
75 jaar Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus,  

een mijlpaal voor het gehele schutters en gildeleven in Gelderland. 

 

We spreken over 1947, als we het hebben over de oprichting van de 

Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.  

Een enorme stap, -zo net na oorlogstijd-, om een dergelijk 

samenwerkingsverband op te richten. Maar wel een enorme belangrijke 

stap, zeker voor de jaren die daarna gaan volgen.  

Want mede door deze oprichting kunnen we nu nog steeds spreken over een 

goede samenwerking van bijna alle gilden en schutterijen, die Gelderland rijk 

is. 

Ik ga u niet vertellen hoe een en ander verlopen is in de begin jaren en de jaren erna, van ons aller 

schuttersfederatie. Dat laat ik liever over aan de schrijver van ons jubileumboek, Emile Smit.  

Want dit prachtige boek zal pas worden gepresenteerd tijdens ons jubileumjaar waarin de 

fantastische, roerige en opbouwende jaren van de Gelderse Schuttersfederatie nader zullen worden 

belicht. 

Als voorzitter van de federatie, vind ik het een enorme eer,  

dat ik in dit jubileumjaar 2022, de voorzitter mag zijn van deze  

mooie overkoepelende organisatie.  

Ik had me geen mooiere vrijetijdsbesteding kunnen wensen, dan in 

dienst te staan van alle schutters en gildeleden van Gelderland.  

Want zo voel ik dat… en met mij ook de overige bestuursleden van 

onze federatie.  

Het jaar 2022 wordt hopelijk een mooi jaar waarin we onszelf als schutterijen en gilden van 

Gelderland weer kunnen promoten en kunnen laten zien aan de belangstellende toeschouwers en 

waarin we de samenwerkende verbanden weer kunnen verstevigen.  

Want met name die samenwerking is van groot belang binnen onze organisatie.  

 

Ik noem de samenwerking met de schutterskringen; de Achterhoek,  

de Liemers, Montferland en Rijk van Nijmegen de Betuwe. 

Deze kringen met allemaal hun eigen tradities en gebruiken geven een  

perfecte mix van een compleet schutters en gildeleven in Gelderland.  

 

Maar ook de samenwerking met de overige schuttersfederaties van Nederland; het Oud Limburgse 

Schuttersfeest (OLS) en de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) geven een 

compleet beeld van de tradities in ons mooie Nederland. En laat ik ook niet vergeten dat we een 

enorme goede samenwerking hebben met de Europese Gemeenschap van Schutterijen en 

Schuttersgilden (EGS). Want mede hierdoor wordt het aantrekkelijk voor de individuele leden van de 

verenigingen om ook eens een kijkje te nemen over de grenzen in het Europese schuttersleven.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Als laatste ben ik enorm trots op het feit dat we een enorme 

goede samenwerking hebben met diverse Gelderse en 

Nederlandse instanties die het culturele schutters en 

gildeleven een enorm warm hart toedragen.  

 

 

Kortom… we zijn rijk dat we zoveel vrienden en vriendinnen hebben in zo’n mooie traditionele 

wereld van Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid.  

Het jubileumjaar gaan we proberen zo mooi en goed mogelijk in te vullen. We weten niet wat er 

allemaal kan en mag de komende periode, maar samen met schutterij EMM Giesbeek en met diverse 

andere verenigingen gaan we een mooi programma presenteren met  

als hoofd act het Gelders Landjuweel in Giesbeek op 11 en 12 juni.  

 

We hopen dat we daar alle facetten van de Gelderse Schuttersfederatie kunnen 

laten zien en kunnen laten beleven.  

Rondom dit evenement en de andere evenementen i.h.k.v. het 75-jarig bestaan, 

zullen we u regelmatig op de hoogte gaan houden.  

Een schutter of gildebroeder of zuster zet deze datum vast in zijn agenda en is erbij in Giesbeek! 

 

Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie, St. Hubertus,  

Wim Sanders  

 


