Beste Schutters,
Het zijn bijzondere tijden en het is erg belangrijk dat we het Coronavirus er
onder krijgen. Het virus ondermijnt niet alleen onze gezondheid en de
economie, maar ook ons sociale leven. Dat doet pijn en de bestrijding van het
virus vraagt offers van ons allemaal. Veel voorbereidingen van evenementen
in de komende tijd waren al in gang gezet, maar ze zijn nu noodgedwongen
opgeschort of vervallen.
En hoe het na 1 juni zal zijn, dat is nog maar afwachten. Kunnen de kermissen
straks nog doorgaan, kunnen er nieuwe koningen worden geïnstalleerd? Het zijn bange vragen
omdat de activiteiten van de schutterijen van grote betekenis zijn voor het leven in veel Gelderse
dorpen en steden.
De schutterijen zorgen voor verbinding en sociale cohesie in onze lokale gemeenschappen en de
feestelijkheden en activiteiten van de schutterijen vormen voor heel veel mensen een hoogtepunt in
het jaar.
Ik keek dit jaar bijzonder uit naar maandag 27 april. Toen ik in 2014 net burgemeester van Duiven
was, werd ik verrast door de aubade op de ochtend van Koningsdag. Een kleurrijk jaarlijks
terugkerend hoogtepunt met muziek, parade en aubade. Een prachtige samenwerking van de vier
Schutterijen en harmonieën in de gemeente Duiven en talrijke andere organisaties zoals politie,
verkeersregelaars en gemeente. Een kleurrijke muzikale verrassing voor iedereen en een prachtige
start van een feestdag. Dit jaar had ik daarbij als teruggetreden burgemeester geen functie en ik was
van plan als toeschouwer mijn kleinzoon William mee te nemen en er samen van te genieten.
Hij is bijna drie en hij had het vast een mooi spektakel gevonden! En ik had me er zelf ook bijzonder
op verheugd om er op mijn gemak van te genieten en alle bekenden weer te zien. Elk jaar vraagt de
voorbereiding weer het nodige werk en alle deelneemsters en betrokken organisaties en iedereen is
bij de uitvoering een beetje nerveus of alles wel goed zal gaan. Die aubade gaat dus dit jaar niet door.
Ik moet ook dikwijls denken aan mijn afscheid als burgemeester eind november 2019. Mijn afscheid
werd fantastisch opgeluisterd en de Duivense schutterijen speelden daarbij een belangrijke rol,
onder meer met een gezamenlijk optreden en aubade. Carolien, mijn partner, en ik waren er zeer
door vereerd en de mensen uit mijn vrienden- en kennissenkring - veelal onbekend met het
schutterswezen- waren erg onder de indruk. Net als wij, Zo'n afscheid, het had nu niet gekund....
Het lijkt mij de komende tijd van groot belang elkaar te blijven stimuleren in de voorbereiding van
activiteiten. Ga niet stilzitten. Als het weer mag, dan kan er met wat improvisatie snel van alles op
touw worden gezet kan. Als je als vereniging actief blijft bevordert dat de contacten tussen de leden
van de verenigingen onderling en tussen verenigingen en het is bovendien goed voor de
vaardigheden met telefonisch overleggen en vergaderen en beeldbellen. In levenden lijve bijeen
komen is beter, maar het werkt best goed heb ik de afgelopen weken gemerkt. Hou onderling
contact en hou de vereniging levend. Denk ook samen na over de vraag hoe schutterijen toch kunnen
blijven bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld met een boodschappendienst of andere
maatschappelijke activiteiten. We hebben elkaar nodig. Het is ook goed voor het draagvlak van de
schutterijen in de lokale gemeenschap en versterkt het gevoel van saamhorigheid in de vereniging en
de samenleving. En elkaar gewoon eens even bellen om te horen hoe het gaat is ook belangrijk. Veel
mensen komen nauwelijks nog de deur uit. Blijf je intussen bewust van de gevaren van het
Coronavirus, hou de richtlijnen van de overheid in acht en blijf gezond!
Dan kunnen we straks met nieuwe energie weer aan de slag!
Rik de Lange, Lid van de Gilderaad van Gelderland.

