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Schuttersvrienden en schuttersvriendinnen, 

HUUB, 
ons 
magazine!

In het vizier

Het heeft jaren geduurd maar hij hangt er weer: de Nachtwacht, 
het wereldberoemde schilderij dat niet alleen dé trekker is van 
het vernieuwde Rijksmuseum, maar ook het grootste reclamebord 
van onze schutterijen. Het informeert een miljoenenpubliek 
over ons prachtige instituut. Het schilderij laat zien hoe oud en 
eerbiedwaardig de schutterijen zijn en hoe belangrijk ze indertijd 
waren. HUUB geeft aan hoe vurig en levendig ze nog altijd zijn. 
De Nachtwacht gaat over het verleden, dit blad over het heden. 
Die twee horen bij elkaar. Ik hoop dan ook dat deze kroniek van 
de Gelderse schuttersfederatie een groot lezerspubliek gaat 
krijgen en op vele tafels terecht komt, ook op de tafeltjes van het 
restaurant in het Rijksmuseum, waar miljoenen bezoekers dan 
kunnen genieten van koffie met HUUB. 

Ik wens de redactie van dit prachtige blad alle succes toe.

Met hartelijke groet,
Clemens Cornielje
Beschermheer St. Hubertus
Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland

Het is niet voor het eerst dat we een eigen 
blad uitgeven. In het verleden hadden 
we de Gelderse Schutterskroniek, maar 
de uitgave daarvan stopte. Toch bleef 
behoefte bestaan aan een blad waarin 
we informeren over de ontwikkelingen 
binnen de federatie en onze traditie in de 
schijnwerpers zetten. Een enthousiast 
team heeft de handschoen opgepakt 

en dit eerste vernieuwende nummer 
mogelijk gemaakt. HUUB geeft onze 
traditie een gezicht.
De bedoeling is dat ons nieuwe magazine 
drie keer per jaar gaat verschijnen. Dat 
betekent: drie  keer per jaar een blad 
vol informatie over concoursen. Drie 
keer per jaar een blad waarin we oude 
herinneringen ophalen. Drie keer per 
jaar een blad waarin we in gesprek gaan 
met vrijwilligers, bijzondere mensen 
en jeugdleden. Bovenal is HUUB een 
blad waarin we elkaar drie keer per 
jaar inspireren en informeren over 
activiteiten.
De komende tijd zullen we dit magazine 
zo breed mogelijk onder de aandacht 
brengen. Want ja, er moeten abonnees 
komen. Dat is cruciaal voor het bestaan 
van dit blad. Op de achterpagina leest u 
meer over de mogelijkheden om HUUB 
periodiek in de brievenbus te ontvangen. 
We gaan ervan uit dat ons federatieblad 
een groot bereik zal genereren, omdat 
alleen al de aangesloten verenigingen 
samen vijftienduizend leden hebben. 
Natuurlijk geldt: hoe meer abonnees, hoe 
beter. Het gaat er uiteindelijk om dat het 
schutters- en gildeleven in Gelderland de 

aandacht krijgt die het verdient. Schutter 
of gildebroeder of –zuster zijn, betekent 
meer dan alleen een uniform dragen of 
goed kunnen schieten, vendelzwaaien 
of marcheren. Het betekent dat je je 
verbonden voelt met elkaar, je inzet voor 
de gemeenschap en je naaste vriend of 
vriendin. Maken we er samen een succes 
van?

Wim Sanders, voorzitter Gelderse 
schuttersfederatie St. Hubertus

Het wordt vaak al heel snel gezegd dat ‘men trots is op iets of 
iemand’. Maar met ons nieuwe schuttersmagazine HUUB in 
handen, heb ik echt reden om ontzettend trots te zijn.  Ik zeg 
bewust óns magazine, omdat dit een blad is van en voor de 
schutters en gildeleden van de Gelderse schuttersfederatie 
St. Hubertus. Daarnaast is het een magazine voor alle 
geïnteresseer den en mensen die onze veelbetekende 
schutterswereld een warm hart toedragen.
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Kort nieuwsInhoud

Toekomst 
schuttersmuseum 
in gevaar

Vendelzwaaien op erfgoedli jst?

Er is grote onzekerheid over de toekomst 
van het Gelders Schuttersmuseum, nu 
het slot op de deur dreigt te gaan. De 
federatie heeft haar zorgen hierover geuit 
bij Clemens Cornielje, Commissaris 
van de Koningin en beschermheer 
van de federatie. Het ziet er naar uit 
dat het museum in het centrum van 
Zevenaar dicht gaat, vanwege te hoge 
huisvestingskosten. In zijn brief aan 

Cornielje schrijft vicevoorzitter Geert 
Staring dat de federatie niets ziet in het 
plan van het museum om te verhuizen 
naar een nieuw cultuurcluster in 
Zevenaar in 2016. Tot die tijd zou het 
schuttersmuseum tentoonstellingen op 
locatie aan willen bieden. De federatie is 
daar huiverig voor, omdat bij dergelijke 
mobiele exposities een grote kans bestaat 
op beschadiging van collectiestukken.
Zelf heeft de federatie intussen haar 

oog laten vallen op een voormalige 
bedrijfshal van British American 
Tobacco (BAT) in Zevenaar. De 
schutterijen en gilden zouden daar 
mogelijk zelf op vrijwillige basis een 
rol kunnen spelen in de personele 
bezetting. De directie van het Gelders 
Schuttersmuseum laat weten dat het 
voor alle suggesties openstaat.
•	 Lees	op	pagina	6	een	interview	met	

museumdirecteur Ingrid Mens: 

Wordt het vendelzwaaien erkend 
cultureel erfgoed? Dat is de grote vraag 
waarop de Gelderse schuttersfederatie 
binnenkort antwoord hoopt te krijgen. 
Afgelopen februari heeft zij een aanvraag 
ingediend om het vendelzwaaien op een 
lijst van Nederlandse tradities te krijgen, 
de zogeheten Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed.
De federatie wil dat het vendelzwaaien 
op deze manier meer bekendheid 
krijgt en behouden blijft voor volgende 
generaties. “Vendelzwaaien is een 
eeuwenoude traditie die stamt uit de 
middeleeuwen en vaak wordt gezien 
als een religieuze uiting van de strijd 
tussen goed en kwaad. Voor ons als 
Gelderse schuttersfederatie is het echter 
vooral ook een uiting van gebroederlijke 
strijd en saamhorigheid”, staat in de 
voordracht.
De Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed is een lijst van 
erkende, waardevol geachte tradities 
in Nederland. Het overzicht wordt 
opgesteld door het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel 

Erfgoed. In oktober 2012 zijn de eerste 
tradities op de lijst geplaatst. Het gaat 
daarbij onder meer om de Boxmeerse 
Vaart (een eeuwenoude Heilig 
Bloedprocessie), Koningsdag en het 
midwinterhoornblazen.
•	 Meer	weten	over	de	Nationale	Inventaris	

Immaterieel Cultureel Erfgoed? Ga naar 

 www.immaterieelerfgoed.nl

Een abonnement op HUUB?
Bent u enthousiast over deze eerste 

uitgave van HUUB en wilt u ons nieuwe 

magazine aanbevelen binnen uw 

vereniging of organisatie? Dat kan, en 

wel op de volgende manieren:

•	 Laat	dit	eerste	nummer	aan	zo	veel	

mogelijk mensen, bestuurders, 

vrienden en bekenden zien.

•	 Houdt	u	een	evenement?	Richt	samen	

met de Gelderse schuttersfederatie 

een stand in waar mensen informatie 

kunnen inwinnen en zich kunnen 

abonneren.

•	 Heeft	u	een	nieuwsrubriek	

op uw website of heeft u een 

verenigingsblad? Bericht daarin over 

HUUB. De Gelderse schuttersfederatie 

heeft hier standaardteksten voor.

•	 Wijs	schutters-	en	gildeleden	op	de	

mogelijkheden om zich te abonneren, 

bijvoorbeeld in een begeleidende 

brief als nieuwe ledenkaarten worden 

verstuurd.

Nieuw onderkomen 
gezocht voor unieke 
collectiestukken

Een eeuwenoude tradit ie die stamt uit de 
middeleeuwen
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Gelders Schuttersmuseum zoekt nieuw onderdak

Onduideli jkheid 
over toekomst 
doet zeer

Het Gelders Schutters-
museum is nu nog gevestigd 
in	het	Liemers	Museum	aan	
de Kerkstraat  in Zevenaar. 
Maar vanwege geldzorgen 
sluit het museum uiterlijk 
1 oktober tijdelijk zijn 
deuren. Een aderlating voor 
de schutterswereld die de 
traditie juist in de etalage wil 
zetten. Wat gebeurt er nu met 
het museum en de collectie? 
Wij gingen het gesprek aan 
met directeur Ingrid Mens.

“De schutterij is een levende traditie. 
De meeste schutters leven in het nu, maar 
het woord traditie impliceert dat er ook 
een verleden is. In de middeleeuwen zijn 
schutterijen opgericht ter bescherming 
van families en eigendommen. Daarna is 
er een breuk geweest. Pas met de 
katholieke emancipatie werden ook de 
schutterijen heropgericht. Onze collectie 
richt zich vooral op het moment vanaf 
die herstart, eind negentiende eeuw”, 
zegt Mens.
Het museum in Zevenaar bezit onder 
meer oude vaandels, uniformen,  
zilverschatten, penningen en bekers. 
“Museaal gezien zijn de stukken niet 

oud, maar ze geven ons een beeld van de 
traditie. Schutters zijn daar niet altijd in 
geïnteresseerd, het zijn vooral doeners. 
Ze willen de traditie levend houden, 
zonder te weten hoe het er vroeger aan 
toe ging. De schutterijen hebben 
maatschappelijk enorm veel invloed 
uitgeoefend.”

Koning b l i j f t  koning
De schutterij is geen statisch feno meen 
maar heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld, weet Mens. Die verande-
ringen worden door de schutterscollectie 
scherp in beeld gebracht. “Veertig jaar 
geleden hing er een andere sfeer. Ik heb 
het idee dat alles toen meer waarde had - 
hoewel de mensen juist armer waren. Je 
ziet het bijvoorbeeld terug aan uniformen 
en bekers. De intrinsieke waarde daarvan 
was destijds veel hoger. De schutters 
ontwikkelen zich in die zin niet anders 
dan de rest van de samenleving.”
Eén ding is echter nauwelijks aan 
verandering onderhevig, stelt ze: het 
koningsschot. “De koning is nog steeds 
de koning. Daar komt niemand aan. Toen 
ik als buitenstaander in deze wereld 
kwam, snapte ik daar helemaal niets van. 
We hebben hier eens een tentoonstelling 
gehouden over vogelschieten. Dan lees je 
in interviews met koningen dat ze 
emotioneel werden toen de vogel naar 
beneden viel. De waarde van het 
koningsschot is een constante.”

T i jde l i jke  expos i t ies
Het doet Mens zeer dat de toekomst van 
het museum onduidelijk is. De huis-
vestings kosten zijn niet meer op te 
brengen. Het bestuur heeft daarom 
besloten de presentatielocatie tijdelijk te 
sluiten. “Het geld dat we zo besparen 
gebruiken we tot 2016 om de collectie bij 
elkaar te houden. Daarna willen we 
intrekken in een nieuw te vormen 
cultuur cluster in Zevenaar. Daarover zijn 

Meer nodig dan een v i t r inekast
In 1990 richtten de zeven Didamse schutterijen een museum op om hun rijke 
erfgoed aan folklore en tradities voor het nageslacht te bewaren. Dit werd in 
1996 met steun van de federatie omgedoopt in het Gelders Schuttersmuseum. 
Vanwege huisvestingsproblemen en vragen over de registratie van collectie-
stukken	werd	het	museum	in	2010	ondergebracht	bij	het	Liemers	Museum	in	
Zevenaar en werden de handen ineengeslagen.
Ingrid Mens: “Karl van Beek was altijd het gezicht van het museum, hij ver-
zorgde de inhoud en de presentaties. De museumwereld is echter veeleisend 
geworden. Vroeger stond er een vitrinekast waar bezoekers langs liepen en 
soms even bij stilstonden om te kijken.  Tegenwoordig draait het om beleving; 
bezoekers willen bij de hand genomen worden. Dat is moeilijk in je eentje vol 
te houden.”

we in gesprek met andere cultuur-
instellingen.”
Het Gelders Schuttersmuseum, goed 
voor jaarlijks zevenduizend bezoekers, 
telt zo’n tweeduizend objecten. Die zijn 
afkomstig van schutterijen uit de hele 
provincie. De dreigende sluiting heeft er 
volgens Mens niet toe geleid dat vere-
nigingen hun in bruikleen gegeven 
stukken terugeisen.“We zullen ook in de 
tussentijd regelmatig zichtbaar zijn met 
de schutterscollectie. Als een locatie een 
expositie wil houden, dan halen we 
objecten tijdelijk uit het depot.”
Het doet de directeur goed dat zich 
intussen diverse verenigingen en locaties 
hebben gemeld voor steun aan het 
museum, dat gedragen wordt door 
negentig vrijwilligers. Mens: “Er zijn 
verenigingen die ruimte aanbieden, 
bijvoorbeeld voor een tijdelijke expo-
sitie. En ook eigenaren van leegstaande 
ruimten melden zich. Dat is een mooi 
signaal. Terugtrekken in het depot willen 
we liever niet. Een museum zonder 
presentatie is geen museum.” 

Topstukken van het  museum
•	Het Thorbeckezilver van EMM uit 
Lobith.	Een	koning	heeft	het	zilver	bij	
een verhuizing in de achttiende eeuw 
meegenomen. Toen de schutterij in de 
negentiende eeuw opleefde en het zilver 
terug wilde, lukte dat niet. De Raad van 
State heeft zich er zelfs in gemengd. 
In de tijd van Thorbecke volgde de 
uitspraak.

•	Het vaandel van schuttersgenootschap 
Orde Eendracht Vreugde (OEV) 
uit Millingen aan de Rijn. Dat 
heeft waterschade opgelopen bij 
een overstroming. De schade is 
onherstelbaar, maar men heeft er alles 
aan gedaan om het te behouden.

•	Het vaandel van schutterij Wilhelmina 
uit Didam. Na onenigheid in de jaren 
vijftig zijn twee schutterijen ontstaan: 
Wilhelmina en De Heegh. Uit de 
naamsvermelding op het vaandel valt 
op te maken dat Wilhelmina het na de 
splitsing financieel niet breed had.

•	Het	Gelders	Schuttersmuseum	is	
toegankelijk voor 4 euro per persoon. 

 U vindt het museum aan de Kerkstraat 
16 in Zevenaar.

De huisvestingskosten zi jn niet meer op te brengen
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Jeugdig elan
Achterhoekse denktank werkt aan jeugdplan

Hoe bind je jongeren aan de vereniging? Het is een vraag die 
veel vergrijzende schutterijen en gilden bezighoudt. In de kring 
Achterhoek is een speciale denktank opgericht. De commissie, 
waarin St. Walburgisgilde (Netterden) en St. Martinus 
(Gaanderen) zijn vertegenwoordigd, heeft onlangs haar eerste 
plannen gepresenteerd. “We moeten de schutterij spectaculair 
maken.”

Jongeren 
wil len str i jd

“Werving van jeugd is niet gemakkelijk, 
maar we zien eigenlijk nog een veel 
grotere uitdaging: het behoud van jeugd,” 
zegt Otto Yntema, bestuurslid van kring 
de Achterhoek. “Zodra jongeren veertien 
worden komen er andere dingen op hun 
pad en stoppen ze bij de schutterij. Ze 
zitten in een spagaat: enerzijds willen 
jongeren wel doorgaan, maar anderzijds 
moet er ook geld verdiend worden om 
in het weekend te kunnen stappen en 
een telefoon te bekostigen. Het is een 

maatschappelijk probleem dat ook bij 
sommige sportverenigingen speelt.” 
Onder Yntema’s leiding is een 
plan opgesteld. Zelf is hij bereid 
vernieuwingen binnen zijn kring door te 
voeren als die helpen de verenigingen te 
verjongen. En verjonging is broodnodig 
om de schutterstraditie voor de toekomst 
te behouden. De suggesties die de 
tijdelijke denktank heeft gedaan lopen 
sterk uiteen. De ene is eenvoudig uit te 
voeren, de andere is vernieuwend en 
vergt een aanlooptijd. “Het is goed dat 
we alles eens op papier hebben gezet. 
Het is aan de verenigingen in onze kring 
zelf om te bepalen of ze de veranderingen 
willen doorvoeren. ”

Meer s t r i jd
Yntema heeft bij het plan goed om zich 
heen gekeken. Her en der ontstaan 
immers al mooie initiatieven die op 
grotere schaal ingezet kunnen worden.  
In zijn woonplaats Dichteren bezoekt 
schutterij St. Martinus periodiek de 
basisschool om kinderen van de traditie 
te laten proeven. “Kinderen mogen 
bijvoorbeeld een instrument bespelen. 
Meestal levert dat wat op, dus het is goed 
dat zo’n initiatief navolging krijgt. Een 
andere mogelijkheid is het aanbieden 
van een spreekbeurtpakket dat kinderen 
kunnen gebruiken om zelf op school over 
de schutterij te vertellen.”
Nog belangrijker is het om de concoursen 
aantrekkelijker te maken. Met enkele 
subtiele wijzigingen is er veel mogelijk, 
denkt Yntema. Toespraken op het terrein 

kunnen volgens hem bondiger en het 
jeugdkoningschot kan vlotter. “Als jeugd 
alleen op de romp hoeft te schieten, is 
de jeugdkoning sneller bekend en is 
er meer tijd om te genieten van andere 
wedstrijdonderdelen. Elders op het 
terrein is het leuk om andere, speciale 
activiteiten aan te bieden, zoals highland 
games.”
Voorts stelt de denktank voor de 
concoursen een ‘uitwisseling’ voor: de 
muzikant neemt een geweer ter hand en 
de schutter leert op zijn beurt vendelen. 
Daarbij moet competitiedrang ontstaan. 
“Jongeren willen strijd”, stelt Yntema. 
“Maar wat we ook doen, het is belangrijk 
naar de jeugd te luisteren. Om meer 
draagkracht te krijgen en om het voor 
de jeugd aantrekkelijker te maken is het 
een vereiste om met hen te praten. Hoe 
beleven zij een concours en wat willen ze 
graag veranderd zien?”

T IPS VAN DE DENKTANK
•	Maak	jongeren	belangrijk	en	laat	hen	

demonstraties verzorgen tijdens 
dorps- of stadsactiviteiten. Of beter 
nog: geef hen in de organi  satie een 
functie.

•	Houd	de	(muziek)lessen	zo	goed	-
koop mogelijk. Bekijk ook of er 
slimme samenwerkingen aangegaan 
kunnen worden met muziekscholen.

•	De	schutterij	heeft	een	sociale	rol.	
Organiseer zo nu en dan een dagje 
uit voor jongeren.

•	Bied	jeugd	een	herinnerings-
medaille op een concours.

•	Meer	samenwerking	tussen	
verenigingen. Als een jonge schutter 
verhuist, kan de schutterij in het 
nieuwe dorp getipt worden.

•	Bedenk	een	speciaal	studentlid-
maatschap. Jongeren hebben het in 
hun studeerperiode doorgaans druk. 
De vereniging die zich in die tijd 
coulant opstelt – het uniform mag 
behouden blijven, tijdelijk hoeft 
geen of minder contributie betaald 
te worden, de schutterij toont 
interesse – weet meer jongeren te 
behouden.

•	Een	concoursdag	is	soms	te	lang	
voor jeugd. Houd de langere 
speeches tijdens de erewijn en 
bedenk een attractief programma 
voor jongeren.

•	Houd	enquêtes	onder	jongeren	
tijdens evenementen. Hun stem is 
belangrijk.

‘Verenigingen bepalen welke veranderingen ze doorvoeren’
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Geert Staring, voorzitter kring de Liemers:

Hans Schreven, voorzitter kring Ri jk van Nijmegen - de Betuwe:

Zo’n prachtig blad 
wil len we ook in 
Gelderland!

Blik op het verleden 
is bi jdrage aan de 
toekomst

“Eindelijk is het er weer van gekomen. In het verleden zijn 
pogingen gedaan om een eigen magazine te starten, maar 
die strandden bij gebrek aan animo. Als de afname aan de 
magere kant blijft, heeft dat bijvoorbeeld zijn uitwerking op 
adverteerders. Daardoor kwam het tijdschrift in de jaren negentig 
niet van de grond.
Zelf ben ik al abonnee van zowel de Gildetrom (Brabant) als het 
Limburgs	Schutterstijdschrift.	Beide	bladen	ontvang	ik	al	sinds	
de eerste uitgave. Als je ziet wat voor prachtige bladen dat zijn, 
voor een bedrag van ongeveer 12.50 euro per jaar, dan wil je 
zoiets ook in Gelderland. We hebben veel om over te vertellen, 
van bestuursnieuws tot aan verhalen over onze koningen.
Voor het succes is het belangrijk dat het magazine breed 
wordt gedragen. Daarom roep ik iedereen op de federatie te 
ondersteunen.	Leg	dit	blad	niet	alleen	op	de	bestuurstafel	neer,	
maar sluit een abonnement af en beveel het aan bij uw leden. 
Als alle aangesloten verenigingen hun beste beentje voor zetten, 
hebben we tot in lengte van jaren iets moois in handen!”

“Hier ligt ons nieuwe schuttersmagazine. Kunnen we daar wat mee? Ik 
beantwoord deze vraag volmondig met ‘ja’. Want voor wie in de prachtige 
wereld van gilden en schutterijen actief is, is het altijd een verrijking om 
te lezen over anderen. Dat werkt aanstekelijk, enthousiasmeert en kan een 
waardevolle informatiebron zijn.
Gilden en schutterijen zijn soms eeuwen oud en bevatten een stuk 
cultuurhistorie die zijn weerga niet kent. Niet alleen in Gelderland, 
maar ook elders. Natuurlijk weten velen dat de gilden en schutterijen 
voortkomen uit een bescherming van de bevolking in dorpen en plaatsen, 
wat indertijd nodig was om kwaadgezinden buiten de deur te houden. 
Echter is er, zeker voor de buitenstaander, onvoldoende bekendheid over 
de enorme verscheidenheid. 
Soms is het zelfs zo dat schutters amper iets over het verleden van hun 
eigen vereniging weten, laat staan over andere verenigingen. Daar zie ik 
een	mooie	taak	voor	dit	blad	weggelegd.	Laten	we	daarnaast	deze	kans	
benutten om met onze rijkdom naar buiten te treden. Dit cultuurgoed is 
niet iets van vervlogen tijden, maar springlevend. HUUB laat dat zien en 
draagt zo bij aan de toekomst van de gilde- en schutterswereld.”

•	 Zondag	30	maart: Gelders 
kampioenschap Vendelen Indoor 
(GKVI).	Locatie:	schuttersgilde	
Claudius Civilis Pannerden, lid 
kring	de	Liemers

•	 Zondag	27	april: Kringdag 
Montferland.	Locatie:	R.K.	
schutterij De Heegh Didam, lid 
kring Montferland

•	 Zondag	18	mei: Kringdag de 
Liemers.	Locatie:	gilde	St.	Jan	
Babberich,	lid	kring	de	Liemers

•	 Zondag	25	mei: Kringdag de 
Achterhoek.	Locatie:	schutterij	
Wilhelmina Azewijn, lid kring de 
Achterhoek

•	 Zondag	22	juni: Kringdag 
Rijk van Nijmegen - de Betuwe. 
Locatie:	R.K.	schutterij	St.	
Hubertus De Horst – Groesbeek, 
lid Kring Rijk van Nijmegen – de 
Betuwe

•	 Zondag	6	juli: Oud	Limburgs	
Schuttersfeest	(OLS)	2014.	Locatie:	
schutterij Eendracht Papenhoven-
Grevensbicht, lid Schuttersbond 
Eendracht Born-Echt e.o.

•	 Zondag	20	juli: Zuid-Limburgs	
Federatiefeest	(ZLF).	Locatie:	
schutterij Sint Joseph Vijlen, 
lid	R.K.	Zuid-Limburgse	
Schuttersbond

INDOOR VENDELEN
Het eerste hoogtepunt van dit schuttersseizoen is beslist het GKVI. Voor dit 
kampioenschap bij Claudius Civilis in Pannerden (op zondag 30 maart) 
hebben zich bijna veertig Gelderse schutterijen aangemeld. Ze komen 
uit alle kringen van onze federatie: Ulft, Braamt, Huissen, Zevenaar, 
Groessen, Doornenburg en Nijmegen. Er zijn diverse wedstrijdelementen 
in verschillende klassen, waaronder het groepsvendelen voor senioren en 
junioren en het acrobatisch vendelen. Het GKVI vindt plaats op Sportpark de 
Pauwengaarde (Renbaan 1b, Pannerden) vanaf 9.00 uur. Voor zowel schutters 
als buitenstaanders is het kampioenschap een fantastisch schouwspel. De 
entree is gratis.

•	 Kijk	voor	meer	informatie	over	evenementen	en	activiteiten	op	www.schuttersnet.nl.	

agenda
Activiteiten en evenementen

•	 Zondag	7	september: 
Federatieve	Schuttersdag.	Locatie:	
Onze	Liever	Vrouwe	Gilde	
Varsselder-Veldhunten, lid kring 
de Achterhoek

•	 Zaterdag	11	oktober: 
Bielemantreffen.	Locatie:	
schuttersgenootschap Orde 
Eendracht Vreugde Millingen aan 
de Rijn, lid kring Rijk van Nijmegen 
– de Betuwe
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Leo Lukassen Produkties:

50 jaar 
‘muziek in 
de tent’

Vijftig jaar in de muziek- en 
entertainmentindustrie, 
vijftig jaar onbegrensd plezier. 
Jubilaris	Leo	Lukassen	(69),	
oprichter van het Nijmeegse 
Lukassen	Produkties,	vat	
zijn carrière op die manier 
samen. Jaarlijks regelt hij voor 
tientallen schuttersactiviteiten 
orkesten en artiesten. “Wat 
een dansorkest goed maakt? 
Een goede band weet de zaal te 
bespelen.”

Bent  u  ze l f  muzikaal?
“Ik muzikaal? Welnee. Ik kan niet zingen 
en kan ook geen muziek maken. Het is 
wel iets wat ik ooit graag wilde. Toen 
ik een jaar of dertien was, heb ik in de 
vakantie geld verdiend en daarvan 
een mooie Spaanse gitaar gekocht. De 
bedoeling was dat ik erop zou spelen, 
maar bij thuiskomst heb ik hem aan de 
muur van m’n slaapkamer gehangen. 
En daar is hij niet meer vanaf gekomen. 
Ik stopte m’n tijd in andere muzikale 
activiteiten.”

Zoals?
“Als tiener verkocht ik al bandjes. Nog 
niet op grote schaal, want ik was geen 
achttien. Het was de tijd van de Beatles 
en de Rolling Stones, muziek die we 
vandaag de dag topveertigmuziek 
zouden noemen. Ik verzorgde instuifjes, 
onder meer in Nijmegen. Voor een zaal 
met tweehonderd mensen regelde ik 
bandjes die de bekende nummers van 
die tijd naspeelden. Ze imiteerden 
The Shadows met Apache. Het waren 
fantastische tijden, maar in 1968 wilde 
ik het wat rustiger aan doen. Het regelen 
van bands had ook een keerzijde.”

Verte l  eens…
“Hasj, drugs. Eén van mijn bands moest 
in Frankrijk optreden en daar ontstonden 
problemen. Ik ben toen naar het zuiden 
gereden om die betrapte jongens met 
een borgsom vrij te krijgen. Ik wilde 
nadien wat voorzichtiger te werk gaan 
en koos voor een eigen kroeg in Ooij. 
Maar ja, ook daar moesten artiesten 
ingehuurd worden. Ik zag het wel zitten 
in El Mondo Combo, de voorloper van De 
Havenzangers. Die jongens konden goed 
zingen. Ze vroegen me op een gegeven 
moment of ik ook hun management 
erbij wilde doen. Van het een kwam het 
ander.”

Heeft  u  het  v i j f t ig jar ig  jub i leum al 
gev ierd?
“En of. We hebben sinds de oprichting 
van het bedrijf vrijwel ieder jaar een 
nieuwjaarsreceptie gehouden met 
orkesten en artiesten. Dat hebben we 
ditmaal wat groter aangepakt, onder 
meer met een optreden van Koos Alberts, 
voor wie ik de managementzaken al 
ruim dertig jaar regel. In de vervelende 
tijd, toen hij in het ziekenhuis en 
revalidatiecentrum verbleef, hebben 
m’n vrouw en ik hem zo goed mogelijk 
gesteund. Als dank heeft hij voor mijn 
jubileum een lied geschreven en dat op 
het feest gezongen. Als verrassing kwam 
ook Jan Smit langs. Vijftig jaar is best 
uniek in dit vak, zeker in deze tijden 
waarin het toch allemaal wat moeilijker 
gaat. Mensen downloaden muziek en 
sommige artiesten zijn niet meer voor 
iedere organisatie te betalen.”

Kunt  u  er  nog s teeds goed van 
boeren?
“Ik ben 69 en werk nog steeds, omdat 
ik het graag doe. Mijn drie kinderen die 
het bedrijf nu leiden, hebben beloofd 
goed voor me te zorgen. Ik heb m’n 
natje en droogje. En achter de schermen 
help ik nog zo veel mogelijk mee. In de 
weekenden zijn wij gewoon bereikbaar. 
Dan krijg je op zaterdagavond om 20.00 
uur ineens telefoon en ben je bang 
dat een orkest nog niet op locatie is 
verschenen. Maar nee hoor, dan vragen 
ze of ik last minute nog een optreden 
voor 23.00 uur kan regelen.  Ik ga dan 
direct naar kantoor om het voor elkaar te 
maken. In ons vak draait het om service 
en kwaliteit. Ik ben veel op kantoor, maar 
de computer staat bijna nooit aan. Ze 
zeggen dat het niet meer van deze tijd 
is, maar ik verkies persoonlijk contact 
boven alles.”

Als verrassing 
kwam ook Jan 
Smit langs op ons 
jubileumfeest

‘Wij doen zaken met 
minstens 40 schutters-
verenigingen



14 15

Hoe is  het  contact  met  de 
schut ter i jen?
“Van alle schutterijen en gilden die bij de 
federatie zijn aangesloten doen wij zaken 
met minstens veertig verenigingen. Dat 
is een goed teken, het zegt meer dan 
genoeg. Op sommige kermissen staat al 
wel dertig jaar hetzelfde orkest en altijd 
tot volle tevredenheid. Die verenigingen 
weten zelf heel goed wat ze willen. Het 
is	mooi	om	achteraf	te	horen:	‘Leo,	we	
hebben weer een geweldige kermis 
gehad’. We adviseren graag bij de keuzes 
die schutterijen maken.”

I s  er  in  het  kermisc i rcu i t  vee l 
veranderd?
“Vroeger waren er artiesten als André 
Moss en de Kermisklanten. En je had 
de orkesten met muzikanten in witte 
broeken	en	groene	jasjes:	The	Lucky	
Stars, Theo & zijn Troubadours, de 
Romantica’s, Seven Hills. Sommige 
orkesten speelden zes of zeven nummers 
en hadden daarna weer pauze. Dan 
was het tijd voor een rondje uit de 
zaal, als dank voor het spelen van een 
verzoeknummer. ‘Wat willen jullie 
drinken, muzikanten?’ Op het podium 
stond soms een fles met een trechter, de 
kastelein kon de vieux er zo bij in gieten. 
De kermissen waren nog heel anders: er 
werd veel meer gedanst, mensen zaten 
aan tafel. Nu is men pas tevreden als de 
zaal afgeladen vol is en mensen schouder 
aan schouder staan.”

Bent  u  ze l f  een schut ter?
“Ik kom uit Ooij bij Nijmegen en ben 
lid geweest van Schutterij Eendracht. 
Mensen gingen in het lang naar de kermis 
als ze op de troon zaten. Met de kermis 

stond alles stil, ook op de steenfabriek. 
Je had toen nog een duidelijke scheiding 
tussen het matinee en het avondfeest. 
M’n schoonvader slachtte kippen en 
konijnen en maakte heerlijke soep, zodat 
je er ’s avonds weer tegenaan kon. En 
soms at je gewoon bij iemand anders. 
Op de kermisdagen gaat het er heel 
gemoedelijk aan toe, je bent bij iedereen 
welkom. Vroeger was dat voor mijn 
gevoel sterker het geval dan vandaag 
de dag. Het is allemaal wat moderner 
geworden.”

I s  modern i te i t  ook terug te  z ien in 
het  aanbod aan dansorkesten?
“Kermis is voor mij een dorpsfeest. 
Vroeger stonden wachtrijen voor de 
schuttersgebouwen om een goede plaats 
in de zaal te hebben. Je danste de zaal 
rond en er werd zaagsel op de vloer 
gestrooid, zodat die lekker glad werd. 
Vandaag de dag kan de helft van de 
dansorkesten echter geen tango meer 
spelen. Althans, de tango zit niet in het 
repertoire. Vooral de jongere orkesten 
hebben dat probleem. Als het verzoek 
komt om een polka te maken, dan wordt 
het  moeilijk. In gesprekken die wij met 
schutterijen hebben, nemen we altijd de 
wensen op om zo aan de verwachtingen 
te voldoen. Moet er een veleta gespeeld 
worden? Dan stemmen wij dat af met het 
orkest.”

Zi jn 	muzikanten	daar in	
gemakkel i jk?
“Uiteindelijk gaat het om wat de klant 
wil. En voor wie goed in de markt ligt, 
wordt betaald. In het verleden zong 
Arne	Jansen	bij	Les	Cigales.	Met	die	
band stond hij op heel veel kermispodia, 
vooral in de Achterhoek. Ik weet nog 
goed dat hij een hit scoorde, Meisjes met 
rode haren. Met de band trad hij op en 
tussendoor moest hij even weg voor een 
solo-optreden in de buurt. Hij zag dat 
hij in dat half uur meer kon verdienen 
dan	op	een	avond	met	de	band.	‘Leo,	
ik heb een aanbod gekregen. Bij een 
ander bureau kan ik 60.000 gulden per 
jaar verdienen’. Ik heb hem meteen de 
garantie gegeven dat hij dat bij mij ook 
kon. Hij kreeg dat jaar 130.000 gulden. 
‘Nu hoef je van mij toch niets meer 
op een briefje?’, vroeg ik hem. Er zijn 
heel wat artiesten op hangende pootjes 
teruggekomen, omdat ze dachten het 
elders beter te krijgen.”

Wat maakt  een ar t ies t  o f 
muzikant  goed?
“Een artiest moet de zaal aanvoelen. 
Arne Jansen was een man die de boel aan 
de gang kon krijgen. Hij liep voorop in 
de polonaise over de banken en tafels. 
De Havenzangers konden dat ook. Je 
moet je publiek bespelen, dat geldt 
ook voor orkesten. Commercial Break, 
Summerland,	Vibe,	New	Leaf	en	Hike	
hebben dat goed begrepen. Zij staan op 
heel veel kermissen, en soms al heel 
veel jaren achter elkaar. Bij een enkeling 
is er wat gemopper – ‘Hebben we weer 
Summerland op de kermis?’ – maar aan 
het eind is iedereen tevreden.”

Zaagsel strooien, 
zodat de dans-
vloer lekker glad 
werd

André Bluemink, voorzitter kring Achterhoek:

Ab Reuling, bestuursl id kring Montferland:

Veelzi jdigheid 
schutterstradit ie 
onder de aandacht

Waardevolle bron 
van informatie en 
inspiratie

“De diversiteit van nieuwe media is enorm. En veel schutterijen maken 
ook gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Evenementen worden 
aangekondigd op Facebook, uitslagen van concoursen zijn op websites 
te vinden en via Twitter raakt al snel bekend wie de nieuwe koning van 
een vereniging is.
Het is daarom belangrijk dat dit blad méér is dan een opsomming 
van feiten en weetjes die men ook al elders had kunnen vernemen. 
We moeten de schutterstraditie in al haar veelzijdigheid onder de 
aandacht brengen van een breed publiek. En daarbij de mensen die 
achter de traditie zitten niet vergeten. Human interest, tradities binnen 
verenigingen, ontwikkelingen, leuke interviews. Daarin zie in de 
meerwaarde van dit mooie magazine.
In het verleden hebben we al eens een eigen blad gehad. Het is 
belangrijk dat ditmaal iedereen het initiatief omarmt nu we zien dat het 
meer is dan de Gelderse Schutterskroniek. Als u het mij vraagt zullen 
we niet in oude fouten vervallen.”

“Via dit magazine kunnen we de vele facetten van het Gelders 
schutterswezen pas echt goed voor het voetlicht brengen. Het is belangrijk 
dat we daarbij zoeken naar mogelijkheden om aanverwante media aan ons 
te koppelen. Facebook en Twitter, maar ook traditionele media zoals lokale 
kranten. Ik vermoed dat in dit magazine best aardige items voorbijkomen 
die nieuwswaarde hebben voor een gerespecteerde regionale krant als de 
Gelderlander. 
Belangrijker nog is dat het magazine voorziet in onze behoeften. Het 
blad dient als een waardevolle informatie- en inspiratiebron en versterkt 
de broederschapstraditie, het schuttersgevoel en het kenmerkende 
familiegevoel. Iedere schutter zal zich in dit magazine herkennen. Het 
is lekker en luchtig leesvoer, draagt bij aan opinievorming rond actuele 
onderwerpen, toont het kleurrijke schuttersleven en dient tevens als 
naslagwerk.
Kring Montferland heeft alle vertrouwen in het succes van dit magazine. 
Als we straks een aantal nummers op een rij hebben liggen, dan zien we 
pas echt de ontwikkelingen die we gezamenlijk doormaken. Als blad, maar 
ook als Gelders schutterswezen. Hoe ouder we worden, hoe meer waarde 
we krijgen voor het nageslacht. Dit magazine brengt dat in beeld.” 
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schieten met scherp

Schieten met scherp. Zo heet deze nieuwe rubriek waarin 
telkens een actueel onderwerp de revue passeert. Betrokkenen 
reageren vanuit hun eigen achtergrond op een prikkelende 
stelling. Dit keer richten we ons op de traditionele band tussen 
kerk en schutterij. Moeten de schutters zich hard  maken voor 
de toekomst van de kerk?

De	s te l l ing:	
Schuttersactiviteiten beginnen vaak 
met een heilige mis. Door de dreigende 
sluiting van kerken en de kerkelijke 
herindeling komt die traditie in gevaar. 
Schutterijen moeten zich daarom sterk 
maken voor het behoud van kerken. Niet 
alleen met schuttersactiviteiten, maar 
het hele jaar door.

Kerken verdwijnen: 

doodsteek 
schutteri j?

Schutters, wees 

voorvechters

“Onze kerken ondergaan het lot van 
de verdwenen buurtkruideniers: 
iedereen vond het jammer, maar men 
kwam er alleen het hoognodige halen. 
Kerken worden niet gesloten door het 
parochiebestuur of de bisschop maar 
door de parochianen. De meerderheid 
van hen stelt andere prioriteiten. Wie 
eens per maand de kerk bezoekt, wordt 
veertig keer per jaar gemist. 
De gemiddelde geloofsgemeenschap 
staat er slecht voor: het actieve 
vrijwilligerskader vergrijst, het 
personeelsbestand verschrompelt,  80 
procent van de actie kerkbalans wordt 
opgebracht door mensen van 60 jaar en 
ouder. Er ontstaat een fors en structureel 
financieel tekort en het meeste spaargeld 
is al op. Dit maakt het behoud en de 
exploitatie van alle kerkgebouwen 
binnen onze fusieparochies onmogelijk.
Schutterijen moeten zich dus niet sterk 
maken voor het behoud van het eigen 
kerkgebouw maar meer inzet tonen rond 
het beleven en vormgeven van religieuze 
tradities en christelijke waarden binnen 
eigen kring en in de lokale gemeenschap, 
juist wanneer de kerk gesloten moet 
worden. Schutters, wees voorvechters 
en beschermers van de nieuw te vormen 
gemeenschap binnen de fusieparochie.”
Vicar is  drs .  Hans Pauw

Elkaar een 

helpende hand 

toesteken

“Het valt niet mee kerkelijke tradities 
in ere te houden, de maatschappij is zo 
veranderd. Mensen laten zich niet meer 
alles vertellen en komen voor hun eigen 
mening uit. Dat is anders dan in vroegere 
jaren. De vergaderingen beginnen wij 
nog steeds met de christelijke groet en 
dat moet ook zo blijven. Het verschil 
dat er voorheen was, met name tussen 
de diverse geloofsovertuigingen, 
is vervaagd en maakt het mogelijk 
dat iedereen kan aansluiten. De 
hoofdletters R.K. mogen eigenlijk 
wel klein geschreven worden. Onze 
parochiegemeenschap en vereniging 
werden in 1995 al geconfronteerd met 
het verlies van de eigen parochienaam. 
De parochie werd samengevoegd met 
twee andere parochies. In de loop van 
dit jaar zullen de deuren van onze kerk 

definitief sluiten en zijn we aangewezen 
op een andere locatie. Hier dreigt een 
belangrijke traditie verloren te gaan. Als 
bestuurder vind ik het zeker belangrijk 
dat de banden met de kerk worden 
aangehaald. Ik ben van mening dat er 
meer uit te halen is, als men elkaar op 
een andere manier benadert. Men moet 
elkaar een helpende hand toesteken en 
dan niet de andere hand ophouden.”
Ria Rut ten,  secretar is  schut ter i j 

S t .  Hubertus  De Hors t ,  Groesbeek

Samen optrekken 

voor behoud van 

kerk, school en 

verenigingen

“In	onze	Liemerse	dorpen	hebben	
van oudsher kerk en schutterij een 
gemeenschappelijk belang. Beide hebben 
hun beleving in de samenhorigheid 
binnen de dorpen. De tijd nu leert dat 
hier langzaam een kentering in komt. 
De dorpsgemeenschappen zijn niet zo 
hecht meer als voorheen. Dit alles heeft 
te maken met de wereld waarin wij nu 
leven. De sociale media, het verdwijnen 
van de middenstand uit de dorpen, de 
jeugd die mobieler is geworden, andere 
interesses.
Het anders worden vertaalt zich in een 
andere beleving van het katholieke 
geloof. Voorheen versterkte het 
katholieke geloof de band in het 
dorpsleven. De schutterij was hier een 
onderdeel	van.	Langzaam	draaide	dat	om	
en werd de schutterij vooral vanwege de 
traditie belangrijker. 
Nu zien we dat de kerk alleen volstroomt 
als de jaarlijkse processie daar is. 
De dorpelingen accepteren dit als 
onderdeel van het jaarlijkse schutters-
feest. Willen wij deze kentering stoppen, 
dan zullen wij ons moeten richten op de 
samenleving in de dorpen. De 
dorpelingen moeten weer oog voor elkaar 
hebben. Activiteiten binnen de dorpen 
moeten zinvol zijn. Er moeten weer 
prikkels komen. Hier ligt een grote taak 
voor alle dorpelingen.
In onze Parochie HH. Vier Evangelisten 
speelt het probleem van kerksluitingen 
niet. Wel zijn wij ons bewust dat er 
in de geloofsgemeenschappen meer 
activiteiten moeten plaatsvinden 
omtrent ons geloof. Hiermee stellen 
wij het behoud van onze kerken zeker. 
Natuurlijk kunnen de schutterijen hierin 
een rol spelen. Samen optrekken om de 

leefbaarheid in de dorpen te versterken 
en daarmee het behoud van kerk, school 
en verenigingen zeker te stellen is nu een 
pre.”
Peter  Koopmans,  v icevoorz i t ter  a . i . 

Parochie  HH.  V ier  Evangel i s ten, 

Duiven-Westervoor t :

Nadenken over 

alternatieve 

mogeli jkheden

“Wij hechten veel waarde aan een 
schuttersmis tijdens het schuttersfeest. 
Daarom denken we altijd actief mee aan 
de invulling van de viering. Bovendien 
zorgen we ervoor dat tijdens de mis 
jeugdleden erbij zijn, weliswaar onder 
begeleiding van een paar oudere 
vendeliers of schutters. Desalniettemin 
kiezen sommige leden er bewust voor 
om de viering niet bij te wonen. Dat 
moeten we respecteren. We vinden het 
als schutterij belangrijk dat de traditie 
wordt voortgezet. Op een avond van onze 
parochie – het thema was destijds de 
vitaliteit van de geloofsgemeenschap – 
was onze vereniging vertegenwoordigd 
door vijf leden. Daarmee tonen wij aan 
dat we het belangrijk vinden dat de 
kerk openblijft. De kerk geeft duidelijk 
aan geen ‘evenementenkerk’ te zijn. 
Ze kan niet leven van Kerstmis, Pasen, 
carnaval en schuttersfeesten. Het is tijd 
voor een verandering. Waar vroeger in 
onze schutterij de jaarvergadering werd 
geopend met de christelijke groet, en 
daarna jarenlang hiervoor geen plaats 
meer was, wordt de vergadering nu weer 
geopend met een moment van bezinning. 
Dit is een begin. Schutterijen en gildes, 
en eigenlijk alle andere verenigingen, 
moeten een actieve rol gaan spelen in 
het open houden van kerken, vooral in 
de kleinere kernen. Er zou nagedacht 
moeten worden over alternatieve 
gebruiksmogelijkheden naast de 
kerkdiensten. Het op gang brengen van 
dit proces komt voor een aantal plaatsen 
te laat. Bij ons hopelijk niet.
Bas Loeters ,  secretar is 

S t .  I s idorus  Oud-Di jk
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Erel id

In het weekend staat hij onder de lat, maar als het plaatselijke 
gilde Claudius Civilus uittrekt is hij het liefst in Pannerden. 
Feyenoord-keeper	en	dorpsjongen	Erwin	Mulder	(25)	is	trots	lid	
van de vereniging. En zal dat blijven. Zijn overleden vader heeft het 
schuttersgilde als bestuurslid jarenlang gesteund. “Hij deed het met 
volle overgave.”

Zien	de	mensen	in 	Pannerden	jou	
als  s tervoetbal ler?
“Er zullen vast mensen zijn die mij meer 
zien	als	de	keeper	van	Feyenoord	1	met	
een voorbeeldfunctie, maar ik hoop en 
ik denk ook dat de meesten mij gewoon 
zien als de dorpsjongen van weleer. Als 
ik in het dorp rondloop dan heb ik wel 
veel aanspraak, maar dat is normaal in een 
kleine gemeenschap waar iedereen elkaar 
kent.	Voetbal	en	Feyenoord	is	lang	niet	het	
enige gespreksonderwerp, we praten over 
van alles. Maar het gaat er logischerwijs 
natuurlijk wel vaak over. Als we met 
Feyenoord	gewonnen	hebben	dan	zijn	die	
gesprekken doorgaans leuker, maar ik kan 
er volgens mij wel goed mee omgaan.”

Volg je  de verr icht ingen van de 
p laatse l i jke  voetbalverenig ing 
RKPSC?
“Die verrichtingen van RKPSC houd ik 
zeker wel in de gaten, ja. Het bezoeken van 
wedstrijden is nu natuurlijk wat lastiger 
aangezien ik meestal zelf moet spelen op 
zondag. Maar als ik een enkele keer de 
mogelijkheid heb, zoals laatst toen we met 
Feyenoord	op	zaterdagavond	speelde,	
dan vind ik het leuk om daar weer eens 
een kijkje te nemen. Er spelen ook veel 
vrienden van mij in het eerste van RKPSC, 
dus dat maakt het extra leuk. Op hun beurt 
komen ze ook wel eens bij mij kijken in De 
Kuip.”

Weten p loeggenoten waar 
Pannerden l ig t?
“Ze vragen mij weleens hoe het is om 
in een wat kleiner dorp te wonen en er 
worden wel eens opmerkingen gemaakt 
over de afstand die ik elke dag moet 
afleggen. Maar altijd op een leuke en 

Erwin Mulder, topkeeper en l id van de schutteri j

Trots op de inzet 
van mijn vader

grappige manier. Ik vertel dat ik me 
er thuis voel en daar hebben ze begrip 
voor. Natuurlijk heb ik er in het verleden 
wel even korte tijd over nagedacht om 
te verhuizen, maar ik voel me goed in 
Pannerden en zag er de noodzaak niet 
van in. Ook zit ik dicht bij familie en 
vrienden. De rit van Pannerden naar 
Rotterdam gebruik ik om over van alles 
en nog wat na te denken en dingen van 
mij af te laten glijden.”

Van jongs af aan 

neem ik deel aan 

de schutters-

activiteiten

Hoe belangr i jk  i s  de schut ter i j  voor 
het  dorps leven in  Pannerden?
“Naar mijn mening vervult de schutterij 
zeker een belangrijke sociale functie 
voor het dorpsleven in Pannerden. Ik 
ben er zelf ook lid van, zodat ik deel kan 
nemen aan verschillende activiteiten. 
Dat heb ik altijd gedaan en daar bewaar ik 
mooie herinneringen aan. Veel mensen 
kunnen er over meepraten, denk ik. Het 
is als de eerste keer dat je naar de kermis 
gaat. Als klein jongetje vond ik vooral de 
botsauto’s erg stoer. Ik ging meestal met 
klasgenoten of vrienden.”

Je vader  heef t  in  het  ver leden vee l 
werk verzet  a ls  bestuurs l id  van 
C laudius  C iv i lus .  Wat  weet  je  daar 
ze l f  nog van?
“Mijn vader spande zich samen met 
nog zeven man altijd enorm in als 
bestuurslid. Hij was altijd enthousiast 

en deed het met volle overgave. Als 
kind ontging je dat niet en het was ook 
indrukwekkend om te zien. Zeker in 
de laatste weken voor een bepaalde 
activiteit of evenement was hij er buiten 
zijn gewone werk heel veel tijd aan kwijt, 
maar hij deed het zichtbaar graag. We zijn 
zeker trots op zijn bijdrage.”

Zou	je 	in 	de	voetsporen	van	je	
vader  wi l len t reden?
“Op dit moment niet. Ik ben nu eigenlijk 
vooral en misschien wel alleen bezig met 
mijn voetbalcarrière, dus of ik ook zo 
ondernemend ben aangelegd is moeilijk 
te zeggen. Het keeperschap heb ik wel 
van hem meegekregen. Al heeft hij mij 
nooit gedwongen een keeper te worden. 
Hij liet de keuze aan mij en motiveerde 
mij alleen.”

Leef t  de kermis  nog s teeds b i j  de 
fami l ie  Mulder?
“Mits	het	programma	van	Feyenoord	het	
toelaat probeer ik daar wel wat tijd voor 
vrij te maken. Als het kermis is, dan is er 
drie dagen feest in het dorp, dus ergens 
in die drie dagen lukt dat meestal ook 
wel. Na het overlijden van mijn vader 
leeft het misschien nu iets minder bij de 
familie Mulder, maar we gaan altijd nog 
wel en beleven er nog steeds veel plezier 
aan. Of ik zelf ooit schutterskoning zou 
willen worden? Daar heb ik zelf nog niet 
over nagedacht. Misschien ooit, maar nu 
kan dat gewoon nog niet.”

Met welke Feyenoord-co l lega 
zou je  wel  eens naar  de kermis  in 
Pannerden wi l len?
“Ik wil er natuurlijk in de eerste plaats 
zelf graag bij zijn. Dat kan alleen als het 
programma	van	Feyenoord	het	toelaat.	
Bijvoorbeeld als ik na een gewonnen 
wedstrijd niet te laat terug in Pannerden 
ben of als ik de dag daarna vrij ben, dan 
laat ik mijn gezicht altijd wel even zien. 
Wie	ik	van	Feyenoord	een	keer	mee	zou	
nemen?	Jordy	Clasie.	Die	is	net	als	ik	zo	
nu en dan wel in voor een grapje.”

Ik zou Jordy Clasie 
wel een keer mee 
naar Pannerden 
wil len nemen

Foto: Feyenoord Media / John de Pater
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Zilverschat

De Gelderse 
Schutterskroniek 
in 1976

Terug naar 1976. We blikken 
samen met dr. Emile Smit terug 
naar de Schutterskroniek, 
officieel orgaan van de Gelderse 
schuttersfederatie. De 26-jarige 
Smit werd tot hoofdredacteur 
gebombardeerd. “Ik wist van 
niets, had nooit iets anders 
geredigeerd dan de schoolkrant 
van het Katholiek Gelders 
Lyceum.”

Nul journalistieke ervaring maar toch 
een mooie tijd, zegt Smit over de 
beginperiode van de Schutterskroniek. 
Hij weet nog goed hoe het blad het 
levenslicht zag. St. Hubertus had zich 
voor het Europees koningsschieten in 
1977 in Nijmegen aangemeld. De 
organisatie werd in een stichting 
ondergebracht, en daarvan was ook het 
schuttersmagazine een onderdeel.
“Er was in maart 1973 al een eerste 
Gelderse Schutterskroniek verschenen. 
Maar dat was een blaadje van twintig 
pagina’s in A5-formaat, dat de leden van 
de federatie gratis thuis kregen – met een 
karrevracht aan reclame er omheen, dat 
wel. Na twee nummers ging het blad 
alweer ter ziele. Dat wilde men in 1976 
voorkomen: de zaken moesten serieus 
worden benaderd.”
En dus werd contact gezocht met Smit. 
“Ik was in oktober 1975 gepromoveerd 

tot	doctor	in	de	Letteren	en	zo’n	titel	zou	
wel goed staan in het blad. Dat was – 
werd mij uit het telefonisch contact met 
federatievoorzitter Jhr. Richard Vegelin 
van Claerbergen duidelijk – ook alles wat 
van mij zou worden gevraagd: mijn 
doctorstitel lenen aan de redactie. Veel 
werk zou het niet meebrengen, dus ik 
stemde toe, hoewel ik niet eens lid was 
van een gilde of schutterij.”

Ik was niet eens 
l id van een gilde of 
schutteri j

T ien voorwoorden
In het najaar van 1976 begonnen de 
redactievergaderingen. Het viel Smit op 
dat de federatie duidelijk wist wat zij 
wilde. “Er waren correspondenten voor 
de vier kringen en er waren allerlei 
hoogwaardigheidsbekleders benaderd 
voor steun. Aldus kon in december 1976 
het eerste nummer verschijnen. 
Het telde liefst tien voorwoorden. Ik 
vond het mijne terug tussen dat van 
de Commissaris van de Koningin, de 
federatievoorzitter, diens voorganger 
baron Sloet, pastoor G. Bergsma van 
Huissen en liefst vijf burgemeesters.”
Het eerste exemplaar droeg het opschrift 
‘2e jaargang no.1’ en werd een redelijk 
succes. De redactie kroop zo snel als 
mogelijk in de pen voor de tweede uit-
gave. Die bevatte federatie- en kring-
nieuws en een tekst over het vijftiende-
eeuwse Huissense Sint-Jorisgilde. Ook 
baron Sloet begon een vervolgverhaal 
over gildehistorie. “Er was tevens een 
eerste overlijdensbericht en daar werd 
later in de redactie over gezucht, want er 
volgden er spoedig meer.”

In 1977 kwam aan 
de Schutters-
kroniek een roem-
loos einde

Dol le  dagen
In 1977, kort nadat het tweede nummer 
van de Schutterskroniek was versche-
nen, vond in Nijmegen het Europees 
Koningsschieten plaats. “Daaraan 
bewaar ik goede herinneringen. Ik was 
als hoofdredacteur van de Gelderse 
Schutterskroniek belangrijk genoeg voor 
de eretribune en voor aanwezigheid bij 
het bezoek aan Commissaris van de 
Koningin Geertsema op zondagavond. 
Het waren dolle dagen.”
Het julinummer van de kroniek was een 
verslag van het Nijmeegse feest. Smit 

In gesprek met eerste hoofdredacteur Emile Smit

schreef er nog een kritische column in als 
reactie op het besluit van de gemeente 
Nijmegen om het beeld van de 
Gildebroeder niet als permanent 
kunstwerk te aanvaarden. Maar het blad 
eindigde op de laatste pagina in mineur: 
het overlijdensbericht van de Europa-
koning Thieu Janssens uit Grote Brogel 
(België).
Tegelijk met het einde van het Europees 
koningsschot kwam er ook een voorlopig 
einde aan de Gelderse Schutterskroniek. 
De stichting waarin het blad was 
ondergebracht ging door financiële 
tegenvallers ter ziele. Smit: “Daarmee 
kwam ook een roemloos einde aan de 
Schutterskroniek en aan mijn hoofd-
redacteurschap. Ik vind het positief dat 
de federatie nu, na zoveel jaren, eindelijk 
weer het initiatief heeft genomen voor 
een nieuw schutters magazine.”

Europees Koningsschieten in Nijmegen
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Schuttersmaal

Groesbeek:

schnitzel 
met fr iet!

Vrouwen krijgen steeds vaker een belangrijke rol binnen het 
schutterswezen. De Gelderse schuttersfederatie juicht die 
ontwikkeling van harte toe en geeft vrouwen in de rubriek 
Schuttersmaal een gezicht. Elize Sanders (48) bindt in deze 
rubriek als eerste de schort voor. Wat heeft zij met schutterijen 
en gilden? En vooral: wat eet zij tijdens festiviteiten?

Staat  de schut ter i j  open 
voor  vrouwen?
“Ja, de vrouw is niet meer weg te denken 
uit de schutterswereld. We zijn op alle 
fronten een grote toegevoegde waarde. 
Binnen de schutterij in Groesbeek merk 
ik dat men openstaat voor vrouwen. Tot 
1994 kon een vrouw geen lid worden, 

de Gelderse schuttersfederatie het idee 
uitgewerkt om een wedstrijdelement 
voor marketentsters toe te voegen aan de 
concoursen.”

Ben j i j  een keukenpr inses?
“Dat valt wel mee. Ik kook graag en ik 
vind het fijn als Wim en ik er samen 
lekker van genieten. Wim houdt vooral 
van wild zwijn of goulash van ree. Of 
gewoon van warm, vers brood met paté 
of brie. Hij lust bijna alles, dus het is 
heerlijk en gemakkelijk om voor hem 
te koken.  Alleen ben ik in zijn ogen 
de schuldige, omdat hij het allemaal 
moet opeten...! Goed eten, dat kunnen 
we hier wel. We hebben het van thuis 
meegekregen en natuurlijk zijn we 
woonachtig aan de Duitse grens. Dan 
komen er vanzelf lekkere dingen op 
tafel.”

Hoe z iet  jouw favor ie te 
schut tersmaal  eru i t?
“Dat is schnitzel met jager- of zigeuner-
saus en friet met salade. Het is een 
sim pel menu dat zowel onder onze 
schutters als binnen de plaatselijke 
carnavalsvereniging al jaren dé maaltijd 
is na een lange dag met de schutterij. 
Daarnaast is de cocktail Elize een 
aanrader. Het toetje is een kwestie van 
heerlijk uitbuiken, wat drinken, de dag 
laten passeren en dan lekker naar bed.”

Aan wie zou j i j  de kookschor t  van 
deze rubr iek  wi l len doorgeven?
“Lizet	te	Kloese.	Zij	is	eveneens	
marketentsterjurylid.”

Cocktail  El ize
Ingrediënten: 	•••	Gekookte	kipfilet 	•••	Blaadje	sla 	•••	Mandarijntjes	of	stukjes	
ananas 	•••	Cocktailsaus 	•••	Paprikapoeder
Bereidingswijze: Pak een cocktail glas, leg hierin een blaadje sla. Hierop doe je de 
gekookte stukjes kipfilet. Maak in het midden ruimte vrij voor de cocktailsaus 
en	doe	daar	wat	paprikapoeder	bovenop.	Leg	tot	slot	bovenop	wat	stukjes	
mandarijn of ananas. 

Schnitzels met jager- of zigeunersaus, geflankeerd 
door knapperige fr iet

Ingrediënten:	Grote	Duitse	varkensschnitzels	(maat	stoeptegel)	•••	Potje	zigeuner-	
of	jägersaus	•••	Duitse	mayonaise	•••	Dikke	Vlaamse	frieten	•••	Verse	krop	
sla	•••	Blokjes	fetakaas	•••	Stukjes	komkommer	•••	Cherrytomaatjes	•••	
Rozijnen	•••	Bieslook	(ook	wel	piepkeslook)	•••	Yoghurtsaus	•••	Peper	en	
zout

Bereidingswijze: Bak de schnitzels rustig aan twee zijden. Verwarm de saus en voeg 
deze naar eigen smaak toe aan de schnitzels op het bord. Plaats hieromheen de 
goudbruine,	dikke	Vlaamse	frieten	en	voeg	hier	wat	Duitse	mayonaise	aan	toe.		
Doe de sla in een grote kom en voeg daarbij naar eigen smaak de blokjes fetakaas, 
stukjes	komkommer,	cherrytomaatjes,	rozijnen,	bieslook	(piepkeslook)	en	
yoghurtsaus.	Meng	het	geheel	en	voeg	peper	en	zout	toe.

maar alleen donateur zijn. In 1989 werd 
het majorettekorps opgericht en dat 
bracht een discussie op gang die vijf jaar 
duurde. Sindsdien hebben vrouwen 
dezelfde rechten en plichten als een 
man. We kunnen gewoon lid worden en 
overal aan deelnemen.”

Wie is  b innen ju l l ie  gez in  de 
fanat iekste 	schut ter : 	j i j 	o f 	je 	man?
“Wim, mijn man, is fanatieker. Dat 
heeft ook te maken met zijn functie: 
hij is voorzitter van de Gelderse 
schuttersfederatie. Maar we zijn beiden 
zeer betrokken bij alles wat zich afspeelt 
in de schutterswereld. Ook in Europa. 
We kijken uit naar alle evenementen en 
proberen daarvoor zo veel mogelijk onze 
agenda’s vrij te houden.”

Wat is  je  hoogtepunt  tot  dusver?
“Het jaarlijkse Gelderse Marketentsters-
treffen.	Voor	onze	marketentsterjury	
is dat keer op keer een belangrijke 
ontmoeting. We spreken er met men-
sen die ook marketentster willen 
worden en helpen hen vanuit het 
jurycollege	met	de	oprichting	van	een	
groep binnen hun vereniging. Iedere 
deelnemer vindt het een fantastische 
dag. Daarnaast hebben we samen met 
de vrouwen van de bestuursleden van 

Naam: Elize Sanders

Leefti jd: 48

Woonplaats: Groesbeek

Schutterij: St. Hubertus De Horst-

Groesbeek

Functie: marketentster, l id 

van de activiteitencommissie 

van schutterij St. Hubertus en 

marketentsterjurylid van de 

Gelderse schuttersfederatie

Beroep: interieurverzorgster en 

woonassistente op een gesloten 

afdeling in verpleeghuis Joachim 

en Anna in Nijmegen
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Een abonnement  op HUUB?

Wilt u zich abonneren op dit magazine? 
Voor slechts € 15,= krijgt u HUUB 3x per jaar 
thuisgestuurd  (los nummer: € 5,95)

Stuur een e-mail naar: 
huub@schuttersnet.nl met:
naam	•••	adres	•••	postcode	en	woonplaats	
•••	bankrekeningnummer

Of download de machtigingskaart op 
www.schuttersnet.nl en stuur deze  naar:

Administratie HUUB
Van der Veldeweg 21
6562 WD  GROESBEEK

Uw adver tent ie  in  HUUB?

Wilt u met uw bedrijf adverteren in dit magazine?

Formaat  Totaalprijs 1 jaar
1/4 pagina staand € 300,=
1/2 pagina liggend € 400,=
1/1 pagina  € 500,=
achterpagina € 600,=

Meer	in format ie :	

Administratie HUUB
Brenda Smit
06 463 520 19 
huub@schuttersnet.nl

informatie
Federatie Gelderse schuttersgilden en 
schutterijen St. Hubertus is de overkoepelen-
de organisatie van schuttersgilden en 
schutterijen uit de provincies Gelderland en 
Overijssel. De federatie is aangesloten bij de 
Europese Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden. www.schuttersnet.nl

Federat iebestuur :
W.J.M. Sanders, voorzitter
M. Hoekstra, secretaris
S. Kok, penningmeester
G. Staring, vice-voorzitter
E. te Kloese
M. Makaay
A.H.M. Reuling
B.B. Smit
J. Könning

Beschermheer :
C. Cornielje, Commissaris van de Koning in 
Gelderland

De federatie omvat vier regionale kringen 
waarbij verenigingen zijn aangesloten. 

Kr ing	R i jk 	van	Ni jmegen	en	Betuwe:
R.K. Schutterij St. Hubertus, De Horst - 
Groesbeek	•••	Schutterij Vriendenkring 
Leuth,	Leuth	•••	Schuttersgenootschap 
O.E.V. 1, Millingen a/d Rijn	•••	Schutterij 
Orde Eendracht Vreugde, Millingen a/d Rijn
Schutterij Beek - Ubbergen - Berg en Dal, 
Beek-Ubbergen	•••	Schutterij Eendracht, 
Ooij gem. Ubbergen	•••	Schutterij EMM 
Kekerdom, Kekerdom gem. Ubbergen
St. Damianus Gilde, Niftrik	•••	Gilde 
St. Salvator Mundi, Nederasselt	•••	
De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel, 
Doornenburg	•••	Schuttersgilde St. Bavo, 
Angeren	•••	Schuttersgilde St.-Sebastianus, 
Gendt	•••	Gilden van St. Gangulphus en 
St. Laurentius, Huissen

Kr ing	de	L iemers :
Schutterij St. Andreas, Zevenaar	•••	
Schutterij Onderling Genoegen, Duiven	•••	
Schuttersvereniging St. Anna, Oud-Zevenaar
Schutterij Eendracht Maakt Macht,	Ooy-
Zevenaar	•••	Gilde St. Jan, Babberich	•••	
Schuttersgilde Claudius Civilis, Pannerden 
•••	Schuttersgilde Vrede en Vriendschap, 
Herwen	•••	Schuttersgilde Excelsior,	Lobith 
•••	Schuttersvereniging Eendracht Maakt 
Macht, Spijk	•••	Gilde St. Remigius, Duiven 
•••	Schutterij Eendracht Maakt Macht, 
Groessen	•••	Schutterij Willem Tell,	Loo	
(Duiven)	•••	Schutterij Eendracht Maakt 
Macht, Giesbeek

Kr ing	Mont fer land:
Schutterij St. Martinus Greffelkamp, Didam 
•••	Schuttersgilde Loil Vooruit,	Loil	•••	
Schutterij Wilhelmina, Didam	•••	Schutterij 
St. Isidorus Oud-Dijk, Oud-Dijk	•••	R.K. 
Schutterij St. Antonius, Nieuw-Dijk	•••	De 
Eendracht, Didam	•••	R.K. Schutterij  De 
Heegh, Didam	•••	Schutterij De Eendracht 
Nw Wehl, Nieuw-Wehl	•••	Hooglandse 
schutterij Sint-Martinus, Braamt	•••	
Schutterij St. Jan, Kilder

Kr ing	de	Achterhoek:
Schutterij Sint Martinus Dichteren, Dichteren 
•••	Schuttersgilde St. Martinus Gaanderen, 
Gaanderen	•••	Schutterij St. Martinus, Wehl 
•••	Schutterij De Eendracht, Wehl	•••	Het 
Gilde St. Oswaldus, Stokkum	•••	
Schuttersvereniging St. Antonius,	Lengel	•••	
Schutterij Wilhelmina, Azewijn	•••	
Schuttersvereniging Willem Tell, Silvolde 
•••	Schuttersgilde St. Joris, Ulft	•••	
Schutterij De Eendracht, Ulft	•••	
Schuttersgilde St.-Hubertus, Ulft	•••	Onze 
Lieve Vrouwe Gilde, Varsselder-Veldhunten 
•••	Schutterij “De Eendracht”, Etten	•••	
St. Walburgisgilde, Netterden	•••	Schutterij 
St. Martinus Schuttersgilde, Megchelen	•••	
Schuttersgilde Wals Wieken Milt, Gendringen 
•••	Schutterij vereniging Eendracht Maakt 
Macht, Dinxperlo	•••	St. Switbertus, 
Lichten	voorde	•••	Drumband Schans-
kloppers,	Lievelde	•••	Vereniging Schutters-
gilde St.-Jan, Keijenborg	•••	Schutterij St. 
Sebastiaan, Zieuwent-Marienvelde	•••	
Schuttersvereniging Glanerbrug, Glanerbrug 
•••	Haaksbergsche Schutterij, Haaksbergen 
•••	Deldense Schuttersvereniging, Stad 
Delden	•••	Schutterij Eendragt Voorst, 
Voorst

Colofon:
HUUB is een ui tgave van Federat ie Gelderse schuttersgi lden en schutter i jen St .  Hubertus
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Redact ie:  Wim Sanders  ••• Rik	Boolt ink	•••	René	Bremer	•••	Brenda	Smit	
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Vormgeving: Harald Slaterus

Druk: De Drukwerkfabriek
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HOE TEVREDEN BENT U?

Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw 

reactie op het eerste nummer van 

HUUB. Laat ons via Twitter 

(@StHubertusGLD) weten hoe het 

eerste nummers is bevallen. Daarnaast 

mag u ons altijd benaderen met tips, 

suggesties en ideeën voor het volgende 

nummer. We nemen uw terugkoppeling 

absoluut ter harte.


