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Nieuwsbrief Annagilde Hattem, maart 2018     

                                                        

Koningsdagschieten 
 
Sinds vorig jaar doet ons gilde een stevige duit in het zakje om 
de Hattemse binnenstad met Koningsdag meer kleur en leven 
te geven dan in het verleden. Ook dit jaar zullen we weer 
opgesteld staan met onze schietbanen voor jong en oud. 
Schietmeester Henk de Graaf is al druk doende de gildebroeders te benaderen voor 
op- en afbouw en bemensing van de banen. De kans bestaat dat we deze keer niet 
op onze vertrouwde plek naast het Toeristisch Informatie Punt staan, maar aan de 
andere (meer zonnige) zijde van het kerkplein. Dit i.v.m. de dakrenovatie van de 
kerk. Een gebouw waar ons gilde al zo’n lange geschiedenis mee deelt. Tijdens de 
Spaanse belegering van Hattem in 1629 was deze kerk zelfs een legeringsgebouw 
voor alle verdedigers van de stad en in de tijd van “kapitein” (hoofdman) van het 
schuttersgilde Herman Willem Daendels (1786), werd er met het toen best wel 
patriottische gilde serieus in de kerk geoefend. Alle reden om samen de schouwers 
eronder te zetten om een goed dak boven onze hoofden te houden en bij te dragen 
in de kosten voor dit onderhoud. Men hoopt op een bijdrage van ca.twee ton vanuit 
de Hattemse gemeenschap. Kunnen wij toch niet achterblijven!  
We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst en onze gildekoning heeft al weer 
een voorraad schutterscertificaten voor onze jongste schutters klaargemaakt. 
Dergelijke certificaten zijn ook gemaakt, maar dan specifiek voor het komende 
Dikke Tinnefestival op zaterdag 22 september a.s. Daarover verderop meer. 
 

Nieuwjaarsreceptie 2018.  
 
Traditiegetrouw ons eerste gezamenlijke en ja ook gratis treffen in het nieuwe jaar in 
de vertrouwde omgeving van de Franse School. Een gezellig samenzijn met drankjes 
en hapjes van gastheer Tonie en zijn attente Margreet, waarop bijna alle 
gildebroeders en hun Anna’s waren afgekomen. We werden verrast met enkele 
prachtige gedichten van Irene Liefers en zelfs met een speciaal gedicht voor ons 
gilde. Heel herkenbaar, heel knap en met humor gebracht. Ze oogstte grote 
waardering voor haar rake woorden. Dirkjan zorgde weer voor het vastleggen van 
beeld en geluid en een kijkje op de beelden uit 2017. Onze gildekoning nam ieder 
mee in een terugblik op het gildejaar 2017. Gelukkig een goed jaar zonder 
noemenswaardige narigheid. Schietmeester, tevens schutterskoning Henk de Graaf 
bood het gilde een prachtig rompstuk voor het uitstallen van onze gildeketen aan. 
Het wordt steeds professioneler en kleurrijker. 
 

Algemene Ledenvergadering 
 
Donderdag 19 april a.s.is er weer een Algemene Ledenvergadering en dat is een 
officiële gilde-aangelegenheid, waarvoor een eventuele afmelding verplicht is. 
Natuurlijk verschijnen we dan in ons gildekostuum, want bij officiële gelegenheden 
is ook dit een afspraak. Naast een aantal agendapunten is er ook ruimte voor een 
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terugblik op de oergezellige Nieuwjaarsreceptie, scherp in beeld gebracht door 
Dirkjan Septer. Het zo gloedvol gebrachte gilde gedicht van Irene Liefers mag in 
deze Nieuwsbrief natuurlijk niet ontbreken en vindt u verderop. Er zijn twee 
mutaties in het bestuur van Meesters, namelijk de plek van onze rentmeester Marc 
Broekhoven en van de Meester Consumabel Bert Cleijsen. Een officiële uitnodiging 
met agenda voor deze ALV, het verslag van de ALV van 2017 en de financiële 
verantwoording met toelichting van onze rentmeester, ontvangt u een dezer dagen 
per mail. Ook ontvangt u de jaarkalender 2018 met al onze activiteiten.   
 

Website Sint Annagilde 
 
Het is lang stil geweest rond de ontwikkeling van een nieuwe website. Toch zullen de 
meeste van u deze site niet al te zeer gemist hebben, daar u alle stukken die u nodig 
had keurig aangeleverd kreeg per mail. Wij hebben op dat vlak dan ook weinig 
vragen gehad. Toezending van belangrijke stukken blijft ook gewoon per mail 
plaatsvinden. Voor buitenstaanders die iets over ons gilde wilden weten was het 
echter lange tijd tevergeefs zoeken. Probleem is echter dat we niet weten hoe vaak 
dit gebeurde. Maar toch, eindelijk kunnen we gaan proefdraaien met een sterk 
vereenvoudigde en geheel nieuw opgebouwde website, ontworpen door John Lucht 
uit Hattem. De provider is niet langer Yourhosting maar One.com. Net zo goed, 
alleen veel goedkoper. Nieuw is dat we de schuttersprofielen en de schietuitslagen 
eruit gehaald hebben, evenals de grote bestanden aan foto’s. De site zal straks 
bereikbaar zijn onder de zoeknaam: sintannagildehattem.nl  Een demonstratie van 
de werking en opzet van deze site zal binnenkort plaatsvinden. 
 

Vooruitblik op het Dikke Tinnefestival 
 
Zoals u wellicht weet, wordt het komende Dikke Tinnefestival iets heel bijzonders 
met een belangrijke rol voor ons gilde. Ons is namelijk gevraagd als bewakers van de 
stad, om hertog Karel van Gelre, zijn legeroverste Maarten van Rossum en de drost 
van Hattem Michael Ernst van Bamberg bij te staan bij het opsluiten van de 
gevangen genomen Hollandse legeroverste graaf Jan II van Wassenaar. Tijdens een 
strooptocht van Geldersen, onder aanvoering van de hertog en zijn hoofdman Van 
Rossum en wellicht zelfs enthousiaste toenmalige gildebroeders, is er behoorlijk huis 
gehouden in Amsterdam, waarbij bijna de gehele Hollandse vloot in de fik werd 
gestoken en ook die verwaande legerhoofdman gevangen werd genomen. Deze 
figuur nu zal in een grote gevangenenkooi in het slot De Dikke Tinne zijn ellendige 
lot moeten ondergaan en alleen na betaling van een losgeld van 20 duizend 
goudguldens zijn vrijheid terug krijgen. Een eenheid van het Sint Annagilde heeft 
toen en ook nu de taak deze Van Wassenaar naar zijn gevangenenkooi te geleiden 
en hem daar te bewaken. Niet dat er enige kans op ontsnapping was, daar tussen die 
zeven meter dikke torenmuren, maar toch, een belangrijke gevangene van dat 
kaliber “verdient” fatsoenlijke bewaking en wekelijks een schoon hemd.                      
De mannenbroeders van ons gilde zijn voor deze gelegenheid natuurlijk ook Middel-
eeuws gekleed, want het hele spektakel speelt zich af rond de Kerst van het jaar 
1512. Uw gildeschrijver voelde zich zeer vereerd dat hij het verhaal mocht schrijven, 
inclusief teksten en rollenverdeling. We zijn dan ook vol verwachting.  
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De Kooi hebben we in een beginstadium vorig jaar al eens mogen bewonderen, toen 
zelfs met mevrouw Nicole Buch er in. Nu is het gevaarte gereed en heeft inmiddels 
een vaste plek op het toch wat lege Tinneplein gekregen. Althans, daar zijn we nu 
druk mee bezig. Met we, bedoel ik de gildebroeders Evert van Olst, Dirkjan Septer, 
Dolf Moesker en uw schrijver en een legertje gemeenteambtenaren. Zeg maar de 
groep die destijds ook spookhond Kladdegat weer tot leven wist te brengen.      
Naast maatschappelijke betrokkenheid is het ook met het historisch besef in ons 
gilde meer dan goed gesteld en dat is mooi. Steeds meer vinden we dit gelukkig ook 
in de catacomben van ons stadhuis en dat belooft wat.  
 

Belangrijke data                                                                                                                                          

5 april schietavond 
19 april Algemene Ledenvergadering 
27 april Koningsdag schieten 
3 mei schietavond 
7 juni schietavond 
5 juli schietavond 
28 juli Gaaij- of Koningsschieten  
22 september Dikke Tinnefestival 
 

 Ode aan het Sint Annagilde door Irene Liefers 

Aanwezigen, hier in dit dranklokaal,  

mij werd gevraagd om ‘t aloud’ verhaal 

van ’t gilde eens nieuw leven in te blazen,  

het zal u, naar mijn mening niet verbazen 

dat het uw schrijver was, die mij zwáár overvroeg. 

Hij reikte mij wat woorden aan,  

daar zou het over kúnnen gaan 

maar, zonder hem hier af te kraken,  

ik kon er geen chocola van maken. 

 

Maar dit terzijde – ’t is niet relevant 

ik heb wat zaken voor u opgeschreven,  

want weet dat óók wij Anna’s streven 

naar ’t hoogste goed, of Rooms of Protestant. 
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Maar ja, wat weten Anna’s – zonder Sint ervoor 

nu eigenlijk van hechte broederschappen,  

dat is voor ons als vrouwen, niet te snappen,  

daar hebben wij het DNA niet voor. 

Maar ongekende krachten, kijk, die hebben wij weer wél 

om u, als gilde, voor débacles te behoeden,  

al kunt u het waarschijnlijk niet bevroeden,  

maar daar zijn Anna’s goed in – punt.nl 

 

Want als u, broeders, zich op hoogtij dagen presenteert 

en strak in ’t pak door Hattem heen marcheert 

dan staan wij Anna’s aan de kant – op één gehoopt 

wij zorgden dat u niet voor schut er loopt. 

En als op donderdag de bogen zijn gespannen,  

het bier – de wijn in kruiken en in kannen,  

wordt er geschoten op het hoogst niveau 

na afloop nog zo hier en daar een borrel,  

wij Anna’s hebben u wel op de korrel 

maar ach, wij gunnen het – wij gunnen het u zo !! 

 

Eens in ‘t jaar dan gaat ‘t dak eraf,  

dan bent u, schutters, amper nog te stuiten,  

‘t kost natuurlijk wel een handvol duiten,  

maar niemand die daar ooit een cent om gaf. 

Dan zijn wij naam’lijk op een toplokatie,  

waar schuur en stallen zó zijn ingericht 

dat wij, gewone Anna’s, daar in ’t avondlicht,  

ons heilig voelen in zo’n decoratie 
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Want onder ons gezegd het is een zegen,  

door noeste arbeid wordt een sfeer verkregen  

die ’t aardse haast te boven gaat  

en hoe je het ook keert of wendt 

het is niet zo maar even een tent, waar wij dan samen komen. 

Het overtreft elk jaar opnieuw weer onze stoutste dromen 

’t is deze plek – de waard – die ons zo fascineert 

al spreken wij hiér liever van de weerd. 

Dit alles door een fraai gevormde vogel, handgemaakt 

door één van uw bescheiden gilde leden,  

hij wil nooit op de voorgrond treden 

maar dié moet worden afgemaakt.  

(U begrijpt dat het hier om de vogel gaat ?) 

 

Met het vizier nauwkeurig recht naar boven 

het oog opmerkzaam op het kruis gericht 

zal elk van u oprecht blijven geloven 

dat door zíjn schot de zwakke vogel zwicht. 

En wie het laatste deel der gaai heeft neergeschoten 

voor ’t merendeel van u, was ’t schieten dus weer kloten 

die mag de koningstitel worden toegedicht. 

 

Dit alles wordt vakkundig vastgelegd op beeld 

door één van u, ik zal zijn naam niet noemen 

maar ’k wil hem, vanaf hier, om zijn passie roemen 

want hij legt voor ons vast wat zich heeft afgespeeld !! 

’t is u bekend dat in de tijd van Daendels 

bij tijd en wijle werd gezwaaid met vaandels 
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maar broeders weet – als het om foto’s draait 

is er maar één die hier de scepter zwaait !! 

Let wel … 't is maar één onderdeel waar dit voor geldt 

Uw overprovisor niet meegeteld 

Is het uw koning, die vrij en onverveerd. 

met grote klasse u regeert  

En als ik hem zo fris en fruitig daar zie staan  

Is ’t met de koopman, volgens mij, nog niet gedaan. 

 

Wat zijn wij trots op u, strijdvaardig koene helden 

bij lief en leed, ik wil dat toch vermelden 

staat u de Anna’s bij met goede raad en daad 

waar nodig zelfs vanuit het pastoraat 

En in dat licht gezien is onze dank vaak karig 

wee, die mij tegenspreekt, want die is nog niet jarig. 

 

Driewerf hoera voor Hattems schuttersgilde 

dat handelt in de geest – zoals Sint Anna wilde 

heft dan met mij het glas op ’t goede van het leven 

en laat uw vreugde niet door mijn gebazel sneven 

mocht u van dorst bezwijken nu, volgt dan het protocol 

vervoegt u bij de herbergier, hij schenkt uw beker vol !! 

 


