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NIEUWS 

BESTUURSVERKIEZING

Tijdens de jaarvergadering, 
28 januari jl. waren weer de 
bestuursverkiezingen Verkiesbaar 
waren Frits van Brummelen en 
Win van der Jagt. Beiden werden 
herkozen in het bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 
zeven Gildenbroeders, 
De taakverdeling is als volgt:
F. van Brummelen, voorzitter
W. Evers, secretaris,
J. Könning, penningmeester,
J. Wannet, boekhouder, archief, 
zilver
W. van der Jagt, vendeliers en 
ledenadministratie
Th. van Dam, kruisboogvendel, 
notulist
T. Kersten, vicevoorzitter, 
Laurentiusgilde 

HUISSENSE KALENDER

Dit jaar verschijnt wederom 
de Huissense kalender. De 
Gildenbroeders die zich hiermee 
bezighouden zijn: Hugo Vermaas 
en John Kradolfer.
De kalender zal straks weer te koop 
zijn tijdens de Huissense Dag op: 
31 juli.

Officieren  Sint  Gangulphus  en  Sint  

Laurentius gilde:

Jan Wannet werd gekozen tot 
Generaal van het Sint Gangulphus-
Gilde,als opvolger van Geert 
Brons,
Tot Generaal van het Sint 
Laurentius-Gilde is John Kradolfer 
gekozen.

Kapitein is Geert van Dalen.
Luitenant is Wim Kersten.

VOORMANNEN VENDELS

Koningen,  Officieren  en  Schutters        

:Jan Wannet
Kruisboogvendel            
:Theo van Dam
Adjudanten                   
:Wim Kersten
Tamboers                       
: Frank Pauwelsen
Vendeliers                      
: Wim v/d Jagt
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DE GILDENKRONIEK

De volgende kroniek verschijnt 
augustus-september 2007.
In deze uitgave komen de volgende 
artikelen aan de orde:
20 mei, historische optocht in 
Deinze, België.
28 mei, jubileum bij Sint Helena in 
Aalten. De Gelderse Gilden zullen 
daar aanwezig zijn.
3 juni Gildendag bij het Sint 
Lambertus-Gilde in Milsbeek.
10 juni Huissense Umdracht, en 
tevens aanbestedingsvergadering.
23 juni beleg en ontzet van 
Huissen.
24 juni koningschieten
8 juli afrekeningsdag.

DE ORDE VAN DE 
FOEKEPOT.

Op vrijdag 16 februari (de vrijdag 
voor carnaval) werd de orde van 
de foekepot voor de achtste maal 
uitgereikt door De Bevelanders.
Deze orde wordt jaarlijks uitgereikt 
aan een persoon of groep die het 
afgelopen jaar een “uitglijder” 
hebben gemaakt die te maken heeft 
met Huissen en het Huissense 
gebeuren.. De orde bestaat uit 
een bronzen foekepot. Dit jaar 
ontvingen de Gilden de “foekepot”.  
De reden hiervoor was dat tijdens 
het beleg en ontzet het kanon 
werd afgeschoten in de buurt van 
winkels. Door het schot ging het 
alarm af, en de politie verscheen. 
In een geval was het alarm ook niet 
meer stil te krijgen. De heren van 
de orde hadden een heel verhaal en 
motivatie waarom de Gilden deze 
prijs werd uitgereikt.
Hieronder het pleidooi van de heren 
van de orde
(het is wel in Huissens 
dialect……)

Huusse’s trots, Huusse’s glorie, 
Staon hun männeke, zien 
nie’ bang potjandorie. 
Hakke’ ieder jaor de 
Gelderse ien de pan, 
Zien vur d’n duvel nie’ bang en 
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helemaol nie’ vur de Wildeman. 
Sleupe de overwinning üt ’t 
vuur en de visse’ üt de kolk, 
De kjèrls van de Gilden, ze 
vechte vur ons, vur ‘t volk. 
Dank zei hun kon Huusse 
geschiedenis schrieve, 
Kon Huusse Huusse blieve. 
 
De Gilden, met veurop decennia 
lang  ‘n  markant  figuur,  de  generaol’, 
Hej was Huussenaor ien 
hart en niere’, gaf de Gilden 
’n eige gezich’ en moraol. 
Graag hadde wéj ‘m 
vanaovond wèr hier gezien, as 
Bevelander fan, zo onder ons, 
’t Moch niet zo zien, hej 
bekiek ’t now van bove’, “ U 
zei de Glorie, Geert Brons!”  
 
Ieder jaor herhäöl zich de historie, 
‘t vuurvechte achter d’n diek, 
Met veul kanongebulder 
en blaosmuziek. 
De lachende vechters 
worde ze wel genümd, 
En op zo’n dag wur op ‘n 
fusje bier ok nie’ gezümd. 
Dan rake ze wel ’s overmoedig 
en kriege ’n waos vur de oge, 
Daorover geet dit 
verhaol, ’t is niet geloge. 
 
De notabele worde üt bed 
geknald, zo ok vurrig jaor, 

De troepe trokke dur de 
stad, kjèrls onder mekaor. 
Op de mèrt zouwe ze de 
zwaon ’s effe laote schrikke, 
’t kanon wier geloaje 
um   da   kunstje   te   flikke. 
Wa’volgde was ’n oerknal 
en ’t gerinkel van rütte, 
’t was opins bar mistig, binne en bütte. 
Béj Broekman was ‘t alarm 
afgegaon en lag de vurpui op straot, 
En   de   zwaon?   die   bleef   fier  

overènd, die viel nie’ van de graot.  
 
Een ezel stöt zich gin twee keer 
aon dezelfde steen, zou je dinke, 
Mar da gèl nie’ vur de 
jonges van de Schutteréj as 
die zich moed iendrinke. 
 
Overmoedig en dronke’ van hun eige’ 
succes trokke ze verder dur de stad, 
’t Kanon wier achter ien de 
Langestraot opgesteld, naor 
bleek vur de volgende kat. 
We zulle’ hier de buurt ’s wakker 
make’, krijste Jan Könning de 
kannonier, Héj stampte ’t kanon 
vol krüt en nam nog ’n sloek bier. 
Een oorverdovende knal déét 
Huusse op zien grondvesten 
trille en hoe kan ’t ok anders,  
D’r goeng wer ’n alarm af, deze 
keer bej Hans, jüs, wie Anders. Die 
zei “verdomme wit je niks anders”, 
“Och”, zei Jan Könning 
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“da’s wer ’s wat anders”! 
Afijn  de  buurt  overstuur,  de  pliessie  

op de stoep, de rape ware gaor, 
En de jonges van de Schutteréj? Ze 
stoenge d’r béj en keke d’r naor! 
 
De moraol van dit waor 
gebeurde verhaol?  
 
Och, mien moeder zei ’t altied 
al “gedraag ow eige jong”  
(Niet da’dat vur mien nodig was)
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INDOORVENDELEN 
ZONDAG 1 APRIL 2007 

KOOS EERDEN

Op zondag 1 april was het 
een spannende dag voor de 
jeugdvendeliers. Want we zouden 
weer mee gaan doen aan het 
indoorvendelen in Nieuw Wehl. 
Ondanks dat het 1 april was, was 
dit toch echt geen grap. 

Omdat het dezelfde dag ook 
palmpasen was, deden we ook mee 
aan de palmpaas stoet. Dit was wel 
leuk. Na de kerk, liepen we met 
slaande trom naar Sancta Maria. 
Het was alleen wel jammer dat er 
zo weinig kinderen meeliepen. Bij 
Sancta aangekomen moesten de 
jeugdvendeliers snel door, zodat 
we er op tijd waren.
In Nieuw Wehl aangekomen duurde 
het nog een tijdje, voordat we aan 
de beurt waren. In deze tijd konden 
we nog snel even gaan oefenen. 
En uiteindelijk toen het tijd was 
konden we gaan opstellen. 
Toen we aan de beurt waren, ging 
het opmarcheren niet goed. Wat 
volgens ons lag aan de snelheid 
van de mars. Maar ondanks dat het 
opmarcheren slecht ging, ging het 
vendelen beter. 

Nadat we als groep gevendeld 
hadden, zouden Mike en Matthijs 
samen ook nog een keer vendelen. 
Alleen waren ze ten eerste al 
ingedeeld bij acrobatisch, wat niet 
echt de bedoeling was. Toen bleek 
ook nog eens dat ze in plaats van 
samen vendelen, alleen moesten. 
Maar ondanks dat hebben ze het 
toch mooi gedaan. Alleen dacht 
de jury hier anders over, want ze 
hadden niks gewonnen.
Aan het einde van de dag was 
de prijsuitreiking. Dit was wel 
leuk, omdat Huissen als eerste 
opgemarcheerd kwam (op het 
slechte tempo). Nadat iedereen 
stond, begon na alle toespraken 
de prijsuitreiking. Wij hadden een 
2e prijs gehaald. En zo hadden we 
toch een leuke dag gehad. 
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PAASVUUR 2007

Het paasfeest is het jaarlijkse 
hoogtepunt voor de christenen. 
De kruisiging en wederopstanding 
maken Pasen tot een feest van een 
bijzondere gebeurtenis. De tekenen 
van het voorjaar maakt iedereen 
blij. De winter is doorstaan. 
Het goede heeft het kwade 
overwonnen. Zo moeten de oude 
Germanen ook hebben gedacht. 
Zij vierden de overwinning van 
het donker met het licht van een 
groots vreugdevuur. Deze traditie 
was zo diep geworteld dat deze 
na de verrijzenis van Christus is 
overgenomen in het ‘Rijke Roomse 
Leven’. Het paasvuur staat symbool 
voor de verdrijving van het kwaad, 
de vruchtbaarheid van het land en 
al het goede wat de toekomst maar 

kan bieden. Een nieuwe lente een 
nieuw begin…

Zo gaat het ook ieder jaar in 
Huissen. Met het paasvuur wordt de 
duivel, het symbool van alle kwaad, 
overwonnen en wordt zo door onze 
Gilden voor eenieder de weg vrij 
gemaakt om het goede te laten 
zegevieren. Een nieuw begin met 
volop kansen het goede te bewaren. 
Twee jaar geleden dacht het kwade 
hier nog een stokje voor te kunnen 
steken. Er werd illegaal afval op 
de brandstapel gedumpt en onze 
Paashoop werd zelfs al vroegtijdig 
ontstoken. De duivel dacht zo 
zijn lot te ontspringen. Helaas, de 
brandweer en de gemeente wisten 
het tij te keren. Ons Gilde was even 
niet bij de les maar met vereende 
krachten werd het kwaad dat jaar 
toch overwonnen. Gelukkig hebben 

onze Gilden, 
traditiegetrouw, 
het goede weten te 
bewaren. 

Met een ervaring 
rijker is er vanaf 
2006 gekozen voor 
een nieuwe aanpak. 
De brandstapel 
wordt nu pas op 
stille zaterdag 
opgebouwd 
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volgens een bouwschema van de 
brandweer. Die lieden kunnen 
niet alleen heel goed blussen 
maar weten ook alles van korte 
hevige branden met minimale 
rookontwikkeling. Een spektakel 
voor de toeschouwers. Bovendien 
is er de volgende ochtend alleen 
nog maar as te vinden. Dus geen 
dagenlang smeulend vuur meer 
met overlast voor de buurt. Omdat 
het brandhout vooraf streng 
wordt gecontroleerd en door de 
ingestelde Gildenbewaking illegaal 
storten en overig vandalisme wordt 
voorkomen is de as gegarandeerd 
schoon. Dit is niet alleen gunstig 
voor het milieu maar ook voor 
de verwijderingkosten van de 
asresten. 
De geleverde hand- en spandiensten 
van de medewerkers van de 
gemeentewerf maken het paasvuur 
pas echt compleet. Zo kon dit jaar 
ook het wachtende publiek met 

mooie verlichting en een lekker 
bakje   koffie   worden   verrast.  

Twee aardige dames bemanden 
een   koffietent   en   voor   kinderen  

was er zelfs een gratis snoepje te 
verkrijgen. Kortom een hoop met 
vuur, niet met het kwade maar met 
het goede. Zo goed zelfs dat de 
kwade duivel er geen heil meer in 
zag. Hij ging al op de rug liggen 
voordat de vurige vlammen hem 
te pakken kregen. Het kwade 
ging ten onder in een heftig hete 
vlammenzee. Zo kunnen we dus 
allen weer het goede bewaren…
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BELOKEN PASEN 
15 APRIL 2007

HUGO VERMAAS

Op de eerste zondag na Pasen, 
ook wel Beloken Pasen genoemd, 
wordt de oprichting van het Sint 
Gangulphusgilde in 1536 herdacht. 
Sinds enige jaren worden op deze 
dag ook de jubilarissen gehuldigd.
In een heerlijk zonnetje en 
gekleed in ‘witte broek’ 
vertrokken wij naar onze 
parochiekerk om met 
een feestelijke viering 
dit heugelijke feit te 
gedenken. 
Naar de rondgang door 
Huissen werd voor 
de Gouden Engel een 
vendelhulde gebracht 
voor de koningen en 
hun koninginnen en de 
jubilaris. 
Na de vendelhulde 
werden de genodigden naar hun 
plaats in de aangeklede zaal, 
waar  de  koffietafel   al   klaar   stond,  

begeleid.

Na het welkomstwoord van 
onze voorzitter, waarin hij in het 
bijzonder alle genodigden van harte 
welkom heette, werd traditioneel 

het lange krentenbrood door de 
Koninginnen aangesneden en 
uitgedeeld. Onder de genodigden 
waren o.a. de nieuwe burgermeester 
van Lingewaard, Dhr. H. de Vries 
en zijn vrouw, onze beschermheer 
oud burgermeester Persoon en zijn 
vrouw, de oppergeneraal 
Pastor Holterman en familieleden 
en vrienden van de jubilaris Henk 
Idink. Ook waren er een groot 
aantal vrouwen van Gildenbroeders 

op deze feestdag aanwezig.

Tijdens  de  koffietafel  werd  door  Jan  

Wannet een nieuwe vlag onthuld, 
welke was geschonken door Robert 
Melchers. De vlag heeft de kleuren 
van Kleef/Mark ,waar Huissen in 
1502 onder viel. Robert viel het op 
dat tijdens het beleg en ontzet niet 
de vlag van de overwinnaar was te 
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zien. Nu zal tijdens het beleg en 
ontzet met deze vlag triomfantelijk 
worden gezwaaid.

Ook speelde onze tamboers enkele 
nieuwe nummers onder leiding 
van William Saat. En het was wel 
te horen dat de tamboers goed 
geoefend hadden en veel meer in 
hun mars hebben. 

Hierna werd Henk in het zonnetje 
gezet. Na de lovende woorden door 
de voorzitter werd Henk door de 
koning van het St. Laurentiusgilde 
onderscheiden met een zilveren 
dasspeld en mocht Henk zijn naam 
zetten in het Gildenboek. 
Henk Idink werd dit jaar gehuldigd, 
omdat Henk al weer 25 jaar lid is 
van het kruisbooggilde St.Joris en 
van het St. Laurentiusgilde.
Henk werd 25 jaar geleden op een 
dinsdagavond door Servaas Tonk 
meegenomen naar het ‘t Koelhuis 

om naar het kruisboogschieten te 
kijken. 
Henk zag hier wel wat in en had 
gelijk de smaak te pakken. Henk 
is een actief aanwezig lid die 
op bijna alle vergaderingen en 
bijeenkomsten aanwezig is. Henk 
is ook al meer dan 20 jaar raadsheer 
en heeft dus al onder heel veel 
koningen gediend. Henk schoot 
zich in 1994 tot koning van het St. 
Laurentiusgilde waaraan hij nog 
steeds mooie herinneringen heeft. 
Zijn mooiste herinneringen zijn 
de Europese Koningschieten 
en natuurlijk het Huissense 
Koningschieten en Beleg en Ontzet. 
Onder de genodigde gasten van 
Henk waren zijn tantes en neven en 
Servaas Tonk met zijn vrouw. Bij 
het kruisboogschieten heeft hij nog 
geen prijs gewonnen, maar wat niet 
is kan nog komen aldus Henk.

Het was weer een geslaagde en 
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DE VLAG VAN KLEEF-
MARK 
WAPPERT IN HUISSEN ÉÉN DAG 
PER JAAR

DOOR: DRS. R.J.H. MELCHERS

Huissen hoort nog geen 200 
jaar bij Nederland. Van 1242 tot 
1816, dus bijna 600 jaar lang, 
hoorde de plaats bij het land 
van Kleef, respectievelijk bij de 
vorstendommen die hier later de 
soevereiniteit over bezaten.
Elk jaar eind juni vieren de 
oudste verenigingen van Huissen, 
de schuttersgilden van St.-
Gangulphus en St.-Laurentius, het 
Beleg en Ontzet. Dan wordt met 
een openluchtspel herdacht dat 
de stad Huissen in 1502 door een 
Kleefs leger, onder aanvoering van 
Johan II, hertog van Kleef en graaf 
van Mark, werd ontzet (= bevrijd) 
van Gelderse belegeraars, onder 
aanvoering van hertog Karel van 
Gelre. Ik was als kind al verbaasd dat 
er in Huissen bij het openluchtspel 
van Beleg en Ontzet allerlei vlaggen 
te zien waren, behalve die van het 
land van Kleef. Dit was toch het 
landsheerlijke wapen, de banier, 
waaronder in 1502 werd gestreden 
en overwonnen?
Na enig heraldisch en historisch 

onderzoek heb ik in 2006/2007 een 
ontwerp gemaakt van het wapen 
Kleef-Mark en dit uit laten voeren 
in de vorm van een vlag in een zeer 
beperkte oplage. Mijn bedoeling 
hiervan is er jaarlijks op de dag 
van Beleg en Ontzet, eind juni, 
mee te vlaggen. De afbeelding kunt 
u bijgaand zien. Het is het wapen 
van het gecombineerde land Kleef-
Mark zoals dat tussen 1394/1398 
en 1609 heeft bestaan.
De Gilden en de Historische 
Kring Huessen beschikken sinds 
kort over een exemplaar van de 
exclusieve vlag Kleef-Mark om 
hiermee tijdens het Beleg en Ontzet 
in Huissen te vlaggen.

De vlag van Kleef-Mark. 
Hieronder volgt de beschrijving.

Het linkerdeel is het wapen van 
het hertogdom Kleef: Dit is vaak 
een Karfunkel of karbonkel schild 
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genoemd. Karbonkel heeft twee 
betekenissen: 1. een rode edelsteen 
(robijn) en 2. een leliehaspel, 
een   heraldisch   figuur   op   een  

wapenschild die oorspronkelijk ter 
versterking van het schild zal zijn 
ontstaan. Het basisschild van Kleef 
is van keel (rood) met daarop een 
hartschild van zilver (wit). Dit 
alles is sinds de 13de eeuw overdekt 
met een karbonkel of leliehaspel 
van goud (geel), bestaande uit 
acht koningsscepters eindigend 
in Franse lelies, in het midden 
bijeenkomend in een gouden 
ring beladen met een meralde, de 
middeleeuwse naam voor smaragd 
(edelsteen) van sinopel (groen). 
Het rechterdeel is het wapen van 
het graafschap Mark: Een schild 
van goud (geel) overdekt door een 
horizontale dwarsbalk, geschakeerd 
met drie rijen ruiten, geblokt van 
keel (rood) en zilver (wit). 
Deze wapens van Kleef en Mark 
kwamen tot 1918 voor in het 
verzamelwapen van het Duitse 
staatshoofd, het grote Pruisische 
staatswapen. In dat jaar deed de 
Duitse keizer Wilhelm II, wiens 
voorvaderen hertog van Kleef, 
later respectievelijk keurvorst van 
Brandenburg en koning in Pruisen 
waren geweest, afstand van de 
troon. Het staatswapen verloor 
toen zijn geldigheid.

Literatuur:

Clevisches Wappenbüchlein um 1475. In:  
150 Jahre Landkreis Kleve (Kleve 1966) 
tussen blz. 8 en 9.
Friedrich Gorissen, Der Karfunkelschild. 
Die Geschichte des Kreiswappens. In:  
150 Jahre Land- kreis Kleve (Kleve 1966) 
blz. 19-83.
C. Pama, Prisma van heraldiek & 
genealogie. Ruim 3000 begrippen van A 
tot Z verklaard (Utrecht 1990) blz. 184: 
Karbonkel.
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Koninginnedag 2007 

Ook dit jaar bracht de Gilden 
een vendelgroet bij het 
verzorgingscentrum Sancta Maria. 
Daar werd de vlag gehesen en 
het Wilhelmus gezongen. Bij 
het stadhuis feliciteerden we de 
burgemeester van de gemeente 
Lingewaard dhr. de Vries met de 
verjaardag van de koningin, en 
brachten ook hier een vendelhulde.
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Dodenherdenking 2007

Na de herdenkingsdienst in de Stadsparochiekerk volgde de kranslegging 
bij het massagraf uit de tweede wereldoorlog. 
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GANGULPHUS “ 
SCHUTSPATROON “

Op deze stralende dag, 6 mei 
2007, vierden wij de geboorte 
dag van St. Gangulphus onze 
“schutspatroon’’.

De dag begon met een mooie 
eucharistieviering door onze 
trouwe aalmoezenier C.Crolla.
Uit volle borst werd op het eind 
van de viering gezongen tijdens het 
Gangulphus lied.
Na   afloop   van   de   viering   gingen  

de Koningsparen en verschillende 
gildebroeders ook nog even naar 
onze mooie Gilde kapel, voor een 
persoonlijk gebed.

Voor de koningsparen werd er 
gevendeld bij de Gouden Engel, 
na de rondgang door het stadje 
Huissen aan de Rijn.

Een heerlijke broodmaaltijd stond 
weer voor ons klaar bij de Gouden 
Engel.

Het Koningspaar van St. Laurentius 
bood het jarige St. Gangulphus 
Koningspaar een prachtig boeket 
bloemen aan.

Na  afloop  van  de  feestvergadering  

volgde er nog een gezellig 

samenzijn.
 De ‘’jarige’’ verraste alle 
gildebroeders door hen een drankje 
aan te bieden.
Uiteraard werd dit met een applaus 
beloond.

De voorzitter eindigde deze St. 
Gangulphus dag met de christelijke 
groet.
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KRUISBOOGNIEUWS ST. 
JORIS

DOOR: TJEBBE KERSTEN

Ook in het winterseizoen is St. 
Joris actief geweest. Zo werden er 
4 districtswedstrijden geschoten 
en 14 wedstrijdavonden in de 
wintercompetitie.

Tijdens de wintercompetitie hebben 
de leden hun uiterste best gedaan, 
echter de tegenstanders waren 
beter. St. Joris is uiteindelijk als 
achtste en laatste in de competitie 
geëindigd. Maar voor 3 leden waren 
er wel persoonlijke prijzen. Louis 
Jacobs werd 3e in de D Klasse, 
Henk Iding werd 2e in dezelfde 
klasse en Tjebbe Kersten werd 3e 
in de A Klasse.

Ook tijdens de 4e GKB wedstrijd 
waren er prijzen voor St. Joris 
leden Tjebbe en Berthie werden 
respectievelijk 3e in de A-klasse 
met 195 punten en Berthie werd 1e 
in de C klasse met 192 punten.

De Marathon van Op de Korrel in 
Bemmel gaat over 250 schoten in 
6 uur schieten. Tjebbe wist zich 
redelijk staande te houden tussen 
de topschutters met een 9e plaats 
en een gemiddelde van 193,6 over 

250 schoten.

Ook tijdens de Koningen der 
Koningenwedstrijd in Weert wist 
Tjebbe Kersten goed te presteren 
door als gedeeld 4e te eindigden 
met 490 punten. Dit is gemiddeld 
196. 

Ook de nationale wedstrijden zijn 
bezocht door de leden van St. 
Joris. Zo hebben we een wedstrijd 
geschoten in Weert, Doornenburg, 
Schijndel en Loo. En juist aan de 
overkant van het water wist Henk 
Iding met 180 punten een 3e prijs te 
halen in de D klasse.

De komende tijd zullen er minder 
wedstrijden zijn. Het seizoen zal 
dan ook weer starten in september. 
Maar ondanks dat blijven wij iedere 
dinsdagavond oefenen.

Beste Schutter
Op zaterdag 5 mei hebben de St. 
Jorisleden weer gestreden om de 
titel Beste Schutter.
Wie mag het St. Jorisvendel 
vertegenwoordigen tijdens de 
Koning der Koningwedstrijden?

Acht schutters waren ’s middags 
aanwezig om de onderlinge 
strijd aan te gaan. Naast de 
schutters waren er ook een aantal 
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gildebroeders aanwezig die hielpen 
de uitslagverwerking en telling van 
de kaarten. De wedstrijd ging over 
50 schoten totaal. Na 25 schoten 
bleek Tjebbe Kersten 9 punten 
meer te hebben dan de verrassende 
nummer 2, Louis Jacobs. Na de 
pauze bleek het ene pilsje bij 
Tjebbe goed gevallen te zijn, want 
de eerste 15 schoten in de tweede 
serie waren alleen maar tienen.
Uiteindelijk bleek hij maar 4 
verliespunten te hebben in de 
tweede serie. De strijd voor de 
tweede plaats was ook spannend, 
maar uiteindelijk bleek Theo van 
Dam de beste van hen te zijn.

De eindstand was:
1 Tjebbe Kersten   485
2 Theo van Dam        458
3 Henk Iding    455
4 Louis Jacobs    453
5 Ben Stegeman    440
6 Berthie Stegeman   434
7 Marian Hoen    432
8 Joop Eeuwes    431

Na   afloop   van   de   hebben   we   net  

als andere jaren weer gezamenlijk 
gegeten. Ditmaal een koud- en 
warm buffet in het Koelhuis 
verzorgd door een cateringbedrijf.
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KRING VAN GELDERSE 
GILDEN 

OVERLEG OP 12 MAART 2007 TE 
AALTEN. 

Naast het gebruikelijke passeren 
van de voorgaande verslagen 
en het behandelen van de post 
presenteerde het Vendelierskorps 
St. Helena hun programma van 
de Gelderse Gildendag op -  2e 
Pinksterdag – 28 mei. Er zal een 
kleine gildententoonstelling 
gehouden worden, een optocht, 
demonstraties op het Marktplein en 
als slot een receptie bij gelegenheid 
van hun 60 jarig bestaan.
Op de tentoonstelling in ‘Het 
Noorden’ stellen de deelnemende 
Gilden hun bijzondere ‘spullen’ 
vanaf 13.30 uur te kijk voor elkaar 
en overige belangstellenden. 
Om 14.30 zullen alle Gilden 
optrekken naar het centrum 
van Aalten om daar o.a. 
vendeldemonstraties e.d. te 
presenteren. De organisatie 
vroeg nog eens nadrukkelijk om 
de beloofde teksten en foto’s te 
zenden voor de speciale krant die 
zal worden gemaakt en verspreid 
in Aalten en omgeving. Hetgeen 
– uiteraard – werd toegezegd!
De afsluiting op de markt krijgt een 
primeur in de sfeer van de alom 

gekende Brabantse opmars. (Getipt 
werd door een van de jeugdleden 
uit Huissen de naam: ‘Gelderse 
Veurdragt”.) Als iedereen weer 
terug is in “Het Noorden” zal er 
een receptie zijn en een gezellig 
uitzwaaien. 
Na de aandacht voor de Gelderse 
Gildendag verzorgde de 
jeugdvendeliers van de Gilden 
uit Huissen een geweldige 
‘spreekbeurt’ met de meest 
moderne computertechnieken. Ze 
vertelden wat over de geschiedenis 
van hun Gilden, over de gezellige 
jeugdafdeling of vendel binnen 
de aloude Gilden en over de 2 
meest aansprekende activiteiten; 
Het ‘Huissens Beleg en Ontzet’ 
en het ‘Jeugdkoningschieten’. ( 
Respectievelijk op 23 juni en 26 
augustus dit jaar.) Op de vraag 
waarom de jeugdafdeling aardig 
loopt werd geantwoord met het 
noemen van de verschillende 
P.R. activiteiten en een geweldige 
onderlinge sfeer. Een van de 
jeugdleden zei het als volgt: “We 
stralen uit dat we een vriendenclub 
zijn. Een club waar je graag bij 
wilt zijn om samen broederschap, 
dienstbaarheid en trouw te beleven 
. Gewoon punt gaaf!”
Hierna werden verschillende 
zaken uitgewisseld, zoals de 
a.s. activiteiten. De perikelen 
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rond het schieten met geweren. 
Het ‘instandhouden’van het 
St. Anna Gilde te Hattem en 
de   mogelijke   afstoffing   in  

Vaassen. Het Gemeentelijk 
burgerkoningschieten. En als 
hoofdthema het schieten tot Keizer 
en de plaats van de Keizer binnen 
het Gilde. Hierbij bleek weer dat 
elke Gilde uniek is en ‘draait’ op 
eigen tradities en invullingen van 
aloude gebruiken. Met plezier – en 
met een waarderende glimlach - 
werd vastgesteld dat elk Gilde enig 
en uniek is. En dat het Gildewezen 
vele kleuren, tradities e.d. meer 
kent. Niet op basis van wetten op 
regionaal, provinciaal, nationaal 
of internationaal niveau, maar op 
basis van broederschap, plaatselijke 
traditie en historisch besef over 
broederschap, dienstbaarheid en 
trouw. 
Afgesproken werd om elkaar te 
ontmoeten in Aalten en later weer 
aan de overlegtafel in Huissen op 
12 november a.s. 
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WIE IS WIE?????
Wie zijn deze Huissense Gildenkoningen tijdens een bezoek aan het 
Openluchtmuseum te Arnhem in 1994.
Tip: De ene koning is 1x koning geweest en de andere koning 2x met 
tussenpozen van 9 jaar.
Onder de goede inzenders wordt wederom een prijs verloot.

De betreffende koningen zijn uitgesloten van deelname.
Oplossingen via: kroniek@gildenhuissen.nl of schriftelijk in de bus bij 
de Gildenkamer.
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DE ARNHEMSE 
VOLKSFEESTEN

SEPTEMBER 1919

Door Jan Wannet, archivaris 
Gilden

Van de heer Huisman kreeg ik 
onlangs een panorama uit 1919 
met daarin een verslag van de 
Arnhemse Volksfeesten. Deze 
werden gehouden op de waterberg, 
het huidige openluchtmuseum. 
Op de voorpagina staat groot een 
afbeelding van de Gilden die daar 
het beleg en ontzet van Huissen 
naspelen.
Het was een groots georganiseerd 
volksfeest met alle gebruiken, 
tradities van heel Nederland. De 
Gilden speelde een prominente rol 
hierin, zeker de Huissense Gilden. 
Er is ook een boek verschenen 
hierover, “Neerlands Volksleven 
door D.J. V.d. Ven”.  In het archief 
hebben  we  ook  filmbeelden  uit  die  

tijd, gemaakt door D.J. van der Ven. 
In de oude notulenboeken van Sint 
Gangulphus staat een verslag over 
die Arnhemse Volksfeesten.

“Op 4 september 1919 werd onze 
broederschap Sint Gangulphus 
gilde van Huissen uitgenoodig op 
Historisvolksfeest te Arnhem om 
daar op den waterberg achter de 

stad hun jaarlijks oefening uit te 
voeren. No 1 het vogelschieten, no. 
2 het koningschapschieten en no 3 
Spiegelvechten en vendelzwaaien.
Daar waren verschillende prijzen 
voor uitgeloof en de prijzen 
bestonden uit brozen en silveren 
medailjes. 
Daar hebben we voor ieder 
nummer een medailje behaald 
op dien dag hebben de 
vendelzwaaiers ekstra nieuwe 
univorm aan zij waren gekleed 
lichtblauwe jas met gouden 
biesjes afgezet witte broek en 
groote slappe blauwe hoed op het 
hoofd. Dat was de mooiste kleding 
die daar tegenwoordig was. En 
daar werde het silveren medaille 
voor gegeven wat door W.H.M. 
Koningin was geschonken. De 
koning en keizer waren gekleed 
witte broek zwarte gekleede jas, 
hooge hoed. Schutters gewonen 
jas met witte broek. Het silverwerk 
heef in het museum gehangen 
en behaalde daar een prijs. De 
prijzen die op dien dag daar 
behaald zijn worden aan het 
vaandel gedragen en is een kroon 
met het wapen van Huissen op het 
vaandel gezet en daar hangen de 
gewonnen medailjes aan”.
Boekhouder St. Gangulphusgilde 
J. Th. Derksen
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Het vaandel waar over gesproken 
wordt is het vaandel dat in de 
tweede wereldoorlog verloren is 
gegaan tijdens het bombardement 
van de kerk. Dus ook zijn de 
medailles verloren gegaan.
In dit gildenboek wordt alleen 
gesproken over het Sint 
Gangulphusgilde, maar ook in het 
boek van het Sint Laurentius-Gilde 
staat een verslag. De beide Gilden 
hebben hun eigen Gildenboek 
ondanks dat ze sinds 1889 
samenwerkten onder een bestuur. 
Dit is nu nog steeds zo. 
In het Laurentius boek staat verslag 
van die dag, geschreven door de 
boekhouder van het 
Laurentius-Gilde A.J. Lippmann . 
Na veel moeite is het bestuur er 
in geslaagd door verschillende 
giften om op 4 september smorgens 
om kwart voor zes met een extra 
tram opgetogen naar Arnhem te 
gaan voor de volksfeesten. samen 
met de broeders van Gangulphus. 
Allen waren gekleed in witte broek 
oranje hoed en zwaatjes (extra 
gemaakt) met wapens daarbij.12 
vaandelzwaarers gekleed in 
witte broek , lichtblauwe jas 
met versierselen en witte hoed 
met blauwe rand. Het was zoo 
gezicht dat de 60 tal schutters 
en vaandelzwaaiers door de van 
duizendtallen van menschen heen 

trokken alle aandacht kregen.

Verder in het verslag worden alle 
prijzen nog vermeld die de Gilden 
behaalden. 
Opmerkelijk is dat de hoeden van 
de vendeliers op twee verschillende 
manieren worden beschreven.
De een spreekt van blauwe hoeden 
en de ander van witte hoeden met 
blauwe rand. 
Helaas hebben we niets meer van 
al de gewonnen prijzen, gelukkig 
zijn wel de gedeelten van de 
Gildenboeken bewaard.
De band die we hebben met het 
|Openluchtmuseum is er nog 
steeds. In de loop van de tijd zijn 
we regelmatig te gast geweest, 
en toen in jaren 80 het museum 
dreigde te sluiten zijn wij als 
Gilden in volornaat er geweest om 
onze steun te betuigen. Wie weet 
dat in de toekomst er weer een 
Gildenfestijn zal plaatsvinden in 
het Openluchtmuseum.



- 26 -

 Het voorblad van de 
panorama uit 1919. Bovenste 
foto het spiegelgevecht op de 
Waterberg. Als ondertiteling 
staat “het spiegelgevecht uit den 
80 jarigen oorlog wat door de 
Huissense schutters nog steeds 
wordt nagespeeld”.  Helaas een 
verkeerde berichtgeving, het is het 
Beleg en Ontzet van 1502. 

en bladzijde met het verslag
over de Arnhemse Volksfeesten. De 
foto rechtsonder staat “extra wagens 
werden ingezet voor het  vervoer 
van de talloze groepen vanaf het 
stadion naar de Waterberg”.  
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Uit het boek 
Neerlands 
Volksleven
De Huissense 
vendeliers.
In het midden 
het vaandel wat 
vermeldt wordt in 
het verhaal van de 

Het boek van A.J. van de Ven,
Neerlands Volksleven.
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DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH.

Een uitspraak die dikwijls gezegd wordt en vaak wordt er om gelachen.
Maar kijk eens naar deze twee foto’s….
De koning van het Sint Laurentius-Gilde W. van Geelen, in een draaimolen 
in het jaar 1948.
Bijna 60 jaar later, op dezelfde plaats de huidige koning van het Sint 
Laurentius-Gilde John
Rijfkogel. Zoek de tien verschillen………..
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HET VERHAAL ACHTER 
ZILVER (8)

HUGO VERMAAS

Zoals ik al eerder in een stukje had 
geschreven, is het beschrijven van 
gildenzilver en anderen zilveren 
artikelen erg belangrijk. Namelijk 
aan de hand van teksten en 
afbeeldingen is te herleiden waar 
het zilver vandaan komt. Maar 
ook, waarvoor en ter gelegenheid 
waarvan, het is gemaakt of 
aangeboden. 
Zeker niet onbelangrijk zijn de 
zilvermerken en meestertekens 
op de zilveren artikelen, ook 
hiermee zijn belangrijke gegevens 
te achterhalen. Aan de tekens is 
te zien wanneer het gemaakt is en 
door wie en wat voor zilvergehalte 
het is.

Zo als bekend ontbreken er nog een 
groot aantal oude koningsschilden. 
Ook is bekend dat men 
kostbaarheden liever in de kluis 
laat liggen dan aan het publiek te 
tonen. Ook in musea wordt niet 
alles getoond. 
Gelukkig zijn er enthousiaste 
personen die constant op zoek 
zijn naar verborgen schatten en 
gegevens, nadeel is echter dat 
slechts weinigen toegang hebben of 

krijgen in die gegevens of kluizen. 
Zo zijn wij (Jan Wannet, Hugo en 
Ciska Vermaas) al enige tijd bezig 
om de originele St.Gangulphus 
brochie uit 1554 ‘in handen’ 
te krijgen. Inmiddels hebben 
er al diverse briefwisselingen 
plaatsgevonden.

Door onderzoek in archieven en 
bezoeken aan musea en veilingen 
in binnen- en buitenland zijn al heel 
veel kostbaarheden terug gevonden 
en zijn interessante gegevens boven 
water gekomen. 
Zo zijn er in het verleden al 
vele kostbare koningsschilden 
teruggekomen. 
Zo kwamen in 1969 dertien schilden 
terug uit Groot-Brittannië en één 
schild uit het archief in Huissen. 
Schonk Sergeant Majoor Miners 
in 1970 een schild terug uit 1838;  
keerde in 1977, via de Historische 
Kring Huessen, een schild uit 1812 
terug en kregen wij in 1979, via 
het Fries Museum in Leeuwarden, 
twee schilden in bruikleen.

Hoe groter de interesse in archieven 
en gildendocumentatie en bezoeken 
aan musea en veilingen, hoe groter 
de kans op het terug vinden van 
gildenzilver. 
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GILDENKALENDER 2007
3 juni:      Sint Lambertus-Gilde Milsbeek
           Vrije Gildendag Brabantse Federatie
10 juni:      Aanbestedingsvergadering
                      Aanbesteding  functies voor het Gildenfeest
10 juni:     Huissense Umdracht
           Sacramentsprocessie door de straten van Huissen
23 juni:     Herdenking Beleg en ontzet 1502
           Het spiegelgevecht op de molenweide
24 juni:    Vogel en koningschieten
8  juli:   Afrekeningsdag         Afrekening aanbestede functies
31 juli:    Huissense dag             verkoop Huissense kalender
12 augustus:   Laurentiusdag
                       Patroonsdag Sint Laurentius
26 augustus:   Kerkwijding en jeugdkoningschieten
16 september: Gelderse Federatieve schuttersdag
                        EMM Hengelo






