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Een noviteit: vrouwelijke schutters op de kermis van Lobith. Foto Jan van den Brink 

 

Het duurde 371 jaar voor vrouwen in Lobith mochten meedoen aan het vogelschieten. Maar nu 
beweegt de schutterij mee met de tijd. 
ERIK HAGELSTEIN (De Gelderlander) 

Mark Lamers (45) is behangen met koningszilver. Allemaal schildjes van zijn voorgangers. Lamers 
werd zondag schutterskoning van Lobith en doet een dag later mee aan het prijsschieten op de 
houten vogel. Waar voor het eerst in het 371-jarig bestaan van schuttersgilde Eendracht Maakt 
Macht (EMM) ook vrouwen aan mee mogen doen. 
 
,,Ik vind het geweldig dat ze er bij zijn'', zegt de koning uit de grond van zijn hart. 
 
Die mening wordt gedeeld door Gerard van de Weijer, die al voor de veertigste keer van de partij 
is. ,,Onze schutterij is in ontwikkeling en moet meebewegen met de tijd'', stelt hij vast, een vers 
biertje in de hand. 
 
Toch heeft het wat voeten in de aarde gehad voor EMM zich openstelde voor vrouwelijke 
schutters. Veel leden van de in 1648 opgerichte club houden van tradities en zien het 
schuttersfeest op maandag, onderdeel van de jaarlijkse kermis in Lobith, als een 



mannenaangelegenheid. 
 
Vraag het aan Ans Lamers (62), geen familie van de koning overigens. Begin jaren 80 deed ze 
met een aantal vriendinnen verwoede pogingen om het conservatieve bolwerk dat EMM was op te 
schudden. Toen dat mislukte, vertikten de vrouwen het om op maandag nog naar de kermis te 
gaan. Ze maakten er een gezellige winkeldag van. 
 
Nu is Ans Lamers er weer bij, in het Gildehuis. Voor het eerst in 36 jaar. 's Ochtends deed ze mee 
aan de optocht van de schutters door het dorp. ,,Er stond geen hond te kijken, maar dat maakt 
niet uit. We zijn er weer.'' 
 
Dat de emancipatiebeweging dit keer wel succesvol is geweest, is mede te danken aan de 26-
jarige dochter van Ans, Anne-Roos. Samen met tientallen andere jonge vrouwen vormt ze de 
Sectie Perfectie van EMM. In schutterijpresident Theo Boerhof vonden ze een medestander. 
Uiteindelijk stemde een grote meerderheid van de leden voor het openstellen van het prijsschieten 
voor vrouwen. In totaal honderd van de 450 ingeschreven schutters behoren deze 
maandagochtend tot het vrouwelijk geslacht. ,,Een groot succes, wij zijn er blij mee'', zegt de in 
stemmig roze geklede Anne-Roos Lamers. Ze woont in Den Bosch, werkt in Nijmegen, maar de 
Lobithse kermis slaat ze nooit over. 
 
De vrouwen zijn niet over een nacht ijs gegaan. Tientallen van hen hebben les genomen bij een 
schietvereniging in het naburige Pannerden, om geen modderfiguur te slaan. De voorbereidingen 
betaalden zich uit: Linda Kok werd de winnaar. Lisa Winnubst, Lisanne Visser en Famke Stevering 
vielen ook in de prijzen. 
 
Zie ook: dg.nl/vogelschieten 

 


