
Het lange wachten eindelijk beloond 

SCHUTTERIJ VROUWEN 

Het heeft 371 jaar geduurd,maar vandaag, maandag 3 juni 2019, is een historische dag. Vrouwen doen 

eindelijk mee aan het prijsschieten van schutterij Eendracht Maakt Macht in Lobith. 

ERIK HAGELSTEIN 

 

Ans Lamers (62) en haar dochter Anne-Roos (26) hebben er zin in en vuren vandaag tijdens het prijsschieten 

van schutterij Eendracht Maakt Macht in Lobith volop mee op de houten vogel. Ze hebben er, samen met 

tientallen andere vrouwen, zelfs voor getraind in Pannerden. ,,Het was hartstikke leuk, maar ook best 

moeilijk.'' 

 

Dat Ans Lamers van de partij is mag bijzonder heten. Sinds begin jaren 80, toen ze met een aantal 

geestverwanten probeerde vrouwen meer bij het schuttersfeest te betrekken, is ze op maandag nooit meer 

gegaan. ,,We liepen vast op het conservatieve bolwerk van mannen. Sindsdien gingen we met een groep 

vrouwen op de maandag een dagje winkelen. Dan maar niet naar de kermis. Bekijk het maar.'' 

Dochter Anne-Roos nam het emancipatiestokje van moeder decennia later over. Met de meidengroep Sectie 

Perfectie heeft ze de schutterij zover gekregen dat in meerderheid is besloten dat vrouwen volwaardig mee mogen 

doen aan het vogelschieten. ,,Dat hebben we voor een belangrijk deel te danken aan Theo Boerhof, onze officier en 

de huidige president. Hij heeft ons gesteund'', zegt Anne-Roos. 

 

Zonder slag of stoot ging dat proces niet. Want een flink deel van de vereniging hecht nog steeds aan de 

eeuwenoude traditie dat uitsluitend mannen schieten op maandag. Begin jaren 80 werden door Ria Lamers en de 

haren al ludieke acties gevoerd, met een knipoog naar de Dolle Mina's uit de jaren 70. Ook de generatie van Anne-

Roos heeft het mannenbolwerk meermaals ingewreven dat het niet meer van deze tijd is om vrouwen uit te sluiten. 



,,Dat gebeurt dan op een leuke, beetje plagerige manier.'' 

 

Goed, de dames in Lobith mochten vanaf 1983 dan weer wel vogelknuppelen, de heren waren ook weer niet zó 

beroerd. Maar dat was niet veel meer dan een doekje voor het bloeden. ,,We leven nu in een andere tijd, het ging 

ons destijds niet eens zozeer om het vogelschieten. We vonden dat vrouwen meer bij het feest moesten worden 

betrokken'', zegt Ria. Haar dochter vult aan: ,,Zo moet je het nu ook zien. We voeren geen strijd, maar vinden 

oprecht dat het leuker is om het feest samen te vieren.'' 

 

Anne-Roos woont inmiddels in Den Bosch en werkt in Nijmegen. Dat weerhoudt haar er niet van om de kermis elk 

jaar in haar geboortedorp te vieren. ,,Iedereen die hier is opgegroeid komt daarvoor terug.'' 

 

Moeder Ans komt uit een arbeidersgezin uit Tuindorp. Ze hoorden vroeger bij schuttersgilde Excelsior, in de 

volksmond de klompenschutterij. Pas later kwamen zij en haar man Ben terecht bij Eendracht Maakt Macht, waar 

ooit herenboeren en notabelen de dienst uitmaakten. ,,Wij noemden ze vroeger de kwartjesheren.'' 

 

De emancipatie van de arbeidersklasse is inmiddels voltooid. De familie voelt zich inmiddels volledig thuis bij EMM, 

in vroeger jaren door de vrouwen gekscherend Emancipatie Maakt Macht gedoopt. Ben was zelfs al eens 

schutterskoning. Anno 2019 tellen ook de vrouwen volledig mee in Lobith. Niet iedereen viert dat feestje mee, want 

er zijn vrouwen die het domweg vertikken om het wapen ter hand te nemen. Ans en Anne-Roos Lamers hebben daar 

begrip voor. ,,Wij snappen heel goed dat mensen hechten aan tradities. Het is een ieders vrije keuze om al of niet 

mee te doen. Wij zijn er natuurlijk wel bij.'' 

Vrouwelijke schutters bij Liemerse gildes niet 

uniek 

Het Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht in Lobith is in 1648 opgericht. Gildes waren oorspronkelijk 

gewapende milities, opgericht om dorpen en buurten te beschermen. In de Liemers en zeker op het Gelders 

Eiland zijn de schutterijen nog steeds mateloos populair. De jaarlijkse kermis valt in Lobith altijd samen met 

het schuttersfeest. Dat EMM nu ook vrouwen toelaat bij het vogelschieten is bepaald niet uniek meer. Bij 

Sint Jan in Babberich mochten de dames vorig jaar al mee doen. 

 

In Nieuw-Dijk duurde het 97 jaar voordat vrouwen dezelfde rechten kregen als mannelijke leden. En Sint 

Remigius in Duiven was de eerste met een schutterskoningin, te weten Conny Gidding. 

 

Het feest der feesten, wordt de kermis in Lobith genoemd. Het evenement duurt van zaterdag tot en met 

dinsdag. Veel van de festiviteiten spelen zich af in en rond het Gildehuis aan de Dorpsdijk in Lobith. 

 


