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Centraal
Het Koninklijk bezoek loopt over het Stramproyse vaandel.
Foto: Lieske Leunissen

Boven
Z.K.H. Prins Filip onder de buks
Foto: Fred Vliegen

H.M. Koningin Beatrix
Foto: Bart Hölscher

Het winnend zestal – met dames - van Nederweert
Foto: Fred Vliegen

Het ‘actieve deel’ van het seizoen 2006 zit er al weer bijna op. En wat voor een seizoen met 
Koninklijk bezoek van Koningin Beatrix en Kroonprins Filip aan het OLS. Beatrix liet zich breed 
informeren en Filip ging zelfs onder de buks. Een enorme opsteker voor de schutters en internatio-
nale erkenning voor het jarige OLS. 

Er is dit seizoen nog veel meer gebeurd waar we zeer tevreden mee kunnen zijn. Zo heeft de 
Provincie Limburg de Handreiking Traditioneel Schieten uitgebracht waarin verbeteringen in 
de wet- en regelgeving zijn opgenomen. De discussie over de aansluiting bij de KNSA is in ieder 
geval nog gaande. Acties van zowel het OLS-bestuur als politici hebben hun vruchten afgeworpen. 
Hierbij werd duidelijk dat als we ons samen sterk maken we ons niet bij voorbaat neer hoeven te 
leggen bij datgene dat achter een bureau is uitgedokterd. Dank voor degenen die het voor ons heb-
ben opgenomen! Ook andere algemene regels voor onder meer schutterijen zijn op voorspraak 
van ons door de politiek aangepast. In november zijn er weer verkiezingen. Omdat nog niet alles is 
geregeld, lijkt het verstandig om bij het uitbrengen van uw stem te zoeken naar mensen die op zijn 
gekomen voor onze belangen. Er moet immers nog veel werk verzet worden.

Het OLS te Stramproy en het ZLF in Doenrade hebben getoond waartoe schutterijen in staat 
zijn. De vlekkeloze organisatie van beide grote feesten stond garant voor het welslagen ervan. De 
weergoden werkten iets te enthousiast mee, maar ach dat heeft de pret niet kunnen drukken. Het 
scholenproject, dat van start is gegaan, zal hopelijk leiden tot aanwas van jonge leden bij de schut-
terijen. Het project zit goed in elkaar, verwacht wordt dat veel schutterijen er aan deel gaan nemen. 

Met vriendelijke groet,

    Herman Hawinkels 
Hoofdredacteur

Voor alle administratieve zaken, 
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abonnees, adreswijzigingen 
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henksmeets_85@msn.com
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 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.



Limburgs Schutterstijdschrift 72 September 20062

Terugblik door de gouverneurs
Het Oud Limburgs Schuttersfeest in Stramproy beleefde hon-
derd jaar nadat dit grootse schuttersevenement zijn naam kreeg 
een historisch moment in de geschiedenis van de eeuwenoude 
traditie van het schutterswezen in de beide Limburgen. Wij 
waren zeer vereerd met het bezoek van Hare Majesteit Koningin 
Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip. Deze konink-
lijke aanwezigheid zette het jubileum kracht en luister bij. De 
meer dan �60 schutterijen die in een prachtige optocht defi-
leerden, een erehaag vormden of aan wedstrijden deelnamen 
voor het koninklijk gezelschap, de tienduizenden bezoekers en 
de temperamentvolle wedstrijden onder de schietboom, ver-
oorzaakten bij vele Limburgers een vanzelfsprekend saamhorig-
heidsgevoel.

Het was voor ons beiden de tweede keer dat we het OLS in func-
tie van gouverneur volgden. Respect en dankbaarheid zijn op 
hun plaats voor de honderden vrijwilligers die ten behoeve van 
de organiserende schutterij Sint Catharina, in goede samenwer-
king met de gemeente Weert, een hoogstaand evenement organi-
seerden. 

Hoopvol was het tweedaags bezoek van minister Donner aan het 
OLS. De minister liet zich breed informeren over het surplus aan 
regels waarmee schutters en schutterijen in deze moderne tijd 
worden geconfronteerd. Wij hopen dat zijn bezoek op dit punt 
zal leiden tot een minimalisering van het omvangrijk pakket aan 
regelgeving.

Het was een mooie, zonnige (voor sommigen te hete) dag en het 
was goed toeven onder de schietbomen in Stramproy. Op naar 
Nederweert volgend jaar!

  S. Stevaert, gouverneur van de provincie Belgisch Limburg 

  L. Frissen, gouverneur van de provincie Nederlands Limburg  

Foto’s: Fred Vliegen
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Zo doen we dat  
in Limburg
In kasteel Groot-Buggenum, 
een representatielocatie 
van de Provincie Limburg, 
vond de presentatie van 
de Handreiking ‘Limburgs 
Traditioneel Schieten’ plaats. 
Een bijzondere gebeurte-
nis, niet eens zozeer vanwege 
het afwisselend serieuze en 
ludieke programma, maar 
meer nog vanwege de bijzon-
dere inbreng van de Provincie 
Limburg. Naar aanleiding 
van de landelijke Circulaire 
heeft de Provincie de hand-
schoen opgepakt om al te 
rigide regelgeving, die niet op 
de Limburgse situatie bleek 
toegesneden, in Limburg 
apart te laten onderzoeken en 
beschrijven. Dat er regelgeving 

moet zijn om te schieten, dat 
spreekt voor zich. Maar dat 
de Provincie zich inspant om 
dit voor de Limburgse situatie 
te beschrijven, daarvoor gaat 
de schutterssjako, kepi of pet 
af: chapeau! Gedeputeerde 
Ger Driessen sprak enkele 
inleidende woorden, in navol-
ging van zijn betoog tijdens 
de Schuttersdag in januari 
jongstleden, dat de Provincie 
een nauwkeurige beschrijving 
van het Limburgs Schieten had 
gegeven – ‘zo doen we dat in 
Limburg’ - en introduceerde 
bij die gelegenheid Provinciaal 
ambtenaar Hagen, opsteller en 
kenner van de Handreiking.

Handreiking 
afgeschoten
Buiten werd in de regen door 

de aanwezigen uit 
een kogelvanger 
‘de Handreiking’ 
letterlijk naar 
beneden gescho-
ten. Uiteindelijk 
moest het zestal 
van St.-Catharina 
Stramproy er nog 
aan te pas komen 
om de plaat af 
te schieten. Weer 
binnen gaf sur-
rogaat-politicus 
Pierre Cnoops 
een op de situ-
atie toegespitste 
buut, waarmee 
hij de schutters 
en politici deed 
buikschudden 
van het lachen. 
President Jos Michels dankte 
de Provincie, de Gouverneur, 
Gedeputeerden en ambte-
naren, in vele bewoordingen 
voor hun grote inspannin-
gen voor het behoud van dit 
traditionele schieten. Het 
betreft een Handreiking met 
een Limburgse maat, die een 
houvast biedt voor het geluid 

en het lood. 
De Provincie 
neemt tevens 
op zich om 
gemeenten en 
schutterijen 
middels een 
aantal infor-

matiesessies op de hoogte te 
brengen van de inhoud. Aan 
de hand van de feedback door 
de aanvragers en verleners 
van de vergunning wordt over 
een tweetal jaren geëvalueerd, 
zodat de Handreiking te zijner 
tijd verbeterd kan worden.

Overzicht
Hierna volgt een kort overzicht 
van hetgeen in de Handreiking, 
die qualitate qua vrij technisch 
van aard is, besproken wordt. 
Bij de samenstelling hiervan is 
dankbaar gebruik gemaakt van 
het persbericht van de Provincie 
Limburg

Aanleiding
Schutterijen in Limburg zien 
zich de laatste tientallen jaren 
geconfronteerd met regelge-
ving die hun activiteiten ern-
stig beperkt. De regels worden 

Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten
MAASTRICHT / GRATHEM - Ondanks de voort-
durende hevige regen was zaterdag 27 mei 2006 voor 
het schutterswezen een zonnige dag. In Kasteel Groot 
Buggenum  te Grathem werd door gedeputeerde Ger 
Driessen aan Jos Michels, president van de OLS-
federatie de nieuwe handreiking ‘Limburgs Traditioneel 
Schieten’  uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een feestelijke 
bijeenkomst van schutters en landelijke en provinciale 
politici.

  
Onder besten-
dige regen 
werd de 
Handreiking 
uit een kogel-
vanger gescho-
ten, onder het 
motto: beter 
één in de hand, 
dan tien in de 
lucht.

  Gedeputeerde Ger Driessen 
overhandigde de Handreiking, 
die met een grote Provinciale 
inspanning gepaard ging, aan 
OLS-president Jos Michels.

 



Limburgs Schutterstijdschrift 72 September 20064

door schutterijen als te rigide 
en knellend ervaren. Als gevolg 
hiervan moeten de schutterijen 
vaak hun toevlucht nemen 
tot locaties ver buiten de 
dorpskernen. Bezien vanuit de 
maatschappelijke rol die schut-
terijen hebben voor vereni-
gingsleven en gemeenschaps-
zin, vooral in de dorpen, is het 
juist van groot belang dat de 
activiteiten dicht bij de kernen 
kunnen plaatsvinden. Tegelijk 
is van belang, de omgeving 
rond schutterijen een voldoen-
de beschermingsniveau te bie-
den. Een bruikbare regeling is 
en blijft daarom noodzakelijk.

Aanpak 
De Provincie Limburg heeft 
samen met de betrokken part-
ners onderzocht of er meer 
flexibiliteit in de regelgeving 
mogelijk is met behoud van 
voldoende kwaliteit van de 
leefomgeving rond locaties, 
waar door schutterijen gescho-
ten wordt. Vanaf medio 2005 
heeft een werkgroep met 
vertegenwoordiging van de 
OLS-federatie, gemeenten en 
het Ministerie van VROM zich 
onder leiding van de Provincie 
gebogen over deze problema-
tiek.

Voor wie?
De handreiking is in eerste 
instantie bedoeld voor vergun-
ningverleners van gemeenten. 
Ze geldt als beoordelingskader 
bij de vergunningverlening 
aan schutterijen en - voor de 
schutterijen zelf - als leidraad 
om te komen tot een goede 
vergunningaanvraag.

Voordelen van de 
nieuwe Handreiking
De Handreiking brengt voor 
het eerst alle relevante regels 
over omgevingsaspecten van 
het Limburgs Traditioneel 
schieten bijeen. Inhoudelijk 
zijn aanpassingen doorgevoerd 
in de beoordeling, die meer 
ruimte geeft aan schutterij-
activiteiten en tegelijk ook 
voldoende kwaliteit van de 

leefomgeving helpt realiseren.

Wat regelt de 
Handreiking?

1.  Schietinrichtingen of  
evenementen

De handreiking richt zich in 
het bijzonder op de vergun-
ningverlening aan activiteiten 
binnen schietinrichtingen 
die vergunningplichtig zijn 
volgens de Wet milieubeheer. 
Voor evenementenlocaties 
hebben de gemeenten de 
randvoorwaarden meestal 
in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) vastgelegd. 
De handreiking kán ook hier-
bij als leidraad dienen. 

2. Geluid
Vergeleken met de ‘Circulaire 
schietlawaai’ zijn de normen 
voor het toege-
stane knalgeluid 
in bestaande 
situaties naar 
redelijkheid ver-
ruimd. De – tot 
nu toe bijzonder 
knellende – nor-
mering voor het 
toegestane aantal 
knallen is aange-
past. Het aantal 
toelaatbare 
schoten per dag, 
week en jaar kan 
nu per locatie 
worden vastge-
steld.

3. Kogelvanger
Voor structurele 
schietactivitei-
ten is het gebruik van een 
kogelvanger uitgangspunt. Die 
vangt de verschoten kogels 
op en voorkomt zo dat het 
lood in de bodem achterblijft. 
Toepassing van kogelvangers 
is echter niet in alle gevallen 
haalbaar. Voor incidentele 
schietactiviteiten (bijvoorbeeld 
evenementen, waarbij meer-
dere schietbomen staan opge-
steld) is schieten in het vrije 
veld uitgangspunt. Voorwaarde 
is dat het zoveel mogelijk 

terugvinden van de kogels 
mogelijk is. Dit stelt eisen aan 
het schootsveld: geen bos, geen 
open water enzovoort. Voor 
bestaande schutterijen is in 
bepaalde gevallen tot uiterlijk 
20�2 een ontheffing voor het 
gebruik van een kogelvanger 
mogelijk. Dit biedt schutterijen 
de mogelijkheid om oplossin-
gen en alternatieven in beeld te 
brengen en zich daarop voor te 
bereiden.

4. Schootsveld 
De omvang van het noodza-
kelijke vrije schootsveld bij 
evenementen is aanmerkelijk 
verkort en versmald, uiter-
aard binnen de eisen voor de 
veiligheid. Voldoende controle 
op de gebruikte buksen en 
munitie en in het bijzonder de 
maximale beginsnelheid van 

de kogels (de mondingssnel-
heid) is en blijft daarbij van 
groot belang. Dit zal leiden 
tot het gemakkelijker kunnen 
vinden van meer geschikte 
locaties voor evenementen.

5. Bescherming bodem
Als er geschoten wordt zonder 
kogelvanger, moeten de kogels 
zoveel mogelijk worden terug-
gevonden. Om dit te verge-
makkelijken en de effectiviteit 
van zoekacties te verbeteren in 

situaties waar met veel schiet-
bomen wordt gewerkt (gro-
tere evenementen), bevat de 
Handreiking een voorstel voor 
het inrichten van één inten-
sieve valzone voor de kogels 
van alle palen.

Hulpmiddelen
De handreiking biedt ten-
slotte een aantal hulpmid-
delen en rekenprogramma’s, 
die stapsgewijs aanbevelingen 
geven voor het inrichten van 
schietlocaties om te komen 
tot oplossingen die optimaal 
zijn voor zowel schutterijen 
als omgeving. Daarbij is ook 
aandacht voor mogelijke maat-
regelen om de hinder voor de 
omgeving zoveel mogelijk te 
minimaliseren
Zowel de Handreiking als 

het rekenprogramma (aan-
vankelijk nog als testversie) 
zijn gratis te downloaden van 
de website van de Provincie: 
www.limburg.nl. Voorlopig 
gaat het nog om een indicatief 
rekenprogramma, waaraan 
geen rechten kunnen wor-

  President Jos Michels en 
gedeputeerde Ger Driessen 
presenteren de Provinciale 
Handreiking ‘Limburgs 
Traditioneel Schieten’.
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den ontleend. De Provincie 
Limburg zal het programma 
verder verbeteren en onder-
houden. De Provincie houdt 
zich van harte aanbevolen voor 
uw opmerkingen en suggesties 
om het rekenprogramma ver-
der te verbeteren. 

Verdere aanpak
Nader onderzoek en evaluatie: 
er is een Handreiking, maar 
het werk daaraan gaat verder. 
In augustus 2006 organiseerde 
de Provincie Limburg een 
aantal voorlichtingsbijeen-
komsten, in het bijzonder voor 
schutterijen en gemeenten. 
Daarbij zal de Handreiking 
worden toegelicht. Bij het 
opstellen van de handreiking is 
gebleken dat het zinvol is om 
een aantal aspecten nader te 
onderzoeken. Zo zijn bijvoor-
beeld geluidgedempte kogel-
vangers en geluidgedempte 
(gemodificeerde) buksen 
momenteel technisch nog sterk 
in ontwikkeling. Het is daarom 
zinvol nader onderzoek te 
doen hoe deze technieken zich 

verder ontwik-
kelen en verdere 
verbeteringen 
gerealiseerd 
kunnen worden 
ter voorkoming 
van hinder in de 
omgeving. Een 
werkgroep zal 
dit onderzoek 
de komende 
periode verder 
begeleiden. Er 
vindt nader 
onderzoek plaats 
naar haalbare 
geluidsreduc-
ties met diverse 
geavanceerde 
technieken. 
Bovendien komt 
er aanvullend onderzoek 
naar de beleving vanuit de 
omgeving rond schutte-
rijen die aan de hand van de 
Handreiking zijn beoordeeld 
en vergund. Daarnaast zal 
nog nader onderzoek worden 
verricht naar het specifieke 
valgedrag van de munitie en 
het terugvinden ervan bij het 

schieten in het open veld. De 
Handreiking zal mede op basis 
van bovengenoemd nader 
onderzoek binnen twee jaar 
worden geëvalueerd. 

  Herman Hawinkels 
Luc Wolters

Foto’s: Luc Wolters

  Dankzij de toelichting van de 
komiek Pierre Cnoops werd de 
vrij technische inhoud van de 
Handreiking wat duidelijker 
voor het publiek, maar niet 
heus.

  

Van de bestuurstafel
Vergadering Bestuur  
OLS-Federatie op  
dinsdag 13 juni 2006:

SAS
Op �3 mei heeft er een overleg 
plaatsgevonden tussen het SAS 
en het Dagelijks Bestuur van 
de OLS-Federatie. Hier is door 
mevrouw R. Oomen een nota 
op schrift gezet die nog nader 
door het Federatiebestuur 
dient te worden uitgewerkt. 

OLS 2006 te Stramproy
Het is een grote eer en goed 
voor het schutterswezen in zijn 
totaliteit dat het nu definitief is 
dat H.M. Koningin Beatrix en 
Z.K.H. Prins Filip van België 
het OLS-2006 te Stramproy op 
2 juli zullen bezoeken. Tevens 

zal de Minister van Justitie, 
Donner, het OLS bezoeken, 
waarbij zich dan de gelegen-
heid voordoet om met hem 
van gedachte te wisselen in 
verband met de Circulaire 
Wapens en Munitie (en de 
datum � augustus).

Circulaire traditioneel 
schieten
Door Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Limburg is de 
nieuwe Circulaire Handreiking 
Limburgs Traditioneel 
Schieten op 27 mei 2006 
gepresenteerd te Kasteel Groot 
Buggenum in Grathem. Er 
zullen op 3� augustus 2006 
op twee plaatsen in Limburg 
– namelijk Maastricht en 
Baexem – infobijeenkomsten 

worden georganiseerd, waar-
van de verenigingen allen 
bericht ontvangen.

Circulaire Wapens en 
Munitie
Op 2 juli  2006 heeft Minister 
Donner in Stramproy te ken-
nen gegeven dat de datum van 
� augustus 2006 (als ingangs-
datum CWM en mogelijk 
lidmaatschap bij de KNSA) 
is verschoven naar � febru-
ari 2007. In deze periode kan 
opnieuw tot overleg met het 
Ministerie van Justitie en de 
KNSA worden overgegaan. 
Eind augustus 2006 is het vol-
gende overleg gepland in Den 
Haag. 

Limburgs 
Schuttersmuseum
Om het Limburgs 
Schutterijmuseum in Steyl 
optimaal te laten functioneren 
en in stand te houden is er 
jaarlijks tussen de EUR 20.000 
en 30.000 nodig. Er zal gezocht 
moeten worden naar een 
structurele oplossing.

Scholenproject 
‘Sjöttesjoël’
Het project dat de naam van 
‘Sjöttesjoël’ krijgt, heeft zijn 
première beleefd bij de ope-
ning van het OLS-2006 te 
Stramproy. In augustus-sep-
tember (scholenbegin) zal nog 
uitgebreider aandacht worden 
besteed aan dit project.
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‘Regels onder schot’

OLS: vanaf 2007 nog maar één vergunning!
MAASTRICHT - ‘De winnaar van het OLS 2006, 
Nederlands of Belgisch, krijgt het een stuk makkelijker 
met de overheden aan beide zijden van de grens. De 
hoeveelheid regels, de onderlinge tegenstrijdigheid 
van die regels en de hoge bestuurlijke lasten die van 
een vereniging en gemeente worden gevraagd voor 
het organiseren van het OLS worden tot een absoluut 
minimum beperkt. Uiteindelijk willen wij nog maar 
één vergunning hoeven af te geven. Het past in onze 
aanpak om de procedures voor burger en bestuur 
makkelijker te maken’, aldus gedeputeerde Herman 
Vrehen. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er 
een concreet evenementenplan komt, met als titel ‘regels 
onder schot’, dat 1 november 2006 klaar moet zijn.

Het evenementenplan wordt 
ingezet bij de organisatie van 
het OLS 2007. Het is uitein-
delijk de bedoeling dat ook 

organisatoren van andere 
grootschalige evenementen 
met zo min mogelijk admini-
stratieve- en bestuurlijke lasten 

  Gedeputeerde Herman Vrehen hield op de vrijdag voor het OLS op 
de terreinen van Stramproy een persconferentie om het Provinciale 
voornemen kenbaar te maken de gehele organisatie van het megafestijn 
OLS onder de noemer van één vergunning te brengen. Met dank aan 
alweer een bijzondere inspanning van de Provincie Limburg om het 
Limburgse Schutterswezen te ondersteunen.

Foto: website gemeente Helden

 

Koninklijke 
onderscheiding 
voor Jan Kessels
Jan Kessels, secretaris van de 
OLS-Federatie werd aan de 
vooravond van het OLS in 
zijn eigen woonplaats en bij 
de organisatie door zijn eigen 
schutterij St.-Catharina uit 
Stramproy begiftigd met een 
koninklijke onderscheiding. 
Op de grote verdiensten van 
Jan voor zijn vereniging, voor 
de Weerter bond en voor het 
OLS komen we in het volgen-
de nummer terug.

  Decorandus Jan Kessels

te maken krijgen. De oplos-
sing voor dit probleem is een 
uniform Euregionaal regel-
kader, waar beide Provincies 
met elkaar afspreken, dat 
het evenementenplan het 
integrale vertrekpunt vormt 
voor de besluitvorming. Deze 
ambitieuze afspraak wordt nu 
verder uitgewerkt. De wind 
waait gunstig omdat de lan-
delijke overheden in België en 
Nederland creatieve oplossin-
gen vragen voor de onnodige 
regeldruk. De vereenvoudiging 
van de regels heeft o.a. te 
maken met: afschaffing ont-
heffing schenken zwak alcoho-
lische dranken, afschaffen van 
vereiste verkeersbesluiten voor 
kortdurende evenementen, 
herijking Zondagswet, aanpas-
singen evenementenvergun-
ningen, enz.
Er is gekozen voor een proef 
met het OLS nadat de burge-
meester van de gemeente Heel 
een cri de coeur uitsprak over 
de regeldruk en zwaarte van 
de administratieve lasten bij 
de organisatie van het Oud 
Limburgs schuttersfeest. Dit 
werd ondersteund met tot de 
verbeelding sprekende cijfers 
over het OLS 2005: �.800 
vrijwilligers, 59.000 manuren, 
65 m2 aan ingeleverde teke-
ningen, € 60.000,- aan out of 
pocket kosten voor de gemeen-
te Heel en € 25.000,- voor de 
aanleg van een rioolstelsel. 
Ook de gemeente Weert heeft, 
ondanks het verminderen van 
administratieve lasten, toch 
nog te maken met 28 bestuur-
lijk besluiten en 75 voorschrif-
ten voor de organisatie van het 
OLS 2006.

  Persbericht Provincie Limburg
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Wordt te rigide wetgeving teruggedraaid?

Minister Donner verleent de schutterijen uitstel
De nieuwe Circulaire Wapens & Munitie (CWM) dateert 
van 15 juli 2005 en werd midden in de vakantieperiode 
ingevoerd. Deze Circulaire heeft heel wat kwaad 
bloed gezet in de schutters- en gildenwereld, omdat 
we eenvoudigweg gelijkgesteld worden met zowel 
sportschutters als mogelijk zelfs iedere individuele 
wapenfreak, die zich eender welk vuurwapen wenst aan 
te schaffen en daarmee wil gaan schieten. Een verplichte 
aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Schutters 
Associatie (KNSA) lag in het verschiet.

De bezwaren
Tegen deze circulaire en de 
rigide opvatting van ‘alle 
wapens en munitie’, die onder 
één noemer gevoegd worden, 
zijn de volgende bezwaren 
ingebracht:
-  Schutterijen en schuttersgil-

den zijn geen schietclubs.
-  Ze vormen verenigingen die, 

vele reeds eeuwenlang, veran-
kerd zijn in hun leefgemeen-
schappen.

-  Het zijn cultuurhistorische 
verenigingen met de wens 
als zodanig beschouwd én 
erkend te worden.

-  Er gebeurt veel meer dan 
schieten alleen.

-  Er is voorzien in een eigen 
registratie en controle van de 
leden.

-  Het wapen biedt geen ‘cri-
minele mogelijkheden’ en 
is enkel voor schutterijen 
geschikt.

-  Een mogelijke aansluiting 
bij de KNSA biedt geen 
meerwaarde, brengt alleen 
administratieve rompslomp 
en veel onnodige kosten met 
zich mee, terwijl de schut-
terijen van de diensten, 
die deze bond biedt, geen 
gebruik maken of wensen te 
maken.

Samenwerking met 
Brabant en Gelderland
Op basis hiervan heeft de 
OLS-Federatie samenwerking 

gezocht met de Brabantse 
en Gelderse Federatie, die in 
hetzelfde schuitje zitten, en 
besloten om gezamenlijk op 
te treden richting de over-
heid en samen initiatieven te 
ontplooien onder het motto 
‘Eendracht maakt macht’. 
De traditionele schutterijen 
en schuttersgilden hebben 
namelijk grote gezamenlijke 
belangen, die ze beter samen 
dan alleen kunnen verdedigen. 
Indachtig de uitspraak van de 
legendarische Churchill ‘If you 
cannot beat them, join them’, 
is het Ministerie van Justitie 
ons doelwit, niet de KNSA. Als 
we de circulaire – regelgeving 
met kracht van wet – veran-
derd willen zien, dan moeten 
we immers op de eerste plaats 
bij de Nederlandse wetgever 
zelf zijn en niet bij de KNSA.

Gesprek met ‘Justitie’
Via politieke druk kwam half 
december 2005 een gesprek tot 
stand op het Ministerie van 
Justitie. Dit werd een verga-
dering met ambtenaren van 
Justitie, afgevaardigden van 
zowel de drie Federaties als 
van de KNSA. Het definitieve 
verslag van deze vergadering 
werd in januari 2006 ontvan-
gen. Hieruit werd het volgende 
duidelijk: 
-  Licenties voor schutters, die 

meer dan drie keer per jaar 
schieten, worden conform de 

CWM enkel afgegeven door 
de KNSA. Hiervoor dienen 
de betreffende schutters een 
‘Verklaring Omtrent Gedrag’ 
(VOG) aan te vragen bij de 
gemeente en deze met hun 
aanvraag te overleggen aan 
de KNSA.

-  Slechts de Federaties van 
schuttersgilden worden lid 
van de KNSA, niet de indivi-
duele schutters of gilden.

-  De KNSA en de drie 
Federaties gaan op basis 
van deze uitgangspunten in 
overleg om tot nadere afspra-
ken te komen. De datum 
van � augustus 2006 wordt 
hiervoor als streefdatum 
genomen. Over de voortgang 
en uitkomst van dit overleg 
wordt ‘Justitie’ geïnformeerd.

In overleg met de KNSA
Er zijn vervolgens enkele ver-
gaderingen geweest met ener-
zijds afgevaardigden van de 
drie Federaties en anderzijds 
het dagelijks bestuur van de 
KNSA. De KNSA bleef echter 
tijdens het overleg verwijzen 

naar de CWM en wenste 
weinig - om niet te zeggen 
geen - toegevingen te doen. 
Trouwens, de Associatie had 
een sterke uitgangspositie: de 
wetgever had haar aangewezen 
om de schietsport en sport-
schutters te reguleren en admi-
nistreren, ze had de wet achter 
zich. Onderhandelen met een 
partner die zich gesterkt weet 
door de wetgeving, maakte dat 
de gesprekken uiterst moei-
zaam verliepen. Uiteindelijk 
werden deze onderhandelin-
gen afgebroken door de KNSA, 
waarvan melding aan het 
Ministerie van Justitie werd 
gedaan.

Concessies 
introducées?
Hoewel de onderhandelingen 
door de KNSA waren stopge-
zet, was in een vergaderverslag 
van de KNSA (23.03.2006) nog 
wel het volgende aan te tref-
fen: de KNSA zou bereid zijn 
de drie Federaties tegemoet te 
komen in die zin dat de drie 
Federaties zich als een zoge-

  Mr. Piet-Hein Donner, Minister van Justitie als eregast op het OLS 
in Stramproy. Links van hem burgemeester Niederer van Weert, 
rechts gouverneur Stevaert van Belgisch-Limburg. Achter de bur-
gemeester een andere eregast, staatssecretaris Henk van Hoof van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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naamde ‘omni-vereniging’ bij 
de KNSA aan kunnen sluiten. 
Echter wat dit inhoudt wordt 
niet toegelicht. Voorts staat 
vermeld: ‘Indien de Minister 
wenst tegemoet te komen aan 
het folkloristische karakter, 
dan adviseert de KNSA de 
Minister van Justitie de intro-
ducéregeling, dat wil zeggen 
het gebruik van vuurwapens 
met een maximum van drie 
keer per kalenderjaar, niet 
van toepassing te verklaren 
indien gebruik gemaakt wordt 
van historische folkloristi-
sche schuttersbuksen. Deze 
buksen moeten aan volgende 
specificaties voldoen:’, waarna 
de Limburgse schuttersbuks 
wordt beschreven. 

De politiek wordt 
ingeschakeld
De besprekingen met de KNSA 
zaten echter muurvast. De 
drie Federaties hebben daarop 
wederom onderling en geza-
menlijk overleg gehad, waarbij 
tot het volgende besloten is, 
namelijk om:
-  Politieke druk uit te oefenen 

bij het Ministerie van Justitie 
en bij Minister Donner.

-  Een afspraak te maken met 
de Limburgse gouverneur en 
zijn tussenkomst te vragen 
om de datum van � augustus 
op te schuiven.

-  Aandacht te vragen voor 
de lastige situatie, waarin 
de schutters verkeren, door 
middel van een nota aan alle 
Limburgse politici.

Bij de afspraak met de gou-
verneur wist deze reeds twee 
zaken te melden, namelijk 

dat de datum � augustus 
opgeschoven zou worden en 
dat Minister Donner naar 
het OLS zou komen en zelfs 
al op de zaterdagavond aan-
wezig zou zijn. Dit bood de 
OLS-Federatie de uitgelezen 
kans om hem de Limburgse 
schietwijze te tonen. Volgend 
winstpunt was een gesprek 
met ambtenaren van het 
Ministerie van Justitie, samen 
met de andere Federaties, 
evenwel zonder de KNSA.

Telefoontje  
van de KNSA
Tussendoor kwam nog – niet 
onbelangrijk – een veelzeg-
gend telefoontje. De directeur 
van het bondsbureau van de 
KNSA nam op �5 juni telefo-
nisch enkele malen contact op 
met president Jos Michels met 
de mededeling dat de OLS-
Federatie de KNSA-verslagen 
mogelijk niet goed had geïn-
terpreteerd. Desgevraagd gaf 
hij de toelichting:
-  De OLS-Federatie kan zich 

‘als Federatie’ bij de KNSA. 
aansluiten. Over de invulling 
hiervan kunnen prijsafspra-
ken worden gemaakt.

-  Enkel en alleen de ‘beheer-
ders van het wapen’, lees: de 
buksmeesters, alsmede de 
wapenmakers, dienen zich 
– na het overleggen van een 
VOG aan te sluiten bij de 
KNSA.

-  Alle andere schutters (die 
niet de beschikking hebben 
over een eigen vuurwapen) 
worden daarna beschouwd 
als zogenaamde ‘introducés’, 
evenwel zonder het maxi-

mum van drie schietbeurten 
per jaar.

De KNSA heeft kennelijk 
de mogelijkheid te baat wil-
len nemen om de Limburgse 
schutters alsnog voor zich te 
winnen door water bij de wijn 
te doen.

Minister Donner  
op het OLS
Mr. P.H. Donner, Minister van 
Justitie, was zowel op zaterdag 
als op zondag bij het OLS 
aanwezig en hij heeft ervan 
genoten. ‘s Zaterdags na de 
H. Mis en na de koffie met 
vlaai is hij meegegaan naar de 
schietlocatie van St.-Antonius 
Stramproy. Hij heeft er ken-
nis kunnen maken met het 
Limburgse schieten, met de 
zware buks en met de registra-
tie die gevoerd wordt van de 
leden (Federatiebewijs) en het 
schieten. Informeel hebben 
de Federatiebestuurders met 
hem gepraat en de zienswijze 
van de Limburgse schutters 
verwoord. De minister had 
een luisterend oor. Hij zegde 
formeel toe dat de datum 
van � augustus verlegd zou 
worden. Hij informeerde 
naar de mening van het 
Federatiebestuur inzake het 
voorleggen van een VOG. Een 
dergelijk persoonlijk gesprek 
zal zeker zijn vruchten afwer-
pen en het is aan de inspan-
ningen van Federatiebestuur 
en het Provinciale bestuur 
te danken dat dit überhaupt 
mogelijk was: de justitieminis-
ter die op de zaterdag infor-
meel mee komt schieten en op 
zondag een van de eregasten 

is op het OLS, waar hij ook 
de buks ter hand neemt, een 
unieke gelegenheid.

Uitstel tot 1 februari
De toezegging, die Donner 
tijdens het OLS al deed, 
namelijk dat er uitstel zou 
komen van de ingangsdatum 
van de CWM, deed hij nog 
diezelfde week gestand. De 
deadline van � augustus 2006 
is opgeschoven tot � febru-
ari 2007 om verdere kansen 
voor nieuwe ontwikkelingen 
te kunnen nemen. Op 6 juli 
heeft Minister Donner de brief 
ondertekend, die hij beloofde 
op het OLS. Deze valt ook 
na te zoeken via de website 
www.justitie.nl (zoeksleutel: 
‘schutterij’).
Donner heeft het uitstel 
verleend opdat hij en zijn 
Ministerie in de tussentijd 
een gepaste oplossing kunnen 
vinden voor het schutters- en 
gildewezen, hoe hier met het 
schieten moet worden omge-
gaan en wat een eventuele 
relatie tot de KNSA wordt, 
of in de formulering van de 
Ministeriële brief: ‘de wijze 
waarop de schutterijen en 
schuttersgilden gepositioneerd 
dienen te worden binnen de 
regels die van toepassing zijn 
op de schietsport, zoals is vast-
gelegd in de Circulaire wapens 
en munitie 2005’.

In de tussentijd
In de vakantietijd volgde in 
Den Haag, bij het Ministerie 
van Justitie, opnieuw een over-
leg. Maar het zou naïef zijn 
om te denken dat de CWM 
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in Den Haag zomaar van tafel 
gaat. De geluiden die thans 
vernomen worden, gaan in de 
richting van een aparte status 

voor de Schuttersfederaties 
binnen de CWM. Duidelijk is 
het echter nog allerminst, de 
termijn is verschoven maar de 

definitieve oplossing moet er 
nog komen.

  Jos Michels, president OLS 
Luc Wolters, eindredacteur LS

Foto’s: Fred Vliegen

CWM: onderhandelen met Ministerie of KNSA?

Leden wensen vergadering OLS
Een historische vergadering, dat zeker. Op zaterdag 15 
juli 2006 was er een buitengewone ledenvergadering van 
het OLS, die op verzoek van 10% van de stemgerechtigde 
leden, namelijk de schutterijen van de bond Eendracht 
Maakt Macht (EMM), was opgeroepen. Het was 
de eerste maal dat er een dergelijke buitengewone 
ledenvergadering werd opgeroepen omdat 10% dit 
nodig achtte. Enig agendapunt vormde de Circulaire 
Wapens en Munitie (CWM).

Ongerustheid  
over de CWM
Tijdens het voorzittersoverleg 
van de schuttersbond EMM 
op 22 mei werd uiting gegeven 
aan de heersende ongerust-
heid over de invoering van de 
CWM, de ingrijpende gevol-
gen die dit zou hebben en de 
deadline van � augustus die 
steeds korter bij kwam met als 
uiterste consequentie dat als 
geen verlenging van de over-
gangstermijn zou komen en 
er voor die tijd niets geregeld 
zou zijn er niet meer gescho-
ten zou mogen worden door 
de Limburgse schutterijen. 
Op 2 november 2005 had de 
Bond EMM de OLS-Federatie 
gevraagd om een stappen-
plan en stelde zelfs voor om 
zelfstandig initiatieven te ont-
plooien. Na de vergadering in 

mei werd de genoemde buiten-
gewone vergadering geëist. Die 
kwam er op zaterdag �5 juli, 
daags voor het Zuid-Limburgs 
Federatiefeest met als enig 
punt van discussie: de CWM.

Motie van EMM
De Weerter bondsvoorzitter 
en OLS-afgevaardigde deed uit 
de doeken wat de schutterij-
voorzitters bewogen had deze 
vergadering op te roepen. Hij 
riep op om de solidariteit tus-
sen de drie Schuttersfederaties 
(van Limburg, Brabant en 
Gelderland) te staken omdat 
op grond van het gebruik van 
de Limburgse zware buks bete-
re voorwaarden te verkrijgen 
zouden zijn als uitzonderings-
positie bij de KNSA. Een motie 
met een dergelijke strekking 
werd op papier uitgedeeld aan 

de aanwezige afgevaardigden. 
Mr. Pieter Scholtes, keizer van 
St.-Sebastianus Mheer, deed 
een oproep om de motie niet 
in stemming te nemen, daar 
deze niet was aangekondigd, 
noch geagendeerd. OLS-pre-
sident Jos Michels deelde de 
vergadering het gehele ver-
loop van de ontwikkelingen 
en gebeurtenissen mede, die 
sinds de CWM ter tafel kwam, 
geschied waren. Hij memo-
reerde het grote beslag aan 
vergaderingen, de moeizame 
besprekingen met de KNSA, de 
lastige uitgangpositie om een 
voet bij het Ministerie tussen 
de deur te krijgen en dat dit 
hierin pas in de laatste maan-
den schot was gekomen als 
gevolg van de grote inspanning 
van de Gouverneur en enkele 
andere politici.

De weg loopt via de 
politiek
EMM deelde echter na het 
relaas van de president niet 
zijn mening dat via de politiek 
de juiste weg werd bewandeld 
maar drong aan op een sta-
tus aparte binnen de KNSA 

en wilde onverminderd de 
motie ter discussie stellen. 
Een oproep van het nieuwe 
OLS-bestuurslid Ria Oomen 
verwoordde de stemming in de 
zaal: de Circulaire was opge-
steld door de wetgever, dus als 
men iets veranderd wil zien, 
dat door de CWM opgelegd 
wordt, dan moet onderhan-
deld worden met de wetgever, 
het Ministerie van Justitie in 
dit geval. Het zou toch van de 
zotte zijn als we door ‘Justitie’ 
veroordeeld worden tot de 
KNSA, het daar niet mee eens 
zijn en om hier zo goed moge-
lijk uit te komen toch maar 
zelf de KNSA opzoeken om 
een zo goed mogelijke uitzon-
deringspositie te bedingen. 
De Minister geeft uitsluitsel 
over de specifieke verhouding 
die de schutterijen en schut-
tersgilden gaan innemen in het 
kader van de CWM, zo schrijft 
hij in zijn brief van 6 juli. 
Uiteindelijk werd de Weerter 
motie aangehouden tot de vol-
gende ledenvergadering.

  Luc Wolters
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Officiële opening ‘Sjöttesjoël’ op OLS
STRAMPROY - Op zondag 2 juli 2006 is in Stramproy 
het scholenproject van de OLS-federatie officieel van 
start gegaan middels de presentatie van de website ‘de 
Sjöttesjoël’. De site is onderdeel van een project dat is 
gemaakt om het schutterswezen meer bekendheid te 
geven bij kinderen en om het zo door te geven aan een 
nieuwe generatie. De school is 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week, te vinden onder: www.sjottesjoel.nl

De opening werd verricht door 
acteur Rob Meurders, samen 
met een viertal kinderen in 
uniform die tevens lid zijn 
van de beide schutterijen uit 
Stramproy, Altweerterheide en 
Grootbeersel. Alles vond plaats 
in de grote feesttent vóór 
aanvang van de officiële ope-
ning van het Oud Limburgs 
Schuttersfeest in Stramproy.

De ontvangst van de genodig-
den was net achter de rug en 
de meesten waren nog bezig 
met een kop koffie met een 
stukje Limburgse vlaai. Echter 
opeens werd het volume van 
de muziek opengedraaid en 
klonk de Radetzky Mars door 
de tent. De kinderen mar-
cheerden van achter uit de tent 
naar voren op het ritme van 

de muziek, achter de persoon 
die dacht dat hij de nieuwe 
directeur van de Sjöttesjoël 
zou worden. Ze liepen tussen 
de aanwezige mensen door 

en trokken daarmee hun aan-
dacht voor de presentatie van 
de Sjöttesjoël. De genodigden 
sloten zich aan bij de kinde-
ren en begaven zich naar het 
podium. Toen iedereen zijn 
plek gevonden had werd men 
getrakteerd op een korte, maar 
krachtige opening van dit 
mooie project. 

De officiële opening van de 
Sjöttesjoël hield in dat de 

naam van de directeur van 
deze bijzondere school bekend 
zou worden gemaakt. Rob 
Meurders waande zich in zijn 
rol al helemaal de nieuwe 
directeur en hij kon maar niet 
wachten tot dit formeel zou 
worden. Maar ... achter hem 
openden de kinderen het grote 
ei dat op het podium stond en 
daaruit kwam een prachtige   De presentatie van de ‘nieuwe directeur’, koningsvogel ‘Sjuul van de Sjöttesjoël’.                 Foto: Bart Hölscher

  De kinderen uit Stramproy, 
Grootbeersel en Altweert, die 
de school mede openden. 

Foto: Fred Vliegen
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koningsvogel tevoorschijn. Een 
van de kinderen wist uit te leg-
gen dat dít de nieuwe directeur 
was en dat deze luistert naar 
de naam ‘Julius’, bij velen al 
beter bekend als ‘Sjuul van 
de Sjöttesjoël’ en zo genoemd 
vanwege zijn ‘geboorte’ in 
juli, de maand met de twee 
grootste schuttersfeesten. Maar 
ook vanwege de koninklijke 
klank die deze naam heeft. 
Denk maar aan koningin 
Juliana of de  Romeinse kei-
zer Julius Caesar. Verder past 
zijn naam goed in de rij van 
namen die schutterijen heb-
ben: Gregorius, Sebastianus, 
Antonius, etc. Julius zal funge-
ren als boegbeeld en mascotte 
en iedereen wegwijs maken op 
de Sjöttesjoël.

Vervolgens werd aan OLS-
Federatiepresident Jos 
Michels een schitterende pin 
(draagspeldje) uitgereikt. Hij 
weigerde echter om deze als 
eerste te ontvangen, omdat 
hij de mening was toegedaan 
dat juist de kinderen deze als 
eerste moeten krijgen. Want 
door de pin te dragen zouden 
zij de ambassadeurs van de 
Sjöttesjoel worden. Daarom 
reikte hij aan de vier jeugdle-

den op het podium als eerste 
een pin uit. En hiermee was de 
officiële start van het scholen-
project een feit.

Later op de dag zijn deze 
pins op het opstelterrein ook 
uitgereikt aan alle kinderen 
die meeliepen in de optocht. 
Maar daarmee is het scholen-
project nog niet af. Een ander 

onderdeel van het project is 
een fototentoonstelling in het 
Limburg Museum in Venlo. De 
werkgroep van het scholen-
project heeft in de week voor 
het OLS, via de bonden, aan 
twintig jeugdleden van een 
aantal schutterijen camera’s 
uitgereikt. Met het verzoek 
om een fotoverslag te maken 
van hun beleving van het OLS. 

De mooiste, origineelste en 
coolste foto’s zullen te zien zijn 
in het voorjaar van 2007 op 
voornoemde tentoonstelling. 
En verder krijgen de schut-
terijen en scholen in de beiden 
Limburgen in het najaar een 
lesbrief uitgereikt met een 
DVD. 

Het scholenproject is dus 
nog lang niet ten einde, het 
is zojuist gestart en zal steeds 
beter gestalte krijgen. De eerste 
stap is gezet. Het is nu dan 
ook aan de schutterijen om 
de site te gaan promoten bij 
de jeugd, en met name ook 
bij die kinderen die nog niet 
bekend zijn met de schutters-
wereld. We houden u op de 
hoogte. Maar kijk vooral op: 
www.sjottesjoel.nl

   Audrey van Gaans & Twan 
Stemkens

  Alle jeugdigen van de schutterijen ontvingen een pin voor op hun uniform.                    Foto: Bart Hölscher

  President Jos Michels die de 
schuttersjeugd decoreert als 
ambassadeurs van de nieuwe 
school.        Foto: Fred Vliegen
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Het Limburgs Schutterijmuseum presenteert:

Expositie over Rembrandt en de Nachtwacht
STEYL – Dit najaar is in het Limburgs Schutterij 
Museum te Steyl een bijzondere tentoonstelling over 
leven en werk van Rembrandt van Rijn te bekijken. Het 
beroemdste schilderij dat hij op doek zette, was een 

2006 Rembrandtjaar
Het is dit jaar 400 jaar geleden 
dat de grootste vernieuwer 
uit de geschiedenis van de 
schilderkunst werd geboren. 
Daarom zijn er tal van ten-
toonstellingen, die het werk 
van deze beroemde schilder 
weer voor het voetlicht halen. 
Ook het Limburgs Schutterij 
Museum in Steyl neemt hier-
aan deel: we halen de schilder, 
zijn werken en zijn bekendste 
schilderij, de wereldberoemde 
Nachtwacht, uit de verf.

Rembrandts 
beroemdste schilderij
De Nachtwacht is het ver-

uit bekendste schilderij van 
Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn. Wie het omvang-
rijke schilderij niet van het 
Rijksmuseum kent, is het wel 
tegengekomen in kunstboeken, 
documentaires, krantenar-
tikelen, maar even goed op 
borden, kop en schotels en 
ontelbare andere gebruiks-
voorwerpen. Niet alleen in 
Nederland! Niet voor niets is 
de Nachtwacht het beroemdste 
schilderij ter wereld.

De Nachtwacht is een 
schuttersstuk
En uitgerekend dat schilderij 
heeft een misleidende bijnaam. 
De ‘nachtwacht’ lijkt immers 
te duiden op een gezelschap 

burgers, dat ’s nachts de ronde 
doet en de veiligheid in het 
donker garandeert. Niets is 
minder waar: de mensen op 
het schilderij stralen en pron-
ken, hetgeen het beste tot z’n 
recht komt in het zonlicht. De 
groep staat voor hun eigen 

gebouw, waar ze vergaderingen 
hield, gezamenlijke maaltijden 
en schietoefeningen. Want de 
Nachtwacht is een schutters-
stuk!

Expositie Limburgs 
Schutterij Museum
Vandaar dat het Limburgs 
Schutterij Museum de gelegen-
heid van het Rembrandtjaar 
heeft aangegrepen om een 
tentoonstelling te organiseren 
over:
•  Rembrandt: leven en achter-

gronden
•  De schilder Rembrandt en 

zijn werken: portretten en 
groepen, Bijbelse taferelen, 
historiestukken, landschap-
pen en vele schetsen naar het 
leven

•  Zijn beroemdste schilderij:  
de Nachtwacht

•  Het schutterswezen in de 
Hollandse steden in de 
zeventiende eeuw

De speciale Rembrandt-
expositie is te bezichtigen tot 
en met 3� december 2006.

Limburgs Schutterij 
Museum
Veerweg 24d te Steyl,  
tel.: 077 – 3735284

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag  
�3.00 – �7.00 uur.
Op maandag gesloten

Entree:
Volwassenen € 2,00
Voor 65+ € �,50
Kinderen € �,00
Voor groepen zijn op afspraak 
rondleidingen mogelijk.

  Zelfportret met  
verbaasde blik 1630   

Amsterdam, Rembrandthuis, ets

 

Portret 
van 
Nicolaes 
Ruts, 
1631. 
Zijn wijde 
mouwloze 
mantel is 
met bont 
afgezet.

Flinck Collection, New York. Armand 

Hammer foundation, Los Angeles

schuttersstuk.

  Het gastmaal van Belsazar, 
1635, de koonprins van 
Babylon, die opgeschrikt wordt 
door een boodschap van God, 
die zijn rijk zal vernietigen, 
daar hij de Israëlieten gevan-
gen had genomen. 

National Gallery, Londen

 

  Frans Hals, Vergadering van 
de officieren en sergeanten 
van de kloveniers ofwel St.-
Hadrianus schutterij uit 
Haarlem in 1633.

Haarlem, Frans Hals Museum

 



Limburgs Schutterstijdschrift 72 September 2006�3

Rembrandt schilderde 
een schuttersgilde
Mis. Een schuttersgilde is een 
verenigingsvorm. Amsterdam 
had meerdere schuttersgilden, 
maar die waren in Rembrandts 
tijd allang verdwenen. In �580 
waren de drie schutterijen 
definitief opgeheven en ver-
vangen door een nieuwe vorm 
van stedelijke militie.

Amsterdamse schutterij 
is afgebeeld
Mis. In Rembrandts tijd be-
stond de totale Amsterdamse 
schutterij uit 20 vendels; een 
‘vendel’ per wijk. Elk ven-
del telde �20 man. De totale 
Amsterdamse militie bestond 
destijds uit 2400 weerbare 
mannen.

Frans Banning Cocq 
voert korporaalschap 
aan
Mis. In het verleden was de 
titel: ‘Het Korporaalschap 
van kapitein Frans Banning 
Cocq en luitenant Willem van 
Ruytenburch’. Oorspronkelijk 
stonden er 34 personen op. Elk 
Amsterdams korporaalschap 
(eenvierde van een vendel) 
telde 30 man. Omdat die twee 
aantallen zo aardig met elkaar 
overeenkwamen, ontstond het 
misverstand, dat Rembrandt 
een korporaalschap had 
geschilderd. Een goede titel 
is moeilijk te geven. Mogelijk 

is de titel: ‘Manschappen uit 
het vendel van Frans Banning 
Cocq’ beter.

Rembrandt 
portretteerde de 
schutters
Mis. Hij schilderde op de eer-
ste plaats alleen de vermogen-
de, leidinggevende aanvoer-
ders. Zij alleen konden en wil-
den betalen voor hun portret. 
Oorspronkelijk waren dat twee 
officieren, drie onderofficieren 
en dertien manschappen. Van 
de �20 personen die het vendel 
telde, zijn er maar �8 afge-
beeld. Rembrandt durfde het 
aan om �6 niet-betalende bijfi-
guren toe te voegen. Hij wilde 
zoveel mogelijk actie en effect. 
Juist dat maakt De Nachtwacht 
zo bijzonder.

Manschappen dragen 
schutterskledij
Mis. De rijke geportret-
teerden dragen hun eigen, 
deftige kleding overeenkom-
stig de eigentijdse mode en 

hun maatschappelijke status. 
Sommigen dragen daarbij 
schuttersattributen, naarge-
lang hun waardigheid, zoals: 
ringkraag, kuras, sjerp, rotting, 
partizaan, hellebaard, degen, 
piek, rondas en musket. Van 
een uniforme schutterskledij 
was geen sprake. Alleen een 
zeer kleine bovenlaag van de 
Amsterdamse bevolking kon 
het zich permitteren, zich 
zó te laten portretteren. Ze 
beschouwden het als een sta-
tussymbool. Ten plattelande 
kon nagenoeg niemand zich 
veroorloven zo rijk gekleed te 
gaan. Bovendien veroorloofde 
Rembrandt zich allerlei vrijhe-
den. Hij ging fantasierijk met 
houding en kleding van zijn 
personages om. Zoals het een 
echte regisseur betaamt. 

Opdrachtgevers 
waren ontevreden
Mis. Bij het voltooien van het 
schilderij zouden de opdracht-
gevers buitengewoon ontevre-
den zijn geweest, over de wijze 

waarop 
Rembrandt 
hen had 
afgebeeld. 
Daar is 
helemaal 
niets over 
bekend. 
Eigentijdse 
bronnen 
prijzen de 

schilder juist om zijn prestatie. 
Wetenschappers beschouwen 
deze stelling dan ook als onzin. 
Rembrandt kreeg na �642 
opdrachten genoeg; ook grote.

Schoenmaker 
blijf bij je leest
Op grond van het bovenstaan-
de zijn de huidige kledingkeu-
zes en schutterijnaamgeving 
op basis van de Hollandse 
zeventiende eeuwse stedelijke 
schutterijen vanuit historisch 
perspectief onjuist te noemen. 
Hieruit moge tevens blijken 
hoezeer auteurs er goed aan 
doen, zich te beperken tot 
de lokale schutters- en gil-
dengeschiedschrijving. Die is 
boeiend en  moeilijk genoeg. 
Laat de geschiedenissen van 
de Hollandse stedelijke schut-
terijen (waarbij  Rembrandt 
en Frans Hals telkens om de 
hoek komen kijken) voor wat 
ze zijn. Schoenmaker blijf bij 
je leest. 

   Johan Oomen 
Gildenkenner, oud-kringvoor-
zitter en oud-hoofdredacteur 
De Gildetrom

  De Nachtwacht uit 1642, zoals 
wij die vandaag de dag ken-
nen. Maar het schilderij is oor-
spronkelijk groter geweest.

Amsterdam, Rijksmuseum

 

Kapitein Frans Banning 
Cocq (1605-1655)

Luitenant Willem van 
Ruytenburch (1600-1652)

Ingezonden:

Nachtwacht misverstanden
Schrijven over het beroemdste Nederlandse 
schilderij is een hachelijke zaak. De Amsterdamse 
schutterijgeschiedenis is namelijk ingewikkeld en aan 
Rembrandts Nachtwacht is al veel wetenschappelijke 
literatuur gewijd. De Nachtwacht wordt steeds maar 
weer genoemd bij de geschiedenis van schutterijen 
en schuttersgilden. Doorgaans met weinig kennis van 
zaken, zoals in het OLS-programmaboekje van dit jaar 
en op de voorzijde van De Gildetrom (jg. 53, afl. 2). Aan 
de hand van een aantal stellingen is geprobeerd in kort 
bestek een en ander op een rijtje te zetten.
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OLS Stramproy 2006

Schuttersfeest met Koninklijke gasten
STRAMPROY - Het OLS 2006 zal de boeken in gaan 
als het Oud-Limburgs Schuttersfeest met koninklijk 
bezoek. Koningin Beatrix van Nederland en Kroonprins 
Filip van België bezochten het OLS, kregen een 
vendelhulde, werden geëscorteerd, liepen door een 
erehaag van schuttershoogheden, schreden over de 
vendels. De Kroonprins en de eveneens aanwezige 
minister Donner namen de buks ter hand, sloegen de 
wedstrijden gade, bezochten een ontvangst en expositie 
en namen het defilé af van de schutterijen. Wat kun je 
naast de overweldigende interesse uit de Limburgse 
bevolking nog meer wensen dan deze belangstelling 
voor onze schuttersfeesten van het Belgisch en 
Nederlands Koninklijk Hof!?

Groots en warm
Het immens grote feestter-
rein in Stramproy oogde, 
ondanks de hitte, uitnodigend. 
Op het open terrein was het 
dankzij een lekker windje 
aangenaam. Gelukkig was 
het droog, ook de dagen voor 
het OLS. Hierdoor was de 
luchtvochtigheid niet te hoog 
zoals vorig jaar het geval was 
in Wessem. De organisatie 
was er in geslaagd door het 
plaatsen van de tenten, de 
attracties, de exercitieterreinen 
en de schietbomen het grote 
terrein toch om te toveren tot 
een feestterrein waar het zeer 

goed toeven was. Jong en oud 
vonden er iets van hun gading. 
De vele vrijwilligers (duidelijk 
herkenbaar aan hun shirt) ver-
stonden hun taak en gedroe-
gen zich als echte gastheren, 
steeds vriendelijk en attent. 
Het legermuseum trok veel 
bezoekers, het ‘kinjerdorp’ met 
zijn vele attracties eveneens. 
Jammer dat bij de stand over 
het Europees Schutterstreffen 
te Kinrooi in 2009 niemand 
was die enige toelichting kon 
geven. Het geheel ademde 
een dusdanige sfeer uit dat 
een aantal schutters die iets te 
drinken bestelden en hoorden 

dat er bonnen gekocht moes-
ten worden opmerkten: ‘Hier 
bonnen verplicht? Waarom, 
moet je die ook nog kopen?’. 
Zij voelden zich kennelijk zo 
thuis dat ze dachten dat 
de drank ook gratis was. De 
schutterijen zochten, zoals 
gebruikelijk, een plekje waar 
ze hun spullen neerlegden, 
koelboxen en tuinstoelen en 
van daaruit trok men het 
terrein op om te gaan kij-
ken of deel te nemen aan de 
wedstrijden. Oude vrienden 
kwamen elkaar tegen, begroet-
ten elkaar, dronken samen een 
pint en het feest kon beginnen. 
Opmerkelijk was dat er in de 
middag weinig gelopen werd 
op het terrein. Men bleef zitten 
waar men een plekje gevonden 
had. Wellicht was de enorme 
oppervlakte van het terrein 
hier de oorzaak van. De ter-
reinen waar de wedstrijden 
gehouden werden lag erg ver 
van de grote tenten af.

Kwinkslagen en gebed
De grote officiële tent was ’s 

morgens al open, toeganke-
lijk voor iedereen. Nog voor 
de officiële opening met het 
hijsen van de vlaggen en de 
inspectie werd in de tent 
de sjöttesjoël gepresenteerd 
(waarover elders in dit blad 
meer). De openingstoespraken 
werden in de tent gehouden 
door de voorzitter van het 
OLS, Jos Michels (in zijn 
schitterend nieuw uniform), 
de gouverneurs van de beide 
Limburgen Steve Stevaert met 
de ene na de andere kwink-
slag en de meer serieuze Leon 
Frissen, door burgemeester 
Niederer van Weert en de 
voorzitters Arnold Cruyssen 
van de stuurgroep en Theo 
Looymans van de organiseren-
de schutterij waren hartelijk 
en sfeervol. Pastoor Mutsaerts 
vroeg aan het begin van zijn 
gebed om een minuut stilte 
voor al de schuttersvrienden 
die in het voorbije jaar ons 
ontvallen waren. Het was 
opmerkelijk stil op het terrein. 
Op deze manier toonde men 
respect.
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Bloemen voor de 
Koningin
De komst van de konink-
lijke gasten beïnvloedde het 
programma slechts even. De 
erehaag moest een kwartier 
eerder worden opgesteld. 
Waarschijnlijk was het konink-
lijke gezelschap niet in een file 
terechtgekomen. De aankomst 
bij de ontvangstpoort tekende 
al de ongedwongen sfeer 
waarin het bezoek plaats zou 
gaan vinden. Geen bombarie 
van veiligheidsmensen en 
politie, geen pers die in de weg 
ging staan en het zicht op de 
koninklijke gasten blokkeerde, 
geen ellenlange welkomst-

woorden. Gewoon hartelijk 
welkom aan de langverwachte 
gasten. Het had immers hon-
derd jaar geduurd! Een har-
telijk welkom door de beide 
gouverneurs en de burgemees-
ter bij het uitstappen uit de 
auto’s. Bij de erepoort werden 
president Jos Michels en vice-
president Louis Litjens door 
de gouverneurs voorgesteld, 
die deze middag als gastheren 
zouden optreden. Eenmaal 
door de poort binnengekomen 
werd het koninklijk gezelschap 
direct met het schutterswe-
zen vertrouwd gemaakt. Ze 
werden voorgesteld aan het 
koningspaar Koen Kwaspen en 
Githa van Bolderen van St.-
Catharina Stramproy, waarbij 
de Stramproyse koningin de 
Nederlandse Koningin een 

ruikertje aanbood. Hierna 
bracht één van de vendeliers 
van Stramproy de traditionele 
vendelhulde voor Koningin 
Beatrix en Prins Filip, waarna 
beiden werden uitgenodigd 
om over het vendel te lopen. 
Het gezelschap liep lachend 
en wuivend door een erehaag 
van koningen, koninginnen, 
keizers, keizerinnen, comman-
danten en vaandeldragers naar 
de schietbomen. Onderweg 
bewezen de koninklijke gasten 
een aantal schutterijen de eer 
door over de vendels van de 
vendeliers te lopen. De stoet 
werd geopend èn gesloten 
door een aantal bielemannen.

Kroonprins 
onder de buks
Bij de schietbo-
men beproefde 
de Belgische 
Kroonprins Filip 
zijn schutterstalent. 
De eerste twee 
schoten waren mis, 
maar na nog eens 
extra deskundige 
uitleg schoot hij 
raak, wel het ver-
keerde bölke maar 
ach, wie lette daar 
op. De Koningin 
bedankte voor 

de eer om te schieten maar 
hield wel de verrichtingen van 
Filip nauwlettend in het oog. 
Hierna ging het terug door de 
erehaag richting de wedstrijd-
terreinen, waar drumbands 
hun beste kunnen ten gehore 

brachten, waar geëxerceerd 
werd en waar koningsparen 
beoordeeld werden door de 
jury. Aldus hebben Koningin 
en Kroonprins een goed 
beeld gekregen van de vele 
activiteiten in het Limburgs 
Schutterswezen. Deze kijk 
werd nog verbreed door het 
bezoek via de erehaag aan 
de paviljoentent tegenover 
de erepoort. Hier werd de 
Koningin voorgesteld aan dhr. 
Houben uit Stramproy, 86 
jaar en drager van de Militaire 
Willemsorde, een bijzonder 
hoge militaire onderscheiding 
voor inzet in de strijd. Onder 
het genot van een drankje en 
een stukje Limburgse vlaai 
werd in de tent door Luc 
Wolters en Wim Pijpers voorts 
middels een ingerichte exposi-
tie toelichting gegeven op een 
aantal essentiële kenmerken 
van het Limburgs schutters-
wezen en werden een aantal 

mensen aan de Koningin voor-
gesteld, waar ze een gezellig 
gesprek mee voerde, zoals Ria 
Oomen-Ruijten, voorzitter van 
de SAS, en Jan Berden, voorzit-
ter van de Stichting Vrienden 
van het Schutterswezen, als-
mede het winnend OLS-zestal 
van Stramproy.

Defilé voor de Koningin
Heeft elke schutterij er niet 
eens van gedroomd om te 
mogen defileren voor de 
Koningin. Van enkele vete-
ranen uit de schutterswereld 
werd nog wel eens vol bewon-
dering vermeld dat ze tijdens 
hun diensttijd de paradepas 
voor de toenmalige Koningin 
hadden uitgevoerd, maar als 
schutterij was dit nog amper 
een vereniging ten deel geval-
len. Na een bezoek aan de 
expositie- annex ontvangst-
tent liep het gezelschap naar 
de 200 meter verderop gele-
gen eretribune terwijl het 
publiek en masse genoot van 
een vriendelijk zwaaiende 
Koningin. Het koninklijk 
gezelschap nam plaats op de 
eretribune en hoefde niet 
lang te wachten vooraleer de 
uitgestelde optocht de tribune 
bereikte, voorop St.-Antonius 
Stramproy, zustervereniging 
van de organiserende schut-
terij, en als nummer twee 
St.-Barbara Tungelroy dat zich 
voor de unieke gelegenheid 
had gehuld in de schutters-
kledij anno �906: het goede 
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kostuum, de zwarte jas en de 
vrouwen met een grote kap. 
Zichtbaar genoten Koningin 
en Kroonprins van de defilés 
die gegeven werden door de 
voorbijtrekkende schutterijen. 
Deze deden extra hun best om 
goed voor de dag te komen. 
Twintig korpsen hadden de 
eer om te mogen paraderen. 
Na schutterij St.-Sebastianus 
uit Mechelen werd de optocht 
stilgelegd om het koninklijk 
gezelschap de gelegenheid te 
geven afscheid te nemen van 
hun gastheren en in hun auto’s 
te stappen voor de thuisreis. 
De Koningin en Kroonprins 
zwaaiden ter afscheid hartelijk 
naar de toeschouwers langs de 
kant van de weg. Het konink-
lijk bezoek was ten einde. 

De optocht
De zinderende hitte speelde de 

deelnemers behoorlijk parten. 
Het was dan ook zeer sympa-
thiek van de aanwonenden om 
de deelnemers te voorzien van 
water waardoor deze in staat 
waren de tocht af te leggen. De 
muziek klonk door Stramproy 
evenals het applaus dat de 
schutterijen begeleidde. Bij de 
grote tribunes ontstond enige 
verwarring. Moest men nu 
aan het begin van de tribunes 
die links opgesteld waren al 
beginnen met het defilé? Stond 
het bordje ‘defilé 50 meter’ 
wel aan de juiste kant? Nog 
voor de tribune waar het defilé 
moest plaatsvinden stond 
een reusachtige tribune voor 
genodigden. De toeschouwers 
van deze tribune zagen �60 
verenigingen langs trekken, 
die zich allemaal voorbereid-
den op het komende defilé. 
Men zag drumbands, die een 

rustige mars slaan, zodat de 
hele club goed in de maat kon 
lopen, marsboekjes die gewis-
seld werden, drumbands die 
vooral niet bliezen; de mooiste 
muziek moest nog komen, 
commandanten, die de rich-
tingen inspecteerden en hier 
en daar correcties aanbrachten, 
schutters, die zich onder elkaar 
goedbedoelde aanwijzingen 
gaven en commandanten 
die schutters die al gingen 
paraderen aangaven hiermee 
nog even te wachten. Het 
defilé voor de tribune waar de 
koninklijke gasten zaten was 
echter in orde. Iedereen deed 
zijn uiterste best. Voorafgegaan 
door de bordjesdragers en de 
bielemannen marcheerde men 
strak in de pas voorbij. De 
drumbands, de vaandeldra-
gers, de keizers en koningspa-
ren, de schutters, ze gaven alles 
wat ze hadden.

Water deed wonderen!
De deelnemers aan de optocht 
werden enorm gestimuleerd 
door het enthousiasme van de 
toeschouwers. Stram in gelid 
exerceerde men, de hitte nege-
rend. Hoewel het zeer zwaar 
was wilde men zich toch in 
vol ornaat laten zien. De langs 
de route wonende mensen 
begrepen dit en voorzagen de 
deelnemers van water, veel 
fris water. Gesteund door dit 
gebaar en het applaus haalde 
men de eindstreep op het OLS 
terrein. Daar stonden de vrij-
willigers van het Rode Kruis 
klaar met flessen water, spon-
sen, natte doeken en stoelen. 
Zeer veel schutters, groot en 
klein, man en vrouw maakten 
daar dankbaar gebruik van. 
Door deze hulp was men snel 
weer opgeknapt en kon men 
het terrein verder op voor de 
overige activiteiten.
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Minister Donner
Naast het koninklijk bezoek 
was er nog het bezoek van 
minister P.H. Donner van 
Justitie. Voor de schutters-
wereld was dit bezoek van 
groot belang. De minister was 
uitgenodigd door gouverneur 
Leon Frissen en het federatie-
bestuur. Men wilde de minister 
zelf laten ervaren dat de zware 
buks echt iets anders is dan 
een karabijn of ander schiet-
tuig. Immers de dreiging van 
de aansluiting bij de KNSA 
was nog steeds niet uit de 
lucht. De minister, die zater-
dag voor het OLS al present 
was op het schietterrein van 
St.-Antonius Stramproy, heeft 
daar op ontspannen wijze 
kunnen kennis maken met het 
schieten. Hij heeft met eigen 
ogen gezien dat de geweren die 
meegedragen worden allemaal 
onklaar gemaakt zijn en hij 
heeft niet alleen zaterdag maar 
ook op de zondag van het 
OLS de zware buks ter hand 
genomen en geschoten. Hij 
heeft ervaren hoe zwaar zo’n 
buks is en dat je daar, zonder 
hulp van een oplegpaal en een 
‘buksmeester’ niets mee kunt 
doen. Hij heeft ermee gescho-
ten en zelf beleefd hoe lang en 
nauwkeurig je moet richten 
om een bölke te raken. Enkele 
dagen na het OLS verleende 
de minister de Nederlandse 
schutterijen en schuttersgil-
den een half jaar uitstel van 

de wettelijke verplichting tot 
aansluiting bij de KNSA. De 
minister is voornemens de bij-
zondere positie van de schut-
terijen nader te beschouwen en 
hiervoor passende regelgeving 
te beschrijven.

Communicatie
De geluidsinstallatie was goed; 
alles was op het hele terrein 
goed te verstaan. Er waren 
weer de talloze mededelingen 
over gevonden voorwerpen, 
vertrekkende bussen en andere 
zinnige en onzinnige zaken 
alsof er dj’s achter de micro-
foon zaten die meenden de 
hele tijd vol te moeten praten. 
Toch was er een aantal schut-
terijen dat opmerkingen had 
over de communicatie bij 
het begin van de optocht. 
Ofschoon was aangekondigd 
dat de optocht even zou wor-
den stilgezet als de Koningin 
op de tribune zou gaan plaats-
nemen, was er toch enige 
onwetendheid op het opstel-
terrein waarom de optocht 
stilstond. De schutterijen 
maakten zelf de speaker erop 
attent dat het best nuttig zou 
zijn als hij het even zou ver-
melden. Het werd uiteindelijk 
ook nog een foute vermelding. 
Na het lange oponthoud (vorig 
jaar in Wessem) zou men dit 
beter moeten communiceren 
naar de schutters. Toch was 
de communicatie goed en 
duidelijk. Toen bij de start van 

de schietwedstrijden gecon-
stateerd werd dat het schoots-
terrein niet veilig was (er zou 
iemand gesignaleerd zijn in 
dat terrein) lagen, met name 
door de snelle en duidelijke 
berichtgeving, de wedstrijden 
direct stil. Jammer dat dit nog 
twee maal herhaald moest 
worden. De pauzes waren niet 
bevorderlijk voor de concen-
tratie van de schutters die net 
aan hun reeks bezig waren, 
alhoewel deze toch hun hoofd 
erbij wisten te houden. Ook 
toen een aantal bezoekers door 
de hitte bevangen werd en de 
ambulance en andere hulpver-
leners ter plekke moesten zijn, 
bleek dat de communicatie in 
orde was. De benodigde hulp 
kon snel verleend worden. De 
zes personen die door de hitte 
bevangen werden en de twee 
die een hartstilstand kregen op 
het feestterrein konden daar-
door snel naar het ziekenhuis 
gebracht worden.

De schietwedstrijden
Toen aan het eind van de eer-
ste dag de balans werd opge-
maakt en bleek dat er nog 38 
schutterijen kans hadden op 
de overwinning kon de organi-
satie terug zien op een uiterst 
geslaagde dag. De wedstrijden 
waren door de hitte intensief. 
Blijheid bij het bereiken van 
een volgende kavelrode en 
teleurstelling bij een gemist 
bölke. De ‘oh’s en ah’s’ van de 

meegereisde supporters waren 
niet van lucht. Toch was het 
geheel niet vrij van storingen 
die de concentratie van de 
schutters aantastten. De felle 
zon en de straffe wind maak-
ten er een zware wedstrijd van. 
Het verlate aanvangstijdstip 
als gevolg van het bezoek van 
Koningin Beatrix en prins 
Filip plus tot drie maal toe 
de onderbreking van de wed-
strijden als gevolg van het 
feit dat er kennelijk toch een 
aantal figuren er in geslaagd 
was het ‘hermetisch afgeslo-
ten’ schootsveld te betreden, 
was eveneens niet bevorder-
lijk voor het schieten. Rond 
half tien deelde Jos Michels 
namens de het federatiebe-
stuur mede dat de strijd voor 
die dag gestaakt werd. Het was 
goed geweest en met 38 schut-
terijen nog in de race beloofde 
de tweede OLS-dag nog een 
mooie dag te worden. Na 5x�8 
schoten waren deze schut-
terijen nog zonder een misser. 
Van de schutterijen die nog 
terug konden keren kwamen 
er maar vier uit Zuid-Limburg. 
De meerderheid kwam, zoals 
gebruikelijk, uit Midden- en 
Noord-Limburg en Belgisch-
Limburg.

Kavelzaterdag
Zaterdag 8 juli mochten nog 
38 schutterijen terug komen 
om de strijd om d’n Um 
in Stramproy voort te zet-
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ten. Eigenlijk waren er 4� 
schutterijen die alle rondes 
overleefd hadden, echter drie 
daarvan waren schutterijen 
(Opglabbeek, Wessem en 
Ellikom) die in de afgelopen 
vijf jaar het OLS organiseer-
den. Deze mochten wel mee 
schieten maar niet voor d’n 
Um. De combinatie van hitte 
en harde wind maakte tijdens 
de eerste ronde van 2x�8 
schoten al veel slachtoffers 
onder de schutterijen. De een 
na de andere schutterij viel 
af. Tijdens de middagpauze 
konden de schutters even wat 
eten en zich daarna weer voor-
bereiden op de strijd die om 
�3.�5 uur weer verderging. Het 
deelnemersveld was inmid-
dels gereduceerd tot negentien 
schutterijen.

Nederweert wint 
OLS met vrouwelijke 
schutters
Na overwegend Midden-
Limburgse schutterijen, vielen 
ook de Belgische verenigin-
gen vrij snel af, de laatste 
was Bocholt, dat vijfde werd. 
De strijd werd er één tus-
sen Zuid-Limburg, waarvan 
alle vier de schutterijen die 
aan het kavelen begonnen de 
top tien bereikten en er drie 
(Schimmert, Nattenhoven en 
Wijlre)  tot bij de beste vier 
kwamen. Na op de kop af 306 
schoten zonder één misser 
was het pleit beslecht. Niet 

Zuid-Limburg, maar toch 
het Midden-Limburgse St.-
Antonius Nederweert, al jaren 
goed voor een klassering in de 
top vijf van de OLS-ranglijst, 
vorig jaar nog tweede achter 
St.-Catharina Stramproy, 
had eindelijk het ultieme 
schuttersdoel bereikt na een 
misser bij St.-Sebastiaan 
Schimmert. De OLS-zege was 
binnen. Hans Reijnders, Lieke 
Reijnders, Peter Donkers, 
Giel Saes, Lianne Reijnders 

en Peter Kneepkens 
hebben historie 
geschreven voor 
de Nederweertse 
schutterij en – al 
belanden dat soort 
overwegingen in het 
feestgedruis rond de 
overwinning al snel 
op het tweede plan 
– voor het schut-
terswezen in het 
algemeen. Voor het eerst in de 
historie van het OLS was de 

titel namelijk veroverd door 
een zestal, waarvan ook vrou-
welijke schutters deel uitmaak-
ten. Wie nu nog durft te bewe-
ren dat vrouwen niet onder de 
schietbomen thuishoren. ‘Dit 
is ’m’, juichte Hans Reijnders, 
behalve ‘veuropsjöt’ ook voor-
zitter van St.-Antonius. Hij 
gooide er een hartgrondige 
vloek achteraan. Het zij hem 
vergeven. Wat hébben ze zich 
ingespannen, de afgelopen 
jaren. Wat hébben ze geoefend 
en geakkerd om eindelijk d’n 
Um eens in triomf mee te kun-
nen tronen naar Nederweert. 
En telkens weer was het net 
niet, tot 8 juli 2006. Reijnders 
omhelsde zijn vrouw, zijn zus 
– de andere twee Reijndersen 
in het Nederweertse zestal – de 
rest van de ploeg en vervol-
gens iedereen die in de buurt 
kwam.

   Herman Hawinkels 
Luc Wolters

De uitslag van de eerste tien is als 
volgt: 
� St.-Antonius Nederweert
2 St.-Sebastiaan Schimmert
3 St.-Hubertus Nattenhoven
4 St.-Maternus Wijlre
5 St.-Laurentius Bocholt (B)
6 St.-Sebastianus Klimmen
7 St.-Agatha Haelen
8 St.-Martinus Niel bij As (B)
9 St.-Servatius Raam (B)



Sponsor OLS succesvol verlopen
De organisatie van het OLS 2006 kijkt met veel voldoening 
terug op het sponsorevenement. Dit grote nevenevenement 
werd speciaal gehouden voor alle sponsoren die het OLS finan-
cieel mogelijk maakten. De animo hiervoor was groot. In totaal 
streden bijna �70 zestallen om de eer, aangemoedigd door nog 
veel meer collega’s. Zo’n 3.000 belangstellenden genoten van de 
sfeer, het prachtige weer en de goede organisatie. De wedstrij-
den verliepen spannend en er werd volop gestreden om de drie 
trofeeën in de vorm van een grote beker. Uiteindelijk behaalde 
het team van Omroep Leudal de eerste prijs. De verschillende 
teams hadden veel werk gemaakt van hun presentatie, diverse 
ware gestoken in echte teamkleding, waaronder een groep 
‘Schotten’. Met een loterij was een ballonvlucht te winnen. 
Wegens de weersomstandigheden moest deze elders opstijgen 
om niet met de wind meegevoerd te worden in het luchtruim 
van vliegbasis Kleine Brogel. Vanuit Nederweert landde de bal-
lon uiteindelijk veilig in de omgeving van het OLS-terrein. 
[vrij naar: Website OLS 2006]

Kinjer OLS … geslaagde opening OLS
Op vrijdag 23 juni werd op de feestweide van het OLS het 
Kinjer OLS gehouden. Er namen veertien scholen met in totaal 
zestien schutterijen deel aan dit kinderfeest, dat dit jaar voor de 
tweede keer in de aanloop naar het grote OLS werd gehouden. 
Omstreeks �2.30 uur vertrokken de Stramproyer schutterijen 
vanaf het voormalig Boerenbondterrein naar de wei. Na de 
opening marcheerden de schutterijen voor het publiek. Daarna 
werden er in blokken van vier schutterijen vier onderdelen 
afgewerkt: schieten in drietallen op ballonnen op harken, jure-
ring van koningspaar, vaandeldrager en bordjesdrager, oefenen 
vendelen, marcheren, tamboer-maître en trommen en het 
bezoek aan de eettent. Het was gezellig druk en het was heerlijk 
vertoeven op de wei. Toen de punten bij elkaar waren geteld, 
werd de uitslag bekend gemaakt. Mooiste geheel: St.-Laurentius 
Swartbroek, beste defilé: De Firtel Stramproy, mooiste konings-
paar: BS Leuken, mooiste vaandel: St.-Joannes Tungelroy, 
mooiste bordjesdrager: de Verrekijker 2.
Toen alle punten waren opgeteld en ook de schietresultaten 
bekend waren, bleek dat BS De Firtel met groep 5-7 van locatie 
Kerkplein de meeste punten had behaald. Daarmee won de 
school het ‘Ummeke’, de wisseltrofee van de Kinjerkroam van 
L�. Voor de kinderen was er nog een aandenken en een blijven-
de herinnering aan dit feest. Graag willen we alle deelnemers 
en medewerkers, en in het bijzonder de sponsor van het Kinjer 
OLS, de WBM, bedanken voor de hulp! 
[vrij naar: Website OLS 2006]
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Kinjer OLS een feest voor kinderen     Foto: schuttersvrienden Amstenrade
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Wanneer er een boek geschreven zou worden over het 
Oud Limburgs Schuttersfeest, kan een bijdrage over 
schutterij St.-Antonius Nederweert een fraai hoofdstuk 
vormen. De Nederweertse schutters wonnen het OLS 
in 2006, zij waren het eerste winnende zestal met 
dames en bovendien waren zij het eerste zestal met een 
echtpaar. Voorwaar een prachtprestatie van de dames 
Lieke en Leanne Reijnders, schoonzussen van elkaar, en 
de heren Hans Reijnders, voorzitter van St.-Antonius 
en de voorop-schutter, Giel Saes, Peter Donkers en 
Peter Kneepkens, de buksmeester, vice-voorzitter en 
achterop-schutter. Hun historie zou niet misstaan in 
het geschiedenisboek van het OLS, pal na het hoofdstuk 
over het bezoek van de Nederlandse Koningin Beatrix 
en de Belgische Kroonprins Filip. Toch was St.-Antonius 
niet de enige schutterij, die met een of twee dames in 
hun zestal mee schoot voor de hoofdprijs. Liefst 48 
dames, verdeeld over 30 zestallen, schoten mee op het 
OLS te Stramproy, waarvan de volgende zestallen in de 
prijzen vielen: St.-Antonius Nederweert 1e prijs met 2 
dames, St.-Laurentius Bocholt 5e prijs met 3 dames, St.-
Agatha Haelen 7e prijs met 1 dame, St.-Martinus Niel bij 
As 8e prijs met 1 dame, St.-Servatius Raam 9e prijs met 
2 dames, Breidelzonen Kessenich 10e prijs met 2 dames, 
St.-Sebastianus Sevenum 12e prijs met 2 dames en St.-
Petrus Kelpen-Oler 14e en St.-Magaretha Ittervoort 17e, 
beide met 1 dame. We kunnen er dan toch van spreken 
dat de dames hun ‘mannetje’ staan onder de buks.

Volschieten
Het was ook voor de eerste 
maal dat St.-Antonius het 
OLS voor Nederweert bin-
nenhaalde. ‘Wij zijn echt 
apentrots’, vertellen Lieke en 
Leanne Reijnders. ‘Dit nemen 
ze ons niet meer af.’ En over 
hun prestatie als vrouw? ‘Wij 
hebben een mannenbolwerk 
doorbroken.’ Lieke Reijnders 
en haar schoonzus Leanne 
Reijnders, de twee schutters-
vrouwen van het winnende 
OLS-zestal van St.-Antonius, 
hebben toch veel spanning 
moeten verdragen. Zij heb-
ben dit jaar bij het schieten 
nog geen bolletje gemist. Geen 
wonder dat het behalen van 
d’n Um na het winnende schot 
hen teveel werd. Bij Lieke 
Reijnders schoten de ogen vol 
en bij Leanne biggelden de 
tranen over haar wangen. ‘Dat 
mag toch wel’, zegt Leanne. 
‘Het waren vreugdetranen’. 
De twee kregen het op die 
gedenkwaardige dag nog een 
keer te pakken bij de intocht in 
Nederweert. ‘We kwamen met 
de bus uit Stramproy’, vertel-
len de dames om beurten. ‘We 
hadden gedacht dat er op het 
plein voor het gemeentehuis 
wat mensen zouden staan. 
Toen de bus vanaf de Randweg 
het dorp indraaide, wisten 
we niet wat we zagen. Wat 
een menigte! Harmonie St.-
Joseph ging voorop, gevolgd 
door onze zusterverenigingen 
St.-Sebastianus uit Laar, St.-
Odilia Ospeldijk en St.-Lucie 
Nederweert-Eind. Zo ging het 

richting gemeentehuis, waar 
het zwart zag van de mensen. 
We hadden wel “iets” verwacht, 
maar dit overtrof al onze 
verwachtingen. Waar in korte 
tijd zoveel mensen vandaan 
komen...’
Van zoon op moeder
Bij de schutterij gaat het vaak 
van vader op zoon op klein-
zoon. De schutterij zit bij de 
meeste leden in het bloed. 
De dames Reijnders zijn van 
huis geen schutters. De 43-
jarige Lieke Reijnders-Caris, 
getrouwd met de voorzitter 
van schutterij St.-Antonius, 
vertelt: ‘Onze zoon trom-
melt. Iedere zondag moest hij 
oefenen of trommelen op een 
concours. Wij gingen altijd 
mee. Op den duur raak je zo 
verweven met het schutters-
wereldje dat je zelf steeds meer 
zin krijgt mee te doen. Nu 
gaan we in het seizoen iedere 
zaterdag naar het clubgebouw 
en oefenen om te schieten. 
Daarvoor moet alles wijken. 
We hebben altijd goede zin om 
erheen te gaan.’ Intussen trom-
melt zoonlief niet meer, maar 
pa en ma zitten wel in het eer-
ste zestal van St.-Antonius en 
ma ook nog eens in het eerste 
damesdrietal. Leanne Reijnders 
(35) had wel een oom, Sjeng 
Schroyen, die zeer actief was 
bij St.-Lucie in Nederweert-
Eind, maar van hem heeft ze 
de liefde van het schieten niet. 
‘Als ik vroeger de schutterij 
hoorde trommelen, kreeg ik 
de kriebels in mijn buik. Dat 
wilde ik ook als klein meisje.’ 
Toch is ze niet gaan trom-
melen, omdat de repetities 
daarvoor op donderdagavond 
waren en dan had ze al wat. 
‘Een jaar of zes geleden heb 
ik meegedaan aan het dorps-

St.-Antonius Nederweert schrijft historie

De schoonzussen Reijnders met 
d’n Um onder de schietboom. Zij 
waren de eerste dames die het 
OLS mee wonnen.
 

Twee dames in 
winnend zestal 
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schieten bij ons op Boeket. Dat 
leek me echt wat voor mij.’

Sfeer in het zestal
Wat is het leuke aan schieten? 
De twee schoonzussen zijn 
het met elkaar eens: ‘Iedere 
keer die spanning als je onder 
de boom staat. Het tevreden 
gevoel, als je het bolletje eraf 
schiet. En dan het samenzijn 
met de hele club’. Het eerste 
zestal van St.-Antonius is nu 
twee jaar bijeen. ‘De banden 
zijn steeds sterker geworden. 
Ieder schiet wel voor zijn 
eigen drie punten. Maar je 
doet het ook voor elkaar. 
We praten onderling veel en 
we lachen wat af ’. Het heeft 
de sfeer in het ploegje niet 
geschaad, toen vorig jaar op 
het OLS Giel Saes een bolletje 
miste. ‘Hij was er kapot van. 
Hij wilde in een lager zestal 
gaan schieten. Maar alle vijf 
wilden we hem erbij houden’, 
aldus de twee Reijndersen. 
‘Het had ons allemaal kunnen 
gebeuren, die misser.’ Lieke 
en Leanne Reijnders kunnen 
voordat ze naar de kavelronde 
in Stramproy gingen, wel 
heel stoer hebben gezegd ‘we 
brengen d’n Um mee’, maar ze 

moesten het toch maar eerst 
waar maken. Leanne geeft toe 
dat zij de eerste ronden stikte 
van de zenuwen. ‘Als we de 
middag maar halen, dacht ik’, 
zegt ze nu. 

Kaarsje
De twee dames doen niet aan 

bijgeloof. Ze hebben niet iets 
speciaals, een knuffeltje bij-
voorbeeld, dat mee moet naar 
de schietwedstrijden. ‘We gaan 
ieder jaar voordat we naar het 
OLS vertrekken, naar de kapel 
van St.-Antonius in Boeket. 
Daar steken we een kaarsje 
op. Dat doen we ieder jaar 

afzonderlijk, 
maar toeval-
lig waren we 
nu alle zes 
tegelijk bij de 
kapel.’ Het 
bleef niet bij 
één dag feest. 
Daags na de 
overwinning 
hielden de 
leden van 
St.-Antonius 
een kroegen-
tocht. Leanne 
Reijnders had 
daags daarop 
al in een vrije 
dag voorzien. 
Zij werkt op 
de afdeling 
inkoop van 
het zieken-
huis in Weert. 
Maar ook de 

dinsdag kwam er niet veel van 
werken. ‘De hele dag kwamen 
collega’s uit het hele ziekenhuis 
de afdeling binnenlopen om 
me te feliciteren. Geniet er 
maar van zei mijn baas.’ Lieke 
Reijnders staat al elf jaar bij 
bakkerij Korsten in de Weerter 
wijk Moesel in de winkel. ‘Ik 
wist niet dat het OLS door 
zoveel mensen gevolgd werd. 
Ik ben de hele dag gefelici-
teerd. Het was echt genieten.’ 
Misschien wordt het succes 
voor de Antonius-dames nog 
groter. Ze moeten ook nog 
schieten op het Limburgs 
Dames Schuttersfeest. Het zal 
toch niet gebeuren dat zij daar 
d’n Ut winnen. St.-Antonius 
heeft een week bedenktijd 
genomen om ‘ja’ te zeggen 
tegen de organisatie van het 
OLS volgend jaar � juli in 
Nederweert. Een LDS daar 
achter aan is teveel van het 
goede. Toch zullen de dames 
om die reden niet een bolletje 
missen. ‘Als je onder de boom 
staat, moeten die bolletjes 
eraf ’, zeggen beiden. 

  Ton van der Sande 
Mathieu Timmermans

Foto: Fred Vliegen

Foto: Fred Vliegen
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‘Bezint eer gij begint’, was de gewaagde uitspraak van 
de Heelse wethouder G. Timmermans, die de vele 
werkzaamheden, vergaderingen, voorbereidingen en 
vergunningen, die nodig zijn om het OLS te organiseren 
ter discussie stelde. Met enige ontsteltenis werden 
zijn woorden tijdens de Schuttersdag in januari van 
dit jaar aanhoord: het mocht toch niet zo zijn dat een 
schutterij de schietwinst niet zou aandurven vanwege de 
fantastische maar ook arbeidsintensieve consequenties 
die het zou hebben: namelijk het organiseren van het 
OLS.

De winnaar organiseert
Toch treffen zijn woorden een 
kern van waarheid. Het gaat 
niet alleen om de schietwinst, 
maar ook en vooral om de 
organisatie van het Oud-
Limburgs Schuttersfeest. Op 
dit uitgangspunt – dat de 
winnaar organiseert – is de 
reeks van het OLS sinds �876 
gebaseerd en het is de kern 
op basis waarvan dit groot-
ste schuttersfeest zich in een 
ongekende populariteit van 
bezoekers en deelnemers kan 
verheugen. Het is immers 
de wetenschap van de vele 
deelnemers, die zich grote 
moeite getroosten om goed 
voor de dag te komen, dat als 
zij het schieten winnen, ook 
zij mogen rekenen op deze 
overweldigende aantallen deel-
nemers en bezoekers. Aan dit 
automatisme wordt getornd 
als de organisatie ter discussie 
wordt gesteld.

Grenzen aan de groei?
Dit laat niet onverlet dat in de 
afgelopen jaren het OLS nog 
steeds gegroeid is: de terreinen 
waarop het gehouden wordt, 
nemen in omvang toe, het 
feestterrein, de parkeerweiden, 
de eisen die gesteld worden 
aan de aan- en afvoerwegen. 
De grenzen van de groei leken 

nog niet bereikt te worden, 
getuige ook de uitbreiding van 
het aantal activiteiten dat bui-
ten het OLS om georganiseerd 
werden. Het kinderschut-
tersfeest heeft zich de laatste 
jaren als welhaast vanzelf-
sprekend een plek veroverd 
op de OLS-agenda en ook 
het sponsorschieten voor vele 
deelnemers lijkt een vast gege-
ven. Prachtige randactiviteiten. 

Waar het echter om gaat is de 
organisatie van het OLS, puur 
en alleen het OLS.

Bedenktijd tempert 
vreugde
Het is vervolgens jammer 
dat een fraai korps, zoals St.-
Antonius Nederweert, dat 
overtuigend de schietwed-
strijden wint – en dit nota 
bene doet voor ’t eerst met 
een gemengd zestal, dames en 

heren – bedenktijd vraagt of 
het de organisatie wel aankan. 
En dit nadat de gemeente al 
alle steun bij de organisatie 
had toegezegd. Welke twijfels 
kunnen er dan nog bestaan? 
Moet er nog een landbouwer 
over de streep gehaald worden. 
Of zijn er twijfels of de organi-
satie is toegerust om een OLS 
te organiseren, zoals dit de 
laatste jaren op touw is gezet, 
met alle randactiviteiten van 
dien? Het OLS kan niet jaar 
na jaar groeien en uitdijen, 
want dan zal er inderdaad uit-
eindelijk een winnaar komen 
die de organisatie weigert. Als 
je organisatie is toegerust om 
buiten het OLS diverse andere 
activiteiten op touw te zet-
ten of erin slaagt om het OLS 

zodanig uit te bouwen met 
kinderdorp of extra tenten, 
ballonvaarten of wat dies meer 
zij, petje af voor een gemeen-
schap die dit kan realiseren. 
Maar laat duidelijk zijn dat 
dit niet hoeft en zeker niet 
als verplichting gevoeld moet 
worden. Het gaat om de orga-
nisatie van het schuttersfeest, 
het zorgen voor een deugde-
lijk terrein en een geschikte 
optochtroute, voor een vol-

doende bereikbaarheid, voor 
een adequaat schootsveld, om 
het lessen van dorst en honger 
en nog tal van vereisten om 
het OLS op touw te zetten.

Organisatie naar eigen 
kunnen
Als een schutterij zich in de 
race weet van een podium-
plaats, moet men het aan 
zichzelf en de overige schut-
tersvrienden verplicht zijn, 
nagedacht te hebben of men 
de organisatie ter hand wil 
en kan nemen. Wie als St.-
Antonius Nederweert toch al 
een aantal keren op het OLS-
podium gestaan heeft, zou 
toch ook al eens over het sum-
mum in de schutterswereld 
gedacht moeten hebben: ‘Was 
wäre wenn …’. Het is niet eens 
zozeer een verwijt als wel een 
praktisch probleem dat zich 
opdringt: wie anders dan de 
winnaar zou moeten organise-
ren? De OLS-Federatie is nooit 
de daadwerkelijke organisator, 
een nummer twee zou alleen 
vanuit een grote achterstands-
positie kunnen organiseren, 
los van de terechte twijfel, die 
daar moet heersen of ze het 
als niet-winnaar financieel wel 
rond krijgen. Laten we onze 
aandacht dus niet richten op 
de groei van het OLS, hoe 
belangrijk ook voor de uitstra-
ling, maar op de organisatie 
– naar mogelijkheid – door de 
winnaar. ‘Back to basics’ hoeft 
echt geen vies woord te zijn. 
Maar de eervolle organisatie 
weigeren is dat wel.

  Luc Wolters

Winnaar OLS vraagt bedenktijd

Schietwinst én organisatie 
gaan hand in hand

Foto: Fred Vliegen

Foto:Lieske Leunissen
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Schutterij van Tungelroy laat de historie van 
het OLS herleven
 

TUNGELROY - Na het winnen van het OLS 2005 door 
schutterij St.-Catharina uit buurdorp Stramproy werd 
door een aantal schutters uit Tungelroy geopperd om 
in 2006 ‘te voot’ naar het OLS te gaan. Het idee werd 
opgepakt door het bestuur en verder uitgewerkt. ‘Te 
voot’ hield eigenlijk in dat de geschiedenis moest 
herleven. Vroeger ging men te voet of met paard en 
kar naar de schuttersfeesten. Het laten herleven van 
geschiedenis past bovendien in de context van het Oud-
Limburgs Schuttersfeest, dat in 2006 honderd jaar deze 
naam draagt, en waarvan de voorlopers teruggaan tot 
midden negentiende eeuw.
 

Historische 
overpeinzingen
Hierbij moet ook opgemerkt 
worden dat de geschiedenis 
van de hedendaagse schut-
terijen nauw samenhangt met 
de coöperatieve gedachten 
van de agrarische gemeen-
schap in Limburg uit het einde 
van de negentiende eeuw. De 
oprichter van de LLTB was de 
‘Boerenkoning’ Jan Truijen 
(�838-�9�9) uit Altweert, 
alwaar hij betrokken was bij 
schutterij St.-Antonius. In 
Tungerloy werd in �892 de eer-
ste Zuid-Nederlandse coöpe-

ratieve zuivelfabriek opgericht 
door het hoofd der school Jean 
Ament. Het neefje van Jean 
Ament was de op 25 augustus 
�906 geboren Pierre Moors. 
Als bisschop van Roermond 
was hij veertig jaar geleden de 
enige Tungelroynaar die op 
het OLS in Stramproy in �966 
schoot. Dit OLS was de aan-
leiding voor de oprichting van 
schutterij St.-Barbara.
 
Pet en sjerp
Deze historische overwegingen 
hebben ertoe geleid dat schut-
terij St.-Barbara Tungelroy aan 

het OLS 2006 deel zou nemen 
in de kledij van de schutterijen 
anno �906. Om dit op histo-
risch verantwoorde wijze te 
doen is contact gezocht met 
heemkundigen en kenners van 
de Limburgse klederdrachten. 
Informeel werd dit idee vanuit 
de OLS-federatie en OLS-jury 
positief begroet. De meeste 
schutters droegen destijds het 
goede zondagse pak, de koning 
een frak met hoge hoed. De 
commandant was één van de 
weinigen die met een sjako of 
steek en sabel van een mili-

taire uitrusting 
was voorzien. 
Slechts één of 
twee trom-
men sloegen 
de eenvoudige 
marsmuziek. De 
manschappen 
waren herken-
baar aan een 
sjerp of pet. De 
dames – hoewel 
die zelden al 
deel uitmaakten 
van de schutterij 
– gingen des-
tijds gekleed in 
zware rokken en 
bovenkledij, een 
plak met een 
gouden ‘schuif ’ 

als borstsieraad en op het 
hoofd een fraaie breed afhan-
gende witte kanten muts. Het 
Tungelroyse gezelschap ging 
compleet met dames en kinde-
ren op stap. Tijdens de optocht 
volgden de dames en kinderen 
achter de schutterij.
 
Buks Janke
Alhoewel de schutterij St.-
Barbara pas veertig jaar 
bestaat, heeft er in de jaren 
twintig in Tungelroy ook 
enkele jaren een schutterij 
bestaan. Nadat deze vereni-
ging was opgeheven werd de 
buks verkocht aan schutterij 
St.-Catharina Stramproy. Daar 
kreeg de buks de naam ‘Janke’, 
genoemd naar de vroegere 
buksmeester Jan Geelen (‘Wils 
Janke’) uit Tungelroy. De 
schutterij van Stramproy had 
na de Tweede Wereldoorlog 
twee buksen. Veel schutterijen, 
vooral in Noord-Limburg, 
waren door oorlogsgeweld 
hun buksen kwijt geraakt. De 
toenmalige OLS-federatie ver-
zocht haar leden die twee of 
meer buksen hadden, om één 
af te staan aan noodlijdende   Behulpzaam wordt het laddertje aangereikt om de dames van de wagen te helpen. 

  De buksmeester met buks 
‘Janke’ aan de fiets gebonden 
en de kogels voorop.
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schutterijen. Zo gebeurde 
het dat buks Janke in bezit 
kwam van schutterij St.-Jan 
Grubbenvorst. Na daar jaren 
dienst te hebben gedaan, kreeg 
buks Janke een prominente 

plek in het gemeentehuis van 
Grubbenvorst. Maar door 
herindeling raakte de buks 
verzeild in een depot van de 

gemeente Horst aan de Maas. 
Ingepakt in plastic kwam 
ze na enkele jaren terug in 
de wapenkamer van St.-Jan 
Grubbenvorst. Na speurwerk 
door leden van St.-Barbara 
kwam de oude buks weer 
boven water. Buks Janke werd 
voor enkele maanden in bruik-
leen gegeven aan Tungelroy. 
Deze historische buks is door 
de schutters van Tungelroy 
mee naar het OLS genomen. 
Geschoten werd er niet mee, 
maar de traditionele vervoers-
wijze, namelijk gebonden aan 
de fiets met een kist ‘’keugel’ 
oogstte veel bekijks.

  De schutterij van Tungelroy ‘anno 1906’, vereeuwigd 
voor de oude pastorie.     Foto: @fotografie  vanderfeesten 

  De schutterij als familieaange-
legenheid.

 

  
De man in zondags pak met hoge 

hoed en piek, de vrouw in ’t zwart 
met plak en kanten muts.
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De kerk liep leeg
Het OLS-programma voor de 
Tungelroyse schutters zag er 
als volgt uit: om half elf ver-
trek van de dames en enkele 
schutters met paard en wagen 
richting de St.-Barbarakerk. 
Bij café ‘De Klak’ werd halt 
gehouden om de schutters op 
te halen die na de Hoogmis 
waren blijven kaarten. Hier 
kwam ook de buksmeester 
aanfietsen, de buks aan de 
stang van de fiets gebonden, de 
kogels voorop. De comman-
dant riep de tamboers bijeen 
om de schutters op te tromme-
len. Pastoor Schreinemacher 
verliet met het aanwezige 
kerkvolk de kerk. Enkele hon-
derden Tungelroynaren waren 
getuigen van dit grootse 
vertrek. De pastoor gaf de 
zegen en sprak de hoop uit 
om de volgende zaterdag 
weer te verzamelen bij de St.-
Barbarakerk, maar dan in de 
aanwezigheid van d’n Um. De 
voorzitter van de schutterij gaf 
pastoor en kerkvolk hiervoor 
een gebedsintentie mee; een 
gebed tot de in �900 heilig ver-
klaarde Rita van Cascia, patro-
nes van de onmogelijke zaken. 
Onder luid applaus en ‘loe-
wende klokke’ vertrok de stoet 

via de Tungelderdorpstraat  
naar de uit �784 daterende 
oude pastorie, thans de 
woning van de notaris. Hier 
stond een fotograaf uit Weert 
klaar die de schutterij voor de 
eeuwigheid vastlegde.

Bloemen voor de 
Koningin
Nadat de dames weer op 
de kar met Belgisch paard 
gezeten waren vertrok de 

groep via ‘Hille Beth’ over de 
Swalebosheuvel naar het dal 
van de Tungelroyse Beek. Kort 
daarna werd het Stramproyse 
feestterrein bereikt. Paard en 
wagen wachtten in de lommer 
op wat komen ging. Heel in de 
verte sloeg het Angelusklokje 
van Tungelroy twaalf uur. In 
Stramproy werd onder num-
mer twee deelgenomen aan de 
optocht. De schutterij oogstte 
zeer veel bijval met de forma-
tie en kleding. De dames en 
kinderen volgden achter de 
schutterij, oude Limburgse lie-
deren zingend. Net zoals vroe-
ger werden ze muzikaal onder-
steund door een accordeonist, 
die menig toeschouwer het 
Limburgs Volkslied deed laten 
zingen. Bij het defilé liep de 
jongste deelneemster van drie 
jaar uit het gelid om Koningin 
Beatrix een bloemetje te geven. 
Aanvankelijk meende ze dat 
de koningin van schutterij 
St.-Catharina Stramproy de 
echte Koningin was. Dit onder 
grote hilariteit van de eretri-
bune. Terug op het feestterrein 
maakten de schutters zich 
gereed voor de schietwedstrij-
den. Dit wedstrijdonderdeel 
was voor de schutterij snel 
voorbij, maar dat is niet ver-
wonderlijk als je de buks moet 
aanleggen richting eigen dorp. 
De terugtocht naar Tungelroy 
volgde pas laat op de avond en 
net zoals honderd jaar geleden, 
‘te voot’. Menig schutter kwam 
toen tot de conclusie dat de 
heenweg een stuk korter was 
dan de terugweg.

   Peter Korten,  
voorzitter 
Luc Wolters, redactie
Foto’s, tenzij anders 

vermeld: Fred Vliegen

  Commandant Peter 
Korten met sabel en 
steek. Ook de vrouw en 
het kind dragen traditi-
onele kledij.

  Tijdens de optocht
Foto: Lieske Leunissen

 

  Regelgevingen en vergunningen zijn een gruwel voor iedere OLS-
organisator. Op het schuttersfeest op 29 juni 1893 in Stramproy 
(voorloper van het OLS) waren er ook verbodsbepalingen door de 
overheid, getuige de bekendmaking in de krant. Wat hiervan anno 
2006 nog van toepassing is, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat St.-
Barbara Tungelroy een accordeonspeler in haar gelederen had mee-
lopen, die het publiek en de dames van de schutterij aan het zingen 
kreeg. Kanton van Weert, juni 1893
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De foto’s voor de collage en het OLS-artikel zijn gemaakt door:
Fred Vliegen
Lieske Leunissen
Bart Hölscher
& schuttersvrienden Amstenrade
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Willen Bussen-Schutten 
met eeuwenoude 
traditie breken?
NEER - In Neer geldt al sinds 1645 de traditie dat 
de Bussen-Schutten meetrekken in de jaarlijkse 
Sacramentsprocessie en dan het voorrecht hebben om 
als eerste de brug bij het Eiland te mogen oversteken. 
Dit jaar trokken de Bussen-Schutten voor de eerste 
keer niet mee in de Sacramentsprocessie, maar kozen 
wél voor deelname aan het bondsschuttersfeest in de 
aangrenzende gemeente. Daardoor een ware dorpsrel 
ontketenend. Wat is er gebeurd?

Op 25 maart vernamen de 
Bussen-Schutten via het ver-
enigingsnieuws van schutterij 
St.-Sebastianus Neer dat de 
Sacramentsprocessie dit jaar, 
door overmacht, een week 
later zou moeten plaatsvinden 
en wel op 25 juni. Hevig gepi-
keerd reageerden de Bussen-
Schutten omdat ze niet recht-

streeks door het kerkbestuur 
op de hoogte waren gebracht 
van de datumwijziging. De 
datumwijziging betekende dat 
de Bussen-Schutten op één dag 
deel zouden moeten nemen 
aan de Sacramentsprocessie in 
Neer én aan het bondsschut-
tersfeest van de Schuttersbond 

Juliana in Helden. En zo begon 
het te broeien in het door-
gaans rustige Neer.

Op � juni verschijnt in ‘Ons 
Eigen Nieuws’ (weekblad 
voor Neer) en op de website 
van de Bussen-Schutten een 
schrijven met daarin de veel-
zeggende zin ‘zoals de zaak er 

nu bij staat, gaan wij voor het 
eerst niet mee en gaat er dus 
iemand anders als eerste over 
de brug op het Eiland’. Ik ben 
van mening dat deze tekst tot 
stand is gekomen vanuit emo-
tioneel denken en handelen 
van de Bussen-Schutten en 
verder de boventoon is blijven 

voeren zonder de consequen-
ties, van een eenzijdige beëin-
diging van deze eeuwenoude 
traditie, te beseffen. 

Een artikel in Dagblad De 
Limburger van �7 juni met 
als titel ‘Voorlopig einde van 
een Neerse traditie’ zorgde 
er voor dat ook buiten Neer 
de wenkbrauwen werden 
gefronst. Wanneer Ons Eigen 
Nieuws op 22 juni op haar 
voorpagina het programma 
en de samenstelling van de 
Sacramentsprocessie publi-
ceert, is de naam van de 
Bussen-Schutten doorgehaald, 
maar toch nog duidelijk lees-
baar voor iedereen. Pijnlijk!

Ongeveer �75 schutterijen en 
schuttersgilden zijn aangeslo-
ten bij de OLS-Federatie. Het 
maximaal aantal deelnemende 
verenigingen aan een OLS is 
nooit groter geweest dan �64. 
Dit komt simpelweg omdat er 
elk jaar een aantal schutterijen 
zijn die (terecht) voorrang 
geven aan de begeleiding van 
de processie in hun dorp en 
derhalve afzien van deelname 
aan het OLS. In een aantal 

gevallen wordt de oplossing 
gevonden door een plaats later 
in de optocht te vragen. Dit 
geldt ook voor deelname aan 
bondsschuttersfeesten. Men 
heeft er begrip voor dat kerke-
lijke verplichtingen voor gaan 
en leiden daarom nooit tot 
een boete voor te late of geen 
deelname. 

De vraag die uit dit alles naar 
voren komt, is: ‘Was het niet 
mogelijk voor de Bussen-
Schutten om zowel met het 
kerkbestuur als het bonds-
bestuur afspraken te maken 
om op die ene dag aan de 
Sacramentsprocessie én het 
bondsschuttersfeest deel te 
kunnen nemen?’. Ik betreur 
de gevolgde opstelling van het 
kerkbestuur en de Bussen-
Schutten. Toch adviseer ik om 
een goed gesprek aan te gaan 
om uit de ontstane impasse 
te geraken. Het zou jammer 
zijn als door ‘waersigheid’ een 
mooie traditie én een broeder-
schap verloren zouden gaan.

  Wim Pijpers

Foto’s: Fred Vliegen, OLS 2006



Het was een volksfeest!

Zuid Limburgs Federatiefeest 2006
DOENRADE - De organisatie van het Zuid Limburgs 
Federatiefeest op zondag 16 juli heeft gelijk gekregen, 
het ZLF Doenrade was een echt volksfeest! Niet alleen de 
schutters en hun aanhang maar ook alle inwoners van 
Doenrade en verre omstreken hebben ervan genoten.

Feestterrein in de zon
Het feestterrein aan de rand 
van Doenrade lag er schit-
terend bij. Het terrein oogde 
groot maar was gemakkelijk 

te belopen. De activiteiten 
konden goed gevolgd wor-
den. Parkeerplaatsen lagen 
in de directe nabijheid van 
het terrein zodat zowel de 
deelnemers als de bezoekers 
niet te ver in de brandende 
zon hoefden te lopen. Hoewel 
iedereen hoopt op mooi weer 
bij zijn feest, kan de zon soms 
toch wat te uitbundig zijn 
medewerking verlenen. Het 
was warm die zondagmiddag, 
ieder plekje schaduw werd 

benut, water was bijna 
n i e t aan te slepen om 

de dorst te lessen. De terreinen 
waar de exercities gehouden 
werden waren, omdat ze spe-
ciaal waren aangelegd, glad. 
Het droge zand speelde enkel 
parten bij de keuringen van 
de koningsparen, de marke-
tentsters en de bielemannen. 
De begeleiding had handenvol 
werk met het poetsen van de 
schoenen en het stofvrij maken 
van de broeken en jurken. De 
Stichting ZLF Doenrade 2006 
was erin geslaagd om samen 
met de honderden vrijwilligers 
de festiviteiten niet alleen goed 
voor te bereiden maar ook 
goed te begeleiden. Er was, 
buiten de hitte, geen wanklank 
te bespeuren, niet op het feest-
terrein en niet in het rijkelijk 
met vlaggen versierde dorp tij-
dens de optocht en het defilé. 
‘Voorkomen is beter dan gene-
zen’ moet de lijfspreuk van de 
organisatie geweest zijn. Er 
was dan ook aan alles gedacht 
en alles was georganiseerd. 

Festiviteiten vooraf
De festiviteiten rondom het 
ZLF in Doenrade namen drie 
dagen in beslag. Op vrijdag �4 
juli traden in een reeds lang 
van tevoren uitverkocht feest-
paviljoen de artiesten Jan Smit, 
Corrie Konings, Jan Keizer, 
Albert West en look-a-like 

‘André Hazes’ Grad Daemen 
als vervanger van Danny 
Christiaan en Antje Monteiro 
op. De sfeer was enorm, dank 
zij de vooruitziende blik van 
de organisatie was de zeer 
grote tent weliswaar uitver-
kocht, maar niet afgeladen 
vol. Ruimte om te feesten. 
Bovendien werkte het weer 
mee en kon men buiten ook 
genieten van het spektakel. Op 
zaterdag �5 juli vond om �7 
uur de officiële opening plaats 
door de voorzitter van de 
federatie Jo Herffs en de voor-
zitter van de organisatie, Jeu 
Smeets. De daaropvolgende H. 
Mis, opgedragen door pastoor 
Louis Cordewener werd opge-
luisterd door het trommel- en 
fluitenkorps van de organise-
rende schutterij St.-Michael. 
Tijdens zijn preek ging pastoor 
Cordewener in op de beteke-
nis van de schutterij voor de 
gemeenschap Doenrade. Hij 
roemde haar inzet voor de 
gemeenschap, niet alleen tij-
dens de feesten maar geduren-

de het gehele jaar. Na afloop 
van de H.Mis was er een kof-
fietafel voor de genodigden en 
de gemeenschap Doenrade. 
Na de koffietafel werd onder 
muzikale begeleiding van het 
orkest ‘de Kaofblazers’ een 
voorzichtig begin gemaakt van 
het federatiefeest.

Het Federatiefeest
Het ZLF, ook wel het ‘klein 
OLS’ genoemd, is een feest 
voor alle schutterijen aange-
sloten bij de ‘schuttersbond 
Born-Echt e.o.’, de ‘Rooms-
Katholieke Zuid-Limburgse 
schuttersbond’ en de ‘schut-
tersbond Sint Gerardus’. 6� 
Verenigingen nemen deel, 
een aantal dat het feest voor 
veel schutten extra aantrek-
kelijk maakt. Op zondag �6 
juli stroomden deelnemers en 
toeschouwers al vroeg naar het 
feestterrein. Vanaf �� uur was 
de ontvangst van de schutterij-
en en de genodigden. Iedereen 
zocht en vond een goede plek. 
Om �3 uur was het zover. 
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Een aantal (zes, twee uit elke 
bond, vooraf door loting vast-
gesteld) schutterijen stelden 
zich op voor de kiosk waarop 
de opening zou geschieden. 
De federatievoorzitter Herffs 
was de eerste spreker. Hij 
heette eenieder welkom en in 
het bijzonder Leon Frissen, 
gouverneur van Limburg, en 
Ger Koopmans, lid van de 
Tweede Kamer der Staten-
Generaal. De officiële opening 
gebeurde door burgemeester 
Frans Beckers van de gemeente 
Schinnen. Ook de voorzit-
ter van de Stichting ZLF 
Doenrade 2006 Jeu Smeets was 
een van de sprekers die eenie-
der welkom heette. Vervolgens 
nam de voorzitter van schut-
terij St.-Michael het woord en 
het commando over. De fan-
fare St.-Caecilia uit Doenrade 
speelde de volksliederen, 
waarbij het Limburgs volkslied 
luidkeels werd meegezongen 
door de aanwezigen. Klokslag 
half twee verliet de eerste 
schutterij het feestterrein en 
de kleurrijke optocht door de 
straten van Doenrade zette 

zich in beweging. Bij het verla-
ten van het feestterrein was te 
zien dat elke lantaarnpaal langs 
de optochtroute  voorzien was 
van de Nederlandse driekleur. 
Deze vlaggenparade samen 
met de talloze vlaggen die aan 
de gevels hingen getuigden van 
het feit  dat de bewoners van 
Doenrade alles uit de kast had-
den gehaald om het ZLF van 
hun schutterij te laten slagen! 
De medewerking van de bevol-
king was het positieve gevolg 
van de inspanningen van het 
stichtingsbestuur dat van 
meet af aan in woord en daad 
heeft verkondigd dat het een 
volksfeest in en van Doenrade 
moest worden. In die opzet is 
men dus geslaagd. De optocht 
werd zowel door schutters als 
toeschouwers omschreven als 
schitterend. De toeschouwers 
maakten de schutters compli-
menten en visa versa. Iedereen 
was zeer tevreden, zeker toen 
na de optocht de gezelligheid 
op de feestweide werd voort-
gezet. Luttele seconden na het 
binnentrekken van de laatste 
schutterij werd het feestter-

rein overspoeld met duizen-
den mensen, die met veel 
belangstelling de verschillende 
wedstrijdonderdelen hebben 
gevolgd. Het hoogtepunt was 
natuurlijk de schietwedstrijd, 
die werd gewonnen door St.-
Hubertus uit Nattenhoven. De 
dagprijs ging echter naar St.-
Urbanus uit Monfort. Samen 
hebben schutters en bezoekers 
er een geweldig en gezellig 
feest van gemaakt. De organi-
satie schatte in dat er ongeveer 
�0.000 bezoekers aanwezig 
waren. Jammer voor de pen-
ningmeester was wel dat al 
zeer velen ruim voor de ope-
ning van de entreekassa’s zowel 
langs de route van de optocht 
als op het feestterrein aanwezig 
waren. Dit kon de pret echter 
niet drukken, er heerste een 
super sfeer, mede door de 
optredens van Anderkover en 
Legata.

Opmerkelijk:
-  Tijdens het OLS in 

Stramproy waren zowel de 
koningin van de schutterij uit 
Oirsbeek als de koning van 

de schutterij uit Puth eerste 
geworden. In Doenrade zijn 
ze in het geheel niet in de 
prijzen gevallen.

-  Tijdens de uitreiking van de 
dagbeker aan de schutterij 
St.-Urbanus uit Montfort 
viel op dat de tent hartstikke 
vol was. De muziek werd 
gevraagd even te pauzeren 
doch de prijsuitreiking op de 
kiosk plaatsvond. Op het veld 
ervoor was bijna niemand. 
Wellicht de volgende keer 
de dagprijs in de tent uitrei-
ken waardoor de winnende 
schutterij de eer krijgt die ze 
toekomt?

-  Leon Frissen staat bekend 
als een bekwaam schutter. In 
Doenrade raakte hij niet het 
bölke maar de lat. Speelde de 
zon of Alfa hem hier parten?

-  Het ZLF wordt een paar 
weken na het OLS gehouden, 
in de vakantieperiode. Is het 
niet iets om over na te den-
ken om het ZLF te houden 
aan het eind van het schut-
terseizoen? 

   Herman Hawinkels
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Foto’s ZLF: Lieske Leunissen en Fred Vliegen
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Schuttersbond St.-Gerardus viert 75-jarig bestaan

Presentatie op kasteel Amstenrade
Op zondag 24 september vieren de leden van 
schuttersbond St.-Gerardus Amstenrade het feit 
dat zij 75 jaar geleden zijn gaan samenwerken om 
de ‘wilde’ schuttersfeesten beter te organiseren. In 
november 1930 vond de oprichtingsvergadering van de 
nieuwe schuttersbond plaats in Heerlen. Dhr. Gerard 
Fleischeuer, voorzitter van St.-Lambertus uit Oirsbeek, 
was een grote promotor en een van de oprichters van de 
nieuwe bond. Er sloten zich een twintigtal verenigingen 
bij aan en er werd domicilie gekozen in Amstenrade 
onder de naam: ‘R.K. Zuid-Limburgschen Bond van 
Geweerdragende Schutterijen’.

Onder leiding van Gerard 
Fleischeuer ontstond er een 
hechte samenwerking tussen 
het bestuur en de verenigingen 
en de bond kreeg rechtsper-
soonlijkheid op de statuten. 
Het huishoudelijk reglement 
en een schietreglement zorg-
den voor een geordende gang 
van zaken bij de vergaderingen 
en bondsfeesten. De naam 
van de bond is later ter nage-
dachtenis aan dhr. Fleischeuer 
veranderd in ‘Schuttersbond 
St.-Gerardus’.

Ofschoon de oprichtings-
vergadering al eind �930 
was, heeft het nog tot �932 
geduurd, voordat de eerste 
schuttersfeesten georganiseerd 
werden onder verantwoor-
delijkheid van de nieuwe 
bond. De eerste organisatoren 
waren Schimmert, Wintraak, 
Amstenrade en Jabeek.
Deze eerste feesten waren 
kleinschalig van opzet. De 
verenigingen marcheerden 
op de marsen van een tam-
boer of tamboer-hoornblazer 

een optocht met defilé, de 
koningsparen werden beoor-
deeld, de tamboers streden 
voor een medaille en er werd 

ook al voorzichtig geëxerceerd. 
Er werd geschoten met viertal-
len; drie punten per schutter.

  De koningsparen uit 2005 van de schuttersbond St.-Gerardus.   Collage: André Meijers

  Het koningspaar van St.-Gertrudis Amstenrade (koning Frans 
Pernot) tijdens één van de eerste bondsschuttersfeesten van de nieuw 
opgerichte schuttersbond te Wintraak (1932).



Onze tegenwoordige feesten 
zijn in de loop van de tijd uit-
gegroeid tot ware shows en op 
tal van terreinen wordt gestre-
den voor de overwinning. 
Uiteraard is het schieten verre-
weg de belangrijkste bezigheid 
op het feest, maar de neven-
wedstrijden, die tegenwoordig 
op onze bondsfeesten worden 
gehouden worden door onze 
schutterijen zeer belangrijk 
gevonden.
Zonder te overdrijven mogen 
we stellen, dat in het zuiden 
van Limburg de mooiste en 
meest gevarieerde feesten 
georganiseerd worden.
             
Tijdens de eerste bespreking 
voor het komende jubileum, 

bracht voorzitter Knippenberg 
naar voren, dat hij niet veel 
voelde voor een traditionele 
receptie. Liever zag hij een pre-
sentatie van alle aangesloten 
verenigingen om vrienden, 
bekenden en sponsors nog 
beter te laten kennismaken 
met alle wedstrijdonderdelen 
Waaraan onze schutterijen 
deelnemen.
Op 24 september is het zover; 
alle denkbare onderdelen van 
ons schutterswezen worden 
belicht op een feestpresenta-
tie, die gehouden wordt op 
de cour van het kasteel in 
Amstenrade.

  André Meijers

Kasteel Amstenrade, dat wederom als decor zal dienen 
van het bondsjubileum van de ter plekke zetelende 
bond St.-Gerardus.

  De keizersparen uit 2005 van de schuttersbond St.-Gerardus.
Collage: André Meijers

Programma voor 24 september 2006:

11:15 uur  Dialectmis

12:20 uur   Naar feesttent onder begeleiding  

van muziek

12:30 uur   Koffietafel voor kerkgangers  

in de feesttent. 

14:00 uur   Presentatie Schuttersbond St.-Gerardus

   welkomstwoord door de voorzitter.

15:15 uur finale

Aansluitend receptie in de feesttent
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16 september 1006:

Bieleman- & sappeurstreffen
Door: Edele Nobele Agtbaere 
Jonge en Oude Loffelijke 
Schutterye der Stadt en Vryheyt 
Valckenborch

De bieleman
Stoere schutter met (kunst-) 
baard, om niet herkend te 
worden. Vroeger gebeurde 
het wel eens dat een processie 
door andersdenkenden ver-
stoord werd. De functie van de 
bielemannen was het om even-
tuele obstakels uit de weg te 
ruimen. Gekleed in een flanel-
len broek en blauwe kiel, lede-
ren schort, baard en imposante 
berenmuts lopen de bieleman-
nen voor de schutterij. Als toe-
behoor dragen ze een tas met 
gereedschap en een grote bijl. 
Hoewel zij geen historische rol 
binnen de schutterij hebben 

gespeeld, zijn zij in 
de jaren ‘50 en ‘60 

aan de gezelschap-
pen toegevoegd. 
Folklore stond 
daarbij voorop. 

Wanneer men 
de man-

nen in de 
optocht 
fier voor-
bij ziet 
gaan, 
moet 
inder-
daad 
worden 
gecon-

cludeerd 
dat zij een 
verfraaiing 
vormen 
die het 
geheel nog 
kleurrijker 
maakt. 
Tijdens 

de fees-
ten 
kun-

nen zij deelnemen aan een 
wedstrijd waarbij wordt 
gecontroleerd of hun kleding 
in orde is, het benodigde 
gereedschap aanwezig is en 
de scherpe bijl met een leder 
kapje goed is afgeschermd. 
In sommige plaatsen wordt 
tijdens of na de processie voor 
hen het zogenaamde ‘poal-
houwe’ georganiseerd. Her en 
der door het dorp verspreid 
heeft men palen in de grond 
geslagen, mooi versierd met 
takken. Tussen de bladeren zijn 
flessen drank verstopt, meestal 
jenever, die de bielemannen als 
loon ten deel vallen, wanneer 
ze de palen omgekapt hebben.

De sappeur
Wanneer de bieleman in een 
militair uniform gekleed gaat, 
noemen we hem een sap-
peur. In lijn met symbolische 
taken om de vrije doorgang te 
waarborgen, zijn deze schut-
tersfiguren afgeleid van �9e 

eeuwse soldaten die ‘sappen’ of 
loopgraven moesten maken. 
Eertijds trokken met bijlen 
gewapende infanteriesolda-
ten voor de legers uit om de 
weg vrij te maken. Zij werden 
later als geniesoldaten bij de 
verbindingstroepen inge-
deeld. Ziedaar de verbindende 
schakel met de sappeur als 

‘wegbereider’ voor de schut-
terij. Evenmin als de functie 
van bieleman, treffen we in de 
oude regimenten de figuur van 
sappeur aan. Een duidelijke 
functie hebben ze daarom 
binnen de schutterijen nooit 

Foto: Fred Vliegen, bondsfeest 

Ubachsberg 2006
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vervuld. Veel meer moet men 
ervan uitgaan dat zij hun 
intrede hebben gedaan toen de 
verenigingen militaire unifor-
men gingen dragen naar het 
model van legeronderdelen 
die sappeurs in hun gelederen 
hadden. Aangezien zij een 
verrijking van het geheel zijn, 
heeft men ook voor hen een 
wedstrijd bedacht.

Het Bieleman- & 
sappeurstreffen
Naast de vele schuttersfeesten 
waaraan de bielemannen en 
sappeurs (mogen) deelnemen, 
wordt sinds kort ééns per jaar 
een speciaal treffen georgani-
seerd. Dit jaar valt De Jonge & 
Oude Nobele uit Valkenburg 
deze eer ten deel, omdat 
zij de vorige editie hebben 
gewonnen. Deze dag staat in 
het teken van verbroedering, 
echter met een wedstrijdele-
ment. De bielemannen en 
sappeurs meten hun krachten 
door verschillende opdrach-
ten uit te voeren. Naast deze 
krachtmeting wordt daarbij 
gelet op snelheid, behendig-
heid en samenwerking. De 
wedstrijdonderdelen behelzen 
onder meer: boomstam zagen, 
‘naegelen’, biervat tillen, hin-
dernisbaan, darten en bölkes 
schieten.

350 jaar Jonge Nobele 
Schutterij Valkenburg
We schrijven �656: ‘Hans 
Wilhem van Till van Tilren 
haef Drossard der Landen van 
Valckenborch ende Daelem 
Koninck geworden den �656’. 
Zo staat het gegraveerd in de 
zilveren koningsvogel die nu, 
na 350 jaar, nog steeds in het 
bezit is van de Valkenburgse 
schutterij. Telkens als de 
schutterij uitrukt, wordt deze 
koningsvogel door de regerend 
koning met gepaste trots en 
eerbied gedragen. Het is op 
basis van bovenstaande grave-
ring dat wij dit jaar ons 350-
jarig jubileum vieren. Maar de 
schutterij bestaat al veel langer. 
In �460 schonk het toenmalig 
stadsbestuur van Valkenburg 
enkele vaten bier aan de schut-
terij voor het winnen van het 
landjuweel, aldus een bewaard 
gebleven stadsrekening uit 
die tijd. Helaas is er nog geen 
continuïteit aangetoond tussen 
�460 en �656. Ondanks deze 
respectabele leeftijd (350 jaar) 
is er gekozen voor een beschei-
den opzet van de feestelijkhe-

den. Het 550-jarig jubileum 
in 20�0 zal dan ook een stuk 
grootser van opzet worden.

Het programma 
van 16 september:

�3:00 u. ontvangst
�4:00 u.  opening - vlaggen 

hijsen - kamer-
schieten - foto 
maken

�5:00 u.  aanvang spellen (‘s 
middags een tom-
bola)

�8:00 u.  gezamenlijke 
warme maaltijd, 
aansluitend prijs-
uitreiking 
Kom kijken -  
de moeite waard 
- gratis entree

Locatie: Koningswinkelhof, 
Plenkertstraat 59 (voorbij 
bierbrouwerij ‘De Leeuw’), 
Valkenburg aan de Geul

De zilveren koningsvogel met de 
inscriptie uit 1656 is uitgangs-
punt voor de jubileumviering.
Voorzijde jubileumboekje �98�, foto: 

Hans Hoffman

 

Het programma 
van 17 september:

09:30 u.  H. Mis in (oude) 
Nicolaas en 
Barbarakerk

��:00 u.  onthulling plaquet-
te in Gemeentegrot

�3:00 u.  opening - vlaggen 
hijsen - kamer-
schieten - foto 
maken

�4:30 u.  aanvang gelegen-
heid tot feliciteren

�6:00 u.  eerste officiële 
schot met de nieu-
we buks 
gratis entree 
– zelfde locatie: 
Koningswinkelhof
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St.-Urbanus Montfort 
trots op nieuwe uniformen
MONTFORT - Op vrijdag 5 mei presenteerde 
schutterij St.-Urbanus uit Montfort tijdens de eigen 
taptoe haar nieuwe uniformen. Na de optredens van 
diverse korpsen, was het de beurt aan St.-Urbanus. 
Het nieuwe uniform werd enthousiast begroet door 
het massale publiek. Aan deze presentatie is jarenlang 
voorbereidend werk voorafgegaan. Zo werd in 2004 
een deskundige commissie samengesteld met als taak 
een mooi en uniek uniform uit te zoeken. In 2004 
werd tijdens de Schuttersdag in Baexem Frans Smits 
jr. van het legermuseum in Delft benaderd of hij een 
helpende hand wilde bieden met het uitzoeken van 
een geschikt uniform. Op grond hiervan bezocht de 
uniformencommissie het legermuseum in Delft. Ook 
zijn tientallen uniformen in boeken en op het internet 
bekeken. Uiteindelijk werden door de commissie drie 
uniformen geselecteerd, waaruit de leden van St.-
Urbanus kozen voor het Grenadiersuniform uit 1829.

Beschrijving van het 
grenadiersuniform
Het nieuwe uniform van 
St.-Urbanus is een getrouwe 
kopie van het uniform dat 

werd ingevoerd toen het korps 
Grenadiers in �829 als nieuw 
onderdeel aan het Nederlands 
leger werd toegevoegd. Het 
is vervaardigd aan de hand 
van de documentatie die het 
Legermuseum te Delft wel-

willend heeft verstrekt. Dit 
uniform met de witte broek 
was het ‘mars- en uitgaanste-
nue’ van de Grenadiers. Het 
werd tot �840 gedragen; toen 
is de witte broek vervangen 
door een donkerblauwe. 

Bij de oprichting van het 
Grenadierskorps is getracht 
de militairen een martiaal 
uiterlijk te geven. Ongetwijfeld 
hebben de Franse grenadiers 
hierbij als voorbeeld gediend. 
Zo is de karakteristieke beren-
muts geïntroduceerd. Deze 
muts werd oorspronkelijk 
van het vel van zwarte beren 
gemaakt, echter de Montfortse 
mutsen zijn van kunstbont. 
Aan de voorkant is een 
embleem van geelkoper in de 
vorm van een halve zon met 
een witte metalen springende 
granaat. De officieren heb-
ben een gouden kwastje en de 
schutters een wit kwastje aan 
de bovenkant van de muts. 
De jas is van zwart laken 
gemaakt met koperen knopen 
en voorzien van acht gele dub-
bele borsttressen. De tressen 
zijn met rood afgebiesd. De 
jas is aan de voorzijde recht 
horizontaal gesneden en rood 
afgebiesd. Vanaf de heup lopen 
de jaspanden in twee punten 
naar achteren. De panden zijn 
van rode omslagen voorzien. 
Op de zwarte gedeelten tussen 
de rode opslagen bevinden 
zich drie gele dubbele lissen, 

Foto: Lieske Leunissen

 

Foto: Lieske Leunissen



Limburgs Schutterstijdschrift 72 September 200639

horizontaal geplaatst met 
knopen. Op de onderrug twee 
geel metalen knopen. Op de 
schouders witte epauletten, 
rood gebiesd en voorzien van 
geelmetalen springende grana-
ten. Op beide schoudernaden 
een rode wing. De broek is 
van ruw katoen. Alleen bij de 
schutters heeft die wat kortere 
pijpen met kleine splitten aan 
de buitenkant. Daaronder wor-
den witte katoenen slobkousen 
gedragen. Die zijn makkelijker 
te wassen en te drogen dan een 
volledige broek. De schoenen 
zijn zwart.

Sappeurs
Wanneer de schutterij voorbij 
marcheert, zien we achter de 
bordjesdrager twee sappeurs. 
Toen Napoleon was verslagen 
en Nederland weer een eigen 
leger oprichtte, werden sap-
peurs bij de verschillende 
legeronderdelen ingedeeld, 
die hetzelfde uniform droegen 
als dat van hun onderdeel. 
Sappeurs moesten loopgraven, 
barricades en borstweringen 
maken. Daarvoor hadden zij 
een bijl, een schop, een zaag of 

een pikhouweel bij zich. Het 
leren schootsvel dat zij droe-
gen was bedoeld om tijdens 
hun kleding tijdens het werk 
te beschermen. De sappeurs 
waren omstreeks �830 bewa-
pend met een geweer (type 
M-�8�5) en een sabel om zich 
te kunnen verdedigen. Bij St.-
Urbanus dragen de sappeurs 
replica’s van deze wapens. 
Voor op het schootsvel is 
een patroontas aangebracht, 
voorzien van het sappeursem-
bleem: twee gekruiste bijlen. 
De sappeurs waren de voorlo-
pers van het geniekorps.

Muziek en 
marketentsters
Na de sappeurs volgt de tam-
boer-maître met het klaroen-
korps. De tamboers en blazers 
dragen geen slobkousen. 
Onder de rode wings op de 
schouders is een rood-witte 
franje om een lid van het 
muziekkorps aan te duiden. 
Hierna komen de vier marke-
tentsters. Kleur en uitvoering 
van hun uniform dient volgens 
de normen van de OLS-fede-
ratie in overeenstemming 

te zijn met het uniform van 
de schutterij. Conform deze 
normering zijn ze ontworpen, 
vervaardigd en geschonken 
door de beschermvrouwe van 
de schutterij, mevr. Lamberigts 
uit Maastricht. Vroeger droe-
gen de marketentsters ook wel 
grote luifelhoeden met strik-
ken onder de kin, maar ook 
de hoedjes waarvoor Montfort 
gekozen heeft. De marketent-
sters vervulden de rol van de 
tegenwoordige kantinedienst 
(in het leger). Hun vaatje bevat 
jenever of iets dergelijks. Ze 
zijn voorzien van brood, kaas, 
worst, glaasje, mesje en hand-
doek. Onder de witte schort is 
een leren geldbuideltje, waarin 
vroeger het geld werd opge-
borgen dat ze met de verkoop 
van etenswaar en drank ver-
dienden.

Officieren en schutters
De vaandeldrager wordt 
gevolgd door het koningspaar, 
de officieren en de schutters. 
De koning draagt hetzelfde 
uniform als de officieren. In 
zijn rechterhand houdt hij de 
zilveren koningsvogel vast. 

Over zijn uni-
form draagt hij 
een zwart kazui-
fel met de zil-
veren schilden. 
De koningin 
draagt een kleed 
dat qua kleur en 
uitvoering moet 
passen bij het 
uniform van de 
schutterij. In het 
haar een zilveren 
diadeem en in 
haar hand een 
boeket. De offi-
cieren hebben 
op de zijnaad 
van de broek 
een glimmende 
bies. Zij dragen 
een degen in een 
leren schede. De 
schutters heb-
ben hetzelfde 
geweer en sabel 
als de sappeurs. 

Aan de gekruiste witte bande-
lieren hangt links de sabel en 
rechts een patroontas. Deze tas 
is eveneens voorzien van een 
gele ontploffende granaat, het 
embleem van de grenadiers. 
Voorop is op de ene bandelier 
de springende granaat beves-
tigd, op de ander een geelko-
peren leeuwenkop met aan 
een kettinkje een ruimnaald. 
Die diende om het zundgat 
van het geweer door te steken. 
Dat is het gat waardoor de 
vonk van het slaghoedje naar 
het kruit in de loop slaat. Na 
een aantal schoten koekte die 
opening dicht en kon men 
dus niet meer schieten. Met 
de ruimnaald werd dat euvel 
verholpen. 

Broek zonder plooi
Dit zijn de belangrijkste gege-
vens over het uniform van 
St.-Urbanus. Verder is nog ver-
meldenswaardig dat de broe-
ken van deze uniformen zon-
der plooi gedragen dienen te 
worden. Dit leidt wel eens tot 
verwarring bij sommige jury-
leden. De aanschaf van nieuwe 
uniformen heeft echter ook 
een schaduwzijde, namelijk 
het financiële aspect. Zo ook 
voor St.-Urbanus; de schut-
terij telt �34 leden, waarvan 84 
geüniformeerd. De aanschaf 
van deze uniformen betekende 
dus een enorme aanslag op de 
financiën. Door jarenlang kei-
hard te werken en door diverse 
activiteiten te ontplooien is dit 
benodigde geld er gekomen. 
Hierop is de Montfortse schut-
terij met recht trots. Tenslotte 
een woord van dank aan de 
firma Janfré voor het verwaar-
digen van de uniformen, dhr. 
Smits van het Legermuseum 
voor de documentatie en de 
afbeeldingen, dhr. Van de 
Water (Legermuseum) voor 
de adressen van leveranciers 
van replica geweren, degens, 
patroontassen etc. And at last 
but not at least dank aan de 
uniformencommissie voor het 
verwezenlijken van dit uni-
form.

Foto: 

Fred Vliegen
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Jubileumviering St.-Odilia Ospeldijk
OSPELDIJK - In het weekend van 26-28 mei hebben 
drumband en schutterij St.-Odilia Ospeldijk het 
vijftigjarig jubileum gevierd. Vanaf 15 mei zijn we bijna 
dagelijks enkele uren bezig geweest met het opbouwen 
en regelen voor dit feestweekend. Naarmate het 
jubileum dichterbij kwam werden werkdagen langer om 
alles zo goed als mogelijk te laten verlopen. Zover het in 
onze macht lag lieten we niets aan het toeval over.

Huldigingen
Op vrijdag hebben wij een 
reünie georganiseerd voor alle 
(oud-) leden. Tevens hadden 
wij een receptie voor onze 
jubilarissen. Het hoogtepunt 
op de vrijdag was de konink-
lijke onderscheiding voor dhr. 
J. van Kimmenade, uitgereikt 
door waarnemend burgemees-
ter H. Vos van de gemeente 
Nederweert. Het voltallige 
college van B&W was hierbij 
aanwezig. J. van Kimmenade 
is een van onze medeoprich-
ters en nog steeds actief als 

bestuurslid en schutter. Ook 
de OLS-federatie heeft diverse 
onderscheidingen mogen 
uitreiken. Van  Kimmenade 
ontving de medaille in goud 
met kroontje voor zijn gouden 
lidmaatschap, aan de dames 
A. van Kimmenade en L. Vaes, 
en de heren H. van Hulsen en 
W. Broens werd de medaille 

in zilver uitgereikt omdat ze 
25 jaar lid waren van de OLS 
federatie. Zij allen zijn steun-
pilaren op hun gebied binnen 
onze vereniging. De Kantonale 
Schuttersbond EMM had nog 
een verrassing voor onze ver-
eniging in petto: aan de voor-
zitter werd de zilveren legpen-
ning overhandigd vanwege het 
50-jarig bestaan van de schut-
terij. De laatste onderschei-
dingen werden uitgereikt door 
het LBT. De heren W. Janssen, 
J. van Hugten, Th. Klaessens 
en mej. S. Schreurs ontvingen 

de zilveren speld wegens hun 
inzet binnen het trommel-
korps gedurende meer dan 25 
jaar. Mej. R. van Hugten kreeg 
de bronzen speld uitgereikt 
vanwege haar �0 -jarig lid-
maatschap van de LBT. 

Reünie
Voor, tijdens en na al deze 

huldigingen hadden wij een 
zeer druk bezochte receptie. 
Aansluitend was er een reünie 
voor alle (oud-) leden. Op het 
podium was een overzicht van 
onze uniformen tentoonge-
steld. Naast het podium stond 
een fotowand met 50 jaar 
verenigingshistorie. Later op 
de avond werd nog een nieuw 
verenigingsvaandel onthuld. 
Dit vaandel werd ons aange-
boden door M. Hulsen die 
veel van haar vrije tijd hier-
aan besteed had. Bovendien 
kreeg de schutterij een nieuwe 
koningssabel aangeboden door 
dhr. J. van Kimmenade. Zowel 
het vaandel als de koningssabel 
werden ingezegend door onze 
pastoor Coumans. Daarna 
werd er nog doorgefeest en 
vooral bijgepraat door de reü-
nisten die elkaar al langer niet 
gezien hadden. Ook werden 
nieuwe contacten gelegd en 
oude vriendschappen in ere 
hersteld. 

Jubileumfeest
Op zaterdag werd er de laatste 
hand gelegd aan de opbouw 
van ons schuttersfeest. ’s 
Avonds was er een optreden 
van de MDP Band uit Ospel. 
Deze bestaat voornamelijk 

uit leden van de Harmonie 
Melodie der Peel en enkele 
Ospelse muzikanten. Deze 
band bracht de stemming er 
goed in en het was gezellig 
druk in de feesttent. Op zon-
dag was het vroeg dag om de 
feesttent in orde te maken voor 
het jubileumschuttersfeest. 
Onder stralende weersomstan-
digheden (de hele week viel er 
regen tijdens het opbouwen) 
liep de optocht door de straten 
van de kern van Ospeldijk. Op 
het feestterrein teruggekomen 
begonnen de diverse terrein-
wedstrijden zoals de marswed-
strijden en solistenwedstrijden. 
Beoordelingen van de mooiste 
keizersparen, keizers, konings-
paren, koningen, marketent-
sters, vendelzwaaien. De diver-
se soorten exercitie kwamen 
ook aan de orde. Al deze ter-
reinwedstrijden werden druk 
bekeken door de vele belang-
stellenden. Uiteindelijk werd er 
natuurlijk ook geschoten die 
middag want daar draait het 
immers om bij de schutterijen. 
Na het korpsschieten werd 
om �8 uur begonnen met het 
kavelen. Uiteindelijk wist St.-
Antonius Nederweert zowel de 
gemeente- als de dagbeker te 
winnen. Na de prijsuitreiking 

  Waarnemend burgemeester H. Vos reikt de koninklijke onderschei-
ding uit aan J.van Kimmenade.

 

  Groepsfoto van bestuur en jubilarissen van St.-Odilia Ospeldijk.
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Tien-puntenplan
Na het overlijden van Frans 
Wolters is het Limburgse 
Tweede-Kamerlid Ger 
Koopmans door bondsvoor-
zitter Louis Litjens gevraagd 
om beschermheer te worden 
van de schuttersbond Juliana. 
‘Een eervol verzoek dat ik met 
veel plezier heb aanvaard’, 

aldus Ger Koopmans. ‘Hoewel 
ik al eerder wist van allerlei 
problemen die schutterijen 
hadden, ben ik me er daarna 
intensief mee gaan bemoeien. 
Problemen met geluid, de 
loodproblematiek, het onzin-
nig grote schootsveld, de cir-
culaire schietwapens, de vele 
vergunningen voor evenemen-

ten en noem maar 
op. Al eerder had 
ik mij in de Kamer 
ingezet voor minder 
regels voor vrijwil-
ligers. Daarvoor had 
ik zelfs een tien-pun-
tenplan gelanceerd. 
Met daarin voorstel-
len om vrijwilligers 
uit te zonderen van 
de ARBO-wet, de 
arbeidstijdenwet 
en de flexwet. Ook 
moeten gebouwen 

werd door de diverse vereni-
gingen nog doorgefeest tot in 
de kleine uurtjes. 

Wiel Klaessens
Na gedane arbeid en de nodige 
rust werd ’s maandags begon-
nen met de eerste opruim-
werkzaamheden. We begonnen 
met het leegruimen van de 

feesttent en het opruimen van 
het afval op het feestterrein. 
Toen dit gebeurd was zijn 
we met zijn allen gaan eten 
in ons clublokaal en daarna 
zijn we verdergegaan met de 
opruimwerkzaamheden. ’s 
Avonds hebben we de tent 
nog platgelegd en opgeruimd. 
Dinsdagmorgen zouden 

we beginnen met de laatste 
opruimwerkzaamheden maar 
deze plannen werden bruut 
verstoord door het plotselinge 
overlijden van Wiel Klaessens 
op ons feestterrein. Door dit 
zware verlies werd het jubi-
leumweekend toch nog met 
een naar gevoel afgesloten. De 
opruimwerkzaamheden zijn 

door deze omstandigheden 
opgeschoven naar de woens-
dag. Op woensdag hebben we 
veel hulp gehad van onze vrij-
willigers. Op zaterdag � juni 
hebben wij met schutterseer 
afscheid genomen van Wiel 
Klaessens. 

  De jubilerende schutterij St.-Odilia Ospeldijk, OLS 2005.     Foto: Lieske Leunissen

In gesprek met Ger Koopmans
In Doenrade spreek ik met vele bezoekers van het 
prachtige ZLF. Een van hen is het Limburgse CDA-
Tweede-Kamerlid Ger Koopmans. Met hem heb ik het 
over schutters en regels. Een combinatie die niet altijd 
even gelukkig uitvalt.

  Ger Koopmans, Tweede Kamerlid bekom-
mert zich om de schutters. 
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van verenigingen in mijn ogen 
aan minder regels voldoen. 
Dus geen gebruiksvergunning 
meer en ook minder strenge 
eisen van de Voedsel- en 
Warenautoriteit. Ook dienen 
voor verkeersregelaars, die bij 
optochten en wandel- of fiets-
tochten het verkeer regelen, 
minder strenge eisen te gaan 
gelden.Kortom een heel pakket 
dat ik samen met veel vrijwil-
ligersorganisaties en sportkoe-
pels had opgesteld’.

Snel akkoord
Natuurlijk ben ik benieuwd 
of die voorstellen ook zijn 
overgenomen. ‘Eigenlijk’, 
vervolgt Ger, ‘verbazingwek-
kend snel. Alle betrokken 
bewindslieden zijn, soms na 
wat duwen en trekken, aan de 
slag gegaan. Per maart van dit 
jaar zijn vrijwilligers uitge-
zonderd van de ARBO-wet en 
andere wetten komen er aan. 
Verkeersminister Peijs heeft 
de voorstellen van de ver-
keersregelaars overgenomen. 
De gebruiksvergunning gaat 
voor de meeste panden in de 
prullenbak. Onze fractie zal 
erop toezien dat ook kantines 
en schutterslokalen worden 
vrijgesteld van de gebruiks-
vergunning’. Binnenkort komt 
er ook nog een voorstel van 
minister Hoogervorst van 

Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport om de Drank- en 
Horecawet veranderen. Ger 
vindt dat deze kans moet 
worden aangegrepen om 
de tenaamstelling voor een 
vergunning op basis van 
de Drank- en Horecawet te 
vereenvoudigen. Geen indi-
viduele persoon meer op de 
vergunning, maar gewoon het 
bestuur als geheel. Dan hoef je 
niet elke keer een nieuwe ver-
gunning met alle bijbehorende 
legeskosten aan te vragen, 
zodra er een nieuwe beheerder 
komt voor het clublokaal.

Bewindslieden op 
bezoek
Het heetste hangijzer voor 
de schutters is natuurlijk de 
circulaire Wapens en Munitie. 
Nadat vorig jaar door toedoen 
van Ger staatssecretaris Van 
Geel (VROM) op bezoek in 

de Limburgse schutterswereld 
kwam, was dit jaar minister 
Donner van Justitie twee 
dagen te gast op het OLS. ‘Het 
werkt het beste als bewindslie-
den met eigen ogen de proble-
men aanschouwen’. Minister 
Donner heeft inmiddels de 
inwerkingtreding van de cir-
culaire na het OLS opgeschort. 
‘Voor de historische geweren 
die de Limburgse schutters 
gebruiken moet een definitieve 
uitzondering worden gemaakt 
in de circulaire. Als de gewe-
ren onder beheer zijn van een 

erkende buksmeester is een 
verklaring van goed gedrag 
voor schutters en een lid-
maatschap van de KNSA niet 
nodig’, aldus Ger die dit samen 
met zijn collega en justitie-
woordvoerder Van Haersma 
Buma zal blijven bepleiten bij 
Donner. ‘De snelle aanpassing 
van het schootsveld door Van 
Geel is ook het gevolg van zijn 
bezoek aan de schutters’. 

Plannen genoeg
De provincie Limburg is een 
belangrijke partner voor de 
schutters in het gevecht tegen 
de grote hoeveelheid regels. 
‘De gouverneur heeft intensief 
contact met Donner. Verder 
heeft gedeputeerde Herman 

Vrehen een voorstel gemaakt 
om de dramatische hoeveel-
heid vergunningen voor een 
evenement als het OLS terug 
te brengen van meer dan 
zeventig naar maximaal vijf. 
De dramatische oproep van 
burgemeester Hofman van de 
gemeente Heel bij de opening 
van het OLS vorig jaar heeft 
daaraan zeker bijgedragen’. 
Ter afsluiting vraag ik Ger 
of er de komende jaren voor 
schutters en vrijwilligers nog 
plannen zijn. ‘Plannen en werk 
genoeg’, lacht Ger. ‘Een aan-

tal voorstellen moet nog wet 
worden. Vooral op ‘t vlak van 
een intensieve samenwerking 
van landelijke politici met de 
provincie en met gemeen-
ten is nog veel te doen. Ook 
Limburgse gemeenten kun-
nen namelijk hun Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 
nog flink versoepelen op het 
gebied van geluid, optochten, 
uitstallingen, evenementen en 
dergelijke’. In de komende vier 
jaar is er dus werk genoeg voor 
onze volksvertegenwoordiger 
met een warm hart voor de 
Limburgse schutterswereld!

  Herman Hawinkels

  Als nieuwe beschermheer van 
de Bond Juliana moest Ger 
direct ‘onder de schuttersbuks’.

  

  Ger Koopmans, temidden van wethouder Timmermans van Heel 
(l.) en gedeputeerde Ger Driessen (r.) tijdens de forumdiscussie 
voor bestuurders bij gelegenheid van de Limburgse Schuttersdag in 
2006 te Baexem.
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‘Het schuttersleven zit hen in het bloed’
WESSEM - Wanneer we de naam van schutterij St.-Joris 
Wessem noemen, gaan onze gedachten onmiddellijk 
terug naar dat perfect georganiseerde OLS in 2005. 
Schutterij St.-Joris is ook de schutterij die bij elk 
schuttersfeest in de prijzen valt en waar teamgeest met 
hoofdletters geschreven wordt. Onderstaand verhaal 
van Roger Joris en Manuela Cobos Raeymaekers is 
hiervan een bevestiging. 

Het zit ‘m in de genen
De liefde van Roger en 
Manuela voor de schutterij 
komt niet alleen maar voort 
uit het feit dat Roger reserve-
commandant, geweerdrager 
en lid van het exercitiepeloton 
van schutterij St.-Joris is, maar 
zit ‘m kennelijk in de genen. 
De familie Joris is namelijk 
een grote leverancier van leden 
voor schutterij St.-Joris. Of 
dat wat te maken heeft met 
de naam Joris? Wie het weet 
mag het zeggen. Rogers vader 
Martin is jarenlang officier 
geweest. Moeder Marjo is 
altijd marketentster geweest. 
Beiden runden van �98� tot 
en met �99� het schutters-
lokaal. Nu zijn ze al weer 25 
jaar bezig om te zorgen dat 
alle kleding van schutterij St.-
Joris steeds op en top in orde 
is en de schutterij zich steeds 
zo mooi kan presenteren. 

Moeder Marjo: ‘Ik geniet er 
van als ik de schutterij voorbij 
zie gaan. Als ze dan ook nog 
een prijs halen die slaat op 
de uniformen, voel ik me de 
koning te rijk.’ Rogers broer 
Harald is samen met dochter 
Joyce ook lid van schutterij 
St.-Joris. Vermeldenswaard is 
dat toen Roger en Manuela op 
8 oktober �999 in het huwelijk 
traden, ze gekleed gingen in 
schutterskledij waarbij secreta-
ris Ted Scheeren fungeerde als 
chauffeur van de bruidswagen. 

Grapje
Manuela: ‘Roger schoot in 
2005 eigenlijk voor de “fun” 
mee tijdens het koningsvogel-
schieten. Ik maakte toen het 
grapje dat wanneer Roger zich 
tot koning zou schieten, ik 
hem zou vergezellen in mijn 
trouwjurk. Mijn trouwjurk 
had ik nog steeds, dus waarom 
niet. Wat als grap was bedoeld, 
werd echter werkelijkheid. 
Roger schoot zich inderdaad 

tot koning en zo geschiedde! 
In het diepste geheim heb 
ik, samen met mijn schoon-
moeder, de trouwjurk ‘omge-
bouwd’ tot koninginnejurk. De 
schutterij weet nog van niets, 
zij zullen het eindresultaat pas 
zien tijdens het eerste bonds-
feest in Thorn. Ik ben er van 
overtuigd dat het voor ieder-
een een verrassing zal zijn.’

Extra motivatie
Roger: ‘Natuurlijk wil iedereen 
wel eens koning worden en 
daarom schoot ook ik maar 
eens mee voor de koningstitel. 
Het voorstel van Manuela, 
om mij te vergezellen in haar 
trouwjurk, gaf mij extra moti-
vatie om koning te worden. Ik 
vond het een prachtig voorstel, 
ik zie het al helemaal voor 
me. Wanneer je je tot koning 
schiet, krijg je 

weliswaar een vergoeding uit 
de kas van de schutterij, maar 
die vergoeding is natuurlijk 
niet toereikend om alle kosten 
te dekken die verbonden zijn 
aan het koningschap. Denk 
alleen maar eens aan de kosten 
voor de bloemen en de kap-
per voor Manuela. Ik vind 
deze kosten geen reden om 
mis te schieten. Het gaat per 
slot van rekening om de eer. 
Met het voorstel van Manuela 
werd dus het nuttige met het 
aangename gecombineerd. 
Niet onbelangrijk is dat ik 
Manuela nog steeds graag zie 
in haar trouwjurk. Ook ik ben 
dus reuze benieuwd naar het 
eindresultaat. Tenslotte ben ik 
trots op mijn bruid, sorry nu 
koningin.’

  Wim Pijpers  Het bruidskleed van enkele 
jaren geleden …

 

  Krijgt een nieuw leven als koninginnekleed.
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Koningin wordt koning
Melick - In 2005 schoot Maurice van Kessel zich tot 
koning bij Schutterij-Broederschap St.-Andreas Melick. 
Maurice koos Bianca Kristus als koningin. Aan het einde 
van 2005 bedankte Maurice zich echter als lid. Koningin 
Bianca toonde zich bereid om in de resterende periode 
alle plichten op zich te nemen die aan het koningschap 
2005 verbonden waren.  

Koningsvogelschieten 
2006
Maar liefst negen kandidaten 
schoten op Hemelvaartsdag 
mee om het koningschap van 
St.-Andreas Melick. Het werd 
een spannende strijd, waarbij 
de vogel bij elk schot rake 
klappen mocht incasseren. 
Het talrijke publiek keek met 
open mond toe. De “oh’s” en 
“ah’s” na elk schot waren niet 
van de lucht. Toch gaf de vogel 
zich niet zo maar gewonnen. 
Sterker nog, op een bepaald 
moment draaide de vogel zich 
en toonde zijn achterste aan 
de schutters. Op het moment 
dat iedereen dacht dat de vogel 
zich naar beneden zou stor-
ten, bedacht hij zich en hield 
zich met zijn laatste splinters 
krampachtig vast. Bianca 
Kristus wist daar wel raad 
mee en haalde met het �53e 
schot de laatste resten van de 
koningsvogel naar beneden. 
Het publiek applaudisseerde 
instemmend. De eerste reactie 
van Bianca was: ‘Nu ben ik 
pas echt koning.’ Bianca is de 
derde koning uit één gezin. 

Vader Koen en moeder Henny 
gingen Bianca al voor in het 
koningschap bij de Melicker 
schutterij.

Oude tradities in ere 
hersteld
Na de vele felicitaties kreeg 
Bianca, onder de toeziende 
ogen van onder meer alle 
wethouders van de gemeente 
Roerdalen en het talrijke 
publiek, vóór het front van 
de aangetreden schutterij de 
versierselen omgehangen die 
bij het koningschap behoren. 
Daarna werd opgesteld voor 
een rondgang door Melick. 
Als eerste werd bij de woning 
van de familie Kristus aan 
de Dorpsstraat halt gehou-
den. Twee Andreasschutters 
vormden hier de wacht voor 
koning Bianca. Schutterij-
Broederschap St.-Andreas 
Melick heeft zich ten doel 
gesteld om de oude tradities 
van de schutterij weer te laten 
herleven. Zodra de naam van 
de nieuwe koning bekend was, 
begaven enkele leden van de 
schutterij zich naar de woning 

van de nieuwe koning om de 
entree te versieren. Bij het zien 
van de twee Andreasschutters 
en de ereboog, kwamen de 
emoties bij Bianca los. Ze kon 
maar één woord uitbrengen: 
‘Prachtig’.

St.-Andreas Melick kan terug-
zien op een in alle opzichten 
bijzonder goed geslaagd 
koningsvogelschieten. Bij de 
volgende editie hiervan zal 
opnieuw een oude traditie in 
ere worden hersteld, namelijk 
het koningsbal. Koning Bianca 
krijgt in 2007 de eer om het 
koningsbal te openen, onge-
acht wie er dan koning wordt. 
Tijdens het OLS in Stramproy 
wist Bianca een eerste prijs te 
behalen. Tijdens het bonds-
feest in Vlodrop zelfs een 
ereprijs.

Jubileumjaar
Het jaar 2007 zal een extra 
druk en lang jaar worden voor 
Schutterij-Broederschap St.-
Andreas, want dan wordt het 

375-jarig bestaan gevierd. Het 
jubileumjaar zal in maart inge-
zet worden met de huldiging 
van een aantal jubilarissen. 
Tijdens de daaropvolgende 
receptie zal het eerste exem-
plaar van het jubileumboek 
van de schutterij aangeboden 
worden. In de loop van 2007 
staat er een aantal activitei-
ten gepland in het kader van 
het schutterswezen en voor 
de bevolking van Melick. 
Vermeldenswaard is ook de 
verbroederingsbijeenkomst 
voor alle schutterijen en hun 
muziekgroepen uit de nieuwe 
gemeente Roerdalen-Ambt 
Montfort. In november volgt 
dan nog een tentoonstel-
ling van en over St.-Andreas 
Melick. Na de organisatie van 
het bondsschuttersfeest in 
2008 mag de schutterij dan 
eindelijk uitblazen van al haar 
inspanningen van het jubile-
umjaar.

  Wim Pijpers

Bianca Kristus van 
St.-Andreas Melick: 

eerst koningin, 
nu koning.
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Koningen

- Rim Dodemont St.-Sebastianus Mechelen
- Martijn Schins St.-Joseph Vijlen
- Klaus Preuschoff, burgers St.-Joseph Vijlen
- Jack de Roo St.-Sebastianus Mheer
- Xavier Dobbelstein, jeugd St.-Sebastianus Mheer
- Frans Scholten St.-George Simpelveld
- Hub Hodinius, burgers St.-George Simpelveld
- Frans Stoffelen St.-Gregorius de Grote Brunssum
- Mario Preska, jeugd St.-Paulus Vaals
- Walter Willems  HH. Monulphus & Gondulphus  

Berg & Terblijt
- Richard Janssen St.-Laurentius Spaubeek
- Frits Roberts kon. St.-Lambertus Oirsbeek
- Ger Peulen St.-Barbara Reuver

- Truus Konings, burgers St.-Barbara Reuver
- Frank Schins St.-Brigida Noorbeek
- Dominique Grisard St.-Martinus Sint-Martens-Voeren
- Leo Zaunbrechers St.-Michaël Chevremont
- Giel Hazen St.-Sebastianus Heerlen
- Toon de Roeper St.-Urbanus Montfort
- Ton Slijpen Wilhelmina Hingen
- Hans op het Root HH. Georgius en Sebastianus Beesel
- Nico Leurs St.-Willibrordus Obbicht
- M. Friedrichs St.-Jan Nieuwstadt
- Lars Koumans St.-Sebastianus Puth
- Frans Verhaag St.-Antonius Stramproy
- Josephien Maes, alt. koningin St.-Antonius Stramproy
- Richard Kunnen, jeugd  St.-Antonius Stramproy 

Jubilarissen

12,5 jaar
- Wiel Dackus St.-George Simpelveld
- Leo Ernes St.-George Simpelveld
- Jos Habets (LBT) St.-George Simpelveld
- Tom Hartzheim St.-George Simpelveld

25 jaar
- H.M.P.L.B. Boesten St.-Joseph Buchten
- R. Bongers St.-Petrus Roggel
- M.M.J. Cloots St.-Salvius Limbricht
- J.J.M. Heylighen St.-Stephanus Dieteren
- M.H.M. Huveneers-Cremers St.-Salvius Limbricht
- H.Th. Jennen Het Heilig Kruis Grevenbicht
- P.H.J. Knoben St.-Anna Merum
- B.J. Lammers St.-Martinus Vlodrop
- J.M. Lammers St.-Martinus Vlodrop
- G.H. Metz Het Heilig Kruis Grevenbicht
- F. Meulendijks St.-Petrus Kelpen-Oler
- M.M.J. Pluijmen St.-Mauritius Strucht
- A. Scholz St.-Joseph Buchten
- G. Schrooten St.-Willibrordus Obbicht
- F.N.M. Schuijren D.D. Stadsschutterij Maastricht
- J.H.A. Sijstermans St.-Sebastianus Spekholzerheide
- M.W. van Mulken St.-Willibrordus Obbicht
- C.C. van Thor D.D. Stadsschutterij Maastricht
- W.J.M. Willemsen St.-Martinus Vlodrop
- G.H. Zoer HH. Johannes & Clemens Merkelbeek

40 jaar
- J.P.M. Ariaans St.-Joseph Buchten
- W.M.M. Baltussen Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide
- G.J. Beckers St.-Martinus Vlodrop
- J.M.P.G. Beckers Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide
- J.G.G. Braeken St.-Mauritius Strucht
- J.A. Coenen St.-Martinus Vlodrop
- L. Compen HH. Nicolaas & Antonius Budel 
- Giel Daniëls St.-Antonius Stramproy

- J. Gabriels St.-Pieter Leut
- H.M. Geelen St.-Stephanus Dieteren
- H. Kersemakers St.-Joseph Sweikhuizen
- W.P.M. Lammers St.-Martinus Vlodrop
- F.M.G. Lucas St.-Willibrordus Obbicht
- P.R. Palmen St.-Lambertus Broeksittard
- P. Schuts St.-Pieter Leut
- M.A.P. Slangen St.-Mauritius Strucht
- Jos. Sijstermans St.-Sebastianus Spekholzerheide
- P.J.H. van de Borgh St.-Martinus Vlodrop
- J. v.d. Beek St.-Martinus Vlodrop
- M.G. Verbaan-Frons Jurylid Bond EMM-Weert
- J.J. Verbeek St.-Martinus Vlodrop
- A.K. Verheijden St.-Joseph Sweikhuizen 
- Lei Wolter St.-Antonius Stramproy

50 jaar
- M.G.J. Cremers St.-Joseph Sweikhuizen
- P.J.H. Hees St.-Joseph Buchten
- J.G.C. Janssen HH. Johannes & Clemens Merkelbeek
- S. Janssen St.-Petrus Kelpen-Oler
- Th. Kusters St.-Salvius Limbricht
- P.G. Maassen St.-Stephanus Dieteren
- Th. Peeters St.-Petrus Kelpen-Oler
- N.E.J. Spittler Kon. St.-Sebastiaan Heerlerheide
- P.G.F. Teuwen St.-Anna Merum
- H.J. Timmermans HH. Johannes &  Clemens Merkelbeek
- E.B.G.M. van de Voort St.-Martinus Vlodrop
- M. Verspagen St.-Antonius Altweertheide
- Th. Wagemans St.-Joseph Buchten

60 jaar
- Jeu Degens St.-Sebastianus Spekholzerheide
- Jacob van Gelderen St.-Sebastianus Spekholzerheide
- Thieu Jacobs St.-Antonius Stramproy
- Th.J. Maessen St.-Martinus Vlodrop
- Wiel van Pol St.-Jan Baexem
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Onder de Schietboom
Koningsvogelschieten 
te Klimmen
Te Klimmen heeft volgens 
eeuwenoude traditie op 
Pinkstermaandag het konings-
vogelschieten plaatsgevonden. 
De eerwaarde heer pastoor 
Fr. Crutzen, pastoor van 
Klimmen en Ransdaal, schoot 
met het ���e schot de vogel af. 
Pastoor Crutzen heeft te ken-
nen te geven het koningszil-
ver, indien dit te combineren 
valt met zijn priesterschap, 
zoveel mogelijk zelf te dragen. 
Zo is hij onder meer bij het 
OLS en ZLF present. Omdat 
pastoor Crutzen in Ransdaal 
woont, is daar op zaterdag � 
juli de koningsden geplaatst. 
Aanvankelijk wenste de koning 
dat de den op Klimmen zou 
blijven. Het standpunt van de 
schutteraad dat de koningsden 
bij de woning van de koning 
geplaatst dient te worden, deed 
hem tenslotte van gedachte 
veranderen. Pastoor Crutzen is 
overigens niet de éérste pries-
ter die het koningschap van 
onze vereniging opeist. Precies 
tien jaar geleden wist pastoor 
Bruno (Ben) Brunott de titel 
te veroveren. Pastoor Brunott, 
missionaris van de Scheut, was 
schutterskoning in �996. Hij 
ging evenals de huidige pas-
toor gekleed in jacquet en koos 
geen koningin.

Dominique Grisard is 
nieuwe koning
De vogelschot van Sint-
Martinus van Sint-Martens-
Voeren werd een folkloristisch 
gebeuren van de bovenste 
plank. Met het 450e schot 
kroonde Dominique Grisard 
(37 jaar) uit ’s-Gravenvoeren 
zich tot koning. Geen gemak-
kelijke opdracht als je weet dat 
met de flobert (6 millimeter) 
om de beurt op de houten 
vogel geschoten wordt. 39 
Schutters streden voor het 
koningszilver. Wie de houten 
vogel van de schietboom haalt 
mag één jaar lang de zilveren 
vogel met koningsplaten dra-
gen. ‘Ik was nog geen lid van 
de schutterij maar het schieten 
boeit me wel. Als je onder de 
aanlegboom staat ga je voor 
je kans. En dat gebeurde van-
daag. Naarmate de houten 

vogel doorzeefd werd kreeg 
iedereen meer en meer de 
kriebels en ik dus ook’, lacht 
Dominique.

  Pastoor en koning Fr. Crutzen, 
Klimmen.   Foto: Lieske Leunissen

  Guy Meens is veertig jaar tamboer-maître in Sint-Martens-Voeren.
Foto: Meens, Nico

Robijnen 
tamboer-maître 
Guy Meens (62 jaar) mar-
cheerde gedurende veertig jaar 
in de spits bij de drumband en 
het klaroenkorps van de schut-
terij Sint-Martinus van Sint-
Martens-Voeren. Zaterdag 3 
juni 2006 gaf hij zijn tamboer-
maîtrestok door aan opvolger 
Roel Gaens. Dit gebeurde 
in aanwezigheid van talrijke 
verenigingen uit Voeren en 
omstreken. Na een grondige 
voorbereiding in de winterpe-
riode defileerde Sint-Martinus 
voor het eerst op straat tijdens 
het Pinksterweekend van �966. 
Verschillende generaties lang 
bleef Guy Meens de maat aan-
geven en deed hij zijn groep 
defileren tijdens verschillende 
schuttersoptochten, talrijke 
stoeten en festiviteiten. ‘Alles 
te samen zo’n zevenhonderd 
optredens met hoogtepunten 
op de Oude Limburger, op het 
Vlaams zangfeest en in �99� 
op het jubileum van wijlen 

koning Boudewijn, onlangs 
ook op het Europees schutters-
treffen in Oostenrijk. Omdat 
mijn opvolger, Roel Gaens 
vorig jaar koning werd bleef 
ik één jaar langer “in dienst” 

om de veertig jaren rond te 
maken. Uiteraard blijf ik bij 
de vereniging en stap ik tussen 
de schuttersrangen. Ik wens 
Roel veel succes en vooral veel 
vriendschap toe’, besluit Guy.

  Koning Dominique Grisard 
met koningin. Links de nieuwe 
tamboer-maître Roel Gaens.

Foto: Meens, Nico
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Koningsvogelschieten 
Reuver
Op zaterdagmiddag 3 juni 
kwamen de leden van schut-
terij St.-Barbara bijeen in het 
stamcafé  ‘De Paerssjtal’ om 
vandaar uit samen met TFK 
St.-Barbara de beide koningen 
van 2005 af te halen. Tijdens 
deze optocht is een oude tra-
ditie in ere hersteld namelijk 
dat de bordjesdragers ‘de vogel’ 
in een mand naar het schiet-
terrein dragen. Eerst werd 
dorpskoning 2005 Marcel van 
Aarsen afgehaald. Van daaruit 
trok de stoet verder naar het 
‘paleis’ van schutterskoning 
Ger Peulen waar iedereen een 
versnapering kreeg aange-
boden. Hierna trok de stoet 
verder door Offenbeek rich-
ting het schietterrein op de 
Polderweg. Hier aangekomen 
werd de nieuwe voorzitter 
Pierre Theunissen geïnstal-
leerd door onze interim 
voorzitter. Vervolgens werd 
koning Ger Peulen ontdaan 
van het koningszilver door de 
nieuwe voorzitter, werden de 
twee bordjesdragers Imke en 
Juul gehuldigd en de medail-
les opgespeld die ze beiden 
in Monfort op het Dekenaat 
hadden verdiend. Hierna wer-
den de genodigden naar de 
schietboom begeleid om de 
openingsschoten te lossen en 
kon het koningschieten 2006 

beginnen. Na 73 schoten viel 
de vogel en was Ger Peulen 
opnieuw schutterskoning en 
mocht hij het koningszilver 
weer in ontvangst nemen. 
Hierna werd de inspectie 
door de nieuwe koning en 
koningin en de commandant 
verricht onder de klanken 
van het Limburgs volkslied 
gespeeld door het TFK Sint 
Barbara. Om �8.�5 begon het 
dorpskoningschieten voor alle 
de inwoners van Reuver en 
Offenbeek. De opkomst was 
door de diverse activiteiten 
helaas wat kleiner maar de 
strijd was niet minder span-
nend. Na 75 schoten liep de 
spanning behoorlijk op, het 
kon niet meer lang duren 
voordat de vogel zou vallen en 
uiteindelijk na het 77ste schot 
dwarrelde de vogel naar bene-
den en mocht Truus Konings 
de titel Dorpskoning(in) 2006 
op haar naam schrijven. De 
nieuwe dorpskoning(in) Truus 
is de zus van de oude dorpsko-
ning Marcel en de echtgenote 
van ons lid Piet Konings. Deze 
laatste was toch een klein beet-
je jaloers op zijn vrouw, omdat 
haar dit wel was gelukt en hem 
niet. Na de huldiging werd er 
nog lang gefeest. Al met al een 
zeer gezellige dag. Voor een 
foto impressie kunt u terecht 
op onze website www.schutteri
jsintbarbarareuver.nl

Oude schutterij 
koestert ‘Beegter’ vlag
De oudste vereniging van 
Grevenbicht is het gelukt om 
een gescheurde en verfom-
faaide gemeentevlag op te 
sporen. Vervolgens werd een 
authentiek exemplaar ont-
worpen. Binnen de gelederen 
van de oudste vereniging 
van Grevenbicht, Schutterij 
Broederschap van het Heilig 

Kruis (heropgericht in �673), 
leefde al jaren de wens om 
ooit de vlag van de voormalige 
gemeente Grevenbicht in al 
zijn glorie te kunnen meedra-
gen bij alle festiviteiten en offi-
ciële gelegenheden. Enerzijds 
om daarmee de naam van in 
�982 wegens herindeling opge-
heven zelfstandige gemeente 
Grevenbicht levendig te hou-
den en anderzijds om het 
kleurrijke geheel van de schut-
terij nog meer tot uitdruk-
king te brengen. Een Belgisch 
bedrijf is aan de slag gegaan 
om een authentiek exemplaar 
te ontwerpen. Deze nieuwe 
‘Beegter’ vlag is onlangs gereed 
gekomen en is werkelijk een 
juweeltje geworden. De vijf 
horizontale banen zijn uitge-
voerd in de originele kleuren 
rood, wit, zwart, oranje en 
blauw, gecompleteerd door de 
‘zilveren’ kapel met drie toren-
tjes, het geheel stemmig met 
franjes afgewerkt. De vaan-
deldrager van het Heilig Kruis 
heeft de nieuwe (oude) vlag 
voor de eerste maal met gepas-
te trots meegedragen tijdens 
de befaamde Pinksterprocessie, 
die op 2e Pinksterdag traditie-
getrouw door de straten van 
Beeg trok. 

  Math Tholen & Peter Peeters

  Nieuwe en oude koning 
Ger Peulen van St.-Barbara 
Reuver. Op de voorgrond de 
succesvolle bordjesdragers Imke 
en Juul, die de koningsvogel 
naar het schietterrein droegen.

 

  Vaandeldrager van Heilig Kruis Grevenbicht met de nieuwe uitvoe-
ring van de Beegter gemeentevlag. 



Limburgs Schutterstijdschrift 72 September 200648

Uniek, die van Deetere
Iedereen kent ze wel, de 
rasechte schuttersfamilies. 
Meerdere, zoniet alle leden 
van een gezin, marcheren jaar 
in jaar uit door de Limburgse 
straten. Zo ook in Dieteren. 
Sinds twee jaar maken vader 
Thei Schulpen en zijn zonen 
Jos en Col zelfs allen deel uit 
van het officierskorps van 
Schutterij St.-Stephanus uit 
Dieteren. Normaal gesproken 
bestaat het officierskorps uit 
zes leden en zijn de mannen 
verdeeld over de rijen. Door 
interne verschuivingen lopen 
ze dit jaar echter fier naast 
elkaar. Zover ons bekend, een 
zeer unieke situatie die nog 
niet eerder is voorgekomen 
in de rijke schuttershistorie. 
Dat men in Dieteren trots is 
op deze unieke gebeurtenis 
spreekt natuurlijk voor zich. 
Vader Thei is zeker geen onbe-
kende in het schutterswezen. 
Thei hanteerde bijna twintig 
jaar de voorzittershamer van 
St.-Stephanus. Verder was hij 

22 jaar commandant voor-
dat hij de officieren kwam 
versterken. Velen zullen hem 
herkennen als een van de 
instructeurs van de comman-
dantencursus eerder dit jaar. 
Ook in het schuttersmuseum 
en de Orde van de Rode Leeuw 
draagt Thei zijn steentje bij. 
Zijn zonen Jos en Col maakten 
meer dan 25 jaar deel uit van 
de zeer succesvolle drumband 
van St.-Stephanus, voordat 
zij onlangs toetraden tot het 
officierenkorps. Col is met zijn 
39 jaar zelfs de jongste officier 
in de historie van de schutterij 
van Dieteren. Ook de twee 
zonen van Col, Melvin en Eloy, 
thans lid van de drumband, 
hopen in de toekomst in de 
voetsporen treden van hun 
opa, vader en oom.

Koning Crutzen  
in Wijlre
Schutterij St.-Maternus Wijlre 
heeft in de persoon van Wiel 
Crutzen een nieuwe schut-
terskoning gekregen. Welgeteld 
�75 schoten waren er nodig 
om de houten 
vogel naar bene-
den ten halen. 
De in Kerkrade 
woonachtige 
Crutzen is lid van 
de exercitieploeg 
en reserve-com-
mandant van de 
vereniging. De 
koningsden werd 
geplaatst bij zijn 
ouderlijk huis te 
Stokhem.

Het nieuwe schut-
terskoningspaar 

van Wijlre: koning 
Wiel Crutzen 

en zijn koningin 
Marian.

 

Jubilarissen bij St.- 
Joseph Vijlen
Op zaterdag �4 oktober, voor-
afgaande aan de jaarlijkse 
feestavond, zullen bij schutterij 
St.-Joseph Vijlen een viertal 
jubilarissen intern gehuldigd 
worden. Het betreft hier drie 
jubilarissen die 40 jaar lid zijn, 
en één jubilaris die maar liefst 
60 jaar lid is.
Math Schins, 40 jaar lid, begon 
in �966 bij de schutterij op 
kleine trom. Instructeur was 
wijlen Lois Gulpen. In de vele 
jaren die volgden, bekleedde 
Math verschillende functies. 
Van �972 tot �975 ging Math 
zelf les volgen op de muziek-
school, waarvoor hij in �976 
slaagde. Hij deed dit om later 
instructeur te worden van 
de schuttersdrumband. Deze 
functie kwam al snel vrij toen 
Lois Gulpen, genoodzaakt 
door omstandigheden, hier-
mee in �973 stopte. Vanaf toen 
bleef Math instructeur tot 
�999, met een korte onderbre-
king van twee jaar. Ook was 
hij in de jaren zeventig een 
periode (drie jaren) bestuurs-
lid. Vanaf 2002 is hij een vaste 
waarde in het exercitiepeloton 
en in 2006 is hij benoemd tot 
officier. Math heeft in al die 
jaren flink aan ledenwerving 

  Op de foto het drietal in actie 
op het Bondsfeest van St.-Rosa 
te Sittard op 28 mei 2006. 
Van links naar rechts; Col 
Schulpen, vader Thei Schulpen 
en Jos Schulpen. 
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gedaan, want zijn hele gezin, 
echtgenote en drie kinderen, 
zijn allen lid van St.-Joseph.
Jo Schins, 40 jaar lid en 
broer van Math, begon ook 
in �966 op kleine trom. In al 
die 40 jaar is Jo een trouw lid 
gebleven van de drumband. 
Hierin bespeelde hij echt alles, 
behalve klaroen. Zo werd nooit 
vergeefs een beroep op hem 
gedaan, als een onderdeel van 
de drumband door omstan-
digheden wat slap bezet was. 
Zo bespeelde Jo naast de kleine 
trom ook de bekkens, diepte-
trom en de overslag. Van �975 
– �978 bekleedde hij de functie 
van secretaris. Ook was Jo 
tussen �980 en �984 ‘vaste 2e 
schutter’ in het A-zestal. Vanaf 
�975 neemt hij de donateurs-
kaarten-route Melleschet-Rott 
voor zijn rekening. Ook Jo 
is sinds dit jaar benoemd tot 
officier.
Hub Renardie, 40 jaar lid, 
begon in �966 samen met 
Math en Jo de opleiding 
tot tamboer bij wijlen Lois 
Gulpen. Hub bleef de drum-
band zeventien jaar trouw. 
Hierna was hij twintig jaar 
grenadier en vanaf 2003 is 
hij benoemd tot officier. Hub 
heeft in die 40 jaar verschillen-
de functies binnen de schut-

terij bekleed. Zo was hij lid 
van de schietploeg. Hij werd 
zelfs koning in �992. Van �988 
tot 2002 was Hub bestuurslid 
in de functie van 2e pen-
ningmeester. Begin jaren 80 is 
hij een kleine twintig jaar lid 
geweest van het exercitiepelo-
ton. Vanaf �988 neemt Hub, 
samen met Jo, de donateurs-
kaarten-route Melleschet-Rott 
voor zijn rekening.
Frans Baumans, 60 jaar lid, 

werd in �946 lid van de schut-
terij. Hij begon op kleine 
trom in de drumband. De 
drumband bleef hij tot en 
met �967 trouw. In die jaren 
bespeelde hij na de kleine 
trom nog de dieptetrom en de 
overslag. Op �6 jarige leeftijd 
maakte hij ook deel uit van 
het exercitiepeloton. Hiervoor 
werd er op zondagmorgen 
vanaf �0 uur geoefend met 
Jan Bovens uit Maastricht 
en ’s middags vanaf �4 uur 
was er dan de drumbandre-
petitie door dhr. Stevens uit 
Valkenburg. In �967, �968 en 
�969 werd Frans koning van 
St.-Joseph en hiermee werd 
hij, volgens de statuten, keizer 
van de vereniging. Omdat er 
in �967 en �968 geen sterke 
bezetting in de gelederen 
was, werd het koningszilver 
gedragen door wijlen Wiel 
Deliege. Ook werd toen de 
koningsden in Vijlen geplant. 
In �969 heeft Frans wel zelf 
het koningszilver gedragen en 

werd ook de koningsden in 
Nijswiller geplant, waar Frans 
na zijn trouwen ging wonen. 
Vanaf �969 is Frans dan ook 
de statige keizer van St.-Joseph 
die in al die jaren menige prijs 
heeft weggesleept op diverse 
schuttersfeesten. Vanaf �980 
laat Frans zich begeleiden 
door keizerin Maria Gulpen. 
In de 60 jaar dat hij lid is heeft 
hij verschillende malen een 
bestuursfunctie bekleed. Zo 
was hij twee maal waarnemend 
voorzitter en een  periode van 
drie jaar de gekozen voorzitter.
Als schutterij St.-Joseph zijn 
wij bijzonder trots op deze 
jubilarissen, als lid van onze 
vereniging. Stuk voor stuk 
personen die het schuttershart 
op de juiste plaats hebben zit-
ten. Wij zullen hen dan ook 
op zaterdag �4 oktober vanaf 
20 uur, in zaal ‘Oud Ville’ een 
gepaste huldiging brengen.

   Hub Kusters 
secretaris

  De jubilarissen van St.-Joseph 
Vijlen, v.l.n.r.:  
Jo Schins - 40 jaar lid,  
Frans Baumans - 60 jaar lid, 
Math Schins - 40 jaar lid en 
Hub Renardie - 40 jaar lid.

 

  Op de foto, v.l.n.r.: Marcel Habets: 25 jaar lid - sergeant-majoor en instructeur, Piet Laeven: 25 jaar lid 
- 2e vaandrig en bestuurslid, Wim Hoenen: 40 jaar lid - officier, Bernard Vonken: 60 jaar lid - officier b.d., 
Math Hoenen: 60 jaar lid - 40 jaar generaal, Hein Lardinois: 50 jaar lid - officier, John van Wissen: 25 
jaar lid - bestuurslid, Theo Janssen: 40 jaar lid - tamboer, Hub Bosch: 25 jaar lid - geweerdrager.

Jubilarissen Ubachsberg
Schutterij St.-Hubertus 
Ubachsberg huldigde op vrij-
dag 26 mei een groot aantal 

jubilarissen, aan wie een zeer 
drukke en mooie receptie werd 
aangeboden in het feestpavil-
joen op het sportveldencom-

plex ‘in gen anker’. Een hoog-
tepunt van het schuttersweek-
end, waarin ook het bondsfeest 
plaatsvond.
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Keizer bij St.-
Sebastianus Susteren
Schutterij St.-Sebastianus 
hield zondag �4 mei het jaar-
lijkse koningsvogelschieten. 
Na het afhalen van de koning 
van het afgelopen jaar, Tom 
Widdershoven, trok de schut-
terij naar de schuttersweide 
aan de Baakhoverweg. Na het 
begroeten van de genodigden, 
de loting van de schietvolg-
orde en het openingsschot 
van de aftredende koning 
kon de strijd om het koning-
schap 2006-2007 beginnen. 
Uiteindelijk slaagde Tom 
Widdershoven erin met het 
85e schot voor de derde keer 
op rij de vogel naar beneden te 
halen. Hij kreeg in plaats van 
de koningsplaten het zilveren 
keizersschild omgehangen en 
na de felicitaties van zijn trotse 
echtgenote en dochter werd de 
nieuwe keizer geluk gewenst 
door leden en familie. Tot slot 
hield de vice-voorzitter nog 
een kleine toespraak en werd 
er vervolgens nog lang doorge-
feest op de schuttersweide.

Zoetelaars St.-Antonius 
Stramproy
Op zondag 4 juni heeft 
schutterij St.-Antonius uit 
Stramproy de manschappen 
uitgebreid met een zoetelaars-
groep. St.-Antonius is de eerste 
vereniging binnen de bond 
EMM die zich presenteert met 
een zoetelaarsgroep, waar-
schijnlijk is het zelfs de enige 

actieve zoetelaarsgroep binnen 
de OLS-federatie. Daar weer 
veel schutterijen kiezen voor 
een marketenstersgroep heeft 
St.-Antonius ervoor gekozen 
om met een zoetelaarsgroep 
naar buiten te treden. Wat is 
een zoetelaarster? Zij is eigen-
lijk de voorloopster van de 
kantinedienst. Voor �800 werd 
alleen de broodvoorziening 
door hogerhand geregeld. De 
zoetelaarster voorzag de sol-
daten tijdens de rustpauzes 
van een versnapering en een 
hartig hapje zoals worst en 
kaas. De zoetelaarsters maak-
ten gebruik van een kruikje, 
in tegenstelling tot de marke-

tentsters, die bekend staan om 
hun kleine vaatjes. Tijdens het 
OLS in Stramproy werden de 
uniformen voor het eerst aan 
het publiek getoond. Op het 
eerste bondsfeest na het OLS, 
in Altweerterheide, behaalde 
de zoetelaarsgroep meteen een 
�e prijs.

Schutterij 
St.-Willibrordus 
presenteerde 
jeugdkorps
Koninginnedag 2006, gevierd 
op zaterdag 29 april, was voor 
de jeugdleden van schutterij 
St.-Willibrordus in Meijel een 
spannende dag. Tijdens de 
jaarlijkse Koninginnedagfesti
viteiten in het Peeldorp vond 
het allereerste optreden van 
het nieuwe jeugdkorps van de 
schutterij plaats. Het muziek-
korps van de schutterij telt 
veel jeugdleden; daarnaast zijn 
er leerlingen in opleiding die 
nog geen deel uitmaken van 
het korps. Al deze jeugd had 

Unieke prestatie koning 
Frans Pluijmers tijdens 
OLS
Tijdens het OLS in Rooj wist 
Koning Frans Pluijmers van 
de schutterij HH Marcellinus 
en Petrus voor de derde keer 
achtereenvolgend, de eer-
ste prijs binnen te halen als 
‘Mooiste Koning in Jacquet’ 
met �85 punten. Dit was 
tevens de laatste keer dat Frans 
als koning bij het OLS uit-
trad. Volgend jaar zal Frans 
namelijk uittreden als de eer-
ste keizer van schutterij HH 

Marcellinus en Petrus 
uit Oud-Geleen. Voor 
zijn installatie, die 
zal plaatsvinden op 
zondag 22 april 2007, 
is een comité opge-
richt onder leiding 
van Ton Alers, erelid 
van schutterij HH 
Marcellinus en Petrus.

Koning Frans Pluijmers 
inspecteert zijn schut-

terij HH Marcellinus en 
Petrus.

Foto: Remy Nieste

  De zoetelaarsgroep van St.-Antonius Stramproy.

Te koop:
Trouwjurk, tweedelig, 
maat 38, ook te dragen als 
koninginnejurk. Kleur: 
champagne. Prijs: n.o.t.k. 
Inlichtingen: sintantoniusst
ramproy@home.nl
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gedurende het winterseizoen 
niet stilgezeten; onder lei-
ding van instructeur Richard 
Lambers werd hard gewerkt 
aan het instuderen van muziek 
en het oefenen van exercitie. 
De oprichting van het jeugd-
korps is een stimulans voor 
de jeugdleden en is tevens een 
handige tussenstap als voorbe-
reiding tot deelname aan het 
grote korps. Bij een muziek-
korps hoort natuurlijk ook 
een tamboer-maître. Geheel 
in de stijl van het jeugdkorps 
is hiervoor een jeugdlid opge-
leid. Erwin en Piet Daems 
– beiden met veel ervaring 
in het hanteren van de tam-
boer-maître-stok – hebben de 
opleiding van de jeugd-tam-
boer-maître op zich genomen. 
Paul Verhaeg, veertien jaar en 
al verschillende jaren actief als 
jachthoornspeler in het grote 
korps, geeft als tamboer-maî-
tre leiding aan het jeugdkorps. 
Het jeugdkorps telt ongeveer 
vijfentwintig leden en bestaat 
uit jeugdleden en leerlingen 
van de schutterij, op een paar 
plaatsen aangevuld met oudere 
leden. Bij het debuutoptre-
den op het Alexanderplein in 
Meijel was veel publiek aanwe-
zig. De mensen konden kijken 
naar het jeugdkorps, dat het 
plein op marcheerde en zich 
daar in muziekformatie opstel-
de. Na uitvoering van een 
muziekstuk, werd met muziek 
en mars het terrein weer 
verlaten. Het zat erop en het 
was goed gegaan! De jeugdige 
leden en hun tamboer-maître 
werden beloond met applaus 
en mochten complimenten 
in ontvangst nemen. Met z’n 
allen hadden ze laten zien dat 
de jeugd van schutterij St.-
Willibrordus voor de toekomst 
nog heel wat in petto heeft!

Wiel van Pol 60 jaar lid 
in Baexem
Schutterij-drumband St.-Jan 
Baexem heeft jubilaris Wiel 
van Pol gehuldigd wegens zijn 
60-jarig lidmaatschap van 
de OLS-Federatie (vanuit de 

Federatie is hier geen onder-
scheiding voor). Het bestuur 
van schutterij-drumband 
St.-Jan heeft toen een zilveren 
draagmedaille laten vervaar-
digen als blijk van waardering 
voor de inzet van Wiel voor de 
schutterij tijdens zijn diaman-
ten lidmaatschap, onder meer 
als buksmeester, bestuurslid en 
nog steeds als werkend lid.

  Aan de zeer verraste Wiel van 
Pol, 60 jaar lid van de OLS-
Federatie, wordt door voorzit-
ter Thijs Naus een zilveren 
draagmedaille overhandigd.

Eddy Schuermans 
keizer Monulfus en 
Gondulfus II
Maasmechelen - Eddy 
Schuermans (46) van de jonge 
schutterij St.-Monulfus en 
St.-Gondulfus II uit Mechelen-
aan de Maas (Maasmechelen) 
is op Hemelvaartsdag in de 
parochiekerk van Proosterbos 
plechtig geïnstalleerd als nieu-
we keizer. Eddy schoot zich 
de afgelopen seizoenen drie 
keer tot koning en mag vanaf 
nu de keizerlijke titel dragen. 
Eddy is naast ondervoorzitter 
in zijn eigen maatschappij ook 
lid van het bondsbestuur ‘De 
Maasvallei’ en van de schiet-
commissie in die bond. ‘Eddy 
is voor onze vereniging het 
zout op de patatten’, zei voor-
zitter Miel Schoeters tijdens de 
installatie.
Tekst en foto’s: Jos Thomassen

  Keizer Eddy Schuermans legt de eed van trouw af met de hand aan 
het vaandel.

  Buiten de parochiekerk van Proosterbos wacht de nieuwe keizer een 
erehaag van de schutterijen van Ellikom (B.) en Stein (Nl.) en van 
zijn eigen Monulphus en Gondulphus-schutters, die zelfs saluutscho-
ten afvuurden.

Kristof Siborgs koning 
Niel-bij-As
Naar jaarlijkse traditie orga-
niseerde schutterij Sint 
Martinus Niel-bij-As op 
Pinkstermaandag 5 juni 2006 
haar jaarlijks koningschieten. 
Ook de niet-leden hadden de 
kans om zich in de neven-
wedstrijd koning te schieten. 
Na een spannende namid-
dag schoot Kristof Siborgs de 
koningsvogel naar beneden. 
Verassend is dat Kristof de 
zoon is van de vorige koning 
Theo Siborgs. Kristof is reeds 
van kindsbeen af lid van de 
schutterij en al jaren een uit-
muntend trommelaar. De hele 
familie Siborgs is trouwens 
actief in de schutterij. Kristof 
heeft Katrien Baeten gekozen 
als koningin. Volgens de tradi-
tie werd bij de koning de vol-

gende dag een ‘den’ geplaatst. 
De leden van de schutterij 
hebben er gefeest tot in de 
vroege uurtjes.

  Peter Berger 

  Kristof zet familietraditie 
Siborgs voort.
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Wij gedenken
Sef Verhaegh,
lid van St.-Jan Grubbenvorst, 
overleden op donderdag 9 
maart 2006.

  Sef Verhaegh, Grubbenvorst

In memoriam Sef Verhaegh
Op donderdag 9 maart 
2006 vernamen wij het 
trieste bericht dat ons lid 
Sef Verhaegh, zes weken na 
de dood van zijn echtgenote 
Elly, van ons is heengegaan. 
Sef was meer dan 35 jaar lid 
van onze schutterij St.-Jan uit 
Grubbenvorst en heeft zich 
op velerlei wijze verdienstelijk 
gemaakt voor onze vereniging. 
Zo was hij onder meer een 
van de eerste bielemannen van 
onze schutterij, is hij vele jaren 
bestuurslid geweest en heeft 
hij ook vele jaren samen met 
wijlen Herm Janssen de kogels 
en dergelijke verzorgd. Ook als 
schutter stond Sef zijn man-
netje en heeft hij verscheidene 
keren voor onze vereniging 
mee geschoten in het zestal 
voor het OLS. De laatste jaren 
schoot hij in een lager zestal, 
maar was nog wel bijna elke 
wedstrijd van de partij. Hij 
werd door de jongere genera-
tie gekscherend ook wel eens 
‘schiet-opa’ genoemd, omdat 
iedereen bij hem terecht  kon 
voor een goed advies. Maar 
ook als er iets gebouwd moest 
worden op de schuttershof 
was Sef van de partij. Hij was 

een van de voormannen bij de 
bouw van ons clublokaal in 
�979/�980 en ook nu nog bij 
de aanbouw van een opslag-
ruimte bij ons verenigingslo-
kaal heeft hij tot op het laatst 
van zijn kunnen zijn ‘steentje’ 
bijgedragen. Op maandag �3 
maart hebben wij Sef vanaf 
zijn woonhuis begeleid naar 
de kerk en na de uitvaartdienst 
hebben de schutten van Sint 
Jan hem naar zijn laatste rust-
plaats gebracht. Sef bedankt 
voor alles wat je voor onze 
schutterij gedaan hebt en dat 
je moge rusten in vrede.

   Bestuur en leden schutterij  
St.-Jan Grubbenvorst  

Piet Timmermans,
erelid en oud-voorzitter 
van St.-Hubertus Beringe. 
Overleden op � mei 2006.

  Piet Timmermans, Beringe

In Memoriam: 
Piet Timmermans
Afgelopen zondagnacht � 
mei 2006 is oud-voorzitter en 
erelid Piet Timmermans over-
leden. Piet was lid van schut-
terij St.-Hubertus Beringe 
vanaf �947, werd in �955 en 
�959 koning van de schutterij 
en was penningmeester van 
�960 tot �966. Op zeer jonge 
leeftijd werd hij voorzitter van 
de schutterij. Op basis van zijn 
idee is de schutterij gestart met 
het ophalen van oud papier 
in de jaren zestig en dit blijkt 
zoveel jaren later nog steeds 
een gouden idee te zijn voor 
de schutterij. In �973 kreeg 
Piet een zwaar ongeluk en is 
hierdoor enkele jaren uit de 
running, maar desalniettemin 
neemt hij het voorzitter-
schap weer op zich, van �976 
tot �979. Piet was een goede 
schutter en schoot verschillen-
de keren mee op het OLS en, 
waar hij trots op was, won in 
�979 het Bondskampioenschap 
van de Bond Juliana. In �982 
werd Piet gekozen als erelid 
van de schutterij. Een schut-
tersvriend is voor ons verloren 
gegaan. Namens het bestuur 
en alle leden van schutterij St.-
Hubertus Beringe wensen wij 
de familie veel sterkte met dit 
verlies.

Oud-deken 
P.J.L. Jochems
van Heerlen, beschermheer 
van stadsschutterij St.-
Sebastianus is op dinsdag 23 
mei op 87-jarige leeftijd over-
leden.

  Oud-deken Jochems van 
Heerlen, 1919-2006.

In Memoriam: 
oud-deken Jochems
Peter Joannes Lambertus 
(Pierre) Jochems werd gebo-
ren op 6 januari �9�9 in 
Maasbracht. In �943 ontving 
hij in Roermond de priester-
wijding en werd achtereenvol-
gens kapelaan in Borgharen 
(tot �945), Gronsveld (�945-
�950) en de H. Petrusparochie 
in de Sittardse binnenstad 
(�950-�954). Vervolgens werd 
hij rector van het ziekenhuis 
Sint-Annadal te Maastricht. In 
�964 volgde zijn benoeming 
tot pastoordeken van Heerlen. 
Jochems was eenentwintig 
jaar lang – van �964 tot �985 
– deken van het dekenaat 
Heerlen en pastoor van de 
Sint-Pancratiusparochie 
aldaar. In die tijd werd hij 
tevens beschermheer van 
de Heerlense stadsschut-
terij, een functie waaraan hij 
gezamenlijk met ondernemer 
Leo Schunck invulling gaf. In 
�978 werd hij koning van het 
erebestuur van de schutterij. 
Na zijn jaren als pastoordeken 

  De begrafenis met schutterseer.
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ging hij in �985 met emeritaat. 
Hij bleef evenwel in Heerlen 
wonen en er als priester assis-
teren. Hij ontving de erepen-
ning van de gemeente Heerlen. 
Jochems was van �968 tot 
�987 bovendien kanunnik van 
het kathedraal kapittel van 
het bisdom Roermond. Hij 
toonde zich in zijn priesterlijk 
leven een aimabel mens, ziel-
zorger en pastor. Hij hield van 
verhalen en toonde de milde 
goedheid van het hart. De uit-
vaart van oud-deken Jochems 
heeft maandag 29 mei in de 
Sint-Pancratiuskerk te Heerlen 
plaatsgehad, waarna hij begra-
ven werd in zijn geboorte-
plaats Maasbrachterbeek.
[Tekst: naar persbericht bis-
dom Roermond en ‘Postuum’ 
in DDL 26.05.2006]

Wiel Klaessens,
lid van St.-Odilia Ospeldijk. 
Tijdens de laatste opruim-
werkzaamheden na het zeer 
geslaagde jubileumschutters-
feest van drumband en schut-
terij St.-Odilia te Ospeldijk 
op zondag 28 mei is Wiel 
Klaessens plotseling heenge-
gaan. Overleden op 72-jarige 
leeftijd op 30 mei 2006.

Pierre Lemmens
(Pier van ’t Fort), lid van St.-
Hubertus Manestraat. Hij 
overleed op 76-jarige leeftijd te 
Molenbeersel (Kinrooi) op � 
juni 2006.

  Pierre Lemmens van St.-
Hubertus Manestraat.

Foto: gedachtenisprentje

In memoriam: 
Pierre Lemmens
Op donderdag � juni over-
leed Pierre Lemmens te 
Molenbeersel (Kinrooi). Pier 
van ’t Fort, zoals iedereen 
hem kende, werd geboren te 
Kinrooi op 23 februari �930. 
Cafébaas Pier verbleef sinds 
enige tijd in rusthuis Zorg-
vlied. 45 jaar lang hield 
hij café ’t Fort langs de 
Weertersteenweg in Molen-
beersel. Lèneke en Pier waren 
pas getrouwd toen ze het café 
openden en stonden altijd 
samen achter de toog. Met de 
dood van zijn vrouw voelde 
Pier er niet veel meer voor 
om het café open te houden. 
Uiteindelijk in januari 2005 
sloot het café, jarenlang voor 
veel schutters het begin- en 
eindpunt van een bondsschut-
tersfeest, zijn deuren. Pier 
zelf is altijd een schut in hart 
en nieren geweest: hij was 36 
jaar lid van onze schutterij.  
Bij ieder O.L.S. stond in het 
café de radio op L� met Pier 
gekluisterd aan de radio. Zijn 
lokalen stelde hij steeds ter 
beschikking van onze trom-
melaars, wanneer het weer 
te slecht was om in het eigen 
heem te oefenen. Ook hebben 
er menige bestuursvergade-
ringen en algemene vergade-
ringen plaatsgevonden in zijn 
kantine.
En als het vijfjaarlijkse bonds-
feest eraan kwam en leden zich 
in het zweet werkten bij het 
opbouwen van het feestter-
rein, heeft Pier ons meermaals 
voorzien van een lekker fris 
pintje bier. Op 4 juni 2006 
organiseerden wij ons bonds-
feest. Het eerste bondsfeest 
zonder Pier. Hoewel hij al 
afspraken had gemaakt: wie 
hem zou brengen, wie met 
hem mee zou gaan …  Want 
hij was er nog zo graag bij 
geweest … maar enkele dagen 
tevoren kwam zijn sjoeke 
Lèneke hem halen. Pier, wij 
zullen je missen: je vrolijkheid, 
je discussies over Eddy Merkx, 
je schuttershart en steun.

   Bestuur en leden van schutterij 
Sint Hubertus Manestraat

Jan van Maanen,
missionaris van het H. Hart, 
overleden op 74-jarige leeftijd 
op 29 juni 2006.

  Pastoor Van Maanen nam de 
buks ter hand bij gelegenheid 
van het jaarlijkse koningsvo-
gelschieten in Sittard (30 april 
2006).

In Memoriam: 
pastoor Jan van Maanen
Op 29 juni bereikte ons het 
droeve bericht dat op 74-jarige 
leeftijd is overleden de pas-
toor Jan van Maanen van de 
H. Hart-parochie te Sittard. 
Sinds enkele jaren stelde hij 
zijn kerk in de wijk Overhoven 
beschikbaar voor de tradi-
tionele schuttersmis in het 
Sittards dialect, die vooraf ging 
aan het traditionele konings-
vogelschieten. Aangezien hij 
het dialect zelf niet beheerste, 
assisteerde hij in deze dienst de 
hoofdcelebrant, de eerwaarde 
heer drs. Nico Bitsch. Hij was 
een man van zijn tijd, trouw 
aan tradities en meegroeiend 
met de tijd. Na de mis was hij 
altijd een graag geziene gast 
op de koffietafel en natuurlijk 
bij het vogelschieten, waar hij 
steeds vol enthousiasme met 
een van de ereschoten de strijd 
om de koningstitel opende. Zo 
ook nog op 30 april van dit 
jaar. Stadsschutterij Sint Rosa 

zal deze aimabele man blijvend 
in herinnering houden, zeker 
op de laatste zondag in april, 
wanneer wij ons koningsvo-
gelschieten houden. Wij hopen 
dat pastoor Jan van Maanen 
vredig moge rusten in de gena-
de van de Heer.

   Namens bestuur en leden 
van Stadsschutterij Sint Rosa 
Sittard, 
Thimo Zegers

Piet Lataster,
oud-voorzitter en oud-com-
mandant van St.-Michaël 
Chevremont. Overleden op 
70-jarige leeftijd op � juli 2006.

  Piet Lataster (1935-2006)

In memoriam: Piet Lataster
Pieter Jozef Lataster (Piet), 
geboren op �6 juli �935, is 
in mei �95� op vijftienjarige 
leeftijd lid geworden van flo-
bertschutterij St.-Michaël 
Chevremont. Piet bleek aanleg 
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voor het schieten te hebben. 
Al in zijn tweede jaar dat hij 
aan het koningsvogelschieten 
deelnam, schoot hij de vogel 
af en werd schutterskoning. 
Behalve in �952 zou hem dit 
ook lukken in �97�, �98�, 
�987 en voor de laatste maal 
in �994. Hiermee is hij record-
houder binnen de vereniging, 
want in de geschiedenis van 
de Chevremontse schutterij 
slaagde niemand erin vijf maal 
het koningschap te behalen. 
Als koning nam hij in �97� 
aan het toentertijd prestigieuze 
‘Koning der Koningen’ schie-
ten te Brunssum deel, waar hij 
de Baron de Negri beker won. 
Aan zijn lijst van koningschap-
pen valt het federatiekoning-
schap toe te voegen en bonds-
koning van de Internationale 
Schuttersbond (�987). Behalve 
een goed schutter, bleek Piet 
Lataster op meerdere fronten 
inzetbaar. Acht jaar nadat hij 
lid was geworden, werd hij 
in �959 commandant van de 
schutterij. Hij zou die functie 
gedurende veertig jaar uitoefe-
nen en in die tijd onnoemelijk 
veel prijzen in de wacht slepen. 
In �999 droeg hij de functie 
over aan zijn opvolger. Maar 
Piet had nog meer kwaliteiten. 
In �972 volgde hij de terug-
getreden voorzitter op. Ook 
die functie zou hij ettelijke 
decennia uitvoeren. Zo bleef 
hij gedurende dertig jaar 
voorzitter, tot 2002. Behalve 
de dagelijkse leiding over de 
vereniging, met toespraakjes, 
huldigingen van jubilaris-
sen en prijswinnaars van 
het schieten, wist hij in die 
periode eigen schietbomen, 
diverse bondsfeesten, jubile-
umfeesten en het jaarlijkse 
Koning der Koningen schieten 
in Chevremont te realiseren. 
Grootste karwei tijdens zijn 
voorzitterschap was de reali-
satie van het clubgebouw d’r 
Sjteekoel aan de Kaffebergsweg 
met drie ondergrondse schiet-
banen. Bestuurlijk stond hij 
als oprichter mede aan de 
basis van de federatie van 

Kerkraadse schutterijen en 
schietverenigingen. Met een 
dergelijke staat van dienst 
vierde hij forse jubilea. In 
�99� vierde hij zijn robijnen 
lidmaatschap met een dank-
mis en receptie en werd hij 
namens de schuttersbond 
onderscheiden, maar ontving 
hij bovendien de koninklijke 
onderscheiding in de Orde van 
Oranje Nassau in zilver. Hij 
droeg inmiddels de op één na 
hoogste rang, namelijk die van 
kolonel. In 200� vierde hij ver-
volgens zijn gouden lidmaat-
schap. St.-Michaël blikt terug 
op een groots lid met een rijke 
staat van verdiensten. Van der-
gelijke leden valt het afscheid 
nemen altijd zwaar.

   Luc Wolters

Sjra Jacobs,
oud-bestuurslid en oud-com-
mandant van St.-Ansfried 
Thorn. Overleden op 72-jarige 
leeftijd op �6 juli 2006.

  Sjra Jacobs, als commandant 
van St.-Ansfried Thorn.

In memoriam: Sjra Jacobs
G.H. Jacobs (Sjra) werd in 
�952 op 20-jarige leeftijd lid 
van schutterij St.-Ansfried 
Thorn. In �963 werd hij geko-
zen tot lid van het bestuur. 
Gedurende zestien jaar zou 
hij bestuursfuncties vervul-
len, zo was hij diverse jaren 
ondervoorzitter (�967-�972). 
In �963 werd hij gekozen als 
commandant van de schut-
terij, een functie die hij ette-
lijke decennia met verve zou 
vervullen. In de oude unifor-
mering ging Jacobs gekleed in 
lang officiersuniform met hoge 
laarzen, sabel, steek met pluim 
en zilveren borstschild. Door 
zijn rechte en statige voor-
komen en uniformering was 
hij een veel gefotografeerde 
persoonlijkheid. In �993 vierde 
Sjra Jacobs samen met M. van 
Dooren zijn veertigjarig lid-
maatschap van de schutterij, 
waarbij beiden een konink-
lijke onderscheiding in zilver 
ontvingen. Jacobs was toen 
al dertig jaar commandant. 
Toenmalig burgemeester Van 
der Lee, die de onderscheiding 
uitreikte, omschreef hem als 
een steunpilaar en drijvende 
kracht achter de vereniging. 
Bij gelegenheid van zijn gou-
den lidmaatschap ontving hij 
de OLS-onderscheiding met 
kroontje. Behalve voor de 

schutterij heeft hij zich ver-
dienstelijk gemaakt voor de 
vrijwillige brandweer (�966-
�99�), waar hij onder meer 
hoofdbrandwacht was.

Luc Wolters

Sjef Drummen,
lid, oud-bestuurslid en jaren-
lang eerste luitenant van 
St.-Joseph Sint Geertruid. 
Geboren op 6 april �927 en 
overleden op 79-jarige leeftijd 
op 27 juli en begraven met 
schutterseer op � augustus 
2006.

Hij moest zijn karige tijd ver-
delen tussen zijn gezin en zijn 
grote hobby, de schutterij. Hier 
heeft hij zich meer dan vijftig 
jaar voor ingezet. Eerst als 
gewoon schutterslid, daarna 
als officier en bestuurslid en 
toen het meelopen niet meer 
mogelijk was, als rustend 
lid. Dit was voor hem niet 
gemakkelijk, omdat hij zich 
zo verbonden voelde met deze 
vereniging. Hij leefde helemaal 
op als hij aanwezig kon zijn 
bij het vogelschieten. Nadien 
werd hij gevraagd als lid van 
het uniformencomité, waar hij 
nog vele jaren heeft geholpen 
met de voorbereidingen voor 
de rommelmarkt. [aldus het 
gedachtenisprentje].

Nieuwe vrienden
Rabobank Maashorst, Horst  /  Leolux Meubelfabriek BV, 
Venlo  /  Th.G. Loijen, Venlo  /  Holland Casino M. Loonen, 
Valkenburg  /  H.M.W. op de Laak, Blerick  /  K. Majoor, 
Meerssen  /  Van Beers BV, Kaatsheuvel  /  F. van Alphen, 
Panningen  /  M.H. Erdkamp, Linne  /  Meulen Project 
Ontwikkeling, Weert  /  Castellum BV, Maastricht-Airport  /  
G.M.A. Berden, Blerick  /  Paesen Drukkerij NV, Opglabbeek 
(B.)  /  F. Craeghs, Kinrooi (B.)  /  R.H.T. Driessen, Schinveld
Janfré, Maastricht  /  P.G.M. Uyen, Horst  /  Tandartsen-
praktijk Stinges, Reuver  /  Belbag-Dragbel, Kinrooi (B.)  
/  Rekin TV, Kinrooi (B.)  /  R. Verhoef, Sittard  /  J.W.A. 
Grubben, Venlo-Blerick  /  Kerckhoffs Advocaten, Maastricht  
/  Van Hecke, Houben, Urlings, Roermond  /  J.L.H. Corstjens, 
Ospel  /  V. Alderwegen, Venlo  /  J.H.A. Boyens, Sweikhuizen  
/  Schoenhandel Fa. Munnichs, Stramproy  
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Bèr van Hoef,
erevoorzitter schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht. 
Behalve dit decennialange 
bondsvoorzitterschap heeft 
hij nog vele andere functies 
in schutterswereld en bin-
nen de Limburgse Bond van 
Tamboerskorpsen bekleed. 
Overleden 73 jaar oud op 22 
juli 2006 en begraven op 25 
juli.

In memoriam: Bèr van Hoef
Een schuttersman is ons ont-
vallen. Op zaterdag 22 juli 
bereikte ons het droevige 
bericht van het overlijden 
op 73 jarige leeftijd van 
dhr. H.(Bèr) v. Hoef, ere-

voorzitter van de Kantonale 
Schuttersbond Eendracht 
Maakt Macht, erevoorzitter 
van de LBT en erebestuurslid 
van de OLS-Federatie.

Schutterij St.-Job
Op �5-jarige leeftijd (�948) 
werd Bèr tamboer-maître van 
het fluit- en tamboerkorps 
van schutterij St.-Job en op 
2�-jarige leeftijd werd hij 
benoemd tot voorzitter van de 
schutterij. Bèr kende amper 
de schutterij noch de gemeen-
schap Leuken. Vooral de laatste 
plaatste grote vraagtekens over 
de toekomst van St.-Job met 
deze jonge en onervaren voor-
zitter. Was het schutterij St.-

Job die onder Bèr 
groeide of was het 
andersom? Groot 
interesse had hij 
voor de wedstrij-
den muziek, ven-
delen, exercitie en 
mooiste koning. 
Samen met zijn 
vrouw Tina en de 
kinderen werd er 
verder gebouwd 
en deelgenomen 
aan het schutters- 
en muziekleven 
van schutterij 
St.-Job. Leuken en 
de schutterij zul-
len zich Bèr nog 
lang herinneren, 
onder meer door 
de prestaties van 
de schutterij en 
het fluit- en trom-
melkorps St.-Job, 
de kogelvanger, de 
St.-Jobskapel en 
vooral zijn trots, 
het clublokaal ‘de 
Leukerschans’.

Bond Eendracht 
Maakt Macht
In �956 werd Bèr 
bestuurslid en 
tevens secretaris 
van de schutters-
bond EMM. Door 
zijn jonge uiterlijk 
was hij een opval-

lend figuur tussen de ‘oude 
garde’. In �967 volgde Bèr dhr. 
M. Hermans op als bonds-
voorzitter. Met de komst van 
machinist Van Hoef  kwam de 
EMM-trein pas in vaart en wat 
nog belangrijker was, de vaart 
bleef er in. Bèr was de ideale 
voorzitter en onbetwiste leider. 
Groot, markant en bijzonder 
was hij, door zijn niet aflaten-
de ijver en voorbeeldig func-
tioneren voor de schutterijen 
en zijn kwaliteit van besturen. 
Hij zorgde ervoor dat de 
bond EMM op de kaart werd 
gezet. Na 44 jaar bestuurslid, 
waarvan 33 jaar als voorzitter 
dienstbaar te zijn geweest voor 
de schutterijen van de Bond, 
nam hij in 2000 afscheid van 
het bondsbestuur en werd hij 
benoemd tot erevoorzitter.

Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie
Door zijn benoeming tot 
voorzitter van de Bond EMM 
in �967 werd hij tevens afge-
vaardigd als bestuurslid van 
de OLS-Federatie. Hij ging 
leiding geven aan de normen-
commissie van de Stichting 
SAS. Muziek was zijn passie 
en het kreeg dan ook steeds 
meer aandacht tijdens de OLS-
feesten. Een grote publieke 
belangstelling was daarvan het 
resultaat. Evenzoveel aandacht 
gaf hij aan de historische en 
traditionele aspecten binnen 
de schutterijen en het behoud 
hiervan. Samen met drs. Jean 
Walraven pionierde hij en 
er kwam een steeds bredere 
aandacht voor de waarde van 
traditie, gebruiken en het 
koningszilver. In het jaar 2000 
gaf hij de fakkel over aan een 
nieuwe bondsvoorzitter.

Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen
De uitstraling van Bèr als 
tamboer-maître, de prestaties 
van het fluit- en tamboerkorps 
St.-Job, zijn houding en disci-
pline bleven niet onopgemerkt 
binnen Limburg en de LBT. 
In �966 werd hij lid van het 

provinciaal bestuur. Tevens 
werd hij vice-voorzitter van de 
LBT en voorzitter van het dis-
trict Weert. In �99� werd Bèr 
voorzitter van het provinciale 
bestuur. Ook als voorzitter van 
de landelijke druma-commis-
sie, alsmede als bestuurslid van 
de Federatie van Katholieke 
Muziekgezelschappen heeft 
Bèr zijn sporen verdiend.

Stadsgilde St.-Catharina 1480
Van het stadsgilde St.-
Catharina werd Bèr in �998 
lid. De schietkunst, het kogels 
maken en de samenkomst met 
de schutters gaven hem veel 
voldoening. Als ervaren bouw-
meester nam hij het heft in 
handen bij het realiseren van 
een nieuw schutterslokaal ‘de 
Gaffel’ op Blaakven.

Onderscheidingen
Voor zijn vele werk en verdien-
sten ontving Bèr onderstaande 
onderscheidingen of erefunc-
ties:
-  Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau
-  Ridder in de Orde van de H. 

Sebastiaan in Europa
-  Officier van de edele Eed 

Broederschap van de Rode 
Leeuw en de H. Sebastiaan

-  Penning van verdienste van 
de Gemeente Weert

-  Onderscheiding in goud met 
kroon van de OLS-Federatie

-  Erevoorzitter van de Bond 
EMM

-  Erevoorzitter van de LBT
-  Erebestuurslid van de OLS-

Federatie.

Op dinsdag 25 Juli is Bèr, 
onder grote belangstelling en 
in aanwezigheid van al zijn 
familie, vrienden en bekenden, 
ten grave gedragen op het 
kerkhof van de St.-Matthias 
parochie te Leuken–Weert. 
Bèr, namens ons allen heel veel 
dank!

   M.Timmermans EMM 
Met dank aan dhr. B. Cox

  Bèr van Hoef
Uit: EMM �00 jaar (�996)
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Inhoudsopgave

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

Voor de volgende uitgave:
Door het grote aanbod van groot en klein nieuws, van de poli-
tieke gebeurtenissen, het koninklijk bezoek, maar ook de vele 
vermeldenswaardige ‘faits divers’ binnen de verenigingen hebben 
we een aantal artikeltjes voor ons uit moeten schuiven. Zo zullen 
in het decembernummer aan bod komen:

St.-Sebastianus Spekholzerheide 125 jaar oud
Schutterij St.-Sebastianus uit de Kerkraadse wijk Spekholzer-
heide vierde in augustus het �25-jarig bestaan van de in �88� 
opgerichte vereniging. In een feestweekend werden jubilarissen 
gehuldigd en 
een bondsfeest 
van de Bond 
Berg en Dal 
georganiseerd. 
De �25-jarige 
historie van de 
vereniging komt 
in het volgende 
nummer aan 
bod.

Foto: schuttersvrienden Amstenrade

Verslag Europees 
Schutterstreffen
In het laatste weekend 
van augustus vond in 
Bernheze het Europees 
Schutterstreffen plaats 
met een deelname van 
honderden schutters. De 
Pool Tadeusz Zyla uit 
Pszczyha werd Europees 
Schutterskoning, de Duitser 
Christoph Müller werd 
prins. Een uitgebreid ver-
slag met foto’s komt in het 
decembernummer.



KONINGINNEJURKEN
en

BRUIDSJURKEN
Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,

minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

Avond-, cocktail- en koninginnekleding.
Open: ma. en do. van 13-17 uur;

za. van 10-16 uur.
‘s Morgens bellen (043) 604 13 02

LOUISE MODE
Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem

(zie ook Gouden Gids)




