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VERSLAG 
 

 

Vergadering: Bestuur Stichting Collectie Gelders Schutters Museum 

Datum en tijd: Woensdag 21 oktober 2020, 16.00 - 17.30 uur 

Plaats: Turmac Cultuurfabriek, Kerkstraat 27, Zevenaar, ruimte Asger Jorn 

Aanwezig: Joop de Leuw (voorzitter), Dorothea van der Velden (secretaris), Bas 
Loeters, Jan Wannet, Ingrid Mens (hoofd museum Kunstwerk!) 

Afwezig:  

 

 
 
1. Opening, mededelingen stand van zaken 
 Stand van zaken schutterijwereld:  

Het is heel erg stil, volledig in de ban van Corona, en maar af en toe een bijeenkomst. 
Verenigingen zoeken hoe ze zich nog een beetje maatschappelijk kunnen profileren, maar ook 
dat is beperkt. De hoop is dat ze in 2021 wel weer activiteiten kunnen ontplooien, daar zal wel 
behoefte aan zijn. 
EGS-treffen in augustus 2021 kan niet georganiseerd worden, het is geen optie om Europees 
duizenden mensen bij elkaar te halen. Duitsers hebben daar echter de beslissing nog over voor 
zich uit geschoven en ook de Belgen, waar het gehouden zal worden. 

 
 Stand van zaken Liemers Museum: 

Sinds augustus zijn beide collecties geheel naar de Turmac Cultuurfabriek in een mooi nieuw 
functioneel depot overgegaan. Het is door een klein clubje vrijwilligers gedaan. Helaas vinden er 
nog geen presentaties plaats. Het is nog niet duidelijk hoe we het visueel met het Gelders 
Schuttersmuseum oppakken.  
Eén tentoonstelling is 1 dag open geweest, daarna kwam de lock-down en daarna is deze 
tentoonstelling nog even in de zomer open geweest. De bijbehorende officiële onthulling van het 
monument is tot 2x toe niet door kunnen gaan. Het monument is al wel geplaatst en te 
bezichtigen. 
Het Schuttersproject Feest staat ook on hold. Dat was bedoeld voor scholen en verpleeghuizen. 
Een aantal scholen had al wel belangstelling getoond, maar scholen gaan niet meer naar buiten 
en sommige scholen laten geen externen toe voor lesprojecten. De vraag is of dat in 2021 wel 
kan doorgaan. 
In voorbereidingen en ontwikkeling van projecten wordt wel zo veel mogelijk doorgewerkt. 
Er komt in het museum een speciaal ‘schutterseiland’ waar met name de Liemerse schutterijen 
worden gepresenteerd. 

 
 Stand van zaken Kunstwerk! 

Dat loopt goed. Men vindt elkaar. Ingrid ervaart tot nu toe alleen maar voordelen. Deze 
vergadering bijvoorbeeld had niet in de eigen ruimte van het museum kunnen plaatsvinden. 
De tentoonstelling de Zilveren Camera komt hier en wordt op panelen door het hele pand 
getoond.  
Ondanks corona komen er al veel mensen in de Turmac Cultuurfabriek over de vloer voor 
allerhande zaken. 

 
 
2. Verslag vorige vergadering 30 oktober 2019 

Akkoord en bij dezen vastgesteld. 
 
  



 

 
KvK 41050994, gevestigd te Zevenaar Pag. 2 van 2 

 
3. Vaststellen Financieel Jaaroverzicht 2019 

Akkoord en bij dezen vastgesteld. 
Er is een brief verzonden naar Bert Frölich over het op peil houden van het saldo van de 
bankrekening, conform de bruikleenovereenkomst. Ingrid zal Bert hieraan herinneren. 
 

 
4. Collectieoverzicht + toekomst Gelders Schuttersmuseum 

Bij de Kringen en het GSF staat de bijdrage aan het GSM ter discussie. Het zal zeker geen 
hogere bijdrage worden. Er is in de collectie geen enkel item uit de Kring Achterhoek, van daar 
komt ook extra kritiek op de bijdrage. Het is te verwachten dat zij niet meer zullen bijdragen. In de 
kring Montferland zal ook extra aandacht aan het GSM besteed moeten worden, want de 
besturen zijn behoorlijk personeel gewijzigd sinds het museum in Didam zat.  
Uit kring Rijk van Nijmegen zijn er ook weinig items. 
Voor het Schuttersmuseum heeft het museum nu met name een bewaarfunctie. Dat mensen het 
ook over 100 jaar nog kunnen zien. Dat kost wel geld.  
Als er bijvoorbeeld een presentatie in ’s-Heerenberg zou komen, dan zal de collectie alsnog 
vanuit het Liemers Museum of GSM komen. De depotfunctie van het Stadsmuseum ’s-Heeren-
berg is bij het LM belegd. Het LM/GSM zal altijd meewerken aan een (deel)presentatie elders. 
Op de Kerkstraat hebben we het geprobeerd, een apart schuttersmuseum, evenals in Didam. 
Maar dat werkte niet. Er kwam alleen gericht bezoek als er een tentoonstelling aan de eigen 
schutterij werd besteed. 
 
In de Federatie een verhaal over het museum houden, heeft nu geen zin. In de diverse Kring-
vergaderingen is het zinvoller om een verhaal te doen en de meerwaarde van de museum-
functies uit te leggen. In de serie vlogs ‘Schatkamer van de Liemers’ op Youtube zijn ook een 
paar vlogs aan het schutterswezen besteed en eentje aan het nieuwe depot. Deze korte filmpjes 
zijn informatief en illustratief voor wat het museum aan beheer en behoud en verzamelen van 
verhalen doet en dus goed te gebruiken om de Kringen te informeren en te betrekken. 
 
Optie: als ‘product’ op bepaalde plekken, naar wens, bijvoorbeeld een vitrine in een gemeente-
huis of elders inrichten. Bij de kosten hiervan een hoort ook een stukje beheer. 
 
Bijdrage van een schutterij geeft een mogelijkheid om stukken met museale waarde verantwoord 
te laten bewaren en beheren. En waar de kans zich voordoet, zal het gepresenteerd worden. Met 
het bewaren van de stukken, wordt ook het verhaal bewaard. Dat kan ook voor stukken archief 
en documentatie, liefst voorzien van foto’s, om zo het goede verhaal te vertellen. 
 
De kringen moeten op bestuursniveau wel weten wat het er wel of niet mogelijk is binnen het 
museum. De collectielijsten helpen Bas en Jan om het verhaal te doen in de Kringen. 
 

 
5. Rondvraag & sluiting 

Jan: Er komt een tentoonstelling van Gilde Huissen in het stadsmuseum Huissen, kunnen we op 
uitnodiging van Jan een keer (buiten openingstijden) komen kijken. 
 

Bas: De notulen(boeken) van St. Isidorus moeten nog een keer ingescand worden. Eventueel 
kijken of dat bij het museum gedaan kan worden, gebruikmakend van de apparatuur, maar 
wel met meelevering van de ‘handjes’ om het te doen. 

 
Na de vergadering gezamenlijk het nieuwe depot bekeken en de expositieruimte waar nu aan de 
inrichting wordt gewerkt. 


