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Bij de voorpagina: 
Tegen een zee van toeschouwers als achtergrond marcheert 
schutterij St.-Jan uit Nieuwstadt langs de eretribune. Het 
tekent de ontknoping van de OLS-schietwedstrijd, waarbij een 
aantal relatieve buitenstaanders ver kwam.

Foto: Lieske Leunissen

Het zestal van St.-Sebastianus Neer – de Aoj Sjötte – werd 
winnaar van de schietwedstrijd. V.l.n.r. (met tussen haakjes de 
volgorde binnen het zestal): Wiel Derikx (�), Tjeu v.d. Winkel 
(5), Joop Thomassen (buksmeester), Tijs a.d. Boom (4), Henk 
Knubben (2), Peter Geenen (6) en Roy Wagemans (3).

Foto: Fred Vliegen

Niet meer weg te denken van de schutterskalender is het 
Kinjer-OLS, in 2008 voor ’t eerst in België. Hier de winnaars, 
de basisschool uit Opoeteren zelf, met ’t Ummeke.

Foto: Lieske Leunissen

Belgische politici zijn nooit te bang om uitdagende ideeën te lanceren, zo ook minister Anciaux. 
Verrukt over zoveel levende historie in de beide Limburgen, vindt hij dat het OLS op een wereld-
erfgoedlijst van de UNESCO thuishoort. Beide Limburgse gouverneurs en de OLS-president vielen 
hem direct bij. Zo hoort dat ook. Want het gaat om prestige. En als het OLS-feest in het geheel 
niets meer is, dan is het alleen al door zijn traditie en de glorieuze schietwedstrijd altijd nog een 
heel prestigieus gebeuren. Dat is ook mede wat de bronzen ‘UM’ tot uitdrukking brengt. De schut-
ters die het feest naar hun dorp hebben gehaald, valt dan ook eeuwige roem ten deel nadat ze 
door Jan en alleman gefeliciteerd zijn met hun grootse prestatie. Vervolgens treedt een draaiboek 
in werking waarmee wordt gegarandeerd dat het volgend jaar andermaal een ware happening 
wordt. Heel benieuwd ben ik hoe zich dat verhoudt tot de grote schuttersfeesten die onder meer 
in Brabant en Duitsland worden gehouden? Wellicht dat we die na het OLS dan ook maar aan die 
lijst toevoegen. Tenzij we gaande de procedure tot de ontdekking komen dat het OLS volstrekt 
uniek is! Dan zal het prestige eens temeer vergroot zijn. Hoe dat ook zij, ik ben ervan overtuigd 
dat het OLS voor elke rechtgeaarde Limburger, schutter of anderszins, ook zonder het gevraagde 
predikaat gewoon goed is.
 
En dat blijft het, zelfs al ontstaat commotie over uitsluiting van verenigingen omdat ze in de 
optocht gaten hebben laten vallen. Onze correspondent André Meijers gaat er in deze editie uit-
voerig op in, terwijl Wim Hoenen als secretaris van de jurycommmisie nogmaals uitlegt dat alle 
regels correct zijn toegepast. Trouwens, onvrede met de jurering is van alle tijden. Interessant is wel 
dat bordjesdragers blijkbaar prijzen in meerdere categorieën kunnen winnen en dat andere klaar-
blijkelijke fouten door de jury niet worden gecorrigeerd omdat anders degene die onterecht de 
prijs hebben gekregen uit de boot zou vallen???!!! Ik heb het maar van horen zeggen...
 
Misschien is dat een thema dat wij tijdens de schuttersdag in januari a.s. zouden kunnen oppak-
ken. Binnen het bestuur en de redactie van het tijdschrift zijn we bezig om eerste ideeën te ver-
zamelen. We willen er een heel bijzondere bijeenkomst van maken omdat het in december van 
dit jaar op de kop af 20 jaar geleden is dat het 0-nummer is verschenen. Dus alle reden voor een 
feestje. Als altijd nodig ik u daarbij van harte uit om met ons mee te denken. U kunt uw ideeën en 
voorstellen deponeren op onze website: www.schutterstijdschrift.com of aan mij mailen: gerits@
greenway-comm.nl. Ik wens u in elk geval weer veel leesplezier toe.

   Jos Gerits, Hoofdredacteur
Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties en 
betalingen kunt u contact 
opnemen met de secretaris-
penningmeester van de 
Stichting Limburgs Schutters-
tijdschrift, Henk Smeets, 
Zwarte Graaf �0, 6439 BB 
Doenrade, tel.: 06-5530�97� of 
046-4422790. E-mail:  
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.



OLS 2008 Laot ‘UM’ neet verbij-j sjeete!
OPOETEREN – Op 6 
juli 2008 trokken 159 
schutterijen naar het 
Belgische Opoeteren om 
deel te nemen aan het OLS 
2008. Een OLS waarbij niet 
alleen ‘bölkes’ onder vuur 
werden genomen.

Voorbereidingen
Geen enkel feest kan slagen 
zonder een goede voorberei-
ding, daarom werd net als 
voorgaande jaren al vroeg 
begonnen met de organisatie 
voor het OLS 2008. Niet alleen 
moesten ongeveer �.200 vrij-
willigers verdeeld worden over 
zo’n 3.000 taken, maar ook 
moest de organisatie ervoor 
zorgen dat er een optochtroute 
uitgestippeld werd en dat er 
voor voldoende spijs en drank 
gezorgd werd. De insteek hier-
bij was dat het feest eenvoudig 
van opzet diende te zijn zon-
der al te veel ‘poeha’ en zonder 
onnodige kosten. 
Uiteraard moesten ook het 
feestterrein en de schietharken 
in orde gebracht worden. En 
vooral het in orde brengen van 
het feestterrein wilde niet echt 
lukken. Niet omdat er te wei-
nig vrijwilligers waren, maar 
omdat door hevige regenval 
het inzaaien van het gras voor 
langere periode uitgesteld 
moest worden en ook tractors 
het terrein niet konden berij-
den.
Maar niet alleen het ter-
rein zorgde voor de nodige 
kopzorgen. Was het promo-
tieteam druk bezig om in 
België, Nederland en zelfs in 
Duitsland het OLS goed te 
promoten, elders werden han-
delaars door sjacheraars bena-

derd met nep merchandising. 
Wat niet onvermeld kan blij-
ven, is dat Piet Assenberg, 
Henri Schrijvers en Jan Bayen 
de schietharken voor hun 
rekening namen. Met hun 
drieën hebben zij �2.780 stok-
jes en 25.560 bölkes in de �42 
harken gezet. 

Primeurs
Het OLS 2008 was tevens een 
OLS met diverse primeurs. 
Om de kosten binnen de 
perken te  houden werd er 
overlegd met verschillende 
bierbrouwerijen en nadat de 
offertes waren ontvangen en 
vergeleken, werd er gekozen 
om Brand bier uit Nederland 
te gaan schenken. Hierdoor 
werd er voor het eerst op een 
Belgisch OLS Nederlands bier 
geschonken! Daarnaast werd 
de inrichting van de tenten, 
de tapinstallaties en alles wat 
met het drankbuf-
fet te maken heeft, 
geleverd door 
Hansen 
Dranken, 
eveneens 
uit Nederland. 
Was het al een primeur dat 
er Nederlands bier uit een 
Nederlandse tapinstallatie 
werd geschonken, een nog gro-
tere en belangrijkere primeur 
was het dat het ‘Ummeke’ voor 
het eerst in België was. Deze 

wisselbeker voor het Kinder-
OLS was weliswaar door kun-
stenaar Pierre Habets in over-
leg met basisschoolkinderen 
uit Nederweert (Nederland) 
en Sint-Huibrechts-Lille 
(België) gemaakt, maar het 
‘Ummeke’ had nog nooit voet 
op Belgische bodem gezet. 
Dat steeds meer scholen hun 
weg weten te vinden naar het 
Kinder-OLS, bleek wel uit het 
feit dat dit jaar 22 scholen met 
ongeveer 800 kinderen deelna-
men aan het feest. 

Feestterrein en optocht
Zoals al eerder opgemerkt, was 
de insteek van het OLS 2008 
dat het een eenvoudig feest 
zonder al teveel poeha moest 
zijn. Gaf Nederweert vorig 
jaar ongeveer 750.000 euro 
uit aan het OLS, in Opoeteren 
moest de organisatie een 
bedrag van ongeveer 500.000 

euro ophoesten. 
Een totale kos-
tenbesparing 
van bijna een 
kwart miljoen 

euro, zonder dat de schut-
ters of de bezoekers ook maar 
iets tekort kwamen. Dat er 
wel degelijk ruimte was voor 
de nodige ‘poeha’ blijkt wel 
uit de helikoptervluchten. 
Aanvankelijk dacht ik dat ik de 
enige was die het voordurende 
rondvliegen van helikopters 

hinderlijk vond, maar achteraf 
bleek dat meerdere mensen 
zich daaraan gestoord hadden. 
Bovendien lieten de opstijgen-
de helikopters nogal wat stof 
opwaaien, waardoor menig 
schutter zijn uniform moest 
uitkloppen. Dat overigens niet 
alleen bespaard kon worden op 
de uitgaven maar dat ook het 
feestterrein iets kleiner opge-
zet kon worden, waarbij de 
functionaliteit niet uit het oog 
werd verloren, liet Opoeteren 
eveneens zien. Er was boven-
dien een duidelijke scheiding 
gemaakt tussen het terrein 
waar de nevenwedstrijden 
gehouden werden en het ter-
rein waar er gefeest en gescho-
ten werd. Hierdoor kon na 
afloop van de nevenwedstrij-
den meteen begonnen wor-
den met de afbraak van een 
gedeelte van het feestterrein. 
Ook Opoeteren zelf had zich 
kosten nog moeite gespaard 
om het dorp in een feestelijke 
stemming te brengen en te ver-
sieren. Jammer was het wel dat 
de optocht meerdere malen stil 
gestaan heeft.
Behalve de bierpleinen en eet-
tenten (waarbij het opviel hoe 
snel men bediend werd) was 
er na enkele jaren van afwezig-
heid weer een tentje van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
te vinden. Hier werden door 
Wim Pijpers en Jos Gerits boe-
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ken van en over diverse schut-
terijen voor een goedkope prijs 
aangeboden.  

Onder vuur
Niet alleen de bölkes kwamen 
onder vuur te liggen. Ook met 
name de jury kreeg het zwaar 
te verduren met hun beslissing 
om �9 van de 50 schutterijen, 
die niet de vereiste afstand 
van 40 meter tot de voor hen 
marcherende schutterij in acht 
hadden genomen, te diskwa-

lificeren. Volgens sommigen 
belachelijk, zeker omdat er in 
voorgaande jaren ‘niet echt’ 
op gelet werd. Maar dat er in 
het verleden niet echt op gelet 
werd, ontheft in mijn ogen 
niet de eigen verantwoordelijk 
die de schutterijen hebben om 
de juiste afstanden te bewa-
ren. Hoe jammer het ook is 
voor de �9 verenigingen die 
gediskwalificeerd werden, de 
regels zijn bekend, ze zijn zelf 
verantwoordelijk ervoor dat 

de afstanden in acht worden 
genomen en dus is het meer 
dan terecht dat ze gediskwa-
lificeerd zijn. Zeker als men 
bedenkt dat de jury al over 
haar hart had gestreken door 
de schutterijen die op een 
afstand van 50 meter – in 
plaats van de maximale 40 
meter – van hun voorganger 
liepen gratie te verlenen. En 
dan mogen diverse andere 
schutterijen van geluk spreken 
dat er niet gecontroleerd werd 

of ze te dicht op hun voorgan-
ger marcheren, want er waren 
ook meer dan genoeg schutters 
die zich daarover beklaagden. 
Het enige wat in mijn ogen de 
jury wel verweten kan worden, 
is dat ze niet consequent is, 
omdat ze het merendeel gratie 
verleende.       
Een ongeveer gelijk verhaal is 
van toepassing op de schutterij 
die werd uitgesloten omdat de 
kogels met een te hoge snel-
heid uit de buks kwamen. Hoe 
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jammer het ook is voor ze, ook 
hier zijn de regels en de daar-
mee gepaard gaande conse-
quenties duidelijk en bekend. 

Schietwedstrijden
Ook de schietwedstrijd was 
opvallend dit jaar. Met de snel-
heid waarmee de ene na de 
andere schutterij uit de wed-
strijd vloog, leek het er even 
op dat voor het eerst sinds 
�982 het OLS weer eens op één 
dag uitgeschoten kon worden. 

Dat schijn bedrieglijk kan 
zijn, werd wederom bevestigd. 
Door het inlassen van extra 
pauzes en deze langer te rek-
ken, werd het schieten bewust 
gesaboteerd met de bedoe-
ling de schutterijen een week 
later terug te laten komen. 
Begrijpelijk is het zeker, daar 
niet van. Maar tevens werd 
hiermee weer eens duidelijk 
hoe afhankelijk het OLS is van 
de tweede dag en welke finan-
ciële risico’s het organiseren 

van dit feest met zich mee-
brengt. Toen in ieder geval de 
overgebleven 28 schutterijen 
een week later terug moesten 
komen, vloog wederom de ene 
na de andere schutterij eruit. 
Het eindklassement ziet er als 
volgt uit:

�:    St.-Sebastianus Neer
2:    St.-Jan Nieuwstadt
3:    St.-Sebastianus Eys
4:    St.-Urbanus Belfeld
5:    St.-Cornelius Swartbroek

6/7.  St.-Ansfried Thorn / 
Bussen Schutten Neer

8.     Kon. St.-Sebastianus 
Voerendaal

9.    Breydelzonen Kessenich
�0.  St.-Hubertus Beringe

 Mathy Leunissen

OLS 2008 Opoeteren
Foto’s:
Fred Vliegen
Lieske Leunissen
Schuttersvrienden Amstenrade
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Giften aan de schutterij
Een belangrijk bericht voor alle schutterijen wier 
inkomsten (deels) bestaan uit giften alsmede voor 
degene die deze giften doen. Zoals wellicht bekend, 
bestaat er voor een schenker de mogelijkheid om 
voor schenkingen aan ‘algemeen nut beogende 
instellingen’ (waaronder schutterijen) een aftrekpost 
te vormen in zijn aangifte inkomstenbelasting / 
vennootschapsbelasting. Bij een donatie van € 500 kan 
de schenker hierbij al gauw een bedrag van € 102 aan 
belasting besparen (uitgaande van een inkomen van de 
schenker van circa € 20.000).
 

Daarnaast zijn algemeen nut 
beogende instellingen als ont-
vanger in beginsel vrijgesteld 
van schenkingsrecht. Zou 
dat niet het geval zijn, dan is 
schenkingsrecht (variërend 
van 4�-68%) verschuldigd 
over hetgeen wordt verkregen/
vergeven. Dit geldt eveneens 
voor schenkingen door een 
algemeen nut beogende instel-
ling.

Ten slotte zijn er voor alge-
meen nut beogende instel-
lingen vrijstellingen op het 
gebied van de overdrachts-
belasting (bij overdracht van 
onroerend goed 6% van het 
overgedragene) en de vennoot-
schapsbelasting (winstbelas-
ting van maximaal 25,5%).

De goede verstaander zal wel-
licht menen: ‘leuk om te lezen, 
maar toch niets nieuws’. Deze 
zie echter één ding over het 
hoofd. Per � januari 2008 is 
namelijk de regelgeving voor 
algemeen nut beogende instel-

lingen gewijzigd. Hoewel in 
het verleden geen acute actie 
was vereist om deze voordelen 
te genieten, is per � janu-
ari 2008 actie vereist van de 
betreffende stichting/vereni-
ging. Om voor de voordelen in 
aanmerking te komen, dient 
de stichting/vereniging name-
lijk ‘gerangschikt’ te worden 
door middel van een aanvraag 
hiertoe bij de Belastingdienst. 
Op www.belastingdienst.nl 
kunt u hier meer informatie 
over vinden.

Op de website van de 
Belastingdienst zijn eveneens 
lijsten van alle gerangschikte 
verenigingen/stichtingen aan 
te treffen. Bij het bekijken van 
deze lijsten valt op dat veel 
schutterijen hierop ontbreken. 
Gevolg: de gulle gever krijgt 
niet langer zijn belastingvoor-
deel en de ontvangende stich-
ting/vereniging is in beginsel 
schenkingsrecht verschuldigd. 
Aangezien rangschikking niet 
met terugwerkende kracht kan 
worden aangevraagd, is het 
van belang dit zo snel mogelijk 
alsnog te doen (voor zover nog 
niet gebeurd). 

Voorkom onnodige problemen 
en laat uw gulle gevers niet in 
de kou staan, onderneem actie! 
Indien u een duwtje in de 
goede richting nodig heeft of 
nadere informatie wenst, neem 
dan gerust contact op met 

Peter Kooy of Tjalle Kaubo 
van PricewaterhouseCoopers 
Belasting-adviseurs N.V. (040-
2244893). Tjalle, die lid is van 
schutterij St.-Joseph Waubach, 
droeg dit 
bericht aan.

Tip voor schen-
kers: bezoek 
voorafgaand 
aan het doen 
van een schen-
king de website 
van de belas-
tingdienst en 
controleer of 
de begunstigde 
gerangschikt is.
Tip voor ont-
vangers: kijk op 
de site van de 
Belastingdienst 
over hoe rang-
schikking kan 

worden verkregen of neem 
contact op met bovenvermelde 
belastingadviseurs.

g  Een cheque voor de schutterij vergt een administratieve voorbe-
reiding. Hier de donatie van Ellikom aan het Limburgs Schutterij 
Museum, 2003.

 

g  Met een donatie werken aan een betere wereld.
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Het OLS en de UNESCO
OPOETEREN – De verzamelde schutterswereld 
hoorde Vlaams Minister Bert Anciaux opmerkelijk 
toe. De Minister, die spreektijd had gekregen bij de 
openingstoespraken van het OLS te Opoeteren, hield 
voor de vuist weg een pleidooi voor aanmelding van het 
Oud Limburgs Schuttersfeest voor de representatieve 
lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de 
mensheid van de UNESCO. Een hele mond vol, dat 
zeker, gebaseerd op een streven van de Unesco om naast 
de bekende werelderfgoedlijst van gebouwen, bouwsels 
en ruïnes ook het culturele erfgoed een kwalificatie en 
bescherming te bieden.

Cultureel erfgoed
De Belgen nemen het voor-
touw om cultureel erfgoed te 
behouden. België heeft het 
Unesco plan van de represen-
tatieve lijst voor het immateri-
eel cultureel erfgoed omarmd 
en is thans gestart met het 
opstellen van een Vlaamse 
en Waalse lijst van bijzonder 
erfgoed. Gouverneur Frissen 
van Nederlands Limburg was 

direct enthousiast voor het 
voorstel van Vlaams Minister 
Anciaux van Cultuur, Sport, 
Jeugd en Brussel en zegde 
de nodige steun toe. Dat is 
ook wel noodzakelijk want 
er moeten binnen korte tijd 
spijkers met koppen geslagen 
worden. De Minister liet tij-
dens het OLS zijn verwachting 
doorschemeren dat het OLS-
bestuur een goed dossier zou 

voorbereiden, compleet met 
foto’s en film, en schetste als 
tijdspad om dit in september 
in te dienen, zodat hij het ten 
overstaan van de Unesco zou 
kunnen verdedigen.

Carnaval en reuzen
Het OLS is zonder meer een 
bijzonder cultureel erfgoed, 
grensoverschrijdend in twee 
provincies Limburg, een 
groots opgezet schuttersfeest, 
goed georganiseerd, zonder 
wanklanken, met een grote 
optocht, met vele wedstrijden 
en een ‘grande finale’ in de 
vorm van het schieten met 
het unieke wapen, de zware 
buks, waarvan de eindstrijd 
bepaalt wie het volgende 
OLS waar organiseert. Er zijn 
al een paar Belgische voor-
beelden te noemen, die zijn 
doorgestoten naar het Unesco 
wereldniveau. Zo zijn de Gilles 
van het carnaval van Binche, 
waar ook een masker- en car-
navalsmuseum is gevestigd, 
in de hoogaangeschreven lijst 
opgenomen. Ook de reuzen, 
die eveneens internationaal 
(onder meer) in het noorden 

van Frankrijk en in Wallonië 
actief zijn, hebben een plek op 
de lijst gekregen. Wereldwijd 
zijn er natuurlijk veel meer 
voorbeelden te geven. Er moet 
sprake zijn van levende volks-
cultuur, die door brede lagen 
van de bevolking gedragen 
wordt. Men laat zelfs de ver-
wachting doorschemeren dat 
een plaatsing op de lijst tot een 
toename van de bezoekers zal 
leiden. Zover is het echter nog 
niet. Voorlopig zal het OLS-
bestuur met diverse onder-
steuning en met hulp van 
‘Faro’, Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed, hard werken 
aan een dossier met antwoor-
den op diepgaande vragen, een 
keuze van foto’s, documentatie 
en de vervaardiging van een 
korte verklarende en uitnodi-
gende film om ons internatio-
nale schuttersfeest naar nog 
hoger niveau te tillen.

 Luc Wolters

Weblog Minister Bert Anciaux
BRUSSEL – Tijdens het OLS te Opoeteren hield de Vlaams Minister, Bert Anciaux, 
een opmerkelijke toespraak. Hij pleitte voor aanmelding van het OLS op de 
erfgoedlijst van de UNESCO en nodigde de OLS-Federatie uit om met een goed 
dossier hieromtrent te komen, dat hij graag wilde verdedigen. De Minister houdt op 
zijn website een eigen weblog bij. Over zijn bezoek aan het Limburgse schuttersfeest 
schreef hij het volgende memorabels:

Maandag 07 juli 2008
‘Ik heb het al vaak gezegd, 
Limburg is de enige echte pro-
vincie van het land. Eigenlijk 
zelfs meer dan dat: Limburg is 
de enige echte provincie van 

g  Vlaams Minister Anciaux (links) hield een pleidooi voor opname van 
het OLS bij het Unesco cultureel erfgoed. President Michels maakt er 
werk van en gouverneur Frissen zegde steun toe.       Foto’s: Fred Vliegen

g  Minister Anciaux waagde zich 
aan een openingsschot, waar-
aan hij in zijn weblog refereert.
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twee landen. Ik 
weet het, West-
Vlamingen heb-
ben ook een stevi-
ge identiteit en ik 
kan het weten, ik 
ben met een ras-
paardje getrouwd. 
Maar toch, dat 
Limburggevoel, 
dat kan zelfs 
niet door West-
Vlamingen overtroffen wor-
den.

Ik mocht even proeven van het 
Oud-Limburgs Schuttersfeest. 
Dé hoogdag voor alle 
Limburgers. Het feest dat 
onder de hoge bescherming 
staat van én Koningin Beatrix 
én Koning Albert. Wellicht een 
der weinige plekken waar deze 
beide koningshuizen hand in 
hand lopen, maar toch nog 
ter plaatse overtroffen worden 

door de échte Koningen van 
Limburg, namelijk de twee 
excellenties Gouverneurs van 
Oost- en West-Limburg. Twee 
schitterende heren van stand, 
twee prachtige leiders van hun 
volk, met het hart op de juiste 
plaats en hun tong op hun 
hart. 

Het Oud-Limburgs Schutters-
feest is een eerbiedwaardige 
eeuweling, maar nog steeds 
zo jong als een veulen. Jong 

en oud genieten van dit eeu-
wenoude cultuurgebeuren. 
Heel Limburg is present om 
de beste schutters te huldigen. 
Ik mocht een openingsschot 
geven. Trillend op mijn benen 
nam ik de uitdaging aan. 
Leende een bril, mikte tergend 
langzaam en schoot de twij-
fel uit mijn leden. Raak. Een 
vernedering bespaard. Maar 
onmiddellijk ook merkte ik de 
hechte vriendschap en solida-
riteit.

Ons erfgoed kan vandaag nog 
steeds tienduizenden mensen 
verzamelen. Ons erfgoed is 
levendiger dan ooit ervaren. 
Lang leve het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest! Leve Limburg! 
Zulk een provincie zie ik 
graag. 
Bert

Gepost door Bert Anciaux om 
23:37 uur
http://www.bertanciaux.be/por-
tret_1.html

Bond voor Tamboer-Majoors (BVTM)
BVTM is de afkorting voor 
‘Bond voor Tamboer-Majoors’, 
een bond opgericht door en 
voor tamboer-majoors. Via 
deze bond willen wij de tam-
boer-majoors (TM) bij elkaar 
brengen en er voor zorgen dat 
zoveel mogelijk TMs hetzelfde 
systeem gaan hanteren. De 
bedoeling is om oefenmid-
dagen te organiseren waardoor 
men veel van elkaar kan leren 
op het gebied van houding 
en show. Vooral de loophou-
dingen en stoktekens zouden 
volgens militair systeem (met 
persoonlijke stijl) beter uitge-
voerd moeten worden. Binnen 
de BVTM is een TM-systeem 
vastgesteld; hiermee wil het 
bestuur in de toekomst wed-
strijden organiseren waarbij 
ook een goede beoordeling 
gegeven kan worden. Deze 
wedstrijden zullen dan bestaan 
uit twee onderdelen: �. stan-
daard (beheersing van de 
methode) en 2. show. 

Op deze manier is er voor 
iedereen wat wils. Het 
systeem dat wij hanteren is de 
‘Methode voor de tamboer-
majoor door Louis Swelsen’. 
Deze methode is militair 
verantwoord en bestaat uit 
een samenvatting van origi-
nele houdingen en ook heel 
wat show, die via cd-rom 
met filmfragmenten worden 
voorgedaan. Om lid te wor-
den van deze bond hoeft men 
geen lid te zijn van een ver-
eniging en/of de functie van 
tamboer-majoor te hebben. 
Leden van de BVTM krijgen 
voor elke bijeenkomst (onge-
veer éénmaal per maand) een 
uitnodiging en hebben het 
recht om deel te nemen aan de 
door de bond georganiseerde 
wedstrijden. Verder probeert 
het bestuur minstens éénmaal 
per jaar een workshop te orga-
niseren. Hierbij kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld een 
TM-workshop door oud-mili-

tairen enzovoort. Voor meer 
informatie kunt u terecht op 
onze website: www.bvtm.nl 

  Tamboer-majoor Paul Roberts 
paul@tamboer-majoor.nl

g  Het bestuur van de BVTM, dat zich voor opleiding en ontwikke-
ling van tamboer-majoors sterk maakt, v.l.n.r. Wilko Vankan, St.-
Hubertus Ubachsberg, secretaris Ramon Lucassen, St.-Sebastiaan 
Schimmert, Marc Peil, HH. Marcellinus & Petrus Geleen, voorzit-
ter Louis Swelsen, St.-Martinus Born, Michael Beugels, kon. St.-
Lambertus Oirsbeek, penningmeester Paul Roberts, St.-Gertrudis 
Amstenrade. 
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19 schutterijen uitgesloten van optochtprijzen

Afstanden tijdens OLS-optocht vormen struikelblok
door André Meijers

OPOETEREN – Tijdens het voor ’t overige uitstekend 
georganiseerde OLS te Opoeteren zijn 19 verenigingen 
uitgesloten van beoordeling tijdens de optocht en het 
defilé. De reden daarvoor was reglementair terecht: 
ze lieten bij herhaling méér dan 50 m. afstand tot de 
voorgaande vereniging ontstaan. En toch klopt het 
ook naar het gevoel van de jurycommissie niet. Want 
de maximale afstand mag slechts 40 m. bedragen en 
verenigingen die minder dan de voorgeschreven 25 m. 
afstand hielden zijn ook niet uitgesloten. Als voorzitter 
geeft Jacques Gorissen aan dat men open staat voor 
elke suggestie ter verbetering. Als commandant van St.-
Gertrudis Amstenrade en LS-redacteur wil ik daartoe 
een aanzet geven. Ik nodig iedereen van harte uit om op 
onze website www.schutterstijdschrift.com zijn mening 
te ventileren en voorstellen te lanceren.

Het nut van de 
afstanden
Om te beginnen moeten we 
constateren dat de regels 
omtrent onderlinge afstan-
den niet zijn vastgesteld om 
het verenigingen moeilijk te 
maken. Ze hebben wel degelijk 
een aantal functies:
*  De optocht moet op een 

gelijkmatige manier doorlo-

pen zodat de toeschouwers 
ervan kunnen genieten.

*  De verenigingen moeten 
elkaar niet hinderen.

*  Het voornaamste punt is 
echter dat de bijwedstrijden, 
jurylijsten en uitslagen in 
het gedrang komen als de 
optocht niet op tijd beëin-
digd is.

De OLS-optocht
Navraag leert dat de meeste 
deelnemers in Opoeteren heb-
ben gemerkt dat de optocht 
niet lekker liep; de eerste tien 
verenigingen stonden al in de 
eerste 350 m. herhaaldelijk stil. 
Nummer �00 vertrok al met 
een achterstand van een klein 
half uur. Daaruit valt de voor-
zichtige conclusie te trekken 
dat dit toch iets met de orga-
nisatie van de optocht en wel-
licht ook met het te lopen par-
cours te maken moet hebben. 
Bergop en –af brengt vooral 
de ouderen makkelijk uit het 
ritme. Zowel juryvoorzitter 
Jacques Gorissen en -secre-
taris Wim Hoenen waren en 
zijn van mening dat de regels 
bekend zijn, dat is aangekon-
digd ze strikt toe te passen en 
dat de sancties terecht zijn. 
Zie voor de reactie van Wim 
Hoenen de tekst in het kader, 
dat hierbij geplaatst is.

Enkele vragen
Op het ZLF in St.-Joost had ik 
contact met een groot aantal 

commandanten en tamboer-
majoors om hun mening in 
deze zaak te peilen. Ik heb 
hen voorgehouden dat ik een 
positieve discussie op gang wil 
brengen en graag antwoord 
had op een viertal vragen:
a.  Wat vind je van die uitslui-

ting?
b.  Wat vind je ervan dat alleen 

de ‘achterblijvers’ zijn 
gestraft?

c.  Hoe denk je zelf over de 
afstanden 25 minimaal en 40 
maximaal?

d.  Heb je suggesties hoe we dit 
kunnen verbeteren?

a. Uitsluiting
De eerste vraag leverde zeer 
gevarieerde antwoorden op: 
van zeer gedecideerd ‘terecht’ 
tot ‘volslagen belachelijk’ en 
een grote groep daartussenin. 
Voor- en tegenstanders kwa-
men met hetzelfde argument: 
het is al jaren bekend dat de 
afstanden zeer moeilijk zijn 
aan te houden, maar er werd 
niets mee gedaan. Nu heeft 
men ‘opeens’ ingegrepen. Er 

g  De Bussen Schutten uit Neer, die in de optocht voorafgegaan werden 
door een fraaie standaardruiter, lieten in de week na de uitsluiting 
van de optocht via de krant een protest horen tegen de gang van 
zaken.                                                                 Foto: Lieske Leunissen

g  Hoe groot of klein is het gat tussen de schutterijen onderling, is een 
voortdurende zorg van tambour-maître en commandant. Hier nog 
met enige obstakels op de weg.                                 Foto: Fred Vliegen
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werd ook meteen aangegeven 
dat het voor de commandant 
en de tamboermaître moeilijk 
is om de afstand te bepalen 
zonder richtpunten en verder 
dat men ook vaak moeite heeft 
met wisselende tempi van de 
voorgaande schutterijen.

b. Achterblijvers
Op de tweede vraag was men 
eigenlijk unaniem van mening 
dat beide soorten overtreders 
gestraft moesten worden, niet 
alleen degenen die een te grote 
afstand hielden, maar ook zij 
die te kort op hun voorganger 
liepen

c. Afstanden ten principale
De derde vraag leek een beetje 
moeilijk; je kon merken dat 
de meesten hier niet echt op 
voorbereid waren. Veel com-
mandanten gaven echter aan 
dat 25 meter erg kort achter 
de voorganger is. De laatste 
geweerdragers (schutters) 
gaan op de muziek lopen van 
de achteropkomende schut-
terij, zodat de commandant de 
grootste moeite heeft om zijn 
vereniging netjes in de maat 
te laten marcheren. Wanneer 
je dieper op de afstand ingaat, 
kom je tot de conclusie dat 
25 meter eigenlijk ook niet 
kan. Een voorbeeld: het defilé 
op het OLS is 30 m. en soms 
langer. Als je dan 25 m. achter 

je voorganger loopt, zit je met 
twee schutterijen in het defilé 
en wordt de jury bijna omver 
gelopen.

d. Suggesties ter verbetering
Als antwoord op de 4e vraag 
heb ik heel vaak gehoord: ‘dat 
is moeilijk’. We hebben dus al 
jarenlang een regel die voor 
allen problemen kan ople-
veren. Geen vereniging heeft 
er ooit iets over gezegd; we 
werden er alleen aan herin-
nerd, maar het werd toch niet 

bestraft. Nu dus wel, maar het 
zijn niet alleen de bestrafte 
schutterijen, die nadeel van 
deze optocht hebben onder-
vonden. Diverse comman-
danten hebben midden in 
het defilé hun parade moeten 
afbreken, omdat de voorgaan-
de vereniging meteen na het 
defilé niet meer verder kon. 
Hoog tijd dus om erover na te 
denken en met elkaar te pra-
ten. Laten we eens op een rijtje 
zetten wat we eigenlijk doen.

Tempo en passen 
De schutterijen die de nieuwe 
exercitie (Nl.) beoefenen, die-
nen per minuut �20 passen te 
maken met een lengte van 83 
cm. Ze leggen dus 99,60 m. 
per minuut af. Verenigingen 
die volgens de oude exerci-
tie (Nl.) marcheren, maken 
eveneens �20 passen, maar de 
lengte is slechts 75 cm., wat 
een afstand van 90 m/min. 
oplevert. De Belgische exercitie 
kent ��6 passen van 75 cm., 
hetgeen neerkomt op 87 m. 
per minuut. De gilden worden 
geacht om het tempo en de 

paslengte van de Belgische 
exercitie in acht te nemen.
Vooropgesteld dat in de prak-
tijk géén van de schutterijen 
een tempo loopt van �20 pas-
sen en dat ook de lengtes van 
de diverse passen niet gehaald 
worden, is er theoretisch tus-
sen deze drie exercitievormen 
al een verschil te noteren 
van �2,60 meter per minuut. 
Bovenstaande richtlijnen staan 
in de normen, maar het is in 
de praktijk dus bijna onmoge-
lijk om ze waar te maken.

‘Pas markeren’
Volgens het normenboekje 
mag een vereniging die de 
oude exercitie beoefent tijdens 
de optocht niet ‘pas markeren’, 
dat wil zeggen ‘marcheren 
zonder vooruit te gaan’. Indien 
ikzelf deze regel in de optocht 
van Opoeteren had gehan-
teerd, had ik onze schutterij 
minimaal tien maal moeten 
laten halt houden, op de plaats 
rust moeten zetten en weer 
opnieuw moeten laten opstel-
len. Dat is al helemaal een 
onbegonnen zaak.

g  Boshoven op de voet gevolgd door Holtum. De geweerdragers hebben 
moeite zich op hun eigen muziekkorps te concentreren.

Foto: Lieske Leunissen

g  Kijk uw voorganger niet van te ver – maar ook niet van te kortbij 
– in de rug.                                                                Foto: Fred Vliegen
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Uitsluiting verenigingen tijdens OLS-optocht
Bij het beoordelen van 
alle wedstrijden tijdens 
schuttersfeesten spelen 
twee essentiële zaken een 
belangrijke rol, te weten:

�.  Alle verenigingen beoefenen 
een exercitievorm (oude, 
nieuwe of Belgische exerci-
tie), welke is gebaseerd op 
militaire voorschriften/regle-
menten uit het verleden. 
Hier betekent het woord 
exercitie onder andere: het 
aanleren/ondergaan van 
discipline.

2.  Kort geformuleerd is jure-
ren een beoordeling op 
basis van door de organi-
satie vastgestelde en door 
juryleden en deelnemers 
aanvaarde voorschriften, 
reglementen en normen. 

Bovenstaande zaken zijn hel-
der en in feite slechts voor 

een uitleg vatbaar. Een jurylid 
weet dus precies wat beoor-
deeld moet worden op basis 
van welke onderling gemaakte 
afspraken. Een vereniging of 
onderdeel hiervan weet dus 
ook op welke onderdelen hij/
zij beoordeeld zal worden en 
wat de criteria daarbij zijn.

In de praktijk blijkt het toch 
moeilijk te zijn, immers op het 
moment dat op basis van een 
objectieve constatering een 
persoon of vereniging wordt 
‘aangesproken’ op minder 
goede uitvoering/naleving 
van de voorschriften, ontstaat 
in veel situaties een discussie 
over de interpretatie hiervan. 
Niet alleen wordt de objectieve 
beoordeling in twijfel getrok-
ken, men realiseert zich plots 
wat er daadwerkelijk is afge-
sproken. 

Hiervan wordt niemand vro-
lijk en dit levert alleen maar 
frustraties op. Ook wij als 
jurycommissie willen dit zon-
dermeer niet. Ondanks het feit 
dat wij slechts de gemaakte 
afspraken in uitvoering moe-
ten brengen, trachten wij 
wel nadrukkelijk rekening te 
houden met de gevoelens/
gedachtegang van de schutters 
in het algemeen. Het strikt 
hanteren van de regels is geen 
vooropstaand feit, vandaar dat 
rekening wordt gehouden met 
lokale omstandigheden/situ-
aties, met mogelijkheden en 
onmogelijkheden teneinde tot 
een redelijke en faire beoor-
deling te komen. Echter op 
sommige momenten is het 
noodzakelijk om een duidelijk 
signaal af te geven. 

Op het moment dat zich 
een situatie voordoet, zoals 

thans in Opoeteren, moeten 
we met zijn allen de hand in 
eigen boezem steken en onze 
eigen verantwoording dra-
gen. Wanneer we met elkaar 
afspraken maken, dan die-
nen we deze ook na te leven, 
ongeacht het feit of hierop 
controle wordt uitgeoefend of 
niet (gentlemen’s agreement). 
Op deze wijze is het schutters-
feest dan ook een feest voor 
iedereen. 

Met zijn allen hebben we dan 
ook de verplichting om goede 
afspraken te maken (voor het 
geval dit al niet zo was), die:
•    uitvoerbaar zijn
•   door eenieder geaccepteerd 

worden en
•  controleerbaar zijn.

  Wim Hoenen 
Jurycommissie OLS

Mijn suggesties
Wellicht komen we samen tot 
een nieuwe aanpak die in de 
praktijk wél valt na te leven. 
Ten aanzien van de afstand 
vind ik dat deze 50 m. ± �0 m. 
moet zijn; als het minder dan 
40 meter wordt, ondervind 
ik al hinder van het achter-
opkomende muziekkorps. 
Voorts zou het naar mijn 
mening goed zijn om op een 
drietal plaatsen in de optocht 
‘merktekens’ te plaatsen op 
grond waarvan de comman-
dant en tamboermajoor de 
onderlinge afstanden kunnen 
bepalen. Ten aanzien van de 
handhaving ben ik van mening 
dat de afstandcontroleurs in 
eerste instantie moeten zorgen 
voor de doorstroming van 
de optocht en pas in tweede 
instantie om sancties toe te 
passen. Hiertoe zal er een uit-
stekende communicatie tussen 

de afstandcon-
troleurs en het 
vertrekpunt op 
de feestweide 
moeten zijn. 
Tevens ben ik 
van mening dat 
er meer rekening 
moet worden 
gehouden met 
de moeilijk-
heden van de 
route. Tot slot 
zou ik het idee 
willen opperen 
om de optocht te 
verdelen in vijf 
of zes groepen 
van 25 vereni-
gingen, waartussen een tijds-
ruimte van circa 5 minuten zit. 
De optochten in de bonden 
kennen meestal geen opstop-
pingen; ook op het ZLF (60 
schutterijen) was er geen noe-
menswaardig probleem.
Zoals gezegd zijn ook jullie 

van harte uitgenodigd om via 
onze website www.schutters-
tijdschrift.com aanvullende 
suggesties en voorstellen aan 
de wedstrijdcommissie te 

doen, opdat de optocht van 
het OLS in de toekomst beter 
kan verlopen.

g  Twee verenigingen in het defilé: Stramproy en Wessem.
Foto: Lieske Leunissen
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HOLTUM – Hedwig Prinsen is voor het tweede seizoen 
lid van Broederschap Schutterij St.-Martinus Holtum. 
Ze is begonnen als geweerdraagster, vervolgens sloeg zij 
de bekkens en tegenwoordig is ze fanatiek trompetblazer 
bij het muziekkorps.

1. Wat is de reden van die 
snelle wisselingen?
‘Ik ben begonnen als geweer-
draagster om te kijken wat het 
hele schutterijgebeuren eigen-
lijk inhoudt, daarnaast ben ik 
het eerste seizoen gevraagd om 
het korps te helpen met uit-
treden, dit met de bekkens. Na 
het seizoen bleek dat het korps 
erg veel leden moest gaan mis-
sen en heb ik toen gedacht als 
we geen korps meer hebben 
dan hoeven we ook niet meer 
te lopen. Aangezien ik vroeger 
toch muziekschool heb gehad, 
ben ik trompet gaan blazen.’

2. Waarom ben je na 2 jaar 
nog lid?
‘Na eerst een jaar mee te gaan 
met mijn man naar alle schut-
tersfeesten en dergelijke ben ik 
zelf aangestoken door het hele 
gebeuren. De schutterij en alles 
er omheen bevalt erg goed en 
zelfs de kinderen zijn onder-

tussen ook lid, het is voor ons 
een echt familiegebeuren.’

3. Waar baal je echt van en 
wat vind je het allerleukste 
binnen de vereniging?
‘Ik baal van de mentaliteit 
van sommige leden, vooral 
wat betreft de opkomst. Het 
leukste is de gezelligheid en 
de saamhorigheid binnen de 
schutterij.’

4. Wat voor een rol speel je 
over pakweg vijf jaar bij St.-
Martinus?
‘Hopelijk een zelfde rol als nu 
en altijd nog even enthousiast.’

5. Een mannenwereldje, die 
schutterijen?
‘Absoluut niet, bij ons in de 
schutterij zijn wij als vrou-
wen al wat langer erbij. Ook 
als geweerdraagster, op dat 
moment als enige, werd ik 
absoluut normaal behandeld.’ 

6. Redenen om binnen dat 
wereldje dingen te verande-
ren?
‘Nee, misschien alleen  
vernieuwingen.’

7. Wat valt je nu het 
meeste op bij een 
schutterij ten 
opzichte van een 
niet zo op tra-
dities gestoelde 
vereniging?
‘De hechte band 
onderling en zeer 
zeker het traditionele gebeuren 
er omheen.’

8. Heb je nog ambities binnen 
de vereniging?
‘Ambities zijn er altijd.’

9. Bij St.-Martinus is in het 
bestuur besloten om dames 
niet op de vogel te laten schie-
ten; mee eens?
‘Helemaal mee eens, er wordt 
geschoten voor de koning en 
niet voor een 
koningin, het ziet 
niet uit als een 
vrouw als koning 

bij de schutterij loopt. Dit is 
een traditie van vroeger uit en 
dat moet zo blijven.’

10. Wat vind je van het 
idee om het Oud-Limburgs 
Schuttersfeest op de wereld-
erfgoedlijst van de UNESCO 
te plaatsen?
‘Dat vind ik een goed idee, 
het is een traditie die absoluut 
niet verloren mag gaan, dus op 
deze manier blijft het bestaan.’

Tien vragen aan: Hedwig Prinsen

g  Hedwig Prinsen nam binnen de schutterij 
diverse rollen op zich en leerde daarmee de 
vereniging binnen een paar jaar goed kennen.

 

In vuur en vlam
Naar aanleiding van de ver-
woestende brand heeft het 
Limburgs Schutterij Museum 
tijdens het OLS het fotoboekje 
‘In vuur en vlam’ gepresen-
teerd, dat als eerste aan de 
beide gouverneurs Frissen 
en Stevaert is aangeboden. 
Vervolgens bracht een crew 
jongelui het boekje, dat als 
fondsenwerving dient, aan 
de man tegen een donatie 
van minimaal vijf euro. In 
het boekje wordt behalve een 
terugblik op de brand van �0 
april 2008 ook een stuk histo-
rie van het museum weerge-

geven. Dankzij een oproep in 
de Tegelse kranten zijn unieke 
foto’s van de bluswerkzaam-
heden en van de collectie vóór 
en na de brand beschikbaar 
gesteld, onder meer door 
beroepsfotografen en de 
brandweer van Belfeld.
Bij een donatie van slechts 5 
Euro (exclusief verzendkos-
ten) ontvangt u het brand-
boekje. De opbrengst is geheel 
bestemd voor de huisvesting 
en inrichting van het nieuwe 
museum. U kunt het boekje 
rechtstreeks bestellen bij het 
museumbestuur: 
P/a Beukenstraat �9

593� KE Tegelen
Tel 06-5347�624 
e-mail: info@
schutterij 
museum.nl
Overigens is 
elke donatie, 
hoe groot of 
klein ook, van 
harte welkom 
op rekening 
�3.72.�5.347 
t.n.v. ‘Help het 
Schutterij-
museum uit 
de brand’. 
Helpt u mee?
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Kinjer – OLS 
OPOETEREN – Schutterij Sint-Dionysius won vorig 
jaar het ‘grote’ OLS te Nederweert. Dit jaar zijn zij 
organisator. Om het schutterswezen en bijhorende 
aloude tradities en gebruiken in ere te houden en het 
schutterswezen over te dragen naar volgende generaties 
werd enkele jaren geleden het ‘Kinjer-OLS’ in het leven 
geroepen. De titel draagt bewust de benaming ‘Kinjer’ 
in plaats van kinderen, verwijzend naar het Limburgse 
dialect.

Enkele maanden geleden 
contacteerde de secretaris 
van de Kon. schutterij St.-
Dionysius Opoeteren mij met 
de vraag om een school uit 
Maasmechelen te begeleiden 
tijdens het komende Kinjer-
OLS. Drie eerdere edities 
vonden plaats in Nederlands 
Limburg maar de huidige edi-
tie komt voor de eerste maal 
Belgisch Limburg toe. Onze 
schutterij had wel notie van 
het bestaan van het Kinjer-
OLS maar daar hield het mee 
op. Het heeft dan ook enig 
overleg gevergd alvorens in te 
stemmen met de gevraagde 
begeleiding.

Het was aan de school zelf om 
wat te knutselen: kledij, een 
naambord, een vaandel, trom-
mels en dergelijke. Zij verko-
zen zelf een koningspaar en 
voorzagen de koning van een 
zelfgemaakte koningsvogel en 
koningsplaten. Tijdens de les-
sen lichamelijke opvoeding op 
school leerden zij het marche-
ren aan. De taak van de schut-

terij bestond erin om les te 
geven over het schutterswezen. 
Dit gebeurde aan de hand van 
een visuele presentatie in onze 
kantine in aanwezigheid van 
de deelnemende leerlingen. 
Nadien vond er een initiatie 
plaats in het schieten met de 
luchtkarabijn.

De dato 26 juni 2008 was het 
dan zover: het eerste Kinjer-
OLS in Belgisch Limburg. 

Negentien scholen schreven in, 
verdeeld over 2� schoolschut-
terijen, en vertegenwoordigd 
door 768 deelnemende leer-
lingen.
Om �0.30 u. verzamelden alle 
schoolschutterijen zich rond 
de vlaggenmasten op het feest-
terrein voor de openingscere-
monie. Na de instructies van 
de paradecommandant zongen 
alle leerlingen het Limburgs 
volkslied mee. Gelijkertijd 
hesen twee kinderen van een 
school uit Opoeteren en twee 
kinderen van een school uit 
Nederweert de twee provin-
ciale vlaggen (Belgisch- en 
Nederlands Limburg).
Onmiddellijk na de ope-
ningsceremonie begaven de 
talrijke genodigden zich naar 
de tribune voor de ceremo-
niële optocht. Deze werd 

geopend door de drumband 
van de Opoeterense schut-
terij. Onmiddellijk gevolgd 
door twee begeleiders van een 
school uit Nederweert met het 
‘Ummeke’, het beeldwerk dat 
de winnaar van elk Kinjer-OLS 
voor één jaar ontvangt als 
wisseltrofee. Aan de tribune 
houdt elke schoolschutterij 
halt en laten de kinderen hun 
yell of kreet horen. Tijdens de 
optocht en aan de eretribune 
beoordelen ‘echte’ juryleden 
elke schoolschutterij. 
De deelnemende scholen had-
den noch tijd noch moeite 
gespaard om perfect voor de 
dag te komen. Bielemannen, 
tamboer-majoors, trom-
melkorpsen, commandanten, 
manschappen, marketentsters, 
vaandeldragers en koningspa-
ren defileerden met grote trots, 
luidkeels aangemoedigd door 
met gekleurde wimpels zwaai-
ende leerlingen van hun eigen 
school. Ontroerend mooi!
Het Kinjer-OLS verdient met 
recht de ‘grote K’ in zijn bena-
ming. Het staat voor inzet, 
samenwerking, creativiteit, 
spontaniteit en een niet in 
te schatten enthousiasme. 
De leerlingen kregen er niet 
genoeg van, na afloop van 
de optocht marcheerden zij 



Limburgs Schutterstijdschrift 80 September 2008�3

Avontuur op Kinjer OLS
OPOETEREN – Ik ruik Vlaamse frieten; achter mij is 
een kinderkoningspaar een frikadel aan het verorberen. 
De omroeper kondigt het begin van het uittreden voor 
de jury van de koningsparen aan. De wind draagt in 
de heersende warmte het geluid van windbuksschoten 
naar mij toe. Ik ben op het Kinjer Oud Limburgs 
Schuttersfeest te Opoeteren in België.

Als lid van de werkgroep 
van schutterij St.-Martinus 
uit Holtum èn schutterij St.-
Joseph Buchten begeleid ik 
samen met andere schutters, 
leerlingen van basisschool het 
‘Avontuur’ op dit schuttersfeest 
van de beide Limburgen. Een 
uniek samenwerkingsverband 
tussen deze schutterijen mondt 
uit in een werkgroep en deze 
wil de schoolgaande jeugd 
vertrouwd maken met het 
fenomeen schutterswereld. Het 
einddoel is deelname dit jaar 
aan het Kinjer OLS met een 
door schooljeugd gevormde 
schutterij.

Cultureel erfgoed
De school verleent haar mede-
werking; de werkgroep geeft 
een presentatie om de jeugd te 
laten kennismaken met deze 

historische erfenis. Basis is de 
eigen ervaring van de schutters 
en de website en de daarbij 
horende cd van de ‘Sjöttesjoël’. 
Een schietwedstrijd heeft 
de eretitels ‘Sjoalkeuningin 
en- Keuning’ opgeleverd. Ralf 
Aarts en Lian Goltstein wisten 
de mededingers af te troeven 
en zo de begeerde titels voor 
zich op te eisen. Zij zullen van-
daag het koningspaar vormen 
in de optocht. Na meerdere 
schietoefeningen is een zestal 
geformeerd; de deelnemende 
jeugd is ook de fijne kneepjes 
van het schieten en de exercitie 
bijgebracht. In een creatief 
samenwerkingsverband tussen 
de werkgroepleden en leerlin-
gen is de uitmonstering voor 
een groot deel onder schooltijd 
door de jeugd zelf gemaakt. Er 
is druk geoefend met de leer-

lingen om zo een mooie schut-
terij neer te zetten. Een van de 
uit te voeren onderdelen is het 
uitroepen van een yell voor de 
tribune.

Enige van de bond
Terug naar vandaag: ‘Schutterij 
het Avontuur’ is, als enige van 
de bond Eendracht Born-Echt 
èn als enige van de gemeente 
Sittard-Geleen, vanmorgen 
vroeg met de bus vertrok-
ken. Klaar gestoomd voor 
de te jureren onderdelen. De 
kinderen hebben er zin in. 
De yell ‘ School & Schutterij, 
hand in hand samen door het 
schuttersland, schutterij het 
Avontuur loopt achterop, zo 
maken wij het OLS top’ is drif-
tig ingestudeerd. Gewapend 
met fotocamera sta ik even 
later tussen de talloze sup-
porters die meegereisd zijn om 
de kinderen aan te moedigen. 
De optocht gaat van start; 
de meest kleurrijke en fanta-
sievolle creaties passeren de 
eretribune en de toegestroom-
de toeschouwers langs de 

optochtroute. Elke schutterij 
houdt stil voor de tribune en 
hoort: ‘rechts-om’, waarna de 
yell ten gehore wordt gebracht. 
Fotograferende ouders, jour-
nalisten van diverse bladen en 
ook uw correspondent ver-
dringen zich om het mooiste 
plaatje te schieten.

Schietwedstrijd en 
prijsuitreiking
Een van de volgende onder-
delen is het schieten met de 
windbuks; evenals andere 
schutterijen heeft ‘onze’ schut-
terij vast te kampen met de 
temperatuur, de wind en onge-
twijfeld de spanning. Helaas 
is het resultaat niet voldoende 
om op te vallen. Na afloop is 
in de feesttent de prijsuitrei-
king. Met de yell hebben zij 
een 4e prijs behaald. Naar de 
reacties van de kinderen was 
het Kinjer OLS een geslaagde 
dag en hebben zij er veel ple-
zier aan beleefd.

  Peter Peeters, werkgroep Kinjer 
O.L.S./ Holtum/ Buchten.

nog enige tijd voorbij onder 
het marstempo van de leider: 
‘links…links…’.
Ook de aanwezigheid van 
ouders, grootouders en/of 
schutters in uniform die hun 
kinderen en kleinkinderen 
aanmoedigden was zeer opval-

lend. Het Kinjer-OLS is een 
zeer lovenswaardig initiatief 
dat zeker bijdraagt tot het 
voortbestaan en promotie voor 
het schutterswezen bij een bre-
der publiek. Veelvuldige film-
opnames vonden plaats.
Het Kinjer-OLS kreeg ruim-

schoots media-aandacht en 
haalde de nieuwsuitzendingen 
op tv en radio. 
Dergelijk initiatief waarbij kin-
deren, afkomstig uit scholen 
over de landsgrenzen heen, 
de hoofdnoot spelen op een 
donderdagse schooldag was tot 

heden ongezien. Het schutters-
wezen vaart hier zeker wel bij!

 Verheyen Jacky

Foto’s Kinjer OLS:

Jacky Verheyen, Maasmechelen
Peter Peeters, Holtum
Robert Zeijen, Vaesrade 
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Nieuwe schietlocatie voor schutterij Maasniel
MAASNIEL – Zaterdag 14 juni 2008 was het dan zover. 
De nieuwe schietlocatie van schutterij St.-Urbanus 
Maasniel kon in gebruik genomen worden. Veel 
belangstellenden uit Maasniel en het schutterswezen 
waren aanwezig om de opening bij te wonen. De 
inzegening van de schietlocatie en het verenigingslokaal 
geschiedde door pastoor Creuwels. Daarna sprak 
burgemeester Henk van Beers de aanwezigen toe. Als 
ceremoniemeester trad voorzitter Thei Zeegers op.

Door het hijsen van de kogel-
vangers ontrolden zich een 
zestal doeken met daarop 
de naam ‘Urbanushoes’. Het 
Urbanushoes is een gezellig 
verenigingslokaal dat door de 
schutters zelf is opgebouwd 
en ingericht. Na afloop van 
de openingsplechtigheid was 
er nog een gezellig samenzijn 
in het Urbanushoes. Op de 
nieuwe schietlocatie kan wor-
den geschoten op maar liefst 
zes kogelvangers.

De signalen dat er een auto-
weg A73 gepland was in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
schietlocatie aan de Wirosingel 
werden in �995 bewaarheid 

door Rijkswaterstaat. Aan de 
hand van het voorgelegde 
plan kon al snel de conclusie 
getrokken worden dat een 
verplaatsing van de schiet-
locatie onvermijdelijk zou 
zijn. Thei Zeegers: ‘Goede 
raad was toen duur. Samen 
met Rijkswaterstaat hebben 
we toen de mogelijkheden 
bekeken om aan de overzijde 
van de A73 een nieuwe schiet-
locatie in te richten. Voor 
wat betreft het verenigings-
lokaal waren er geen proble-
men, helaas was er te weinig 
diepte voor een schootsveld. 
Andere mogelijkheden om 
een schietlocatie in Maasniel 
in te richten, waren er niet. 

Om toch het schieten met de 
zware buks te kunnen blijven 
beoefenen, zouden we moeten 
overstappen op kogelvan-
gers. De vraag was wie voor 
de kosten van de kogelvan-
gers zou moeten opdraaien. 
Rijkswaterstaat begreep dat zij 
de kosten, verbonden aan deze 
noodgedwongen verplaatsing, 

niet voor 
rekening 
kon laten 
komen van 
schutterij 
St.-Urbanus. 
Vandaar dat 
Rijkswater-
staat de 
kosten (bijna 
€ �80.000) 
voor haar 
rekening 
nam.’

Het oude 
verenigings-
lokaal werd 
begin 2008 
verplaatst 
van de 
Wirosingel 
naar de 
Elmpterweg 

�00. Hemelsbreed een afstand 
van globaal honderd meter 
van de oude locatie. De 
bereikbaarheid van de nieuwe 
schietlocatie is echter minder 
gunstig. Komende vanuit de 
kern van Maasniel moet een 
afstand van ruim drie kilo-
meter afgelegd worden om er 
te geraken. Dit zal ook con-
sequenties hebben wanneer 
schutterij St.-Urbanus in 20�0 
haar gecombineerde bonds-
feest/jubileumschuttersfeest 
zal organiseren. Als oplossing 
is gekozen om de optocht in 
de kern van Maasniel te laten 
plaatsvinden. Daarna verplaat-
sen de schutterijen zich per 
bus naar de schietlocatie aan 
de Elmpterweg voor de overige 
wedstrijden en het schieten. 
Schutterij St.-Urbanus is trots 
met deze nieuwe schietlocatie.

   Wim Pijpers

g  Zes feestelijke kogelvangers wijzen de weg naar het Urbanushoes.

g  Jan van Herten, gewapend met 
kanon en paraplu, mocht de 
openingschoten verrichten.

Foto’s: Wim Pijpers
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Wiel Derks 70 jaar lid St.-Urbanus Belfeld
BELFELD – Op 4 mei 2008 is tijdens het jaarlijkse 
vogelschieten van Broederschap St.-Urbanus Belfeld 
Wiel Derks gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap. 
Samen met de voorzitter en burgemeester Bruls van 
groot Venlo onthulde hij ter gelegenheid hiervan zijn 
eigen bank op de Belfeldse schutterswei. Voor zo’n 
lang lidmaatschap kent de OLS-Federatie immers geen 
onderscheidingen. Met perfect zicht op de bölkes kan 
Wiel de schietprestaties van de schutters bekijken.

Wiel is in �9�8 in Belfeld 
geboren. Hij werd in �938 lid 
van de schutterij, aangestoken 
door het schuttersvirus dat 
hij opliep tijdens de vakan-
ties bij zijn grootvader die 
de Beeselse buks bewaarde. 
Een periode waarin iedereen 
blij was rond te komen en 
ieder dubbeltje moest worden 
omgekeerd en waarin tijdens 
de Tweede Wereldoorlog het 
schieten in Belfeld, net als in 
zoveel andere plaatsen, tijdelijk 
moest worden gestaakt. Het 
was de tijd waarin op het OLS 
negen schutters aantraden, 
een zestal en drie reserves die 
tot net voor het schieten kon-
den worden ingezet. De tijd 
waarin je met �7 punten het 
OLS kon winnen, het bier in 
een ton met ijs werd gekoeld 
en waarin een sjerp over het 
zondagse pak het uniform van 
veel schutterijen vormde. Wiel 
heeft gedurende zijn lidmaat-
schap grote veranderingen 
binnen het schutterswezen 
zien ontstaan. Het OLS waarop 
tijdens twee dagen moet wor-
den geschoten om de nieuwe 
winnaar van d’n Um te bepa-
len. Maar ook een periode 
waarin milieurichtlijnen het 
voor verenigingen moeilijk 
maken om hun schuttershobby 
uit te oefenen. 

Ook de Belfeldse schutterij 
heeft tijdens de zeventig jaar 
lidmaatschap grote verande-
ringen doorgemaakt. Van een 
zeil gespannen op een paar 

palen als bescherming tegen 
de regen of zon, tot een eigen 
clubgebouw met kogelvangers. 
Aan deze veranderingen heeft 
Wiel actief bijgedragen. Vooral 
tijdens zijn periode in het 
bestuur heeft hij gestreefd naar 
vernieuwing en vooruitgang. 
Niet stil blijven zitten maar 
altijd op zoek naar verande-
ringen om de schietresultaten 
te verbeteren was en is zijn 
devies. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat hij vele jaren 
in de schietcommissie zit-
ting heeft gehad waardoor hij 
in de gelegenheid was om te 
experimenteren en het schie-
ten te perfectioneren. Al deze 
veranderingsgezindheid werd 

echter niet als vanzelfsprekend 
geaccepteerd. De oudere leden 
hadden hier vaak minder oor 
en oog voor. Ondanks deze 
tegenwerking van ‘de oude 
garde’ is hij vooruitstrevend 
gebleven en blijft hij de vereni-
ging tijdens vergaderingen aan 
deze zoektocht herinneren. Hij 
gelooft in de toekomst van de 
jeugd en hij vindt het prachtig 
als hij zijn jeugdige broeders 
onder de buks ziet staan. In 
competitie over wie van hen 
wel niet het beste is. En deze 
jeugd hangt aan zijn lippen 
als hij op de praatstoel zit. 
Urenlang komen de verhalen 
over vroegere tijden als vanzelf 
uit zijn mond.

Een ander kenmerk dat Wiel 
karakteriseert is samenhorig-
heid. Eigenlijk niet vreemd 
voor iemand die al zeven 
decennia lang trouw vereni-
gingslid is. Hieraan heeft hij 
vaak bijgedragen door het 
organiseren van een jaarlijkse 

‘karboet’ middag of door zijn 
optreden als commandant 
gedurende de optochten bij 
een bondsfeest of het OLS. Het 
OLS waaraan hij trouwens zelf 
vele malen als schutter van het 
zestal heeft deelgenomen. Zelfs 
met zijn negentig jaar kruipt 
hij nog regelmatig op de 
fiets om de wedstrijden in de 
omgeving van Belfeld te gaan 
bezoeken. Om de schutters aan 
te moedigen of om een kaartje 
te leggen, zijn andere grote 
hobby.

Wiel heeft nu zijn bank, die 
voorzien van een inscriptie, 
blijft herinneren aan zeventig 
jaar lidmaatschap van een 
markante persoonlijkheid 
binnen de Broederschap. Een 
bank waar vanaf wij hopen dat 
hij nog vele jaren de verrich-
tingen van de Belfeldse schut-
ters kan bekijken. Altijd bereid 
zijn streven naar vooruitgang 
uit te dragen.

g  Wiel Derks, samen met burgemeester Bruls van groot Venlo, gezeten op zijn bank.
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Schuttershuwelijk Bernie van Lierop
VENRAY – Een histori-
sche dag voor schutterij ‘t 
Zandakker Gilde Sint Jan in 
Venray was het zeker op vrij-
dag 8 augustus 2008. Toen 
stapte voorzitter en schutters-
koning Bernie van Lierop in 
het Theehuis in het Odapark 
in Venray in het huwelijks-
bootje met Annemie Nooijen 
en dat gebeurde geheel in stijl,  
namelijk in schutterstenue 
als schutterskoningspaar. 
Bernie van Lierop en Annemie 
Nooijen leerden elkaar ook 
kennen bij de schutterijen. 
Bernie van Lierop is vanaf 
�98� lid van de Venrayse 
schutterij en Annemie Nooijen 
is lid geweest van de schutterij-
en St.-Martinus Maasbree, St.-
Anna Maasbree, St.-Leonardus 
Panningen-Egchel en vanaf 
2006 van schutterij St.-Jan 
Venray.
Bij het huwelijk waren afvaar-
digingen van diverse schut-
terijen – eveneens fraai geüni-
formeerd – aanwezig, uiteraard 
van St.-jan Venray, maar in 
het bijzonder zijn ook de 
leden van de Bussen Schutten 

uit Neer te noemen. Door de 
organisatie van het eeuwfeest 
van de schuttersbond Juliana 
in het afgelopen jaar, waar 
Bernie van Lierop als stich-

tingssecretaris het voortouw 
nam in de organisatie van 
dit bestaansfeest, is er een 
aparte band ontstaan tussen 
Annemie en Bernie van Lierop 

en de Bussen Schutten Neer 
en dit heeft ertoe geleid dat de 
Bussen Schutten Neer in gro-
ten getale aanwezig waren bij 
de huwelijksplechtigheid.

g  Het sprookjesachtige schuttershuwelijk van Bernie van Lierop en Annemie Nooijen in Venray werd behalve 
door de Venrayse schutterij ook opgeluisterd door de Bussen Schutten Neer.

Foto: Lé Giesen, Media Groep Limburg

Twee jubilarissen bij Sint-Jan Venray
VENRAY – Op 29 juni 2008 
werd het Sint-Jansfeest gevierd 
door de Venrayse schutterij, 
waarbij twee leden gehuldigd 
werden in verband met hun 
25-jarig lidmaatschap. Tijdens 
de eucharistieviering wer-
den Bianca Krijnen-de Klein 
(3�) en Pascal de Klein (33) 
namens de OLS-federatie en 
namens de schutterij in zilver 
onderscheiden.
Bianca kwam al jong bij de 
schutterij of zoals ze altijd 
zegt: ‘Ik moest mee met mijn 
ouders’. Ze voelde zich er thuis 
en begon met trommelen. Ook 

beheerst ze de schietkunst. Ze 
vond haar grote liefde binnen 
de schutterij in de persoon van 
Giel Krijnen (vice-voorzitter) 
en inmiddels zijn zij de trotse 
ouders van drie dochters. 
Bianca’s broer Pascal ging ook 
al vroeg met zijn ouders mee 
naar de bondsschuttersfeesten. 
Ook hij is net als zijn zus al 25 
jaar tamboer. Pascal is boven-
dien al enkele jaren secretaris 
van de drumband, organisator 
van de St.-Nicolaasactie en 
wedstrijdleider van de winter-
competitie. Ook hij kan goed 
schieten en maakt deel uit van 

het eerste zestal. Ook Pascal 
vond zijn liefde binnen de 

schutterij, namelijk Bianca van 
Dorrestein.

g  Jubilarissen Bianca Krijnen-de Klein en Pascal de Klein (l.) en deco-
randi.
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Twee koninklijke onderscheidingen Sint-Jan Venray
VENRAY – Tijdens de organisatie van het tweede 
bondsschuttersfeest van de bond Juliana door schutterij 
’t Zandakker Gilde Sint-Jan uit Venray is een tweetal 
leden van deze vereniging onderscheiden namens Hare 
Majesteit de Koningin. Tijdens de ontvangst van alle 
deelnemende verenigingen op het gemeentehuis van 
Venray, zoals bij de bond Juliana gebruikelijk, vroeg de 
Venrayse burgervader, drs. Jos Waals, als verrassing de 
commandant, Guus Stiphout, naar voren. 

Guus Stiphout
Guus Stiphout zag op 6 mei 
�948 het levenslicht en in �96� 
werd hij lid van de Venrayse 
schutterij, waarvan hij zich 
in de loop der jaren telkens 
een kartrekker getoond heeft. 
Hij was bestuurslid (�975-
�995) met voornamelijk als 
takenpakket bouwkundige 
voorzieningen en techniek. 
Zo werd onder Guus’ leiding 
het nieuwe schuttersgebouw 
‘’t Schutskempke’ gebouwd. 
Circa vijftien jaar was Guus 
buksmeester met kennis van 

de zware buks, die van pas 
kwam toen de schutterij in 
�976 ervoor koos zich bij de 
bond Juliana aan te sluiten. 
In �984 was hij betrokken 
bij de organisatie van het 75-
jarig bestaan van de bond. 
Sedertdien werd Stiphout 
paradecommandant van 
‘Juliana’. Tot heden toe leidt 
hij de inspecties. Sinds �982 
is hij commandant van de 
Venrayse schutterij, waar 
hij verleden jaar 25 jaar als 
zodanig in functie was. Hij 
werd eenmaal koning, in 2003 

en vormde met zijn vrouw, 
Mary Stiphout-Graat, een 
trots koningspaar, dat op het 
OLS de eerste prijs won. Guus 
Stiphout (60) werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau

Piet van Lierop
Hierna kwam de verrassing 
voor secretaris Piet van Lierop, 
die zelf betrokken was bij de 
aanvraag voor Guus Stiphout. 
De burgervader verzocht de 
beide sappeurs om Piet naar 
voren te begeleiden. Piet van 
Lierop werd op 3 maart �949 
geboren. Na de LTS moest hij 
de arbeidsmarkt op, daar hij 
als oudste zoon zijn vader al 
op 6-jarige leeftijd verloren 
had. Piet werkte bij diverse 
bouwbedrijven als monteur, 
kraanmachinist en bewaker 
van bouwterreinen, in welke 

hoedanigheid hij vernielers 
wist op te sporen. Hij was 
actief in de ondernemingsraad 
en personeelsvereniging en 
aangesloten bij de Bouw- en 
Houtbond FNV, waarvan hij 
vice-voorzitter is. Via zijn 
schoonvader kwam Piet van 
Lierop in contact met de 
Venrayse schutterij, waarvan 
hij in �980 lid werd. Hij werd 
er administrateur en in �984 
secretaris, een functie die 
vandaag de dag nog bekleedt, 
voorwaar een langzittende 
secretaris. Bij de bouw van 
het schuttersgebouw zorgde 
Piet voor het materiaal en 
een dagboekadministratie. 
Piet begon als schutter, werd 
guide en hierna sappeur, dat 
zijn roeping bleek. Met zijn 
onberispelijk uniform haalde 
hij vele prijzen bij schutters-
feesten en zelfs het OLS. Ook 
heeft hij geschoten, zelfs op 
het A-zestal. Sinds �990 tot 
nu maakt hij deel uit van het 
vierkoppig bestuur van de 
Schutterscombinatie Noord-
Limburg. Ook Piet van Lierop 
(59) werd koninklijk onder-
scheiden.

Commandant en secretaris 
zeer onder de indruk van de 
onderscheiding, ze wisten 
beiden van niets. Bestuur en 
leden van St.-Jan Venray felici-
teren hen van harte en hopen 
dat zij nog lang hun voor-
beeldfunctie mogen blijven 
uitvoeren.

g  Commandant Guus Stiphout. g  Secretaris Piet van Lierop.

Secretariaatswijziging

Schutterij St.-Ansfried Thorn
Johan van Dooren
Eind 57
60�7 BG Thorn
0475 - 855322
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Het OLS-1899
BORN / GREVENBICHT – Het vinden van gegevens 
over schuttersfeesten waar het OLS-feest een vervolg 
van is, is tijdrovend. Dat komt vooral door de benaming 
Groot Internationaal Schuttersfeest. Omstreeks 1900 
werden er jaarlijks in meer dan tien plaatsen wel 
ergens in de beide Limburgen een Groot Internationaal 
Schuttersfeest georganiseerd. 
De winnaar van het Groot Internationaal Schuttersfeest 
in 1898 te Echt was schutterij St.-Martinus Born. 
Deze schutterij had dus het recht om in 1899 dit 
schuttersfeest te organiseren. Omdat St.-Martinus 
Born al een Groot Internationaal Schuttersfeest 
had gepland voor 4 september 1898, droeg zij de 
organisatie van het Groot Internationaal Schuttersfeest 
1899 over aan schutterij ’t H. Kruis uit Grevenbicht. 
’t H. Kruis was toch al voornemens om in 1899 een 
schuttersfeest te organiseren in het kader van haar 250-
jarig bestaan. Enkele jaren eerder had zich ook al een 
soortgelijk fenomeen voorgedaan toen schutterij St.-
Nicolaas Heythuysen in 1893 het Groot Internationaal 
Schuttersfeest won en de organisatie overdroeg aan de 
in 1894 jubilerende schutterij St.-Petrus Roggel.

Dit artikel is het vervolg op het 
artikel over het OLS �900 dat 
werd gepubliceerd in LS 63, 
juni 2004, �2-�3. Een uitvoe-
rig artikel over het OLS-�899 
vindt u op de website van het 
LS: www.schutterstijdschrift.
com

NK = Nieuwe Koerier
MR = Maas- & Roerbode
LA = Limburgsche Aankondiger
De teksten zijn ongewijzigd 
weergegeven.

NK 26-5-1898 en LB 28-5-
1898 Born 
‘Het Groot Internationaal 
Schuttersfeest georganiseerd 
door de Kon. Schutterij St. 
Martinus alhier is vastge-
steld op Zondag 4 September 
e.k. b.g.v. der groote St. 
Barbarakermis. Niet minder 
dan 200 frs aan prijzen, bene-
vens verschillende prachtige 
medailles worden uitgeloofd.’

LK 7-6-1898, LB 11-6-
1898, NK/MR 8-6-1898,  
LA 11-6-1898 

Schuttersfeest te Echt
‘Zondag 5 Juni had alhier 
het vervolg plaats der 
feestelijkhe¬den, die wegens 
het ongunstige weer van 30 
Mei j.l. slechts gedeeltelijk 
plaats hadden.
Een overheerlijk zomerweer 
begunstigde deze laatsten 
feestdag en het scheen dat 
het zonnetje ons ditmaal 
wilde goedmaken wat het 
ons op den 30 Mei verkor-
ven had. Aan den optocht, 
vooraf¬gegaan door de mare-
chaussees te paard, namen deel 
2 harmonie¬gezelschappen 
en 9 schutterijen. Was het 
aantal der vereeni¬gingen wel 
eenigszins klein toch was er de 
geestdrift niet minder om en 
niemand der vele bezoekers zal 
het zich beklaagd hebben zich 
een tweede reis naar Echt te 
hebben getroost.
De �ste prijs werd behaald 
door de schutterij van Born 
met 7 punten in 9 schoten; de 
2de prijs door schutterij St.-
Nicolaas Heythuijsen; 3de prijs 
door schutterij St.-Urbanus 

Maasniel; 4e prijs schutterij 
St.-Lambertus Neeritter. Het 
eerekruis werd bij kavelen 
verworven door den schutter 
M. van Cleef van de schutterij 
van Born. De medaille voor 
de verstko¬mende schutterij 
bekwam die van Lobberich-
Pruissen.
Bij de loting voor de prijzen 
der muziekgezelschappen viel 
ten deel aan fanfare te Peij �ste 
prijs medaille en �5 francs, 
Echt Harmonie Caecilia 2de 
prijs medaille en �0 francs 
en Ohé en Laak Harmonie 
Caecilia 3de prijs medaille en 
5 francs.’

MR 11-6-1898 Born
‘Met vreugde vernam men 
hier Zondag avond, dat 
onze Kon. Schut¬terij St. 
Martinus op het internationale 
Schuttersconcours te Echt den 
eersten prijs had behaald, en 
tevens, dat den schut¬ter M. 
v. C. het eerekruis werd toege-
kend, wegens het schieten van 
het grootste aantal punten. Die 
vreugde werd nog vergroot 
toen men Maandag-avond 
vernam dat J. v.C. op het 
Schutterscon¬cours te Wylre 
het eerekruis behaalde met 
het grootste aantal punten. Nu 
hebben drie onzer schutters 
binnen een jaar tijds ieder een 
eerekruis gewonnen met de 
meeste punten.’

LB 23-7-1898 Born
‘Het schuttersfeest alhier te 
houden op 4 September a.s. 
belooft zeer druk te worden. 
Reeds 37 schutterijen hebben 
hunne toezegging tot deel-
name aangeboden.’

NK 6-8-1898 Born
‘Het Groot Internationaal 
Schuttersfeest op 4 September 
e.k. belooft iets buitengewoons 
te worden. Niet minder dan 
48 gezelschappen hebben 

hun toezegging tot deelname 
gedaan. Werkt moeder natuur 
dien dag mee, dan zal er in 
ons dorp heel wat drukte heer-
schen.’

NK 6-8-1898 Neeritter
‘Naar we vernemen, zullen de 
schutterijen St. Lambertus en 
St. Remigius aan het schutters-
feest te Born deelnemen.’

MR 20-8-1898 Born
‘Voor het internationaal schut-
tersfeest, te geven door de 
schutterij St.-Martinus, op 
Zondag 4 September a.s., heb-
ben zich 57 gezelschappen 
aangemeld. De verpachting 
van het buffet zal plaats heb-
ben a.s. Woensdag.’

LB 10-9-1898 Born
‘Aan het Internationaal schut-
tersfeest alhier gehouden op 
Zondag 4 September, hebben 
34 schutterijen deelgenomen. 
De uitslag van den wed-
strijd kon wegens het inval-
len van den avond dien dag 
niet bepaald worden, zoodat 
Donderdag nog tusschen een 
paar schutterijen kaveling 
moest plaats hebben, alsmede 
voor de schutters die het mees-
te aantal punten behaalden en 
daarvoor naar het eerekruis 
dongen. De uitslag is geweest 
als volgt:
�e prijs Haanrade, 2e prijs 
Puth, 3e prijs Schinnen en 4e 
prijs Bingelrade.
Het eerekruis werd behaald 
door J. Veestraten van de 
schutterij van Gruitrode met 
het meeste aantal punten. 
Niettegenstaande de groote 
drukte van menschen is het 
feest zonder wanklank afge-
loopen en kan dit als uitmun-
tend geslaagd heeten.’

LA 27-5-1899 Grevenbicht
‘Door de oude schutterij 
“Broeders van ’t Heilig Kruis”, 



Limburgs Schutterstijdschrift 80 September 2008�9

is besloten wegens haar 250-jarig 
bestaan, een Groot Internationaal 
Schuttersfeest te zullen houden, 
verbonden met prijsschieten, op 
Zondag den 9 Juli a.s.’

NK 17-6-1899/NK 8-7-1899 
Neeritter
‘Naar wij vernemen zullen 
de schuttersgezelschappen St. 
Lambertus en St. Remigius aan het 
schuttersconcours te Neeroeteren 
en Grevenbicht deelnemen.’

LA 24-6-1899 Grevenbicht
‘Hier zal op 9 Juli a.s. een Groot 
Internationaal Schuttersfeest 
gehouden worden. Wij verwijzen 
naar achterstaande advertentie.’

LA 8-7-1899 Grevenbicht-
Papenhoven
‘Het Groot Internationaal 
Schuttersfeest te geven door de 
oude schutterij “Broeders van ’t H. 
Kruis”, m.m.v. 25 gezelschappen zal 
morgen Zondag 9 Juli plaats heb-
ben.’

NK 11-7-1899 Neeritter
‘De schutterij St. Lambertus van 
alhier heeft op het schuttersfeest 
te Grevenbicht den eersten prijs 
behaald; door J. Schulpen van de 
schutterij St. Remigius is na een 
heftigen kamp een prijs behaald 
van 25 mark.’

Naschrift
Aan het Groot Internationaal 
Schuttersfeest dat schutterij St.-
Martinus Born ruim vóór de 
overwinning in Echt had gepland, 
namen uiteindelijk 34 schutterijen 
deel. Dit aantal is zelfs hoger dan 
het aantal dat deelnam aan de voor-
loper van het OLS in Grevenbicht 
in �899. In het gemeentearchief van 
de plaatsen Born en Grevenbicht 
trof ik geen verdere gegevens aan 
over de schuttersfeesten in Born 
(�898) en Grevenbicht (�899). 

 Wim Pijpers

f  LA 24-6-1899 + 1-7-1899  
advertentie.
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De schutterijen en de sportschutterslicentie
BRUSSEL – Als gevolg van een dramatische gebeurtenis 
in Antwerpen op 11 mei 2006 werd in België op federaal 
niveau in ijltempo een nieuwe wapenwet goedgekeurd, 
die al meer dan vier jaar in voorbereiding was, en die 
– zoals achteraf gebleken is – eigenlijk de naam wet niet 
waardig was.

Vergunningplicht 
vuurwapens
Volgens deze wet werden alle 
vuurwapens in België vergun-
ningplichtig. Iedereen die 
een vuurwapen in huis had, 
ongeacht of dit een kostbaar 
erfstuk was of een gewoon 
jacht- of sportwapen, moest 
dit aangeven bij de politie. 
Kon men voor dit bezit geen 
wettige reden aangeven, dan 
werd het wapen gewoon in 
beslag genomen. Voor deze 
regularisatie werd in eerste 
instantie een termijn voorzien 
van zes maanden, maar werd 
achteraf nog verlengd tot � juli 
2007, gewoon omdat de poli-
tie het werk niet aankon. Op 
deze manier zijn zeer kostbare 
wapens verloren gegaan. Later 
werd ook dit onderdeel van 
de wet versoepeld, maar voor 
veel eigenaren van waardevolle 
erfstukken kwam deze versoe-
peling helaas te laat.

Regeling voor het 
sportschieten
De nieuwe wapenwet voor-
zag er voor het sportschieten 
in dat de gewesten zelf een 
regeling moesten uitwerken 
in de vorm van een sport-

schutterslicentie. Omdat het 
Vlaams gewest hiervoor een 
decreet moest uitvaardigen, 
leek het erop dat de door 
de Limburgse schutterijen 
beoefende buksschieten en 
klepschieten in de problemen 
gingen komen. Want hier 
wordt veelal met verenigings-
wapens geschoten, terwijl de 
nieuwe wapenwet het systeem 
van voorlopige vergunningen 
niet meer toelaat. Door het 
provinciebestuur is toen een 
regeling uitgewerkt, waardoor 
de schutterijen hun activiteiten 
tijdelijk konden voortzetten. 
Begin 2007 werd op Vlaams 
niveau gestart met het uitwer-
ken van het decreet houdende 
het statuut van de sportschut-
ter. Dit was vanaf de start een 
zo mogelijk nog gevaarlijker 
ontwikkeling voor de schutte-
rijen. Bij de onderhandelingen 
voor dit nieuwe decreet waren 
alle actoren die hiermee te 
maken kregen aanwezig, ech-
ter de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden 
vzw, goed voor zo’n �.500 
actieve schutters, was niet 
welkom. Zij werden bewust 
hiervan uitgesloten, zoals later 
zou blijken.

Onderhandelings-
perikelen
VlaS, een organisatie voor 
volkssport, zag met de invoe-
ring van de sportschutters-
licentie namelijk een mooie 
kans om hun ledenaantal 
gevoelig uit te breiden, dit 
met de steun van BLOSO 
(de sportadministratie van 
de Vlaamse Gemeenschap). 
Door de Federatie van 
Schuttersgilden vzw buiten de 
onderhandelingen en buiten 
het decreet te houden, zouden 
alle schutters van de in hoofd-
zaak Limburgse verenigingen 
zich bij hen moeten aansluiten. 
Op die manier zouden zij hun 
subsidie, die afhankelijk is van 
het ledental, voor een aantal 
jaren veilig kunnen stellen. 
Toen echter, na contact met 
de bevoegde minister Bert 
Anciaux, de uiteindelijke tekst 
van het decreet aangepast werd 
en de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden 
vzw toch gemachtigd kon 
worden, kwam er nog één 
zeer boos telefoontje van de 
coördinator van VlaS, Hein 
Comeyne, dat het defini-
tieve einde van elke vorm van 
samenwerking betekende.

Koninklijk Besluit 
omarmd in Oostkantons
Inmiddels verscheen in het 
Belgische Staatsblad op 2 
augustus 2007 een nieuw 
koninklijk besluit (KB), dat 
de wapens in gebruik bij en 
eigendom van historische 
verenigingen onder bepaalde 
voorwaarden vrijstelt van 
vergunning. Helaas, daar 
waar bijvoorbeeld in de 
Oostkantons van België dit 
KB bijna onmiddellijk werd 
toegepast en schutterijen voor 
het schieten met vuurwapens 
tijdens historische manifes-
taties geen vergunning en 
sportschutterslicentie meer 

nodig had, werd in Vlaanderen 
geoordeeld dat voor het buks-
schieten en het klepschieten 
deze regeling niet aanvaard 
kon worden, omdat in het KB 
een regel opgenomen was die 
een uitzondering maakte voor 
‘elke vorm van sportschieten 
zoals bedoeld in de geweste-
lijke decreten’ en de Federatie 
van Vlaamse Historische 
Schuttersgilden vzw inmiddels 
een voorlopige machtiging 
gekregen had. 

Theorie en praktijk
De invoering van de sport-
schutterslicentie betekende 
dat de buksschutters met 
een nieuw fenomeen gecon-
fronteerd werden. Daar waar 
de klepschutters al jaren het 
systeem van voorlopige ver-
gunningen gebruikten om met 
verenigingswapens te kunnen 
schieten, waren de buksschut-
ters vrij van vergunning en 
kenden zij enkel een meldings-
plicht voor de buksen. Het 
afleggen van een theoretische 
en een praktische proef, nodig 
om een sportschutterslicentie 
te kunnen bekomen, heeft 
mogelijk een aantal schutters 
afgeschrikt. En de invoering 
van de licentie was voor som-
migen zelfs een reden om hun 
lidmaatschap bij de schut-
terij op te zeggen. Door het 
rondstrooien van verschil-
lende indianenverhalen is nog 
geprobeerd om de Federatie 
van Schuttersgilden vzw in 
een slecht daglicht te stellen. 
Gelukkig hebben de besturen 
van de meeste schutterijen 
gezond verstand gebruikt, en 
zich niet laten beïnvloeden. 

Decreetwijziging
Ondertussen werd geprobeerd 
om met de administratie van 
het ministerie en via politieke 
weg een oplossing uit te wer-
ken om toch zeker voor de 

Schietpalen te koop
Schutterij St.-Barbara Reuver verkoopt zes stuks 
gegalvaniseerde schietpalen (van staal), die geschikt zijn voor 
harken. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met 
Herm Brauer, tel.: 077-4741738.
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buksschutters vrijstelling te 
krijgen. Dit resulteerde in een 
voorstel van decreetwijziging, 
dat op 26 juni in het Vlaams 
parlement ter stemming voor-
gelegd en unaniem aangeno-
men werd. Terzelfder tijd werd 
ook een amendement gestemd, 
waardoor niet gewacht hoefde 
te worden op de publicatie 
in het Belgisch staatsblad, 

maar dat het artikel, waardoor 
de buksschutters vrijgesteld 
werden van de sportschut-
terslicentie, onmiddellijk van 
kracht werd, en dit vanaf 28 
juni 2008.

Vrij van vergunning en 
licentie
Op dit ogenblik zijn de buks-
schutters vrij van zowel 

vergunningsplicht als van de 
sportschutterslicentie. Maar er 
blijft de vraag waarom men in 
Vlaanderen niet dezelfde rede-
nering kan hanteren zoals die 
onder andere gebruikt wordt 
in de Duitstalige gemeenschap. 
Door de verplichte sportschut-
terslicentie voor het klep-
schieten krijgen de leden van 
deze verenigingen immers een 

document in handen, waarmee 
zij zonder voorafgaande ver-
gunning, vrij een wapen kun-
nen aankopen. En het kan toch 
niet de bedoeling zijn geweest 
van de wetgever om nog meer 
wapens in omloop te brengen.

   Peter Ressen

Beschermheer voor St.-Aldegundis Buggenum
BUGGENUM – Op zondag 1 juni j.l. werd tijdens de 
jaarlijkse sacramentsprocessie de heer Sjra Haans 
officieel geïnstalleerd tot beschermheer van schutterij 
St.-Aldegundis uit Buggenum. 

Dit gebeurde bij de 
Aldegundiskapel. Deze kapel 
werd precies twintig jaar gele-
den in opdracht van de heer 
Haans gebouwd. De inzege-
ning van de Aldegundiskapel 
gebeurde destijds ook tijdens 
de sacramentsprocessie.
De officiële installatie van de 
heer Haans tot beschermheer 
bestond uit het omhangen 
van  een zilveren schild, dat 
behoort bij zijn nieuwe functie 
van beschermheer. Aansluitend 
sprak de heer Haans de broe-
derschapseed ‘voor auter, 
heerd en troon’ uit, terwijl hij 
in zijn rechterhand het vereni-
gingsvaandel vasthield.

Na afloop van de processie 
werden de heer Haans met zijn 
echtgenote en pastoor Dieteren 
door de schutterij naar zijn 
woning begeleid en kreeg zijn 
echtgenote een mooie bos 
bloemen aangeboden.
De leden van de schutterij 
konden tenslotte onder een 
stralende zon genieten van een 

natje en een droogje, dat hen 
door het echtpaar Haans werd 
aangeboden. Wij feliciteren 
de heer Haans van harte en 
spreken de hoop en het ver-
trouwen uit dat er een goede 
en prettige samenwerking zal 
ontstaan.

g  De nieuwe beschermheer 
zweert de broederschapseed.

g  Op mars met koningspaar, pastoor en beschermheerechtpaar.

g  Een felicitatie aan huis.
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Vrijwilligers gevraagd
 door Jos Gerits

Onlangs verscheen in Dagblad de Limburger een 
paginagroot artikel, gebaseerd op een rapport van 
het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), over de 
problemen die verenigingen hebben om voldoende 
vrijwilligers te ‘vangen’. Een interessant gegeven, dat bij 
mij de vraag opriep of het Limburgse schutterswezen 
daarbij de landelijke trend weerspiegelt. Als 
hoofdredacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift 
heb ik in elk geval moeten ervaren dat er wel voldoende 
schrijvend talent in en rondom de schutterijen aanwezig 
is, maar dat het nog niet eenvoudig is om dit op 
structurele basis aan het tijdschrift te binden. Vandaar 
andermaal een oproep.

Uit het CBS-rapport blijkt 
dat 44% van de Nederlandse 
bevolking op de een of andere 
wijze vrijwilligers werk ver-
richt. Voorwaar, geen slechte 
score. Daarbij wordt de kant-
tekening geplaatst dat het 
aantal uren dat per persoon 
in het vrijwilligerswerk wordt 
gestoken wel daalt. Tevens is 
het steeds moeilijker om met 
name personen jonger dan 
veertig jaar voor bestuurs-
functies te interesseren. Hier 
treedt vergrijzing op, waarbij 
overigens blijkt dat ook gepen-
sioneerden in toenemende 
mate voor andere activiteiten 
kiezen. Op de kleinkinderen 
passen scoort daarbij hoog. 
Tevens blijkt dat menigeen 
langer doorwerkt. Kortom: 
het CBS constateert dat 
steeds meer mensen zoveel 
(neven)activiteiten ontplooien, 
dat ze zich niet meer voor lan-
gere tijd aan een vrijwilligers-
functie willen binden.

Binnen de schutterijen
Het zou interessant zijn om te 
inventariseren welke ontwik-
kelingen dienaangaande bin-
nen de Limburgse schutterijen 
plaatsvinden. Bestuurders 
hebben we ogenschijnlijk 
genoeg. Peter Korten, ad inte-
rim-voorzitter van schutterij 

St.-Barbara uit Tungelroy, deed 
in de editie van maart jl. zelfs 
een gepassioneerde oproep aan 
de vele ‘langzittenden’ onder 
hen om na twee bestuurspe-
rioden van vier jaar het stokje 
aan anderen door te geven, bij 
voorkeur jongeren. Ook zon-
der nader onderzoek moeten 
we stellen dat op bestuurlijk 
niveau binnen het Limburgse 
schutterswezen al jarenlang 
vergrijzing optreedt. Verder 
zijn er signalen dat verenigin-
gen moeite hebben om vol-
doende vrijwilligers te vinden 
die tijdens de opbouw en vie-
ring van de feesten de handen 
uit de mouwen willen steken. 
Ik heb echter geen overzicht in 
de mate waarin dat een daad-
werkelijk probleem vormt. 

Vooralsnog ga ik ervan uit dat 
de omvangrijke schuttersfa-
milie, met aanhang, vrienden 
en bekenden, in de meeste 
gevallen uiteindelijk toch een 
voldoende groot contigent 
vormt. Van de andere kant: 
wanneer we de lijn doortrek-
ken naar het vinden en binden 
van voldoende (jonge) leden, 
dan is dat sinds jaar en dag een 
probleem waar menige schut-
tersvereniging mee worstelt en 
dat sommige uiteindelijk zelfs 
noopte om rustend te raken. 

Bewust beleid
Vanuit mijn professio-
nele praktijk weet ik dat een 
afdoend antwoord op de vraag 
naar meer leden en vrijwil-
ligers alleen gevonden kan 
worden in een doelgericht en 
weldoordacht ‘personeelsbe-
leid’. Ik weet verder van mijn 
eigen vereniging St.-Laurentius 
Spaubeek dat ze de leeftijdsop-
bouw heel gericht in de gaten 
houden en actief proberen 
‘de gaten’ te dichten. Daarbij 
wordt af en toe in lijn met de 
stelling van Peter Korten ook 
bewust door individuele oude-
re, ervaren bestuursleden een 
stapje terug gedaan om ruimte 
te maken voor jong talent. 
Maar zover ik weet is dat even-
als bij de meeste van de andere 

�73 Limburgse schutterijen 
nog geen formeel beleid. 

Redacteuren
Bij mijn aantreden als hoofd-
redacteur van dit blad, heb ik 
met de redactie wél een soort 
van personeelsbeleid uitgestip-
peld. We zijn heel blij met de 
bijdragen die elke redacteur 
en correspondent levert en 
ontvangen met plezier losse 
artikelen vanuit de schut-
terijen. Maar het kan altijd 
meer en beter. Vandaar dat ik 
bij deze elke schrijver oproep 
om eens na te denken over een 
ietwat nauwere verbondenheid 
met onze redactieraad. We zijn 
nog steeds op zoek naar ‘vlotte 
pennen’ die tijdens de vier 
redactieraden per jaar willen 
meedenken én daarna mee-
schrijven om het tijdschrift 
ook heel gericht te vullen met 
onderwerpen die we ietwat 
verder willen uitdiepen. Gezien 
het feit dat de meeste schutte-
rijen een eigen website hebben 
en dat daar niet zelden ook 
heel goede tekstuele bijdragen 
op verschijnen, schort het niet 
aan talent. Wat nog ontbreekt 
is ‘gebondenheid’ ofwel ‘com-
mitment’ aan ons blad. Ik ga 
heel graag met iedereen in 
gesprek die daar interesse in 
toont. 

Contactadvertentie:
Kennismaking met een vlotte pen 
gevraagd.
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Foto’s:
Fred Vliegen
Lieske Leunissen
Schuttersvrienden Amstenrade
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‘Meije’ sieren de processieroute in Gronsveld
GRONSVELD – Paasmaandag 2008. Tot mijn 
grote verbazing zie ik dat er een flink pak sneeuw 
gevallen is, voor ’t eerst deze winter. Mijn gedachten 
zijn helemaal niet meer bij deze winter omdat na 
de H. Mis in de sportzaal van de basisschool de 
ledenvergadering plaatsvindt van de Koninklijke 
Schutterij St.-Sebastianus van Gronsveld. Tijdens 
deze ledenvergadering kunnen de leden zich volgens 
een oude traditie uitspreken over het al dan niet laten 
doorgaan van de Grote Bronk: ‘Broonk vuur of Broonk 
vuur neet?’. Zoals gebruikelijk, stemmen de leden voor, 
dus gaan wij Bronken.

De Groete Broonk
Eens in de vier jaar vie-
ren Gronsveld en Rijckholt 
de Groete Broonk (Grote 
Bronk). Het verschil met de 
kleine Bronk is, dat tijdens 
de Grotebronkprocessie, 
op de eerste zondag na 
Sacramentsdag, de Koninklijke 
Schutterij in vol ornaat mee 
optrekt. Enkele uitzonderingen 
daargelaten is de deelname 
aan de Groete Broonk eens 
in de vier jaar al vanaf �6�9 
de enige activiteit van de 
Koninklijke Schutterij. Tijdens 
de kleine Bronk gaat alleen 
het Tamboer-Klaroenkorps 
van de schutterij in uniform 
mee, de Overheid (bestuur) in 
slipjas en de overige mannen 
in burgerkleding. Door het 

besluit van de ledenvergade-
ring kan het dorp zich opma-
ken voor de Groete Broonk. 
In deze periode staat de tijd in 
Gronsveld even stil. Iedereen 
is er wel op de een of andere 
manier bij betrokken. Het 
hele dorp wordt opgeknapt. 

Zo worden onder meer de 
witte huizen van een nieuwe 
kalklaag voorzien en krijgen 
de onderkanten een verse teer-
laag. Wordt werk uitbesteed, 
bijvoorbeeld schilderen, dan 
is altijd de vraag cq. eis: ‘Het 
moet wel nog voor de Groete 
Broonk gebeuren!’ Zo wordt 
alles tot in de puntjes verzorgd 
en ziet het er feestelijk uit, 
zeker langs de processieroute.

De processieroute
In Gronsveld is het een oud 
gebruik om tijdens de Groete 
Broonk aan weerszijden langs 
de processieroute om en om 
een ‘vèndelke’ (tweekleurige 
vlaggetjes) en een ‘mej’, een 
dunne berkentak, te zetten. 
Volgens de overlevering is deze 
versiering met mejje ontstaan 

in tijden dat er 
nog geen vèn-
delkes beston-
den. Gezien de 
ligging van het 
dorp, aan de 
voet van het 
Savelsbos waren 
deze mejje bin-
nen handbereik. 
Tot de jaren 
�960 werden de 
mejje dan ook 
uit het Savelsbos 
gehaald. 
Aangezien 
het Savelsbos 
steeds meer 
dichtgroeide, 

gedijden de jonge mejje er niet 
meer en moest men op zoek 
gaan naar plaatsen waar de 
berkenspruiten wel nog voor-
kwamen. 

Betekenis van de berk
In deze streken komt de ruwe 
berk voor, die weinig eisen 
aan de grondsoort stelt. De 
berk werd in het verleden voor 

velerlei doeleinden gebruikt 
en speelde door de jaren heen 
een grote rol in de volkscul-
tuur. Hij werd ook wel ‘de 
boom van het nieuwe leven’ 
of ‘jonkvrouw van de bos-
sen’ genoemd. De berk staat 
symbool voor zuiverheid. De 
Germanen en Kelten meenden 
dat de godin van de vrucht-
baarheid in een berk woonde. 
Diverse volksgebruiken zijn 
hierop gestoeld. De roede van 
berkentwijgen bijvoorbeeld. 
Zo dreven de boeren in het 
voorjaar de koeien met een roe 
van berkentakken de wei in, 
in de hoop op veel en gezonde 
kalveren. Het spreekwoord 
‘spaart den berk, gij haat uw 
kinderen’ meent dat kinde-
ren zo nu en dan een flinke 
aframmeling nodig hebben. 
Ook de roe van Zwarte Piet 
past in dit rijtje. In de volks-
geneeskunde speelt de berk 
eveneens een vruchtbare rol. 
Denk maar aan het berken-
water voor de haargroei. Het 
berkensap dat goed is voor 
nieren, blaas en gal. De takken 
en de bast van de berk werden 
gebruikt bij het roken van 
hammen en haringen. Tevens 
wordt de berk gebruikt rond 
de feestdagen. In Scandinavië 
worden met midzomeravond 
de huizen met berkentak-
ken gesierd. In verschillende 
landen worden meibomen 
geplant, van oorsprong berken, 
die in mei versierd werden. 

g  Op zaterdagmorgen voor de 
Bronk worden de meije opge-
haald.

 

g  Terug in het dorp worden de 
meije rondgedeeld.

 

g  Vereende krachten met jeug-
dige hulp.
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De meimaand is immers de 
maand van het jonge leven. De 
jeugdige mensen dansten rond 
deze meiboom, met bloemen 
in het haar en in witte kleren. 
Waarschijnlijk is het woord 
mejje in het Gronsveldse dia-
lect afgeleid van het woord 
meiboom.

Zaterdagmorgen vijf 
uur
Circa �.200 stuks mejje van 
2,50 meter hoog zijn nodig 
om de processieroute te sieren 
en circa 40 mejje van 4 tot 
5 meter om bij de rustalta-
ren, de ‘hêllegerhûisjkes’, te 
plaatsen. Het is vaak moeilijk 
om aan een dergelijke grote 
hoeveelheid mejje te komen. 
Mejje worden niet geplant 
maar zaaien zichzelf. Dit vaak 
tot groot ongenoegen van de 
landschapsarchitecten. Wij 
vinden de mejje nu dus niet 
meer in bossen maar meestal 
op grote braakliggende terrei-
nen. In de week voorafgaand 
aan de Groete Broonk wordt 
in het plaatselijke blad de vol-
gende oproep gedaan aan alle 
inwoners van Gronsveld en 
Rijckholt: ‘Zaterdag morgen, 
klokslag 5 uur in de ochtend, 
wordt vanaf het kerkplein 
vertrokken om mejje te gaan 
halen. Denk aan een bijltje of 
takkenschaar.’

Even voor vijven rij ik richting 
kerkplein. Het is angstig stil op 
weg. Zou er wel iemand zijn 

op dit vroege uur? Mijn vraag 
is snel beantwoord. Het is een 
drukte van jewelste, overal 
groepjes druk in gesprek. Niets 
doet vermoeden dat het pas 
vijf uur in de morgen is. Een 
trotse opa komt me vertel-
len dat hij samen met zijn 
twee zonen en vier kleinzoons 
meegaat. Van de kleinsten – de 
jongste is vier – moeten we 
qua werkkracht niet teveel ver-
wachten, zegt hij, maar ze kun-
nen wel al de sfeer proeven. 
Iedere chauffeur ontvangt een 
routebeschrijving. Maar liefst 
75 personen, een ingehuurde 
vrachtwagen, twee grote leger-
wagens, vier legerjeeps en de 
nodige personenauto’s gaan 
in colonne op weg. Wij gaan 
naar een braakliggend terrein 
in Susteren. Daar aangeko-
men start de kap van de jonge 
berken, die bijeen gesleept 
worden, op maat geknipt en 
op de vrachtwagen geladen. 
Een bakkersknecht meldt zich 
nog, die tot zeven uur moet 
werken maar graag wil weten 
waar wij zitten, om alsnog na 
te komen. De ‘koningin van 
de schutterij’ schrikt van de 
telefonische mededeling dat 
we met 75 zijn. Op zoveel per-
sonen had zij niet gerekend. Ze 
had maar honderd broodjes 
gesmeerd om bij thuiskomst 
de hongerige magen te vullen 
van de mannen van de mejje. 
Rond half acht wordt koffie 
gedronken en wordt namens 
de Overheid getrakteerd op 
een dröpke (jonge klare). Een 

jonge man, die 
even aan zijn 
dröpke nipt, 
kijkt me met 
een wat beden-
kelijk gezicht 
aan en zegt: 
‘Het is wel wat 
vroeg voor een 
dröpke, maar 
ik moet zeggen, 

het doet wel zijn werk’.

Bezorging aan huis
Klokslag negen worden de 
jongens van de mejje aan het 
begin van het dorp opgewacht 
door vele belangstellenden 
en de koningin met brood-
jes. De uitbater van een café 
trakteert op een glas bier. De 
mejje worden overgeladen op 
een oogstwagen, getrokken 
door een robuust Belgisch 
trekpaard. Hierna trekt men 
het dorp in om de mejje af 

te leveren. Twee mannen op 
de wagen geven de mejje aan 
hen die ze tegen de voorgevels 
van de huizen leggen. Het is 
een drukte van jewelste op de 
straat. Het ritueel wordt door 
de meesten ervaren als een 
soort intocht, de intocht van 
de mejje.
Een wat oudere vrouw slaat 
ogenschijnlijk rustig voor de 
poort van haar boerderij het 
tafereel gade. Maar dan, als 
voor haar poort vijf mejje 
worden afgeleverd, komt ze 
in actie. Snel legt ze ze achter 
de poort, die dicht maar ook 
weer snel open gaat. Wat geïr-
riteerd komt ze naar buiten, 
een mej achter zich aanslepend 
en roept naar de jongens: ‘Wat 
moet ik met zo’n prengel?’ Ze 
krijgt twee frisse mejje van de 
wagen, die ze achter de poort 
in veiligheid brengt. Dan ver-
telt ze: ‘Vier jaar geleden had-

g  Dankbaar en soms gretig 
nemen de mensen hun straat-
tooi in ontvangst.

g  De meije krijgen niet alleen 
langs de processieroute een 
plaats, maar ook aan de vlag-
genstok.

 

g  Voor de Bronk moet het piekfijn in orde zijn. Boerderij witgekalkt, 
straat geveegd en de meije natuurlijk.

g  Zo trekt Gronsvelds Bronk door groengesierde straten.
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den zij mij dat ook al geflikt, 
ik dacht bij mezelf: dat gebeurt 
mij deze keer niet meer’. Ze 
ziet de ‘prengel’ nog op straat 
liggen, raapt hem op en gaat 
naar binnen, menend: ‘Ik kan 
hem toch nog wel ergens voor 
gebruiken’. De meeste mensen 
laten de mejje niet buiten lig-
gen, het is toch een beetje hun 
bezit en dat wil men bescher-
men. 
De stoet met de mejje trekt 
verder het dorp in, diverse 
malen door de omwonenden 
getrakteerd. Onderweg wordt 
bij de Majoor van de Schutterij 
even uitgerust met een kop 
koffie of iets anders. De sterke 
verhalen van deze vroege 
morgen vinden gretig aftrek. 
Het aantal begeleiders wordt 
met het uur minder. Er wordt 
afscheid genomen met goede 
redenen: er moet nog van alles 
gebeuren, voordat de processie 
morgen uittrekt. Drie zware 
dagen & nachten staan voor de 
boeg. Rond �4.00 uur zijn alle 
mejje afgeleverd. Op diverse 
plaatsen worden de bogen en 
de ‘hêlligerhûiskes’ al opgezet. 
De grote mejje hiervoor zijn al 
eerder afgeleverd door de grote 
legertrucks.

Bronkzondag
Bronkzondag om vier uur in 
de morgen begint het schut-

ters-tamboer-klaroenkorps 
met 47 man sterk aan de 
reveille door het dorp. Een 
uur later zijn al honderden 
mensen verzameld, waar de 
kamers geschoten worden. 
Nabijgelegen cafés zijn al open 
en er is volop bedrijvigheid. 
Na het kamerschieten blijken 
bloementapijten al gelegd te 
worden. Gewassen en gestre-
ken vlaggen worden uitgehan-
gen. Aan de top van de vlag-
genmast wordt de zogenaamde 
‘wêsj’ vastgebonden, die uit 
veldbloemen met mejjetakjes 
is samengesteld. De mejje en 
de vèndelkes worden voor de 
woning neergezet in betonnen 
blokken of in ijzeren slofjes, 
die vast worden geboord aan 
de rand van de stoep. De mejje 
zijn topzwaar en hangen iets 
voorover naar de weg, de 
blaadjes zachtjes bewegend 
in de wind. Het is net alsof ze 
reikhalzend uitkijken naar de 
processie, die enkele uren later 
zal passeren.

Bronkmaandag
Op Bronkmaandag rond �4.00 
uur, als het kerkelijk gedeelte 
van de Groete Broonk is afge-
sloten en het wereldlijk deel 
start, doen de meeste van de 
�74 grenadiers een twijg van 
een mej in de loop van hun 
voorlader en zo gaat een klein 
gedeelte van de mejje twee 
dagen dansend mee door 
het dorp. Woensdag na de 
Broonk is het angstig stil in 
het dorp. Het heeft iets van de 

opera Porgy & Bess, waarin 
het dagelijks leven ook heel 
moeizaam op gang kwam. Laat 
in de namiddag komen wat 
mensen bij elkaar. De Groete 
Broonk is het gesprek van de 
dag. Een kastelein vertelt dat 
om 9 uur ’s ochtends de laatste 
Grenadiers huiswaarts zijn 
gekeerd. In de verte nadert 
langzaam een auto met aan-
hangwagen. De bestuurder 
stopt regelmatig, raapt de 
mejje langs de voorgevel van 

de huizen op en legt ze op zijn 
aanhangwagen. Hij vertelt dat 
hij de circa �200 berken, die 
zaterdag zijn gekapt en die 
zondag als mejje de processie-
route sierden, gaat gebruiken 
voor een gevlochten afschei-
ding voor zijn schapenwei. 
Het is de derde functie voor 
de jonge berken, de mejje van 
Gronsveld.

  Majoor Jan Hayen 
Gronsveld 

g  De bielemannen op weg naar 
een groene versperring die 
staande de processie omver 
gehakt wordt.

 

g  Na een dag met kerkelijke plichten feest de schutterij met meije en 
bloemen in de onbloedige geweren.

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)
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Geslaagd ZLF geplaagd door regen
SINT-JOOST – Schutterij St.-Joris uit Sint-Joost 
mag gerust omzien op een geslaagd ZLF. Anderhalf 
jaar voorbereiding gingen aan het Zuid-Limburgs 
schuttersfeest op een van de meest noordelijk gelegen 
plaats van de Federatie vooraf. Op de dag zelf gooiden 
de weergoden met enkele forse plensbuiten roet in 
het eten. Bijzonder was ook de herdenking van de 
slachtoffers van het ZLF Montfort, dat 25 jaar geleden 
zo desastreus eindigde.

Montfort-syndroom
Sint-Joost had nochtans flink 
uitgepakt met diverse grote 
tenten, uitsluitend de dure en 
goed verankerde paviljoenten-
ten. Dat moet een lieve som 
gekost hebben. Was het om 
de ‘stormvloek’, die bij tijd en 
wijle op het ZLF lijkt neer te 
dalen, voor te zijn? Denken 
we daarbij aan het ZLF te 
Oost-Maarland, waar het zon-
dagse schuttersfeest niet eens 
meer gevierd kon worden, 
daar de feesttent op zaterdag 
was omgewaaid. Er waren 
geen persoonlijke omgeluk-
ken, maar de ravage aan 
tent, inhoud en omgeknakte 
schietpalen bijvoorbeeld, was 
enorm. De verzekeringskwestie 
is nog niet opgelost. Die per-
soonlijke ongelukken waren 

er wel bij het ZLF te Montfort 
(�983), waar op de middag 
van het schuttersfeest de tent 
door een windhoos werd weg-
gevaagd. Dit rampscenario, dat 
velen nog op het netvlies staat, 
vond 25 jaar geleden plaats. 
Reden waarom hier aandacht 
naar uitging in de vorm van 
een herdenking van het desas-
treus verlopen feest dat in 
mineur eindigde en uiteraard 
van de slachtoffers. Er was nog 
enige onduidelijkheid over het 
wie, waar en wanneer hiervan: 
vond het in Schinveld plaats, 
waar het enige slachtoffer van-
daan kwam, die op de dag zelf 
overleed, of toch bij ZLF-orga-
nisator Sint-Joost. Het schijnt 
in beide plaatsen gebeurd te 
zijn.

Herdenking
Bij de opening van het ZLF 
waren behalve de gebruikelijke 
bondsafgevaardigden ook de 
schutterijen present, die de 
top tien van het OLS bereikten 
evenals zij, die slachtoffers 
uit �983 te betreuren hadden 
(zie ook: LS 60, sept. 2003, 
�2-�5). Het zijn namen die 
we niet mogen vergeten: Jan 
Scheren (43) van St.-Eligius & 

Juliana Schinveld, Sjeng van 
Knippenberg (80) van St.-
Gregorius de Grote Brunssum 
en Marc Thoma (�9) van St.-
Sebastiaan Schimmert. Tevens 
een groot aantal gewonden en 
zij die een forse klap opliepen. 
Dit laatste gebeurde Lena 
Senden-Jahach, keizerin van 
St.-Sebastianus Eys, die er 
niet meer bovenop kwam en 
enkele jaren nadien overleed. 
Een overpeinzing dus bij het 
begin van een schuttersfeest, 
die tot nadenken stemt. Een 
traan en een lach. Want inmid-
dels vielen er links en rechts 
andere slachtoffers, die door 
opwinding, warmte en wellicht 
weinig eten het stilstaan niet 
volhielden en flauw vielen.

Fikse buien
Hierna barstte het schutters-
feest los. Wat een prachtige 
optocht zou moeten worden, 
niet gehinderd door de vele 
opstoppingen en hindernissen 
zoals tijdens het OLS, werd 
bedreigd door donkere wolken. 
Op zeker moment ontdeden 
die zich in alle hevigheid van 
hun vochtige en koude lading. 

g  Bij de opening van het ZLF werd aandacht besteed aan de slachtoffers van het ZLF Montfort 1983. Vl.n.r.: 
ZLF-secretaris Jack Duckers, de koning van Sint-Joost, ZLF-voorzitter Peter Berben, SAS-voorzitter Ria 
Oomen, OLS-president Jos Michels en de ZLF-bestuurders Frans Aben, Pol van den Hove en Ger van Bun.

Foto: Fred Vliegen

g  Defilé in de stromende regen. St.-Joseph Vijlen was een van de schut-
terijen die de weergoden te trotseren had.                   Foto: Fred Vliegen

 



Regen en hagel vielen in korte 
hevigheid met bakken uit de 
hemel. Voor de schutterijen 
zat er niets anders op dan 
stoer door te marcheren. Het 
enthousiasme van het publiek 
was bekoeld; met een paraplu 
in de hand is het lastig klap-
pen. Met argusogen werden de 

doornatte schutters bekeken. 
Vooral de kletsnatte koningin-
nen riepen meelijwekkende 
blikken op en ontlokten het 
publiek kreten als , als ‘Ach 
gut’, ‘Whoa, die is naat’ tot en 
met ‘Kiek doa, die zuut oet!’. 
Met name de niet benijdens-
waardige koninginnen en kei-

zerinnen zonder paraplu, wier 
fraaie jurken zompig en zwaar 
werden en met kapsels die 
ongemodelleerd en plat hin-
gen, mochten rekenen op een 
ongewilde dosis belangstelling 
mededogen.

Regen verjaagt publiek
Eenmaal getroffen door de 
zware wolken, die hun volle-
dige inhoud met massa’s dikke 
druppels en zelfs een flinke 
portie hagel fel over schutters 
en publiek uitstortten, zochten 
veel schutters hun heil in de 
warme en robuuste tenten, die 
ook later op de dag met nog 
meer overvloedige regenval 
goed dienst deden. Veel bezoe-
kers gingen echter voortijdig 
huiswaarts en dat is reuze jam-
mer. Want het merendeel van 
de dag en zeker tegen de avond 
was het weer ronduit goed, 
scheen de zon, was de tem-
peratuur niet al te warm en 
koelde het pas tegen de avond 
af. Stuurgroep en schutterij 
van Sint-Joost werden terecht 
gecomplimenteerd met de 
goede organisatie, die door de 

storende buien niet ontregeld 
werd. Alles ging z’n gewone 
gang. Het was alleen even zoe-
ken naar de eettent, die in een 
uithoek van het terrein terecht 
was gekomen. De meeste 
schutters deden zich daarom 
tegoed aan een portie frites, 
die kort bij de materiaalwagens 
gebakken werden. Kortom, 
schutterij, fluit- en tamboer-
korps St.-Joris Sint-Joost toon-
de zich met hulp van overheid, 
gemeenschap, sponsors etc. 
van haar beste zijde en was een 
gastvrije organisator voor 6� 
schutterijen welkom heette. 
Het hoogste aantal punten 
voor optocht, defilé en schie-
ten ging naar St.-Hubertus 
Ubachsberg. Bij het invallen 
van de duisternis werd de 
eerste prijs voor het schieten 
gedeeld door de schutte-
rijen Wilhelmina Hingen, St.-
Willibrordus Obbicht en Kon. 
St.-Sebastianus Voerendaal. 
Voor overige uitslagen, zie de 
website van het ZLF.

 Luc Wolters

g  De schutterij van Klimmen had pech met de bus, die maar niet 
kwam opdagen. Veel te laat werd de vereniging onder politiebegelei-
ding naar het feestterrein geleid om van daaruit nog net op tijd aan 
de optocht deel te kunnen nemen. Het busleed stond de vereniging 
niet in de weg om de ereprijs voor het beste defilé in de wacht te sle-
pen.                                                                     Foto: Lieske Leunissen 
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Jeugd Schuttersfestijn voor herhaling vatbaat 
OOL, 17 mei 2008 – Als opwarmertje voor het 269e 
bondsfeest van de Midden Limburgse Schuttersbond 
organiseerde schutterij Sint-Michaël uit Ool een Jeugd 
Schuttersfestijn. Ruim dertig kinderen en hun ouders 
verzamelden zich hiervoor zaterdagmiddag 17 mei op de 
schutterswei in Merum. Begonnen werd met de optocht. 
Onder muzikale begeleiding van de drumband van St.-
Michaël uit Ool en het Jeugd- en Leerlingenkorps van de 
bevriende schutterij St.-Urbanus uit Maasniel, trokken 
de jonge schutters door Herten.

De kinderen hadden zich 
goed voorbereid. Op de web-
site van de schutterij (www.
SintMichael.eu) stonden voor-
beelden van schutters. Ook 
de website van de www.sjöt-
tesjoel.nl werd de nodige keren 
geraadpleegd voor informatie. 
De deelnemers hadden veel 
tijd gestoken in het maken van 
hun instrumenten en kleding. 
De zelf gemaakte uniformen 

oogstten veel waardering van 
het aanwezige publiek. Het 
gaf een verzorgde indruk en 
de kinderen kregen hiervoor 
terecht complimenten van 
de jury. Ze zagen er dan ook 
prachtig uit, zoals bij de tam-
boergroep met vendelaars 
goed te zien is.

Er was goed geoefend om, net 
zoals bij de grote schutterij, te 
lopen in de juiste samenstel-
ling, waarbij het marcheren 

niet vergeten werd. De kleine 
schutters hadden daarbij een 
goed voorbeeld aan de begelei-
dende korpsen, zodat er op een 
professionele manier gemar-
cheerd werd. Met net iets meer 
kinderen kun je al een com-
plete schutterij nadoen, zoals 
de scoutinggroep deed. Maar 
ook als je maar met z’n tweeën 
bent, kun je goed voor de 
dag komen. Zo schitterde een 
koningspaar in fantastische 
kleding tijdens de optocht en 
bij de jurybeoordeling. 

Na de optocht was het tijd 
voor een verfrissing. Net als 
bij de grote schutters maakt de 
spanning voor dit eerste optre-
den en de optochtroute de 
jeugdschutters dorstig. Zoals 
op ieder schuttersfeest waren 
op dit Jeugd Schuttersfestijn 
ook de nodige bijwedstrijden 
waarbij de jeugdschutters zich 
onderling konden meten. De 
topper was het schieten met 
een wedstrijd-windbuks. Het 
schieten op zich was al span-
nend, maar de jeugdschutters 
mochten op echte harken met 
bölkes schieten. Dit maakte 
het nog spannender. Naast de 
schietwedstrijden waren er 
diverse spellen waarmee extra 
punten verdiend konden wor-
den. De slagwerkinstructeur 
van schutterij Sint-Michaël, 
Paul Schrader, heeft veel kin-
deren de beginselen van het 
trommelen geleerd. Aan deze 
instructie werd met heel veel 
plezier deelgenomen. Na eerst 

‘droog’ geoefend te hebben 
met handen en voeten, moch-
ten de kinderen ook op echte 
trommen spelen.

Als laatste deel van deze zeer 
geslaagde middag stond de 
prijsuitreiking en een loterij 
op het programma. Het aantal 
deelnemers was hoger dan 
geschat. Hierdoor waren er 
niet voldoende prijzen voor 
iedereen. Een tiental kinde-
ren is in de prijzen gevallen 
met een VIP-kaartje voor 
de Havenfeesten in Herten. 
Tijdens het optreden van Jan 
Smit en Nick en Simon krijgen 
ze een ‘Backstage’ rondleiding.
Met de scholen in Herten is 
afgesproken om het Jeugd 
Schuttersfestijn in 2009 te 
herhalen. Hiermee wordt 
een nieuwe schutterstraditie 
gestart.

  Jan Thomassen,  
Schutterij Sint-Michaël Ool

g  De optocht met de drumband 
van schutterij Sint-Michaël.

g  Jeugddrumband Sint-Michaël Ool met vendeliers in zelfgemaakte 
uniformen.

g  Jeugdschutterij scouting  
St.-Hubertus Herten.

g  Koningspaar in vol ornaat.
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OLS-penning te koop
Bij de inboedel van hun 
vader, de kunstenaar Teun 
Roosenburg, troffen de 
gebroeders Roosenburg 
een OLS penning in 
negenvoud tegen. De 
penning is gegoten 
in brons en meet tien 
centimeter in de hoogte en 
negen in de breedte.

De faam van de kunstenaar 
Teun Roosenburg (�9�6-2004) 
in verband met het schutters-
wezen in onmiskenbaar. Hij 
vervaardigde immers het veel-
zeggende en furore makende 

beeldje van d’n Um (�99�), 
dat nog steeds de ultieme win-
naarstrofee vormt voor de 
zegevierende schutterij van 
het OLS.

De penningen 
dienden naast 
de wisseltrofee 
van d’n Um als 
blijvende prijs 
voor de win-
nende schutterij. 
De hand van de 
kunstenaar is er 
duidelijk in te herken-
nen. Het betreft een fraaie 
penning, die in nauwe relatie 

staat tot d’n Um. De penning 
is wat gedateerd door de letters 
OL, die staan voor Omroep 

Limburg (de initiatiefnemer 
voor d’n Um), een 

naam die niet meer 
van toepassing is 

sinds de naam-
wisseling naar 
L�. Hieruit 
spreekt een 
stukje schutters-
historie.

De zonen van Roosenburg 
voelen ervoor de bronzen pen-
ning onder de aandacht van de 
schutters te brengen en deze in 
zeer beperkte oplage aan geïn-
teresseerden aan te bieden. De 
gewone bronsprijs zou al  
€ 90,- bedragen, terwijl 
de kunstige penning thans 
aangeboden wordt voor € 
�00,00 per stuk (exclusief 
porto). Mocht u interesse 
hebben, neemt u dan contact 
op met Olivier Roosenburg 
te Maastricht, telefoon: 043- 
325�5�5. 

 Luc Wolters

f De OLS-penning 
van de hand van kunste-

naar Teun Roosenburg met een 
afbeelding van d’n Um.

‘Schützen, Glanz und Gloria’
MÖNCHENGLADACH – In het stedelijk museum in het 
kasteel van Rheydt in Mönchengladbach loopt nog tot 
november een tentoonstelling over het schutterswezen. 
Het Rijnlandse schutterswezen is wijd verspreid, maar 
beperkt zich niet tot die regio en is evenmin enkel een 
hedendaags gebeuren. 

Vandaar dat Schloss Rheydt 
de kijker richt op de histori-
sche wortels en de inbedding 
in de Europese context van 
het schutterswezen met de 
expositie ‘Schützen, Glanz 
und Gloria’. Na 25 jaar biedt 
het museum weer een grote 
tentoonstelling waarin het 
schutterswezen centraal staat. 
De expositie is tot stand 
gekomen in nauwe samen-
werking met het Rheinisches 
Schützenmuseum in Neuss, 
de Schuttersbroederraad van 
Gladbach en de Europese 
Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden. Ook is er een 
tweetal uniformen van het 
Limburgs Schutterij Museum 

in bruikleen, alsmede van een 
tweetal Limburgse marketent-
sters, namelijk van Born en 
Broeksittard. De bijzondere rol 
die de schutterijen vervullen, 
wordt ditmaal verduidelijkt 
aan de hand van een Europese 
vergelijking: welke uniformen 
of welke bijzondere gebruiken 
hebben de schutters in Polen, 
Nederland, België of Frankrijk? 
Voorts komt de zilverschat 
van de schuttersbroederschap-
pen in de regio Gladbach aan 
bod met een pracht en veel-
voud aan eeuwenoud zilver. 
Bovendien hebben schutterijen 
ook politiek van zich doen 
spreken. Dit historisch hoofd-
stuk wordt toegelicht aan de 

hand van de gespan-
nen verhouding de 
katholieke kerk en de 
Pruisische overheid in 
de negentiende eeuw 
en de poging om het 
Gladbacher schut-
tersfeest in �836 als 
burgerlijk feest op te 
zetten. Welke betekenis 
het schutter-zijn voor 
een individu hebben 
kan, toont een con-
crete schuttersbiografie 
van vijf jaar.

Städtisches Museum 
Schloss Rheydt
Schlossstraße 508
4�238 
Mönchengladbach
www.schlossrheydt.de

 Luc Wolters
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Nieuw vaandel voor St.-Catharina Stramproy
STRAMPROY – Op Pinkstermaandag 12 mei werd 
het nieuwe vaandel van schutterij St.-Catharina 
Stramproy tijdens een officiële plechtigheid in de 
kerk overgedragen. Het vaandel is aan de schutterij 
geschonken door keizer Mathieu Meulen. Het is 
ontworpen door Els Maes en gemaakt door mevrouw 
Willigers uit Liessel. Tijdens de plechtigheid in de kerk 
gaf Luc Wolters – historicus én zelf vaandeldrager – de 
volgende toelichting:

“Het vaandel is een 
middelpunt
Het is een herkenningsteken, 
dat al door de Romeinen bij 
hun legers in gebruik was. In 
het leger wordt met de vlag 
de compagnie of het regiment 
aangeduid. Het laat de vij-
and weten wie er komt. In de 
Middeleeuwen kenden ook 
de ridders eigen vlaggen en 
daarmee is de vlag nog ouder 
dan de heraldische, de adellijke 
wapens. Militair gezien vervult 
de vlag een zeer bijzondere 
rol, als soldaat is de vlag je 
het dierbaarst, sterf je zelfs 
ervoor, als het moet. Wordt 
de vaandeldrager in de strijd 
neergeschoten, dan neemt een 
ander direct zijn post in. De 
vlag moet wapperen, moet 
tonen dat deze legereenheid 
doorvecht. De vlag mag niet 
vallen, laat staan in andermans 
handen vallen, in veldtochten, 
maar ook in een daarvan afge-
leid spel als Stratego. Met de 
hand aan het vaandel wordt de 
eed van trouw afgelegd.
De vlag is met de opkomst 
van de nationale staten ook 
een nationaal symbool van 
de hoogste orde geworden. 
Het rood-wit-blauw zijn onze 
kleuren, waarmee bovendien 
veel uitgedrukt kan worden: 
de vlag in top, de vlag halfstok, 
vlaggen met vlag en wimpel. 
Met de vlag wordt uiting gege-
ven aan vreugde en rouw. De 
vlag kan groeten en neigen en 
ook voor het hijsen en opvou-
wen ervan zijn voorschriften.

Welke rol vervult de 
vlag bij de schutterijen?
De vlag is het middelpunt en 
staat daarmee symbool voor 
de vereniging zelf. Ervoor 
lopen het muziekkorps en 
de marketentsters, erachter 
lopen de weerbare mannen, 
gewapend met sabel en geweer, 
alsmede de koning. Het ‘vech-
tend’ deel, de strijders, wordt 
dus voorafgegaan en aange-
duid door de vlag.

En dat is al heel lang zoals 
bleek uit een onderzoek van de 
‘schuttersreglementen uit �499 
in het Land van Thorn’, waar 
Stramproy ook toe hoorde. 
Hoewel de reglementen van 
Thorn, Ell, Ittervoort en 
Stramproy sterk overeenstem-

men, kennen alleen de beide 
schutterijen van Stramproy, 
St. Antonius en St. Catharina 
het voorschrift in artikel �0: 
‘Item wijen den trommen ende 
veendelen ongehoorsam is, 
den selven sal verbeuren een 
halff aem biers, ende allnoch 
in het water gedragen woor-
den’, wie dus niet trouw was 
aan de trommelslag, die de 
schutters verzamelde of aan 
het vaandel, dat de schutters in 

hun vereniging symboliseerde, 
die kreeg een boete opgelegd, 
uit te betalen in bier, en werd 
voor straf in de beek gezet.

De oude uitdrukking luidt: 
‘met vliegend vaandel en 
slaande trom’. Schutterij St.-
Catharina heeft gekozen voor 
een vlag, in plaats van de 
drapeau, die eigenlijk uit de 
negentiende eeuwse muziek-
cultuur is voortgekomen, wel 
deftig en altijd goed zichtbaar 
is, maar minder geschikt is 
voor de militaire handelingen 
als neigen en defileren.

Bij de regulering van schut-
tersfeesten werd nog vóór 
�900 gesteld dat een vereni-
ging alleen mocht deelnemen 
indien ze voorzien was van 
zilver, vaandel en trom, en 
minimaal �2 leden telde. Dus 
schutterijen moesten omwille 
van de herkenbaarheid voor-
zien zijn van een koning, vaan-
deldrager en tamboer. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar was het 
vroeger kennelijk niet. Anders 
hoefde het regeltje niet inge-
voerd te worden. Van de oude 
attributen spreken het zilver 
en het vaandel het meest tot de 
verbeelding: de vlag biedt de 
herkenning, het zilver toont in 
detail de voornaamheid van de 
koning en de ouderdom van 
de vereniging.

Behalve dat de vlag de vereni-
ging aanduidt, geeft zij uiting 
aan gevoelens, aan vreugd en 
rouw. Zo wordt met de vlag 
eer gebracht: een huldebetoon, 
bijvoorbeeld tijdens het defilé 
of tijdens de processie voor 
het allerheiligst Sacrament. 
Ook het vendelen is hiervan 
afgeleid. Oorspronkelijk werd 
het met het verenigingsvaandel 
gedaan, maar om de eigenlijke 

g  Het nieuwe vaandel werd geschonken door keizer Mathieu Meulen. 
Vaandeldrager Jan Kwaspen draagt er zorg voor en goed, getuige de 
2e prijs tijdens het OLS.                                       Foto: Harry Hendrikx
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vlag te sparen werden aparte 
vendelvlaggen – en dus ook 
aparte vendeliers – geïntro-
duceerd. De vlag neigt voor 
geestelijk en wereldlijk gezag, 
en voor de koning. Voor ‘auter 
heerd en troon dus’, zoals ook 
op de vlag van St.-Catharina te 
lezen is. Bij begrafenissen met 
schutterseer wordt de laatste 
eer gebracht met de vlag. Op 
sommige plaatsen gaan de 
nieuwe leden onder de vlag: 
wordt het vaandel enkele keren 
over hun hoofd gezwaaid, 
waarmee ze officieel lid wor-

den van de vereniging. Aan 
de Koningin en de Paus en in 
Noord-Brabant tevens voor 
gildenkoningen komt boven-
dien de eer toe over het vaan-
del te mogen lopen. Dit was te 
zien het bezoek van Koningin 
Beatrix en kroonprins Filip 
van België aan het OLS 2006 
in Stramproy. Kortom, de vlag 
geeft uitdrukking aan gevoe-
lens van respect, van dierbaar-
heid, van blijheid of droefenis.

Omdat de vlag de vereniging 
aanduidt, moet ze herkenbaar 

zijn: op de nieuwe vlag van 
schutterij St.-Catharina zien 
we patroonheilige Catharina 
met de palm van de marte-
laren en het rad, waarmee ze 
gemarteld is. Op het kleine 
wapen links is de buks als 
schietwapen herkenbaar. Een 
beetje nostalgisch is ook het 
wapen van de voormalige 
gemeente Stramproy opgeno-
men. Voorts heeft het jaar van 
oprichting, �499, een plek op 
de vlag verworven. Daarmee 
wordt de identiteit geschetst 
als schutterij met een patroon-

heilige, die dus ook in zekere 
mate aan de kerk verbonden 
is en bovendien deze vaan-
deloverdracht in de kerk laat 
plaatsvinden. Als schutterij 
met een eeuwenoud verleden, 
dat meer dan vijf eeuwen 
terugreikt. Als schutterij die 
geworteld is in de gemeen-
schap Stramproy en de zware 
buks hanteert. De schutterij is 
geïdentificeerd: St.-Catharina 
Stramproy”.

Monument ter nagedachtenis aan overleden leden
STRAMPROY – Op Pinkstermaandag, 12 mei werd door 
schutterij St.-Catharina op het kerkhof van Stramproy 
een monument onthuld ter nagedachtenis aan de 
overleden leden van de schutterij. Al vele jaren trokken 
de schutters voorafgaand aan het patroonsfeest rond 
25 november naar het kerkhof om daar hun overleden 
schuttersvrienden en familieleden te herdenken. In de 
afgelopen jaren ontstond het idee, om deze herdenking 
te laten plaatsvinden bij een echt schuttersmonument. 
Uiteindelijk werd een ontwerp gemaakt door 
bondsvoorzitter Ben Cox van schuttersbond Eendracht 
Maakt Macht. Dit ontwerp werd uitgevoerd en in 
samenwerking met de schutterij gerealiseerd. Ben Cox 
geeft bij het monument de volgende beschrijving:

Het monument stelt voor: 
‘Rust en Berusting’ voor de 
overleden schutter. Het beeld 
laat een tafereel van orna-
menten, uitmonsteringen en 
gebruiksvoorwerpen in rust-
toestand zien. Het zijn sym-
bolen voor de dienstbaarheid 
aan schutterij St.-Catharina 
Stramproy. Een herinnering 
aan strijdbaarheid, discipline, 
overgave en liefde voor de 
schutterij, voor haar voortbe-
staan in vele generaties. Maar 
het monument staat ook voor 
rust, na een aards leven. Alle 
onderdelen van het tafereel 
zijn tot rust gekomen, net als 
de schutter zelf.

Als basis is genomen de schut-
tersweide met gras, waarin 

de kleine trommel (een oude 
gildetrom) en een grote trom 
(moderne trom) zijn geplaatst. 
Zij geven het tempo aan in de 
optocht. Over beide trommen 
heen is het vaandel gedra-
peerd. De bolknop zit aan de 
onderzijde van de vaandelstok 
en het lijkt of er net nog mee 
is gevendeld. Vaandel en trom-
men hebben een sterke uit-
drukking tijdens de optocht: 
‘met slaende trom en vliegend 
vaendel’. Als meest belangrijk 
en herkenbaar ornament is 
de buks neergelegd, geheel 
in de stijl van het opslaan, 
niet in gebruik. Daarnaast de 
munitiekist … op slot. Op de 
munitiekist ligt de schutters-
pet, in de huidige uitvoering, 
herkenbaar aan de twee bolle-

tjes en de speciale vormgeving. 
De pet is ook een individueel 
symbool: vanuit een individu-
aliteit als persoon, hoort men 
als eenheid bij de schutterij. 
Het accentueert ook de afwe-
zigheid van de schutter. ‘Zijn 
pet is er’ maar de schutter zelf 
niet. Als hoogste symbolische 
uitdrukking binnen de schut-
terij geldt de koning en het 
koningschap. Dit is uitgebeeld 
in het koningszilver. Dit is over 
het vaandel heen gelegd als 
teken van een eeuwig koning-
schap voor allen die overleden 
zijn.

Het beeld rust op een stenen 
sokkel. Op de hardstenen lijst 
is de tekst ‘voor Outer, Haerdt 
en Troon’ gegraveerd. Deze 
tekst is voor de schutters van 
St.-Catharina een lijfspreuk 
in de dienstbaarheid naar 
altaar (Outer), huis (Haerdt) 
en troon en vertelt over de 
verdediging door generaties 
schutters van de kerk, het huis 
en gezin en de monarchie. 
Op de plaquette onder de lijst 
staan de naam en het jaar van 
oprichting vermeld: ‘Schutterij 
St. Catharina Stramproy �499’. 

g  Bondsvoorzitter Ben Cox bij het door hem ontworpen gedachtenis-
monument op de begraafplaats.                            Foto: Harry Hendrikx
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RKZLSB introduceert finale schietkampioenschap
VAALS-EYS – De R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond 
heeft een einde gemaakt aan eindeloos durende 
schietwedstrijden. Door het invoeren van een finale 
op het einde van de kaveldag wordt de wedstrijd niet 
alleen tijdig beëindigd, maar – en vooral – krijgt deze 
een spannende ontknoping, die recht doet aan de 
schietkunsten van de deelnemers.

Lange eenzame strijd
De strijd om het persoonlijk 
kampioenschap van de zuide-
lijke schuttersbond trok zich 
dikwijls vrij lang, zodat de 
hele zaterdag die daar na het 
laatste bondsfeest voor was 
uitgetrokken geregeld ontoe-
reikend was. Natuurlijk was 
het een heroïsche strijd, die de 
schutters voerden, die met hun 
series schoten telkens een vol-
gende ronde voltooiden. Maar 
de titanenstrijd werd dikwijls 
eenzaam gevoerd, tussen 
enkele schutters, hun helpers 
en amper een handjevol geïn-
teresseerden. De RKZLSB zon 
op mogelijkheden om deze 

impasse van de lange en een-
zame strijd op gepaste wijze 
te doorbreken. Eerder brak 
SAS-lid en oud-radioverslag-
gever Alf Poell een lans voor 
een finale bij het schieten. Hij 
opteerde voor het criterium 
tijd. De RKZLSB maakte een 
andere keuze.

Puntengrens en 
precisieschoten
Niet tijd maar precisie is het 
doorslaggevende criterium 
in de finale van de kampi-
oenswedstrijden van de Zuid-
Limburgse bond. Uit ervaring 
was gebleken dat enkel de 
zeer geoefende schutters van 

de A-zestallen de grens van 
honderd schoten zonder mis-
ser op rij haalden. Voor de 
B-schutters was dit aantal op 
basis van ervaringsgegevens 
gesteld op 50 schoten. In deze 
strijd onderscheiden de voor-
treffelijke schutters zich al van 
de mindere goden. Daarom is 
gesteld dat alle schutters die 
deze puntengrens foutloos 
halen, �00 voor A-schutters 
en 50 voor B-schutters, een 
zilveren erekruis ontvangen. 
Voor de schutters die dan 
nog in de strijd zijn, wordt de 
plaats in het eindklassement 
bepaald door precisieschoten. 
Hiervoor zijn schietkaarten 
vervaardigd met concentrische 
ringen en een zwart bull’s eye, 
ter grootte van de loden schut-
terskogel. Elke schutter doet 
in deze kavelronde een aantal 
schoten, waarna de schietcom-
missie zich buigt over de pre-
cisie daarvan. De afwijkingen 
in het aantal concentrische 
cirkels buiten het bull’s eye 
worden opgeteld. Hoe min-
der minpunten de schutter 
hierdoor krijgt, des te hoger 
zijn plaats in het eindklasse-
ment. De geoefende schutters, 
omstanders en organisatie 
waren zeer te spreken over het 
ingebouwde finale-element. 

Er mag links en rechts nog 
wat aan geschaafd worden – er 
was slechts één B-schutter, die 
de 50-punten-grens haalde 
– maar RKZLSB lijkt hier-
mee een nieuwe trend gezet 
te hebben: eerst zijn iemands 
schietkunsten aan te tonen 
en pas dan kan door precisie 
een beslissing afgedwongen 
worden.

 Luc Wolters

g  De schietcommissie van de RKZLSB heeft zojuist de schiet-
kaarten met de precisieschoten van de neergelaten schietboom 
gehaald. V.l.n.r.: John Vankan, Ger van Bun en Piet Dadziak. 
Baancommandant John Schreurs ontbreekt, daar hij zelf bij de prijs-
winnaars hoort.                                                        Foto’s: Luc Wolters

 

g  Met behulp van een metalen 
pin door het geschoten gat 
wordt de afwijking van het 
schot bepaald. Elke cirkel 
afwijking levert een minpunt 
op.

  

g  De winnaar werd aan de hand van de precisieschoten bepaald.
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Bondskampioenschap RKZLSB
VAALS-EYS – Op 9 augustus 2008 vond het 
bondskampioenschap van de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond plaats. Dit vond plaats op het terrein te 
Vaals onder auspiciën van St.-Sebastianus Eys. 

Er waren veel afvallers in de 
kwalificatierondes, toen de 
zon vol op de kleine pun-
ten stond, die amper te zien 
waren. De luchten wisselden 
sterk, het terrein was hellend 
en modderig. Tal van factoren 
die het aantal vroege missers 
vergrootte. Het was bovendien 
een bijzondere wedstrijd, daar 
voor het eerst een finale aan 
het einde van de kaveldag 
geïntroduceerd werd (zie hier-
voor het afzonderlijke artikel). 
De vier A-schutters die hon-
derd punten op rij schoten, 
gingen onderling een wedstrijd 
aan met schieten op kaarten. 
Degene die het meest precies 
schoot, werd de winnaar. Het 
eindklassement ziet er als volgt 
uit.

g  De prijswinnaars van de bondsbekers, v.l.n.r.: secretaris Hub 
Kockelkoren die namens de RKZLSB de prijsuitreiking verrichtte, de 
schutter van Voerendaal met de beker in de B-klasse, Broer Smeets 
van Voerendaal en Wiel Olischlager van Eys, die gelijk eindigden 
voor de A-klasse beker, die reglementair naar Voerendaal ging.

g  De winnaars in de A- en B-klasse, vl.n.r.: Jef Douven (Mechelen) 
nr. 2, John Schreurs (Margraten) nr. 4, de winnaar Mark Beckers 
(Mheer), Robin Blom (Wijlre) nr. 3, allen in de A-klasse en vervol-
gens de winnaar in de B-klasse, A. Delahaye (Wijlre).

Foto’s: Luc Wolters

Naam Schutterij Punten Minpunten finale
�.  Mark Beckers St.-Sebastianus Mheer �00 -4
2.  Jef Douven St.-Sebastianus Mechelen �00 -5
3. Robin Blom St.-Maternus Wijlre �00 -7
4. John Schreurs St.-Sebastianus Margraten �00 -9

In de B-klasse wist slechts 
één schutter de vijftig punten 
grens te doorbreken, die zich 
hiermee gelijk als nummer één 
klassificeerde.

Ook werden de bondsbekers 
toegekend voor de gedurende 
het schuttersseizoen best pres-
terende schutterszestallen.
In de A-klasse stonden na 

Naam Schutterij Punten
�. A. Delahaye St.-Maternus Wijlre 50

afloop van het schuttersseizoen 
St.-Sebastianus Eys en Kon. 
St.-Sebastianus Voerendaal 
op een gedeelde eerste plaats. 
Conform bondsreglement 

gaf vervolgens het behaalde 
resultaat van het ZLF (waar 
Voerendaal gedeeld eerste werd 
en Eys zesde) de doorslag (en 
niet het OLS, waar Voerendaal 

achtste en Eys derde werd). De 
beker voor de A-klasse ging 
derhalve naar Voerendaal.
In de B-klasse was Kon. St.-
Sebastianus Voerendaal de 
onbetwiste winnaar. Voorwaar 
fraaie zestalprestaties.

Marketentstertreffen 
23 november
Het marketentstertreffen 
vindt plaats op zondag 
23 november 2008 bij 
schutterij St.-Lambertus 
Broeksittard.
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Broederschap van Keizers
BUCHTEN/MERUM – De Broederschap van Keizers 
stelt zich hieronder graag even voor en richt zich 
in hoofdzaak aan verenigingsbestuurders die als 
organisatoren van een keizersinstallatie of –jubileum 
optreden. Voor al uw bijzondere keizersgebeurtenissen 
moet u bij de Broederschap van Keizers zijn.

Sinds enkele jaren hebben zich 
in onze OLS-federatie enkele 
keizers aaneengesloten om 
het niet te laten bij de ‘kreet’ 
‘schuttersbroeder’, maar om 
dit uit te dragen in de volle 
betekenis van het woord! 
Inhoudelijk komt dit erop neer 
dat als je schutterbroeder wilt 
zijn, je al jouw schuttersvrien-
den bijstaat, daar waar het kan 
en gewenst wordt.

Daarom hebben wij vijfkoppig 
overleggezelschap gevormd, 
zonder reglementen, regels 
of statuten. De normale 
omgangsvormen zijn onze 
regels! Geen verplichtingen of 
financiële lasten, indien com-
municatie nodig is, dan kan 
dat geschieden via de PC en 
hoeft er geen postzegel aan te 
pas te komen. Wij noemen ons 
de ‘O.L.S.-Broederschap van 
Keizers’ en proberen ons te 
gedragen als broeders. Voorts 
hebben wij een voorzitter, de 
oudste praktiserende keizer 

(gerekend in keizerjaren), 
Fred Hannen. Onze secreta-
ris is de keizer van Buchten, 
Daniël Neutgens. De kei-
zerlijke schouten zijn Math 
Lebens, keizer van Holtum, 
Piërre Demandt, keizer 
van Nattenhoven, en Pieter 
Giebels, keizer van Horn.

Ons doel is om ons enkel en 
alleen belangeloos in te zetten 
bij bijvoorbeeld installaties en 
jubilea van keizers, puur in 
het zuiverste woord als ‘schut-
broeder’. Wij geven advies in 
de ruime betekenis zonder aan 
uw eigenheid als vereniging 
afbreuk te doen, in raad en 
daad, daar waar dat nodig kan 
zijn! Ook bij de keuze van een 
keizertenue kunnen wij wel-
licht een positieve bijdrage of 
advies leveren.

Alleen al belangstelling tonen 
om bij een bepaalde gelegen-

heid in vol ornaat aanwezig 
te zijn geeft in onze beleving 
een visitekaartje af aan die 
gemeenschap waarin deze kei-
zer of keizerin leeft en woont. 
Bij enkele gelegenheden is ons 
gebleken dat de OLS-schut-
terijen nog niet bekend zijn 
met de O.L.S.-Broederschap 
van Keizers. Dat is jammer! 
Natuurlijk begrijpen wij dat 
alleen een keizer niet de schut-
terij uitmaakt! Vandaar dat wij 
iedereen hierop attent willen 
maken, onbekend maakt onbe-
mind!

Hopelijk krijgen wij steun in 
en van ons bestaan om het 
doel uit te dragen van elkeen 
die onze schutterscultuur een 
warm hart toedraagt! Maar 
het belangrijkste is toch dat de 
betrokken keizerlijke schut-
broeder zich ook een ‘broeder’ 
voelt door onze belangstelling 
en betrokkenheid! Natuurlijk 
zou het ook een vrouwelijke 
zichzelf geschoten keizerin 
kunnen zijn. Dit is dan even 
wennen! Maar ook die uitda-
ging gaan wij niet uit de weg! 
Daarnaast zijn wij gezamenlijk 
meer dan honderd jaar keizer 

en mogen dus van enige erva-
ring op dit gebied spreken!

De keizers die wij bezocht heb-
ben bij hun installatie of jubi-
leum waren maar wat trots op 
onze blijken van belangstelling 
voor hun feest! Zij hebben zich 
ongevraagd zonder een enkele 
verplichting bij ons aangeslo-
ten. Dit is ook een van onze 
pijlers en hoofddoelen. Wij 
zijn enkel en alleen individua-
listen als wij daar staan in ons 
schuttersspel! Wij hopen dan 
ook dat de keizers zich bij een 
uitnodiging met ons zullen 
presenteren.

Indien hiermee uw interesse is 
gewekt of er vragen zijn, kunt 
zich melden bij onderstaande 
personen:

Daniël Neutgens
Secretaris Broederschap van 
Keizers
Tel. 046-485290�
E-mail: de.keizer@home.nl 

Fred Hannen
Voorzitter Broederschap van 
Keizers
Tel. 0475-33442�
E-mail:  

hannenfred@gmail.com
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Jubilarissen
25 jaar 
-  M. Bus St.-Michaël Doenrade
-  E. Davids HH. Nicolaas & Antonius Budel
-  J.H.W. Dohmen St.-Michaël Chevremont
-  H. Evers St.-Michaël Ool
-  E.H.H.M. Evers-Zeuren St.-Michaël Ool
-  R. Gorissen St.-Michaël Doenrade
-  D. Gulikers St.-Michaël Doenrade
-  B. Haenen St.-Michaël Doenrade
-  E.H.E. Helwegen St.-Michaël Ool
-  R.H.P.M. Helwegen St.-Michaël Ool
-  J.E.J. Hubens St.-Michaël Maasbracht-Beek
-  P.M. Hubens St.-Michaël Maasbracht-Beek
-  E.P.Th.H. Janssen St.-Rochus Stevensweert
-  M.M.H.D. Janssen-Beckers St.-Rochus Stevensweert
-  H. Jeurissen St.-Michaël Doenrade
-  R. Jeurissen St.-Michaël Doenrade
-  J.J.M. Joosten St.-Martinus Horn
-  W.R.A. Jussen St.-Michaël Chevremont
-  M.T.G. Kessels St.-Martinus Horn 
-  D. de Kunder-Knoops St.-Martinus Horn
-  A. Leurs St.-Willibrordus Obbicht 
-  M.M.J. van Loo St.-Mauritius Strucht
-  K.W.M.M. Lucas St.-Willibrordus Obbicht
-  J.H. Metsemakers St.-Michaël Ool 
-  B.M.H. ten Oever-Curfs St.-Martinus Vaesrade
-  R.A.W. Oomen St.-Martinus Vaesrade
-  R. Peeters-Koelen St.-Urbanus Maasniel
-  M.R.A. Rikers St.-Mauritius Strucht
-  R.H.M.E. Roberts St.-Michaël Doenrade.
-  R.W.M. Schreuder St.-Sebastianus Mechelen
-  G.H.M. Schroën St.-Martinus Horn
-  G. Smeets St.-Michaël Doenrade
-  J. Smeets St.-Michaël Doenrade
-  M.A.H.F. Timmermans- 

Janssen St.-Severinus Grathem

-  J. Tinnemans St.-Urbanus Montfort
-  E.G.Ph. Vanderheijden St.-Sebastianus Mechelen
-  M.J.M. Veugen-Tripels St.-Severinus Grathem 
-  J. de Werdt HH. Nicolaas & Antonius Budel
-  P. de Wit St.-Willibrordus Obbicht
-  H.J. Zanders St.-Martinus Vaesrade
-  J.J.L. Zaunbrechers St.-Michaël Chevremont
-  E.F.J. Zink-Thewissen St.-Hubertus Gilde Gulpen

40 jaar 
-  F. Beckers St.-Urbanus Montfort
-  M.A.P. Bisschops St.-Mauritius Strucht
-  J.J.G.H. Pranger St.-Martinus Vaesrade
-  P.H.J.J. Verboeket St.-Michaël Ool
-  H.C. Woudstra St.-Martinus Vaesrade
-  H. Zeegers St.-Urbanus Montfort
-  J.A. Zeijen St.-Martinus Vaesrade
 
50 jaar 
-  A.J.G. Boss St.-Martinus Vaesrade
-  J.H.G. Boss St.-Martinus Vaesrade
-  Z. Bus St.-Michaël Doenrade
-  W.M.J. Daniels St.-Willibrordus Obbicht
-  J.P. Engelen St.-Martinus Horn
-  P.W. Graef St.-Martinus Horn
-  Th.W.M. Hoorens St.-Stephanus Dieteren
-  G.M. Kessels St.-Martinus Horn
-  J.G.C. Knubben St.-Martinus Vaesrade
-  L.H.J. Knubben St.-Martinus Vaesrade
-  J.W.H. Knubben St.-Mauritius Strucht
-  J.L.G. Oomen St.-Martinus Vaesrade
-  J.G. Schroën St.-Nicolaas Heythuysen
-  M.C.Th. Schulpen St.-Stephanus Dieteren
-  M.J.M. Stams St.-Rochus Stevensweert
-  J.G.M. Teerds St.-Martinus Vaesrade
-  G.M.J. Teerds St.-Martinus Vaesrade
-  Fr. Tummers St.-Michaël Doenrade
-  M.M. Verhaeg St.-Willibrordus Obbicht
-  J.H. v.d. Kop St.-Nicolaas Heythuysen

Website fotograaf 
Fred Vliegen
Onze vaste fotograaf voor het 
OLS, die ook het ZLF inmid-
dels voor zijn rekening neemt, 
weet niet van ophouden. Hij 
heeft mede door de vele opge-
dane contacten in de schut-
terswereld en de grote navraag 
van foto’s besloten tot het bou-
wen van een website, waarop 
alle foto’s te bekijken zijn. Ook 
nabestellen is mogelijk. Kijk 
maar eens op zijn website: 
www.skippy-ontour.limboo.
com
U vindt er ongetwijfeld een 

aantal fraaie foto’s, misschien 
wel van u zelf?
De ‘Skippy on tour’ bracht 

Fred Vliegen alleen in 2008 al 
naar het eeuwfeest van bond 
Juliana, de bondsfeesten in 

Thorn, Ool, Sweijkhuizen, Eys 
en Vaals. Uiteraard ook het 
OLS te Opoeteren – met kave-
ling – en ZLF te Sint-Joost.
Als u dan toch de websites 
bekijkt, bezoek dan vooral ook 
de immer actuele site van de 
schutterij van Klimmen: www.
sint-sebastianus.nl waar onze 
fotografe Lieske Leunissen een 
grote bijdrage aan levert en 
die in hoofdzaak door haar 
man Wiel Leunissen zo breed 
van opzet en actueel gehouden 
wordt.

 Luc Wolters

Fred Vliegen in het persvak bij het 
koninklijk bezoek.
Foto: OLS 2006, Harry Hendrikx

Lieske en Wiel Leunissen.
Foto: Fred Vliegen
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Onder de Schietboom
Jeugdkeizer  
Ranil Zaheer
SIEBENGEWALD – Tijdens 
het koningsvogelschieten 
van afgelopen Pinksteren is 
Ranil Zaheer Jeugdkeizer van 
schutterij Ons Genoegen uit 
Siebengewald geworden. Na 
63 schoten wist hij de vogel 
wederom naar beneden te 
halen. Samen met Lincy 
Janssen loopt hij de optochten 
mee. Al met al een groot com-
pliment voor deze ��-jarige 
schutter.

g  Jeugdkeizerspaar Ranil Zaheer 
en Lincy Janssen.

 

Frans Tummers nieuwe 
generaal Doenrade
DOENRADE – Op zaterdag �5 
maart jl. werd Frans Tummers 
geïnstalleerd als generaal 
van schutterij St.-Michael 
Doenrade. Nadat Jan Hermans 
na het ZLF 2006 aangegeven 
had zijn generaalsfunctie neer 
te leggen, kwam er een bijzon-
dere vacature vrij binnen de 
geledingen van de schutterij. 
Het bestuur wilde niet hals-
overkop een nieuwe generaal 
benoemen. Het heeft daarom 
een jaar de tijd genomen om 
met verschillende kandidaten 
te praten. Uiteindelijk is in de 
ledenvergadering van oktober 
2007 een commissie onder 
leiding van Harry Jeurissen 
benoemd die een voordracht 
zou doen aan de ALV van 
maart 2008. Door bestuur 
en commissie werd Frans 
Tummers voorgedragen.
Frans Tummers, geboren op 
�9 oktober �943, is al vijftig 
jaar lid van de schutterij. Hij 
heeft met de schutterij vele 
hoogtepunten gekend, maar 
ook enkele dieptepunten. Een 
hiervan is zeker de opheffing 
eind jaren 60 geweest. Bij de 

heroprichting in �982 was 
Frans er dan ook als de kip-
pen bij om weer lid te worden. 
Hij was vaandeldrager tot hij 
in �993 benoemd werd tot �e 
luitenant. Vanaf het begin is 
hij ook steeds actief bij het 
schieten betrokken. Hij was 
altijd reserve buksmeester en 
deed het minst aantrekkelijke 
werk, namelijk het gieten van 
de loden kogels. Dit werk 
heeft hij tot voor kort gedaan 
tot hij het heeft overgedragen 
aan Maarten Goffin. Een van 
de hoogtepunten die Frans 
bereikte was het koningsschap. 
Hij schoot in september �994 
de vogel af. Het jaar erna heb-
ben zijn vrouw Leny en hij 
tijdens alle schuttersfeesten 
prijzen in de wacht gesleept, 
met als kroon op het werk 
het mooiste koningspaar in 
jacquet op het federatiefeest in 
Gulpen.
En nu volgde op �5 maart dan 
het ultieme wat een schut-
ter kan bereiken, namelijk 
de installatie als generaal. De 
plechtigheid vond plaats in 
de Doenraadse St.-Jozef kerk. 
Daar werd H. Mis geleid door 
pastoor L. Cordewener. De 

mis werd op wens van Frans 
muzikaal opgeluisterd door 
het Fluit- en Tamboerkorps 
van de schutterij. Op het einde 
vond dan de installatie plaats. 
De nieuwe jas en pet werden 
door beschermheer Wiel 
Otermans en voorzitter Lou 
Duisings overhandigd. Tot slot 
werd de nieuwe sabel door zijn 
kleindochter Romy gegeven. 
Aansluitend vond een receptie 
plaats.

dr. ir. Richard Jeurissen

Droom zacht
VALKENBURG – De bijgaan-
de foto biedt ons een intieme 
kijk in de slaapkamer van Rob 
Heuts. Rob, die 64 jaar jong 
en vrijgezel is, is sinds �974 lid 
van de Jonge en Oude Nobele 
schutterij uit Valkenburg. Deze 
schutterij organiseerde op �5 
juni een bondsschuttersfeest 
en natuurlijk moesten voor 
die gelegenheid diverse voor-
bereidende werkzaamheden 
geschieden, waaronder het 
prepareren van de nodige 
boelen, stokjes, latten en har-
ken. Daarom toog Rob begin 
mei naar Margraten, waar de 
opslag van schietmaterialen 

van de RKZLSB is. 
Hij haalde er welge-
teld negentig latten 
op. Thuis begon hij 
aan het gereedmaken 
van de boelen, waar 
hij de nodige uurtjes 
aan spendeerde. Pas 
toen Rob eenmaal de 
juiste arbeidsplek had 
gevonden, schoten 
de werkzaamheden 
flink op. Zo was hem 
gebleken dat uitge-
rekend zijn bed de 
ideale maat had om 
de latten op te leggen 
zodat hij voorzichtig 
de boelen kon plaat-

sen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Half mei 
had Rob zijn klus 
geklaard en waren de 
boelen gereed voor 
de schietwedstrijd. 
Zo ziet u maar weer 
eens dat sommige 
schutters dag en 
nacht bezig zijn met 
hun vereniging. Waar 
Rob in de tussentijd 
geslapen heeft, heb-
ben we niet kunnen 
achterhalen.

John Schreurs
Luc Woltersg  De slaapkamer als werkplaats, dankzij een bed  

met de ideale maten.

g  Sint-Michaël Doenrade heeft 
met Frans Tummers een nieu-
we generaal.
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Generaals Merkelbeek 
en Oirsbeek
MERKELBEEK / OIRSBEEK 
– Op diverse plaatsen zijn 
nieuwe generaals geïnstal-
leerd, althans we zagen ze 
tijdens de optochten van 
de schuttersfeesten. Zo 
heeft bij St.-Johannes en 
Clemens Merkelbeek Frans 
Timmermans een generaals-
tenue ontvangen. Hij is reeds 
meer dan vijftig jaar lid van 
de schutterij, waarvan hij 43 
jaar tambour-maître was. Hij 
is verleden jaar koninklijk 
onderscheiden. Zijn installatie 
tot generaal vond plaats tijdens 
het koningsvogelschieten op 
Hemelvaartsdag, � mei 2008.

Ook bij de Koninklijke schut-
terij St.-Lambertus Oirsbeek 

is er een nieuwe generaal. Dit 
is bestuurslid W.J.M. (Wim) 
Beugels geworden, in navol-
ging van de verleden jaar 
overleden generaal Servie 
Beugels. Op de website zijn 
foto’s te zien hoe de nieuwe 
hoogste-in-rang het uniform 
gaat passen, de dienst in de 
kerk, zijn nieuwe plaats bij de 
officieren en de oefeningen in 
de omgang met de sabel.

Victorie!  
Memorabele 
wedstrijden in de 
mijnstreek
BERINGEN – In de Belgische 
gemeentes van de Mijnstreek, 
Beringen, Heusden-Zolder, 
Houthalen-Helchteren, Genk, 
As en Maasmechelen is de 
komende maanden volop 
aandacht voor wedstrijden 
en overwinningen. Veel wed-
strijden zitten in het collec-
tief geheugen: legendarische 
voetbalwedstrijden van de 
voormalige mijnploegen, wie-
lerwedstrijden etc. In ieders 
geheugen staat wel een memo-
rabele wedstrijd gegrift. In de 
Mijnstreek waren talrijke clubs 
actief waarvan de competitie 
werd gestimuleerd door de 
prestigebeluste mijnen, zoals 
de velodromen, roeiclub, voet-
balploegen, maar ook koren 
en toneelverenigingen (kon. 
Landjuweel). Of meer recenter 
het circuit van Zolder of de 

vele Vespaclubs. Hiernaast zijn 
ook volksculturele verenigin-
gen als schutterijen actief. Aan 
de wedstrijden wordt op diver-
se wijze aandacht besteed.
Van 27 september tot 7 decem-
ber 2008 is er een expositie in 
het oude voetbalstadion van 
Beringen, waarbij niet alleen 
tot de verbeelding sprekende 
objecten (dé roeiboot, dé klei-
duif, hét uniform, dé beker) 
getoond worden, maar ook 
gelegenheid is om zelf met 
de wedstrijden aan de slag te 
gaan. De disciplines wielren-
nen en voetbal staan natuurlijk 
in de belangstelling – ook 
van af te nemen interviews 
– maar evenzo de schutterijen. 
In wedstrijdverband wordt 
hierbij gedacht aan de winst 
en organisatie 
van het OLS: 
Niel bij As (�977 
en �989) en 

Maasmechelen (�984). Naast 
de organisatie van diverse 
wedstrijden zal voorts een 
publicatie het leven zien met 
onder meer foto’s over de 
sportbeleving in de Mijnstreek 
(voor meer informatie, zie: 
www.mijnerfgoed.be).

g  Generaal Frans Timmermans 
uit Merkelbeek schuilt.

Foto: Lieske Leunissen

g  Generaal Wim Beugels van 
Oirsbeek.     Foto Lieske Leunissen

g  Sint-Barbara en mijnwer-
kers in spe. Foto uit het 
Mijnstreekerfgoed, dat werkt 
aan een overzicht van de 
memorabele wedstrijden, 
waaronder het Oud Limburgs 
Schuttersfeest, dat enkele 
malen in de Belgische mijn-
streek gehouden is.

Foto: mijnerfgoed.be

Jubileumboeken en DVD 
eeuwfeest nog te koop
De voorraad begint te slinken, 
maar U kunt nog altijd in het 
bezit komen van het jubile-
umboek, samengesteld bij de 
gelegenheid van het �00-jarig 
bestaansfeest van de schutters-
bond Juliana. Het boek kost 
slechts € �0,00 (verzendkosten 
€ 3,50).

Bij het eeuwfeest is er een 
schitterende dubbel-DVD uit-
gebracht van de vrijdag tot en 
met de zondag. Deze dubbel 
DVD is verkrijgbaar voor  

€ �2,50 (exclu-
sief € 2,50 ver-
zendkosten).
Zowel het jubi-
leumboek als 
de DVD zijn 
verkrijgbaar via 
het mailadres: 
Bvanlierop@
home.nl of via 
het postadres 
Bingelkruid 
7, 5803 BM te 
Venray.
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Wij gedenken
Wiel van der Velden, 
oud-voorzitter van St.-Barbara 
Reuver. Overleden 6� jaar oud 
op 7 mei 2008.

g   Wiel van der Velden, Reuver.
Foto: JohnHermans Fotografie (OLS 

�999, detail)

In memoriam: ex-voorzitter 
Wiel van der Velde
Een markante persoonlijkheid 
verliet 
vrij plotseling ons aardse 
bestaan.
Hij is de schutterij St.-Barbara 
Reuver 
bijna 25 jaar voorgegaan.

Wiel van der Velde is zijn 
naam
en kreeg in de schutterswereld 
enige faam

Als voorzitter was hij in �998  
’s werelds gelukkigste man 
want schutterij St.-Barbara van 
‘Oppe Ruiver’ won ‘D’n Um’ 
het O.L.S in Kinrooi met enig 
elan.

De ‘Herr Gott’ had hem vele 
rollen toebedeeld
Als opa, vader, tamboer, tuba-
speler, 
tamboer-maître, instructeur, 
dirigent, commandant, 
buksenmeester, vice-voorzitter, 
voorzitter, 

O.L.S.-commissielid stuur-
groep 
en schutterskoning heeft hij 
zich nooit verveeld.

In 2003 na een mooi �00-jarig 
jubileumfeest in 2002 
kwam er een eind aan zijn 
intensief schuttersleven. 
En ging hij aan zijn leven een 
andere draai geven.

Zijn inzet en gedrevenheid 
bespeurden wij 
in onze schutterij aan den lijve.
Schutterij St.-Barbara Reuver 
mag onder andere 
daardoor in onze mooie 
Limburgse Schutters Cultuur 
blijven.

Wiel heeft van zijn pensioen 
veel te kort gebruik mogen 
maken
en binnen en buiten zijn gezin 
plande hij nog zo veel leuke 
zaken.

Nu maakt hij deel uit van de 
Hemelse Schutterij 
want daar deed hij zijn intrede.
Een erehaag van overleden 
Reuverse St.-Barbara Schutters 
stond aan de Hemelpoort, 
Wiel rust in vrede. 

Namens schutterij St.-Barbara 
Reuver
 John Gubbels, vicevoorzitter

Piet Engels, 
lid van St.-Martinus Maasbree, 
overleden op �3 mei op 67-
jarige leeftijd. Uitvaart met 
schutterseer.

In memoriam: Piet Engels
Ons �3 mei bereikte ons het 
droeve bericht dat onze schut-
tersvriend Piet Engels op 67-
jarige leeftijd was overleden. 
Piet was vanaf �996 lid van 
onze schutterij. Op zaterdag �7 
mei hebben wij hem begeleid 
naar zijn laatste rustplaats. Piet 

kampte de laatste jaren met 
zijn gezondheid, maar overleed 
toch nog vrij onverwacht. Hij 
was een aantal jaren com-
mandant van onze vereniging. 
In de St.-Lambertuskerk in 
Helden mochten wij de uit-
vaart begeleiden. Dat hij moge 
rusten in vrede.

  Schutterij St.-Martinus 
Maasbree

Martin Pluymaekers, 
voorzitter van de Stichting 
Beheer Gelden Schutterij St.-
Sebastianus Puth, overleden 
op 62-jarige leeftijd op 25 mei 
2008.

Emile Vanderheijden, 
lid en klaroenblazer van 
St.-Sebastianus Mechelen. 
Onderscheiden met de zilveren 
OLS-medaille. Onverwacht 
overleden op 38-jarige leeftijd 
op 27 mei 2008 te Ysselsteyn.

g   Emile Vanderheijden, 
Mechelen (1969-2008).

Foto: Fred Vliegen

In memoriam: Emile 
Vanderheijden
Onder enorme belangstelling 
is op maandagmorgen 2 juni 
2008 Emile Vanderheijden 
o.a. met schutterseer van zijn 
kameraden van schutterij Sint-
Sebastianus naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof 
van Mechelen begeleid. De 
plechtige uitvaartdienst werd 
om ��.00 uur gehouden in de 
parochiekerk H. Johannes de 
Doper te Mechelen. Omringd 
door zijn vrouw Conny, zoon-
tje Kevin, familie en zijn vele 
vrienden. Uiteraard waren zijn 
schutterskameraden, zijn scou-
tingvrienden en zijn agrarische 
achterban prominent aanwezig 
en wel in de verenigingskleu-
ren die hij altijd met trots 
gedragen heeft. 
Hoe hard kan het leven zijn? 
Op zondag 25 mei 2008 
werd ons zeer gewaardeerd 
lid en klaroenblazer Emile 
Vanderheijden (38) nog gehul-
digd vanwege zijn 25-jarig lid-
maatschap van St.-Sebastianus 
Mechelen. Ondanks zijn 
drukke werkzaamheden was 
hij in dat weekeinde ook nog 
present op het jubileumfeest 
van Scouting St.-Martinus 
Mechelen. Dit was Emile 
ten voeten uit, hij hield van 
aanpakken, zonder morren! 
Dinsdagmorgen 27 mei kwam 
als een donderslag bij heldere 
hemel een einde aan het aardse 
leven van deze sympathieke 
verenigingsman pur sang. 
Vroeg in de ochtend werd hij 
abrupt van het akkerveld te 
Ysselsteyn geplukt.
In �983 trad Emile toe tot 
het klaroenkorps. Al die jaren 
heeft hij zich een uiterst trouw 
lid getoond, met veel oog voor 
de jeugdige nieuwkomers bin-
nen de schutterij. Ook de laat-
ste jaren, toen Emile met zijn 
gezin in Ysselsteyn woonde, 
bleef hij zijn schuttersvrienden 
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in Mechelen trouw. Ondanks 
de grote afstand, die hij steeds 
moest overbruggen. Hij was 
steeds present op de repetities 
van zijn klaroenkorps en ook 
als de gehele schutterij erop uit 
trok. Wij, de schutters van St.-
Sebastianus Mechelen, danken 
Emile dan ook van harte voor 
alles wat hij voor onze ver-
eniging heeft gedaan en bete-
kend heeft en zullen hem met 
respect en in dankbaarheid 
blijven gedenken. In het jubile-
umboek �657 – 2007 geeft hij 
zijn persoonlijke wens te ken-
nen, namelijk koning te willen 
worden, als de tijd er rijp voor 
is. Helaas kan zijn wens hier 
en nu niet meer verwezenlijkt 
worden. Edoch, Emile zal voor 
zijn schuttersvrienden van 
Mechelen altijd koning blijven. 
De schutterij voelt zich name-
lijk de koning te rijk met de 
herinneringen aan een nobel 
schutter en klaroenblazer, die 
nooit versaagde. Wij zijn trots 
op het feit dat wij Emile 25 
jaar in ons midden mochten 
hebben. 

Jo Herffs, 
voorzitter van schutters-
bond Eendracht Born-Echt, 
bestuurslid OLS-Federatie, 
erevoorzitter ZLF-bestuur. 
Overleden op 69-jarige leeftijd. 
Uitvaart te Koningsbosch op 
zaterdag �4 juni met schut-
terseer.

Voor een ‘In Memoriam’ door 
Jack Duckers namens het ZLF, 
zie: www.schutterstijdschrift.
com

In memoriam: Jo Herffs
In het overlijdensbericht van 
Jo stond de volgende mooie 
tekst: ‘En onverwach kump 
in de nach d’n Hieër, Dae 
zach Zien handj dich oppe 
sjouwer lèkt’. Toch nog onver-
wacht heeft ‘Onzen Hier’ onze 
vriend Jo Herffs die hand op 
zijne schouder gelegd en wel-
licht gezegd: ‘Kom Jo, het is 
jouw tijd dat je met mij mee-
komt naar andere oorden…’. 

Onverwacht? Ik plaats hier 
een vraagteken achter. Er zijn 
rond een overlijden meerdere 
uitdrukkingen welke wij in 
onze volkse taal gebruiken. Ik 
citeer er enkele van: ‘De dood 
komt onverwacht, als een dief 
in de nacht …’. We zagen het 
aankomen, maar we konden 
het nog niet geloven. Nu is het 
toch zo ver en wij moeten dat 
onvermijdelijke aanvaarden. 
‘De mens wikt, maar God 
beschikt’. Wij buigen eerbie-
dig ons hoofd en moeten er 
ons bij neerleggen … En zo 
staan we hier met zijn allen 
geschaard rond het dode 
lichaam van vriend Jo Herffs.

Jo was een rasechte Limburgse 
schutter, in hart en nieren. 
Zijn hele schuttersleven hier 
uit de doeken doen zou ons 
voorzeker veel te ver leiden. 
Trouwens, wie ben ik om dit 
te kunnen doen? Hierin heb 
ik me laten leiden door men-
sen, welke Jo langer dan mij 
gekend hebben: zelf ken ik Jo 
slechts sedert een �2-tal jaren. 
Ik heb hem leren kennen tij-
dens de organisatie van twee 
OLS-feesten in mijn eigen 
gemeente en uiteraard nadien 
in het Federatiebestuur. Jo 
was al véél langer actief in de 

schutterswereld. Hij 
was in �965 reeds 
bestuurslid van de 
Bond Eendracht 
Born-Echt. Enkele 
jaren later werd hij 
penningmeester. En 
nog later – in �980 
– werd hij voorzit-
ter van deze bond 
en afgevaardigde in 
het OLS-bestuur. 
In dat jaar werd hij 
tevens voorzitter 
van het ZLF.
In �980 werd hij 
opgenomen in 
de Orde van de 
Rode Leeuw van 
Limburg en de H. 

Sebastianus, waarin hij in �988 
bevorderd werd tot officier. 
Jarenlang was hij eveneens 
betrokken bij het interfedera-
tief overleg tussen de Gelderse-, 
de Brabantse- en de OLS-
federatie. We hebben samen 
de laatste jaren genoeg overleg 
dienen te plegen door het ont-
werp van de wapenwet, welke 
ons schuttersleven te strak aan 
banden wilde leggen.
Ook op Europees vlak was 
Jo actief. Zo werd hij opge-
nomen in de Europese 
Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden, de EGS, welke 
hem bij zijn 25-jarig voorzit-
terschap heeft onderscheiden 
met de Orde van Verdiensten 
in Goud van de Ridderorde 
van de H. Sebastianus in 
Europa.

Jo was een goed bestuurslid in 
onze Federatie. Hij kende de 
regelgeving, hij kende ook zijn 
schutters. Hij voelde zich ver-
antwoordelijk voor de ganse 
werking van de Federatie. Jo 
kon mee besturen. Hij kon 
ernstig zijn, hij kon lachen, 
hij kon een mopje tappen en 
ja, hij kon als schutter ook 
samen met anderen een lekker 
pintje drinken. Soms kon hij 
ook scherp uit de hoek komen 
indien dat nodig was, want 
hij wist dat in het ganse reilen 
en zeilen van een organisatie 

de beste lijn een rechte lijn is. 
Niet altijd de gemakkelijkste 
weg, maar wel de beste.

En Jo Herffs was niet alleen 
actief in de schutterswereld. 
Het blijkt dat hij ook connec-
ties heeft gehad met de heilige 
Nicolaas, want hij beeldde deze 
man vroeger wel eens uit hier 
op deze aarde. Nu kunnen ze 
hierboven mekaar concurren-
tie aandoen… Ik heb hem ook 
ooit horen vertellen dat hij 
jarenlang Vorst was van de car-
navalsvereniging ‘De Papegaai’. 
Een goede benaming, want Jo 
kon zijn bek ook wel rond …

Jo was ook een overtuigd 
Christenmens. In de Bijbel 
staat een verhaal over een 
man, welke voor lange tijd op 
reis ging. Hij deelde aan zijn 
knechten talenten uit, aan de 
een één, aan een ander drie en 
nog aan een ander vijf, ieder 
volgens hun bekwaamheid. 
Ik weet niet hoeveel talenten 
vriend Jo Herffs van onze Heer 
heeft meegekregen. Maar ik 
weet wel dat hij die talenten, 
welke hij gekregen heeft, ook 
gebruikt heeft volgens zijn 
mogelijkheden en zijn kunnen. 
Daarom ben ik er van over-
tuigd dat de geest, de spirit, 
de ziel van Jo Herffs op weg 
is naar hierboven, naar het 
‘hiernamaals’. En ik ben er ook 
van overtuigd dat men aldaar 
zijn geest zal aanvaarden. Maar 
nu gaan we Jo Herffs naar 
zijn laatste rustplaats bege-
leiden. Zijn aardse bestaan, 
zijn lichaam hier, verdwijnt, 
maar zijn geest blijft onder ons 
leven.

Tijdens de tocht naar hier 
draaide ik in de auto voor de 
zoveelste keer een CD met 
volksliedjes over het schut-
tersleven. In een lied horen 
we meermaals de stem van Jo: 
‘De optekenaar van schutterij 
St.-Jan uit Grubbenvorst wordt 
dringend aan schietboom n° 
�0 verwacht …’, ‘Attentie leden 
van de schutterij St.-Hubertus 

g   Jo Herffs, Koningsbosch  
(1938-2008).

Foto: Fred Vliegen
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uit Nattenhoven, Uw bus ver-
trekt NU …’, ‘De consumptie-
bonnen van vandaag zijn aan-
staande zaterdag absoluut niet 
meer geldig …’ enzovoort… 
Deze stem zal op 6 juli a.s. 
helaas niet meer klinken over 
de OLS-weide. Maar zijn geest, 
de spirit van Jo, blijft onder 
ons verder leven. En dàt is het 
belangrijkste… niet vergeten 
worden ... Jo, we zijn U dank-
baar voor alles wat je hier bij 
ons en voor ons was: gewoon 
Jo Herffs.

  Jos Michels, 
President OLS-Federatie

Pierre Strijkers,
officier van St.-Martinus 
Holtum, overleden op �2 juni 
2008.

g Pierre Strijkers, Holtum.

In memoriam Pierre Strijkers 
Peter Theodorus Strijkers 
(Pierre) is �7 jaar, als hij een 
jaar na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog lid wordt van 

Broederschap Schutterij Sint-
Martinus Holtum. Hij wordt 
tamboer. Met veel energie 
en zorgvuldigheid trommelt 
hij twintig jaar lang. In �962 
schiet hij zich tot koning. Aan 
dat jaar heeft hij veel plezier 
beleefd. Daarna is hij negen 
jaar geweerdrager, ook dit doet 
hij met veel verve. In �975 
gaat hij de functie van officier 
vervullen. 
Als kolonel flankeerde hij 
sindsdien, samen met de 
andere officieren, het keizers- 
en koningspaar in de optocht. 
Zowel in bondsverband als 
op ZLF- en OLS-feesten was 
Pierre altijd van de partij. In 
de loop van de bijna 62 jaar 
die Pierre lid was, heeft hij 
heel wat officieren zien komen 
en gaan; voor wie hij altijd een 
mentor, een steun en toever-
laat was. 
Zelden of nooit ontbrak hij bij 
activiteiten of evenementen; 
in houding en gedrag was hij 
een lichtend voorbeeld. Bij de 
organisatie van bondsfeesten 
vormde hij een grote steun; je 
kon altijd op zijn inzet bou-
wen. Met het vergaren van 
gelden voor de schutterij, zoals 
het inzamelen van oud ijzer of 
papier, stond hij ook zijn man-
netje. 
Pierre was een gelovig man; 
hij stond altijd klaar voor zijn 
medemens en stak veel energie 
in zijn omgeving; hij hielp 
jarenlang talloze anderen uit 
zijn buurt met het tuinon-
derhoud. Ook de kerk kon op 
zijn inzet en steun rekenen, 
waar hij vol overgave lange tijd 
vrijwilliger voor het kerkhof 
van Holtum was, waar hij het 
groen en graven onderhield.
Zijn inzet voor de schutterij 
heeft hij tot zijn verdriet iets 
moeten laten vieren, niet zijn 
trouw.
Eerst op 75-jarige leeftijd kon 
hij wegens zijn gezondheid 
alleen nog bij schuttersacti-
viteiten in het dorp zijn. Hij 
leefde altijd mee met het wel 
en wee; dit bleek uit zijn regel-
matig bezoek aan de weke-

lijkse schietoefeningen in het 
seizoen. Een enkele keer kon 
hij het niet laten en ging hij 
mee naar een schietconcours. 
Tot zijn grote plezier lukte het 
schieten hem vaak nog aardig.
Wegens zijn inzet en trouw 
aan Broederschap Schutterij 
Sint Martinus zijn hem in de 
loop der jaren de volgende 
onderscheidingen verleend: de 
OLS-medailles in zilver, goud 
en goud met kroontje alsmede 
het Kruis van Verdiensten en 
het zilveren officiersbeeldje 
van St.-Martinus Holtum.
Vorige winter werd hij ziek; 
gedurende de winter en het 
voorjaar bleek dat hij niet 
meer beter zou worden. Pierre 
is rustig ingeslapen. Met schut-
terseer hebben wij hem samen 
met vertegenwoordigers van 
onze schuttersbond op �7 juni 
naar zijn laatste rustplaats in 
Holtum begeleid. Pierre, rust 
zacht
 
Jèr Wijnen,
lid van schutterij St.-Martinus 
Maasbree, op maandag 23 juni 
overleden op 79-jarige leeftijd.

g   Jèr Wijnen, Maasbree.
Foto: gedachtenisprentje

In memoriam Jèr Wijnen
Jèr werd in mei tijdens het 
koningsbal nog gehuldigd voor 
zijn 40-jarige lidmaatschap 
van schutterij St.-Martinus 
Maasbree en ontving hier-
voor de eremedaille in goud 
van de OLS-federatie. Tevens 
was hij 20 jaar verbonden 
aan het bestuur, vervulde in 
de jaren �977 tot �996 de 
taak van secretaris. In �99� 

en �992 was hij koning. De 
laatste tijd liet zijn gezondheid 
hem in de steek, maar zijn 
overlijden kwam toch onver-
wacht. Op zaterdag 28 juni 
was de uitvaartdienst in de H. 
Aldegundiskerk in Maasbree. 
De schutterij heeft Jèr met 
schutterseer uitgeleide gedaan. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Pater Jos Keulers, 
erelid en voormalig geeste-
lijk adviseur van schutterij 
St.-Martinus en oud-pastoor 
van Houthem St.-Gerlach. 
Hij is op donderdagavond 3 
juli in Maastricht overleden 
in de leeftijd van 77 jaar. De 
uitvaartdienst was op �0 juli, 
waarbij een vaandelwacht van 
de schutterij present was.

In memoriam: pr. Jos Keulers
Jos Keulers werd als pastoor 
van onze parochie in het jaar 
�985 vanzelfsprekend de gees-
telijk adviseur van onze schut-
terij. In 2006 werd hij na het 
eindigen van zijn pastoorschap 
in onze parochie door onze 
vereniging benoemd tot erelid. 
De bijbehorende oorkonde 
had sindsdien een prominente 
plek in zijn kamer. Jos Keulers 
was ruim 23 jaar lid van ‘zijn’ 
schutterij. Moeilijk waren 
de laatste jaren. Gezondheid 
en gezichtsvermogen gin-
gen achteruit en uiteindelijk 
moest hij worden opgenomen 
in Zorgcentrum Vroenhof. 
Tijdens de jaarvergadering 
van onze schutterij op 2� 

g   J. Keulers s.m.m., Houthem 
(1931-2008).
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maart 2006 sprak hij zijn 
schuttersvriend(inn)en voor 
het laatst in het openbaar toe: 
“Betrokkenheid, spirit, dyna-
miek, historie en traditie zijn 
belangrijk in de oudste vereni-
ging van ons dorp Houthem. 
Het dorpsgevoel dreigt wel 
eens onder te sneeuwen, maar 
wij leven bij de gratie van de 
gemeenschap. Ik ben trots op 
onze schutterij vol toewijding 
en discipline en spreek de 
wens uit dat de Houthemse 
schutterstraditie nog lang mag 
voortleven.”

  Maurice de Lange 
Voorzitter

Pierre Hanssen,
officier in ruste en stan-
daardruiter van schutterij 
Broederschap van het ‘Heilig 
Kruis’ te Grevenbicht, is op �7 
juli 2008 in de leeftijd van 7� 
jaar in zijn slaap overleden. Op 
2� juli is om elf uur met schut-
terseer afscheid genomen van 
Pierre in de katholieke kerk te 
Grevenbicht, waarna crematie 
te Geleen.

In memoriam: Pierre 
Hanssen
Wie kende hem niet, de ‘Auwe 
stukadoor oet Beeg’, een vriend 
voor jong en oud, stond altijd 
voor iedereen klaar, een man 
met het hart op de juiste 
plaats, een markant figuur. 
Samen met Hilda, zijn levens-
partner, heeft hij toch nog heel 

veel mooie jaren kunnen door-
brengen en genieten in het 
huisje op de dijk; uitkijkend 
over de weilanden en naar de 
koeien. Als het hoog water 
was dan kon hij genieten van 
de Maas die zijn oevers had 
verlaten.
Pierre heeft diverse ziektes 
overwonnen, zijn tijd was er 
nog niet, er was nog even geen 
plaats voor hem in het hier-
namaals. Mooi kon hij over 
van alles en nog wat vertellen, 
maar vooral over hoe hij graag 
zijn begrafenis zag. Vaak gaf 
aan, ik wil in uniform begra-
ven worden, ‘eins eine sjöt, 
altied eine sjöt’, zo moet hij 
altijd gedacht hebben, want hij 
was schutter in hart en nieren, 
en zijn wens ging in vervulling. 
Zijn lievelingssong was, ‘Es ich 
de Maas heur roesjse’, een echt 
‘Beegs’ leedje.
Pierre, was lid van het 
Broederschap vanaf �958, 
schoot zich tot koning in �964 
en �973, was bestuurslid van 
�968 tot �994 en als officier 
wist hij zelfs van �986 tot �99� 
in het zadel te blijven als eerste 
standaardruiter bij zowel de 
‘Auw sjötte’ van Beeg als bij de 
Bond Eendracht Born-Echt 
e.o. Tot heden toe is er nooit 
meer een standaardruiter van 
de partij geweest bij de schut-
tersbond. Pierre is door zijn 
ziekte niet meer mee kunnen 
gaan vanaf �992 en werd toen 
officier in de rang van kolonel 
buiten dienst.

Wel heeft hij hand- 
en span diensten 
verricht voor zover 
het nog ging, niks 
was hem teveel. 
In de jaren tachtig 
was hij een van de 
grote mannen die 
zich bezig hield met 
het ophalen en ver-
zamelen van oude 
metalen voor de kas 
van de vereniging. 
Pierre, bedankt voor 
alles. Schutters, geeft 
acht voor uw kolo-
nel. Simone en Leon, 

Hilda en kinderen en kleinkin-
deren, heel veel sterkte met dit 
grote verlies.

  Jean Arntz 
Schutterij Broederschap van 
het ‘Heilig Kruis’ Grevenbicht

Jos Willems,
bestuurslid en buksmeester 
der Koninklijke schutterij 
St.-Dionysius Opoeteren. 
Overleden op woensdag 23 
juli 2008 op 64-jarige leeftijd. 
Begraven op dinsdag 29 juli 
2008.

In memoriam: Jos Willems
Jos was gedurende 5� jaar een 
trouw en toegewijd lid van 
de schutterij St.-Dionysius 
Opoeteren. Als jonge snaak 
van dertien jaar sloot hij als 
trommelaar aan. Sedert �975 
was hij al lid van het bestuur 
en heeft zich al die jaren actief 
ingezet bij allerhande activi-
teiten van onze vereniging en 
de bouw van de sjöttekamer. 
Alhoewel hij er ook op stond 
dat de schutterij mooi voor 
de dag kwam, was het schie-
ten voor Jos toch de grootste 
passie in het schutterswezen. 
Sedert �980 was hij onafgebro-
ken de buksmeester van onze 
schutterij. Aanvankelijk moest 
hij de stiel nog leren, maar we 
konden ons geen beter per-
soon wensen. Voor Jos moest 
alles nauwkeurig en precies 
in orde zijn. Jaren moesten 
we het om financiële redenen 
doen met minder goed schiet-
materiaal. Toch stak Jos ontel-

bare uren in zijn hobby om 
een zo goed mogelijk resultaat 
te komen. Met Jos verliezen 
we ontegensprekelijk de beste 
schutter uit de geschiedenis 
van de schutterij. Hij behaalde 
talloze erekruizen. Sedert de 
start van de verenigingswed-
strijden ‘beste sjöt’ (�990) en 
kampioen (�998) behaalde 
Jos tien maal de titel van beste 
sjöt en zes maal werd hij als 
kampioen gehuldigd. Sinds 
�990 was hij op een tweetal 
jaar na dan ook steevast de 
nummer � van onze individu-

ele schuttersrangschik-
king. De bekroning van 
zijn werk behaalde hij 
echter vorig jaar, toen 
hij als vooropsjöt deel 
uit maakte van het win-
nende zevental op het 
OLS in Nederweert. 
Helaas heeft Jos omwille 
van zijn ziekte niet veel 
kunnen genieten van 
deze overwinning. Het 
afgelopen jaar raapte 
hij toch nog zijn laatste 
moed bij elkaar om 
af en toe aanwezig te 

zijn. Hij was er nog bij op 
de huldiging in Neeroeteren 
en op het provinciehuis. In 
februari was hij nog van de 
partij op het jaarlijks souper 
om zijn zoveelste medaille 
in ontvangst te nemen. We 
waren allen verheugd dat hij 
op pinkstermaandag nog een 
extra inspanning deed om 
erbij te zijn bij het maken van 
de groepsfoto anno 2008. Het 
was de laatste keer dat we Jos 
in schuttersuniform zagen. Van 
het gehele OLS-gebeuren in 
Opoeteren heeft Jos, behalve 
een kort terreinbezoek met 
zoon Joris, tot onze spijt echter 
niets meer kunnen meemaken. 
Jos zal bij ons in herinne-
ring blijven als de beste sjöt. 
Bedankt voor je inzet voor de 
schutterij St.-Dionysius en rust 
in vrede.
 
  Moors Leon 

Secretaris Kon. schutterij  
St.-Dionysius Opoetereng   Pierre Hanssen, Grevenbicht.

g   Jos Willems, Opoeteren (1944-2008).
Foto: Fred Vliegen
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InhoudsopgaveOLS

OLS Schuttersolympiade,
deelnemende schutterijen vastberaden,
‘DEN UM’ wordt voor gestreden,
jaloezie en ruzie wordt gemeden,
vriendschap over en weer,
deelname is en blijft een eer.

Maanden vooraf al gewerkt,
schutters door de achterban gesterkt,
Moeder – Dochter – Vader – Zoon,
een medaille is vaak hun enige loon,
mag dit ook al niet zo zijn,
deelname is belangrijk bij groot en klein.

Tromgeroffel, klaroengeschal,
tonen uit fluit en buks geknal,
commando’s worden gegeven,
semi militair is het echte schuttersleven,
alle rangen en Keizer – Koning – Generaal,
discipline tonen zij allemaal.

Is het OLS-feest weer voorbij,
bij de winnaar van ‘DEN UM’ is iedereen blij,
met vreugde laat de schutterswereld blijken,
het volgend jaar weer een OLS om naar uit te kijken,
Folklore - Traditie – Erfenis in beide Limburgse Landen,
de OLS – vriendschap sterkt onze banden.

Frans Stollman

In het volgende nummer:
•  Afscheid Otto von Habsburg 

In Aken nam tijdens een plechtigheid Otto von Habsburg 
afscheid van zijn officiële beschermheerfuncties bij de 
Europese schutters. Zoon Karl volgde hem op.

•  Jubileum Vaesrade 
Schutterij St.-Martinus Vaesrade vierde een jubileum met 
nieuwe uniformen, een bondsfeest, vele jubilarissen en 
enkele decorandi.



Uniformen
De speciaalzaak in het maken 

van uniformen 
(gilde, historisch, militair, fantasie) 
uitmonsteringen – petten – hoeden.

Brusselsestraat 124
6211 PH MAASTRICHT

Tel: 043-3217712
Fax: 043-3216416

E-mail: janfre@home.nl
Internet: www.janfre.nl 

Tevens verkopen en verhuren wij: 
Smokings, Jacquets, Rokkostuums




