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Gerard Rooijakkers (Eindhoven, 1962)

studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen en volkskunde aan de Westfälische
Wilhelmsuniversität Münster. Hij promoveerde in
1994 cum laude in Nijmegen op een studie over
historische volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant
onder de titel Rituele repertoires waarin de
schuttersgilden uiteraard een grote rol spelen. Hij
schreef en redigeerde vele boeken en artikelen.
Voor zijn vernieuwende inbreng op het gebied
van de Nederlandse volkscultuur ontving
Gerard Rooijakkers in 2002 de Prins Bernhard
Cultuurprijs voor de Geesteswetenschappen.
Hij was van 1991 tot 2010 verbonden aan het
Meertens Instituut, de laatste tien jaar als
bijzonder hoogleraar Nederlandse etnologie
aan de Universiteit van Amsterdam. Als
kroonlid en adviseur van de Raad voor
Cultuur is hij nauw betrokken bij het
cultuurbeleid in Nederland. Daarnaast
is hij als cultuurhistoricus vaste gast als
commentator bij Radio 1.

Van bakkerszoon tot generaal. Vanuit een
middenstandsgezin met visie, eerlijkheid
en duidelijkheid als commandant en
leider door de rangen opgeklommen tot
Commandant der Strijdkrachten, een
functie op het raakvlak van
de militaire en politieke wereld.

Peter van Uhm is in 1955 geboren
in Nijmegen. Na zijn HBS volgde
hij in 1972 de opleiding tot officier
der Infanterie op de Koninklijke
Militaire Academie in Breda. Na vele
stappen binnen de Nederlandse
krijgsmacht werd Peter van Uhm
op 5 september 2005 als luitenantgeneraal benoemd tot Commandant
der Landstrijdkrachten. Op 17
april 2008 is generaal van Uhm
aangetreden als Commandant der
Strijdkrachten welke functie hij op
28 juni 2012 heeft overgedragen
aan generaal Tom Middendorp.

Graag nodigen wij u uit voor het volgende unieke evenement:
SYMPOSIUM

Verleden-Heden-Toekomst van het

Gildewezen in Nederland
met inleidingen van
Gerard Rooijakkers, kenner van onze volkscultuur en
Generaal bd de heer Peter van Uhm
onder dagvoorzitterschap van ouderman C.H. Wantenaar
10 juni 2017, 14.00 uur - 18.00 uur
Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1 SOEST
Het Soester Groot Gaesbeeker Gilde is voor de tweede keer de organisator van
een “Brabants” Landjuweel onder auspiciën van de Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS). Rondom de traditionele gildefeesten is er een afwisselend
programma samengesteld met allerlei activiteiten en evenementen op het gebied van
onder meer sport, folklore en muziek. De festiviteiten starten op zaterdag 19 augustus
en eindigen op zondag 3 september met de Brabantse Gildedag.
In de aanloop naar het Landjuweel vindt een brede discussie plaats over de
herpositionering van de vaak al eeuwenoude (gilde)organisaties. Een vitale toekomst
lijkt alleen te realiseren wanneer jongere generaties zich herkennen in de doelstellingen,
symbolieken en functies van het gildewezen. Dat is dan ook een bijzondere uitdaging
voor de vele honderden gilden, schutterijen en schuttersgilden, die Nederland nog rijk
is. Hoe zorgen zij voor de instroom vanuit de jeugd?
René van Hal (voormalig ouderman van het Gilde uit Soest) verwoordde het als volgt:
“De gildes moeten uit de oude waardes stappen en zich heroriënteren. Sommige
gebruiken zijn niet meer van deze tijd en dienen aangepast te worden aan het
tijdsbeeld van heden. Mijn boodschap aan de gildes: lever je bijdrage en toon je aan
de gemeenschap! Daar ben je voor opgericht. In Soest laten wij ons zien en zijn we
betrokken bij onder meer Koningsdagfestiviteiten, de Avondvierdaagse en de 4-meiherdenking.”
Het Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest, wil als organisator van het Landjuweel 2017,
invulling aan de discussie geven door middel van het organiseren van een symposium.
De vele raakvlakken die er bestaan tussen de (Schutters-)gilden en Defensie, en de
historische verbondenheid van de Soester gemeenschap met land- en luchtmacht
is voor de organisatie aanleiding om deze bijzondere band op deze middag ook tot
uitdrukking te laten komen.

Meer informatie
• Aanmelding kan plaatsvinden via www.gildesoest.nl
Inschrijving kan ook plaatsvinden door uw aanmelding te
versturen naar Postbus 321, 3760 AH Soest
• Het symposium wordt gehouden in het Auditorium van het
Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest.
• Gezien het beperkt aantal zitplaatsen zal inschrijving op
volgorde van binnenkomst plaatsvinden.
• Voor de bereikbaarheid van het museum, bekijk
www.nmm.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid
• Parkeren op het terrein van het NMM is gratis.
• Vanaf 13.30 uur op zaterdag 10 juni bent u van harte
welkom en ontvangen wij u graag met een kopje koffie of
thee in de ontvangsthal van het NMM.
• Aan de deelname aan dit symposium zijn voor u geen
kosten verbonden dankzij bijdragen van o.a. het Prins
Bernard Cultuurfonds. Echter niet alle kosten van dit
evenement worden gedekt door de hiervoor genoemde
bijdragen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
• Indien mogelijk wordt het aanwezig zijn in een
gildekostuum / schuttersuniform op prijs gesteld.
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