau bepaald op basis van 
een constante geluidsbelasting 
gedurende 24 uur. Iedereen 
weet dat er niet 24 uur lang 
geschoten wordt, maar slechts 
een beperkte tijd van enkele 
uurtjes. De geluidsoverlast die 
hieruit voortkomt zal voortaan 
anders berekend gaan worden. 
In de tussentijd moeten de 
schutters blijven nadenken 
over mogelijkheden om het 
geluid van de buks en van de 
kogelvanger te dempen. Wat 
betreft het milieu en het lood 
pleit Driessen voor een open 
(klein) schootsveld en het 
oprapen van de kogels. Over 
de verkleining van het schoots-
veld zijn al gesprekken gaande, 
zo laat hij weten. De norm van 
de schootsvelden is te ruim en 

moet dus worden aangepast.
Het nieuws van de dag was dat 
de Provincie werkt aan een 
provinciale beleidsnota voor 
het schieten met de zware buks 
in Limburg. Zoals gezegd, het 
is een Limburgs fenomeen met 
zijn probleempjes. Dat vraagt 
dus ook om een Limburgse 
aanpak. Dan hoeft niet meer 
elke gemeente en vereniging 
apart haar beleid te verdedi-
gen voor de Raad van State, 
maar kan daar gezegd worden: 
‘Zo gebeurt dit in Limburg’. 
Limburg doet het dus zelf. 
Een afwijzing op het hoogste 
rechterlijk/bestuurlijk niveau 
ligt dan niet meer voor de 
hand. De provincie is voorne-
mens deze beleidslijn te laten 
toetsen door advocaten en 
deze in april aan de gemeen-
tebesturen aan te bieden, 
waarbij van maatwerk wordt 
uitgegaan.
Dan nog de zaak met de 
KNSA. Hierin heeft gouver-
neur Leon Frissen zelf contact 
gezocht met minister Donner 
en van hem de toezegging 
gekregen dat de minister 
bereid is tot een aanpassing 
(geen uitzondering dus): 
‘Vergelijk het met een pak of 
uniform, niet iedereen heeft 

  Dagvoorzitter en eindredacteur 
Herman Hawinkels.

  Wethouder Timmermans van de 
gemeente Heel becijferde het afgelopen 
OLS in Wessem.
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dezelfde maat, dus moeten we 
ieder een pak of uniform apart 
aanmeten’. Tot besluit memo-
reerde Ger Driessen, dankzij 
een gezonde samenwerking 
met de schutters: ‘Er is schot in 
de zaak’.

Ger Koopmans, Tweede 
Kamerlid:
Overdaad aan regels schaadt. 
We moeten dus veel regels 
afschaffen.
Ger Koopmans, lid van de 
Tweede Kamer, begon zijn 
toespraak met de stelling dat 
hij de uitspraak van wethouder 
Timmermans niet steunde, die 
schutterijen in de eindstrijd 
van het OLS ter overweging 
gaf of zij het feest wel wilden 
winnen – en organiseren. ‘Een 
schutterij mag niet de dupe 
worden van politiek dwalen.’ 
Ook hij was van mening, dat 
als schutters)feesten niet meer 
gehouden kunnen worden als 
gevolg van teveel regelgeving 
en wetten, de politiek ernstig 
gefaald heeft. ‘Het is toch van 
den zotte dat er iemand in 
staat is om feesten zoals het 
OLS door de huidige regel en 
wetgeving  tegen te houden.’ 

Ger Koopmans is woord-
voerder voor deregulering. 
Het CDA, waar hij deel van 

uitmaakt, heeft zich in de 2e 
kamer ingezet voor minder 
regels. Als verklaring voor de 
ongebreidelde wet- en regel-
geving voert hij aan dat de 
overheid tobt met een alsmaar 
groeiende verantwoordelijk-
heid. De mensen willen zelf 
steeds minder risico’s accep-
teren en de overheid heeft 
ervoor te zorgen dat men 
hiervoor gevrijwaard wordt, 
bijvoorbeeld voor onveilige 
horeca, vuurwerkopslag, nood-
uitgangen, het verkeer tot en 
met het voorschrift dat de 
elastiek waaraan iemand gaat 
bungeejumpen gekeurd moet 
zijn en dus veilig is. De indi-
vidualisering brengt met zich 
mee dat we geen overlast meer 
van elkaar accepteren.
Anderhalf jaar geleden is de 
Tweede Kamer begonnen om 
de waslijst van problematische 
en soms ridicule regelgeving 
waar verenigingen en de orga-
nisaties van evenementen mee 
te maken krijgen, te verminde-
ren. Een korte opsomming:
•  Vrijwilligers moeten uit de 

ARBO-wet, arbeidstijdenwet 
en flex-wet.

•  Het gebouwenbeheer dient 
aangepast te worden. De 
brandweercommandant, die 
na Volendam en Enschede 
teveel macht heeft gekregen, 

is niet langer de 
baas, maar de burge-
meester. De gebrui-
kersvergunningen 
moeten weg en de 
drank- en horecawet 
dient versimpeld te 
worden.
•  De HACCP dient 
aangepast te worden, 
de VWA dient inge-
krompen te worden 
en een verenigings-
bestuur moet méér 
verantwoordelijkheid 
krijgen en durven te 
nemen. Een vergun-
ning op naam van 
een vereniging, niet 
op naam van een 
persoon.
•  Verkeersregelaars 

worden uit de ver-
keerswet geschrapt. 
Deze personen 
moesten verzekerd 
worden en vervol-
gens is er geen ver-
zekeringsmaatschap-
pij die dit dekt.

•  De vergoedingen 
voor het vrijwil-
ligerswerk zijn ver-
dubbeld en in plaats 
van de verplichte 
40 losse betalingen 
van € �7,00 kan dit 
nu in 3 of 5 keer 
betaald worden.

•  Het schenkingsrecht, 
dat aftrekbaar is van 
de belastingen, moet 
uitgebreid worden 
voor sociaal-culturele 
verenigingen.

•  Er dient een nationale aan-
sprakelijkheidsvereniging te 
komen voor alle vrijwillige 
bestuurders. 

•  Kleine baantjes, zoals kanti-
nebeheer, interne opleidingen 
etcetera, dienen belasting- en 
premievrij te worden.

•  Bij de afgifte van vergun-
ningen mag het College van 
Burgemeester & Wethouders 
een vergunning afgeven voor 
evenementen die korter dan 
veertien dagen duren, waar-
bij géén bezwaarprocedure 
mogelijk is. Hierbij dient 
het Collegebestuur wel de 
Gemeenteraad te informeren.

Ter afsluiting pleitte hij ervoor 
dat hierbij ook de verhouding 
tussen de gemeentebesturen 
en bijvoorbeeld het ministerie 
van VROM overeenkomstig 
aangepast dient te worden. 
VROM moet geen waakhond 
worden van een gemeente-
bestuur en moet deze op zijn 
beurt de gelegenheid geven 
om zelfstandig besluiten te 
nemen. B&W moet verant-
woord beslissen en ook durven 
besluiten.

Forumdiscussie:
Puntjes op de i
Na de pauze werd een forum 
gevormd door de sprekers. Er 

worden diverse vragen gesteld. 
Louis Litjens vreest dat als de 
gemeentes zelfstandig beslui-
ten nemen, er sprake kan 
zijn van eigen interpretaties, 
waardoor we weer terug bij 
af. Ger Driessen repliceert: de 
regelgeving – en meer spe-
cifiek de nieuwe provinciale 
beleidslijn – dient maar voor 
één manier uitlegbaar zijn. 
De heer Peeters, burgemees-
ter van de gemeente Roggel 
en Neer, valt Ger Koopmans 
bij. Niet alleen moet de rol 
van het gemeentebestuur ten 
opzichte van het ministerie 
bijgesteld worden, maar ook 
ten opzichte van de opper-
machtige inspectiediensten, 
zoals bijvoorbeeld de voed-
sel- en warenautoriteit, AID 
en brandweer. Ger Koopmans 
laat weten dat hij hiervoor een 
motie heeft ingediend binnen 
de Tweede Kamer, die beoogt 
dat het toezicht door VROM 
en inspectiediensten aan ban-
den wordt gelegd. Het lokale 
College neemt beslissingen en 
legt, zoals dit in ons dualistisch 
bestel geregeld is, verantwoor-
ding af aan de Raad.

President Jos Michels
Tot slot van de dag sprak 
Jos Michels, president van 

  Gedeputeerde Ger Driessen toverde een 
provinciale beleidslijn uit de hoge hoed: 
‘Zo doen we dat in Limburg’

  Tweede Kamerlid Ger Koopmans begon te 
hakken in het bos van overtollige regels.
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de OLS-federatie. Hij deelde 
mede zeer verheugd te zijn 
dat Ria Oomen-Ruijten is 
benoemd tot de nieuwe voor-
zitter van de stichting SAS. 
Het Scholenproject is meteen 
onder haar leiding opgepakt 
en dat zal per � juni 2006 af 
zijn. Jos Michels ging voorts in 
op de circulaire ‘Traditioneel 
Schieten’. Hij gaf aan dat de 
maatschappij sinds de aansla-
gen van �� september sterk 
veranderd is. We moeten de 
kop niet in het zand steken. 
De geluidsarme buksen, de 
inkrimping van het schoots-
veld en de kogelvangers zijn 
al belangrijke wijzigingen, die 
er al zijn of staan te gebeuren. 
Hij had hierover meer bekom-
mernis dan over de Circulaire 
Wapens en Munitie (CWM), 
waarvoor in december is er 
in Den Haag overleg geweest 
met de drie schuttersfederaties 
uit Limburg, Noord-Brabant 
en Gelderland. Met betrek-
king tot de dorpsactiviteiten 
is duidelijk geworden dat dit 
geen probleem is en mogelijk 
blijft: burgers mogen bij drie 
gelegenheden schieten, echter 
er moet wel een nauwkeurige 
administratie hiervan bij-
gehouden worden. Minister 
Donner had evenwel te ken-
nen gegeven dat er voor hem 
maar één officiële partner was 
en dat is de KNSA. Ook de 
Belgen moeten nu niet denken 
dat zij buiten schot blijven. 

Waarschijnlijk zal daar in 2008 
de wapenwet aangepast wor-
den. Tot slot sloot Jos Michels 
zich aan bij oproep van Jeu 
Smeets om nieuwe abonne-
menten te werven voor het 
Limburgs Schutterstijdschrift. 
Jos Michels gaf aan zeer ver-
heugd te zijn geweest om tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst 
van het Limburgs Schutterij 
Museum een bijzonder groot 
aantal vrijwilligers te zien. Tot 
slot wenst Jos Michels eenieder 
een goed schuttersseizoen toe.

Afsluiting
Hierna konden vragen gesteld 
worden. Jos Michels werd 
gevraagd of het hem bekend 
was waarom de overheid voor 
de opzet van het CWM wel 
de KNSA uitnodigde maar 
niet de overkoepelende schut-
tersorganisaties. Helaas moest 
hij een antwoord schuldig 
blijven omdat hij het ook 
niet wist. Of men met vragen 
over het CWM bij de heer M. 
Pijnenburg (Noord-Brabantse 
Federatie) moest zijn, kwam 
als antwoord: liever wel via 
één centraal persoon, maar of 
deze alles kan en mag beant-
woorden, dat is weer een vraag 
op zich. En tot slot werd de 
opmerking gemaakt dat het 
schandalig was, dat over het 
CWM helemaal niets terug te 
vinden is op de website van 
het OLS. Om hier iets meer 
over te weten te komen moet 

de website van de Noord-
Brabantse Federatie (NBFS) 
geraadpleegd worden. Jos 
Michels was het daarmee eens, 
maar zei toe behalve tijdens de 
schuttersdag de verenigingen 
ook bij te praten tijdens de 
voorjaarsvergadering van het 
OLS. 
Het thema deregulering was 
gezien de jarenlange pro-
blemen met het schieten, de 
actuele situatie met het CWM 
en de algemene problemen 
van vrijwilligers en verenigin-
gen een bijzonder goede keus. 
De regels en wetten worden 
steeds meer verscherpt tot het 

belachelijke toe en het 
organiseren van een 
schuttersfeest of enig 
ander (tent)feest, lijkt 
tegenwoordig eerder 
een kwaal dan een 
genot.
Toch was het jam-
mer dat, zeker nu het 
onderwerp deregulering 
behandeld werd, er 
amper werd gesproken 
over de nieuwe regels 
die op ons afkomen 
in het kader van het 
CWM. Dit was een 
uitgelezen moment 
geweest om het over het 

CWM te hebben en de (moge-
lijke) gevolgen te bespreken. 
Wat dat betreft een gemiste 
kans.

Media-aandacht
De politiek ongemeen sterke 
statements (toch niet alleen 
vanwege de naderende ver-
kiezingen!?), die tijdens de 
Limburgse Schuttersdag wer-
den afgegeven, vonden ook 
hun weg naar de media. Op 
twee opeenvolgende dagen 
publiceerden de Limburgse 
kranten Dagblad de Limburger 
en Limburgs Dagblad over de 
uitspraken van Ger Driessen 
en Ger Koopmans. Onder 
de kop ‘Versoepeling van 
regels voor schutterijen’ werd 
maandag na de Limburgse 
Schuttersdag kond gedaan 
van de uitspraken van Ger 
Driessen, die zich schaamde 
voor het woud aan regels en 
in het kader van de provinci-
ale beleidslijn voor het schie-
ten een verkleining van het 
schootsveld en de maximale 
geluidsnormen ter discussie 
stelde. Op dinsdag kwamen 
de landelijke maatregelen 
ten bate van verenigingen en 
organisaties uitgebreid aan 
bod en werd CDA-Kamerlid   De forumdiscussie tackelde alle lastige vragen.

  Discussieleider Hawinkels bij het forum. 
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Ger Koopmans uitvoerig geci-
teerd, die pleitte voor de extra 
bevoegdheden voor B&W bij 
de organisatie van evenemen-
ten met beperkte duur. Als 
sprekend voorbeeld gold het 
OLS in Wessem.
Het thema deregulering bleek 
dus een gouden greep en de 
sprekers hadden niet alleen 
hun huiswerk goed gedaan, 
maar kwamen bovendien met 
een doos vol maatregelen op 
de proppen. Dat moet hoopvol 
stemmen voor de toekomst!

    Bernie van Lierop 
Mathy Leunissen 
Luc Wolters

Foto’s: André Meijers & Luc Wolters

  Het politieke vuurwerk trok de aandacht van de media, die er de 
navolgende dagen breedvoerig over berichtte.

  Federatiepresident Jos Michels 
was beducht voor de vele nieu-
we regels die in de vorm van 
circulaires op ons af komen.

Sint Rosa is uit het goede hout gesneden
Vijf jaar heeft hij eraan gewerkt, maar nu heeft 
voorzitter, commandant en medeoprichter Wil Pastwa 
zijn schutterij klaar. Nee, de echte schutterij is er al 
sinds 1988, maar die van Wil is een natuurgetrouwe 
miniatuurweergave van de stadsschutterij Sint 
Rosa in houtsnijwerk. De gehele schutterij heeft 
hij uit notenhout gesneden en alle 38 leden zijn in 
deze kunstwerkjes terug te zien. Van bordjesdrager 
tot koning, van tamboer-maître tot keizer, de 
marketentsters en de geweerdragers. 

Allemaal staan ze thans opge-
steld in de etalage van de 
sportzaak van Wil (Wilsport), 
gelegen aan de Steenweg 5� 

te Sittard. Vele uren heeft de 
maker met kleine speciale 
mesjes en andere instrumen-
ten de Sittardse schutters in 

houtsnijwerk vereeuwigd. Alles 
tot in de details. Als finishing 
touch werden de houten 
figuurtjes met iele penseeltjes 
voorzien van een laagje verf in 
de juiste kleuren. Daarna zal 
gezocht worden naar een defi-
nitieve plek om de 38 figuur-
tjes tentoon te stellen. Hierbij 
wordt gedacht aan een vitrine 
in de hal van het gemeentehuis 
van Sittard of het schutte-
rijmuseum te Steyl.

De bedoeling is dat de ‘houten 
schutterij van Zitterd’ tijdens 

het bondsfeest op 28 mei 
2006 te bewonderen zal 
zijn door de bezoekers van 
dit feest. Dit schuttersfeest 
gaat plaatsvinden op een 
historische schutterslocatie, 
te weten in de Kollenberg, 
nabij de bekende Sint Rosa-
kapel en de optocht zal 
natuurlijk door het centrum 
van Sittard trekken met als 
hoogtepunt het defilé op de 
Markt.

Stadsschutterij Sint Rosa 
Sittard mag terecht trots 
zijn een dergelijke kunste-
naar in haar midden te heb-

ben. Eerder maakte Wil Pastwa 
een aantal andere houtsnijwer-
ken, zoals het naambord van 
het sjöttelokaal in de Sittardse 
stadstuin, de fraaie bovenkant 
op de prijzenkast en een aan-
tal bewerkte fotolijsten met 
daarin symbolen die verwijzen 
naar de schutterij en de stad 
Sittard.

Foto’s van de miniatuurschut-
terij en informatie over stads-
schutterij Sint Rosa Sittard 
(en natuurlijk alle info over 
het aanstaande bondsschut-
tersfeest) kunt U binnenkort 
lezen op de geheel vernieuwde 
internetsite, waaraan op dit 
moment druk gewerkt wordt. 
Deze website kunt U vinden 
onder het volgende internet-
adres:
www.sjtadssjotterie-st-rosa

Graag nodigen wij alle schut-
tersvrienden uit om het 2e 
bondsfeest van 2006 van de 
schutterbond Eendracht Born-
Echt e.o. bij te wonen op zon-
dag 28 mei 2006.

   Thimo Zegers  Wil Pastwa bekijkt het resultaat van vele uren huisvlijt.                                                
Foto: Ermindo Armino



Limburgs Schutterstijdschrift 70 Maart 20067

Theodore Verheggen
Om de diepere betekenis van 
het begrip ‘Oud-Limburgs’ te 
kunnen verklaren zullen we 
nader ingaan op de persoon 
van de naamgever, zijn tijd, 
de omgeving waarin hij leefde 
en de motivatie die hem dreef 
om de naam ‘Oud-Limburgs 
Schuttersfeest’ te introdu-
ceren. Joannes Theodorus 

(Theodore) Verheggen werd 
op 28 november �859 geboren 
in Buggenum als vierde kind 
uit het huwelijk van Hendricus 
Verheggen (geb. in Buggenum) 
en Anna Maria Hubertina 
Verheggen (geb. in Wessem). 
Uit dit huwelijk werden elf 
kinderen geboren, waarvan 
er vier jong overleden. De 
naam Verheggen komt vanaf 

de �7e eeuw in 
Buggenum voor 
bij functionaris-
sen als burge-
meester, schepen, 
kerkmeester en 
armenmees-
ter. De familie 
Verheggen 
behoorde tot de 
meer aanzien-
lijke inwoners 
van Buggenum; 
ze bezaten veel 
grond en had-
den diverse 
personeelsleden 
in dienst. Twee 
broers van 
Theodore waren 
priester. Petrus 
Theodorus 
(�856-�935) 
bracht het 

tot professor en 
provisor van het 
Groot Seminarie 
te Roermond en 
erekanunnik van het 
kathedraal kapit-
tel. Joannes Jacobus 
(�858-�922) was 
kapelaan. Theodore 
Verheggen zelf was 
een rotsvast katho-
liek. 

Onderwijs
De jonge Theodore 
volgde een drietal 
jaren onderwijs aan 
het Bisschoppelijk 
College in 
Roermond. Deze 
middelbare school 
was in de jaren vijf-
tig van de �9e eeuw 
opgericht door bis-
schop Paredis als tegenhanger 
van de rijksscholen. Paredis 
wilde op zijn manier de kerke-
lijke invloed in Limburg waar-
borgen tegenover de liberalen, 
die godsdienst en onderwijs 
gescheiden wilden houden. De 
richting van de toentertijd in 
Roermond gedoceerde theolo-
gie droeg de naam ‘traditiona-
lisme’ en zette zich af tegen de 
ideeën van de Verlichting, het 
socialisme en het liberalisme. 
Het was vooral een innerlijk 
proces maar ook een herleving 
van het katholicisme met een 
vernieuwd krachtsbesef. In de 
ideologisering van het geloof  
bestond de overtuiging dat 
alleen het christelijk denken de 
wereld voor maatschappelijke 
chaos kon behoeden.

Theodore moest zijn studie 
aan het Bisschoppelijk College 
voortijdig beëindigen in ver-
band met het overlijden van 
zijn oudste broer (sept. �875) 
en zijn vader (jan. �877). Pas 

�7 jaar oud kreeg hij, samen 
met zijn moeder, de leiding 
over een 22 hectare groot 
landbouwbedrijf. Dit geschied-
de in een tijd waarin de West-
Europese landbouw door 
een omvangrijke agrarische 
depressie getroffen werd. Die 
depressie uitte zich voorname-
lijk in de daling van de graan-
prijzen, als gevolg van invoer 
van goedkoop graan uit de 
USA, Rusland en Argentinië. 
Gevolg hiervan was een sterke 
verarming van de landbouw-
bevolking, reden waarom 
vooral veel jonge mensen de 
dorpen verlieten en naar de 
steden trokken om daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. 

Alles had de katholieke 
identiteit
Het opkomend verenigingsle-
ven in de tweede helft van de 
�9e eeuw had vooral een ideële 
strekking; haar doel was veel 
meer het dienen van het alge-
meen belang. Bij het katho-

100 jaar naam Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS)
   door: Wim Pijpers

Onmiddellijk na het winnen van het Groot 
Internationaal Schuttersfeest 1905 door schutterij 
St.-Aldegundis Buggenum werd een Regelings- en 
Feestcommissie (stuurgroep) samengesteld onder 
voorzitterschap van burgemeester Theodore Verheggen. 
Tijdens een van de vergaderingen van deze commissie 
stelt Verheggen voor om het Groot Internationaal 
Schuttersfeest in 1906 Oud-Limburgs Schuttersfeest 
te noemen. Het voorstel wordt aangenomen en zo 
verschijnt, bijna onopvallend, op de voorpagina van de 
Maas- en Roerbode van 23 december 1905:

“Naar wij vernemen, zal onze schutterij op 
Zondag voor Pinksteren e.k. haar schuttersfeest 
met wedstrijden om den Oud-Limburgschen 
Schuttersprijs geven.”

  Theodore Verheggen (1859-1940). Onder 
zijn voorzitterschap kwam het eerste Oud-
Limburgs Schuttersfeest tot stand.

  De bestuurder Theodore Verheggen was onder 
meer leidsman van de boeren..
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lieke deel was een verlangen en 
drang om zich te verenigen in 
krachtige organisaties. ‘God, 
huisgezin en eigendom’ golden 
daarbij als de noodzakelijke 
grondslagen. In de periode 
�880-�885 werden veel schut-
terijen (her-)opgericht, in �888 
gevolgd door de oprichting 
van de eerste schuttersbond in 
Maasbracht. De schutterijen 
en schuttersbonden hadden 
op de eerste plaats tot doel om 
de godsdienstige, zedelijke en 
stoffelijke belangen van hun 
leden te behartigen. Het schie-
ten was de sleutel om het soli-
dariteitsgevoel op te wekken. 
Geheel in deze lijn paste ook 
het fenomeen van ‘geestelijk 
adviseur’, die aan elke katholie-
ke instelling werd toegevoegd. 
Kortom, alles paste in het stre-
ven van een herleving van het 
geloof door de katholieke kerk 
en de katholieke organisaties 
van die jaren. 

Terug naar het  
OLS-1906
De viering van het 300-jarig 
bestaan van schutterij St.- 
Aldegundis en de organisatie 
van het OLS stonden gepland 
voor 27 mei �906. In ver-
band met het slechte weer 
werd het OLS uitgesteld tot 
24 juni �906. Het OLS-�906 
werd een groot succes. Het 
zeer slechte weer op 24 juni 
heeft echter gezorgd voor een 
financieel tekort. Na de orga-
nisatie van dit Oud-Limburgs 
Schuttersfeest werd de Feest- 
en Regelingscommissie OLS-
�906 ontbonden. 

Diepere betekenis
De opvoeding, ontwikkeling 
en leefomgeving van Theodore 
Verheggen zijn genesteld in 
een sterk behoudend inge-
stelde maatschappij waar de 
Katholieke Kerk en de agrari-
sche bevolking centraal ston-
den. Wanneer deze bedreigd 
worden, gebruikt Verheggen 
alle hem ten dienste staande 
middelen om zich in te zetten 
voor het herstel van de traditi-

onele grondslagen ‘God, huis-
gezin en eigendom’. Hierdoor 
zou een einde komen aan de 
bestaande chaotische toestand 
en zou het dagelijkse bestaan 
weer zeker en te overzien 
zijn. De vertrouwde waar-
den van de Katholieke Kerk 
boden de mensen eeuwenlang 
houvast. Toch constateert 
Verheggen een terugloop van 
de Katholieke beleving in 
Limburg. De encycliek Rerum 
Novarum bood Theodore de 
kracht zich in te zetten om de 
waarden van de Katholieke 
Kerk te laten herleven en 
versterkt vorm en inhoud te 
geven. 
Het was bovendien een tijd 
waarin de agrarische bevolking 
afwijzend stond tegenover 
moderniseringen en invloeden 
van buiten. De interesse van 
de mensen reikte niet verder 
dan de eigen boerderij en het 
eigen dorp. ‘Oud’ is hier een 

verwijzing naar de gouden tijd 
vóór de landbouwdepressie. 
Een depressie die ook zorgde 
voor het vertrek van vooral 
veel jonge mensen vanuit 
de dorpen naar de steden. 
Hierdoor werd het traditionele 
gezinsleven en het verenigings-
leven in de dorpen bedreigd. 
Met de introductie van het 
begrip ‘Oud-Limburgs’ in het 
Limburgse schutterswezen 
heeft Verheggen gepoogd 
om - op geheel eigen wijze 
- een beweging op gang te 
brengen met het doel om ook 
hier het Katholieke Geloof 
opnieuw en versterkt te laten 
doorklinken. Door de naam 
‘Oud-Limburgs Schuttersfeest’ 
te gebruiken heeft Verheggen 
ook een link gelegd naar 
het, sinds �867 onafge-
broken, bestaande Groot 
Internationaal Schuttersfeest. 
Reeds in �884 mocht schutterij 
St.-Aldegundis Buggenum dit 

grensoverschrijdende schut-
tersfeest organiseren.

Meer over Verheggen
Theodore Verheggen func-
tioneerde duidelijk mee in 
een groter kader en keek over 
de grenzen van zijn eigen 
dorp. Hij was van �884-�896 
gemeenteraadslid en wet-
houder. In �896 werd hij tot 
burgemeester van Buggenum 
benoemd. Van �896-�939 
was hij lid van Provinciale 
Staten. Toen hij in �9�5 lid 
van Gedeputeerde Staten werd, 
legde hij de functie van burge-
meester neer. Verdere functies 
waren: bestuurslid Limburgse 
Land- en Tuinbouw Bond 
�896-�940, waarvan voorzit-
ter van �909 tot �940 (als 
opvolger van Boerenkoning 
Jan Truyen); bestuurslid van 
de Nederlandse Boerenbond 
�898-�938, waarvan voorzit-
ter �9��-�938; bestuurslid 
Zuid-Nederlandse Zuivelbond 
�893-�935; bestuurslid 
Federatie Nederlandse 
Zuivelbond �902-�909; lid 
van de Staatscommissie voor 
de Landbouw; curator van 
de Landbouwhogeschool te 
Wageningen en lid van de 
Hoge Raad van Arbeid. Alle 
functies bekleedde Verheggen 
met de nodige trots en statig-
heid. De grootste verdien-
sten van Verheggen lagen bij 
de landbouworganisaties. 
Hierdoor kreeg hij de bij-
naam van ‘Boerenkapitein’. In 
Buggenum stond hij bekend 
als ‘D’n Deputé’. Op zijn aan-
dringen stopte de trein speci-
aal voor hem in Buggenum. 
Mede om die reden werd op 
�7 april �900 in Buggenum 
een treinhalte officieel in 
gebruik genomen. 

Onderscheidingen
Vanwege zijn vele verdiensten 
werd Theodore Verheggen in 
�9�� benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje 
Nassau; in �92� tot Ridder 
van de Nederlandse Leeuw; 
in �934 werd hij bevorderd   Tekening van de invloedrijke Th. Verheggen.
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tot Commandeur in de Orde 
van Oranje Nassau; werd 
Commandeur in de Orde van 
de H. Gregorius de Grote en 
in �926 ontving hij de Rode 
Kruis Orde van Oostenrijk 
Patriae et Humanitate.

Theodore Verheggen 
vergeten
Theodore Verheggen kreeg 
op 8 juni �940 het H. Oliesel 
toegediend en overleed op 
zaterdag 29 juni �940 te 
Buggenum, alwaar hij op 2 
juli �940 begraven werd. In 
de vele gedenkwoorden werd 
hij geroemd als een veelzijdig 
mens, een pionier, een stu-
wende, het geheel overziende 
bestuurder, als een voorzich-
tige en toch doortastende 
leider. Eerlijk en onkreukbaar, 
maar met een onbuigzaam 
karakter, groot gezag en een 
sterke persoonlijkheid.  Toch 
raakte Theodore Verheggen in 
de vergetelheid en is er in zijn 
geboortedorp niet eens een 
straat naar hem vernoemd. 
Dit is bijzonder merkwaardig, 
zeker als men in ogenschouw 
neemt de vele functies die 
hij in en voor Buggenum 
bekleedde. Zo was hij in �898 
de oprichter van de eerste 
Boerenleenbank en Groene 
Kruisgebouw in Limburg 
en gaf hij de eerste aanzet 
tot wat later zou uitgroeien 
tot de Limburgse Groene 
Kruisvereniging. Wellicht dat 
het overlijden van Theodore 
Verheggen tijdens de oorlog 
de reden is geweest dat hij 
in de vergetelheid is geraakt. 
Merkwaardig, want Buggenum 
heeft wel een straat vernoemd 
naar Neel Doff (Keetje Tippel, 
�858-�942). Neel Doff is niet 
in Buggenum geboren, heeft 
nooit enige verdiensten voor 
Buggenum gehad en leefde het 
grootste deel van haar leven in 
België.

Afsluiting 
Of de naam ‘Oud-Limburgs 
Schuttersfeest’ ook ingevoerd 
zou zijn in �906, indien een 

andere schutterij het Groot 
Internationaal Schuttersfeest 
�905 gewonnen zou hebben, 
waag ik te betwijfelen. De 
introductie van het begrip 
‘Oud-Limburgs Schuttersfeest’ 
kon alleen maar geschieden 
door iemand die wilde strijden 
voor de Limburgse bevolking 
en de herleving van de waar-
den van de Katholieke Kerk. 
Het feit dat er geen enkel ver-
zet was tegen de introductie 
van de naam ‘Oud-Limburgs 
Schuttersfeest’, klinkt als een 
ondersteuning van het streven 
van Verheggen. Ook in de �00 
daaropvolgende jaren zijn alle 
organisatoren van dit jaarlijkse 
grens- en Maasoverschrijdende 
schuttersfeest de naam ‘Oud-
Limburgs Schuttersfeest’ 
blijven hanteren. Nooit zijn er 
gedachten of zelfs pogingen 
geweest om dit schuttersfeest 
een andere naam te geven. 

Op �9 augustus 2006 herdenkt 
schutterij St.-Aldegundis 
Buggenum haar 400-jarig 
bestaan en tevens het feit dat 
�00 jaar geleden in Buggenum 

een schuttersfeest werd geor-
ganiseerd dat voor het eerst 
de naam droeg van ‘Oud-
Limburgs Schuttersfeest’. Na 
een optocht zullen de konin-
gen van schutterijen, aange-
sloten bij de OLS-Federatie, 
strijden om een zilveren schild 
beschikbaar gesteld door de 
OLS-Federatie.
 
Bronnen:
-  L.G.P. van Bilsen, Joannes 

Theodorus Verheggen, Politicus 

en landbouwpionier. MO-scrip-
tie (Buggenum 1985).

-  Documentatie Verheggen: 
Gedenkboeken, aantekeningen, 
etc.

-  Dr. J.M. Gijsen, Paredis en het 
Limburg van zijn tijd (Assen 
1968).

-  Maas- en Roerbode / De 
Nieuwe Koerier, periode juli 
1905 t/m juli 1906

-  W.M.J. Pijpers, Limburgs 
Schutterstijdschrift, nr. 11, pag 
2 e.v., Het eerste OLS.

  Een aankondiging van 
het eerste Oud-Limburgs 
Schuttersfeest met die naam.

 

  Tijdens een bezoek van Prins Bernhard aan Limburg in 1939 sprak 
Theodore Verheggen de prins toe als voorzitter van de Limburgse 
Land- en TuinbouwBond.
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Europarlementariër Ria Oomen voorzitter SAS
Europarlementariër Ria Oomen uit Maasbracht werd 
donderdagavond 12 januari jongstleden in Heythuysen 
unaniem gekozen tot voorzitter van de stichting 
Steun Aan het Schutters- en gildenwezen in de beide 
Limburgen (kortweg: SAS). Ria Oomen is daarmee de 
eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van de 
stichting SAS in 1963; zij volgt Jos Michels op. Michels 
werd in september 2005 benoemd tot president van de 
Oud-Limburgse Schuttersfederatie en die functie laat 
zich niet verenigen met die van voorzitter van de SAS. 

Als geboren en getogen 
Limburgse is Ria Oomen al 
tientallen jaren een geziene 
gast bij tal van schuttersactivi-
teiten in de beide Limburgen, 
zoals het OLS. Al in de tijd 
van de KVP werd ze politiek 
actief en bij politieke opvolger 
het CDA werd zij voorzitter 
van de jongerenafdeling. Ze 
werd gekozen in de Tweede 
Kamer, waarbij haar, als jong-
ste kamerlid, vooral het sociale 
beleid aan het hart ging. Na 
acht jaar koos ze in �989 voor 
het Europees Parlement, waar 
ze een aantal vice-voorzit-
terschappen bekleedde, zoals 
van de christen-democrati-
sche fractie, de commissie 
Milieu, Volksgezondheid en 
Consumentenbescherming 
alsmede van de tijdelijke com-
missie Genetica. Ria Oomen 
vervult diverse nevenfuncties 
bij sociale en culturele instel-
lingen en als jongste loot is 
hier het voorzitterschap van de 
SAS aan toe te voegen.

De stichting SAS is een onaf-
hankelijke stichting die het 
Limburgse Schutterswezen in 
de meest ruime zin des woords 
ondersteunt. Zo zorgde de 
stichting in het verleden bij-
voorbeeld voor de jaarlijkse 
jurysamenstelling van het OLS, 
de samenstelling van wed-
strijdnormen voor het OLS, 
het beheer en de exploitatie 
van het Limburgs Schutterij 
Museum en de uitgave van het 

Limburgs Schutterstijdschrift. 
Op instigatie van de vorige 
president Frans Wolters 
zijn deze taken overgehe-
veld naar het OLS (jury) of 
verzelfstandigd (Limburgs 
Schutterstijdschrift). Het 
Museum was al eerder in 
een zelfstandige stichting 
ondergebracht bij de vesti-
ging ervan in Steyl. Het is de 
ambitie van de SAS om als 
‘spin in het web’ alle culturele 
takken binnen het Limburgs 
Schutterswezen te ondersteu-
nen en te coördineren door 

middel van uitwisseling van 
bestuurders. Bovendien wil 
de SAS expertise op tal van 
terreinen samenbrengen, 
waarmee het schutterswezen 
in de Limburgen gediend kan 
zijn, zoals juridisch, finan-
cieel, cultureel, historisch, 
bestuurlijk en organisatorisch. 
De jongste activiteit van de 
stichting is het voltooien van 
het scholenproject, waaronder 
de samenstelling van een film, 
om met name de schooljeugd 
meer vertrouwd te maken met 
het Limburgse Schutterswezen. 
De stichting SAS verricht 
haar werkzaamheden in nauw 
overleg met de OLS-Federatie. 
Om die reden zetelen twee 
bestuursleden van de stich-
ting SAS in het bestuur van 
de OLS-Federatie en zetelen 
er twee bestuursleden van de 
OLS-Federatie in het bestuur 
van de stichting SAS.

Ofschoon het geen vereiste 
is, is het wel gebruik geweest 
dat de president van de Oud-
Limburgse Schuttersfederatie 
een mannelijk persoon is uit 
Nederlands-Limburg. Dit 
gegeven was gebaseerd op 
het feit dat het merendeel 
van de bij de OLS-Federatie 
aangesloten schutterijen 
uit Nederlands-Limburg 
komen (�44 schutterijen uit 
Nederlands-Limburg tegen-
over 3� uit Belgisch-Limburg). 
Na het onverwachte overlij-
den van drs. Frans Wolters 
bracht werd Jos Michels 
(burgemeester van Bocholt) 
gekozen als president van de 
OLS-Federatie. Derhalve heeft 
de SAS thans ook een nieuwe 
voorzitter gekregen in de per-
soon van Ria Oomen.

   Wim Pijpers & Luc Wolters

  Ria Oomen, voorzitter SAS
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Bouw van de Sjöttesjoël definitief van start!
De Sjöttesjoël, de schuttersschool, is volop in aanbouw. 
Met een website, een dvd en een informatiemap wordt 
vanaf volgend schooljaar de basisschool jeugd wegwijs 
gemaakt in de schutterswereld. Alle basisscholen 
in Belgisch- en Nederlands Limburg kunnen straks 
deelnemen aan het project. De schutterijen worden 
actief betrokken bij de introductie van het project in 
hun eigen gemeenschap. In juni wordt de Sjöttesjoël 
officieel geopend.

Onder leiding van Ria Oomen 
is een stuurgroep opgezet die 
zich tot taak heeft gesteld dit 
OLS scholenproject mogelijk 
te maken. Een werkgroep, 
bestaande uit onderwijs en 
schuttersdeskundigen, zorgt 
voor de inhoudelijke en 
creatieve invulling van de 
‘Sjöttesjoël’.

Opzet zal zijn om vooral van-
uit de belevingswereld van 
kinderen de schutterij ‘uit te 
leggen’. Iets wat voor schut-
terijleden gesneden koek is, 
blijkt voor veel buitenstaan-
ders vaak onbegrijpelijk te 
zijn. Voor veel kinderen is dit 
belangrijke stuk Limburgs 
cultuurgoed onbekend. De 
aantrekkelijk vormgeving van 

het project  zorgt er  voor dat 
kinderen de informatie over 
het Limburgse schutters- en 
gildenwezen spelenderwijs tot 
zich kunnen nemen.

De school, die straks via inter-
net 24 uur per dag en 7 dagen 
per week open is, zal een 
aantal bijzondere leslokalen 
krijgen. Naast aardrijkskunde 
en geschiedenis komt er een 
feestlokaal, een muzieklokaal 
en een wedstrijdlokaal. Op 
het digitale prikbord kunnen 
jonge schutters hun foto’s 
en verhalen kwijt en op de 
speelplaats zullen aantrekke-
lijke spelletjes te vinden zijn. 
Spannend zal het worden in de 

kelder van de schuttersschool 
want daar liggen de wapens 
en worden kogels gemaakt. In 
het examenlokaal kunnen de 
kinderen deelnemen aan een 
examen. Wie daarvoor slaagt 
krijgt het officieel erkende 
Sjöttesjoël diploma!

Er wordt flink doorgebouwd. 
De fundamenten staan, de 
lokalen zijn in aanbouw. 
Het belooft een hele mooie 
school te worden!  We houden 
u op de hoogte!

   Audrey van Gaans

 

Verzin een naam voor koningsvogel Sjöttesjoël
Dé school voor schutterson-
derwijs, de Sjöttesjoël, komt 
er aan.
Heel belangrijk voor de 
Sjöttesjoël wordt de konings-
vogel. Een eigenzinnige vogel 
die straks de leerlingen weg-
wijs gaat maken in de school 
en uitleg gaat geven bij tal van 
onderwerpen.
Er is echter een probleem deze 
gekroonde, gevederde onder-
wijzer heeft nog geen naam.
Daarom roept de directie 
van de Sjöttesjoël alle sjötte 
van Limburg op een naam te 
verzinnen voor de konings-
vogel. Het karakter van deze 
vogel laat zich omschrijven als 
eigenzinnig, soms een beetje 
dom, grappig, en als het nodig 
is serieus. Het is echte alle-
mansvriend en in zijn functie 
als koningsvogel behoort hij 
tot een van de beste van beide 
Limburgen.

Verzin een naam voor de 
koningsvogel en als dat kan 
een korte omschrijving van het 
hoe en waarom. Degene wiens 
naam uiteindelijk gekozen 
wordt krijgt een fraaie prijs!

Inzendingen graag per mail 
naar:
audreyvangaans@�2move.nl

Beschikt u niet over e-mail 
stuur uw inzending dan per 
post naar:

De directie van de Sjöttesjoël
Postbus 8353
5990 AB  Baarlo

De koningsvogel van de Sjöttesjoël 
heeft nog geen naam. Wie helpt?
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Verwaarloos de muziekwedstrijden niet
Een hartenkreet uit de drumbandwereld. Na een 
optimale muzikale voorbereiding met grote inzet extra 
repetities is het vaak een domper als je ziet waar en 
onder welke omstandigheden de drumbands tijdens 
een schuttersfeest voor een jury moeten uittreden. 
En wat een verschil biedt de schutterswereld dan ten 
opzichte van de concoursen van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen. Een kijkje achter de schermen.

Van tamboerkorps tot 
drumband
Begin jaren 50 van de vorige 
eeuw deden de eerste drum-
bands hun intrede in de 
schutterswereld. De eerste 
jaren waren het vooral kleine 
tamboerkorpsen. Later ging 
men over tot de aanschaf van 
klaroenen en es-trompetten en 
weer later groeide een en ander 
zelfs uit tot drumfanfares. In 
die eerste jaren ontstond ook 
het fenomeen ‘drumband-
concours’. Feesten waar deze 
drumbands hun kunnen toon-
den aan een talrijk publiek en 

die dan door een aantal juryle-
den beoordeeld werden.

Wilde feesten werden 
festivals
Al gauw bestond de behoefte 
om deze feesten te regule-
ren en de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen (LBT) 
werd opgericht. ‘Wilde’ 
feesten moesten tot het 
verleden gaan behoren. 
Drumbandconcoursen moes-
ten een goed gestructureerde 
opzet krijgen en er moesten 
goed opgeleide juryleden aan-
gesteld worden. Ondanks het 

feit dat de bij de LBT aange-
sloten verenigingen niet aan 
‘wilde’ concoursen mochten 
deelnemen, hebben deze fees-
ten nog lang stand gehouden. 
Later is de naam en de opzet 
ervan gewijzigd in festival, 
waaraan iedereen weer mee 
mocht doen. Er was immers 
geen jurering en er waren geen 
prijzen.

LBT als voorbeeld
Al snel voelden veel drum-
bands van schutterijen zich 
aangetrokken door de opzet 
van de LBT en zij gingen 
deelnemen aan de wedstrijden 
die georganiseerd werden. 
Hierdoor ontstond er bij de 
OLS-federatie interesse en 
men ging er toe over om de 
muziekwedstrijden op de 
schuttersfeesten (bond, ZLF en 
OLS) te spiegelen aan de wed-

strijden van de LBT. Dit gaf 
als resultaat dat we onze ver-
enigingen op dezelfde manier 
gingen indelen in divisies en 
secties en dat we ons repertori-
um volledig aanpasten aan de 
LBT. Op zich is hier niets mis 
mee, maar de omstandigheden 
waaronder de wedstrijden 
werden gehouden gingen (en 
gaan) steeds meer van elkaar 
verschillen.

Concoursdeelname
Als je op dit moment met een 
korps gaat deelnemen aan een 
marswedstrijd van de LBT, 
begin je met een gedegen 
voorbereiding (een concours 
is vaak het hoofddoel van het 
seizoen). Het aantal repetities 
nemen toe naarmate de dag 
van de wedstrijd nadert. Onze 
drumbands bereiden zich 
terdege voor op het schut-
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tersseizoen en in de aanloop 
naar OLS of ZLF wordt er wel 
een extra repetitie ingelast, 
maar daar blijft het meestal 
bij. Dit is een heel andere 
insteek. De meeste schutte-
rijen nemen deel aan vijf à zes 
schuttersfeesten per seizoen 
en de korpsen willen op alle 
wedstrijden goed voor de dag 
komen. Het grootste verschil 
zit ‘m echter in de omstandig-
heden op de wedstrijddag zelf. 
Naar een drumbandconcours 
van de LBT wordt gezamenlijk 
vertrokken en een bepaalde 
tijd voor het eigen optreden 
is men bij elkaar voor de laat-
ste instructies. Het ‘parcours’ 
waarover gelopen dient te 
worden is schoon en uitermate 
egaal. Alles in de omgeving is 
er op gericht om het optreden 
gladjes te laten verlopen.

Maar tijdens het 
schuttersfeest
Hoe anders is het in de schut-
terswereld. Laten we als voor-
beeld het OLS nemen. Veel 
schutters zijn al omstreeks 
�2.00 uur op het terrein aan-

wezig, zoeken hun bordje op 
voor de optocht en besteden 
hun tijd op diverse manieren. 
Afhankelijk van het optocht-
nummer is het drumbandop-
treden vóór of na de optocht. 
Of je nu vóór of ná de optocht 

moet optreden; het gaat vaak 
ten koste van de concentratie. 
Voor de optocht zijn er altijd 
wel een aantal leden bezig (of 
bezig geweest) met andere 
wedstrijdonderdelen. Het is 
anderzijds ook niet bevorder-
lijk als je direct na een lange 
en inspannende optocht moet 
optreden met het korps. Toch 
moet je vaak rechtstreeks van-
uit de optocht naar het mars-
terrein. Het marsterrein is dan 
meteen het grootste verschil 
met de terreinen van de LBT. 
De organisatie heeft een jaar 
lang gezorgd voor een prach-
tige accommodatie voor het 
schuttersfeest; de feestweide 
ligt er prachtig bij (extra inge-
zaaid), goede geluidsinstallatie 
enz.

Een wereld van verschil
Maar al deze zaken zijn niet 
goed voor de drumband. Onze 
drumbandmuziek wordt vaak 
overstemd door het geluid 
uit de feesttent of van de 
omroepinstallatie. De mooie 
feestweide is niet geschikt voor 
onze marswedstrijd. Het lijkt 
op een ‘knollentuin’ die goed 
musiceren bijna onmogelijk 
maakt. De dooddoener dat 

dit voor iedereen gelijk is, 
doet niets aan de situatie af. 
We moeten ons wel realiseren 
dat een drumband een van de 
duurste onderdelen van onze 
verenigingen is. Bovendien 
profileren we ons als schut-
terijen bijzonder goed met de 
drumbands, die dan ook goed 
tot hun recht willen komen bij 
hun optredens.

Nog veel te winnen
Dit is geen kritiek naar de LBT 
of naar de organisaties van 
onze schuttersfeesten, maar 
gewoon een kleine opsom-
ming van de verschillen. In 
mijn ogen kunnen we de wed-
strijden op een schuttersfeest 
niet vergelijken met die van 
een concours van de LBT. We 
zullen er binnen de schutters-
wereld wel veel aan moeten 
doen om de drumbands een 
zo optimaal mogelijk optreden 
te gunnen.

   André Meijers

Foto’s van OLS en ZLF 2005; 
fotografen Lieske Leunissen en 
Fred Vliegen.
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Schutterijen en traditie, ze lijken onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Maar is dat wel zo? Gelet op de 
ontwikkelingen in de afgelopen eeuw, kun je je gaan 
afvragen of we als schutterijen wel zo hard vasthouden 
aan tradities, als we onszelf willen doen geloven. Op 
het moment dat iets in ons straatje past, zijn we al vlug 
geneigd om te spreken van traditionele gebruiken. En 
vinden we dat iets niet past, dan roepen we heel hard dat 
e.e.a. in strijd is met de traditie, overlevering, cultureel 
erfgoed, folklore, etc. 

Tijd dus om eens kritisch 
naar ons zelf te kijken. Om 
vervolgens tot de ontdekking 
te komen dat er veel vragen 
over ‘traditie’ eerst beantwoord 
moeten worden. En dat we 
daarbij vooral moeten uitgaan 
van dat wat de geschiedenis 
ons leert en ons niet altijd 
moeten laten leiden door de 
traditie. Aan de hand van een 
aantal voorbeelden wordt 
duidelijk dat ‘traditie’ toch wel 
iets meer is dan alleen maar 
gebruiken van vroeger op 
dezelfde wijze willen blijven 
uitvoeren.

Muziek
Neem nu de drumbands. 
Vooral in de afgelopen 50 jaar 
zijn deze aan de schutterijen 
toegevoegd. Daarvoor ken-
den de meeste verenigingen 
slechts één tamboer. Hadden 
we de traditie van toen in 
stand willen houden, dan had 
deze ontwikkeling nooit toe-
gestaan mogen worden. Maar 
blijkbaar paste dit wel in het 
straatje van de schutters: men 
vond het een verrijking en de 
presentatie op straat ging erop 

vooruit. Dus werden klaroen- 
en fluitercorpsen, drumbands 
en fanfarecorpsen toegevoegd 
aan de optocht. Of dit wel 
binnen de traditie ‘schutterij’ 
paste, was blijkbaar niet aan 
de orde. Niet helemaal volgens 
de geschiedenis, maar wel een 
andere invulling van onze 
traditie. Deze ontwikkeling 
leidde indertijd zelfs tot een 
nieuw fenomeen: majorettes. 
Echter in de loop der jaren 
zijn deze weer nagenoeg ver-
dwenen. Daarmee is m.i. meer 
een einde gekomen aan een 
tijdelijk fenomeen dan aan een 
traditie.

Uniformen
Voorafgaand aan de ontwik-
keling van de muziek was de 
invoering van uniformen. 
Ongeveer �00 jaar geleden 
waren het vooral de schut-
terijen uit Zuid-Limburg die 
overgingen tot de aanschaf 
van, wat we nu noemen, een 
militair tenue. Tegenwoordig 
valt niemand er meer over dat 
de traditie van toen, in het 
zondagse pak naar het schut-
tersfeest, zomaar werd losgela-
ten. Sterker nog: ook dit vond 
men indertijd een verbetering. 
Dat veel militaire tenues, op 
dit moment gedragen door 
schutterijen, juist uit die tijd 
stammen, doet blijkbaar niet 
ter zake. Maar in hoeverre is 
het correct dat een vereniging 

van een paar eeuwen oud, een 
militair uniform aanschaft van 
amper �00 jaar oud? Moeten 
ze dan ook niet, zoals toen, 
juist de militaire tenues van 
tegenwoordig kiezen? Willen 
we traditie, dan zouden we dat 
dus moeten doen. Of dient 
men zich juist de uniformen 
aan te meten die afgeleid 
zijn uit de tijd van een paar 
honderd jaar geleden? Van 
bijvoorbeeld het Staatse Leger, 
die wij nu als “historische gil-
denkleding” zouden betitelen. 
Of toch maar, in de lijn van 
het zondagse pak met sjerp en 
pet, een eigen fantasie-uniform 
bedenken? Kortom, volgens 
de geschiedenis zijn we m.i. 
nu dus niet helemaal correct 
bezig. 

Exercitie
Een zelfde verhaal geldt in 
wezen ook voor het exerceren. 
Zoals het nu gedaan wordt: 
zeker nog geen eeuw oud. Er 
zijn zeer veel schutters die erg 
trots zijn op de wijze waarop 
ze met hun vereniging over de 
straat marcheren. En terecht, 
de uitstraling van sommige 
schutterijen mag er zijn. Praat 
je dan met deze schutters, dan 
wordt al gauw gemeld dat hun 
wijze van marcheren nog hele-
maal volgens de reglementen 
is. Het oudste reglement echter 
dat binnen de OLS.-federatie 
gehanteerd wordt, stamt ‘pas’ 

uit �9�4. Uitgevoerd door een 
vereniging van een paar eeu-
wen oud … En het betreft hier 
dan ook nog eens een voor-
schrift dat uitgaat van oefenin-
gen en/of uitvoeringen in het 
veld (gevechtsexercitie) en ver-
der niet voorziet in richtlijnen 
om op straat te paraderen. Het 
gemis van een aantal zaken 
werd echter eenvoudig opge-
lost door dit aan te vullen met 
richtlijnen uit een voorschrift 
uit �9�3 (!?). Oké, als iedereen 
het er over eens is dat dit onze 
eigen “traditie” is, zo gegroeid 
omdat veel schutterijen in de 
loop der jaren nu eenmaal 
niet anders gewend zijn, dan is 
daar niets mis mee. Maar we 
moeten ons er dan wel bewust 
van zijn, dat de juiste histori-
sche feiten toch wel wat geweld 
worden aangedaan. Maar zijn 
we dan nu met geschiede-
nis, met traditie of gewoon 
met onze eigen, (nog) niet als 
traditioneel te bestempelen, 
gebruiken bezig? Denk verder 
ook aan het feit dat de andere 
twee voorschriften m.b.t. de 
exercitie zelfs pas uit �956 en 
�984 stammen ...

Schieten
Voor veel schutters is schieten 
toch wel de hoofdzaak om 
lid te zijn van een schutterij. 
De schietwedstrijd is toch 
zeker het belangrijkste van 
een schuttersfeest? Goed, zo 
wordt het door een aantal 
mensen op dit moment erva-
ren. Maar bedenk dan wel dat 
het schieten met de ‘zware 
buks’ pas, pak ‘m beet, zo’n 
�30 jaar bestaat. En in wed-
strijdverband schieten op de 
bondsfeesten is nog geen �00 
jaar oud, vaak zelfs pas véél 
jonger. Mensen die roepen dat 

Waarom doen we zoals we doen?

Geschiedenis versus ‘traditie’ 
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het schutterswezen ter ziele 
gaat als we niet meer zouden 
kunnen schieten (lees: met de 
zware buks), hebben m.i. toch 
niet helemaal goed in de gaten 
wat ‘schutterij-doen’ inhoudt. 
Waar schoten de schutterijen 
mee toen er nog geen gewe-
ren voorhanden waren? Ik 
wil hier absoluut niet pleiten 
om over te stappen naar de 
handboog, maar ik kan me wel 
goed voorstellen dat we in de 
toekomst, met een ander type 
wapen, op een andere wijze 
gaan schieten. En over �30 
jaar zal men wellicht terugkij-
ken op die ontwikkeling, op 
dezelfde wijze zoals wij dat 
nu ook doen op de invoering 
van de ‘zware buks’. Wat is het 
verschil? En... een schutterij 
die ter ziele gaat omdat ze niet 
meer kan schieten, was dit dan 

wel een schutterij? Of toch 
meer een schietvereniging? 

Vrouwen
Voor veel verenigingen nog 
steeds een struikelblok. Lid 
worden kan soms, maar 
mogen ze dan ook mee schie-
ten? En vervolgens komt de 
vraag of de dames achter het 
koningspaar mee mogen mar-
cheren tussen de schutters, of 
hun rol enkel beperkt blijft tot 
de drumband of marketent-
ster. En moet men het koning-
schap ook open stellen voor 
vrouwen? Aanknopingspunten 

genoeg voor een discussie, 
maar waar zouden veel schut-
terijen zijn als ze niet waren 
afgestapt van deze ‘traditie’? Of 
was het niet veel meer dan een 
maatschappelijk gegeven uit 
lang vervlogen tijden, waarbij 
nu enkel de vraag beantwoord 
dient te worden of dit nu ook 
nog zo aan de orde is? Niet 
dus. Enkele jaren geleden was 
ook ik tegenstander van vrou-
wen onder de buks, echter in 
mijn eigen vereniging schieten 
er ook vrouwen mee, ook 
op het OLS. Ik kan iedereen 
gerust stellen: er is niets ver-
anderd aan de traditie. Alleen 
de invulling is iets anders. De 
beleving is hetzelfde gebleven. 

Tot slot
Al deze ontwikkelingen in de 
‘traditie’ leiden bij mij maar 
tot één conclusie: onze
traditie van ‘schutterij-doen’ 
kan alleen maar blijven 
bestaan als we mee durven 
groeien met de ontwikke-
lingen van de tijd waarin we 

ons bevinden. De geschiede-
nis leert ons dat het ‘schut-
terij-doen’ van nu anders is 
als dat van bijvoorbeeld �50 
jaar geleden en wellicht ook 
van het ‘schutterij-doen’ in de 
toekomst. Krampachtig vast 
willen blijven houden aan 
gebruiken uit het verleden kan 
er toe leiden dat de traditie 
alleen nog maar als dode tra-
ditie zal blijven bestaan. We 
moeten dus niet te bang zijn 
voor nieuwe ontwikkelingen, 
maar we zullen ze juist kri-
tisch moeten toetsen aan onze 
eigen doelstellingen. Niet elke 
verandering is een verbetering, 
dat is zonder twijfel waar. 
Maar niet open staan voor 
veranderingen en/of deze juist 
tegenwerken, zal zeker ook niet 
leiden tot verbetering. Juist 
door zaken te durven wijzigen 
blijft het voortbestaan van veel 
verenigingen gewaarborgd. 
En daarmee onze traditie van 
‘schutterij-doen’.

   Twan Stemkens
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25 jaar Edele Eedbroederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode Leeuw van 
Limburg en de Heilige Sebastianus
   door Luc Wolters

Het was verleden jaar 25 jaar geleden dat de Souvereine 
Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige 
Sebastianus (Orde van de Rode Leeuw) haar eerste 
investituur hield. Sindsdien zijn elk jaar verdienstelijke 
schutters in deze Orde opgenomen die inmiddels 
uitgegroeid is tot de huisorde van de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie waarin voornamelijk de schutters 
van deze koepelorganisatie voor hun verdiensten 
opgenomen kunnen worden. Tijd voor een terugblik.

Gouverneur Roppe
De gouverneur van Belgisch 
Limburg, dr. Louis Roppe, had 
zich een groot schuttersvriend 
getoond. Hij was maar wat 
graag bij het OLS te gast en 
schroomde niet om daarbuiten 
ook veel voor de schutters te 
betekenen. Bij zijn terugtreden 
als gouverneur werd besloten 
hem te benoemen tot erepre-
sident van de OLS-Federatie. 
Om deze benoeming uiterlijk 
kracht bij te zetten, werd 
besloten dit te doen tijdens 
het OLS in �978 te Schaesberg 
en bij die gelegenheid zou de 
oud-commissaris des Konings 

een ereteken ontvangen. 
Toenmalig federatiepresident 
Jans, die een kunstopleiding 
had gevolgd, zette zich aan 
de tekentafel en ontwierp een 
onderscheiding met symbo-
lische waarde. Centraal op 
een wit geëmailleerd veld 
stond de rode leeuw van het 
hertogdom Limburg, die in 
de wapens van Nederlands en 
Belgisch Limburg voorkomt. 
Hieromheen een breedarmig 
kruis van rood emaille, han-
gend aan een wit-blauw-geel 
lint, de Limburgse kleuren, 
die ook in de provincievlag 
voorkomen. Hier werd de 

vuurslag aan toegevoegd als 
kroon op het kruis; dit aan de 
Bourgondische orde van het 
Gulden Vlies ontleende sym-
bool wordt vooral in België 
veel gebruikt als weerbaar-
heidsteken.

Bezoek aan Sint 
Sebastiaan
Leo Jans was toen reeds gedu-
rende een aantal jaren presi-
dent van de OLS-Federatie. 
Bovendien was hij president 
van de Europese Federatie 
(EGS) geworden, toen de 
Brabander Smits van Ooyen te 
vroeg en binnen zijn ambts-
termijn gestorven was en der-
halve opgevolgd moest worden 
door een Nederlander. Een jaar 
nadat Roppe als erepresident 
was gedecoreerd, bezocht hij 
als president van de EGS en 
op uitnodiging van de ‘Bund 
der Historischen deutschen 
Schützenbruderschaften’ 
de eeuwige stad Rome, met 
een audiëntie bij de toen 
pas gekozen paus Johannes 
Paulus II en met een bezoek 
aan de catacomben van Sint 
Sebastiaan aan de bekende 
weg, de Via Appia. Tijdens 
de mis in de basiliek met het 
prachtige marmeren beeld van 
de liggende Sebastiaan door 
Giorgetti rijpte het plan om 
de op te richten Limburgse 
schuttersbroederschap van een 
eigen onderscheidingsteken 
te voorzien en de opname 
van nieuwe broeders te laten 
plaatsvinden tijdens een kerke-
lijke plechtigheid. De Orde zou 
dan toegewijd worden aan Sint 
Sebastianus, de schutterspa-

troon bij uitstek. De eucharis-
tieviering met investituur zou 
dan telkens met het patroons-
feest van St.-Sebastiaan (20 
januari) gevierd worden. Deze 
heilige overleefde een executie 
met pijl een boog, waardoor 
gezegd wordt dat hij de pijlen 
de baas was. De pijlen werden 
toegevoegd aan het onder-
scheidingsteken en op het lint, 
dat enkele jaren later veran-
derd werd van wit-blauw-geel 
naar rood, de kleur die past bij 
de martelaar Sebastianus.

  Het fameuze marmeren beeld van Sint Sebastiaan door Giuseppe 
Giorgetti, in de basiliek ‘S. Sebastiano fouri le mura’ te Rome, 
gebouwd boven de catacomben van St.-Sebastiaan. Het beeld toont 
de jeugdige martelaar in gracieuze houding, naar een ontwerp van 
Gianlorenzo Bernini, circa 1670.

 

  De onderscheiding, waarin 
de kenmerken van de Orde 
verwerkt zijn. De kruisvorm 
van de medaille met in het 
hart de rode leeuw van het 
hertogdom Limburg, de oud-
Bourgondische vuurslag op 
de medaille, hangend aan 
een rood lint (rood van de 
martelaren) met de pijlen, 
waarmee de Romeinse keizer 
Sebastianus wilde doden.
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Doelstellingen
Twee belangrijke motivaties 
lagen aan de basis van de 
broederschap. De eerste: het 
koesteren en uitdragen van 
de christelijke waarden. Het 
schutters- en gildewezen kent 
van oudsher een christelijke 
basis, waarbij broederschap 
en naastenliefde voorop staan. 
Deze tijdloze normen zijn 
tegenwoordig in de op het 
individu gerichte maatschappij 
in het gedrang gekomen. De 
nieuwe leden van de broeder-
schap moeten blijk hebben 
gegeven van deze overtuigde 
christelijke idealen. De andere 
reden is om enig decorum aan 
een schuttersonderscheiding te 
verschaffen voor de schutters, 
die zich steeds nauwgezetter in 
modeluniformen hulden, maar 
als decoratie voor jarenlange 
verdiensten slechts een revers-
speld kenden. Ook moest de 
opname in de broederschap 
zelf met enig decorum gepaard 

gaan – zoals gezegd tijdens een 
eucharistieviering – zodat de 
investituur tot schutbroeder 
als een belangrijk moment 
herkend wordt waarbij broe-
derschap en naastenliefde met 
een eed bekrachtigd worden. 
Hierbij wordt beloofd inzet te 
tonen voor ‘Outer, haerdt en 
troon’, voor Kerk en geestelijke 
overtuiging (het altaar), het 
gezin, maatschappij en materi-
eel erfgoed (de haard) en voor 
het gezag en landsbestuur (de 
troon).

Toestemming van 
Hasselt
De orde werd dus ingebouwd 
in een broederschap en zou 
geleid worden door een pries-
ter en een leek. De priester 
zou de titel van Grootprior 
voeren en de leek zou de 
Grootmeester worden. Voor de 
oprichting van een dergelijke 
broederschap was de permis-
sie van de Kerk vereist. Als 

Grootprior werd de bekende 
Limburgse volkskundige drs. 
Willem Sangers, kruisheer 
te Maaseik (pater Sangers) 
gevraagd, die hierin direct 
toestemde en de kloosterkapel 
beschikbaar stelde. Op basis 
hiervan verleende de bisschop 
van Hasselt, mgr. Heusschen, 
zijn instemming. Aldus werd 
in december �979 het kapittel 
van de orde ingesteld, dat het 
bestuur van de broederschap 
zou vormen. Het bestond 
uit zeven personen, name-
lijk president Leo Jans als 
Grootmeester, secretaris Jeu 
van den Boom als kanselier, 
secretaris van het OLS-feest 
Jan Kessels als thesauriër-
schatbewaarder, vice-president 
Pierre Creemers vertegenwoor-
digde de Belgische bonden, 
een bondsvoorzitter vertegen-
woordigde de Nederlandse 

bonden en een niet-lid van 
het Federatiebestuur verte-
genwoordigde de bij het OLS 
aangesloten schutterijen.

De eerste investituur
Na vele voorbereidingen 
vond op de feestdag van St.-
Sebastianus op 20 januari �980 
de eerste investituur plaats in 
Maaseik. Bij die gelegenheid 
werd het ridderzwaard gewijd 
door pater Sangers en werden 
achttien personen met ver-
diensten voor het Limburgse 
of het internationale schut-
terswezen opgenomen in de 
broederschap. Jans legde het 
zwaard op hun schouder, 
waarbij de nieuwe broeders 
de plechtige eed ‘Voor outer, 
heerd en troon’ aflegden. 
Hierna kregen ze de groot uit-
gevoerde medaille opgespeld. 
Geen moeite was gespaard:   Een foto van de investituur van 1981, die op de voorzijde van het 

Informatie bulletin van het bisdom Roermond verscheen toen de 
Orde de bisschoppelijke erkenning kreeg na de aansluiting bij de eeu-
wenoude Franse broederschap. V.l.n.r. mgr. Heuvelmans, grootmees-
ter Jans, kapitelleden Van den Boom en Creemers en Sjeng van Cleef 
uit Limbricht, die in de broederschap wordt opgenomen.

 

  Leo Jans decoreert Wiel Kruitwagen uit Amstenrade, investituur 1987.

  Enkele kapitelleden bij de investituur in 1987: Ad van der Vleuten, Bert 
Stals, Leo Jans en pater Sangers
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de belangrijkste kapittelleden 
waren naar Engels voorbeeld 
getooid in lange groene man-
tels, de OLS-standaardvlag 
stond opgesteld, uit Grote 
Brogel was het beeld van St.-
Sebastiaan geleend en een 
reliek van de heilige was pre-
sent, die na afloop van de mis 
door de deelnemers volgens 
oud gebruik gekust werd. Er 
verscheen een paginagroot 
artikel in de bijlage van de 
krant, waarin de auteur blijk 
gaf noch enige kennis, noch 
enige waardering te kunnen 
opbrengen voor de broeder-
schap, investituur en de verhe-
ven idealen. Hij trachtte de bij-
eenkomst - die hij omschreef 
als een ‘Bejaardenmiddagje 
met verkleedpartij’ – bela-
chelijk te maken en tot de 
grond toe af te breken. Dit 
leidde ertoe dat enkele offici-

ele gezagsdragers zoals gou-
verneur Kremers zich verre 
hielden van de Rode Leeuw 
en zelfs vanuit de schutters-
gelederen klonk een kreet 
van protest, toen de Beeselse 
schutterij haar stem tegen de 
broederschap verhief tijdens 
de Algemene vergadering van 
het OLS in �980. De kerk trok 
haar steun niet terug.

Franse broederschap
Bisschop dr. J. Gijsen van 
Roermond was van mening 

dat niet zomaar een nieuwe 
broederschap opgericht kon 
worden, maar adviseerde 
aansluiting bij een erkende 
kerkelijke broederschap met 
vergelijkbare doelstellingen. 
Na lang zoeken werd deze in 
Noord-Frankrijk gevonden. 
Het was ‘l’Ordre de Saint 
Sébastien de France et de 
Navarre de l‘an 825’, die in het 
jaar 825 werd opgericht toen 
de abdij van Sint Medardus 
in het Noord-Franse Soissons 
belangrijke relikwieën van Sint 
Sebastianus verwierf. Deze St.-
Sebastianus orde van Frankrijk 
en het toenmalige koninkrijk 
Navarre had tot doel om deze 
kostbare relieken en de daar-
naar toestromende pelgrims te 
beschermen. De broederschap 
werd gevormd uit vrijwilligers, 
die allengs mensen van aan-
zien werden en onder gezag 

van de abt van de abdij van 
Sint Medardus stonden. Later 
gingen zijn rechten over op de 
bisschop van Soissons, die tot 
op heden de zeggenschap over 
de orde heeft, die door kerk 
en staat erkend wordt. Dankzij 
contacten uit de EGS kon aan-
sluiting bij deze eeuwenoude 
broederschap gerealiseerd 
worden. Bij de investituur in 
�982 werd namens de oude 
Franse Orde een bul voor-
gelezen (ontworpen door de 
Brusselse gildenkenner André 

Gillet), waarin de maarschalk 
(‘connétable’) liet weten 
dat de Limburgse orde van 
de Rode Leeuw aansluiting 
kreeg bij de uit 825 stam-
mende broederschap, die al 
als ridderlijke orde fungeerde. 
Hierna verleenden de vicaris-
sen-generaal, waaronder mgr. 
Alfons Castermans, namens 
hun respectieve bisschoppen 
van Hasselt en Roermond 
middels het voorlezen van het 
‘placet’ hun goedkeuring aan 
de Eedbroederschap.

Organisatie
De Orde van de Rode Leeuw 
kent drie klassen: schutbroe-
der, officier en comman-
deur. De bevordering van 
schutbroeder naar officier is 
mogelijk. Deze rangen komen 
overeen met die van staatson-
derscheidingen of van andere 
broederschappen, met dien 
verstande dat in plaats van de 
term ‘ridder’ gekozen is voor 
‘schutbroeder’, omwille van de 
plaats van de orde binnen het 
Limburgse schutterswezen. De 
onderscheiding wordt niet uit-
sluitend toegekend aan schut-

ters uit de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie, maar ook 
incidenteel aan personen die 
zich voor het Limburgse of 
voor het Europese schutters-
wezen bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt. In 200� werd 
voor ’t eerst een vrouw in de 
broederschap opgenomen, 
toen Riet Fleuren-Swinkels 
‘Schutsvrouwe’ werd. In 2006 
werd hier als officier mevrouw 
Houben-Bertrand aan toege-
voegd, oud-gouverneur van 
Belgisch-Limburg. De zetel 
van de broederschap is offici-
eel in Roermond gevestigd. In 
�996 werd in de Duitse plaats 
Sankt Sebastian een afzon-
derlijke Duitse afdeling van 
de Broederschap op plechtige 
wijze ingesteld. Inmiddels 
is er ook een Poolse afsplit-
sing (commanderij) van de 
Limburgse Orde.

Grootmeesters
De orde van de Rode Leeuw 
heeft totnogtoe slechts twee 

  De grootmeester hanteert het zwaard en leest de Eedformule voor. 
Hij wordt geassisteerd door Jan Kessels en Jeu van den Boom.

  

  Monseigneur Heuvelmans, 
grootprior en moderator,  
zegent de insignes.
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grootmeesters gekend. Sinds 
de oprichting was initiator Leo 
Jans de grootmeester en hij 
bleef dit ook toen Lei Stals de 
nieuwe president van de OLS-
Federatie werd. Stals was wel-
iswaar benoemd tot comman-
deur maar wilde wegens zijn 
actieve politieke functie als 
gedeputeerde onder gouver-
neur Sjeng Kremers, die geen 
voorstander van de orde was, 
niet als grootmeester fungeren. 
Nadat drs. Frans Wolters de 
nieuwe OLS-preses geworden 
was en Leo Jans de 80-jarige 
leeftijd gepasseerd was, werden 
stappen ondernomen voor 
de opvolging. Wolters werd 
beëdigd als commandeur 
en het jaar daarna in 2000 
geïnstalleerd als nieuwe groot-
meester. Door zijn overlijden 
was de functie vacant tijdens 
de viering van het zilveren 
jubileum van de Orde in april. 
Uit hoofde van zijn functie is 

de president van het OLS de 
grootmeester van de Orde. 
Derhalve is Jos Michels bij de 
investituur in 2006 geïnstal-
leerd als nieuwe grootmeester.

Investituur in de kerk
De plaats waar de investituur 
(of inkleding) van de Orde 
van de Rode Leeuw heeft 
plaatsgevonden, is herhaalde-
lijk gewijzigd. Op uitnodiging 
van de eerste Grootprior pater 
Sangers, kon de broederschap 
terecht in de kapel van het 
Kruisherencollege te Maaseik, 
waaraan Sangers verbonden 
was. Echter nadat Sangers 
overleden was, moest worden 
uitgezien naar een andere 
locatie. Op aandrang van de 
Belgische broeders werd deze 
in �989 in de kapel van het 
St.-Augustinusinsituut in Bree 
gevonden, waar de Orde vier 
jaar te gast was. De accom-
modatie was niet meer toerei-
kend en bijzonder graag heeft 
men gebruik gemaakt van het 
aanbod van pastoor Mutsaerts 
van Stramproy, prior van de 
Orde, om voortaan in de paro-
chiekerk St.-Willibrordus in 

  Tijdens de investituur dit jaar 
werd de nieuwe grootmeester 
Jos Michels geïnstalleerd door 
oud-grootmeester Leo Jans, die 
hem de keten omhangt.

  

  Oud-gouverneur mevr. H. Houben-Bertrand is de eerste vrouwelijke 
officier in de Orde, 2006.

  

  De ridderslag bij oud-gouverneur B.J. baron van Voorst tot Voorst, 
2006.
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Stramproy de eucharistievie-
ring en investituur te houden.

De orde van de Rode 
Leeuw
Momenteel bestaat de Orde 
van de Rode Leeuw uit circa 
237 leden. In de loop van de 
actieve 25 jaar zijn circa hon-
derd van de leden reeds over-
leden. Van het huidige ledental 
zijn er �73 schutbroeders, � 
schutsvrouw en 57 officieren. 
Voorts telt de orde vandaag 
de dag drie commandeurs, te 
weten Leo Jans, Lei Stals, Jos 
Michels en in januari 2006 
is Louis Litjens hier als com-
mandeur bijgekomen. De bij 
de Orde aangesloten geestelijk-
heid bestaat uit Grootprior 
Mutsaerts en twee personen 
die de Orde als geestelijke 
‘Pro Piis Meritis’ ontvangen 
hebben, namelijk pater Karel 
de Wilde en pastoor Paul 
Pisters. Het huidige Kapittel 
(het bestuur van de broeder-
schap) is in 2006 als volgt 
samengesteld: Grootmeester 
Jos J. Michels, die in januari 

2006 geïnstalleerd werd door 
de oud-Grootmeester Leo 
Jans. Vice-grootmeester is 
drs. Louis P.J. Litjens, even-
eens in 2006 geïnstalleerd. 
Kanselierzegelbewaarder is Jac 
van der Vorst, thesaurier Jan 
Kessels, Grootprior pastoor 
Mutsaerts en voorts als leden 
van het kapittel: de comman-
deurs Leo Jans en Lei Stals 
en de officieren Jo Beeren, Jo 
Herffs en Jaak Roosen.

Plaats van de 
investituur
-  Kapel van de Kruisheren te 

Maaseik �980 t/m �988
-  Augustinuskapel te Bree �989 

t/m �992
-  St.-Willibroduskerk te 

Stramproy �993 tot heden

Grootmeester
-  Leo Jans, president OLS, 

�979 t/m �999
-  drs. Frans Wolters, president 

OLS, 2000 t/m 2005
-  Jos Michels, president OLS, 

2006 e.v.

Grootprior
-  drs. Willem Sangers, kruis-

heer, �979 t/m �987
-  mgr. Wiel Heuvelmans, ple-

baandeken van Roermond, 
moderator OLS, �988 t/m 
�99�

-  mgr. René Maessen, vicaris-
generaal bisdom Roermond, 
�992 t/m �999

-  Ed Mutsaerts, pastoor van 
Nederweert, 2000 tot heden

Kanselierzegel-
bewaarder
-  Jeu van den Boom, secretaris 

OLS-Federatie, �979 t/m 
�983

-  John Janssen, chef protocol 
OLS, �983 t/m �985

-  Fried Schrijvers, secretaris 
OLS-Federatie, �985 t/m 
�997

-  Jac. van der Vorst, secreta-
ris OLS-Federatie, �998 tot 
heden

Thesaurier
-  Jan Kessels, secretaris OLS-

feest, �979 tot heden

Bronnen:
-  Informatie van oud-

Grootmeester Leo Jans en 
Kanselierzegelbewaarder Jac 
van der Vorst. 
‘De edele Eed-Broederschap 
van de Souvereine Orde van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus: 
Ideologisch centrum van het 
schutterswezen’, Informatie 
Bulletin Roermond, �0e jg., 
geb. �982, nr. 3, pp. �4-�6.

-  L. Jans, ‘De Edele 
Eedbroederschap van de 
Souvereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de Heilige Sebastianus’, De 
Schakel Dieteren, jg. 29, �9 
april �99�.

-  Diverse krantenartikelen, 
correspondentie Limburgs 
Schutterstijdschrift alsmede 
statuten van de Orde.

Investituur Orde van de Rode Leeuw
Op zondag 29 januari 2006 vond wederom de 
investituur plaats van de Edele Eed-Broederschap van 
de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus. Deze vormt de hoogste 
onderscheiding die iemand te beurt kan vallen, 
die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt 
voor het schutters- en gildenwezen. De Edele Eed-
Broederschap kent drie klassen: die van Commandeur, 
Officier en Schutbroeder, die overeenkomen met 
soortgelijke graden van staatsonderscheidingen en 
ridderorden, met het verschil dat de ‘ridder’ omwille 
van de broederschapsgedachte hier ‘schutbroeder’ heet. 
Deze Orde werd in 1979 opgericht en kent inmiddels 
ongeveer 350 opgenomen gedecoreerden. 

Dit jaar had de investituur 
een uitzonderlijk karakter, 
omdat tijdens de Heilige Mis 
de nieuwe federatiepresident 
Jos Michels werd geïnstalleerd 
als de nieuwe Grootmeester 
van deze Orde. Na Leo Jans en 

Frans Wolters is Jos Michels 
de derde persoon, die zich 
Grootmeester van deze Orde 
mag noemen.

Deze investituur was natuur-
lijk tevens een bijzon-

dere plechtigheid, omdat Jos 
Michels voor de eerste keer in 
zijn functie als Grootmeester 
van deze Orde de beide oud-
gouverneurs van de beide 
Limburgen, die beiden in het 

  Grootmeester Jos Michels, 
geflankeerd door de beide oud-
gouverneurs van Belgisch- en 
Nederlands Limburg, die als 
officier in de Orde zijn opgeno-
men.                Foto: Luc Wolters
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afgelopen jaar terugtraden 
uit hun ambt, als officier in 
de Orde van de Rode Leeuw 
mocht opnemen.
Voor Leo Jans was er boven-
dien een waardering van de 
Europese Gemeenschap van 
Schuttersgilden, waarvan 
hij een tijdlang voorzitter is 
geweest. Hij ontving een pla-
quette uit handen van Louis 

Litjens, die de aanwezigen 
de boodschap voorhield hun 
overtuiging te behouden en uit 
te dragen.

De investituur vond plaats 
in de St.-Willibrorduskerk te 
Stramproy. Hierbij werden de 
navolgende personen in de 
Orde opgenomen.

  De nieuwe schutbroeders, officieren en grootmeester in de St.-Willibrorduskerk in Stramproy.                                                 Foto: Bernie van Lierop

Als Schutbroeder werden opgenomen:
- W.H. Beunen Wilhelmina Hingen
- H.J.P. Biermans St.-Sebastianus Herkenbosch
- M.J.M. Bukkems St.-Job Leuken-Weert
- P.G. Gerards St.-Martinus Tegelen
- L.M.H. Geurts St.-Martinus Asenray
- H.H.G. Gommans Stichting Limburgs Schutterij Museum
- T. Hendriks St.-Sebastianus Heerlen
- H.A.L. Jacobs St.-Martinus Kinrooi
- B.H.E. Loyens St.-Joseph Geertruid
- A.G.M. Meijers St.-Gertrudis Amstenrade
- H.J.G. Parren St.-Antonius Stramproy
- J.J. Schalley St.-Martinus Linne
- J.J. Vandeberg St.-Paulus Epen
- R.J. Vranken  HH. Monulphus & Gondulphus I 

Maasmechelen

Opgenomen als Officier: 
-  Mevrouw M.G.E. Houben-Bertrand 

Oud-gouverneur Belgisch-Limburg 
-  Baron mr. B.J.M. van Voorst tot Voorst 

Oud-gouverneur Nederlands-Limburg

Bevorderd tot Officier:
- H.H. Caris St.-Oda Boshoven-Weert
- H.H.M. Janssen St.-Servatius Raam
- G.J.H. Raven HH. Marcellinus & Petrus Geleen
- J. van Gelderen St.-Sebastianus Spekholzerheide
- J.W. Zeelen St.-Joseph Buchten

Bevorderd tot Commandeur:
- L.P.M. Litjens Kon. St.-Lambertus Helden
 Voorzitter Schuttersbond Juliana
 Vice-voorzitter OLS-Federatie

Geïnstalleerd tot Grootmeester:
- J.J. Michels President OLS-Federatie



Limburgs Schutterstijdschrift 70 Maart 200622

Kotelet en braadworst voor Wessem

St.-Jorisschutterij viert Sebastianustraditie
Wessem - Rond de feestdag van Sint Sebastianus vieren 
heel wat Limburgse schutterijen hun patroonsfeest. 
Opvallend genoeg houdt ook de St.-Jorisschutterij uit 
Wessem een oeroude Sint Sebastianusviering in stand. 
We schoven – samen met half Wessem – aan tafel voor 
een traditionele maaltijd.

Sebastianus feestdis
Op vrijdag 20 januari werd in 
het Schutterslokaal te Wessem 
een traditionele feestdis bereid 
voor circa 300 personen. Niet 
allemaal tegelijk, want daar is 
het gezellige café D’n Hook dat 
voor die gelegenheid vol staat 
met lange tafels niet op bere-
kend. Nee, in Wessem zijn die 
avond vrijwel alle mannen ’s 
avonds in groepjes onderweg. 
Het zijn allen donateurs van 
schutterij St.-Joris Wessem, 
die deze avond alle sponsoren 
van de vereniging een maaltijd 
aanbiedt, die al meer dan hon-
derd jaar dezelfde samenstel-
ling kent. De cafés in heel het 
Maasdorp zijn met het Sint 
Sebastianusfeest overvol, het 
halve dorp lijkt onderweg. En 
als er weer plaats aan tafel is 
voor de volgende ronde van 
circa 70 eters, wordt rond 
gebeld dat de volgende groe-
pen kunnen aanschuiven. 
Totdat alle 300 Wessemenaren 
de stevige en vleesrijke maal-
tijd genuttigd hebben.

Wat staat op het menu?
Zoals gezegd krijgt de 
Wessemse gemeenschap al 
meer dan een eeuw een onge-
wijzigd diner voorgeschoteld. 
In de keuken is een forse groep 
dames al van vroeg bezig met 
de vele voorbereidingen: aard-
appels schillen en koken, saus 
aanmaken en vlees bereiden. 
De vele pannen en potten in 
‘extra large’ formaat pruttelen, 
dampen en koken dat het een 
lieve lust is op de bedrijvige 

fornuizen. De dames varen 
wel bij de vele complimentjes 
die ze van de hongerige eters 
krijgen. Ze hebben dan ook 
weer flink hun best gedaan 
met de bereiding van het 
gebruikelijke menu, dat bestaat 
uit: de eerste gang een kote-
let, gekookte aardappelen en 
een bruine saus, waarvan het 
recept ondanks ons kijkje in 
de keuken een groot geheim 
moest blijven. Hierbij worden 
de Wessemse ‘zuidvruchten’ 
geserveerd, waarvan ik eerst 
niet wist wat ik me daar-
bij moest voorstellen. Mijn 
gedachten zweefden af naar 
ananas, kokosnoot, kiwi’s etce-
tera. Het bleek echter te gaan 
om zilveruitjes en augurken. 
Hoe zat dat nu? Welnu, een 
eeuw geleden zorgde de ‘sjötte 
mooder’ Marie Bidlot-Deneer 
voor haar schutters; zo vulde 
zij de hulzen maar zorgde ze 
ook voor de ‘zuidvruchten’, die 
ze zelf verbouwde in het meest 
zuidelijk gelegen puntje van 
Wessem. Hier groeiden haar 
uitjes en augurken, vandaar 
de naam. Na deze gang ver-
schenen forse braadworsten op 
tafel, die genuttigd werden met 
zwartbrood en mosterd.

Schutterij en 
gemeenschap
Een eminent gezelschap zat 
aan bij de Wessemse dis, waar-
bij enkele toespraakjes het for-
mele maar ook intieme karak-
ter van de oude gewoonte 
onderstreepten. Burgemeester 
mevrouw Hofman-Ruijters 

van Heel keek terug en voor-
uit; ze had in 2004 de wens 
uitgesproken dat de schut-
ters het OLS zouden winnen, 
wenste St.-Joris Wessem in 
2005 een goede organisatie toe 
van het OLS en had voor 2006 
ook nog iets op haar verlang-
lijstje staan: de band met de 
gemeenschap overeind hou-
den en de jeugd interesseren 

voor de schutterij. Op 2007 
kon ze nog niet vooruitkijken, 
want per � januari a.s. gaat de 
gemeente Heel fuseren tot de 
nieuwe gemeente ‘Maasgouw’. 
Voorzitter Jac. Maessen stelde 
haar op het punt van de jeugd-
aanwas gerust; de drumband 
van deze reeds uiterst omvang-
rijke schutterij had wederom 
nieuwe jeugdleden weten aan 
te trekken. OLS-president Jos 
Michels onderstreepte het 
belang van schutterijen voor 
hun gemeenschap en spoorde 
de Wessemse schutters aan 
na de piek (de organisatie 
van het OLS) niet in een dal 
te vallen, maar motivatie en 

groepsbinding op hoog niveau 
te houden. Ton Forschelen van 
de �0-jarige sponsorcommis-
sie maakte bekend dat de ‘club 
van 50’ nu was uitgegroeid tot 
maar liefst �75 leden. Deken 
Maessen van Thorn refereerde 
ten slotte aan het pleidooi dat 
de burgemeester tijdens het 
OLS had gehouden voor min-
der regelgeving en de recente 

berichtgeving hierover in de 
krant naar aanleiding van 
de Limburgse Schuttersdag. 
Na het gebed deden allen, 
genodigden, schutters en de 
Wessemse mannen zich tegoed 
aan de maaltijd met een lang 
verleden.

Eeuwenoude 
feestmaaltijd
De maaltijd is een traditie in 
Wessem, al meer dan honderd 
jaar, zo werd me verzekerd. In 
�898 werd de huidige schut-

  Volop bedrijvigheid in de keu-
ken; koken voor 300 personen 
valt dan ook niet mee.
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terij heropgericht. Toch heb-
ben de oprichters destijds in 
eerste instantie niet voor de 
historische namen St.-Joris of 
St.-Medardus gekozen, maar 
opvallend genoeg voor Sint 
Sebastianus. Binnen enkele 
jaren wordt gekozen voor de 
in Wessem meer historische 
patroonheiligen, maar de Sint 
Sebastianustraditie is tot op 
de dag van vandaag levend. En 
nog veel ouder. In de Franse 
tijd worden de kloosters opge-
heven die geen betekenis voor 
de gemeenschap hebben en 
wordt het bezit van broeder-
schappen geconfisqueerd. Dit 
gebeurde ook met de schutte-
beemden in Wessem, waarvan 

de opbrengst van de pacht 
telkens werd aangewend voor 
gezamenlijke maaltijden. Na 
de Franse tijd worden deze 
schuttebeemden eigendom 
van het armbestuur en worden 
openbaar verpacht. Echter de 
Wessemse schutters bedreigen 
iedereen die meebiedt. Zo 
slaagt telkens een schutter erin 

het land voor een zeer lage 
prijs te verwerven, die het op 
zijn beurt opnieuw verpacht 
en voor de opbrengst daarvan 
teren de Wessemse schut-
ters zoals zij vanouds gewend 
zijn. Decennialang gaat dit 
zo door en ontvangen niet 
de armen van Wessem maar 
in hoofdzaak de schutterij 
de pachtgelden. Uiteindelijk 
maakt de overheid met behulp 
van de marechaussee een einde 
aan deze praktijken en hef-
fen burgemeester en pastoor 
de schutterij in �857 op. Het 
jaar daarna wordt op Sint 
Sebastianusdag een nieuw 
gezelschap opgericht, waar-
van de leden sparen voor hun 

drinkgelach, dat telkens rond 
20 januari (St.-Sebastianus) 
gevierd werd. In de �9e eeuw 
was dit inmiddels ook al een 
oude traditie; we lezen immers 
in het reglement van schut-
terij St.-Medardus uit Wessem 
uit het jaar �652 dat zij de 
feestdagen van zowel Sint 
Sebastianus als Sint Medardus 

vieren, onder meer met eten 
en drinken.

Niets veranderen aan 
tradities
De Sint Sebastianusmaaltijd is 
dus een eeuwenoude traditie in 
Wessem. Eertijds een feestdag 
van de St.-Medardusschutterij, 
later een verworvenheid die 
de schutters ten koste van de 
armen uit de gemeente niet 
wensten los te laten, die tot 
opheffing van de schutterij 
geleid heeft, maar de oprich-
ting van een ‘spaarclub’ tot 
gevolg had en pas vijftig jaar 
later bij de heroprichting van 
de schutterij opnieuw onder de 
schuttersvlag werd beleefd. De 

‘Bastianus vanne sjötterie’ is 
dan ook een begrip in Wessem. 
Kleine groepjes verzamelen 
zich in de cafés in het dorp 
om alvast wat te drinken, bij 
te praten of met groepjes te 
kaarten. Totdat de tafel vrij 
is om aan te schuiven in het 
schutterslokaal. Vroeger was 
dat telkens op een maandag, 
waarop ‘s morgens een mis 
voor de levende en overleden 
leden en aansluitend rondgang 
langs de cafés, maar dat bleek 
uiteindelijk voor velen een 
lastige dag. Toen is gekozen 
voor de maaltijd op vrijdag en 
op zondag de kerkgang. Aan 
Sint Joris wordt in Wessem 

niets gedaan. Ook zitten tra-
ditiegetrouw enkel heren aan, 
enkel een paar genodigden 
brachten hun echtgenote mee, 
die met de vrouwelijke burge-
meester een uitzondering op 
de deelnemerslijst vormden. 
Traditionele kost, dat zeker. 
Een jaartje hebben ze eens 
wat anders geprobeerd en de 
heren gebraden haantjes voor-
gezet, maar hier is men weer 
snel van afgestapt. En toen 
de Sint Sebastianusmaaltijd 
een ‘oude-mannen-aangele-
genheid’ dreigde te worden, 
werd de jeugd actief gevraagd 
om te komen. Bleek dat ze 
uit gewoonte er nog niet aan 
deelnamen omdat ze veron-

derstelden dat het voor een 
vast gezelschap was. Inmiddels 
schuiven onder meer ook de 
schutterijjeugd en de voetbal-
jeugd aan voor deze typische 
Wessemse maaltijd: kotelet en 
braadworst met zuidvruchten. 
Smakelijk!

    Tekst & foto’s 
Luc Wolters

  Aan de tafel met de genodigden zaten onder meer OLS-president Jos 
Michels, burgemeester mevrouw M. Hofman-Ruijters, schutterijvoor-
zitter Jac. Maessen, de wethouders Timmermans, Huijskens en Van 
de Mortel, voorzitter van de OLS-stuurgroep Thieu Geurts die in 
2005 de gouden waarderingsspeld van de gemeente Heel ontvangen 
had wegens de voortreffelijke organisatie van het OLS, pastoor-deken 
R. Maessen, bondsvoorzitter Jo Beeren en Federatiesecretaris Jac. van 
der Vorst aan.

 

  En dat het goed gesmaakt 
heeft, is wel te zien.
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Limburgse Schuttersagenda 2006
   Maart
04 mrt  Jaarvergadering Oud Limburgse Schuttersfederatie te 

Baexem
�� mrt   Inrichten winnaarshoekje Limburgs Schutterij 

Museum Steyl

   April
2 apr  Schutterscombinatie Noord-Limburg bij St.-Urbanus 

Grashoek
8-9 apr  Persoonlijk kampioenschap Bond Juliana bij St.-Lucia 

Horst
9 apr  Schietwedstrijd Sjötte Sjef bij St.-Laurentius Meeswijk
�3 apr  Witte donderdag. St.-Sebastianus Eys: Paaswake
�6-�7 apr Pasen
�7 apr  Tweede Paasdag. Koningsvogelchieten bij St.-

Hubertus Manestraat en St.-Ambrosius Kinrooi. 
Voorjaarskampioenschap ‘t Zandakker Gilde Sint Jan 
Venray

22 apr  Koningsvogelschieten bij St.-Hubertus Beringe en bij 
St.-Martinus, St.-Anthonius en St.-Hubertus Tegelen. 
Burgerschieten Wilhelmina Hingen.

23 apr  Grenslandsschuttersfeest bij St.-Ambrosius Kinrooi.
  Koningsvogelchieten St.-Martinus Maasbree, St.-

Gertrudis Amstenrade, Wilhelmina Hingen, Jonge en 
Oude Nobele Valkenburg.

  Schietwedstrijd E3�4 bij de schutterij St.- Monulphus 
& Gondulphus Maasmechelen I

29-30 apr  Persoonlijk Kampioenschap OLS-federatie te St.-
Martinus Asenray

29 apr Viering Koninginnedag (valt op zondag)
30 apr Koninginnedag
 Koningsvogelschieten St.-Rosa Sittard

   Mei
2 mei  Schutterscombinatie Noord-Limburg te St.-Leonardus 

Panningen-Egchel
4 mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdag
6 mei  Receptie 350 jarig bestaansfeest schutterij St.-Nicolaas 

Susteren
7 mei  Dekenale schuttersfeesten bij: Bussen Schutten Neer 

en St.-Urbanus Montfort.
  Koningsvogelschieten St.-Sebastianus Eys, ‘t 

Zandakker Gilde St.-Jan Venray en  St.-Laurentius 
Meeswijk. Wisselkruisschieten voorm. gemeente 
Susteren bij St.-Nicolaas Susteren

�4 mei Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Sebastianus Schinnen (St.-Gerardus)
 St.-Martinus Linne (Eendracht Born/Echt)
 St.-Sebastianus Ell (EMM)
  HH. Monulphus & Gondulphus Rotem (Maas en 

Kempen)
 St.-Elisabeth Stokkem (Maasvallei)

�4 mei  Schutterscombinatie Noord-Limburg te St.-Lambertus 
Helden

20 mei  Erekruisschieting St.-Monulphus en Gondulphus 
Rotem (Maas en Kempen). Koningsdenplanten St.-
Sebastianus Eys

2� mei  Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Urbanus Belfeld (Juliana)
 St.-Salvius Limbricht (St.-Gerardus)
  De Heeg Maastricht (Berg en Dal)
 Dekenaal schuttersfeest bij: St.-Michaël Thorn
25 mei  Hemelvaartsdag
  Fusiefeest bij: St.-Elisabeth Stokkem. Schieten voor 

niet-schutters St.-Hubertus Manestraat
26 mei  Receptie en reünie 50-jaar drumband & schutterij St.-

Odilia Ospeldijk
28 mei Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Hubertus Ubachsberg (RKZLSB)
 St.-Rosa Sittard (Eendracht Born/Echt)
 St.-Michaël Thorn (MLSB)
  St.-Odilia Ospeldijk (EMM), jubileumfeest 50 jaar 

drumband en schutterij
  Bundesköniginnentag in Nederland bij kruisboog-

schutterij St.-Hubertus Haanrade-Kerkrade

    Juni
3 juni     Koningsvogelschieten St.-Elisabeth Stokkem
4-5 juni    Pinksteren
4 juni    Bondsschuttersfeest bij:
 St.-Hubertus Manestraat (Maas en Kempen)
  Koningsvogelschieten bij: HH. Monulphus & 

Gondulphus Maasmechelen I, St.-Martinus Dilsen en 
St.-Pieter Leut, Akkermansgilde Venlo

�0-�� jun  300-jarig jubileumfeest St.-Petrus & Paulus Gilde 
Arcen. Persoonlijk Kampioenschap Eendracht Born-
Echt bij St.-Stephanus Dieteren



�� juni   Schieten families en verenigingen Akkermansgilde 
Venlo. Schutterscombinatie Noord-Limburg te Ons 
Genoegen Siebengewald

�7 juni  Schieten bondsfeest Nieuwenhagen te Voerendaal. 
Familie- en verenigingsschieten ‘t Zandakker Gilde 
Sint Jan Venray

�8 juni   Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Anna Merum (MLSB)
 Wilhelmina Nieuwenhagen (RKZLSB)
 St.-Antonius Nederweert (EMM)
 St.-Anna Voorshoven (Maas en Kempen)
 St.-Laurentius Meeswijk (Maasvallei)
�8 juni  Zestallenschietwedstrijd Ons Genoegen Siebengewald
24 juni   Erekruisschietingen bij: St.-Anna Voorshoven en St.-

Laurentius Meeswijk
25 juni  Bondsschuttersfeest bij:
 St.-Lambertus Helden (Juliana)
25 juni  Zestalconcours: St.-Stephanus Dieteren 

   Juli
2 juli  Oud Limburgs Schuttersfeest, St.-Catharina 

Stramproy
8 juli  Kavelen Oud Limburgs Schuttersfeest, St.-Catharina 

Stramproy
�6 juli  Zuid Limburgs Federatiefeest St.-Michaël Doenrade
 Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Martinus Vlodrop (MLSB)
 St.-Trudo Opitter (Maas en Kempen)
 St.-Antonius Altweerderheide (EMM)
  HH-Mon. & Gond. Maasmechelen � (Maasvallei)
22 juli Erekruisschieting St.-Elisabeth Stokkem

   Augustus
5 aug  Michel Hendrix Schiettrofee bij St.-Antonius 

Stramproy
��-�2 aug �25 Jaar Breidelzonen Kessenich 
�2 aug Fusieschuttersfeest Breidelzonen Kessenich
�2 aug Patroonsfeest St.-Stephanus Dieteren
�3 aug Bondsschuttersfeesten bij:
 HH-Joh. & Clemens Merkelbeek (St.-Gerardus)
 Heilig Kruis Grevenbicht (Eendracht Born/Echt)
 Breidelzonen Kessenich (Maas en Kempen)
 St.-Martinus Dilsen (Maasvallei)
  St.-Sebastianus Spekholzerheide (Berg en Dal), tevens 

�25-jarig jubileumfeest
�9 aug Erekruisschieting St.-Martinus Dilsen
20 aug Bondsschuttersfeesten bij:
 St.-Allegundis Buggenum (MLSB)
 St.-Nicolaas Heythuysen (EMM)
 St.-Sebastianus Heerlerheide (St.-Gerardus)
 St.-George Simpelveld (RKZLSB)
 St.-Martinus Maasbree (Juliana)
25 aug Erekruisschieten RKZLSB te Simpelveld
25-26 aug   Europees Schutterstreffen Bernheze (Nrd-Brab)
  Bondsschuttersfeest bij:  

St.-Martinus Holtum (Eendracht Born/Echt)
 Koningsvogelschieten St.-Joseph Koningsbosch

   September
�-3 sept  50-jarig jubileum drumband St.-Stephanus te 

Dieteren
2 sept Taptoe bij St.-Salvius Limbricht
3 sept  Euregionaal Schuttersfeest bij St.-Salvius Limbricht, 

jubileum 750 jaar
�0 sept  Ubach-Palenberg (D): int. schuttersfeest Dreiländereck
�6 sept  Jonge en Oude Nobele Valkenburg Bieleman- en 

Sappeurstreffen
�7 sept  St.-Martinus Niel bij As: Limburgs Dames 

Schuttersfeest
 Maasbree Dekenaatfeest. Dekenaat Helden
23 sept  Kavelen Limburgs Dames Schuttersfeest te Niel bij 

As
24 sept Jubileumfeest Bond St.-Gerardus

   Oktober
� okt Prijsvogelschieten St.-Gertrudis Amstenrade
7 okt Najaarsvergadering OLS te Baexem
�5 okt  2e Internationale Schutterstreffen en Oktoberfeesten 

bij St.-Rosa Sittard

   November
�2 nov St.-Sebastianus Beegden: Marketentstertreffen   
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Geboren werd ik op �2 maart 
�929 te Ophoven als zoon 
van Mathieu (Ophoven �89�-
�984) en van Van Eijgen 
Catharine (�894-�934). Vader 
was landbouwer en moeder 
huishoudster. Wij woonden op 
de Raam in Ophoven, vlakbij 
het huidige schutterslokaal 
van Sint Servatius Raam. 
Ons gezin telde elf kinderen: 
Willem, Guillaume, Cornelis, 
Jan, Jacobus (Jaak), Pieter, 
Mathieu, Catho, Maria (Mia), 
Leontine en Christien. De 
lagere school volgde ik bij de 
zusters in Kinrooi (de Raam 
hoorde toen onder de paro-
chie Kinrooi) en dan de lagere 
school in Kinrooi tot mijn 
veertiende jaar. Ik herinner mij 
meesters Segers Jan, Brouns, 
Schoofs Leo (vader van de 
vorige burgemeester Theo 
Schoofs), Segers François en 
Schoofs Mathieu). Ik was een 
middelmatige leerling en mijn 
beste vak was hoofdrekenen, 
met wiskunde had ik echter 
moeilijk-heden. Toen naar de 
vakschool in Maaseik, Sint-
Jansberg tot mijn achttiende 
jaar. We moesten thuis regel-
matig helpen op de boerderij.
Dan ging ik werken in Eisden 
op de scheepswerf Sint-
Barbara, waar er veel werk was 
voor de koolmijnen en het 
materiaal uit West-Duitsland. 
Er was een goede werksfeer. Ik 
reed er naartoe met de fiets tot 
Maaseik, dan per tram naar 
Eisden Dorp en dan te voet tot 
Sint-Barbara.
Ik heb maar één lief gehad, 
Jacqueliene Joosten (° 
Kessenich op �8 mei �929) 
met wie ik op 22 februari 
�952 in het huwelijk trad. Het 

feest was bij Joosten Henri, 
haar vaders boerderij en 
zijn echtgenote Getrudis 
Soentjens. Het was een mooi 
feest. Onze kinderen: Gerda 
(° �952, gehuwd met Hubert 
Meuwis uit Neeroeteren, 
buurtwerkcommissaris; zij 
is bediende en ze wonen in 
Bocholt), Rik (° �956, gehuwd 
met Martha Gerats; hij over-
leed op 8 oktober �986), 
Jacobus (° �959 ongehuwd en 
wonende in Polen waar hij een 
autobedrijf runt) en Wim (° 
�966 die huwde met Mendi 
Rookmaeckers uit Geleen; 
hij overleed plots op 26 mei 
200�). De thuis van Jacqueline 
was in de Heesstraat 63 (nu 
Bijhoeveweg). Mijn echtge-
note overleed te Maaseik op 
23 maart 200�. Dat betekende 
voor mij een forse klap, temeer 
daar ook nog mijn zoon Wim 
plots overleed. Mijn echtgeno-
te hield zich als secretaris van 
de vrouwengilde later KVLV 
bezig en was in het bestuur 
van ‘De Borg’.

Schutterij Sint-
Martinus Kessenich
In �954 werd ik lid van de 
schutterij waar Ik in �960 toe-
trad tot het bestuur. In �964 
werd ik ondervoorzitter en van 
�977 tot 2000 voorzitter. Ik 
ben nog actief in het bestuur. 
Wim Rutten nam mijn taak 
over.
In �964 was ons lokaal bij 
Pieter Staetemans (nu ‘De 
pomp’), Gêne Klinkhammer, 
Pieter Joosten, Hawinkel en 
dan bij Marcel Wampers (café 
Ónder den Toren, tegen-over 
de kerk). In �990 bouwden we 
met onze leden binnen korte 

tijd een eigen ‘sjuttekamer’. 
Met het vogelschieten �990 
zijn we er in getrokken alhoe-
wel er nog één en ander moest 
gebeuren aan het lokaal.
In �974 schoot ik mij tot 
koning en mijn vrouw werd 
koningin. Voordien was de 
koning steeds alleen in de 
optochten maar na ons is 
er steeds een koningspaar 
geweest. Het koning-zijn vond 
ik een hele eer. In die tijd was 
de grootste schutterij van 
de Bond Maas en Kempen, 
Aldeneik, die nu niet meer 
werkzaam is. Toen we ons 
lokaal hadden konden er aller-
lei feesten en activiteiten plaats 
hebben.
Zelfs de Breidelzonen 
Kessenich met wie we altijd 

wat rivaliteit hadden, kwa-
men gebruik maken van onze 
accommodatie.

Vier eeuwenfeest 1984
Bij deze gelegenheid kwam 
er een boek uit getiteld ‘Vier 
eeuwen schutterij te Kessenich’. 
Hierin schreven Albert Rutten 
erevoorzitter, ikzelf en pas-
toor-proost Emile Delveaux. 
Het was een mooi feest met 
veel volk; we verkochten �.305 
inkomkaarten. Het woord 
werd er onder meer gevoerd 
door meester Pierre Creemers, 
bondsvoorzitter.

Het O.L.S. van 2003
De stuurgroep bestond uit �3 
personen en ik maakte er deel 
van uit. Ik was samen met 

  Mathieu Craeghs en Jacqueline Joosten, die in 1974 het koningspaar 
vormden.

 

Mathieu Craeghs 
erevoorzitter St.-Martinus 
Kessenich vertelt



Limburgs Schutterstijdschrift 70 Maart 200627

Mathieu Rutten verantwoor-
delijk voor Terrein & Techniek. 
Er was een goede samenwer-
king en velen hebben zich 
hiervoor ingezet. Op de dag 
zelf stond ik in voor de schiet-
bomen. Sedert een �0-tal jaar 
hebben wij onze uniformen 
gemaakt bij Beliën & zoon uit 
Hamont.

Onze tradities
Op Pinkstermaandag is er 
‘vogelschieting’ op de boom 
in de Meierstraat naar oude 
gewoonte. De nieuwe koning 
wordt de breuk omgehangen 
en we vieren feest. Uniek is wel 
het putvegen op kermismaan-
dag. Wij treken dan in optocht 
naar het betonnen putje dat 
gereinigd wordt en waar 
daarna een losse flodder in 
geschoten wordt. Dan begeven 
we ons naar de pastoor, waar 
de vlag wordt  ‘gedraaid’. Hij 
is hoofd van de parochie en 
proost. Op kermisdonderdag 
verbranden we ‘Malbroek’. De 

laatste jaren wordt er eerst een 
toneeltje opgevoerd. Ik zit dan 
in de jury als voorzitter ervan. 
Jef Snijkers (+) was de regis-
seur. Malbroek krijgt de schuld 
van alles wat er verkeerd is 
gegaan en krijgt de
doodstraf. De pop wordt 
dan op een wagen geladen 
en samen trekken we naar 
Antjesbrug waar de fanfare 
speelt. Hij wordt in brand 
gestoken aan Antjesbrug en in 
de beek geworpen. Het publiek 
is tevreden en kan nog een 
glaasje komen drinken in ons 
lokaal.
Op �� november trekken we 
erop uit met de oud-strijders, 
dat is ook een mooie traditie.
Onze schutterij heeft nu 63 
gekostumeerde leden die een 
mooi geheel vormen in de 
optochten.
Met pastoor Delveaux kwamen 
we goed overeen hij had eer-
bied voor onze tradities. Met 
zijn opvolger Jaak Leen, die 
professor was geweest, vlotte 

het veel minder. Hij wou niet 
buitenkomen met het putve-
gen en wou hebben dat we 
onze H. Mis samen deden met 
de Breidelzonen, daar waar het 
gebruikelijk was dat we dat 
apart deden. Nadien is hij wel 
bijgedraaid.
Op 26 januari �992 trad 
ik toe te Bree tot de Edele-
Eed-Broederschap van de 
souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
H. Sebastianus (fier toont 
Mathieu ons het diploma). Dit 
voor 50 jaar lidmaatschap. Op 
9 april 2005 ontving ik een 
diploma goud met kroontje 
van de OLS-Federatie.

Varia
Ik ben schepen geweest van 
de gemeente Kessenich en ik 
stond in voor de Openbare 
Werken. Toen de fusie Kinrooi 
er kwam was ik geen kandi-
daat meer.Elk jaar met juli 
gaan we met het Tridium van 
het bisdom Hasselt 4 dagen 

naar Banneux als begelei-
ding van zieken en minder 
validen. Ter Eiken, een blad 
dat in Kessenich verscheen 
met allerlei artikels over ons 
dorp, las ik graag. Spijtig dat 
ze ermee gestopt zijn. Verder 
trek ik mijn plan, ik kan goed 
koken, geleerd van Jacqueline 
en ik kan middag gaan eten 
bij mijn schoondochter hier-
naast. Aan voetbal interesseert 
mij Blauwvoet Kessenich; 
ik ga naar de thuismatchen 
kijken. Met geld van het OLS 
werd door ons ook een klok 
aangekocht voor de Sint-
Martinuskerk. Ze bleef eerst 
beneden staan om de parochi-
anen de mogelijkheid te geven 
ze te bewonderen. Nadien ver-
huisde ze naar de toren. Ik ben 
gelovig en ga ‘s zondags naar 
de kerk. Ik zou willen gezond 
blijven zoals mijn vader die 94 
jaar werd.

   Werner Smet

Op vrijdag 9 december 2005 hield schutterij St.-
Martinus Niel-bij-As ter gelegenheid van de LDS-
overwinning een receptie in het gemeenschapscentrum 
‘De Drieschaar’ in As. Na twee keer een OLS-
overwinning, slaagde de schutterij erin nu ook het LDS 
te behalen, na vele ereprijzen in het verleden. 

Er werden toespraken gehou-
den door de voorzitter van de 
schutterij, de LDS-stuurgroep 
voorzitter, de LDS-stichting 
voorzitter, de Bondsvoorzitter 
en de burgemeester van de 
gemeente As. Het winnende 
drietal –Patricia Siborgs, 
Annie Vandevoort en Elvire 
Wertelaers- ontvingen van de 
beschermheer Miel Craeghs 
een mooi zilveren hangertje als 
aandenken aan de zege op het 
LDS. 

Na de toespraken werd het 
nieuwe logo voorgesteld. Niel-

bij-As heeft gekozen voor een 
modern logo dat symbool 
staat voor de evolutie van het 
schutterswezen. De groene 
kleur symboliseert de kleur 
van de schutterij en ook de 
kleur van de gemeente. 
Ook werd de nieuwe website 
voorgesteld: www.lds2006.be. 
Op deze website verschijnt 
alle informatie in de aanloop 
naar het LDS op �7 september 
2006.

Na het officiële gedeelte werd 
er nog getoost met een drankje 
en een hapje. Meer dan 200 

genodigden feliciteerden het 
winnende drietal. Niet alleen 
schutterijen aangesloten bij de 
OLS-federatie waren aanwezig, 
maar ook bevriende schut-
terijen zoals de klepschutters 
van Gelieren en delegaties van 

de verenigingen, gemeente-
raad, culturele raad, sportraad, 
jeugdraad en de politieke par-
tijen van de gemeente As.

   Peter Berger

 Het logo van het LDS
  

Niel-bij-As bereidt LDS voor
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Ingekomen reactie:

Beste redactie,

Met meer dan gewone belang-
stelling heb ik het artikel 
gelezen in ons Limburgs 
Schutterstijdschrift van 
december 2005 over decora-
tievoorstellen en het dragen 
van medailles. Wat het dragen 
ervan betreft op ons militair 
schuttersuniform, daar heb ik 
mij vele jaren geleden al voor 
geïnteresseerd. Vijftien jaar 
terug na het ontvangen van 
een Koninklijke onderschei-
ding, de gouden OLS-medaille 
en andere schuttersonder-
scheidingen heb ik mij  kosten 
nog moeite getroost om er iets 
moois van te maken. Hiertoe 
heb ik de onderscheidingen 
opgestuurd naar de zaak Van 
Wielik BV aan de Kneuterdijk 
2b te ’s-Gravenhage om ze te 
rangschikken en in te binden. 
Deze zaak is speciaal voor het 
rangschikken van Koninklijke 
en andere onderscheidingen 
op militaire en overige uni-
formen. Deze rangschikking 
heb ik tot heden over deze 
tijd circa 20 jaar twee maal 
laten uitvoeren, omdat er 
medailles waren bijgekomen. 
Het grote probleem hierin 
was de onderscheiding van 
de Edele Eedbroederschap, 
omdat deze wat grootte betreft 
nogal afwijkt van de andere. 
Ik zocht de oplossing om deze 
dan maar gewoon los van de 
ander ingebonden medailles te 
dragen. Deze medaille van de 
Rode Leeuw speldde ik boven 
de andere en later links op de 
borst. Tot voor twee jaar terug 
de jury hier een opmerking 
over maakte.
Vervolgens heb ik mij een klei-
ne uitvoering gekocht van de 
Rode Leeuw en deze speldde ik 
boven de ingebonden medail-
les rechts van de koninklijke 
onderscheiding, zodat ik in elk 
geval liet blijken dat ik wist 
waar deze behoorde te han-
gen. Bij het laatste OLS-feest 
werd mij wederom duidelijk 

gemaakt dat ook dit niet juist 
was! Nieuwe normen! Ja, deze 
had ik gelezen, gelet op het 
hier bovenstaande. Ik ga dan 
niet een hele boom opzetten 
tegen over een jurylid  over het 
hoe en waarom, maar speel 
met de gedachte: het is een 
spel, het jurylid doet zijn best 
en hij kan niet anders dan zich 
te houden aan de afspraken 
met de normencommissie.
Mijn voornemen is om 
de medaille van de Edele 
Eedbroederschap dan maar 
gewoon thuis te laten. Hier 
doe ik niemand  tekort mee, 
zodat het spel waar ik op dat 
moment voor de jury mee 
bezig ben probleemloos kan 
verlopen in de toekomst. Als 
lid van de vereniging van 
Koninklijke onderscheidingen 
wordt bij uitstek bovenstaande 
zaak aangeprezen. Ik heb mili-
taire jury leden in onze OLS 
federatie ontmoet die ingeno-
men waren van mijn uitvoe-
ring en aan de uitmonstering 
zagen waar het opgemaakt 
was.
Het verhaal in het 
Schutterstijdschrift geeft cor-
rect weer wat mij destijds ook 
is voorgehouden. De vraag of 
we nu wel of niet een erkend 
uniform dragen is al helemaal 
een grote puzzel en dat zou ik 
maar laten rusten, want hier 
komen wij immers nooit uit 
wanneer dit ook nog volgens 
het krijgsboekje geverifieerd 
moet worden. Want, wat doen 
wij dan met die uniformen 
waarvan het krijgsboekje niet 
meer bestaat of er zelfs in ‘t 
geheel niet is geweest? Maar 
toch, ik ben met mijn pro-
bleem niet geholpen! De grote 
onderscheiding van de Rode 
Leeuw past hier heel moeilijk 
in! Het is ook goed dat de 
Wim Pijpers in zijn artikel de 
procedure voor de decoratie-
voorstellen puntsgewijs aan de 
orde heeft gesteld. Dit loopt 
niet overal in gemeentes zoals 
het zou moeten gaan, omdat 

betrokken ambtenaren, die 
het voorstel in feite aan de 
burgemeester moeten voorleg-
gen, een te grote hand hierin 
nemen, althans zo is mijn 
ervaring.

Proficiat, ik vond het een mooi 
en leerzaam artikel.
Met vriendelijke groeten,

    Keizer van Merum,  
Fred Hannen

Geachte inbrekers,
Beste boeven,

Enkele leden van jullie 
inbrekersgilde hebben in het 
recente verleden de euvele 
moed gehad om bij enkele 
schutterijen in te breken. 
Daar ik niet beschik over hun 
adressen en bovendien een 
boodschap heb voor jullie 
allemaal, doe ik mijn mede-
deling maar met deze open 
brief.

Dat jullie je werk doen, 
daar lijkt amper kruit tegen 
gewassen. Had je maar een 
vak moeten leren. Maar 
dat jullie de schutterijen 
proberen te bestelen en je 
bovendien vergrijpen aan 
onze ‘wapens’, dat is echt een 
brug te ver. Hierbij refereer ik 
aan de inbraak door een �7-
jarige Hoensbroekenaar, die 
de schuttersbuks van schut-
terij St.-Sebastianus Puth-
Schinnen in oktober heeft 
ontvreemd, die door de poli-
tie in december bij hem thuis 
is gevonden. Ook wil ik ver-
wijzen naar de kraak van het 
clubgebouw van schutterij 
St.-Lucie Nederweert, waarbij 
zes geweren aan witte draag-
riemen waren ontvreemd, die 
later in de Zuid-Willemsvaart 
zijn geworpen. Een voorbij-
ganger die het zag, attendeer-
de de politie, die de wapens 
heeft laten opvissen en bij de 
rechtmatige eigenaar terug 
heeft bezorgd.

Laat ik het nog één keer dui-
delijk zeggen: onze wapens 
zijn onbruikbaar! Je kunt er 

niets mee, behalve een flinke 
klap uitdelen of je een breuk 
tillen bij de inbraak. En dat 
mag van de Arbo weer niet. 
Alle gekheid op een stokje: 
de geweren die in de optocht 
meegedragen worden, zijn 
alle onklaar gemaakt. De 
hele loop heeft men laten 
vollopen met vloeibaar lood, 
het trekkermechanisme is 
buiten functie en het wapen 
dient alleen voor de show. 
Schutterijen willen namelijk 
toch laten zien dat ze vroeger 
een belangrijke taak hadden 
en gerechtigd waren om hier-
voor wapens te gebruiken.

Dan de schuttersbuks, die 
doet het wel, maar dit geweer 
heet niet voor niets de ‘zware 
buks’. Het weegt circa der-
tien kilo, dus het leent zich 
absoluut niet voor jullie ope-
rationele boevenpraktijken. 
Ook zijn de kogels niet op de 
markt verkrijgbaar en kun je 
er maar één schot per keer 
mee lossen. Waardeloos dus, 
voor jullie inbrekersgilde.

Deze algemene voorlichting 
willen we jullie best meege-
ven. Maar heb niet nog een 
keer het lef om je aan onze 
schutterijwapens te buiten te 
gaan. We weten jullie te vin-
den. Boeven!

Met vriendelijke groet,

Namens de Limburgse  
schutterijen
De redactie
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Vergadering bestuur OLS-
Federatie
Op dinsdag 24 januari 2006

S.A.S.
Met ingang van �2 janu-
ari 2006 is Mw. R. Oomen-
Ruijters officieel benoemd als 
voorzitter van het S.A.S.

Voorjaarsvergadering op 4 
maart 2006
Wijziging Huishoudelijk regle-
ment, hoofdstuk 2, art.2.3, lid 
� en hoofdstuk 5, art.5.�, lid �.
Cursus buksmeester.
Toespraak door Tweede 
Kamerlid dhr. Ger Koopmans

Circulaire ‘Traditioneel  
schieten’
De Provincie Limburg heeft 
momenteel nog een overleg 
met het Min. van VROM over 
de juridische invulling van de 
circulaire. De Provincie denkt 
dat het concept bekeken zal 
worden eind februari en dat 
voor het nieuwe schutterssei-
zoen hiervan gebruik zou kun-
nen gemaakt worden.

Circulaire ‘Wapens en 
Munitie’ 
Donderdag 26 januari 2006 
is er overleg geweest met de 
drie Federaties, uit Brabant, 
Gelderland en 
Limburg te 
Ravenstein om 
een gezamenlijk 
standpunt in te 
nemen met de 
K.N.S.A. voor 
het overleg op � 
februari 2006. 

Website Federatie
De website van de Federatie 
is momenteel weer stand-by. 
Men kan weer downloaden 
zoals de Normen etc. De secre-
taris van de OLS-Federatie 
doet een verzoek aan alle 
bondssecretarissen om een 

volledig bestand van hun ver-
enigingssecretariaten door te 
geven daar er altijd verenigin-
gen zijn die de reguliere verga-
deringen niet bijwonen, zodat 
we een compleet bijgewerkt 
adressenbestand op de website 
hebben.

Investituur
Op 29 januari 2006 vindt 
de investituur plaats van de 
Edele Eed-Broederschap van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de Heilige Sebastianus 
te Stramproy in de St.-
Willibrorduskerk. Deze datum 
is gekozen in verband met de 
opname van de beide ex-gou-
verneurs van de provincies 
Limburg, mw. H. Houben-
Bertrand en mr. B.J.M. baron 
van Voorst tot Voorst.

Scholenproject
De president deelt mee dat het 
scholenproject weer op de rails 
is gezet mede door inbreng 
van mevrouw Ria Oomen. Zij 
trekt als voorzitter deze kar 
en heeft personen om zich 
heen die haar hier in bijstaan 
onder meer de SAS-leden 
Rinus Klinkenberg (financiën), 
Tim Schmitz en als secretaris 
Audrey van Gaans. Verder is 
Bart Hölscher benaderd voor 
de vastlegging en promoting 
op DVD. Hun streven is om op 
� juni 2006 van start te kun-
nen gaan.

O.L.S. te Stramproy
De loting voor het OLS-2006 
zal op maandag �3 maart 
plaats vinden, in zaal van 
Loon, tegenover de Kerk, aan-
vang 20.00 uur.

100 Jaar Oud-Limburgs 
Schutterfeest
In het jaar �906 is de naam 
Oud-Limburgs Schuttersfeest 
de eerste keer gebruikt tijdens 
dit schuttersfeest te Buggenum. 

Deze vereniging heeft in 2006 
(20 augustus) een bondsfeest 
en zou hier een extra cachet 
aan willen geven in de vorm 
van een wedstrijd voor alle 

koningen van de Federatie op 
zaterdag �9 augustus. De OLS-
Federatie zal hier een zilveren 
schild ter beschikking stellen 
voor de winnaar.

Van de bestuurstafel

Nieuwe vrienden
• Straten Schilderwerken, Grubbenvorst
• Cipal - dhr. A. Philips, Geel (B.)
• Kragten BV, Roermond
• P. Sijben, Weert
• Nieuwenhuizen-Jongen BV, Venlo
• Stichting Gemeenschapshuis, Baexem
• Milieu en Groenvoorziening, Haaren
• J. Heinrichs Accountants, Roermond
• M. Joordens-Wolters, Venlo
• H. Sleutels, Buggenum
• Aspada BV t.a.v. P. Huver, Venlo
• J. Peters, Sint Odiliënberg
• J. Timmermans, Sint Odiliënberg
• Summa Vastgoed Geurts H., Panningen
• B.G.H.M. Franssen, Venlo
• Grafisch Bedrijf Van Spijk, Venlo
• Hoeberechts Advocaten, Weert
• F. van Lanschot Bankiers BV, Maastricht
• G.M.F. Knapen, Nederweert

Logo KNSA

  In Buggenum werd een eeuw geleden gestart met het eerste ‘Oud-
Limburgs Schuttersfeest’

Provinciale subsidie
Met de waarderingsregeling 
geeft de Provincie Limburg 
een impuls aan het vrijwil-
ligerswerk. Verenigingen die 
met vrijwilligers werken kun-
nen een waarderingssubsidie 
aanvragen van maximaal € 
500. Het thema in 2006 is: 
‘Muziek’. Harmonieën, koren, 
maar ook schutterijen 

kunnen voor de subsidie in 
aanmerking komen. Vanaf 
�5 mei kan een verzoek 
bij de Provincie ingediend 
worden. Voor meer infor-
matie en aanvraagformulier 
zie: www.limburg.nl <http:
//www.limburg.nl>  button 
links ‘Subsidieregeling vrij-
willigerswerk 2006’.
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Geiteclub Iris 2 reikte pechprijs uit
Geiteclub IRIS 2 uit St.-Joost reikt elk jaar de ‘dae haef 
de vogel aafgesjaote’ prijs uit. De nominaties hiervoor 
worden geïnventariseerd op het jaarlijkse OLS. 

De jury stond voor de moeilij-
ke taak te kiezen uit een aantal 
kandidaten:
-  een schutter van schutterij 

St.-Thomas van Aquino 
Blerick liet met zijn scoot-
mobiel zien dat bij hun alles 
op rolletjes loopt. Hij genoot 
zichtbaar van alle aandacht 
die hij en zijn ‘karretje’ kre-
gen

-  de bieleman van schutterij 
St.-Lambertus Neeritter 
dacht waarschijnlijk dat 
hij verscheept zou worden 
naar de Noordpool. Hij was 
letterlijk bepakt en bezakt. 
Alleen zijn ogen waren nog 
net zichtbaar. Dapper en fier 
trotseerde hij de temperatuur 
van 32 graden Celcius. Dit 
leverde hem veel bewonde-
ring op. Waarschijnlijk heeft 
hij al vaker met dit bijltje 
gehakt

-  de houtworm was dit jaar 
ook weer present tijdens het 
OLS. Zijn actieve rol was het 
platleggen van enkele schiet-
bomen

-  een Hollandse EHBO-er 
maakt het met zijn uitspraak 
helemaal bont: ‘Rare mensen 
die Limburgers. In de winter 
met carnaval lopen ze bijna 
bloot rond en midden in de 
zomer, bij tropische tempera-
turen, lopen ze compleet uit-
gedost in warme kostuums 
rond’

-  de trommelslager van schut-
terij St.-Antonius Stramproy 
verloor zijn trommelstok 
tijdens het defilé. Deputé 
Odile Wolfs veerde op van 
de eretribune, raapte de stok 
op, en rende als een atlete 
achter de schutterij aan om 
het stokje weer terug te geven 
aan de persoon in kwestie. 

Deze gaf echter geen krimp 
en negeerde haar volkomen. 
Hier gold: als blikken konden 
doden.

Dit jaar is deze eer te beurt 
gevallen aan de heer Frans 
Goyens uit Kessenich. Frans 
is vendelier van schutterij 
St.-Martinus uit het Belgische 
Kessenich. Tijdens het defilé 
voor de eretribune wilde Frans 
zich eens extra inzetten. Met 
een sierlijke zwaai gooide hij 
zijn  vaandel het luchtruim 
in.  Maar tijdens de daling 
schoot als een tweetrapsraket 
zijn vaandelstok uit elkaar. 
Met alle gevolgen vandien. 
Zijn houding en reactie op dit 
voorval was er eentje om  in 
te lijsten  Met een rood hoofd 
werden de onderdelen bij 
elkaar gezocht en vervolgde hij 
onder een davend applaus zijn 
weg. ‘Sherlock Holmes’, Broer 
Wijnen van de Geiteclub, heeft 
enkele maanden moeten speu-
ren om de juiste informatie 
los te krijgen  Dit in tegenstel-
ling tot de speurders van het 
Limburgs Schutterstijdschrift. 
Zij dachten namelijk dat 
Frans lid was van schutterij 
De Breidelzonen, eveneens 
afkomstig uit Kessenich. In de 
lokale dag- en nieuwsbladen 
werd hier kort aandacht aan 
geschonken.
De prijs is op zaterdag 5 
november uitgereikt en bestaat 
uit  een geldprijs van € ��5,00, 
een jaar gratis lidmaatschap 
van de geiteclub, en natuurlijk 
de trofee.

Vendelier Frans Goyens ontvangt 
de pechprijs van de Geiteclub.

 

Cursus sabelexercitie officieren en 
commandanten Nieuwe Exercitie 

Op de zaterdag 8 april zal 
door de OLS-Federatie een 
bijeenkomst worden geor-
ganiseerd m.b.t. het groe-
ten met de sabel volgens 
de Nieuwe Exercitie. Alle 
(reserve-)commandanten, 
officieren of geïnteresseerden 
zijn uitgenodigd om hieraan 
deel te nemen. Opgave voor � 
april bij de secretaris van de 
OLS-Federatie, dhr. Jac. v.d. 
Vorst: olsfederatie@hetnet.nl  
Deelname is gratis, aan-
vang �3.00 uur. Locatie is 
zaal Housmans, Dijk �3 te 
Montfort. De bijeenkomst 
zal geleid worden door de 
instructeurs van de com-
mandantencursus N.E. en 
zal maximaal anderhalf uur 
in beslag nemen. Uiteraard 
dient men een sabel mee te 
nemen. 
Een week later, op zaterdag 

�5 april, zijn de (reserve-
)commandanten nogmaals 
welkom. Op deze bijeen-
komst zal dan instructie 
gegeven worden over de 
(nieuwe) normen “Beste 
commandant (Nieuwe 
Exercitie) tijdens de optocht”. 
Ook nu geldt: opgave voor � 
april, deelname is gratis. Let 
op, tijdstip van aanvang is 
echter �5:00 uur. Locatie is 
wederom zaal Housmans te 
Montfort. En natuurlijk weer 
met sabel. 
Geïnteresseerde schutters die 
aan de tweede dag deelne-
men worden geacht om ook 
aan de �e bijeenkomst deel 
te nemen. Verder zijn ook 
juryleden van harte uitge-
nodigd om met name deze 
tweede lesdag bij te wonen. 
De schutters zullen dit in elk 
geval zeer op prijs stellen.

Cursus sabelexercitie 
Oude exercitie
Voor commandanten, offi-
cieren en juryleden vindt 
er een cursusmiddag plaats, 
specifiek voor de sabelexer-
citie volgens de Oude exer-
citie. De middag vindt op 
zaterdag 22 april plaats in 
schutterslokaal Maas-Caselli 
te Ubachsberg, tijdstip van 
�3.30 tot �5.30 uur. Opgave 
via Jac van der Vorst, e-
mail: olsfederatie@hetnet.nl
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Pilot cursus Buksmeester
De eerste cursus Buksmeester zit er op, het was een 
zogenaamde pilot-cursus. Buksmeesters van alle bonden 
binnen de OLS-federatie hebben er aan deelgenomen 
en mogen zich nu gecertificeerd noemen. De 
maatschappij verandert voortdurend en de invloeden 
van die veranderingen zijn natuurlijk ook binnen de 
schutterswereld merkbaar. Op ARBO en milieugebied 
hebben we het afgelopen jaar een hele reeks regels en 
verordeningen over ons heen gekregen en afgelopen 
jaar is daar ook nog de Circulaire Wapens en Munitie 
bijgekomen.

De regelgeving binnen de 
ARBO-wet geeft aan dat 
functionarissen, die functies 
vervullen,waar risico’s aan 
zitten, daar ook voor moeten 
zijn opgeleid. Nu kunnen 
we natuurlijk wachten tot de 
wetgever met dwingende regel-
geving komt, je kunt ook zelf 
het voortouw nemen en zelf 
invulling geven aan de ARBO-
wet. Dat is dan ook de insteek 
geweest van de OLS-federatie. 
In het voorjaar is de groep, die 
daartoe door de federatie was 
aangezocht,  voor het eerst bij 

elkaar gekomen om een cur-
sus en een cursusrooster vast 
te stellen. Besloten werd om 
de cursus op te zetten puur 
gericht op de competentie die 
een buksmeester moet heb-
ben. Een kenmerk van zo’n 
opleiding is dat het niet de 
docent is, die steeds aan het 
woord is, maar de deelnemer 
zelf, die bezig is met zijn eigen 
ontwikkeling. Samen werken, 
samen uitzoeken, samen de 
problemen die gesteld zijn of 
waar men tegenaan gelopen is 
oplossen. De cursus bestond 

uit drie cursusdagen. De eerste 
dag maakten alle deelnemers 
uiteraard eerst kennis met 
elkaar en werd nagedacht 
over de rol en functie van de 
buksmeester binnen zijn ver-
eniging. Aangezien het beheer 
van de buks een belangrijk 
onderdeel vormt van de taken 
van de buksmeester werd deze 
dag verder besteed aan het 
uitpluizen van de circulaire 
Wapens en Munitie. De tweede 
dag werd besteed aan alles 
wat betreft EHBO waar een 
buksmeester mee te maken 
zou kunnen krijgen. De derde 
dag stond in het teken van het 
schieten: wapenleer, ARBO en 
milieutechnisch verantwoord 
inrichten van een werkplaats 
om kogels te kunnen gieten en 
patronen te kunnen maken. 
Op 3 december was het dan 
zover en kon de cursus worden 
afgesloten. Het eerste deel van 
deze ochtend werd uiteraard 

besteed aan een evaluatie. De 
punten die hieruit gekomen 
zijn zijn inmiddels opgeno-
men in het cursusplan voor 
de volgende cursus, zodat de 
kleine oneffenheden gladge-
streken kunnen worden en 
het leereffect nog groter kan 
worden. Drie dagen met een 
redelijk vol programma en 
veel zelfwerkzaamheid. Door 
het uitwisselen van informatie 
en kennis tussen de deelne-
mers kunnen we gerust stel-
len dat deze cursus een groep 
buksmeesters opgeleverd heeft, 
die zijn certificaat waard is en 
verdiend heeft. Een groep die 
invulling gegeven heeft aan 
de ARBO regelgeving en als 
vraagbaak kan dienen voor 
hun verenigingen.

   Dick Meppelink

 De geslaagden van de eerste buksmeesterscursus.                                                                                                                      Foto: Michaël Bongers
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de normen voor 
beste commandant 
nieuwe exercitie. 
Want hoewel sinds 
enkele jaren de 
commandanten 
tijdens een OLS 
beoordeeld worden 
tijdens de optocht, 
waren er nog geen 
normen voor!  
De opzet bij de 
gevorderden is ook 
gewijzigd. Hier 

wordt 
nu de nadruk meer 
gelegd op het zelf 
instructie geven 
aan de groep. Want 
zolang de comman-
dant niet leert om 
zijn kennis en vaar-
digheden over te 
brengen op de rest 
van de schutterij, 

is de opbrengst 
minimaal en 
heeft de cursus 
weinig zin. Op 
zaterdag 9 april 
2006 zal de cer-
tificaat of diplo-
ma-uitreiking 
plaatsvinden. De 
deelnemers zul-
len dan een korte 
demonstratie 
van hun kunnen 
geven, gevolgd 
door het officiële 
gedeelte binnen 

in de zaal. Hierna zal er een 
gezellige afsluiting plaatsvin-
den. Geïnteresseerden zijn bij 
deze, namens de deelnemers 
en instructeurs van de cursus, 
uitgenodigd en zijn van harte 
welkom.  

   Audrey van Gaars
Foto’s: Frank Lebens

Een bijzondere start dit jaar, 
want na vele jaren met de 
heren Kuipers en Van Dijk, 
is nu de tijd gekomen voor 
een nieuwe generatie instruc-
teurs. De cursus wordt dit 
jaar voor het eerst alleen maar 
geleid door instructeurs die 
ook daadwerkelijk lid zijn 

van een schutterij en daar op 
dit moment het commando 
voeren of dit in het verleden 
gevoerd hebben. Een bijko-
mend gegeven is dat ze uit vier 
verschillende Nederlands bon-
den komen. De instructeurs, 
te weten Thei Schulpen, Twan 
Stemkens en Piet Daems, zijn 
met veel enthousiasme gestart 
met een groep van 25 leerlin-
gen: �� beginners en �4 gevor-
derden. Jan Lebens is voorna-
melijk betrokken geweest bij 
de voorbereiding. Door zijn 
werkzaamheden kan hij op dit 

moment de instructie helaas 
niet verzorgen. Opmerkelijk is 
dat deelnemers vanuit de jury-
opleiding interesse tonen in 
deze exercitiecursus, door deel 
te nemen of te komen kijken 
naar de lessen.
Tijdens de lessen bij de begin-
ners wordt gebruik gemaakt 

van een nieuw cursusboek: 
‘Handleiding Commandanten 
Nieuwe Exercitie’. Dit is zo 
geschreven dat het ook als lei-
draad kan dienen om binnen 
de eigen vereniging de exercitie 
aan te leren. Ook schutterijen 
die ongewapend aan de schut-
tersfeesten deelnemen, kunnen 
hier prima mee uit de voeten. 
In dit boek wordt tevens uit-
gegaan van de laatste bevin-
dingen en adviezen van de 
normencommissie, welke door 
het federatiebestuur zijn goed-
gekeurd. Ook staan in dit boek 

Op zaterdag 7 januari 2006 is in zaal Housmans te 
Montfort, de cursus voor de nieuwe exercitie van 
start gegaan. Elke zaterdagmiddag wordt er vier 
uur lang geoefend, gemarcheerd en natuurlijk flink 
gecommandeerd.

Cursus nieuwe exercitie gestart
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Commandantencursus Oude Exercitie 2006
Begin januari is de commandantencursus oude exercitie 
weer van start gegaan. Gedurende dertien weken komen 
de aspirant-commandanten en de gevorderden weer elke 
zondagmorgen bij elkaar om onder leiding van de heren 
Math Beaujean, Leo Wijnands en Jack Duckers de fijne 
kneepjes van het commanderen en instrueren van een 
exercitie groep te leren.

In de groep ‘leerlingen’ ont-
dek je ook mensen die op 
schuttersfeesten al regelmatig 
als jurylid fungeren en com-
mandanten die al jarenlang 
een schutterij op een goede 
manier begeleiden. Zij doen 
steevast mee om hun kennis 
(theorie en praktijk) op peil 
te houden. Een nieuw gezicht 
bij de oude exercitie is dat van 
Twan Stemkens (zelf instruc-
teur bij de commandanten-
cursus nieuwe exercitie) die 
zo geïnteresseerd is in de oude 
exercitie, dat hij deelneemt 
aan deze cursus. Hij vertelde 
mij dat het hem niet meevalt, 
wat ik best kan begrijpen.Het 
lesprogramma wordt al sinds 
jaar en dag door de docen-
ten Beaujean, Wijnands en 
Duckers verzorgd en zij doen 
dat enkel aan de hand van 
het oude militaire boekje 
(Reglement op de Exercitiën, 
Eerste gedeelte / �9�4). Als je 
nooit met onze oude exercitie 
te maken hebt gehad, dan valt 
de uitvoering behoorlijk tegen. 
Gelukkig heeft men dat bij het 
OLS-bestuur tijdig onderkend. 
Wijlen president Wolters heeft 
in het eerste kwartaal van 2003 
de werkgroep ‘Normen oude 
exercitie OLS-federatie’ in 
het leven geroepen en onder 
leiding van Jacob Gorissen 
werden de toen van kracht 
zijnde normen bestudeerd, 
evenals de wijze waarop deze 
normen in de praktijk werden 
toegepast op de bondsfeesten, 
het ZLF en het OLS. Deze 
werkgroep kwam al snel tot 
de conclusie dat het voor de 

toekomst belangrijk is om over 
voldoende gekwalificeerde 
juryleden oude exercitie te 
beschikken, waardoor al snel 
ook de opleiding comman-
danten oude exercitie in beeld 
kwam. Daarop is door het 
federatiebestuur besloten om 
deze opleiding te gaan door-
lichten voor wat betreft de 
inhoud, methodiek, leerplan, 
lesmateriaal, leermiddelen, 
docenten, knelpunten en het 
functioneren van de opleiding 
in de praktijk. Daartoe is een 
nieuwe werkgroep geformeerd 
met als leden de docen-
ten Beaujean, Duckers en 
Wijnands, alsmede secretaris 
Hoenen en voorzitter Gorissen 
van de jurycommissie van het 

OLS. Om een goed beeld en 
inzicht te krijgen betreffende 
de huidige commandantenop-
leiding oude exercitie, neemt 
Jacob Gorissen eveneens deel 
aan deze opleiding 2006. Door 
de werkgroep is gestart met 
het inventariseren van voor-
handen zijnde knelpunten en 
het bedenken van oplossin-
gen in deze. Het uiteindelijke 
doel van de werkgroep zal 
zijn het optimaliseren van de 
inhoud en kwaliteit van deze 
opleiding, evenals het borgen 
van deze opleiding voor de 
toekomst. Hiertoe zullen een 
leerplan en methodieken ont-
wikkeld worden. Tevens zullen 
moderne leer- en hulpmid-
delen geïntroduceerd worden 
in deze cursus. Een functie-eis 
voor juryleden oude exercitie 
zal zijn dat zij met goed gevolg 
deel namen aan de com-
mandantenopleiding, dan wel 
daartoe de bereidheid hebben. 
Persoonlijk vind ik dat er dan 

nog een onderdeel ontbreekt 
aan onze opleiding voor de 
commandanten. Deze oplei-
ding is naar mijn mening pas 
compleet als er voor elke aspi-
rant-commandant een begin-
nerscursus zou zijn, waarop 
algemene onderdelen behan-
deld worden. Het is toch van 
bijzonder groot belang, dat een 
commandant precies op de 
hoogte is van de gang van zake 
bij een groot scala van festivi-
teiten en plechtigheden, waar 
de schutterij mee te maken 
krijgt. Tijdens een begrafenis, 
dodenherdenking, kerkbezoek, 
serenade et cetera moet een 
commandant toch zonder pro-
blemen de leiding van de hele 
groep en van deze activiteit op 
zich kunnen nemen.

   André Meijers 
In gesprek met Jacob Gorissen, 
Voorzitter jurycommissie OLS-
federatie

 De oude exercitie wordt aangeleerd.     Collage: André Meijers
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Diamanten jubilaris 
Baarlo
Eind vorig jaar is Jeu 
Beurskens (83 jaar) gehuldigd 
voor zijn 60-jarig lidmaatschap 
van schutterij St.-Antonius 
en St.-Petrus uit Baarlo. Jeu’s 
eerste kennismaking met het 
schutterswezen gaat terug naar 
het OLS van �933 in Baarlo. 
Als bordjesdrager liep hij toen 
mee in de optocht. Jeu is vele 
jaren bestuurslid geweest en 
wist één keer de koningsvogel 
af te schieten. De laatste jaren 
is Jeu wat minder goed ter 
been, maar met z’n scootmo-
biel is hij nog regelmatig aan-
wezig bij verschillende schut-
tersactiviteiten. Hij is bij gele-
genheid van zijn diamanten 
jubileum onderscheiden door 
de Europese Gemeenschap van 
Schuttersgilden met het ere-
kruis in goud. Op de foto staat 
naast Jeu z’n echtgenote Truus 
met de oorkonde die hoort bij 
de Europese onderscheiding.

Reglement Groot-
Beersel 1643
Jan Gerits schreef in ‘Dao 
roasjt get’, jg. 24, nr. 3 (2005) 
een artikel over het reglement 
der schutterij Sint Martinus 
in Grootbeersel-Molenbeersel 
anno �643. Info bij de 
Geschied- en Heemkundige 
Kring Kinrooi, Maasstraat 20, 
B-3650 Ophoven (tel. 089/
70�4�0).

Kapitein Groot-Beersel 1785
Onder de titel ‘Benoeming van 
Willem Rutten tot kapitein van 
de schutterij van Groot-Beersel 
in �785’ maakte drs. Jan Gerits 
een artikel voor het tijdschrift 
van de Heemkundige Kring 
van Kinrooi, zie ‘Dao raosjt 
get’, jg. 24, nr. 4 (2005). Groot-
Beersel maakte destijds deel 
uit van de vrije rijksheerlijk-
heid Kessenich, waar vanaf 
het begin van de �7e eeuw 
al een schutterij actief was, 
die in �643 van de heer van 

Kessenich een nieuw reglement 
gekregen had (zie boven).

  Werner Smet

Vice-voorzitter EGS
Als nieuwe vice-voorzitter 
van de regio Nederland van 
de Europese Gemeenschap 
van Schuttersgilden is Loek 
Swinkels gekozen, bescherm-
heer van het St.-Servatiusgilde 
uit Lieshout, voorzitter van 
de Brabantse schuttersbond 
‘kring Peelland’, bestuurslid 
van de Noord-Brabantse 
Schuttersfederatie. Hij volgt 
binnen de EGS de overleden 
Frans Wolters op.

Verbroederingsfeest in 
Raam
Op zaterdag �0 september 
2005 vond voor de zestiende 
keer het verbroederingsfeest 
plaats van de schutterijen 
St.-Hubertus Manestraat, St.-
Sebastiaan St.-Huibrechts Lille, 
St.-Sebastiaan Grote Brogel en 
St.-Servatius Raam. Het geheel 
werd georganiseerd door de 
kon. schutterij St.-Servatius 
Raam.
Om �3.30 uur werd er geloot 
om de ploegen samen te stel-
len. Een ploeg bestond uit een 
lid van iedere schutterij. Deze 
vier schutters schoten vervol-
gens samen en na een ronde 
werd er ook nog gewisseld van 
buks.
Zoals steeds was het een ver-
rassing met welke ploegmaat 
bij je in de ploeg komt. Na 
iedere ronde verbroederde 
men tussen pot en pint en 
de straffe verhalen kwamen 
na een tijd wel ter sprake. Bij 
missers werd er gewoon door-
geschoten en op eind van de 
avond woeden de afgeschoten 
punten samengeteld. De span-
ning bleef tot op einde van 
de dag erin. De stemming 
eveneens. De ploegen die nog 

in de running waren probeer-
den elkaar de zenuwen op te 
dringen met de echte schut-
terspraat. Aan dit verbroede-
ringsfeest namen 56 schutters 
deel waaronder twee schut-
ters van Duitsland die bij de 
schutterij St.-Servatius Raam 
werden ingedeeld omdat deze 
twee schutterijen al elf jaar 
samenkomen. Na zes kavel-
ronden  waren er nog twee 
ploegen die het maximaal aan 
punten hadden afgeschoten en 
die deelden dan ook de eerste 
prijs.

Na een goede afsluiter samen 
ging weer een mooie namid-
dag veel te snel ten einde, maar 
iedereen ging voldaan naar 
huis met de vaste belofte om 
elkaar weer te ontmoeten op 
het volgende verbroederings-
feest.
 
  Herman Janssen

Schutterij Arcen 
presenteert nieuw boek
Arcen - Schutterij Sint Petrus 
en Paulus uit Arcen bestaat 
300 jaar. Op �0 en �� juni 
wordt dit jubileum gevierd 
met een groot feest. Ter gele-
genheid van het 300-jarig 
bestaan verschijnt binnen-
kort ook een bijzonder boek. 
Belangstellenden kunnen dat 
jubileumboek nu al bestellen.
 
Het boek is anders van opzet 
dat de gebruikelijke boeken 
over jubilerende verenigingen. 
Niet alleen wordt in woord 
en beeld stilgestaan bij de 
historie van de vereniging, 
ook bevat het boek veertien 
bijzondere interviews met 
mensen die nauw bij het gilde 
zijn betrokken. Alle generaties 
Arcenaren die sinds de Tweede 
Wereldoorlog een band had-
den en hebben met de schut-
terij komen aan bod: van de 

Onder de schietboom...

  Diamanten jubilaris Jeu Beurskens, Baarlo
Foto: Bart Hölscher
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eerste koning van na WOII 
tot de jongeren van nu, die 
de drie eeuwen oude tradities 
van de schutterij tot op de dag 
van vandaag voortzetten. Ook 
wordt een deel van de enorme 
zilvercollectie van het gilde 
getoond, alsmede tal van (his-
torische) foto’s.
 
Het Sint Petrus en Paulusgilde 
uit Arcen is een schutterij die 
zijn gelijke in Limburg en 
Brabant niet kent. Alleen vrij-
gezelle Arcenaren van zestien 
tot en met 34 jaar kunnen er 
lid van worden. Gezelligheid 
en kameraadschap is wat hen 
bindt. Maar ook het instand-
houden van de tradities en 
verplichtingen die hun voor-
vaderen in �706 al vastlegden: 
van het koningsvogelschieten 
tot en met het ‘worstophalen’ 
op het patroonfeest van Sint 
Sebastianus.
 
Dit alles - plus de nodige anek-
doten die nu eenmaal horen 
bij een bloeiende vereniging 
uit een dito dorp - wordt uit-
gebreid beschreven in het bijna 
�00 pagina’s tellende boek ‘300 
jaar Ârcese Jongesellen’. Dat 
boek, dat € �2,50 (exclusief € 
2,50 verzendkosten) kost, is 
nu te bestellen via hun website 
www.schutterij300jaar.tk of 
door even contact op te nemen 

met Edward Cox - tel. 077-
473�340 of Paul Troost - tel. 
077-4733�95 (liefst na �9:00 
uur).

Schutterij Sint Lucia 
heeft eigen altaar
De Horster schutterij St.-Lucia 
heeft een eigen altaar gekre-
gen in de St.-Lambertuskerk. 
Het altaar wordt de vereni-
ging geschonken door de 
beide beschermheren en de 
Broederschap. Met deze actie 
wordt een eeuwenoude traditie 
weer in ere hersteld. 
In de middeleeuwen hadden 
de meeste gilden en schut-
ten een patroonhei-
lige. Ter ere van hun 
patroonheilige stond 
er vaak een altaar 
in de kerk. Tijdens 
feestdagen werd dit 
altaar dan mooi aan-
gekleed en kon men 
zijn patroonheilige 
vereren. Natuurlijk 
werd er ook in tijden 
van nood vaak zijn of 
haar hulp aangeroepen, 
waardoor er een sterke 
band met de kerk ont-
stond. Horst kende in 
de middeleeuwen vier 
schutterijen, waar-
onder één vernoemd 
naar de heilige Lucia. 
In het jaar 200�, 

tijdens de viering van de vijf-
honderdjarige Horster schut-
terstraditie, werd besloten 
om de naam van de schut-
terij - toen nog Wilhelmina 
geheten - te verruilen voor de 
heilige Lucia. Op initiatief van 
beschermheren R. Fasol van 
de schutterij en W. Janssen 
van de Broederschap werd 
onderzocht of het mogelijk 
was om de schutterij een eigen 
altaar te schenken. Het plan 
kreeg steeds vastere vormen 
en begin 2005 kon de rea-
lisering gaan plaatsvinden. 
Spoedig werd in de persoon 
van Lau Wijnhoven de man 
gevonden, die het altaar 
ontwierp en vervaardigde. 
Het altaar diende wel op te 

gaan in dezelfde sobere stijl 
van het gehele interieur van 
de St.- Lambertuskerk en 
deze opzet is bijzonder goed 
geslaagd. Voor het altaar is een 
betonnen altaarplaat gebruikt 
met een eiken omlijsting. 
Het altaar is versierd met de 
bekende mispelbloemen. In 
een kastje komt dan nog het 
koningszilver, in bruikleen 
van de gemeente, te hangen. 
Zaterdag �7 december was de 
laatste handeling aan de beurt. 
Tijdens de Eucharistieviering 
werd het St.-Lucia altaar inge-
zegend. Na de zegening zal het 
bestuur van de Broederschap 
het altaar overdragen aan de 
leden en bestuur van schutterij 
St.-Lucia. 

Winterkoning 
Visserweert-Illikhoven
Onder het beschermend en 
toeziend oog van bescherm-
vrouwe José Claessens-Helgers 
kon er wederom geschoten 
worden voor de titel van 
Winterkoning(in) 2005/2006 
van schutterij St.-Gregorius 
Visserweert-Illikhoven. Dit 
schieten vond plaats op zon-
dag �8 december 2005. Na een 
lange strijd van ruim 4 uur 
mocht dhr. Maike van Loon na 
3�4 schoten de eer als winter-
koning voor zich opeisen. In 
het schutterslokaal d’n Illikhof 
werd nog lang nagepraat en 
stevig gedronken op de strijd-
lustige schutters en de uitein-
delijke nieuwe winterkoning.

  Th. Koolen, kapt.-coördinator

Nieuwe uniformen 
Vaals
Na lang inzamelen en collecte-
ren, beschikt St.-Paulus Vaals 
uiteindelijk over nieuwe uni-
formen. Opvallend genoeg zijn 
de Vaalsenaren afgestapt van 
hun traditionele lange groene 
jagersjas, die ze meer dan een 
eeuw gedragen hebben, tot na 
de Tweede Wereldoorlog in 
combinatie met een bolhoed 
en erna met een jagershoedje 
met veertjes. De laatste uni-

  Schutterij Petrus en Paulus bij het kasteel van Arcen in 1956. Het is 
een unieke vrijgezellenschutterij.

 

  St.-Lucia heeft nu een eigen altaar in de 
parochiekerk van Horst.
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formen waren danig versleten 
en in Vaals rijpten plannen 
om nieuwe uniformen aan te 
schaffen en daarbij wellicht 
een andere keuze te maken. 
Zelfs het programma ‘Man 
bijt hond’ werd niet gemeden 
om de Vaalser gemeenschap 
erop attent te maken dat de 
schutters zochten naar fondsen 
om hun uniformen te kun-
nen bekostigen. De keuze was 
gevallen op een militair �9e 
eeuws uniform, eertijds gedra-
gen door de Limburgse Jagers. 
De kleur bleef onveranderd: 
groen. En ook de militaire 
aard bleef ongewijzigd met de 
keuze voor het korps jagers. 
Jagersafdelingen ontstonden 
in de �8e eeuw en werden 
gevormd door scherpschut-
ters, die in groene kledij – uit 
overwegingen van camouflage 
– de vijand konden naderen en 
beschieten. Vaals blijft dus op 
schuttersgebied groen kleuren, 
het is nog de vraag of het ook 
scherpschutters zal opleveren. 

Het uniform zelf was een 
noviteit voor Vaals. Voor het 
eerst worden sjako’s op het 
hoofd gedragen, sluit de kraag 
tot boven toe en hangt de jas 
niet meer tot aan de knieën. 
Vaals keek dan ook op bij de 

uniformpresentatie bij gele-
genheid van het patroonsfeest 
van St.-Paulus, patroon van 
parochie en schutterij, op 22 
januari jl. De schutters werden 
door harmonie St.-Cecilia 
afgehaald en naar de kerk 

begeleid. In de St.-Pauluskerk, 
werden de nieuwe uniformen 
door pastoor Ger Broekhoven 
ingezegend.

  Luc Wolters
Foto’s: Hein Seef

Boérebroelofspaar 
Grubbenvorst
Na drukke voorbereidingen 
door de diverse commis-
sies mag schutterij St.-Jan 
Grubbenvorst tevreden 
terugkijken op een schit-
terende presentatie van het 
nieuwe Boérebroedspaar. 
Carin Alberts en Wiel Gerits 
maakten een geweldige entree 
op het verlovingsbal op �4 
januari jl. Op �3 februari zijn 
zij in de onecht verbonden 
tijdens de huwelijksceremo-
nie op ‘Gekke Moandaag’. De 
bouw- en versiercommissie 
had geweldig zijn best gedaan 
om een prachtig schuttersmu-
seum in te richten voor de 
Grubbenvorster bevolking. 

Voorzitter Hans Relouw leidde 
het boérebroelofsgezelschap 
rond. De ‘Geis van St.-Jan’ 
presenteerde op onnavolgbare 

wijze vervolgens de familie 
en het bruidspaar. De ouders 
van bruid, Miek Rootbeen 
en Hay Wijnhoven, en brui-
degom, Trudy Claassens en 
Jan Gielen, de suikertantes 
Marlien en Monique Relouw, 
en natuurlijk de twee getui-
gen Lisette Wijnhoven en 
Cees van den Brink, en het 
voltallige Boéregezelschap, 
genoten van een gezellige 
avond. Zonder geestelijke 
bijstand van Roel Wijnhoven 
en de sterke arm der wet, in 
de persoon van Mark Gerits, 
was de familie natuurlijk niet 
compleet. Het broedspaar en 
het hele gezelschap genoten 
met volle teugen van alle aan-
dacht.
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Koninklijk huwelijk in 
Schinnen
Op �� september jl. werd Hub 
Schellekens voor de 2e keer 
schutterskoning van schut-
terij St.-Sebastianus Schinnen. 
Hub was eerder in �999 ook 
al koning. Tijdens de St.-
Sebastianus viering op 22 
januari verraste Hub en zijn 
koningin Ada de hele schut-
terij en Schinnense gemeen-
schap. Slechts enkele leden 
van het bestuur waren op de 
hoogte. Aan het begin van 
de jaarlijkse H. Mis verklapte 
geestelijk adviseur mgr. drs. 
deken J. Schreurs het feit dat 
hij na de installering van de 
nieuwe koning, bij uitzonde-
ring op zondag, het huwelijk 
van het koningspaar Hub en 
Ada zou inzegenen. De drum-
band en het klaroenkorps wis-
ten nu meteen waarom ze het 
‘lang zullen ze leven’ hadden 
moeten instuderen. Er ging 
een heuse zucht door de deke-
nale kerk in Schinnen. Door 
een mini schutter en bieleman 
werden de ringen aangedragen. 
De daaropvolgende tocht door 

het dorp was voor Hub en Ada 
een ware triomftocht. In de 
feestzaal werd het bruidspaar 
verrast met een bruidstaart, 
beschikbaar gesteld door de 
schutterij. Met enkele sabels 
werd geprobeerd een ordelijk 
stuk taart aan te snijden, maar 
men gaf, na enkele pogingen, 
toch liever de voorkeur aan 
een gewoon taartmes.
In het daaropvolgende feest 
werd Arno Tummers uitver-
koren tot ‘beste Sjot 2005’. 
Arno is vanaf de heroprichting 
trouw lid van de drumband 
en verder werd het zestal dat 
op het OLS in Wessem, de 
achttiende plaats behaalde, 
vereerd met een herinnerings-
medaille. In de loop van de 
feestmiddag presenteerde zich 
in hoogsteigen persoon de 
secretaris- generaal van het 
schutterswezen om het bruids-
paar en de schutterij enige 
goed gemeende adviezen te 
geven. Verder maakten op deze 
feestdag diverse Schinnense 
artiesten hun opwachting en 
brachten hun muzikale hulde 
aan bruidspaar en schutterij. 

Hub, Ada en de Schinnense 
schutterij kunnen terugkijken 
op een onvergetelijk en uniek 
St.-Sebastianus feest. 
De volgende stap die de 
schutterij nu moet maken, is 
de voorbereiding van het �e 
bondsschuttersfeest 2006 van 
de bond St.-Gerardus op �4 
mei. Dit dient te gebeuren 
op een ander feestterrein dan 
in 200�. Dus dit biedt weer 
nieuwe uitdagingen en verras-
singen voor de schutterij. Voor 
de vierde keer is er nu een aan-
vraag gedaan voor een schiet-
inrichting, hopelijk kunnen we 
met de nieuwe milieu eisen in 
het vooruitzicht, eindelijk aan 
de slag om een lang gekoester-
de wens in vervulling te laten 
gaan. Een eigen schietaccom-
modatie met schuttershonk.

  Jo Schoonbrood

Patroonsfeest Oost-
Maarland
Op zaterdag 2� januari 
vierde de schutterij van Oost-
Maarland haar jaarlijkse 
patroonsfeest van de heilige 
Sebastianus. Voorafgaande aan 
het feest was er een H. Mis 
voor de levende en overleden 
leden van de schutterij. Deze 
eucharistieviering werd opge-
luisterd door het tamboer-
korps van de schutterij met als 
instructeur Martin Warnier 
en het kerkelijk zangkoor St.-
Jozef. Op de feestavond waren 
als eregasten present graaf 
Raphaël de Liedekerke, zoon 
van de beschermheer, en wet-
houder G. Jacobs namens de 
burgemeester. Enkele personen 
werden gehuldigd. Patrick 
Wijnans, Tammara Wolfs. 
Angelique Hacquier,Cyntia 
Lousberg en Stephani Franssen 
die aan de solistenconcoursen 
deelnamen. Daarna werden 
de dames en heren, die iedere 
week bij het kienen helpen, in 
de bloemetjes gezet. Johnny 
de Lang werd bevorderd tot 
�e luitenant en tevens tot 2e 
commandant. Luitenant-kolo-
nel b.d. Koos Vaes ontving de 
titel erelid en hij werd geïn-
stalleerd door vice-voorzitter 
Jan Odekerken. Generaal Jac 
Rousch ontving uit handen 
van Jacob Gorissen, voorzit-
ter van de Zuid-Limburgse 
Schuttersbond de Europese 
Schuttersonderscheiding 
(EGS) in zilver, bij gelegen-
heid van zijn 70-jarig jubileum 
(2005). Hub de Lang werd 
bedankt voor het opleiden van 
de tamboers van de schut-
terij; hij kreeg daar voor een 
cadeaucheque aangeboden. 
Wil Magermans had voor de 
schutterij een nieuw naambord 
gemaakt en heeft dat aange-
boden aan kolonel Gerard 
Odekerken. Het damescomité 
bood de schutterij een bedrag 
aan van 2.000 euro. De avond 
werd voortgezet met een heer-
lijk koud buffet. Na het eten 
dankte de vice-voorzitter het 
kasteleinsechtpaar voor de 

  Het koningspaar van 
Schinnen trad tijdens de 
mis voor patroonheilige Sint 
Sebastianus in het huwelijk.

Collage: André Meijers
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gastvrijheid van het  afgelopen 
jaar. Daarna werd begonnen 
met de receptie voor de leden 
die waren onderscheiden en 
bevorderd. Uit respect voor 
ziekte van onze voorzitter heb-
ben we de rondgang zondag 
niet laten door gaan.

  Kolonel Gerard Odekerken

Beachparty in 
Brunssum
Zaterdag �0 december 2005 
was in Brunssum een mete-
orologische wonderbaarlijke 
dag. In heel Limburg vroor 
het enkele graden, alleen in 
café Schobben, het clublokaal 
van schutterij St.-Gregorius 

de Grote, liep iedereen schaars 
gekleed, alsof het zomer was. 
De zaal was omgetoverd tot 
strandpaviljoen, compleet met 
palmbomen en aanstekelijke 
muziek. Met ongeveer 25 gra-
den was het aangenaam ver-
toeven in een tropische ambi-
ance. De zon ging helaas vroeg 
onder, maar voor de echte 
zonaanbidders was er een 
zonnebank beschikbaar om 
op kleur te blijven. Wat was 
het geval? De schutterij hield 

haar jaarlijkse feestavond voor 
leden, partners en introducés 
met als thema Beachparty. Een 
kort verslag van een feestavond 
andere stijl, georganiseerd 
door de PR-commissie van de 
schutterij.
De Beachparty mag als zeer 
geslaagd worden beschouwd. 
Alle gasten werden verwel-
komd met een hawaikrans en 
een glaasje sangria. Twee leden 
bemanden de gehele avond 
de cocktailbar waar iedereen 
een gratis cocktail kon krijgen 
variërend van Blue Island tot 
Carribean Sun! De verant-
woordelijke heren hadden zich 

met volle overgave op deze 
taak gestort. Als verrassing 
had de organisatie verder een 
Cubaanse danslerares inge-
huurd die de tropische sfeer 
alleen maar ten goede kwam. 
Onder haar leiding werden 
er workshops Merengue en 
Salsa gegeven. Tussen beide 
workshops door vond een 
Limbodans-wedstrijd plaats, 
waarna één van de schut-

tersleden zich winnaar wist. 
Tussendoor werd de inwendige 
mens niet vergeten. Men ging 
rond met grote schalen met 
pizza Hawaï, geheel binnen 
het thema dus, aangevuld 
met overheerlijke saté. Rond 
twaalf uur werden er enkele 
prijzen uitgereikt. Eén van 
de bezoekers ontving van de 
vakjury een prijs voor de best 
verklede gast. Ze was getooid 
in een Afrikaanse jurk, zwart 
geschminkt en met kokosno-
ten geflankeerd. Tevens werd 
de winnaar van de wedstrijd 
‘De foto van het jaar’ bekend 
gemaakt. Dit was geen moei-
lijke keuze, de betreffende foto 
stond met maar liefst 33% 
van de stemmen fier aan kop. 
De leukste reactie was onom-
streden van Paul Hazen, com-
mandant van de schutterij uit 
Heerlerheide. Helaas kon Paul 
niet aanwezig zijn, maar de fles 
Els krijgt hij uitgereikt op het 
eerstkomende schuttersfeest! 
Speciaal was de beachparty 
niet alleen vanwege de dres-
scode. Zelfs de warmte van 
de zon was aanwezig in het 
schutterslokaal en daar werd 
ook daadwerkelijk gebruik van 
gemaakt en menigeen ging dan 
ook een minuutje onder de 
zonnehemel. Al met al een zeer 
geslaagde avond! Voor een fot-
overslag wordt verwezen naar 
de website van de schutterij: 
www.schutterij-st-gregorius.nl

  JP Palmen

Weer een Thoolen 
koning in Slek
Stefan Thoolen is dit jaar de 
nieuwe schutterskoning bij 
schutterij St.-Antonius Slek-
Echt. Hij is pas �7 jaar en 
vormt zelfs de vierde generatie 
Thoolen die koning is bij de 
schutterij. De vorige koningen 
waren: zijn overgrootvader F. 
Thoolen �965, opa G. Thoolen 
�959, vader J. Thoolen �970 + 
�97�.

  W. Thoolen

  St.-Sebastianusviering in 
Oost-Maarland. V.l.n.r.: 
Johnny de Lang werd bevor-
derd, Koos Vaes is nieuw erelid 
en Jac Rousch kreeg de zilveren 
EGS-medaille.
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Grevenbichtse 
schutters beveiligen 
Grevenbicht tijdens 
Vasteloavend
Carnavalsvereniging De 
Zawpense regeerden weer in 
het ‘Beegse’ carnaval, de prin-
selijke hoogheden waren dit 
jaar heel goed voorzien uit het 
schutterswezen.

Tijdens de uitroeping viel het 
eerste de beurt aan de senio-
renprins, deze werd gekozen 
uit het schutterswezen, een 
stille (sterke) kracht achter de 
schutterij Broederschap van 
het ‘Heilig Kruis’ en wel met 
de naam Jerom (Kriens) den 
�ste, bijgestaan door prinses 
Liesel (de Vries).
Hierna kwam de benoeming 
tot ‘Ere Zawpens’ aan de beurt; 
dit werd niemand minder 
dan voorzitter Math Vonken 
van het Broederschap, aan 
wie deze eer te beurt viel. 
Hij was nietsvermoedend 
naar het gemeenschapshuis 
gelokt met de smoes dat een 
schutter de nieuwe prins 
zou worden. Aldus stond 
Math in grote afwachting in 
het gemeenschapshuis (de 

Zawpensetempel) te wachten 
tot de uitroeping van een 
schuttersprins een feit werd. 

Na een korte act van twee 
komieken viel de naam van 
‘Ere Zawpens’. Bij Math 
Vonken viel toen ook het euro-
kwartje; niet een schuttersprins 
maar hij werd benoemd tot 
d‘n ‘Ere Zawpens’. Om dat te 
worden moet je toch al heel 
veel voor de gemeenschap 
betekenen, niet voor niets is 
Vonken dan ook al 24 jaar 
voorzitter van ‘zijn’ schutterij 
‘Heilig Kruis’. Een zware job, 
die hij dan ook (samen met 
zijn bestuur) met heel veel 
plezier doet; spreek je in ‘Beeg’ 
de naam Math Vonken uit, 
dan zeg je eigelijk ‘schutterij’. 
Als voorzitter staat hij voor 
de gehele vereniging dan ook 
altijd klaar met tips en raad. 
Ook is dit zo naar alle andere 
verenigingen in ‘Beeg’ toe.
 
Ook de prinselijke hoogheden 
van de Zawpense komen uit 
het schutterswezen, na weer 
een spannende act kwam Arno 
(Helgers) den �ste tevoorschijn 
als prins, bijgestaan door 

prinses Lizzy Maassen. Arno 
en Lizzy zijn beiden lid van 
de schutterij Eendracht uit 
Grevenbicht.
 
In dit geval zullen beiden 
schutterijen hun kogelvrije 
wapens in de aanslag houden 
tegen eventuele terreuraansla-
gen tegen alle prinselijke hoog-
heden en Ere Zawpense; zie-
daar, dus beveiliging genoeg. 
Alle Hoogheden en Ere 
Zawpense, gefeliciteerd en van-
zelfsprekend een heel geweldig, 
mooi, sfeervol en gezellig jaar 
bij de carnavalsvereniging De 
Zawpense ‘BEEG’.

 
  Jean Arntz / Peter Peeters

Museum voor 
schutterijen in Susteren
In de Amelbergakerk in 
Susteren wordt een klein 
museum ingericht voor de 
schutterijen 
St.-Nicolaas en St.-Sebastianus. 
St.-Nicolaas is aangesloten bij 
de OLS-Federatie, de eeuwen-
oude St.-Sebastianusschutterij 
beperkt haar activiteiten tot 
Susteren. De expositie wordt 
op zaterdag 6 mei geopend bij 
gelegenheid van het 350-jarig 
jubileum van St.-Nicolaas. Het 
museumpje wordt gevestigd in 
de linkertoren van de impo-
sante parochiekerk.
De waardevolle attributen van 
beide schutterijen, zoals oude 
buksen, uniformen, vaandels, 
zijn momenteel verspreid 
en ondergebracht bij diverse 
personen. In de kerk komen 
straks alle bijzondere stukken 
bij elkaar en zijn ze voor ieder-
een te bekijken. Topstukken 
uit de tentoon te stellen col-
lectie vormen enkele aarde-
werken drinkbekers van de 
St.-Sebastianusschutterij. Deze 
bierkannen zijn van Siegburger 
aardewerk en dateren uit de 
zestiende eeuw. Ze zijn fraai 
bewerkt met voorstellingen 
van Bacchus, Venus en cupi-
dootjes. De grote kannen zijn 
schenkkannen, die de schutters 
in vroeger tijden bij een kroeg 

lieten vullen en waarmee ze 
dan hun eigen glazen vulden. 
De tentoonstelling wordt 
ingericht in de ruimte tussen 
de kerktorens waar vroeger 
de schatkamer is geweest. De 
schatkamer exposeert thans 
de kerkschatten in een onder-
grondse museumruimte, links 
naast de kerk.
In het kader van het 350-
jarig jubileumfeest van St.-
Nicolaas Susteren is er na de 
opening van het museum een 
koffietafel in het schuttenge-
bouw aan de Baakhoverweg, 
waarna een drietal zilveren 
jubilarissen gehuldigd wordt 
met aansluitend een gezellige 
avond. Op zonfag 7 mei vindt 
het gemeentelijk wisselkruis-
schieten plaats voor de zes 
schutterijen van de voormalige 
gemeente Susteren.

  Luc Wolters

Onderscheiding voor 
Gerard Stals, Stramproy
Tijdens het patroonsfeest van 
schutterij St. Catharina op 26 
november, ontving Gerard 
Stals uit handen van Ben Cox, 
voorzitter van Schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht, een 
onderscheiding voor zijn 
40-jarig lidmaatschap van de 
OLS-federatie. Als kind werd 
Gerard reeds geconfronteerd 
met de vele aspecten van het 
schuttersleven. Zijn vader was 
secretaris en buksmeester van 
schutterij St.-Catharina. Geen 
wonder dat het schuttersvirus 
hem als kleine jongen al met 
de paplepel werd ingegeven. 
Op �8-jarige leeftijd was 
Gerard al penningmeester van 
de vereniging. Ook maakte hij 
de oprichting van het trom-
melcorps mee. Het moment 
waarop de jeugd zijn intrede 
deed binnen de schutterij. Na 
vertrek uit Stramproy bleef 
hij de verrichtingen van St.-
Catharina volgen, mede via 
zijn broer Bert, de latere keizer 
van de schutterij.
In Venray was hij als secre-
taris en penningmeester   Het carnavalsgezelschap van Grevenbicht.
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actief betrokken bij de her-
oprichting van Schutterij ’t 
Zandakkergilde St.-Jan.
Spoedig nadat Gerard weer 
terug was komen wonen in 
Stramproy werd hij weer lid 
van 
St.-Catharina en werd hem 
gevraagd om mee te werken 
aan het herdenkingsboek bij 
gelegenheid van het 500-jarig 
bestaan van de schutterij. 
Thans is Gerard actief in 
de sectie secretariaat bij de 
organisatie van het 5e OLS in 
Stramproy. Bestuur en leden 
van Schutterij St.-Catharina 
feliciteren Gerard Stals met 
zijn jubileum en bedanken 
hem voor zijn inzet en betrok-
kenheid bij St.-Catharina 
Stramproy.

  Annelies Indenkleef

Voorzitter Wilhelmina 
Hingen onderscheiden
Geheel onverwachts werd 
voorzitter Wil Beunen van 
schutterij, fluit- en trommel-
korps Wilhelmina Hingendie 
zondagmiddag  ten huize 
van Peter Knoben gevraagd, 
één van de bestuursleden. 
Onwetend van hetgeen hem 
te wachten stond, meldde hij 
zich daar met zijn echtgenote. 
Tot zijn verwondering was een 

delegatie van het bestuur van 
‘Hingen’ aanwezig; ook het 
dagelijks bestuur van de bond 
Eendracht Born-Echt e.o. was 
present. 

De voorzitter van de bond, 
dhr. J. Herffs, vertelde Wil dat 
hij door ‘zijn bestuur’ bij het 
Kapittel werd voorgedragen 
voor een onderscheiding in de 
orde van Schutbroeder in de 
Edele-Eedbroederschap van de 
Souvereine orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus op zondag 
29 januari.  Degenen die dit 
hebben aangekaart, hebben 
dit gemeend te moeten doen 
wegens de vele verdiensten van 
Wil voor de schutterij.
Lid geworden in �970, wordt 
Wil al snel secretaris, een taak 
die hij vervult van �976 tot 
�995. In �977 wordt hij lid 

van de schietcommissie tot 
�984 en weer van �997 tot 
heden. Vervolgens wordt Wil 
Tamboer-maître van �978 
tot �988. In �994 wordt hij 
benoemd tot officier. In 2000 
neemt hij de zware taak van 
voorzitter op zich, een taak 
die hij nog steeds vervult. 
Succesvol was hij ook: per-
soonlijk kampioen (�980-�984 
en �989); koning in �982 en 
�989. Hij werd voor al zijn ver-
diensten al eens beloond met 
de oorkonde met speldje van 
de schuttersbond (2002). De 
onderscheiding zoals hij die 
heeft ontvangen bij de investi-
tuur op zondag 29 januari j.l. 
heeft hij zeer gewaardeerd, 
getuige zijn vermelding in het 
gastenboek van de website van 
‘Hingen’, waarin hij de vele 
felicitanten bedankt en speci-
aal het fluit- en trommelkorps 
voor de serenade alsmede de 
overige leden. Het was een hele 
eer. 

  Peter Peeters

Documentaire 
schutterswezen
Kees van der Voort heeft een 
documentaire gemaakt over 
het schutterswezen.
De inhoud daarvan bestaat uit:
•  Ontstaansgeschiedenis schut-

terijen
•  Het LDS te Nederweert in 

september 2005
•  Uitleg van de opbouw van de 

schutterij bij een optocht en 
bespreking van de verschil-
lende functies daarin

•  Opnamen van het dorp 
Wessem

•  Het OLS 2005 te Wessem. 
Optocht met opnamen van 
veel schutterijen

•  Het schieten op de �e en 2e 
dag, voorzien van sfeeropna-
men van het schietterrein

•  Hulzen vullen met kruit, 
slaghoedjes aanbrengen etc.

•  Het fabriceren van de buksen
De film staat op een DVD en is 
ongeveer een uur lang. Deze is 
voorzien van commentaar en 
aanvullende muziek. De kosten 

voor een exemplaar bedragen € 
�3,50 exclusief porto.
Contact: C.G. van der 
Voort, Gildelaan 5, 6093 GJ 
Heythuysen
E-mail: cgvoort@home.nl
Tel: 0475-495459

Prins I
De prins van Carnavals-
vereniging de Öss van Eys is 
Thijs Lahaye, zoon uit een 
schuttersfamilie, basblazer bij 
schutterij St.-Sebastianus van 
Eys.

Prins II
Ook in Merkelbeek, bij 
Carnavalsvereniging de 
Zeemplekkesj heeft men een 
schutter als prins, en wel Arno 
I, actief bij schutterij HH. 
Johannes & Clemens.

Inbinden Limburgs 
Schutterstijdschrift
In het verleden heeft de 
redactie van het Limburgs 
Schutterstijdschrift in de per-
soon van Wim Pijpers de aan-
vullende service verleend om 
voor een aantal abonnees de 
nummers van twee jaargangen 
in een fraaie groene kaft met 
goudopdruk te laten inbinden. 
De huidige stichting van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
laat weten dat deze service 
helaas niet meer verleend kan 
worden. Wel willen we u graag 
behulpzaam zijn bij het vin-
den van een aantal mogelijk 
geschikte boekbinders, die 
dit karwei voor hun rekening 
kunnen nemen.
Hierbij zijn eventueel te con-
tacteren:
Handboekbinder K. Gielen, 
Leeuwerikstraat 7, 5953 AZ 
Reuver, tel. 077-4744208.
Handboekbinder A. 
Weijermars, Bergstraat 3, 6287 
AK Eys, tel. 043-45��652
Maastrichtse 
Toeleveringsbedrijven (MTB), 
Boekbinderij, tel. 043-38207�3
Of diverse anderen. U bepaalt 
de prijs met hen in overleg.
 
 

  Gerard Stals met zijn vrouw 
Niek.

 

  Wil Beunen, voorzitter 
Wilhelmina Hingen.
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Jubilarissen

25 jaar
-  Th.P.J.M. Aendekerk St.-Sebastianus Laar
-  H. Aengeveld St.-Servatius Raam (B)
-  J. Aengeveld St.-Servatius Raam (B)
-  M. Aengeveld St.-Servatius Raam (B)
-  H. van den Boogaard St.-Jan Grubbenvorst
-  H.G.M. Bouwens St.-Sebastiaan Schimmert
-  A.M.G. Broers St.-Sebastianus Eys
-  J.H. van Cruchten St.-Sebastianus Herkenbosch
-  H.M. Franssen St.-Sebastianus Eys
-  R .P.H. Greijmans St.-Sebastianus Laar
-  J.B. Hintzen-v. Montfort St.-Sebastianus Herkenbosch
-  J. Janssen St.-Sebastiaan Dorne (B)
-  M.Janssen St.-Sebastiaan Dorne (B)
-  A.H. Kerbel St.-Nicolaas Heythuysen
-  P.B.L.G. Kocken St.-Sebastianus Heel
-  C.J.J. Klaessens-Weijers St.-Sebastianus Laar
-  H.L.G. Kurstjens St.-Barbara Leveroy
-  Th.E.J.M. Lahaye St.-Sebastianus Eys
-  J. Lemmerlijn St.-Sebastianus Margraten
-  J.H.J. Marsman St.-Geor.& St.Sebast. Beesel
-  J.A.M. Meessen St.-Sebastianus Eys
-  R.C.J. Moerkens St.-Joseph Stein
-  J.P.G. Nijnens-Sauvé St.-Sebastianus Laar
-  J . Paggers St.-Servatius Raam (B)
-  P. Pinxten St.-Sebastiaan Grote Brogel (B)
-  S. Pinxten St.-Sebastiaan Grote Brogel (B)
-  J. Prevoo St.-Sebastianus Margraten
-  M.B.Th. Roodink St.-Brigida Noorbeek
-  G.M. de Rooij St.-Sebastiaan Schimmert
-  J.A.H.H. Thewissen St.-Sebastianus Herkenbosch
-  W.J. Willemsen St.-Jan Grubbenvorst
-  G.W.J. Wouters St.-Sebastiaan Schimmert
-  M. Wijen-Adams St.-Sebastianus Laar
-  P-  .L.G.M. Wijen St.-Sebastianus Laar
-  J.G.F. Wijnhoven St.-Jan Grubbenvorst

40 jaar
-  H. Beckers St.-Nicolaas Heythuysen
-  C. Ferson St.-Sebastiaan Dorne (B)
-  C.M.J.W. Holthuysen Schutterij Museum Steyl
-  Th. van Kempen St.-Antonius Slek-Echt
-  H. v.d.Kop St.-Nicolaas Heythuysen
-  J. Schreurs St.-Sebastianus Margraten
-  J. Sluijsmans St.-Sebastianus Margraten
-  P.L. Strijbos St.-Sebastianus Laar
-  J. Vandekerkhof St.-Sebastiaan Grote Brogel (B)
-  Th. Vanderlinden St.-Sebastiaan Dorne (B)
-  J.J.F.G. Verlaek St.-Barbara Leveroy
-  L. Voncken St.-Sebastianus Margraten
-  H. Vrancken St.-Antonius Slek-Echt

50 jaar
-  A.H.G. Hamers St.-Sebastianus Klimmen

60 jaar
-  J.W.G. Lambij St.-Sebastianus Klimmen

Gedicht/lied
De Schutterij...                                                                          
 
(Refrein)
Laeve de schutterij 
Loat d’r os nag iënen drinke
Laeve de schutterij 
Loat d’r ôs nag mâr is op klinke 
Weg mit alle zörreg en verdreet
Lach. . . en anders giët ‘t neet...
Laeve de schutterij 
De woars en d ‘n Aârcese Kei...
 
(�e Couplet)
De bielemenkes goan veurop
En dân keump d’n tamboer 
D’n tamboer maiter d’r achteraan
Dae löp kertsraech en stöër 
Hoera... da’s vur de keuning...
Hoera... vur de kap’tein... 
De schutters hebbe wer gooi zin 
Ze vinden ‘t wer fijn...
 
(2e Couplet)
En ied’re twië joar giët ‘t dân 
Op dae vogel an d’n boëm
Hae mot vol vaere loate en 
Op ‘t laes giët ‘t mit stoëm 
Hoera...Hae kump noa oonder 
Hoera. ..’t is geveg 
En daen de keuning de muts afgriep
Dat is de keuningsknaech...
 
(3e Couplet)
Mit Bastianus is d’r fiës 
Woej nörges in ‘t land 
Dân is gans Aârce kenonne-zaat
En rats oet rand en band 
Hoera...vur Bastianus
Hoera...Da’s vur de woars
En âs din oela-oela is gedoan
Dân hebbe we wer allemoal doars...
 
 
Aarce jannewarie 1949 
N. v. d. Kroonenberg

Het Arcense schutterijlied anno 1949 
in de gedichtenreeks, vanwege het 
300-jarig bestaan van het St.-Petrus & 
Paulus vrijgezellengilde. 

 

  Vrijgezellengilde Arcen, de 
majoor, 1971.

  Vrijgezellengilde Arcen, 
koning en koningsknecht 
1987.
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Wij gedenken...
Tjeu Peeters,
lid van St.-Sebastianus Laar-
Weert. Overleden op 72-jarige 
leeftijd op 6 juni 2005.

  Tjeu Peeters, Laar

In Memoriam: Tjeu Peeters
Op maandag 6 juni om �8:40 
uur is Tjeu Peeters overleden. 
Tjeu zou �4 juni 2005 73 jaar 
zijn geworden. Hoewel Tjeu al 
enkele jaren longpatiënt was 
kwam zijn dood toch onver-
wacht. Slechts enkele dagen 
ziekenhuisopname ging er aan 
vooraf. Hij is op zaterdag �� 
juni met schutterseer begraven.
Tjeu was sinds �959 lid van 
onze schutterij. Daarvoor was 
hij ook al 5 jaar lid geweest 
van St.-Cornelius Swartbroek. 
Maar toen hij zijn vrouw Nel 
leerde kennen en in Boeket 
ging wonen, koos hij voor 
de schutterij van Laar. Ook 
toen hij in Nederweert-Eind 
een nieuwe woning bouwde 
en daar ging wonen bleef hij 
trouw lid. Ook zijn kinderen 
moesten er aan geloven. 
Jarenlang heeft Tjeu de grote 
trom geslagen. Hij was ook de 
eerste van het muziekkorps die 
50 jaar werd. Daarvoor kreeg 
hij in �982 in Nederweert-
Eind als verrassing een serena-
de aangeboden. Hoewel Tjeu 
het druk had met zijn gezin, 
werken en karweien stond hij 
ook altijd klaar voor de schut-

terij. Als er een helpende hand 
toegestoken moest worden 
deed je nooit tevergeefs een 
beroep op hem. Hij dacht 
altijd eerst aan anderen en dan 
pas aan zichzelf. 
Toen Tjeu stopte met werken 
kon hij nog meer tijd besteden 
aan de schutterij. Hij kocht 
een grasmaaier, eigenlijk voor 
zichzelf. Maar hij kocht hem 
wat groter zodat hij ook het 
gras bij de Hout bempt kon 
maaien. En dat deed hij dan 
ook trouw. Elke week kwam 
hij met zijn aanhanger van 
Nederweert-Eind naar Laar 
om te maaien.
Toen zijn gezondheid hem in 
de steek liet deed hij de gras-
maaier over aan de schutterij.
Ook meelopen in de optocht 
ging niet meer maar hij bleef 
geïnteresseerd in het reilen 
en zeilen van de schutterij. 
Regelmatig kwam hij nog bij 
de Hout bempt een praatje 
maken en naar het Koerierke 
keek hij telkens uit. Zelfs de 
laatste dagen in het ziekenhuis 
nog.
En daar is hij op 6 juni rustig 
ingeslapen.
We hopen dat zijn vrouw 
Nel, de kinderen en klein-
kinderen de kracht vinden 
om het verlies van Tjeu, hun 
(schoon)vader en opa te kun-
nen dragen.

 St.-Sebastianus Laar

An Luyten-
Metsemakers,
erelid van drumband schut-
terij St.-Sebastianus Neer. 
Overleden op 27 augustus 
2005 op 64-jarige leeftijd.

In Memoriam: An Luyten-
Metsemakers
An Luyten-Metsemakers ofwel 
‘An van de Klomp’, meer dan 
40 jaar was ze gastvrouw
in ons verenigingslokaal 

aan de Hoogstraat te Neer. 
In oktober 2000 hebben we 
haar bij het afscheid nemen 
van haar café ‘’t Klumpke’, 
benoemd tot erelid van onze 
vereniging. Ze ging wat rus-
tig aandoen, de jaren gingen 
tellen en met moeder Nel 
Metsemakers verhuisde ze naar 
haar nieuw onderkomen op 
de Visseberg. Velen brachten 
haar een bezoek. Zo was ze het 
ook gewend, nooit was er iets 
teveel voor haar, iedereen was 
welkom.
Toen de ongeneeslijke ziekte 
zich openbaarde sprak ze zich 
zelf moed in met de woorden 
‘ik heb een mooi leven gehad’. 
Toch kwam de klap ineens 
hard aan bij onze leden, toen 
we het bericht ontvingen dat 
ze was overleden. We heb-
ben haar in groten getale met 
schutterseer naar haar laatste 
rustplaats begeleid.
Haar betrokkenheid bij het wel 
en wee van onze vereniging zal 
lang in ons geheugen blijven.
40 jaar stond ze klaar als we 
naar het schuttersfeest gingen 
of terug kwamen. Haar loven-
de alsmede troostende woor-
den waren bij ieder lid op zijn 
plaats. Successen of minder 
goede uitslagen werden door 
haar direct rechtgezet met de 
opmerking: ‘we kunnen niet 
alles winnen, de volgende keer 
beter’.

De verzorging van vergaderin-
gen en feestavonden alsmede 
het in orde houden van de 
prijzenkast waren door haar 
uitstraling en medewerking 
bij haar in goede handen. An, 
je was bij velen van ons meer 
dan een maatschappelijk raad-
geefster. Veel, zeer veel dank, 
zijn we je verschuldigd voor 
de inzet, meer dan 40 jaar, aan 
onze vereniging gegeven. We 
zullen je missen en met ons 
vele anderen die nu afscheid 
van je hebben moeten nemen. 
Moge het ons gegeven zijn, om 
je nog lang in ons geheugen 
mee te nemen, vooral de ‘sjaô-
ne’ momenten die we samen 
waren. ‘An, dich hubs de strijd 
gestraëje, rust noe in vrede’.

  Bestuur drumband Schutterij 
St.-Sebastianus Neer

Guus Niessen,
ongeüniformeerd lid van kon. 
St.-Lambertus Helden. Filmde, 
fotografeerde en schilderde het 
gilde en verleende administra-
tieve ondersteuning. Overleden 
op 20 oktober 2005.

In memoriam: Guus Niessen
Lid geworden in �989. Actief 
lid, was zeer betrokken bij 
het doen en laten van het 
Koninklijke schuttersgilde 
St.-Lambertus Helden, droeg 
geen uniform. Schilderde een 
prachtig doek (�989), aan 
de hand van foto`s genomen 
tijdens het koningschieten. 
Filmde vele gilde activiteiten, 
onder anderen het koning-
schieten. Jarenlang jury lid van 
de Bond Juliana. Heeft jaren 
de secretaris geholpen met het 
samenstellen van het sjutters-
bledje van het gilde. Ook heeft 
hij voor de penningmeester 
een programma gemaakt om 
de financiën te ordenen. Een 
echte computerfreak.
Hielp mee in de tuinploeg van 

  An Luyten-Metsemakers, Neer
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het gilde, iedere vrijdagmiddag 
was hij present en zijn bloe-
men in de kas plantte hij bij 
het gilde. Speelde accordeon 
tijdens diverse activiteiten van 
het gilde.
Spieseninstructeur van het 
gilde, maakte een show met 
vendeliers, spiesdragers en hel-
lebaardiers, uitgevoerd o.a. in 
Siebengewald. Maakte diverse 
poppen van geüniformeerde 
leden, met een spies. Deze 
staan in het gildehuis. Bezocht 
geregeld feesten en gaf dan zijn 
mening.
Hij was ook nauw betrokken 
bij andere verenigingen in 
Helden en omgeving. Zo was 
hij in �956 en �957 secretaris 
van SSS (voetbal en gymnas-
tiek) en in �97� tot en met 
�973 voorzitter. Hij was altijd 
zeer actief binnen het vastela-
ovesgebeuren in Helden-Dorp
als prins, oud-prins, tekstdich-
ter voor heel veel vastelaoves-
liedjes en muziekschrijver. Hij 
was ook nauw betrokken bij de 
‘Dörper Zengers’ die jarenlang 
meededen aan de vastelaoves-
zittingen in Dörp. Hij was dis-
trictsbestuurder van de LKGB 
(gymnastiek).
Binnen de Bond Juliana heeft 
hij de aanzet gegeven tot de 
manier van jureren tijdens de 
Bondsfeesten. Hij was ook de 
initiator van de jurycursus, de 
voorloper van de jurycursus
die nu binnen de Oud 
Limburgse Schuttersfederatie 
wordt gegeven. Guus was een 
zeer artistiek en gedreven 
persoon. Overleed in Helden 
op 20-�0-2006, begraven door 
leden zonder uniform, op 
dinsdag 25 oktober.

  Louis Litjens 
voorzitter Kon. St.-Lambertus 
Helden

Thei Golsteijn,
verenigingslokaalhouder 
van Wilhelmina Hingen. 
Overleden op 60-jarige leeftijd 
op 4 december 2005.

Bart Liebregts,
lid van St.-Joseph Buchten 
overleed op 5 december 2005.

  Bart Liebregts, Buchten

In memoriam: Bart Liebregts
Op maandag 5 december 
overleed ons erelid Bart 
Liebregts op 89-jarige leeftijd 
in Zorgcentrum St.-Maarten 
te Born. Bart was 28 jaar lid 
van onze vereniging en stond 
als instructeur aan de wieg van 
ons trompetterkorps. Hij ont-
ving in 2002 de OLS-medaille 
in zilver. De begrafenismis, 
met schutterseer in de St.-
Catharinakerk van Buchten, 
gevolgd door de crematie 
vonden plaats op zaterdag �0 
december.

  Wim Neilen, secretaris

Huib Tissen,
lid van St.-Urbanus Montfort. 
Geboren �9 januari �952. 
Ruim 32 jaar was hij lid in 
de functies van soldaat en 
bieleman. Sinds �980 was hij 
bestuurslid en tevens pen-
ningmeester. In �997 werd hij 
penningmeester van de schut-
tersbond Eendracht Born Echt. 
Onderscheiden met de zilve-
ren OLS-onderscheiding en 
de Orde van de Rode Leeuw. 
Overleden op 53-jarige leeftijd 
op 9 december 2005.

  Huib Tissen, Montfort

In memoriam: Huib Tissen
Op 9 december 2005 namen 
wij diep bedroefd kennis van 
het op 53-jarige leeftijd zeer 
plotseling overlijden van Huib 
Tissen, penningmeester van 
onze vereniging schutterij St.-
Urbanus uit Montfort. Onder 
massale belangstelling werd 
Huib op �6 december 2005 
met schutterseer begraven in 
Montfort. 
Huib Tissen was sinds �973 
lid van onze vereniging. Van 
�973 tot �983 als soldaat, 
maar later verkoos hij om als 
boegbeeld voor de schutterij 
te gaan lopen: namelijk als 
bieleman. Helaas heeft Huib in 
2004 om gezondheidsredenen 
deze functie moeten neerleg-
gen. Huib was vanaf �980 
bestuurslid en werd meteen 
penningmeester. Hij was bij 
alle activiteiten zeer nauw 
betrokken. Zo was hij in �983 
één van de sleutelfiguren in 
het organisatiecomité van het 
ZLF in Montfort. 
In �997 werd Huib bij het 
koningsvogelschieten samen 
met zijn vrouw Bep gekroond 
tot koningspaar van St.-
Urbanus. Tevens ontving hij 
in dat jaar de zilveren medaille 
met draagspeld van de OLS-
federatie. Naast zijn tomeloze 
inzet voor onze vereniging 
benoemde de algemene verga-
dering van de schuttersbond 
‘Eendracht Born – Echt e.o.’ 
hem in �997 als bestuurslid. 
Tevens werd hij binnen dat 
bestuur benoemd tot pen-

ningmeester. De functie van 
penningmeester van zijn eigen 
vereniging en van het bonds-
bestuur vervulde hij op een 
bewonderenswaardige wijze. 
Zo viel hem wel enige partij-
digheid ten deel, want als zijn 
St.-Urbanus een mooi resul-
taat behaalde op één van de 
bondsfeesten stak hij zijn trots 
niet onder stoelen of banken. 
Door zijn enorme inzet voor 
de Limburgse schutterswereld 
werd Huib op 23 januari 2005 
opgenomen als schutbroeder 
in de Edele Eedbroederschap 
van de Souvereine Orde van 
de Rode Leeuw en de Heilige 
Sebastianus. Een onderschei-
ding die slechts weinigen ten 
deel valt. 
Naast zijn activiteiten voor 
de schutterswereld was Huib 
ook een spilfiguur bij diverse 
Montforter verenigingen en 
instellingen. Hij regelde voor 
hen veelal de financiën. Huib 
was een verenigingsmens in 
hart en nieren. We verliezen 
dan ook niet alleen in Huib 
een zeer bekwame en toege-
wijde penningmeester, maar 
bovendien ook een prachtig 
mens.

  Bestuur St.-Urbanus Montfort

Jan van Krevel,
luitenant-kolonel van 
St.-Sebastianus Heerlen. 
Overleden op 82-jarige leeftijd 
op �4 december 2005. Op 20 
december met schutterseer 
begraven.

   Jan van Krevel, Heerlen 
Foto: gedachtenisprentje
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In memoriam: Jan van Krevel
Jan was een globetrotter; hij 
woonde in Gent, van zijn zesde 
tot zijn vijftiende in Wijk bij 
Duurstede, totdat hij werk 
vond in de Zuid-Limburgse 
mijnen. Hier vond hij vanuit 
Heerlerheide ook zijn weg naar 
de stadsschutterij van Heerlen. 
In de mijn is hij jarenlang 
schiethouwer geweest. Bij de 
schutterij vervulde hij diverse 
functies. Hij klom er op tot de 
officiersgeledingen en in �99� 
werden zijn trouw en enthou-
siasme beloond met de Nol 
Lammeretz-medaille, genoemd 
naar de oude generaal van de 
stadsschutterij. Hij was toen 
eerste luitenant. Hij is slechts 
eenmaal koning geweest en dat 
was in �980, toen zijn Mientje 
hem als koningin begeleidde. 
In 2003, hij was inmiddels 
bevorderd luitenant-kolonel, 
vierde hij zijn tachtigste ver-
jaardag, waarbij prompt een 
foto van hem in uniform in 
de felicitatierubriek van de 
krant verscheen. Hij overleed 
thuis op 82-jarige leeftijd en 
is met schutterseer ten grave 
gedragen.

  Luc Wolters

John Goessen,
ridder in de Broederschap 
van St.-Sebastianus Oost-
Maarland. Overleden op �4 
december.

   John Goessen, Oost-Maarland

In memoriam John Goessen
Op woensdag  �4 december 
2005 bereikte ons het droeve 

bericht van het overlijden van 
onze Ridder Broederschap 
Sebastianus Oost-Maarland 
John Goessen  in de leeftijd 
van 60 jaar. John werd op 
�9 januari 2002 als Ridder 
opgenomen in de Orde 
Broederschap Sebastianus 
Oost-Maarland voor zijn vele 
verdiensten voor de schut-
terij. John was een geweldige 
steun bij de bondsfeesten die 
onze schutterij organiseerde in 
�99� en �997. Ook had hij als 
bestuurslid van de Stichting  
Federatiefeest 2004 Oost-
Maarland een zeer belangrijke 
functie. Hij was de man die de 
PR verzorgde voor dat feest. 
Met John  verliest de schutterij 
een persoon met veel orga-
nisatietalent. We zullen hem 
dankbaar blijven voor alles 
wat hij heeft gedaan en heeft 
betekend voor onze schutterij. 
Op dinsdag 20 december werd 
John met een afvaardiging van 
de schutterij met schutterseer 
naar zijn laatste rustplaats 
begeleid. John  zal als een 
geweldig persoon  in onze her-
innering blijven. Dat hij moge 
rusten in vrede.

  Kolonel Gerard  Odekerken

Annie van Dartel,
lid van St.-Michaël Thorn. 
Overleden op 62-jarige leef-
tijd op �6 december 2005 te 
Thorn.

Frans Vergoossen,
kapitein b.d. van de 
Koninklijke Marechaussee, 
juryvoorzitter MLSB en 
langjarig OLS-jurylid 
(nieuwe exercitie), lid van de 
Normencommissie en lid van 
St.-Andreas Melick. Frans zette 
in de jaren ’90 voor het eerst 
iets op papier over jureren en 
organiseerde binnen de MLSB 
jurycursussen in Haelen, die 
later samen met hem als initi-
ator zijn overgenomen door 
de OLS. Diverse malen onder-
scheiden, waaronder ridder in 
de Orde van Oranje Nassau 
met de Zwaarden, officier in de 

Eedbroederschap van de Rode 
Leeuw van Limburg (lid van 
het Kapittel) en begiftigd met 
de eremedaille in goud van 
de Orde van St.-Sebastianus 
der Europese Historische 
Schuttersgilden. Frans, die 
80 jaar werd, overleed op 27 
december 2005. De uitvaart 
met schutterseer vond plaats 
op 3� december te Melick, 
waarna teraardebestelling te 
Herkenbosch.

  Frans Vergoossen, Melick 
Foto: gedachtenisprentje.

In Memoriam Frans 
Vergoossen
Frans was een vitale man. 
Vier jaar geleden liep hij nog 
de Vierdaagse van Nijmegen. 
Niets verraadde dat hij al 80 
jaar was. Ja, we wisten wel dat 
hij al enige tijd ziek was. Maar 
door zijn veelvuldige aanwe-
zigheid in ons ‘Sjöttequarteer’ 
dachten we dat het wel mee 
zou vallen. Frans dacht nog 
niet aan sterven. Niemand 
vond het daarom vreemd dat 
hij zijn diensten aanbood om 
aan het jubileumjaar van onze 
schutterij in 2007 mee te hel-
pen. Dat was Frans Vergoossen 
ten voeten uit. Zelf ziek, maar 
toch bereid om anderen te hel-
pen. Op zondag 25 december 
werd Frans opgenomen in het 
ziekenhuis, niets wees er op 
dat zijn einde nabij zou zijn. 
Het bericht van zijn overlijden 
op 27 december kwam daarom 
hard aan. 
De eerste contacten van Frans 

met het Limburgse schut-
terswezen gaan terug tot 
�972. Aanvankelijk was hij 
jurylid van de MLSB, spoedig 
gevolgd door OLS-jurylid. In 
de daaropvolgende jaren heeft 
Frans zich ook ingezet voor 
verschillende taken binnen de 
Normencommissie. Hij was 
bekend met alle takken van 
het Limburgse schutterswezen 
en het jureren daarvan; zijn 
specialisatie was de exercitie. 
Ook was hij de animator van 
de jurycursussen die door de 
MLSB verzorgd werden.
Voor schutterij St.-Andreas 
Melick en harmonie Concor-
dia Melick was Frans een grote 
steun en toeverlaat. Toen de 
schutterij op zoek ging naar 
nieuwe uniformen, kwam 
Frans prompt met uitgewerkte 
voorstellen. Opvallend, of 
misschien wel vanzelfspre-
kend, was de militaire precisie 
waarmee Frans alles aanpakte 
en uitvoerde. Buiten het schut-
terswezen was Frans actief 
op velerlei terreinen. Mede 
op initiatief van Frans is de 
jumelage van de gemeente 
Melick-Herkenbosch, thans 
Roerdalen, met de stad 
Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) 
tot stand gekomen. Dagblad 
De Limburger schreef zeer 
terecht dat Frans Vergoossen 
grossierde in onderscheidin-
gen. Zo was hij onder meer 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau met de zwaarden, 
Officier in de Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de H. Sebastianus en droeg hij 
de gouden eremedaille van de 
EGS.
In een anderhalf uur durende 
H. Mis en in een overvolle 
St.-Andreaskerk werden op 3� 
december lovende woorden 
over Frans gesproken. Bij het 
verlaten van de kerk vormden 
delegaties van verschillende 
schutterijen een haag en werd 
de groet met de sabel gebracht. 
Daarna hebben wij Frans op 
zijn laatste tocht begeleid en 
hem bij zijn in �980 overleden 
echtgenote te ruste gelegd. 
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Frans, bedankt voor alles wat 
je hebt gedaan en betekend 
voor onze schutterij. 

  Bestuur en leden van schutterij 
St.-Andreas Melick

Ton Linssen,
voormalig lid en medeoprich-
ter van het St.-Sebastianusgilde 
Beegden. Ton Linssen overleed 
op 42-jarige leeftijd op 5 janu-
ari 2006.

 Ton Linssen, Beegden

In Memoriam Ton Linssen
Ton was voormalig lid en 
medeoprichter van het St.-
Sebastianusgilde Beegden. 
Geboren 24 september �963. 
In �988 stond hij mede aan de 
wieg van de Beegdense schut-
terij. Een jaar later greep hij 
naast het koningschap. Hij had 
de vogel afgeschoten, maar 
de wind drukte hem tegen de 
paal en de vogel viel pas toen 
de volgende schutter onder de 
buks stond. Ton was één van 
de gangmakers van de schut-
terij, waarbij de overtocht in 
�992 van Beegden naar Ool 
per boot en de sprong in het 
water van een tweetal schut-
ters, waaronder Ton, voor een 
vat bier, zelfs de krant heb-
ben gehaald. Zijn echtgenote 
Thea Linssen-Schreurs was in 
die jaren gedurende vier jaar 
koningin en kreeg als erken-
ning de gouden kogel van de 
vereniging, in 2003 werd ze 
burgerkoningin. Hun oudste 
kind Mick werd met 34 dagen 
oud bij de vereniging inge-
schreven. 

Jan Janssen,
erelid, oud-bestuurslid en offi-
cier van St.-Martinus Holtum. 
Overleden op 8 januari op 69-
jarige leeftijd.

 Jan Janssen, Holtum

In memoriam: Jan Janssen
Op zondag 8 januari is te 
Holtum, ons zeer gewaardeerd 
en dierbaar lid, luitenant-kolo-
nel Jan Janssen in de leeftijd 
van 69 jaar overleden. Jan was 
48 jaar lid van schutterij St.-
Martinus Holtum. Hij heeft de 
functies van tamboer, geweer-
drager, officier en bestuurslid 
binnen onze schutterij vervuld. 
In �960, �96� en �98� vormde 
Jan samen met echtgenote 
Mia het koningspaar van St.-
Martinus Holtum. Jan Janssen 
was begiftigd met de gouden 
OLS-onderscheiding met 
kroontje, de Oorkonde van 
de schuttersbond Eendracht 
Born-Echt e.o en het Kruis van 
Verdienste van onze schutterij. 
In 2004 werd Jan benoemd tot 
erelid. Wij zullen ons Jan blij-
vend herinneren als een zeer 
gepassioneerd lid, het feit dat 
Jan alleen al 35 jaar bestuurslid 
is geweest, zegt hierover meer 
dan genoeg.
De plechtige uitvaartdienst 
met schutterseer met een 
ruime belangstelling uit de 
schutterswereld, heeft plaatsge-
vonden op zaterdag �4 januari 
in de parochiekerk van de H. 
Martinus te Holtum, gevolgd 
door de crematie te Geleen.
Bondsvoorzitter Jo Herffs 
droeg een gedicht van Pater 
Sangers op aan Jan:

Bie ein aafscheid
‘t Is good te gaon es d’n aovend 
is gevalle
en eine late zon zich speegelt in 
de Maas.
Me heat bie ein gezaete om mit 
zien vrunj te kalle,
euver d’n daag, dae toch zoa 
werm weer waor

En onverwach kump in de nach 
d’n Heer
dae zach zien handj dich op de 
sjouwer legk en dae sjpruk:
’Kom waarde vrundj, weer 
motte gaon ‘t is good gewaes.
Ich ben kontent, al waatste deesj 
waar good gedaon. 
Ich num dich mit nao ‘t sjaonste 
fees’.

Jan, rust in vrede.

Thieu Korten,
lid van St.-Barbara Leveroy. 
Geboren �� juli �937 te 
Deurne. Overleden op 68-jarig 
leeftijd op 9 januari 2006.

 Thieu Korten, Leveroy

In Memoriam Thieu Korten 
Op maandag 9 Januari ontvin-
gen wij het droevige bericht 
van het overlijden van ons 

 Uitvaartdienst met schutterseer van Jan Janssen te Holtum.
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gewaardeerd lid Thieu Korten. 
Thieu was meer dan 50 jaar lid 
van onze vereniging, schutterij 
St.-Barbara Leveroy, waarvan 
ruim 30 jaar als bestuurslid. 
De grote betrokkenheid van 
Thieu bij onze vereniging 
zullen wij allen zeer missen. 
Tientallen jaren heeft hij zich 
ingezet voor onze drumband 
door mee te sjouwen en het 
vervoer te regelen en vooral 
te genieten van de muziek 
van onze drumband. Waar 
de drumband was, was Thieu 
ook. Niet alleen de drumband 
was zijn grootste hobby, ook 
was Thieu een goede schutter, 
maar vooral een harde werker. 
Bij menig groot feest zorgde 
hij samen met zijn mensen 
en zijn vrouw Mia voor de 
keuken. Voor al deze inzet is 
Thieu vorig jaar nog geridderd 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Helaas heeft zijn ziekte toch 
nog vrij plotseling een einde 
gemaakt aan zijn leven. Zijn 
moed was groot maar zijn 
krachten lieten snel na. Op 
zaterdag �4 januari hebben wij 
Thieu met schutterseer bege-
leid naar zijn laatste rustplaats. 
Wij willen Thieu vanaf deze 
plaats postuum bedanken voor 
alles wat hij voor onze vereni-
ging in het bijzonder, maar 
ook voor de hele gemeenschap 
Leveroy betekent heeft. Wij 
wensen zijn vrouw Mia en de 
verdere familie heel veel sterk-
te met dit grote verlies. Dat hij 
moge ruste in vrede.

  Schutterij St.-Barbara Leveroy 
M. Timmermans EMM

Aloys Cox,
oud-lid van St.-Sebastianus 
Eys. Maakte deel uit van het 
zestal, dat het OLS in �972 
won. Overleden, Eyserheide 
januari 2006.

Jan Tulkens,
lid van St.-Nicolaas Meijel. 
Overleden op 75-jarige leeftijd 
op �� januari 2006. Plechtige 
uitvaart met schutterseer op �6 
januari.

  Jan Tulkens, St.-Nicolaas 
Meijel

In memoriam Jan Tulkens
Bij het overlijden en afscheid 
van Jan Tulkens, een schutter 
in hart en nieren uit Meijel. 
75 Jaar is Jan geworden. Meer 
dan 50 jaar geleden werd hij 
lid van schutterij St.-Nicolaas 
te Meijel, dit mede omdat zijn 
vader lid was van deze schut-
terij. Een grote sterke man uit 
de Peelstreek, vol levenskracht 
en met een groot sociaal hart. 
Dat was het beeld van Jan. 
Naast de schutterij was Jan 
bij veel zaken actief in Meijel. 
Voor Jan was belangrijk dat 
mensen goed voor elkaar 
moesten zijn en daarin gaf 
hij op zijn manier het voor-
beeld. In de voetsporen van 
zijn vader, volgde Jan, in �969 
zijn vader op als bestuurslid 
bij de kantonnale bond van 
schutterijen Eendracht Maakt 
Macht voor Weert en omstre-
ken. Jan bleef dit 30 jaar lang. 
In �999 nam hij afscheid als 
bestuurslid vanwege de sta-
tutair bepaalde maximum 
leeftijdsgrens. Tijdens zijn 
periode als bestuurslid van de 
Bond was hij zeer begaan met 
het in orde houden van de 
materialen en nog veel belang-
rijker: de vriendschap tussen 
de mensen. In 200� kreeg Jan 
een herseninfarct, in plaats van 
beter werd het erger. Zoals ook 
bij zijn afscheid werd gezegd: 
‘Bietje bij bietje, mooste wij 

òw verlaote, we kooste nie goe 
mèr, mi òw praote’. 
Zijn vrouw, kinderen, klein-
kinderen, schuttersvrienden 
en de vele dorpsgenoten had-
den hiervan veel verdriet en 
zeker niet op de laatste plaats 
natuurlijk Jan zelf. Het waren 
voor Jan zeer moeilijke jaren.
Voor zijn inzet naar de 
gemeenschap Meijel, de schut-
terij St.-Nicolaas en de schut-
tersbond Eendracht Maakt 
Macht ontving Jan diverse 
onderscheidingen:
•  Eremedaille in zilver verbon-

den aan de Orde van Oranje-
Nassau.

•  Broeder in de edele 
Eedbroederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus.

•  OLS medaille in goud
•  Erebestuurslid van de kan-

tonnale bond van schutte-
rijen Eendracht Maakt Macht

Zoals onze menselijke reac-
tie in deze situatie luidt, Jan 
heeft nu rust en dat hierin 
zijn vrouw Miet, kinderen en 
kleinkinderen, schutters en 
vrienden vrede mogen vinden. 

  Namens de kantonale Bond 
EMM 
Ben Cox  voorzitter

In memoriam: Jan Tulkens
Op woensdag �� januari jl. 
bereikte ons het droevige 
bericht dat ons erelid Jan 
Tulkens was overleden. Jan was 
meer dan 60 jaar verbonden 
aan zijn vereniging. In de voet-
sporen van zijn vader werd 
Jan lid van onze vereniging en 
ging als jong jochie de trom 
roeren samen met zijn vriend. 
Bij vele uittredens hebben zij 
dit gezamenlijk gedaan tot 
�954 toen het tegenwoordige 
muziekkorps werd opgericht 
en Jan verder ging als een ver-
dienstelijke klaroenblazer. Na 
zijn muzikale periode sloot Jan 
zich aan bij onze schutters-
groep, waar hij zich een vaste 
plaats in het eerste zestal wist 

te verwerven. In zijn lange lid-
maatschap van schutterij St.-
Nicolaas wist Jan zich eenmaal 
tot koning te kronen. Van �969 
tot �972 was Jan bestuurslid 
van onze vereniging, maar 
werd in �990 wederom tot 
bestuurslid gekozen en hij 
nam de taak van voorzitter op 
zich. Deze taak bleef hij ver-
vullen tot �996. Toen werd er 
een aanslag gepleegd op zijn 
gezondheid. Hiervan wist hij 
vrij goed te herstellen, maar in 
200� was er op opnieuw een 
aanslag waardoor verzorging 
buitenshuis noodzakelijk was. 
Wij zullen ons Jan blijven 
herinneren als een man die 
altijd hard gewerkt heeft, als 
een man die op vele plaatsen 
actief was in de gemeenschap. 
Daarbij denken we aan zijn 
inzet voor onze schutterij en 
aan zijn jarenlange bestuur-
lijke inzet voor de kantonale 
bond EMM Weert e.o. Niet 
voor niets werd hij onder-
scheiden met de medaille 
in zilver verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau, 
Edele Eed-broederschap van 
de Souveraine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de Heilige Sebastianus en de 
OLS-medaille in goud. Verder 
zullen velen zich Jan herinne-
ren als de man die zich inzette 
voor de buurtvereniging, het 
missiecomité, de invaliden-
bond, het St.-Nicolaas comité 
en als afroeper bij het kienen 
voor vele verenigingen. Met 
schutterseer is afscheid van Jan 
genomen op �6 januari in de 
St.-Nicolaaskerk te Meijel.

Aan de schutterij heb je gege-
ven
En groot gedeelte van je leven
Je was er als het moest dag en 
nacht
En hebt onze vereniging mede 
groot gebracht
Daarvoor passen alleen maar 
woorden van respect
En die spreken we met eerbied 
uit in het dialect
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JAN BEDANKT VUR ALLES 
WA GIJ VUR ONS HÈT 
GEDAO.

  Namens schutterij St.-Nicolaas 
Meijel, 
H. Beckers

Rob Jacobs,
lid van schutterij St.-Cornelius 
Swartbroek. Overleden op �5 
januari 2006 

 Rob Jacobs, Swartbroek

In memoriam Rob Jacobs
‘Rob vanne kaupman’ was 
bijna 25 jaar lid van onze ver-
eniging. Rob is op zondag �5 
januari plotseling op 38-jarige 
leeftijd overleden. Hij laat niet 
alleen in het 2e zestal, waar 
hij voorop schutter was, bin-
nen de schutterij maar ook 
binnen de gemeenschap van 
Swartbroek, waar hij ook lid 
was van diverse verenigingen 
een grote leegte achter. Op 
vrijdag 20 januari is hij na 
de uitvaartdienst met gepaste 
schutterseer en met muzikale 
omlijsting van de ‘spoeekejae-
gers kapel’ gecremeerd in het 
crematorium te Baexem.

Jan Ruijters, 
erelid en oud-bestuurslid 
van fluit- en tamboerkorps, 
schutterij St.-Joris St.-Joost. 
Voor deze vereniging vormde 
hij vele jaren een grote steun. 
Overleden op 65-jarige leeftijd 
op 23 januari 2006.

Pierre Stienen, 
voorzitter en commandant 
van St.-Sebastianus Oost-
Maarland. Overleden op 23 
januari 2006. Uitvaart met 
schutterseer.

 Pierre Stienen, Oost-Maarland

In memoriam Pierre Stienen 
Op maandag 23 januari 
bereikte ons het droevige 
bericht dat onze voorzitter en 
commandant Pierre Stienen 
was overleden. Hij was 37 jaar 
lid van onze schutterij en in 
die jaren heeft hij heel wat 
rangen en functies bekleed. 
Pierre meldde zich in �969 aan 
als lid toen hij verkering kreeg 
met Annie. Alle broers en 
zwagers van Annie waren lid 
van de schutterij. Pierre werd 
geweerdrager. In de jaren 70 
was hij één van de oprichters 
van de supportersclub voor de 
schutterij. Omdat Pierre werk-
zaam was bij DAF in Born ver-
huisde hij in de jaren ‘70 met 
zijn gezin naar Guttecoven. Als 
het enigszins uitkwam met zijn 
werk was Pierre elke week pre-
sent op de  exercitieavonden 
en schietmiddagen. In �983 en 
�995 werd Pierre koning. Voor 
zijn vele verdiensten werd hij 
in �987 bevorderd tot officier 
en in �988 tot �e luitenant 
en 2e commandant. Toen de 
schutterij in �988 een nieuwe 
secretaris nodig had, was hij 
bereid om deze zware functie 
op zich te nemen. In dat zelfde 
jaar werd hij ook nog pen-

ningmeester. Pierre heeft deze 
dubbelfunctie �7 jaar met veel 
ijver, overtuiging en bekwaam-
heid bekleed. Herhaaldelijk 
maakte hij deel uit van de 
Oost-Maarlandse schutters-
afvaardiging bij bezoeken 
aan Rome (�990) en Lourdes 
(�998). In �99� en �997 was 
Pierre secretaris-penningmees-
ter van de bondsfeesten. In 
�994 bij zijn 25 jarig jubileum 
werd hij onderscheiden met 
de zilveren eremedailles van 
het OLS en de Broederschap 
Sebastianus Oost-Maarland. 
Dankzij zijn inzet en organisa-
tietalent werd de gehele schut-
terij in het jaar 2000, bij het 
250-jarig jubileum, voorzien 
van nieuwe uniformen. Precies 
vijf jaar geleden werd Pierre 
bevorderd tot kapitein en 
kreeg hij het commando over 
de schutterij. 
In 2004 was hij penningmees-
ter en 2e secretaris van de 
Stichting Federatiefeest 2004. 
Lang had hij ernaar uitgeke-
ken om dit ZLF te organise-
ren. Wat was het voor hem 
een zware slag toen hieraan 
door een noodweer een einde 
kwam. Met veel wilskracht en 
vertrouwen was hij 6 weken 
later weer medeorganisator 
van het nieuwe federatiefeest.
Op �5 januari 2005 werd hij 
geïnstalleerd als voorzitter. Van 
deze functie heeft hij niet lang 
kunnen genieten. Een maand 
later werd hij ziek. Pierre 
meende dat het een griep was, 
maar hij  bleek kanker te heb-
ben. Zware maanden volgden 
voor hem en Annie. Toch was 
hij bij het vogelschieten en 
koningmeisteken weer present. 
Pierre had de wilskracht om 
verder te gaan. Hij zei iedere 
keer: ‘Ik red dat wel, ik word 
beter’. Ook wij dachten dat hij 
het zou redden. Toch heeft dat 
niet zo mogen zijn, hij voerde 
een ongelijke strijd. Zo ziek als 
hij was, heeft hij tot het laatste 
moment alles voor de schut-
terij geregeld. Het vaandel 
voor reparatie naar Kevelaer, 
bestuursbesluiten voor een 

nieuw erelid en 2e comman-
dant en de aanvraag voor de 
Europese onderscheiding voor 
Jac Rousch. Ook ijverde Pierre 
voor een kogelvanger, die nu 
bijna klaar is, maar waar hij 
zelf niet meer op heeft kunnen 
schieten.
Op  zaterdag 28 januari, heb-
ben wij met schutterseer op 
indrukwekkende wijze afscheid 
genomen van Pierre met een 
eucharistieviering in een over-
volle kerk in aanwezigheid van 
zeer veel schuttersvrienden en 
bestuur van de Bond Zuid. Na 
de dienst werd Pierre door zijn 
schutterij begeleid naar het 
crematorium in Geleen, waar 
The Last Post werd geroffeld 
en geblazen. Met Pierre ver-
liezen wij een bijzonder mens. 
Het zal voor ons als schutterij 
zwaar zijn om zonder hem 
verder te moeten, maar we 
zullen proberen om zijn ide-
alen voort te zetten. ‘Pierre, 
we danken je voor al het werk 
en je tomeloze inzet, voor de 
prestaties die je geleverd hebt 
als secretaris-penningmeester, 
als onze commandant en voor-
zitter, maar vooral danken we 
je voor je vriendschap. We zul-
len je nooit vergeten. Vaarwel 
schuttersvriend op je laatste 
reis. Rust in vrede na je zware 
strijd.’

 Kolonel Gerard Odekerken

J. Hintzen,
schuttersvriend van St.-
Sebastianus Herkenbosch, 
schutbroeder van de Rode 
Leeuw. Overleden op 60-jarige 
leeftijd op � februari 2006.

Sjef Quaedvlieg,
lid van kon. St.-Sebastiaan 
Heerlerheide. Overleden op 
78-jarige leeftijd op 2 februari 
2006.
 
Frans Smits,
administrateur en esthe-
tisch adviseur b.d. van het 
Ministerie van Defensie, uit 
Voorburg. Overleden op 90-
jarige leeftijd op 2� februari 
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Inhoudsopgave
2006. Frans Smits was een 
autoriteit op het gebied 
van uniformen. Voor het 
Nederlandse ontwierp hij 
nagenoeg alle naoorlogse uni-
formen. Hij deed dit ook voor 
diverse hooggeplaatste buiten-
landse royalties, zoals keizer 
Haile Selasssie van Ethiopië, 
maar hij zorgde er ook voor 
dat enkele Limburgse van een 
militair verantwoord uniform 
– vaak met eigen lokale ele-
menten – voorzien werden (zie 
LS 58, pp. 5-7). Ook ontwierp 
hij het prachtige generaals-
uniform voor Frans Wolters 
als Federatiepresident, vol met 
fraaie symboliek. Voor al zijn 
verdiensten werd Frans Smits 

rijkelijk gedecoreerd, waar-
onder Ridder in de Orde van 
Oranje–Nassau, drager van 
het Oorlogsherinneringskruis 
met gesp Nederland 
Mei �940 en van het 
Verzetsherdenkingskruis, 
het Ereteken in goud van 
de Minister van Defensie, 
Ridder in de Orde van 
Adolf van Nassau van 
Luxemburg, de erepenning 
in goud van de Bevelhebber 
der Landstrijdkrachten en 
met de Prins Hendrik de 
Zeevaarderpenning van de 
Koninklijke Marine. Frans 
Smits overleed na een bijzon-
der creatief leven.

Adreswijzigingen

Secretariaat van de bond EMM 
Tjeu Hanssen (secretaris)
Nieuw e-mail adres: secretariaat
@schuttersbondemm.nl
Reserve e-mail adres: 
hanssenemm@kpnplanet.nl
Website: 
www.schuttersbondemm.nl

Grenslandschuttersfeest 
Tjeu Hanssen (secretaris)
Nieuw e-mailadres: 
grensland@kpnplanet.nl
Website: 
http://grensland.tiscaliweb.nl

Solistenconcours 
RKZLSB

Het solistenconcours van 
de R. K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond zal plaats-
vinden op zondag �9 maart 
2006 en zal door schutterij 
St.-Mauritius Strucht worden 
georganiseerd, in samenwer-
king met het bondsbestuur 
van de RKZLSB. Voor dit 
solistenconcours kan uit het 
Solistenrepertorium (�997) 
en nieuwer gekozen  worden. 
Deelnemers treden in volledig 
uniform op. 

De volgende Limburgse Schuttersdag vindt plaats op 
zaterdag �3 januari 2007 in de Baexheimerhof.






