
Beste schuttersvrienden en vriendinnen,  

Gildebroeders en zusters, van de Gelderse 

Schuttersfederatie St. Hubertus.  

Het is dit jaar feest in Gelderland als het aankomt op de 

schutterijen en gilden.  

Direct na de oorlogsjaren was er (weer) de behoefte om 

samen de schouders eronder te zetten om een 

samenwerkingsverband op te richten waar alle schutterijen         

en gilden van Gelderland zich in zouden verenigen.  

Nu 75 jaar later, kunnen we samen terug zien op mooie en soms ook roerige jaren waarin het schutters en 

gildeleven in Gelderland, langzaam tot het punt kwam waar we nu staan met elkaar.  

Omdat we niet exact weten wat we in dit jaar allemaal kunnen ontplooien met elkaar op het gebied van 

concoursen en bijeenkomsten, lijkt het ons zinvol en vooral ook waardevol om u allen af en toe op de hoogte 

te houden van wat er gebeurde in het verleden en wat er gaat gebeuren in dit mooie jubileumjaar.  

Ik wil graag de spits afbijten met een verslag uit 1946 waarin werd gesproken over de oprichting van ons aller 

federatie. In de komende artikelen zullen we u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen die toen 

werden gemaakt, en over de huidige stand van zaken met uiteraard veel foto’s van toen en nu.  

Wim Sanders, Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.   

De oprichting van de Federatie. 
 

 Oproep van de initiatiefnemers.                 November 1946. 
 

Aan de Besturen van de Lijmerse Schutterijen en  
schuttersgilden, Vrienden en Bevorderaars 

van het oude Gildewezen. 
L.S. 
 
Reeds voor de oorlog hebben de Gelderse schutterijen en schuttersgilden de behoefte gevoeld aan een 
bond of federatie van Schutterijen en schuttersgilden in Gelderland, zoals deze bestaat in Noordbrabant. 
Voorlopige besprekingen hadden in het voorjaar van 1940 plaats, maar door de oorlogshandelingen van Mei 
in datzelfde jaar kon niet verder worden gewerkt. 
Gedurende de oorlog lagen onze schutterijen en gilden stil, maar de geest bleef levend; er is een wil 
aanwezig om alles op te bouwen, te herstellen wat verloren ging, ja om het beter en mooier te maken dan 
voorheen. 
Waar in Gelderland door de loop van de rivieren is ingedeeld in duidelijk onderscheiden streken als Lijmers, 
Over-Betuwe, Veluwe, Maas en Waal enz., is het gewenst de federatie streekgewijs op te bouwen door in 
iedere streek een kring van schuttersgilden te vormen en later deze kringen tot een Gelderse Federatie te 
doen uitgroeien met behoud van ieders eigen karakter. 
Daar de Lijmers van alle Gelderse streken de meeste Schuttersgilden telt en in de Lijmers reeds in het 
laatste jaar gelegenheids-samenkomsten zijn geweest van verschillende schuttersgilden bij de gouden 
feesten van Duiven en Groessen, is het gewenst hier te beginnen en het is daarom, dat ondergetekenden tot 
U een oproep richten, om op 
 

Zondag 24 November as in Hotel J.R. Jansen, Kerkstraat Zevenaar des middags om 2 uur 
 

Een nadere bespreking te houden tot bovengenoemde doel.  
Mogen alle gilden aan deze oproep gehoor geven door minstens twee of drie bestuursleden naar deze 
vergadering af te vaardigen. Wij hopen op een drukke opkomst te mogen rekenen. 
 
           Met gilde-groeten,  
           de initiatiefnemers: 
J.A.F.R. van den Clooster 
Baron Sloet tot Everlo  Duiven 
J. De Néree tot Babbarich  Utrecht 
H.Th. Derksen   Groessen 
H. Herkuleijns   Oosterbeek 
Dr. J. Wolters    Groessen 


