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Op 3 september 2017 werd in Soest een Brabants Landjuweel georganiseerd door het 
Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest onder auspiciën van de 
Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. 
 
Vanaf 4 september worden in de diverse regionale dagbladen (Gooi en Eemlander en 
AD/Amersfoortse Courant) en plaatselijke weekbladen (SOEST NU en Soester Courant) 
aandacht besteed aan deze Gildedag. 
Hierna volgt een totaal-overzicht van deze berichtgeving. 
 
Daarnaast werd op de social media op diverse wijzen verslag gedan van deze Gildedag 
met video’s, foto’s en berichten. 
 
Het is een onvergetelijke dag geworden voor en met zo’n drieduizend Brabantse 
gildeleden. 
 
 

http://www.gildesoest.nl/








































Geen stiltes, rokken 
omhoog, kardinaal 
en veel koningen

Woensdag
6 september
2017 Gildefeesten

man duldt geen stiltes. Twee of meer koren 
treden tegelijk op. De combinatie Byzantium 
met het Cantate koor, ‘kippenvel’. De finale, 
alle koren dringen op het podium. Ze zingen 
Adiemus en Halleluja, de laatste met soliste 
Rosamint Faas. Dirigent is Frank Kooiman. 
Een Gilde hoogtepunt! Enne… de dirigent 
van Joyful kan dirigeren met haar heupen!

Vrijdagmiddag 1 september. Het Dansfes-
tival. Ook een avondvoorstelling. Even de 
spieren losmaken, de witte tripklompen 
klepperen. Klokslag twee uur heet Rijk van 
Doorn iedereen welkom. Thari Schröder 
loodst ons luid en duidelijk door de dansen.
De Soester Boerendansgroep heet nu 
Gooi- en Eemland. Rijk: ,,Om met een grote 
dansgroep regelmatig op te treden, werken 
we samen met Laren, Eemnes en Hoogland.” 
Een warm onthaal als de groepen door het 
middenpad opkomen. G&E danst ‘Babiloon-
tje’, de tent zingt mee. Naast me: ,,Leuk hè, 
als ze stampen.” Het valt op dat vrouwen 
met een zonnebloemensjaal een grote groep 
bezoekers verwennen. Hulpverleners van de 
Zonnebloem bezorgen ouderen een onverge-
telijke middag.
Naast G&E treden de Westfriese dansgroep 
Schagen, de Leselschotsers uit Steenderen, 
DCA Amersfoort Energetic en Djembe Agogo 

uit Senegal op. Verschillende stijlen door 
de eeuwen heen. Soms met zang. Dansen is 
feest, de dans als ontmoetingsmiddel. Een 
afspiegeling hoe jongemannen en -vrouwen, 
rond 1900, toenadering zoeken. Een hoofs 
knikje, goedkeuren, afwijzen, wisselen naar 
een andere partner. Soms slechts hand in 
hand, soms een arm om een middel en altijd 
onder de ogen van de ouders. 
De groep van ‘over de IJssel’ is ondeugend 
en gevarieerd. Uit Amersfoort komt de jeugd 
met hiphop. Schagen is kwaliteit. Senegalese 
trommelaars en dansers. Soest focust zich op 
de traditionele dans. Een vrouw uit G&E laat 
alle lagen van haar historische kleding zien. 
Als de rokken omhoog gaan, moet de man 
zijn blik afwenden, slechts vrouwen mogen 
kijken. De kleur blauw is RK, frivool. Stren-
gen bloedkoralen rond de nek. Na de finale 
vinden de Afrikaanse trommelaars en een 
boerin uit Schagen op de harmonica elkaar 
in een jamsessie... Voor de avondvoorstelling: 
‘Wegens enorm succes geprolongeerd.’

Zondagmiddag 3 september. Het ‘Brabants’ 
Landjuweel. Na 17 dagen de grote finale en 
een invasie van 123 gilden, de meeste uit 
Brabant. Het hele terrein is vrijgemaakt, één 
grote rechthoek. De gasten stromen binnen 
en stellen zich op aan de oostelijke lange 

Landjuweel voortreffelijk georganiseerd
 p Een ‘standaadpaard’ gaat een korps vooraf.

 p Jong geleerd, oud gedaan. De gildeverenigingen hebben oog voor de toekomst.  p Voetjes van de vloer tijdens het Dansfestival, zowel ‘s middags als ‘s avonds.

Prachtig, geweldig, 
voortreffelijk. 
Superlatieven schoten de 
voorbije twee weken te 
kort om de sfeer tijdens 
en het succes van de 
gildefeesten te duiden. 
Met als folkloristisch 
hoogtepunt het 
Landjuweel van zondag 
jl. mogen het Groot 
Gaesbeeker Gilde, 
tientallen verenigingen, 
artiesten en 
tienduizenden bezoekers 
met genoegen én trots 
terugkijken op een 
evenement dat binnen de 
gemeentegrenzen (en 
daarbuiten) 
ongeëvenaard is.

Martin Huizenga

Woensdagavond 
30 augustus. 
‘Korenfestival. 

De geschiedenis van Soest in 11 koren’. 
Cees Vos: ,,Soest telt 21 koren.” Als in totaal 
350 koorleden optreden dan komen er veel 
support en liefhebbers. Stijf uitverkocht. Qua 
regie maar één probleem:  hoe los je de lang-
durige chaotische koorwisselingen op?

Coördinator Ab Faas heeft een choreografi-
sche oplossing: ‘De Soester geschiedenis ver-
tellen tijdens de wisselingen door Rozema-
rijn Klifman, Rosamint Faas (ook zang) en 
Henk Hagen. En de koren gaan geregisseerd 
de bühne op en af door de vertellers als gids 
te gebruiken. Het vertrekkende koor trekt 
het komende mee. Stokt de optocht, dan staat 
het koor zangklaar.
De m/v verhouding in gemengde koren komt 
neer op 1:3. Een eigen pianist bij een koor 
en zo niet dan is daar Harry Herfst. Alle 
elf even noemen: Slavisch koor Byzantium, 
Touridon, Cantatekoor Soest, PVOcaal, Soes-
ter Diamonds, Inspiratie, Popkoor Allround, 
Joyful, Chorus Line, Eemmeerminnen en 
het Soester Knollenkoor. Prachtige zang en 
een gedurfd repertoire van Byzantium. De 
meezingers lokken meezingen uit. Het Knol-
lenkoor zet de zaal op zijn kop.
Na de pauze Jean Heijl aan de microfoon. De 
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kant. Daartegenover de eretent voor Vips 
met daarvoor de Eemlander Blaaskapel. Dit  
geflankeerd door grote tribunes. Duizenden 
bezoekers drommen om het vierkant. 
De ouderman Kees Wantenaar is gastheer 
en ontvangt twee Commissarissen van de 
Koning: Willibrord van Beek uit Utrecht en 
Wim van de Donk uit Brabant, onze bur-
gemeester Rob Metz en als kerkelijk leider 
uit Utrecht, kardinaal Wim Eijk. De nieuwe 
gildekoning van Soest Martijn van Dijk en 
zijn gade Marissa met bestuursleden van de 
Noord-Brabantse federatie van Schuttersgil-
den completeren de gasten in de eretent.
De openingsceremonie kent het opkomen 
van de gilden richting eretent, met voorop de 
doordringende tamboers in een brede gelijke 
linie van honderden meters. Toespraken, 
zoals van de kardinaal die tolerantie predikt. 
Het over-vendelen van de macht. En dan 
begint het defilé en de optocht door Soest. 
Twee parkoersen. De ene begint over de deel 
van een boerderij. ,,Ik heb nog nooit zoveel 
visite gehad.”
In het defilé wordt een tiental gilden voor-
afgegaan door een ‘standaardpaard’ met 
berijder en gildevlag, ook om later ring te 
steken. Deels gilden met een strijdvaardige 
militaire uitstraling, soms kerkelijk lieflijk 
met Maria en bruidjes. Veel jeugd is in de 

gilden opgenomen, zoals het jeugdkorps 
uit Gendt. Een ‘vendeliertje’ die tijdens het 
lange wachten een dansje om zijn eigen vlag 
maakt. Koninginnen noemen zich Koning. 
Nar en narretjes. Op de vraag of er nog 
levende Nederlandse cultuurhistorie bestaat, 
is maar één antwoord mogelijk.
Een oud-ouderman over zijn medailles: 
,,Linksboven van de Paus en midden boven 
krijgt op den duur iedereen van ‘ons gild’ 
er eentje van de koning.” Zijn gildebroeder: 
,,Bij een tocht houden we bij elke kerk stil en 
groeten met de vlag. Hier niet. De deur zat 
potdicht.” Reden: ,,Tot de reformatie was de 
Oude Kerk RK.” Wij: ,,In de 13e eeuw streed 
de voorganger van de kardinaal, de bisschop 
van Utrecht, op onze Eng tegen Holland.” De 
oud-ouderman: ,,Sterker, de kerk deed zelfs 
het gildewezen een tijd in de ban wegens 
‘liederlijk’ gedrag. De gelederen zijn nu 
gesloten. Deze opkomst, gedeeld door 52, 
wekelijks in de mis?”
Inmiddels zijn de spelen van start gegaan. 
Op afgebakende stukken zijn er competities 
voor korpsen, vendeliers, kruisboogschieten 
op de roos en op een damschijf hoog in de 
mast.
Het was een prachtig en voortreffelijk geor-
ganiseerd Landjuweel. Ra, de zonnegod, is 
ons goedgezind. Amen.

 p Duizenden gildebroeders en -zusters en nog meer publiek op De Blaak. De Brabantse Gildedag Landjuweel was van begin tot eind een groot spektakel dat in deze contreien zijn weerga niet kent.

 p De dansers krijgen de handen op elkaar tijdens hun optredens in de gildetent.  p De Eemmeerminnen waren een van de elf koren die van zich lieten horen.

 p Zoals gebruikelijk maakt het Knollenkoor er weer een groot feest van.
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SOEST Omdat de stoet anders te lang wordt, splitsen de gildekorpsen zich als ze De Blaak 
verlaten voor de optocht. Het ene deel zet koers richting Soest-Zuid, de andere loopt richting de 
Petrus en Pauluskerk. De koningen en hun gevolg trekken veel bekijks onderweg. Af en toe 
maken ze even halt omdat de doorstroming bij een afslag of in een nauw straatje even stokt. 
Voor kinderen een uitgelezen mogelijkheid om zelf ook eens op die grote trom te slaan.

SOEST Het was niet louter folklore wat aan het oog voorbijkwam tijdens het Landjuweel. Voor de 
gildebroeders waren er ook wedstrijden. De behendigheid van de vendeliers, het richtinggevoel 
van de schutters en het gevoel van o.a. de trommelaars werd getest. Alle koningen, keizers en 
prinsen namen het tegen elkaar op. Tjeu Donkers uit Gerwen werd Landjuweelkoning, Bert 
Vorstenbosch uit Erp Landjuweelkeizer en Anne vermeer uit Goirle Landjuweelprinses.

SOEST De Foute Bingo voor het Goede Doel. Honderden, vooral vrouwelijke, deelnemers hoopten 
op de juiste cijfers en letters. Zo ver ze daar oog voor hadden, want het oeroude ‘getallenspekta-
kel’ mondde in de gildetent uit in één grote feestavond. Dat werd op gepaste wijze in beeld 
gebracht door Jaap van den Broek. Dikke pret dus en een geldbedrag voor drie doelen:  ouderen 
in soest, jeugd en jongeren en gehandicapten(sport).

SOEST ‘Roodkapje.’ De kraker uit de jaren negentig stond op de playlist van Pater Moeskroen. De 
Amersfoortse formatie maakte er donderdag een feest van. En de band kreeg daarbij alle hulp en 
ondersteuning van PVO. De bijna 120-jarige muziekvereniging vaardigde muzikanten van de 
harmonie, de Eemlander Blaaskapel, de Big Band Blow, de Slagwerkgroep, het Studieorkest 
Occassional Brass Quintet en PVOcaal af. Het was voor het publiek moeilijk om te blijven zitten.

SOEST Sinds mensenheugenis wordt er gewandeld met start en finish op De Blaak. Zoals ook in 
dit bijzondere jaar. Op de voorlaatste dag van het imposante programma konden liefhebbers 5, 
10, 15 of 20 kilometer de benen strekken.De bossen, De Windhond, onderweg kwamen de 
wandelaars de mooiste plekjes tegen. En dat dankzij Wandelcomité Jacob van Gaesbeek, een 
samenwerkingsverband van Olympia, de SGWB en het team van de Avondvierdaagse.

SOEST Een van de vele sportieve onderdelen tijdens de gildefeesten was de veldtoertocht voor 
MTB-ers. Tempo Toer, gepokt en gemazeld als het gaat om de organisatie van dergelijke tochten 
en al jarenlang een partner van het Groot Gaesbeeker Gilde tijdens de gildefeesten, had een fraai 
parkoers uitgezet in de omgeving. Ondanks de fysieke inspanningen was er voor de deelnemers 
voldoende reden om te lachen en te genieten.

Via Deel-je-nieuws op de 
website van deze krant kan 
iedere inwoner een foto 
en/of bericht publiceren. 
Of het nu gaat over groot of 
klein, belangwekkend of 

opmerkelijk nieuws, over 
sport, school of cultuur, alles 
is welkom op onze site. 
Een selectie van dit 
lezersnieuws staat op deze 
pagina. 
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