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Schuttersvrienden
Terugkijkend op het afgelopen jaar
realiseer je jezelf dat ook dit jaar weer
razend snel verlopen is. Voor onze
vereniging is het een bewogen jaar
geweest. Een jaar waarin we onderling
hebben samengewerkt en waarin
we feest hebben gevierd. 2006 was
het jaar waarin we samen op een
geweldige manier ons 110-jarig jubileum
hebben gevierd. We hebben Onderling
Genoegen weer eens extra in de kijker
gezet. Voor ons ligt weer een nieuw jaar
open, de eerste activiteiten hebben we
al gehad. Ik hoop wederom dat onze
functionarissen zich met veel plezier
blijven inzetten voor onze vereniging.
Een activiteitenkalender vinden jullie in
deze Schuttersproat.
En vroegere activiteit willen we
weer oppakken. Na een concours
samen even napraten. We hebben
afgesproken met Liemers Harmonie
Duiven dat na een concours, waar
we aan meegedaan hebben, in het
Muziekhuus aan de Visserslaan gezellig
nog even nagepraat kan worden over
de resultaten enz., uiteraard onder
het genot van een drankje. De eerste
keer dat we dat willen doen is na het
concours in Giesbeek op 6 mei.
Enkele malen is er al een suggestie
gedaan richting bestuur om voor onze
leden vlaggen aan te schaffen met
daarop het logo van onze schutterij.
In deze Schuttersproat zit een los
inlegvel waarop je kunt invullen of je
een vlag wilt bestellen. Als er voldoende
belangstelling is willen we vlaggen
laten maken. Aan u allen is het om
te reageren en ervoor te zorgen dat
tijdens feestagen en de kermis Duiven
vol hangt met Onderling Genoegenvlaggen. En hoe meer we er kunnen
bestellen, hoe goedkoper ze worden.
Veel leden hebben zich de afgelopen
tijd ongerust gemaakt over het schieten
zoals wij dat gewend zijn bij de
schutterij. Er was nogal wat te doen
over het verplicht lid worden van de
KNSA, met alle consequenties die
dit met zich mee zou brengen. Ik kan
u gerust stellen, wij kunnen gewoon
blijven schieten zoals altijd. Tot slot een
wens voor u allen: Laten we er samen
weer een fijn schuttersjaar van maken!

80 en 60 jaar lid van O.G.
Het is al weer even
geleden maar op
woensdag na de
afgelopen kermis, de
schuttersdag dus zijn
twee trouwe schutters
thuis gehuldigd.
Beide heren konden
niet naar CCOG
komen omdat hun
gezondheid te wensen
overliet.
Bij de heer H. van
Brandenburg werd het
dagelijks bestuur heel
hartelijk ontvangen, en zichtbaar trots ontving de
heer van Brandenburg de speld en de oorkonde
van voorzitter Piet Mathijssen wegens zijn 60
Ruimte
jarig lidmaatschap van Onderling Genoegen.
`s Middags vond er een unieke gebeurtenis plaats.
voor
De 98 jarige heer W. Vuulink was 80 jaar lid van
adressticker
Onderling Genoegen. Dit is bij onze schutterij
nog nooit voorgekomen, er moest zelfs een speld
voor gemaakt worden. Het dagelijks bestuur, het
kersverse koningspaar Johan en Annemieke en ook burgemeester Zomerdijk
togen gezamenlijk naar het Duivense Broek om Willem Vuulink te feliciteren.
Nadat eerst de voorzitter zijn lovende woorden tot Willem gesproken had, werd
de speld door de burgemeester opgespeld. Ons koningspaar overhandigde de
oorkonde en natuurlijk bloemen. Willem liet alles over zich heen komen, en
keek samen met familie en gasten terug op zijn 80 jarig lidmaatschap. Wat
altijd veel indruk op hem maakte was de schuttersmis.Ook in de processie
liep hij mee, nadat hij op de zaterdag en de zondagmorgen mee geholpen had
met het versieren
van de Ploen en
de Woerdstraat.
Wat hem vooral is
bij gebleven is dat
kermis stond voor
feest in Duiven. Hij
beloofde, dat wanneer
hij 100 wordt, er een
groot feest gehouden
wordt.

P. Mathijssen
voorzitter
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Vendelen, toch wel meer dan vlaggenzwaaien
In een van mijn eerste bijdragen
voor de Schuttersproat heb
ik beloofd dat ik ‘binnenkort’
een stukje zou wijden aan
het vendelen. Ik geloof dat
Schuttersproat inmiddels zo’n
10 jaar bestaat. Het wordt dus zo
langzamerhand wel tijd om die
belofte eens waar te maken.

er veel overeenkomsten. Toch denkt niet
iedereen hetzelfde over de betekenis van
de bewegingen. Een voorbeeld van ‘een’
uitleg van enkele vendelslagen die ook door
onze vendeliers gemaakt worden vind je
hieronder. Ik heb deze keer maar eens niet
de gebruikelijke ‘Gelderse’ uitleg genomen
maar een voorbeeld van onze Brabantse
gildenbroeders van het St. Jorisgilde te
Gemert:

Eerst maar eens kijken wat de ‘buitenwereld’
zegt van het vendelen. Internetencyclopedie
Wikipedia zegt over vendelen onder andere
het volgende: “Vendelen, beter bekend onder
de term vaandelzwaaien of vlaggenzwaaien,
is een sport waarbij behendigheid en
lenigheid centraal staan.” En een stukje
verder: “Nu, wat is vendelen precies? Wel,
vendelen is, zoals gezegd, vlaggenzwaaien.
Zwaaien met een vlag, dus. Maar het is
eigenlijk veel meer dan dat.”

1. Ronddraaien boven het hoofd:
Vendeldraaier, stoere knaap, hou je kloek
en sterk in de strijd die gaat komen. Strijd
voor het recht der vrijheid maar houd de
vlag onbesmet.
2. Om de enkel: Laat de vlag steeds draaien,
maar houd ze in alle omstandigheden
schoon en rein, al draait ze laag boven
de grond, want het vaandel is ook
een symbool van onkreukbaarheid en
zuiverheid.
3. Overstappen: De vijand probeert mij
de vlag te ontnemen nu hij mij niet kan
overwinnen, maar het zal niet gaan. Ik
zal zijn tussen de vlag en hem; tussen het
goede en het kwade en de vlag zal blijven
draaien.
4. Achter de rug en onder de knie door:
Hoe zwaar is ‘s-vijands druk, hoe moet
ik vechten en diep neerbuigen om zijn
slagen te ontgaan, maar de vlag afgeven
of laten vernederen: dat nooit.
5. Opgooien boven het hoofd: Hou de eer
hoog en wees edelmoedig tegenover de
vijanden. Bezoedel de vlag niet door
verkeerde daden.

Wat moet een oud-vendelier en ‘schutter
vanaf de paplepel’ nu met zo’n omschrijving.
Zien wij vendelen als een ‘sport’?
Natuurlijk, we doen mee aan wedstrijden.
We doen ons best om een 1e prijs te halen.
Maar toch komt de definitie van Wikipedia
niet overeen met het gevoel dat ‘wij’ hebben
bij ons vendelen. De zinsnede “Maar het is
eigenlijk veel meer dan dat.” spreekt nog het
meeste aan.
Maar wat is er dan meer? Probeer dat maar
eens te omschrijven. Gradus Hugen, ons
aller leermeester in het vendelen, heeft
ons altijd meegegeven dat het vendelen
moet worden gezien als een gebed. Als een
uitbeelding van de strijd tussen goed en
kwaad. Iedere ‘slag’ met het vendel heeft zo
zijn eigen betekenis. Die zienswijze wordt
gevolgd door vele Gelderse schutterijen en
ook de Brabantse schuttersgilden. Als je
de verschillende beschrijvingen van zo’n
vendelgebed met elkaar vergelijkt, dan zijn
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Met het vendelgebed alleen ben je er naar
mijn mening nog niet als je de speciale
betekenis van het vendelen voor het
voetlicht wilt brengen. Met het vendelen
willen we immers niet alleen maar een
strijd uitbeelden. We willen eigenlijk ook
altijd een eer bewijzen aan hen voor wie het
vendel wordt gezwaaid. We staan er niet zo
bij stil, maar er wordt eigenlijk nooit ‘zo
maar’ gevendeld. Altijd is het vendelen een
eerbetoon aan iets of iemand. Wij vendelen
in de eerste plaats voor ons koningspaar.
Ook vendelen wij voor onze wereldlijke en
geestelijke overheden. We vendelen voor
onze jubilarissen. We vendelen voor onze
bejaarden in Thuvine, maar dan ook altijd in
het bijzijn van de koningsparen. Zelfs tijdens
vendelwedstrijden, wanneer het ‘lijkt’ dat
we alleen voor een jury vendelen, wordt het
standaardvaandel van de schutterij opgesteld.
Het vendelen blijft ook op dat moment een
eerbetoon aan ons vaandel. Dat vaandel
staat op zijn beurt weer symbool voor onze
vereniging en ons koningspaar. En geloof
het maar. Dat vendelen wordt ook gevoeld

als een eerbetoon. Vraag maar eens aan ieder
willekeurige oud koning of koningin hoe het
voelde toen voor de eerste keer het vendel
speciaal voor hen werd gezwaaid…
Het speciale gevoel dat aan vendelen is
verbonden is ook inspiratie geweest voor
menig vers of rijmelarij. Een beetje zoeken
op internet levert fraaie resultaten. Wat denk
je bijvoorbeeld van de tekst hieronder.

Hoe enig mooi is ’t vlaggenspel,
Sierlijk kunstig, traag en snel.
Bruisend leven, uiting van kracht,
Zwaaien met vaandels, wat een pracht !
Laag over de grond, hoog in de lucht,
Spelend, volhardend, vrij en tucht.
Dynamisch, zelfverzekerd, heen en weer,
Brengen vaandels vreugde, telkens weer.
Lenig ritme, kleurenpracht,
Victorie zaaien, dag en nacht.
Festijn van vreugde, feestelijk getint,
’t zijn vaandels, ’t zijn vaandels m’n kind !
Levendig, warm menselijk, dat is mooi.
Geest en stof, een vriendenspel,
’t zijn vaandels, U begrijpt het wel.
Toch is het vendelen niet alleen maar
een serieuze bezigheid. We weten dat de
gemiddelde vendelier zich prima in kan
houden wanneer hij nog ‘de mat’ op moet.
Maar zit het werk er op, dan is hij een
schutter als ieder ander. Treffend is dit
neergelegd in onderstaand rijmpje dat ik ook
ergens tegenkwam.

’n Vendelier wil ’t liefst draaien,
Met z’n vlag ’n wedstrijd zwaaien,
En prijs of niet,
Met bier en friet,
Gaat hij “ze”in de tent er doordraaien.
Ik slaag er niet echt in om een verklaring
te geven voor het “gevoel” dat vendelen
met zich mee brengt. Het gevoel van het
aanschouwen van een kleurrijk vendelspel.
En al helemaal niet het gevoel van het
deelnemen hieraan. De kik van het perfecte
optreden. Het vendel dat precies doet wat jij
wilt. Je moet het zelf echt eens meemaken.
Jullie hoofdcommandant, Frans Dieker

Drie generaties bij de handboogschutters van
Schutterij Onderling Genoegen
In 1980 besloten een groep trouwe
leden van O.G. om een handboog
groep op te richten. Deze groep
bestond uit Jan, Frans en Clemens
Dieker, Theo van Diek, Jan Hugen en
Henk Peer.
Op 22 april 1980 werd een eerste

Colofon
Schuttersproat is een uitgave van
Schutterij Onderling Genoegen.
Redactie:
Piet Mathijssen
Geert Roelofs
Ben Berends
Esther Roording
Verder werkten aan dit nummer
mee:
Frans Dieker
Joop Harmsen
Vormgeving:
Esther Roording

demonstratieavond verzorgd, door
handboogvereniging Ons Genoegen
uit IJsselstijn Limburg.
Dit leverde veel nieuwe leden op
voor de handbooggroep. Er werd in
competitieverband en op concoursen
met wisselend succes geschoten. Twee
leden uit Huissen meldden zich bij
O.G. en zijn tot op heden lid van deze
groep.
Toen ik in 1995 stopte als bieleman en
deze functie overdroeg aan mij zoon
Eddy, ben ik zelf weer actiever gaan
schieten met de handboog.
Henk Peer
Kort nadat Henk dit stukje
geschreven had overleed hij
onverwacht op 65-jarige leeftijd.
Als 2e in de generatie Peer, enthousiast
gemaakt door pa, melde ik me in 1988
aan als handboogschutter.
In die tijd hadden wij ook een echte
instructeur, Pablo genoemd. Hij
leerde ons de fijne kneepjes van het
handboogschieten. We schoten in de
zomermaanden buiten bij Jan Dieker
op de Eng. De vierkamp met E.M.M.

Ooy – St. Anna Oud Zevenaar – en
St. Andreas Zevenaar waren
spannende wedstrijden, waar diversen
prijzen zijn behaald.
We hebben op de dinsdagavonden nu
een leuke groep die elkaar motiveert
om tot betere prestaties te komen,
maar waar de gezelligheid voorop
staat.
Eddy Peer
Als 3e in de generatie Peer begon ik in
2003 als pias bij de Schutterij,
wat ik nog steeds doe met Eef Brusse.
Toen mijn vader 2005 vroeg of ik
bij het handboogschieten eens een
keer kwam kijken, mocht ik het ook
proberen en dat lukte ook aardig.
Ik mocht op de 9-meter baan schieten
en scoorde gelijk 56 punten
Nu schiet ik op de 18-meter baan en
dat gaat best goed.
Ik vind het leuk en gezellig om
handboog te schieten.
Ik hoop dat ook wat jongeren zich
opgeven voor het handboogschieten.
Raoul Peer

Drukkerij:
JP Tamminga Duiven
Redactie-adres:
Redactie Schuttersproat
p/a Heilweg 3a
6922 JC Duiven
pjmathijssen@mijnabel.com
Bent u geïnteresseerd in de advertentiemogelijkheden in Schuttersproat en/of op de website van
Schutterij Onderling Genoegen,
neem dan contact op met Ben
Berends 06-30 320 920 of stuur een
e-mail naar benberends@planet.nl
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Fotograaf Jacques Kok biedt Onderling Genoegen het boek aan met daarin de
fotoreportage van het 110-jarig jubileum

In Memoriam
In de periode van maart 2006 t/m
februari 2007
zijn de volgende leden ons
ontvallen:

Jan van Huet
Anton Wolters
Henk Peer

maart 2006
sept. 2006
jan. 2007

Wij hopen dat de nabestaanden de
kracht mogen ontvangen om zonder
hen verder te gaan.

Activiteiten 2007
Schutterij Onderling Genoegen Duiven
Datum

Evenement

In deze Schuttersproat treft

April
15

Oefening samen met LHD op parkeerplaats tussen Makro en

u weer een aantal kleine

Praxis (11:30 - 12:30) tegenover Schickendantz Walsbekleding,

advertenties aan, mede

Fotograaf 38 Duiven
30

om de kosten van dit blad

Koninginnedag

te drukken. Graag vragen

Mei
6

Concours EMM Giesbeek

wij u, schutters, denk aan

Augustus
25

Taptoe Duiven

deze adverteerders. De ene

26

Begin Kermis

dienst is de andere waard.

27

Kermis maandag

28

Kermis dinsdag

29

Schuttersavond woensdag

September
9

Concours Mechelen (België)
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Neptunus 2, 6922 LB Duiven
Tel. 0316 261805
Fax. 0316 372422
Mobiel 06 53561725
info@vanaalstbv.nl

“Eindelijk Schutterskoning”
Dat waren mijn eerste woorden die ik in mezelf uitsprak toen ik de vogel naar beneden
wist te halen.
We kijken nu al terug op een heel mooi half
jaar koningsschap van Onderling Genoegen.

De installatie van het
koningsschap was voor ons
toch een bijzonder moment,
wij namen het namelijk over
van onze vrienden Eddy en
Ans Boss. Als je dan aan
het einde van de middag
thuis komt, heb je even rust
om bij te komen. Deze tijd
is niet lang, want buiten zijn
de buurt en de vrienden al weer druk bezig om de barricade op te bouwen. Al het andere wat gebeurde schrijf ik in
de volgende Schuttersproat.
Alleen over ons eerste ‘naar buiten treden’ als koningspaar
op de woensdagmiddag, direct na de kermis wil ik nu een
stukje schrijven.
Wat ik die middag heb meegemaakt zal mij nog lang bij
blijven.
Samen met het dagelijks bestuur en burgemeester
Zomerdijk gingen we naar Willem Vuulink.
Willem Vuulink in de leeftijd van 98 jaar is 80 jaar lid van
onze schutterij.
Tijdens de huldiging genoot hij met volle teugen van alle
belangstelling die er voor hem was.
Alle verhalen die hij van vroeger vertelde rond het hele
kermis gebeuren en de processie vond ik schitterend.
Zijn woorden “Schutters zijn niet vies van een feest”
spraken mij erg aan.
Tot slot wil ik het bestuur
en de vriendengroep alvast
bedanken voor hun inzet
die zij hebben getoont in
dit eerste half jaar koningsschap.

De maandag begon met zeer slecht weer op het kerkplein
en bij de koning thuis aan de Woerdstraat. Ik wilde die dag
mee gaan strijden voor het koningsschap, dit voor de vierde
maal achter elkaar. Het prijsschieten ging vanwege het
slechte weer niet door.
Voor het koningsschieten hadden zich 5 kandidaten opgegeven.
Tijdens de loting trok ik nummer 5. Het koningsschieten
was een mooie strijd, met een spannend eind.
Nummer 1, Hans Kersten, schoot de vogel helemaal in
stukken, er bleef nog een klein stukje hangen op de pin.
Met nog 3 man voor me dacht ik dat ik het dit jaar wel
weer kon vergeten. Maar de schutters misten het doel.
Bij het omroepen van mijn naam dacht ik, het is nu of nooit
meer. Toen het schot gevallen was, keek ik nog eens goed
naar de kogelvanger. Ik hoorde het gejuich van het publiek.
En toen wist ik het : eindelijk ik heb hem.
Vanaf dat moment laat je alles maar over je heen komen.

Johan en Annemiek Tilleman
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Ledenvergadering 2007
Op maandag 5 februari jl.
is weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van
Onderling Genoegen.
De opkomst was gezien het
grote aantal leden maar matig. Op verzoek van leden is
enkele jaren geleden de jaarvergadering verplaatst van
de vrijdag naar de maandagavond. Laat ons eens weten
of u deze avond het meest
geschikt vindt of dat we een
andere avond moeten kiezen.
Het bestuur wil graag wat
meer leden op de vergadering begroeten.
Na de opening van de vergadering keek de voorzitter
even terug op het afgelopen
jaar 2006, het jaar waarin
Onderling Genoegen haar
110-jarig bestaan vierde.
De notulen en het jaarverslag werden door de secretaris gepresenteerd, al met al
een heel verhaal.
Daarna was het woord aan
de penningmeester, die zijn
jaarverslag van 2006 en de
begroting voor 2007 presenteerde.
Het concours dat vorig
jaar gehouden is, heeft een
positief resultaat opgeleverd.
In de kascommissie werd

Stan Gerichausen als opvolger van Marten Hoekstra
gekozen.
De concoursen voor het jaar
2007 en voor 2008 werden
genoemd en door de leden
aangenomen. Al is het jaar
2008 nog ver weg, de Federatie wil voor eind december
van de verenigingen weten
waaraan ze in 2008 deel-

De voorzitter maakte tevens
bekend dat Geert Roelofs is
gekozen als penningmeester
van Kring de Liemers.
Na een korte rondvraag, de
voorzitter had graag nog wat
meer feedback gehad, werd
de vergadering gesloten, en
is nog een hele poos aan de
bar nagepraat.

Jubilarissen kermis 2006

Bij zijn afscheid biedt Willy Peters de Schutterij
een origineel voorladergeweer aan.
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nemen. Vandaar dat deze
concoursen nu ook onder de
aandacht zijn gebracht en
bevestigd.
De bestuursleden Henk
Verhaaf, Arnold Bisseling
en Geert Roelofs waren aftredend en herkiesbaar. Alle
drie werden ze weer voor
een periode van drie jaar in
het bestuur herkozen.

De gehuldigde jubilarissen tijdens de
schuttersavond van de kermis 2006.

Feestavond CCOG
Weet u nog hoe wij het 110-jarig bestaan van de schutterij
gevierd hebben?
Het was een geweldige avond, een voorloper van het
schuttersfeest. Na afloop hebben we veel positieve reacties
gekregen over de avond, die uiteraard te danken is aan de
organisatie van Onderling Genoegen.
Daarom organiseert het CCOG op 12 mei 2007 een
feestavond met de huisband van Onderling Genoegen:
Commercial Break. Deze gezellige ‘Hollandse Avond’ zal
versterkt worden door 2 artiesten, Arie Ribbens en Jeroen
(Hazes Tribute).
De kaartverkoop is reeds gestart. Ze zijn verkrijgbaar bij
CCOG en kosten €10,-. De avond start om 20.30 uur. Op
deze manier kunnen wij allen alvast een beetje van het
kermisgevoel proeven.

Even voorstellen
Na verschillende oproepen om weer te starten met een
groep aspirant vendeliertjes, reageerden er na een
oproep in de laatste Schuttersproat zes aspiranten.
Later kwamen er nog drie bij.
Enthousiast zijn ze op zaterdag 7 oktober j.l begonnen
met de eerste oefening.
Onder de bezielende leiding van Johan Vermeulen, Marijn
Vermeulen en Marco van Schaik, wordt elke zaterdag

Schutterij Onderling
Genoegen in de prijzen.
Op de federatieve schuttersdag 10 september 2006 bij
St. Andreas in Zevenaar behaalde Onderling Genoegen de
volgende prijzen:
1e prijs Marcheren
1e prijs Defileren
1e prijs vendelen junioren klassiek
2e prijs vendelen senioren klassiek
En de mooiste prijs om te ontvangen is de prijs van de meest
correcte groep. Deze prijs krijg je na Onderlinge inspanning.
Liemers Harmonie kreeg een prijs als beste muziekkorps.
Met dit resultaat konden we tevreden na een geslaagde dag
huiswaarts keren.

enthousiast geoefend en inmiddels kunnen we stellen dat
het een talentvolle groep is.
Onze nieuwe aspiranten zijn:
Luc Veldman, Bob Veldman, Bart Kampes, Stef Kampes,
Dave ter Steeg, Luc van Loon, Suzan Klappers, Lianne
van Schaik en Ilse van Schaik die als reserve meedoet.
Wij wensen deze nieuwelingen bij Onderling Genoegen
veel plezier, en we hopen dat ze lang bij onze schutterij
blijven vendelen.
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Bron: De Gelderlander 20-01-2007, Rien van den Heuvel

Wij schieten op de vogel, nie op mekaar
‘De schutterij is mien leaven”, zegt
de vijfenzeventigjarige Hend van de
Schoot. „Schieten da’s alles veur mien.
Van jongs af aan. As mien vader toen
niet richtig in de roos geschoten had,
dan was ik d’r gaar niet gewest. En ik
trouwes niet alleen. Thuus waren wi’j
met tien bruurs. Allemaol heavige schutters. Drie van mien bruurs, Dut, Dorus
en Theed, hebben zich ok nog koning
geschòten. Meer ku’j toch nie kriegen in
ouw leaven?” Trots grijpt Hend een zak
vol medailles uit de dressoirlade.
„Eiges waar ik ok ’n goeje schutter. Mo’j
’s kieken wah ik allemoal aon pries bi’j
mekaar geschòten heb. ’n Toet vol medailles en daor op de schorsteenmantel
’n helen trop bekers. Nou wil den Hirsch
Ballin, den schient minister van Justitie

te zun, da alle schutters lid worren van
den Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie. Daor mo’j dan ok nog dartig
euro veur betaolen. Den man is gaar
ni wies. Heel mien leaven bun ‘k allenig moar lid gewest van de schutterie.
En nurgens anders van. Dat wol ik zo
hollen ok. En dan wil den sneuperd ok
nog da’wi’j schutters op ’t gemeintehuus
allemaol n bewies van goed gedrag
gaon kopen. Daor mo’j dan ok nog ’s
dartig euro veur dokken.” Hend schiet nu
pas echt uit de slof. „
’n Bewies van goed gedrag. Laot mien
nie lachen. Al zestig jaor lang daldee ik
alle jaors met met ’t schuttersfees, met
koningschieten en al. En alle jaors lever
ik mien daor op ’t schuttersfees ’n best
bewies van goed gedrag: mooi zat en

niet bang. Daor heb ik goed mien bes
veur gedaon. Aes ge ouw goed gedrag
veur dartig euro’s kunt kopen, dan is
mien dat gin driet weerd.” De ogen van
Hend van de Schoot schieten nu echt
vuur. „Woar is al den trammelant goed
veur? Umdat ’n paar criminelen in Tiel
en Kerkrade d’r ’n paar vur de prul geschoten hemmen? Ik wet nie of den
Hirsch Ballin ’t wet, mar wij schieten hier
op de vogel en nie op mekaar. As da zo
waar, dan liep d’r gin leavende schutter
mer dur de Liemers. Jao, d’r kan d’r af
en toe eentje aangeschoten zun, maor
da kump van de jenever en niet dur ’n
geweer.”
Hend laat z’n vuist met daverend geweld
op de tafel komen. „Laot ik ouw dit zeggen. Wi’j betalen niet veur schieten.
Schieten is ’n oud recht. Daor
motten ze nie aankommen.
Ze kunnen ons ’n hoop dur
de strot douwen. Mar van ’t
schieten daor blieven ze van
af. Da heurt bij ’t buurtschap.
Al vanaf de middeleeuwen. De
schutterie dat is onze trots en
onze vri’jheid.”
„De Pruus en de Fransoos
hemmen geprubierd ons ’t
schieten af te nemmen. Wi’j
laoten ze mar lullen en gaon
gewoon ons gang. Wie blief
gewoon gratis op de vogel
schieten en wi’j maken onder
mekaar wel uut hoe we ons
gedragen. ’t Schieten van ’n
bok dat laoten wi’j wel over
aan den Hirsch Ballin, daor op
dat ministerie in Den Haag”,
zegt Hend terwijl hij met vochtige ogen zijn medailles nog
eens koesterend vastpakt.
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