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Beste leden van de Gelderse schuttersgilden en schutterijen, 

De schuttersgilden en schutterijen werden in de middeleeuwen opgericht om de inwoners van hun stad 
of dorp te beschermen en verdedigen tegen allerlei onheil: brand, rondzwervende roversbenden en 
oproer. Maar de inwoners beschermen tegen de toen heersende pest konden ook zij niet. 

In 2020 waart het coronavirus rond, met verstrekkende gevolgen voor de hele samenleving. Met man en 
macht wordt geprobeerd de verspreiding van het virus te beteugelen. 

In deze dagen gaan mijn gedachten ook naar jullie. Juist in een onzekere tijd als deze zijn de oude 
gildewaarden Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid enorm belangrijk. Maar hoe kun je daar vorm 
aan geven als evenementen en bijeenkomsten moeten worden afgelast? We doen aan social distoncing, 
aan sociale onthouding, maar eigenlijk staat dat haaks op alles waar de schuttersgilden en schutterijen 
voor staan. 

In de eerste plaats hoop ik dat jullie gezond mogen blijven, maar de kans is reëel dat ook mensen in 
jullie kring op enig moment besmet zullen raken met het coronavirus. In dat geval hoop ik dat de 
besmetting zich alleen zal uiten in milde klachten. 

Verder hoop ik dat jullie oog en oor houden voor elkaar. En dat jullie in je gilde of schutterij nieuwe, 
inventieve manieren zullen vinden om in deze tijd van betekenis te kunnen zijn in jullie stad of dorp. 

De provincie Gelderland zal jullie daar graag bij steunen. Sinds deze week hebben we een team dat werkt 
aan wat wij als organisatie nu extra kunnen doen voor onze mooie provincie. Vanuit onze rol, taken en 
activiteiten geven wij steun aan gemeenten en andere partijen waar we als provincie mee samenwerken. 



We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie. Een situatie die niemand van ons kent of eerder heeft 
meegemaakt. Laten we daarom goed op elkaar en op onszelf blijven passen. Dan komen we er na afloop 
als samenleving veel sterker uit. 

Met vriendelijke groet, 
jullie beschermheer, 
de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, 

John Berends 


