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Wanneer de officiële plichtplegingen zijn 

volbracht, trekt een stoet met hoogwaar-

digheidsbekleders en genodigden onder 

muzikale begeleiding van de lokale fan-

fare vanaf het feestterrein naar de tribune 

aan het einde van de optochtroute. Deze 

route is inmiddels omzoomd door vele 

duizenden toeschouwers die telken jaren 

toestromen, aangetrokken door de pracht 

en praal, maar zeker ook de sport en het 

spel die zich hen geboden wordt.

Schutterijen trots in het gelid

Ondertussen verzamelen zich de leden 

van de ca. 160 schutterijen en schutters-

gilden op het feestterrein bij de bordjes 

die hun optochtnummer aangeven. Een 

nummer dat in het voorjaar via loting is 

verkregen en dat aan het bordje wordt 

bevestigd waarop de naam van de vereni-

gingen en de woonplaats staat vermeld. 

Met dit bordje zal de bordjesdragers de 

vereniging voorgaan opdat iedereen weet 

welk gezelschap zich aan hen presenteert 

én de verkregen punten door de jury op 

het juiste conto worden bijgeschreven. 

Want met deze feestelijke optocht willen 

de schutterijen zich niet alleen vol trots 

aan het publiek tonen en daarbij vooral 

ook hun historische achtergrond ten toon 

spreiden. Het gaat ook om een meervou-

dige wedstrijd waarin prijzen en bovenal 

eer te verdienen valt. Dus zet de ‘homo 

ludens’ ofwel de ‘spelende mens’ strak in 

het gelid en met het gezicht in de plooi 

zijn beste beentje voor. Deze optocht is 

dan ook een even kleurrijke als serieuze 

aangelegenheid.
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Schuttersuniformen zijn niet van alle tijden

Wie het lange lint van schutterijen tijdens het OLS aan zich voorbij laat trekken, raakt 

onherroepelijk onder de indruk van de fraaie kledij waarin de schutters zich hullen. 

Letterlijk en figuurlijk worden kosten noch moeite gespaard om goed voor de dag te ko-

men. Anno 2012 kost een schuttersuniform om en nabij 1000 euro. Een officiersuniform 

kan tot wel 5000 euro kosten, afhankelijk van de rang en uitmonstering. 

In hun verschijningsvorm grijpen de schutterijen terug op een roemrijk verleden van 

drie à vier eeuwen. De eerlijkheid gebied echter te melden dat daarbij feit en fictie 

nogal eens vrijmoedig door elkaar lopen. Uit de historische bronnen die ons ter 

beschikking staan, moet worden geconcludeerd dat de Limburgse schutters tot ver in 

de 19e eeuw qua uitmonstering niet verder kwamen dan een scherp, handschoenen 

en bovenal een fraaie hoed. En die hoefden niet eens uniform te zijn. Pas nadat vanaf 

de 2e helft van de 19e eeuw de voorlopers van de huidige schuttersfeesten in zwang 

kwamen, en zeker nadat die in de vroege 20e eeuw steeds meer vaste vorm en inhoud 

kregen, ontstond behoefte om zich als groep van de andere schutters te onderscheiden. 

Bovendien…


