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Groessense vereniging exposeert drie maanden in Liemers Museum

Primeur voor Schutterij EMM
Als eerste schutterij in de regio verzorgt EMM
Groessen een expositie in het Liemers Museum
in Zevenaar. In de maanden april en mei kunnen
belangstellenden een kijkje nemen in de
geschiedenis van de Groessense schutterij.
Voorzitter John de Lorijn van Schutterij EMM
is in zijn nopjes met de tentoonstelling. Samen
met hem brengen we alvast een bezoek aan het
Liemers Museum. Daar is namelijk ook het Gelders
Schuttersmuseum ondergebracht. “Schutterijen zijn
verenigingen met veel traditie”, vertelt John, terwijl
hij aandachtig het schuttersverleden tot zich neemt.
“Het is mooi dat er een plek is waarin we een stukje
van de rijke historie van het schuttersleven kunnen
aanschouwen. En we vinden het nog mooier dat we als

John de Lorijn: “Trots dat wij onze geschiedenis mogen laten zien.”

Groessense vereniging hier onze eigen geschiedenis kunnen
laten zien. Het past in de visie dat we ons als EMM meer willen

andere verenigingen in Groessen, zoals carnavalsvereniging

laten zien aan het publiek.”

De Deurdreiers en Schietvereniging Irene. “De schutterij heeft

Om de expositie samen te stellen, dook EMM in haar eigen

altijd een belangrijke rol vervuld in de dorpsgemeenschap. Dat

historie. “Op zolder staan veel fotoalbums en dozen met

wordt bevestigd in de historische documenten die we hebben

paperassen. Het is altijd weer bijzonder om daar doorheen te

teruggevonden. En we hebben ook aardige ontdekkingen

bladeren. Wij hebben een selectie gemaakt van foto’s en

gedaan. Zo blijkt EMM in het verre verleden inwoners en

unieke historische documenten en attributen die we laten

verenigingen te hulp te zijn geschoten als ze het moeilijk

zien. Grappig is dat de oudste documenten met prachtige

hadden. En een ander aardig weetje is dat het koningszilver

handschriften in de oude stijl zijn geschreven. Verder zullen we

tijdens de Tweede Wereldoorlog verstopt is geweest in een

ook de film van het concours van drie jaar geleden doorlopend

luchtkanaal van de verwarming van de Andreaskerk.”

vertonen.”

EMM is trots om het spits af te bijten in het Liemers Museum.

EMM Groessen werd in 1895 opgericht als De Eendracht. EMM

Het is de bedoeling dat de expositie op 1 april (Tweede

heeft een rijke geschiedenis en stond aan de basis van veel

Paasdag) in stijl wordt geopend.

Liemers Museum
De expositie van EMM Groessen is te bezoeken van 1 april tot
en met 2 juni. Het Liemers Museum is geopend van dinsdag
tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Op Koninginnedag,
Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag is het museum
gesloten, op Tweede Pinksterdag gaan de deuren wel open.
Kinderen tot 17 jaar en houders van een Museumkaart mogen
gratis naar binnen. De toegangsprijs voor volwassenen
John de Lorijn kijkt in het Gelders Schuttersmuseum zijn ogen uit.

bedraagt 4 euro. Meer informatie: www.liemersmuseum.nl
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Schuttersexpositie zorgt voor meer leven in de brouwerij

Liemers Museum blij met EMM Groessen
Ze willen graag wat meer leven in de brouwerij. Daarom
schreef het Liemers Museum alle schutterijen in de regio aan
met de vraag of ze een expositie kunnen en willen verzorgen.
Schutterij EMM Groessen reageerde snel.
Het Liemers Museum
is gevestigd aan de
Kerkstraat in Zevenaar.
Sinds drie jaar vindt
hier ook het Gelders
Schuttersmuseum
onderdak. “De vaste
expositie trekt sindsdien
veel belangstellenden”,
vertelt Mieke

Mieke Kamps, lid van de vaste presentatiegroep (links) en

Kamps van de vaste

directeur Ingrid Mens in het decor waar EMM een plek krijgt.

presentatiegroep.
“Toch wilden we

die niets weten van het schuttersleven inwijden in dit unieke

meer interactiviteit

stukje geschiedenis van de regio.”

om nog meer van het

Voor het Liemers Museum is de nieuwe expositie bijzonder,

schuttersleven te kunnen

bevestigt ook directeur Ingrid Mens. “Deze past in de nieuwe

Het Liemers Museum is gevestigd

laten zien. Daarom

weg die we bewandelen. Als museum willen we meer

aan de Kerkstraat in Zevenaar.

hebben we schutterijen

interactie. Dat kan met een wisselexpositie zoals deze van

gevraagd hier een eigen

Schutterij EMM. Maar we gaan in de toekomst ook meer naar

expositie in te richten. EMM Groessen was enthousiast, net als

de mensen toe. Het kan binnenkort zo maar voorkomen dat

Claudius Civilis uit Pannerden. En er zullen er waarschijnlijk

we tijdens evenementen ter plaatse een expositie houden

nog veel meer volgen.”

over dat evenement. Verder zullen we de nieuwe media meer

Het idee kwam van Mien den Broekert, lid van de presentatie-

gaan inzetten. Straks sta je bijvoorbeeld midden in de natuur

groep. Zij wilde nieuwe dynamiek in het museum en die gaat

van het verdronken dorp Leuven in Groessen en kun je met

er nu ook komen. “Schutterijen leven in deze regio. Wij willen

de smartphone of tablet ter plaatse zien hoe het er vroeger

er voor zorgdragen dat we liefhebbers van de schutterstraditie

uitzag. Het klinkt tegenstrijdig, maar als museum gaan we de

blij maken met een mooie presentatie, maar ook mensen

geschiedenis de komende jaren op moderne wijze laten zien.”
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