
 

 

Schuttersvrienden en vriendinnen van Gelderland, 

 

Een zware periode voor velen ...  

En veel vragen betreffende de toekomende tijd ... 

 

Montferland wordt gezien als de grootste schuttersgemeente van 

Gelderland. Het is van meet af aan een voorrecht en een eer om als 

burgemeester van deze schuttersgemeente de titel van Gilderaadslid 

van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus te mogen voeren.  

 

Als relatieve nieuweling in het schutterswezen heb ik sinds 2017 

talrijke malen mogen beleven wat het betekent een maatschappelijk betrokken schuttershart 

te hebben. Ik ben ronduit trots op de schutterijen en schuttersgildes en hun rol in de 

samenleving. 

Vol energie zijn velen van jullie het jaar 2020 gestart met de voorbereidingen van  

activiteiten. Ik denk hierbij aan de Gelderse Kampioenschappen Vendelzwaaien Indoor, 

die op 29 maart in de Markthal te Didam zouden worden gehouden.  

Ook denk ik dan direct aan de vele lokale activiteiten, georganiseerd in het kader van 

Herdenken en Vieren van 75 jaar Vrijheid. En natuurlijk denk ik aan de Kringdag en het 

Schuttersfeest in Montferland.   

 

Maar midden in de drukte en hectiek van deze werkzaamheden van voorbereiding, wordt 

het plotseling stil....  Corona treft de hele wereld. De ernst van het virus dringt langzaam tot 

eenieder door. Voor sommigen heel ingrijpend en nabij. En ieder leeft eerst het advies  

'blijf vooral thuis'. En nu spreken we al van de 1,5 meter samenleving, die misschien nog 

wel lang zal bestaan. En hoe gaat die er uit zien?  

Gelukkig komt de samenleving stapsgewijs weer op gang. Echte ontmoeting tussen mensen 

wordt weer meer en meer mogelijk. Voor ondernemers en werknemers ontstaan weer 

kansen. Maar evenementen zijn in ieder geval tot 1 september afgelast. En intussen houden 

we als samenleving heel nauw de vinger aan de pols. Wat is het dan fijn aan den lijve te 

ervaren dat organisatoren begrip tonen, meewerken aan het verplaatsen van evenementen 

zonder stoom af te blazen en weer vooruit kijken. Ook hier de vraag, hoe zien evenementen 

er straks uit? 

 

Ik reken erop dat mooie antwoorden op die vraag gevonden worden. Ook daarbij komt 

de lijfspreuk die de schutterswereld eer aandoet 'Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid' 

weer om de hoek kijken.  

Dit zijn momenten waarop eenieder elkaar zo hard nodig heeft en waarop schuttersvrienden 

er voor elkaar zijn. Graag wil ik mijn complimenten uitspreken aan u allen. Saamhorigheid 

en behulpzaamheid is anno 2020 vaak ver te zoeken maar wat is het fijn te ervaren dat 

noaberschap in de schutterswereld, daar waar mogelijk, rijkelijk aanwezig is.  

 

Het gaat u en uw dierbaren goed! 

 

Hartelijke groet, 

 

Peter de Baat 

Burgemeester van Montferland 


