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De volgende uitgave verschijnt medio December  2007. 
 
Aanleveren van teksten en foto’s bij het redactieadres en wanneer 
mogelijk digitaal :  
 

Redactie Gildenkroniek. 
 

kroniek@gildenhuissen.nl 
 
De foto’s uit deze uitgave zijn gemaakt of aangeleverd door de 
Huissense Gilden tenzij anders vermeld. 



GILDENNIEUWS 
 

 
AFREKENINGSVERGADERING 
 
Zondag 8 juli jl. werd de traditionele afrekeningsvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering maakten de nieuwe koningen ook hun 
raadsheren bekend. Verder werden er verschillende functies verdeeld 

RAADSHEREN SINT GANGULPHUSGILDE 
 
Koning :  Henk Lippmann 
Keizer  :   Theo Bouwmeister 
 
 
Eerste raadsheer: Ben Pauwelsen  
Tweede raadsheer: Albert Jansen  
Derde raadsheer: Harry Berendsen  
Vierde raadsheer: Geert van Dalen 
Vijfde raadsheer: Frits van Brummelen 
Zesde raadsheer:         Joop Eeuwes??? (Joop is geen raadsheer) 
 
RAADSHEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
 
Koning :  Frank Pauwelsen 
Keizer  :  John Rijfkogel 
 
Eerste raadsheer: Wim Kersten  
Tweede raadsheer: Erik Witjes 
Derde raadsheer: Tjebbe Kersten 
Vierde raadsheer: Nico Evers 
Vijfde raadsheer: John Kradolfer      
Zesde raadsheer: Ivan Matthijssen 
 

 

 



GILDENKNECHT 
Dit zijn de gildenbroeders die voor alle attributen van de Gilden 
zorgen. Wim van der Jagt en Martien Berendsen zullen deze taak 
vervullen. 

OFFICIEREN SINT GANGULPHUSGILDE 
Generaal:   Jan Wannet 
Kapitein:    Geert van Dalen  
 

OFFICIEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
Generaal:   John Kradolfer 
Luitenant:  Wim Kersten 
 
VAANDELDRAGERS 
Sint Gangulphus : Wil Evers 
Sint Laurentius    : Hans Matthijssen 
 

FUNCTIES SINT LAURENTIUSGILDE 
Boekhouder:  Tjebbe Kersten 
Jeugdkoning:   Stef Arends 

GILDENBODES 
Huissen-stad   :Nico Evers 
Huissen-zand  :Willy Bouwmeister 
Huissen-zilverkamp : Ben Pauwelsen   
 
Voormannen: 
 
Tamboers       : Frank Pauwelsen   026 - 3210748 
Vendeliers      : Wim van der Jagt   026 - 3253124 
Adjudanten      : Wim Kersten   026 - 3255453  
Officieren en 
schutters:      :Jan Wannet           026 – 3250973 
                 06 - 23428934  
Kruisboogvendel :Theo van Dam       026 – 3252472 
 



NIEUWE LEDEN 
 
Hierbij heten we een aantal nieuwe buitengewone leden van harte 
welkom. 
 
Herman Roelofs  Huissen, H. Belt  Aerdenhout , Robert Melchers 
Huissen , Dhr. K.P. Foster Doornenburg M.C.M. van Ingen – Boogaars 
Huissen. 
Buitengewone leden zijn leden die de Gilden steunen met een jaarlijkse 
bijdrage van € 17,50.  
Zij hebben het recht om tijdens het jaarfeest mee te schieten op de 
prijsvogel.  
 
Tijdens Laurentiusdag zijn  Joris Roelofs, Sjoerd Wannet en Frank 
Berendsen gestemd als volwaardig lid van het Sint Laurentiusgilde 
Etienne van der Vegt nieuw aspirant lid van het Sint Laurentiusgilde 
  
Bij het Sint Gangulphusgilde zijn  Wiliam Saat en  Jeroen Wienk beide 
uit Huissen 
lid geworden. 
 
Wij wensen jullie allen een mooie tijd toe bij de historische gilden van 
Huissen. 
 
GILDENKRONIEK 
 
De volgende kroniek verschijnt medio december. Daarin zal aandacht 
worden besteed aan 
het Gelders Federatief Concours in Hengelo, en de internationale 
Gilden en schutterijendag in  Sittard. Verder alle nieuwtjes betreffende 
de Gilden, en nieuwe aanwinsten voor het archief. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mag ik mij voorstellen, 
 
Mijn naam is Han Belt, ik ben in 1957 op zondag Maria Onbevlekte 
Ontvangenis geboren op de rand van Twente, om precies te zijn in 
Vroomshoop (what’s in a name). Omdat mijn vader Henk Belt in 1958 
leraar smeden werd op de Ambachtsschool verhuisden mijn ouders 
naar Huissen. Zodoende ben ik vanaf mijn eerste levensjaar tot mijn 
23e jaar woonachtig geweest in Huissen. Net niet geboren in Huissen 
maar er zeker getogen. Altijd een plezierige tijd gehad in Huissen en 
zeker hele goede herinneringen aan de Gilden, Carnaval en zo veel 
meer. Het Beleg en Ontzet en het Koningsschieten zijn altijd 
feestelijke gebeurtenissen geweest, en het was ook altijd prachtig mooi 
weer! 
Onlangs ben ik toegelaten als buitengewoon lid tot jullie eeuwenoude 
Sint Laurentiusgilde en Gangulphusgilde. Welnu het volgende over 
mijn relatie met Laurentius en de gilden. Lang geleden ben ik 
begonnen op de Laurentiusschool. Het was in de tijd dat nog het 
reliëfkunstwerk in de stijl van 'Ambacht Haalderen' aan de zijgevel 
hing en de leerlingen zich in rijen opstelden om bij het luiden van de 
schoolbel naar binnen te gaan. Vanaf het derde jaar ben ik naar de 
Aloysiusschool gegaan, wie wil weten waarom mag het altijd een keer 
vragen. Toen is ook langzaam het idee gekomen wat ik wilde worden 
namelijk bibliothecaris! Vele, vele jaren later ben ik inderdaad 
bibliothecaris geworden en werk momenteel in de bibliotheek van een 
ziekenhuis. Weliswaar is gezondheid een van de belangrijkste 
eigenschappen waarover een mens kan beschikken, ikzelf vind 
geestelijke gezondheid het allerbelangrijkst. Daarom ben ik in mijn 
vrije tijd een cursus theologie gaan volgen en volg ik nu uit 
enthousiasme de diakenopleiding.  Op de bibliotheekacademie maar 
ook op het seminarie hoorde ik een en ander over Laurentius 
ondermeer dat hij bibliothecaris, en de eerste diaken van de stad Rome 
is geweest. Zo zal voor iedereen begrijpelijk zijn dat Laurentius ook 
voor mij een bijzondere plaats inneemt en dat ik jullie erkentelijk ben 
toegelaten te zijn tot een eeuwenoud gilde dat zijn naam draagt en 
daarmee een eeuwenoude Huessense traditie in ere houdt! 
Alle goeds voor iedereen en hopelijk tot ziens. 
Met vriendelijke groet, 
 
Han Belt 



STOET VAN CANTECLAER 
Deinze, Belgie, 20 mei 2007 

 
Tom Leurs, Olderman-Schrijver van het St.Maartensgilde.  

 
Zo juist terug van Deinze in België. Aldaar deelgenomen aan”Stoet van 
Canteclaer” als gast en ‘pakkenvuller’ van groep 15: ( *1 )De aloude 
schuttersgilde Sint-Gangulphus en Sint-Laurentius uit Huissen (NL) 
paradeert in historische kledij en geeft ons een mooi beeld van een privé-
militie in de vroege 17e eeuw. 
Het was een hele fijne ervaring om tezamen met de Gildebroeders ( en 2 
Koninginnen) op te trekken. 6 uur te bussen, 2 uur optocht-gaan en 
tussendoor gezellig wat te verteren.  
Reisleider van dienst was generaal Jan Wannet. Hij vertelde in de bus het 
een en het ander over de optocht en de achtergronden van Canteclaer in de 
kippenstad van België. Canteclaer is de centrale kippenfiguur uit het 
Middelnederlandse dierenepos “Van de Vos Reynaerde”.  
De stoet is al weer aan zijn 22e editie toe sedert 1967 en schijnt zeer 
vermaart te zijn in de Vlaamse gewesten.  
Dat bleek ook toen we – in een druilerig regentje – de stad binnenmochten 
via een cordon politie- en brandweermensen. En langs de kassa’s waar het 
publiek enige euro’s support mochten betalen. Op het verzamelterrein van 
honderden figuranten, tientallen paarden, enige praalwagens en vele 
muzikanten in de meest bonte aankledingen was de sfeer van historie 
schitterend aanwezig tussen de autocars en veewagens. Nu ook bleek dat 
de Gildebroeders uit Huissen voor niets terugdeinzen; snel werd een café 
ingenomen en werd de dorst gelest, terwijl een oorverdovende 
reclamestoet langs de kermisattracties voort trokken met schreeuwende 
aandacht te vragen. Tegen 4 uur was het opstellen geblazen tussen 
‘Gerechtigheid  in Deinze’ en “Rederijker Gillis Rooman’. Het werd een 
gaan en staan tussen de vele toeschouwers, uitgeleefde fabriekspanden, 
mensen van vele nationaliteiten, kermisgangers, V.I.P.’s op tribunes en 
terrasjes. Na afloop werden op het verzamelterrein nog enige Jupilers 
gedronken alvorens de bus weer richting de E17 koerste.  
Rond 23 uur reed ik weer het stille Epe binnen. Met een voldaan gevoel en 
een fijne ervaring rijker deinzde ik er niet voor terug om direct dit verslag 
te maken. Huissen bedankt!  
*1: Citaat uit het mooie programmaboekje van de Stad Deinze. 
 



SINT HELENA AALTEN 
            60 JARIG BESTAAN VENDELIERSKORPS  
 

Wim van der Jagt. 
 
In 2006 waren wij al uitgenodigd om naar Aalten te komen, met alle 
andere gilden uit Gelderland voor het jubileum van Sint Helena. 
 
Natuurlijk hebben wij daarop positief gereageerd, zij maken ook deel 
van de Kring van Gelderse gilden. 
35 Gildebroeders hadden zich hiervoor aangemeld, en dit keer gingen 
we met eigen vervoer. 
 
Het vertrek ging voorspoedig, maar de reis gaf nogal wat problemen in 
verband met files, 2e Pinksterdag, maar iedereen was nog op tijd in 
Aalten. 
Alleen de jeugd heeft heel goed Aalten leren kennen!!!!!! 
 
 Iedereen die zitting heeft in de Kring van Gelderse Gilden waren 
aanwezig ook een gastvereniging uit Bocholt. 
 
We gingen in optocht naar de markt waar alles plaats vond. St. Helena 
had voor een prima programma gezorgd, dat aan een werd gepraat door 
Tom Leurs van St. Maartengilde uit Epe. 
Alle gilden kregen de gelegenheid om zich goed te presenteren. Er 
werd gevendeld, er was ook muziek, en nog vele andere activiteiten, 
die te bewonderen waren. 
 
Ons gilden uit Huissen lieten zien wat de jeugd in hun mars hebben, 
zowel de tamboers als de vendeliers. De wat ‘’oudere jeugd’’ deden 
ook goed hun best, er werd zelfs een hele gedraaid voor de Aaltense 
bevolking. 
 
Enkele jeugd leden hebben een jury rapport gemaakt voor de “oudere” 
jeugd.  
Zo een rapport ontvang je ook bij het indoorvendelen. 
Lees het rapport maar, dus meer oefenen hé ???? 
 



                        Rapport Jan en Matthijs 
                                                                         
Op het einde was de Gelderse 
opmars, dat is altijd een 
prachtig gezicht en een mooi 
schouwspel voor het vele 
publiek langs de kant. Alle 
groepen lopen dan bij elkaar 
zoals Tamboers, Koningsparen, 
Kruisboog, Vendeliers, 
Vaandeldragers en muziek. 
Hiervoor hoef je niet naar 
Brabant, daar kun je ook in 
Gelderland van genieten. 
 
Sluitstuk van deze middag was 
de receptie vanwege het 60 
jarig jubileum. 
De toespraken hadden bijna 
allemaal hetzelfde thema 
namelijk, Broederschap – 

Trouw en Dienstbaarheid. 
Deze dag is verlopen in een ongedwongen sfeer, zonder wedstrijd 
element, en in samenhorigheid. 
 
Vanuit de Kring van Gelders Gilden is de wens naar voren gebracht om 
dit ieder jaar te gaan verwezenlijken, zover dat mogelijk is. 
 
St. Helena bedankt voor de fijne middag en de goede organisatie, het 
was een mooie en gezellige Gildenmiddag. 
 
 Een kleine tentoonstelling van de gilden, was er ook nog te 
bewonderen. 
Jan je had het weer keurig voor elkaar, en dat geldt ook voor de andere 
verenigingen die hun kostbaar heden lieten zien. 
 
 
 



 BRABANTSE GILDEN DAG IN MILSBEEK  
Wim van der Jagt. 

 

Op 1, 2 en 3 juni 2007 werden de vrije gildefeesten van de Kring Land 
van Cuijk in Milsbeek gehouden en georganiseerd door het Sint 
Lambertusgilde. Op uitnodiging van het Sint LambertusGilde zijn wij 
als gasten, met veel gildebroeders naar Milsbeek vertrokken. 

 
De koningen en koninginnen waren al vroeg vertrokken, zij waren 
uitgenodigd bij de Gildenmis en ontvangst met de erewijn. Het weer 
was ons goed gezind. Om 12 uur was het verzamelen, op het plein, 
voor de rondgang door het mooie plaatsje. Aangekomen op het 
feestterrein hebbenwe gekeken naar de Brabantse opmars, wat altijd 
weer een prachtig schouwspel is. 
Hier mochten alleen maar Brabantse gilden aan meedoen, waarom wij 
niet mee konden doen, blijft altijd een raadsel, want wij passen daar 
toch ook heel goed bij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na hun opmars mochten wij optreden samen met Sint Antonius 
broederschap uit Heerenberg en St.Maartensgilde uit Epe. Als Gelderse 
Gilden lieten wij zien wat wij konden. Daar kon je de Gelderse opmars 
zien, alleen in een wat kleinere vorm, dan het Brabantse, maar net zo 
mooi. 

 
 
Het was jammer dat veel genodigde al van de turbine waren. In onze 
ogen een verkeerde planning. Verder waren er nog vele wedstrijden te 
zien, om mee te doen moet je aan zeer strenge regels voldoen. Heel 
anders dan bij onze Kringen. 
De jeugd en ook alle andere Gildebroeders en zusters hebben het die 
middag, prima naar hun zin gehad. 
Het was een mooie dag en we hebben ons weer op waardige wijzen 
laten zien in het Brabantse Milsbeek. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

HUISSENSE UMDRACHT 
Jaarlijkse Sacramentsprocessie begeleid door de Huissense Gilden 

 
Jan Wannet 

Twee weken na Pinksteren, op Sacramentsdag 10 juni trok de jaarlijkse 
Umdracht door de feestelijke versierde straten van Huissen. 
Sacramentsdag is een soort herhaling van Witte Donderdag, dat is de 
dag van de instelling van de Eucharistie. Elk jaar heeft de Umdracht 
ook een thema. Dit jaar is het Vertrouwen en Eenheid. De Umdracht 
betreft jong en oud en alle facetten van het leven. Daarom zijn er ook 



vier rustaltaren opgesteld. De eerste in de Walstraat symboliseert de 
jeugd. Het tweede rustaltaar, op de markt, kijkend over de polder, de 
landerijen en de molen, het buitengebied waar de veldvruchten groeien. 
Het derde rustaltaar Sancta Maria beeld de levenscyclus van de ouderen 
uit in de samenleving. Als laatste, het vierde rustaltaar, in de 
Doelenstraat bij het oude kerkhof, het einde van de levenscyclus, de 
dood. Bij deze rustaltaren worden enige verzen uit de vier evangeliën 
gelezen. Bij aankomst en vertrek bij de rustaltaren wordt het 
Gildenkanon afgeschoten om te laten weten waar zich het Heilig 
Sacrament bevind. De Pastoor draagt een schep, als symbool van 
parochieherder zijn. De processie begint na de Eucharistieviering. Deze 
viering begint om 10:00 uur, en omstreeks 11:00 uur trekt de stoet door 
de versierde straten van Huissen.  Het hele jaar bezoeken gelovigen de 
Heer in de kerk. Eén keer per jaar verlaat de Heer echter zijn huis om 
ons te bezoeken en de zegen te geven. Niet alleen de Heer verlaat zijn 
huis. Ook zijn moeder, Maria ten Hemelopneming patrones van de 
parochie wordt rondgedragen. De heiligen Sint Gangulphus 
(stadspatroon en patroon van het oudste Gilde) en Sint Laurentius 
(patroon van het “jonge”Gilde) worden rondgedragen. De ruiters 
openen de processie. De stoet bestaat uit alle leeftijdsgroepen om de 
cyclus van het leven te symboliseren. Een ereplaats hebben de bruidjes. 
Niet omdat zij mooie witte jurkjes dragen, maar omdat het vaak de 
kinderen zijn die voor het eerst hebben deelgenomen aan de 
Eucharistie. In de Umdracht wordt het heilig Sacrament (ons heilig 
brood) in de monstrans, gedragen door een priester onder het baldakijn 
meegevoerd door de straten van het stadje. 
Zoals de processie wordt geopend door twee ruiters, zo wordt ze ook 
gesloten door twee ruiters. 
 
Gelukkig het is nog geen nostalgie waar we over praten, maar de 
Huissense Umdracht is nog springlevend. Een Umdracht die we 
koesteren, niet alleen om zijn traditionele en historische waarde maar 
ook vooral om zijn godsdienstige uitstraling, ondanks veranderende 
tijden. Ook in deze tijd willen wij ons geloof nog uitdragen en eenmaal 
per jaar geven we hier uitbundig uiting aan door Onze Lieve Heer vol 
trots mee te dragen in de processie door de straten van ons dan prachtig 
versierde stadje Huissen. In deze Umdracht hebben de Gilden een 
leidende en begeleidende rol te vervullen en wensen dit nog zeer lange 
tijd te doen als een sacramentsgilde. 



Zo is er een bepaalde traditie over de plaats van de Gildenbroeders in 
de Umdracht. Bij de Hemel, is een eregeleide van vier vendeliers 
aanwezig en vlak achter de Hemel  lopen altijd de twee met zilveren 
platen behangen Koningen. De burgemeester en wereldlijke 
bestuurders lopen achter de Gildenkoningen. De Umdracht eindigt weer 
in de stadskerk, met een kort lof. Het Te Deum wordt gezongen als 
dank voor een goed verlopen Umdracht. Dan wordt de predicatie 
gehouden. Dit jaar door Pater G. Scholten, een geboren Huissenaar. Als 
afsluiting volgt het Tatum Ergo en de zegen met het Heilig Sacrament. 
Na de dienst brengen de Gilden een vendelhulde aan de pastores. 
 
 
 

WIE IS WIE????? 
 
Wie zijn deze kruisboogleden, en waar is deze foto gemaakt dit jaar. 
  
De afgebeelde personen zijn uitgesloten van deelname,  
Onder de goede ingestuurde oplossingen wordt wederom een leuke 
attentie verloot. 
Oplossingen per email aan: Kroniek@gildenhuissen.nl of schriftelijk in 
de bus in het Gildenlokaal. 
Uiterlijke datum van inzending 3 weken na verschijning van de 
Kroniek uitgave september 2007. 
 
Oplossing vorige foto: 
 
De koningen waren: Ignace Hoen en Hans Hoen die was ingevallen 
voor koning Bart Mos. Het was bij een bezoek aan het 
Openluchtmuseum te Arnhem die dreigde gesloten te worden. 
 
Winnaar is Wim Kersten. De prijs is overhandigd op 
kerkwijdingzondag. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUISSEN, EEN VERLOREN STAD??? 
 
Beleg en ontzet historisch bekeken. 
 

Jan Wannet 
De meeste Huissenaren kunnen vertellen, dat tijdens de herdenking van 
het Beleg en Ontzet door de beide gilden de smadelijke nederlaag 
herdacht wordt, die Karel van Gelre in 1502 leed in zijn poging de 
Kleefse enclave Huissen bij het hertogdom Gelre in te lijven. Ook zal 
dan snel de term Vuurvechten vallen; maar dan houdt het bij de meeste 
mensen op. Dat dit feest bol staat van de grotere en kleinere tradities is 
voor veel mensen onbekend. Enkele tradities zijn, het uitoefenen van 
het visprivilege uit 1777 in de molenkolk. In de oude boeken staat dit 
privilege beschreven. Bij de molenkolk staat sinds kort weer de 
Gildenmast met de vlag in top. Het vuur is eigenlijk het Sint Jansvuur, 
een uit gebruik. Dat is te vergelijken met de paasvuren. Vandaar ook de 
naam “vuurvechten”. Het wachthuus, het hoofdkwartier van de 
Huissense verdedigers wordt pas bekend gemaakt op zaterdagmorgen 
door de Koning van het Gangulphusgilde. De koning van het Sint- 
Laurentiusgilde maakt pas op het laatste moment bekend waar het 
teerhuus is. De plaats waar de vrouwen veilig worden ondergebracht. 



De wildeman is ook een historisch figuur. Van oorsprong was het een 
“moor” die de Hertog hielp te vluchten over de Rijn tijdens de slag. 
Later is het de wildeman geworden. Een primeur dit jaar was dat de 
originele vlag van Kleef-Mark zal worden meegevoerd. Deze vlag is 
aangeboden door R. Melchers bestuurslid van de Historische Kring 
Huessen 
Vroeger werd het Beleg en ontzet op maandag gevierd. Op 
maandagmiddag ging de Wildeman naar de scholen om te kinderen te 
“bevrijden”. Het gevolg was dat dan veel kinderen met de wildeman 
meegingen. Nu het beleg en ontzet op zaterdag is, is er een speciale 
zaterdagschool. Twee lokalen in de oude Aloisiusschool zijn 
beschikbaar gesteld. Voor de kinderen van ongeveer 7 tot 13 jaar werd 
er ook dit jaar weer een leuk “lesprogramma” georganiseerd. De 
ervaring leert dat ook volwassenen deze uitleg zeer op prijs stellen. 
 
Dit keer het verhaal van een veldheer die hals over kop over de Rijn 
moest vluchten. 
 
Verslag van een verliezende veldheer. 
 
Zaterdag 23 juni 2007, een spannende dag voor het belegerde stadje. 
Hertog Karel van Gelre had een ultimatum gesteld voor de overgave 
van de stad. 
Het luide als volgt: 
 
Wij de Gelderse legers staan nu alweer 14 dagen voor jullie 
stadspoorten. 
Helaas weigeren jullie de poorten te openen. 
In naam van Zijne Hooggeboren Hertog Karel van Gelre 
verzoek ik dringend om de poorten van Uw stadje te openen  
als U Uw stad en zijn bewoners wilt sparen. 
Wij zijn bereid als U de poorten opent, U een vrijgeleide te geven naar 
het Kleefse land. 
Mocht U dat niet doen staan wij niet voor de gevolgen in. 
Zaterdagmorgen 23 juni zal ik U een ultimatum aanbieden, 
en de Hertog vertrouwt op Uw gezonde verstand. 
Die zaterdagmorgen zal ik U persoonlijk het ultimatum overhandigen 
en vertrouw erop dat U de geldende krijgsregels respecteert 



en mij een vrijgeleide zult geven. 
Mocht dat niet het geval zijn zal er geen enkele steen op elkander 
blijven staan. 
 
Met groet, 
Gianni V. adjudant van opperbevelhebber Maarten van Rossum 
Glorieuze generaal der Gelderse Legers van zijn doorluchtige Hertog 
Karel van Gelre.  
 
De adjudant van Maarten van Rossum kwam dit ultimatum persoonlijk 
brengen, 
en na het voorlezen hiervan werd hij luid uitgelachen door de 
verdedigers. 
Ontdaan vertrok de adjudant, maar zei wel: jammer van dit stadje…. 
De verdedigers gingen zich opmaken voor de strijd. Vol overmoed 
trokken ze door de stad.  
Op de zaterdagschool werd aan de kinderen verteld hoe goed de 
Huissense verdedigers zijn,  
maar de wildeman, door de Hertog ingehuurd, zorgde weer voor de 
nodige verwarring. 
De vrouwen werden veilig ondergebracht in het “Teerhuus”. De gehele 
middag trokken de verdedigers door het stadje. En maar denken dat ze 
stand konden houden. Ze kwamen zelfs iets buiten de wallen van de 
stad. Naar de molenkolk, om er te vissen. Verschillende van de dappere 
Gelderse soldaten probeerden dat te verhinderen. Kanonnen werden 
afgeschoten en vis werd buitgemaakt. Hier hebben we laten zien hoe 
slagvaardig we als Gelderse soldaten we kunnen zijn. We maakten ons 
op om de stad te bestormen en in te nemen. Onder luid tromgeroffel 
trokken we naar de stad. Tot onze verbazing gingen de poorten open 
en…. de verdedigers met Kleefse troepen kwamen naar buiten stormen. 
We lieten ons niet kennen en gingen er volop tegenin. Er volgde een fel 
gevecht, waarin we ons kranig verweerden. Maar de overmacht werd te 
groot. Vanuit het oosten kwamen ruiters aan, daar waren we niet op 
voorbereid. We kregen het signaal tot terugtocht en we snelden ons 
terug naar de Rijn. Daar lagen de schepen al klaar om ons weer veilig 
terug te brengen naar Arnhem. Met lede ogen zag ik hoe al onze 
proviand en zelfs het paard van de Hertog buit werd gemaakt door de 
Huissenaren. Onder luid klokgelui trokken zij met hun buit door het 
Kleefse stadje.  



Nu moest de Hertog nog worden verteld van de smadelijke nederlaag 
die we geleden hadden.  
Maar, eens zullen we overwinnen….. we gaan ons beraden en 
versterken om volgend jaar wel de stad in te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het strijdlied van de Gelderse legers, 
zo trokken ze al zingend op naar de stad, 
niet wetend dat ze even later weer net zo hard terug werden gedreven. 
 
Het lied is gecomponeerd door I Hoen. 
 
Strijdlied van het Gelderse leger. 
 
Wijze: De Woonboot. 
 
Karel en Johan dat waren ‘ns twee minse’ 
Heel doodgewoon… net als de res’ 
Ze wilde allebei ’n stukske van Huusse’   
En daoraon had Johan de pes  
 
Refr. 
En we hebbe een koning, hej lej aon het waoter 
We hebbe te vrete, ’t is ons ideaal 
En durf gej te komme, bej ons aon de Badweg 



We zulle ow kriege, gerust allemaol 
 
Maor op een dag moes ’t gebeure’ 
Ze vochte het was wel gin prach’ 
Het kon ze beide nie schele’  
En Karel viel bej Kleef ien de grach 
 
Refr. 
En we hebbe een koning, hej lej aon het waoter 
We hebbe te vrete, ’t is ons ideaal 
En durf gej te komme, bej ons aon de Badweg 
We zulle ow kriege, gerust allemaol 
 
 
                   Hertog Karel van Gelre 
 
 
 
 
 

KONINGSCHIETEN 
 
Beste Gildenbroeders en zusters 
 
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven in de gildenkroniek over 
het koningschieten van mij.  
 
Ik ben al 3 x koning geweest in 2003 t/m 2006. 
Ik ben nu keizer voor het leven.  
 
Ik heb nu koning geschoten voor mijn opa. Wij kregen te horen dat opa 
ziek was. Opa vroeg aan mij of ik nog een keer koning wilde schieten, 
want hij zou het nog graag een keer mee willen maken. Natuurlijk 
wilde ik dat.  
 
Met het koningschieten schoot ik met Wim Kersten en Henk Iding. 
Voor mij was het een spannende strijd. 



Toen ik koning werd, wilde ik niet opgebeurd worden vanwege mijn 
rug, ik moest geopereerd worden voor een hernia. 
Ik zag de klos vallen, en ik wilde maar een ding, zo snel mogelijk naar 
opa. Ik strompelde naar opa, Wij hebben samen staan huilen, ik hoorde 
mijn oma zeggen, kijk dat heeft hij voor opa gedaan.  
Daarna hebben we mijn vrouw Betty opgehaald bij mijn opa en oma in 
Sancta Maria. 
Bij de hoofdingang van Sancta Maria hebben de Gilden gevendeld voor 
ons en er is een foto gemaakt. 
’s Avond bij het hout verkoop kreeg ik de koningsklos aan geboden 
door mijn zoon Melvin. 
Ik heb de klos aan mijn opa gegeven, die heeft hem nu op gehangen op 
het balkon waar hij hem ziet hangen als hij in de stoel zit.  
Mijn opa vertelde als ik geopereerd word, en het gaat niet goed wil ik 
de klos meenemen in de kist.  
Gelukkig is de operatie goed afgelopen, na drie en een halve week in 
het ziekenhuis gelegen te hebben, is hij nu weer thuis en het gaat de 
goede kant op. 
Gelukkig kan opa elke dag weer genieten van de klos die op het balkon 
hangt. 
Bij het Sint Gangulphusgilde werd mijn vriend Henk Lippmann 
koning, daar ben ik blij mee. We zullen er een goed koningsjaar van 
maken. 
 
Ik wil van mijn kant eenieder nog bedanken dat het een geweldige dag 
geweest is voor ons.  
   
  
Met Gildegroet, 
 
Frank Pauwelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WELKOMSTWIMPEL SIERT ONZE 
GILDENMAST 

 
Henk Eerden 

Vanaf donderdag 30 augustus wappert er op onze Gildenmast een 
welkomstwimpel. Sommige zullen zeggen hoe zit dat en past dat wel in 
onze rijke traditie. Normaal wappert er in een periode van 6 weken 
rond het weekend van Koningschieten een mooie rood-blauwe 
Gildenvlag gemaakt door Mw. T. Bles-Eerden. Deze vlag geeft aan dat 
er is gestemd om te gaan schieten en hangt totdat het feest op 
traditionele wijze correct is afgerekend. De langste periode van het jaar 
is onze mast kaal en staat onze zwaan fier doch eenzaam. Krijgt alleen 
af en toe bezoek van pikkende kraaien. Niet om echt vrolijk van te 
worden dus. Als men hierover nadenkt dan kan men zich afvragen of de 
waarde van tradities ook iets vrolijks mag zijn. Mag dat dan ook iets 
levends zijn dat zich aanpast aan de tijd zonder dat ons cultuurgevoel 
wordt aangetast? Mag het symbool staan voor onze springlevende 
Gilden met een fantastische jeugd. Wij vonden van wel en dus nam 
onze Wim een kloek besluit. Hij kreeg ‘m hoog! De vreugde siert nu 
onze zwaan en wie hier bij onze mast nu Huessen zegt zal voortaan 
altijd vrolijk worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LAURENTIUSDAG 
 

Jan Wannet 
Zondag 12 augustus vierde het Sint Laurentiusgilde weer hun 
patroonsdag van Sint Laurentius. Uiteraard samen met de broeders van 
het Sint Gangulphusgilde. 
 
Na de eucharistieviering in de stadsparochiekerk trokken de Gilden 
naar het marktplein. 
Volgens oude gewoonte hielden vroeger de Gildebroeders hun 
bijeenkomsten in het gemeentehuis op de markt. Het Gemeentehuis 
staat allang niet meer op deze plaats. Maar de Gildenbroeders houden 
elk jaar op deze plaats hun officiële gebruiken. De presentielijst wordt 
voorgelezen door de Luitenant en de koningen, onder toeziend oog van 
de Huissense Zwaan, ontvangen een vendelhulde. 
 
Vervolgens trokken de Gilden weer richting de Gouden Engel waar 
voor de broeders van het Sint Gangulphus en Sint Laurentiusgilde 
feestelijk bijeenkomst is. 
De boekhouder van het Sint Laurentiusgilde las daar het jaarverslag 
voor. 
Drie aspirant Gildenbroeders; Frank Berendsen, Joris Roelofs en Sjoerd 
Wannet waren gestemd tot volwaardig lid en kregen uit handen van de 
koning hun lidmaatschapsspeld uitgereikt. 
Henk Iding nam afscheid van de Laurentianen, hij ging over naar het 
Sint Gangulphusgilde. 
Als afscheid ontving Henk van de Koning het “Sint Laurentiusbord” 
gemaakt door het ambacht Haalderen. 
Ook als dank voor de inzet voor het Sint Laurentiusgilde de afgelopen 
jaren. De Gildenbroeders van Gangulphus ontvingen Henk met een 
applaus. 
De dag werd besloten met een gezellig samenzijn  
 
 



 
 
 
 
 
 
HET VERHAAL ACHTER ZILVER ( 9) 
 

Hugo Vermaas 
Tijdens afrekeningdag heeft oud Koning van het St. Laurentiusgilden, 
Frank Pauwelsen zijn schild aangeboden. Frank was in de jaren: 2003 - 
04, 2004 - 05 en 2005 - 06 Koning en aangezien hij drie keer achtereen 
Koning is geweest nu ook Keizer voor het leven.  
 
Frank heeft in zijn schild een afbeelding van de wildeman laten 
graveren. Zoals bekend speelt Frank tijdens het beleg en ontzet de rol 
van wildeman. In de jaren dat Frank Koning was heeft Wim Kersten 
deze rol op zich genomen. 
 
Het schild heeft de keurtekens en kenmerken.  
 
Meesterteken  : J2A = J. Andriessen (m 57882) 
Gehalteteken  : Staande leeuw, Romeins cijfer I 
Kantoorteken  : R (Gouda) 
Jaarletter  : U (2004) 
Vormgeving  : Neorenaissance, ingesnoerd 
Ornamentiek  : Bol geslagen, met enkele trambleerrand 
Afmetingen  : 95 x 120 mm 
Gewicht  : 72,4 gram 
 
Het schild is voorzien van de volgende gravures: 
 
Afbeelding  : Handgravure  
Voorstelling  : Hoofd van de wildeman, met mes in zijn mond 
Tekst voorzijde  : Koning St. Laurentius gilde 

  Frank Pauwelsen 
     2003 - 2004,  2004 - 2005,  2005 - 2006 
     Koningin Betty Pauwelsen 



     Ambt. Malburgen 
 
Opmerkingen  : Het schild is aan de achterzijde voorzien van 4 
ogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit schild komt aan het jongste draagketen van het St. Laurentiusgilde 
te hangen.  
 
 
Ook heeft ons Gilden een nieuw zilveren herinneringsschildje 
ontvangen.  
Wij hebben dit schildje ontvangen voor onze deelname aan de vrije 
Gildendag 2007 welke door het St. Lambertusgilde in Milsbeek was 
georganiseerd. 
 
Dit schildje heeft een aparte vorm. Ik ben er niet achtergekomen 
waarom ze voor deze vorm hebben gekozen. De breedte van het 
schildje is 85 cm en de hoogte 95 cm,  hij weegt 39 gram en is gekeurd 
met het de volgende keurtekens; 
 
Meesterteken  : NP  
Gehalteteken  : Staande leeuw, Romeins cijfer I 
Kantoorteken  : R (Gouda) 
Jaarletter  : X (2007) 
 



Afbeelding  : Handgravure  
Voorstelling  : St.Lambertus  

  en een fantasie gravure 
Tekst   : Lambertusgilde in Milsbeek 

  Ter herinnering aan  
     Vrije Gildendag 2007 
 
Het herinneringsschildje is te bewonderen in onze mooie vitrinekast in 
de Gilden kamer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUISSENSE 
KALENDER 



 
 

 Tijdens de Huissense  dag van 31 juli j.l. heeft u hem voor het 
eerst kunnen aanschouwen, de Huissense Kalender 2008. 

John Kradolfer,  Hugo Vermaas en Geert van Dalen hebben we een 
mooie kalender gemaakt. Een kalender vol met historische foto’s van 
onze Gilden en van ons Huissen.Natuurlijk ontbreken de belangrijke ( 
Huissense ) feestdagen niet. 

De Kalender is te koop voor slechts € 4,-- bij de volgende 
verkooppunten: 

Drukkerij Kuipers Langestraat 4 

Slijterij Degen Zandsedwarsstr. 13 

Sara De Paperclip Brink 3/A 

Kapsalon Hendriksen van Wijkstraat 21 

Arntzen Tabaksspeciaalzaak Langestr. 34 

en natuurlijk bij de redaktie van de Gildenkroniek. 
Een mailtje naar kroniek@gildenhuissen.nl is voldoende 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDKONINGSCHIETEN 
Jan Wannet 

Zondag 26 augustus was het een feestelijke dag voor de Huissense 
Gilden. Ten eerste werd die dag het feest van kerkwijding gevierd. Op 
deze dag wordt herdacht dat de stadskerk is ingewijd. In vroeger tijd 



gebeurde dat met een processie, tegenwoordig is er een feestelijke 
eucharistieviering. 
Na de viering brengen de Gilden een vendelhulde aan de Pastores, dit 
keer voor Aalmoezenier Crolla. Volgens de oude traditie beloont de 
pastor de Gildenbroeders met een lekkernij, een sigaar of een stuk 
chocolade. 
 
Na de vendelhulde trokken de Gilden naar het Gildenhuis waar het 
Jeugdkoningschieten zou gaan plaatsvinden. Het jeugdvendel bij de 
Gilden telt al 10 jonge Gildenbroeders. 
En net als de volwassen Gildenbroeders hebben zij hun eigen 
“Koningschieten”. Het koningschieten bij de Gilden is een soort van 
wedstrijd en degene die het laatste stukje van de vogel eraf schiet is de 
kampioen, de koning van de schutters. Dit is bij de Gilden en 
schutterijen al een eeuwenoud gebruik. Zo ook dus zondag. Na een 
spannende strijd schoot Stef Arends met het 107ste schot het laatste 
stuk van de klos eraf. Hiermee werd Stef de 5de jeugdkoning van de 
Huissense Gilden Sint Gangulphus en Sint Laurentius. 
Uiteraard kreeg Stef ook de gebruikelijke huldiging voor een koning. 
Zijn ouders en broer mochten samen met hem de vendelhulde 
ontvangen. En ook werd Stef het zilver omhangen. Na de plechtige 
huldiging werd er gezongen “lang leve de koning”. 
FOTOARCHIEF 
 
Dit keer hebben we gekozen voor oude Umdrachtfoto’s. 



 
  
Langestraat ongeveer 1916 

 
 






