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We zijn er weer!
Toen ik in 2019 een voorwoord schreef voor het kermisboekje 
van dat betreffende jaar, had niemand verwacht dat we nood-
gedwongen in de twee opvolgende jaren geen schuttersfeesten 
konden vieren. Gelukkig hebben we uiteindelijk samen corona 
onder controle gekregen. Toch leven we helaas nog steeds in 
een hectische tijd. Te denken valt aan de oorlog in Oekraïne, de 
stikstof crisis, de extreme droogte, etc. 

Voor veel mensen is de corona pandemie een moeilijke tijd geweest met persoonlijk 
en/of zakelijk leed. Maar er zijn natuurlijk ook voor vele mensen lichtpuntjes geweest. 
Je maakt immers ook nog wel mooie dingen mee. Voor de Oekraïense vluchtelingen in 
onze dorpsgemeenschap zijn het ook zware tijden. Laten we hen helpen waar nodig 
en ze een aangename leefomgeving bieden. Zowel in goede en slechte tijden leeft de 
schutterij met de Doornenburgse gemeenschap mee en dat hebben we in de afgelopen 
jaren ook zo goed mogelijk proberen te doen. De schutterij als baken van verbondenheid. 

Een baken is hierbij wel treffend, want zoals het spreekwoord luidt ‘als het getij  
verloopt verzet men de bakens’. Dat hebben we als schutterij zeker gedaan. Tussen alle 
corona maatregelen door hebben we de afgelopen twee jaar toch een kermismatinee 
kunnen vieren op het kasteel! In 2020 was het nog voor een beperkt gezelschap en vorig 
jaar was het voor iedereen. Dat heeft de organisatie toen veel tijd en energie gekost, 
maar de feesten waren fantastisch mooi! 

Normaliter schrijf je in dit voorwoord ook over het afscheid van het huidige konings-
paar. Het koningspaar 2019 -2021 is echter nog nooit in een kermisboekje vernoemd 
geweest. Ik wil daarom allereerst Patrick en Cynthia Leenders ontzettend bedanken 
voor hun twee jaren als koningspaar. Wat fijn dat jullie tijdens deze moeilijke tijd de 
honneurs voor ons zijn blijven waarnemen. 

Vorig jaar hadden we dus ook een baken te verzetten met betrekking tot het koning-
schap. Patrick en Cynthia gaven aan afscheid te nemen en we wilden als schutterij 
geen jaar zonder koningspaar. In allerijl hebben we de strijd om het koningschap bij 
het Schuttersgebouw georganiseerd. Twee kandidaten uit de Witte Ploeg hadden zich  
gemeld: Geert Otters en Marcellino Kummeling. Het werd een bijzondere middag 
waarbij Marcellino na een spannende strijd het laatste stuk van de houten vogel naar 
beneden schoot. Beau en Marcellino Kummeling waren vanaf dat moment ons nieuwe 
en stralende koningspaar. Ze werden op maandagmiddag tijdens de matinee enthousiast 

Koningspaar 2021 - 2022

Marcellino en Beau Kummeling

Bestuur
Martijn Claassen President Sjaak Witjes Senator / Zaalcommissaris
Gerico de Vries Secretaris Maarten Kramer Senator
Jaap Plattèl Penningmeester Ron Mattijssen Senator
Remie Aleven Vice-president Toon Niels Senator
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Nooit verwacht, maar zo bijzonder
Wij wonen in Bemmel en wij hebben er geen moment aan gedacht om ooit nog 
koning te kunnen schieten in Doornenburg. En toch kwam die droom in 2021 uit. 
Althans voor mij als koning. De koningin verklaarde mij eerst voor gek. Of letterlijk 
gezegd: “Je bent niet goed”, maar dat idee verdween al binnen een dag en maakte bij 
haar plaats voor enthousiasme. Een dag later werd er al naar adressen gezocht om 
jurken te gaan passen en aan te schaffen.

Vanwege de coronacrisis kon er geen volwaardige schutterskermis gevierd worden.  
Enkele regels die bij een ‘normale’ kermis gelden vervielen daardoor. Dit was voor ons 
de unieke kans om te gaan voor het koningschap. Dit was een mogelijkheid die we voor 
geen goud wilden missen. 

De inschrijving voor het koningschieten 
werd conform de regels gewoon geopend. 
Men had een week de tijd om in te schrij-
ven voor het koningsschot. Na al die tijd 
in spanning te hebben afgewacht kwam  
het bericht van de President dat er nóg 
een kandidaat was. Dit gaf onverwacht 
toch nog een wending aan het verhaal. 
Er diende gestreden te worden om het 
koningschap. Die strijd kwam er; en hoe. 
Het schieten vond plaats in een intieme 
sfeer achter het Schuttersgebouw. De strijd 
was hevig en de spanning was bij de aan-
wezigen voelbaar. Uiteindelijk was daar het 
verlossende schot en kon ons koningsjaar 
beginnen.

Op kermismaandag werd een kermis- 
matinee gevierd op de binnenplaats van het 
kasteel. Als verrassing had onze hofhouding 
nog een mooie auto kunnen regelen voor 
het vervoer naar het kasteel. Daar aan- 
gekomen werden we binnengehaald onder 
een spontaan applaus van de aanwezige 
feestvierders. Dit zorgde bij ons voor een 

ontvangen door de feestvierders op het binnenplein van het kasteel. Gelukkig zijn de 
coronamaatregelen inmiddels afgebouwd en hebben we een redelijk normaal konings-
jaar gehad. Beau en Marcellino hebben als koningspaar de schutterij in het afgelopen 
jaar op een prachtige en sprankelende wijze vertegenwoordigd. 

Voor onze schuttervereniging was de datum 22 mei 2022 een nieuwe mijlpaal. Tijdens 
de bijzondere ledenvergadering stemden onze leden unaniem voor de nieuwe statuten. 
Na 43 jaar hebben we nu statuten die passen bij de huidige wetgeving en de wensen 
vanuit de samenleving. Hiermee kunnen we onze tradities niet alleen nu, maar ook 
in de toekomst voortzetten en doorgeven aan toekomstige generaties. De grootste  
verandering is natuurlijk dat iedere Doornenburger lid kan worden van onze schutterij 
en mag dromen van het koningschap! Mijn dochter wordt dus geen schuttersdochter, 
maar gewoon schutter! Ook dit baken is verzet.

De afgelopen jaren zijn er meer zaken aangepakt en moet dat het ‘nieuwe gewoon’ gaan 
worden. Zo hebben we het gebruik van consumptiemunten geïntroduceerd en hebben 
we eigen pinautomaten tot onze beschikking. Tijdens de komende schuttersfeesten zal 
in het schuttersgebouw ook alleen met munten afgerekend kunnen worden. Er zal zelfs 
een muntenautomaat aanwezig zijn, waarbij ook via de pinautomaat betaald kan worden. 
U begrijpt het al, ook wij zeggen: “Pinnen? Ja graag!” U hoeft zicht geen zorgen te maken 
over lange wachttijden voor de automaat. Tijdens de voorverkoop van de schutters- 
kaarten worden de consumptiemunten al te koop aangeboden. Meer informatie hierover 
treft u verder in dit boekje aan. Het zal voor eenieder even wennen zijn in het begin, 
maar ik vertrouw volledig op jullie aanpassingsvermogen. 

Er is veel gebeurd in de afgelopen drie jaar. Ik wil daarom mijn enorme waardering  
uitspreken aan  alle vrijwilligers, schutters, leden van onze afdelingen en (oud) 
bestuursleden van onze schuttersvereniging, die tijdens de afgelopen moeilijke jaren de 
vereniging draaiende gehouden hebben. Zij hebben ons gebracht tot waar we nu staan. 
Daar ben ik trots op! Bakens verzetten doe je niet alleen, maar met z’n allen. 

Op zaterdag 17 september kunnen we weer gewoon naar de schietwei om te kijken wie 
ons nieuwe koningspaar gaat worden. Daarna volgen er vier dagen feest in ons Schutters-
gebouw. Geniet van de kermis- en schuttersfeesten met familie, vrienden en bekenden. 
Gewoon weer zoals vanouds. 

Ik wens u allen hele mooie, fijne en gezellige kermisdagen toe!

Martijn Claassen
President 



76

mooi kippenvel moment. Geweldig! De kermismatinee op het kasteel werd een onver-
getelijk feest op een unieke locatie.

De weken erna werden we op verschillende plaatsen herkend als het koningspaar van 
Doornenburg. Dit was in het begin onwennig, maar wel geweldig. Het geeft aan hoe 
zeer de schutterij leeft in Doornenburg en in de verre omstreken. 

In ons koningsjaar hebben wij, ondanks de coronacrisis, een aantal mooie activiteiten 
mogen meemaken. In Doornenburg mochten we onder andere meelopen met de  
Sinterklaasintocht en tijdens Koningsdag. Dit waren leuke activiteiten waarbij het 
dorpsgevoel groot aanwezig is. Indrukwekkende momenten waren er tijdens de activi-
teiten rondom Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 

Ook bijzonder was de deelname aan de festiviteiten en de concoursen rondom het 
75-jarig bestaan van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus en van de Kring Rijk 
van Nijmegen-De Betuwe. Dit zijn geweldige dagen om te zien waar het in het schutters-
leven om draait. Het samen strijden voor vele prijzen waarbij de trots van de schutterij 
voorop staat.

Het mooiste evenement in ons koningsjaar was het Europees Schutterstreffen in  
Deinze (B). Wat hebben wij vier geweldige dagen gehad. Dit was genieten vanaf de 
eerste tot en met de laatste minuut. Het was fantastisch om te zien hoe iedereen, jong 
en oud, hier met elkaar samen een onvergetelijk weekend van hebben weten te maken. 
De saamhorigheid staat hierbij zeer hoog in het vaandel.

We kijken terug op een geweldig koningsjaar, welke we voor geen goud hadden willen 
missen. Nooit gedacht, maar zo bijzonder. Wij raden het iedereen aan!

Wij willen onze kinderen, familie en vrienden bedanken voor het mogelijk maken van 
dit onvergetelijke koningsjaar. Ook willen wij het bestuur van de schutterij, de Witte 
Ploeg en de schutterij bedanken voor de zorg, begeleiding en alle fantastische dagen. 
Wij zijn als gezin op handen gedragen.

Met pijn in ons hart zullen wij het koningszilver overdragen aan het nieuwe konings-
paar. Wij wensen hen heel veel plezier in hun koningsjaar.

Fijne kermisdagen!

Marcellino en Beau Kummeling
Koningspaar 2021-2022
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Aanmelden nieuwe leden en verkoop entreebewijzen
Op 14, 15 en 16 september 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur kunnen nieuwe leden 
zich in het Schuttersgebouw aanmelden of voor 13 september online via de website. 
Op deze avonden kunnen ook dag- en avondkaarten worden gekocht voor introducees. 

Schutters
Nieuwe leden (m/v) kunnen zich nu ook online aanmelden via de website van de Schutterij 
of persoonlijk tijdens de drie genoemde dagen in het schuttersgebouw. Leden die zich 
(online) hebben aangemeld kunnen hun schutterskaart in de hierboven genoemde drie 
dagen tegen betaling (van het eerste contributiegeld en inschrijfgeld) en inlevering van 
een automatisch incassoformulier afhalen in het schuttersgebouw. Voor personen die buiten 
Doornenburg wonen geldt aanvullend dat zij ook een door vijf leden van de Schutterij  
ingevuld en ondertekend instemmingsformulier inleveren om lid te kunnen worden. 
(Download het formulier van de website van de schutterij, www.schutterijdoornenburg.nl.)

Bij uw aanmelding als schutter dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatie-
bewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). Nieuwe leden zijn bij aanmelding contributie en 
inleggeld verschuldigd. 

Leden (m/v) die voorafgaand aan de schuttersfeesten 16 jaar of ouder zijn, krijgen een 
schutterskaart en hebben daarmee met partner (m/v) toegang tot de schuttersfeesten.

Een nieuw aangemeld lid heeft de status ‘aspirant-schutter’ tot na de ledenvergadering 
in het voorjaar, waarin door de leden over het aangevraagde lidmaatschap wordt beslist.

Dag- en avondkaarten
Schutters kunnen voor hun buitendorpse familie, vrienden en kennissen van 16 jaar en 
ouder dag- en avondkaarten kopen. Dag- en avondkaarten worden alleen op vertoon 
van de Schutterskaart verkocht. De Schutter is steeds aansprakelijk voor hen die hij of 
zij introduceert. Als deze familieleden, vrienden en kennissen ieder jaar de schutters-
feesten komen vieren, dan kunnen zij overwegen om zelf lid te worden. Zie hierboven 
de voorwaarden voor lidmaatschap.

De ‘Schuttersdochterkaart’ en ‘Tijdelijk schutter kaart’ zijn afgeschaft, omdat vrouwen lid 
kunnen worden en als lid hun partner (m/v) mee mogen nemen.

Contributie en prijzen 
• Contributie (schutters en aspirant-schutters) € 30,00 (65 plussers = € 15,00)
• Inleggeld  €  5,00
• Dagkaarten  €  7,50 
• Avondkaarten  €  12,50 
Prijzen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering. 

Voor vragen over het lidmaatschap en dag- en avondkaarten kunt u zich wenden tot de 
Secretaris (secretaris@schutterijdoornenburg.nl).

Toegang tot het Schuttersgebouw 
Schutters (m/v) hebben samen met één partner (m/v), die tenminste 16 jaar moet 
zijn, op vertoon van hun schutterskaart toegang tot het Schuttersgebouw. 

Verder heeft iedereen die beschikt over een geldige toegangskaart toegang tot het 
Schuttersgebouw. 

Weduwen van overleden schutters hebben tijdens de kermisdagen gratis toegang tot 
het Schuttersgebouw. 
De Schutterij behoudt zich het recht voor om bij de entree van het Schutters- gebouw 
naast een geldige toegangskaart ook om een geldig legitimatiebewijs te vragen! 

Toegangskaarten zijn alleen verkrijgbaar tijdens de kaartverkoop van 14 tot en met 16 
september 2022. Tijdens de kermis worden aan de kassa geen toegangskaarten verkocht. 
Meer informatie over de kaartverkoop vindt u op www.schutterijdoornenburg.nl 
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Wijzigingen horeca
Consumptiemunten
Vanaf de komende schuttersfeesten wordt er voortaan gewerkt met consumptiemun-
ten om de consumpties aan de bar en aan de obers te betalen. Hiermee voorkomen we 
dat er veel contant geld in het Schuttersgebouw aanwezig is.

De munten zijn verkrijgbaar via een muntenautomaat die onder het verlaagde gedeelte 
in het gebouw is geplaatst. U kunt zelf kiezen hoeveel munten u wilt kopen. Bij deze 
muntautomaat kan contant of met een pinpas worden betaald. Ook voor ons geldt:  
Pinnen, ja graag!

Eerder verkochte rode schutterijmunten zijn en blijven geldig en kunnen worden gebruikt.

Groepen die voorafgaand aan de schuttersfeesten grotere aantallen munten willen kopen, 
kunnen hiervoor terecht in de drie dagen voor de aanvang van de schuttersfeesten op  
14 t/m 16 september van 19:00 uur tot 21:00 uur. U kunt deze aankoop via een aanwezi-
ge pinautomaat betalen. Dit voorkomt onnodig wachten voor de muntautomaat tijdens 
de schuttersfeesten.

Omdat we dit jaar de schutterijmunten introduceren wordt bij de aanschaf van grote aantallen 
munten dit jaar een introductiekorting gegeven.

Shotjesbar en obershok
Om de doorstroming te verbeteren van de drankuitgifte, wordt het obershok dit jaar anders 
ingedeeld. De shotjesbar zal op de vertrouwde plaats te vinden zijn in het obershok.  
De shotjesbar is nu alleen bereikbaar via de dubbele deur onder het verlaagde gedeelte 
en niet via de deur in de zaal.

Tussen de bar en de shotjesbar wordt een afzetbar geplaatst. Dus voor andere dranken 
kun je door de dubbele deur bij de afzetbar, bij de aanwezige obers een drankje bestellen. 
De deur naar het obershok is nu alleen toegankelijk voor de obers, zodat zij hun werk 
optimaal kunnen doen.

De opslagruimte achter het obershok is niet meer toegankelijk voor schutters, alleen 
voor het dienstdoend personeel. Op het Geert Wissing-plein kun je terecht als je even 
een luchtje wilt scheppen, of in de daarvoor bestemde ruimte wilt roken. Dank voor 
jullie medewerking!

Belangrijke wijziging Drank- en Horecawet in Alcoholwet
Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) van toepas-
sing. Daarin zijn de regels verscherpt:
• Per 1 juli 2021 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcoholhoudende drank  
 bij zich hebben of drinken.
• Het kopen van alcohol door een meerderjarig persoon voor een jongere onder de 18 jaar  
 is strafbaar.
Een boete voor de verstrekker en/of jongere kan oplopen tot € 450,-.

Ook tijdens de schuttersfeesten wordt er door gemeenteambtenaren in het Schuttersgebouw 
gecontroleerd op de naleving van de Alcoholwet!
 

Opgave koningskandidaten
Door de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement in mei 2022 zijn 
er een aantal belangrijke wijzigingen:

• Zowel vrouwen als mannen kunnen zich kandidaat stellen voor het koningschieten.  
 De kandidaat moet wel minimaal één jaar lid zijn van de Schutterij.
• De uiterste datum waarop iemand zich in een jaar kan aanmelden als konings kandidaat  
 is 15 augustus. Aanmelding gebeurt bij de President van de schutterij, schriftelijk, Van  
 Heekstraat 46, 6686 CB Doornenburg of via e-mail, president@schutterijdoornenburg.nl.

Kermis 1973
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Zaterdag 17 september
Prijs- en koningschieten op de weide aan de  Pannerdenseweg

14.00 uur Opening van de schutterskermis met het hijsen van de 
 Nederlandse en de Doornenburgse vlag bij het Schuttersgebouw
14.05 uur Vertrek van schutterij en harmonie naar de schietweide
14.30 uur Prijsschieten op de vogel
± 15.45 uur Strijd om het koningschap 2022-2023. De inhuldiging van de 
 nieuwe koning is rond 16.30 uur
16.00 uur Schuttersgebouw open
19.30 uur Schuttersbal met muziek van “Perfect Showband”

Zondag 18 september
Schuttersmis en vendelhulde bij de St. Martinuskerk

09.45 uur Vertrek van schutterij en harmonie vanaf het Schuttersgebouw
10.00 uur Eucharistieviering in de St. Martinuskerk voor de leden en voor  
 de overleden leden van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel 
 van Doornenburg en Honderd Morgen 
11.00 uur Vendelhulde met de muzikale medewerking van harmonie en  
 slagwerkgroep voor de medewerkers en vrijwilligers van de  
 geloofsgemeenschap St. Martinus
± 11.45 uur Muzikale rondgang van schutterij en harmonie door Doornenburg 
19.30 uur Kermisbal in het Schuttersgebouw

Kermisprogramma 2022 De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel

Maandag 19 september
Huldigingen op Kasteel Doornenburg 

09.45 uur Vertrek van schutterij en harmonie vanaf het Schuttersgebouw  
 naar het kasteel
10.00 uur Huldiging van de jubilarissen met aansluitend de uitreiking van  
 ‘De Gijsbrecht’ aan de Schutter van het Jaar
11.00 uur Schuttersfeest in het Schuttersgebouw met muziek voor jong en oud
11.30 uur  Vertrek van schutterij en harmonie naar het Schuttersgebouw
± 11.45 uur Ontvangst van jubilarissen in het Schuttersgebouw langs een  
 erehaag van schutters
19.30 uur Schuttersbal in het Schuttersgebouw

Dinsdag 20 september   
Huldiging koningspaar en koningsbal

09.00 uur Vertrek van schutterij en harmonie vanaf het Schuttersgebouw
± 09. .. uur Aankomst bij koningin
 • Hulde aan het koningspaar
 • Uitreiking van de koningsringen
 • Muzikale omlijsting door harmonie
11.00 uur Koningsbal in het Schuttersgebouw met muziek voor jong en oud
± 11.00 uur Vertrek van schutterij en harmonie naar het Schuttersgebouw
± 11.30 uur Ontvangst van koningspaar in het Schuttersgebouw langs een  
 erehaag van vendeliers, bielemannen en kruisboogschutters  
 onder het spelen van het Wilhelmus
19.30 uur De laatste feestavond van de kermis 2022 in het Schuttersgebouw
21.00 uur Vendelhulde van de jeugdvendeliers aan het koningspaar
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Wie wordt de Schutter van het Jaar 2022
Dit jaar wordt op kermismaandag ‘De Gijsbrecht’ voor de 37ste maal uitgereikt.  
‘De Gijsbrecht’ is in Doornenburg een symbolische erkenning voor persoonlijke, 
bijzondere verdiensten op het gebied van inzet en verbondenheid met De Schutterij 
Gijsbrecht van Aemstel. De uitreiking is een jaarlijkse traditie die niet meer valt weg te 
denken envormt één van de vele hoogtepunten bij onze schutterij. 

‘De Gijsbrecht’, vernoemd naar onze schutterij en voorstellende een kruisboogschutter, 
is geïnspireerd op het ontwerp van wijlen kunstenaar en gildebroeder Servaas Tonk. Een 
commissie, bestaande uit de gildemeesters en de President, besluit welke Doornenburgse 
schutter het meest in aanmerking komt voor deze onderscheiding. Elk jaar weer is het een 
verrassing wie tot ‘Schutter van het Jaar’ wordt gekozen. 

Onderstaande personen hebben inmiddels ’De Gijsbrecht’ al mogen ontvangen.
1984 Broer Wolters 2008 Wim Jansen
1985 Theo Witjes 2009 Jan Casterop
1986 Rob Frehé  2010 Remie Aleven
1987 Geert Vermeulen 2011 Marcellino Kummeling
1988 Patrick Leenders 2012 André Pruijn
1989 Jo Peters 2013 Wilco Witjes
1990 Harry van Dijk 2014 Ton Visch
1991 Peter Korthof 2015 Brigitte Witjes-Wieland
1992 Carel Witjes 2016 Bart Verhoeven
1993 Geert Otters 2017 Gerrie Milder
1994 Tamboerkorps St. Caecilia 2018 Marcel Knuiman
1995 Henk Visch  2019 Rob Persoon
1996 Jan Wieland 
1997 Herman van den Brink 
1998 Rick Bouwman 
1999 Anton de Beijer 
2000 Gerico de Vries 
2001 Harry Wassink 
2002 Jan Alofs
2003 Gerwin de Beijer
2004 Gerard Peters
2005 Hans Oostendorp
2006 Korps showvendeliers
2007  Marcel Janssen

Kermismaandag op het kasteel 
Traditiegetrouw worden op maandagochtend in de voorburcht van kasteel De Door-
nenburg de jubilarissen gehuldigd en vindt de uitreiking plaats van ‘De Gijsbrecht’. 

De jubilarissen van dit jaar zijn:
Antoon Vermaas 75 jaar schutter
Joop van Alst 60 jaar schutter
Piet Hendriks 50 jaar schutter
Wim Jans 50 jaar schutter
Richard Peters 50 jaar schutter
Bennie Peters 50 jaar schutter
Henk Romeijn 50 jaar schutter
Arnold van de Sant 50 jaar schutter
Henk Visch 60 jaar actief schutter
Hans Oostendorp 50 jaar actief schutter
Anton de Beijer 40 jaar actief schutter
Henk Casterop 40 jaar actief schutter
Kjeld Witjes 25 jaar actief schutter

Hans Oostendorp zal tevens worden gehuldigd als erelid van de schutterij. 
De huldigingen vinden vanaf 10.00 uur plaats.
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Van bestuurstafel naar kermistafel
Aan de tafel in het Schuttersgebouw waar wij aanzaten werd al jaren de ‘bestuurs- 
tafel’ genoemd. Dit doordat we in die tijd wel eens de taken van het bestuur overnamen. 
Zo werden er door het bestuur gasten uitgenodigd en die wisten niet waar ze bij 
moesten gaan zitten. “Kom er maar bij zitten”, werd er dan gezegd. Het bestuur was 
op dat moment druk met andere zaken.

Voor die periode moesten we ook hard lopen om een tafel te bemachtigen en die dan 
voor de “kermisploeg” vrij te houden. Het was zo druk dat we ver voor de opening van 
de “Tent” bij de ingang al elkaar stonden te verdringen. Zodra de deur dan open ging 
waren er mensen die 5 meter onvrijwillig de vloer niet raakten en naar binnen gedragen 
werden. Ook gebeurde het dat er pootje gehaakt werd om als eerste bij de tafel te zijn. 
Zo heeft Geert Peters een jaar kermis gevierd met een gebroken teen. Deze had hij 
opgelopen met het ontsluiten van de deur.

Onze kermistafel of “ploeg” is uiteindelijk ontstaan toen in 1959 mijn schoonouders, 
Jan en Fien Derksen van het kasteel, dat jaar het koningspaar waren. Toen was ik er nog 
niet bij, maar Corrie wel. Zij was toen 13 jaar. In die tijd was de troon zo groot dat er een 
lange tafel op de dansvloer gezet werd, want anders konden de genodigden niet zitten. 
 Uit onze ploeg zijn in de loop der jaren verschillende koningsparen voortgekomen. 

Zelf had ik al eens mee geschoten met 
Tonnie Niels. Hij is het toen niet gewor-
den. We hebben hem toen maar “Blèkke 
Koning”  gemaakt. Dit was één van de 
gezelligste kermissen ooit.

Uiteindelijk in 1980 is het me wel gelukt 
om de vogel er af te schieten. We waren 
toen met z’n vijven: Johan de Man, Theo 
Witjes, Piet Witjes en Gert Janssen. 
Helaas kon mijn moeder het niet mee 
maken, want zij was bij mijn broers en 
zussen in U.S.A. Het was een hele warme 
kermis in dat jaar. Tot overmaat van 
ramp zetten ze in het Schuttersgebouw 
een hele grote ventilator aan. Die diende  
in de winter ook voor verwarming.  
Alleen vergaten ze het gas eraf te zetten,  
dus het werd nog warmer. Als je ’s avonds 
naar buiten ging, dan zag je drie hele grote 
condens pluimen uit de afzuigers komen van het dak van de “tent”. We waren zo nat 
bezweet, dat we met geen mogelijkheid de kleren droog konden krijgen.

Ook konden sommige bestuursleden het nogal een beetje laat maken met het “koffie 
drinken” bij het koningspaar thuis na afloop van het feest. Daardoor kwam ik als koning 
de volgende morgen te laat voor de kerkdienst. In die tijd was het gebruikelijk dat de 
koningin gewoon thuis bleef en zorgde voor de kermissoep. De harmonie, tamboers en 
bestuur gingen die ochtend dus zonder koning naar de kerk. Ik ben dus maar wat later 
achterin de kerk gaan zitten en kon alsnog de communie halen. Sinds die tijd word het 
koningspaar persoonlijk opgehaald en werd daarmee dat probleem voor de toekomst 
opgelost.

We hebben altijd heel veel plezier gehad met de kermis. We kunnen het iedereen zeer 
aanbevelen om ook een keer koning te schieten. Je kunt dan ook het vele werk van de 
bestuursleden waarderen.

Er was ook een tijd dat het Schuttersgebouw mogelijk afgebroken zou worden. Als protest 
hebben we met enkele leden van onze groep na het vermoedelijk laatste feest de foto’s 
van half blote dames, die tegen het plafond zaten, er af gehaald en bij verschillende 

Foto uit 1959 met als koningspaar Jan en Fien Derksen
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bestuursleden thuis tegen het raam geplakt. Deze acties heeft wel geholpen, want het 
Schuttersgebouw staat er nog steeds.

Zo langzamerhand neemt de jeugd het stokje van de ouderen over. Dat moet ook, want 
dan blijft alles gewoon doorgaan. Er vinden om ons heen veranderingen plaats; ook 
in de schutterswereld. Vanaf nu kunnen ook vrouwen zich aanmelden als lid van de 
schutterij.

Tot slot hoop ik dat we dit jaar weer gewoon kermis kunnen vieren met onze mooie en 
soms wat aangepaste tradities, maar bovenal dat we samen weer kunnen genieten van 
dit mooie dorpsfeest voor jong en oud!

Wij wensen iedereen een hele fijne kermis toe.

Corrie en Heinz Bermel

Schutterij bezoekt Europees Schutterstreffen in Deinze

Van 19 tot en met 22 augustus jl. vond in het Belgische Deinze het 20ste Europees 
Schutterstreffen (EST) plaats. Het bijwonen van dit driejaarlijks festijn staat bij de 
schutterij altijd hoog op de agenda. Vanwege de coronapandemie werd het een jaar 
uitgesteld, maar het lange wachten werd meer dan beloond. 

Met ruim 75 personen verbleef men in de stad Gent in een hotel dat voorheen een 
nonnenklooster was. Onder de personen bevonden zich niet alleen de geüniformeerde 
schutters, maar ook enkele leden van het bestuur van de kring Rijk van Nijmegen - 
de Betuwe, een grote groep slagwerkers van harmonie St. Caecilia en een aantal oud- 
koningsparen. 

Op vrijdag was er ruimte om de stad Gent te bezoeken of om alvast in de feeststemming 
te komen op het EST-terrein in Deinze. De zaterdag stond in het teken van het Europees 
koningschieten. Het lukte koning Marcellino Kummeling net niet om de Europese titel 
te bemachtigen. Voor het eerst in de historie van de Europese Gemeenschap van  
historische Schuttersgilden (EGS) ging de titel naar een vrouw: Svenja Reher uit Duits-
land. De Duitse Jannika Klos werd bij de jeugd ‘Europa prinses’ en dat was tevens een 
unicum. ’s Avonds was het grote Europees schuttersfeest met veel muziek en plezier.
  
Op zondag vond de grote marsoptocht door Deinze plaats. Tezamen met de slagwerkers 
heeft de schutterij Doornenburg weer op de Europese schutterskaart gezet. Het publiek 
langs de route genoot van de muzikale klanken en van het vlagvertoon van onze schutterij. 
Na de optocht ging het schuttersfeest in Deinze verder die later in de stad Gent werd 
voortgezet. Op maandag bezocht het gezelschap de stad Antwerpen. Onder leiding 
van een ervaren Vlaamstalige gids werden bijzondere locaties in Antwerpen bezocht, 
welke voorzien werden van deskundig en humoristisch commentaar. De Europese reis 
werd afgesloten met een gezamenlijke afsluiting in het Schuttersgebouw. 

Het volgende Europees 
Schutterstreffen is in 2024 
in Mondsee (Oostenrijk).

Deinze (België)
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Het zilveren geschenk van het koningspaar
De koning is zonder twijfel de meest  
opvallende persoon binnen de Schutte-
rij Gijsbrecht van Aemstel. Telkens als  
de Schutterij aanwezig is bij één of 
andere gelegenheid dan is de koning 
altijd zichtbaar omhangen met zilveren 
schilden. Deze schilden zijn afkomstig 
van de voorgaande koningsparen en 
worden als eerbetoon aan hun koning-
schap gehangen aan een draagharnas. 

In het Huishoudelijk Reglement van de 
Schutterij staat vermeld dat de koning 
na het aanvaarden van zijn koningschap 
als aandenken een zilveren plaat dient te 
schenken aan de vereniging. De zilveren  
plaat moet voorzien te zijn van een 

Rijkskeur. Daarnaast moeten op de plaat de namen van het koningspaar vermeld  
worden, het jaartal van het koningschap en de naam van de schutterij. Het ontwerp 
en de grootte van de plaat is aan het koningspaar zelf om daarover te beslissen.  
Gebruikelijk is dat op het schild de hobby of het beroep van de koning wordt uitgebeeld. 
Marcellino en Beau hebben deze gelegenheid aangegrepen om een deel van hun leven 
toe te lichten op dit koningsschild. 

Bovenaan zijn de drie ‘Bemmeltjes’ te vinden, afkomstig uit het wapen van Bemmel en 
verwijzend naar de huidige woonplaats van het koningspaar. Een andere grote hobby 
van Marcellino is de voetbalclub Vitesse. De vleugels komen uit het logo en zijn  
tegengesteld in de hoeken van het zilver geplaatst waardoor ze niet direct opvallen.  
Het onderste gedeelte van het koningsschild is ingedeeld als een soort tijdlijn. Links 
onderaan is de Arnhemse John Frostbrug te zien. Beau is afkomstig uit Arnhem.  
De hond is afkomstig uit de Doornenburgse vlag, want Marcellino is opgegroeid in 
Doornenburg. De Eusebiuskerk in Arnhem is de plaats waar zij elkaar voor het eerst 
hebben ontmoet. Niet op de schietweide, maar in het Schuttersgebouw werden zij het 
koningspaar. Het kasteel was de locatie waar zij een geweldig ‘koningsbal’ hebben mogen 
beleven tijdens de bijzondere kermismatinee. 
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De Doornenburgse vlag is overal
Sinds kermismaandag 2009 heeft Doornenburg een eigen vlag. Vele inwoners van 
Doornenburg en ver daarbuiten zijn inmiddels in het bezit van deze vlag en laten 
deze overal in de wereld zien.

Tijdens de kaartverkoop in het Schuttersgebouw op woensdag 14, donderdag 15 en 
vrijdag 16 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur kunt u ook in het bezit komen van 
een Doornenburgse vlag. Ze zijn in verschillende maten verkrijgbaar: klein (voor aan 
een stok aan de gevel), groot (voor in een mast) en extra groot (voor in een hoge mast). 
Gedurende de rest van het jaar kunt u voor het verkrijgen van een Doornenburgse vlag 
contact opnemen met één van de bestuursleden. 

Voor meer info kunt u terecht op 
www.schutterijdoornenburg.nl Silvo en Jeromme Pere in Lapland

Luuk scholten, Ilone Bloo, Monique Roelofs, Kjeld Witjes, Wendy Titselaar, 
Wouter Elbers, Bram Bouman in Mayerhofen, Oostenrijk

Thom van ‘t hullenaar, Bart Alven, Aäron Matthijssen, Roy van Alst, 
Stan Peters, Kevin Tiellemans, Knossos op Kreta in Griekenland



In het Schuttersgebouw speelt 
gedurende de hele kermis 
het dans- en showorkest

Perfect 
Showband

Voor Jong en Oud

Opgave koningsschot 
2023-2024

Kandidaten voor het koningsschot 
kunnen zich schriftelijk aanmelden 

bij de President van de schutterij 
vóór 15 augustus 2023 24.00 uur. 

Adres: Van Heekstraat 46 of per e-mail: 
president@schutterijdoornenburg.nl 

Muziek
In de optocht en bij de vendelhulde 

wordt de muziek verzorgd door  

Harmonie St. Caecilia  

Vlagvertoon
Aan iedereen wordt 

vriendelijk verzocht tijdens 
de kermisdagen met de 
Doornenburgse vlag 

het straatbeeld op gepaste 
wijze op te fleuren. 

Foto’s:  De foto’s in dit boekje zijn afkomstig van Heinz Bermel, Geert Otters, Jaap Plattèl,  
Brigitte Witjes of tenzij anders vermeld. 


