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BESTUURSVERKIEZING 
 
Tijdens de jaarvergadering, 27 januari jl. waren weer de 
bestuursverkiezingen Verkiesbaar waren Tjebbe Kersten en Wil Evers. 
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: 29 
juli. 
 
VOORMANNEN VENDELS 
 
Koningen, Officieren en Schutters :Jan Wannet 
Kruisboogvendel            :Theo van Dam 
Adjudanten                   :Wim Kersten 
Tamboers                       :Nico Evers 
Vendeliers                      :Wim v/d Jagt 
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GILDENKRONIEK 
 
De uitgave van de kroniek is wat later als U van ons gewend bent. Door 
verschillende oorzaken is dit gebeurt. In de volgende kroniek die medio 
augustus zal verschijnen zullen we aandacht besteden aan onder andere:: 1 
juni 75 jaar kring land van Cuijk, 14 juni heropening fietstunnel, 21 en 22 
de jaarfeesten van de Gilden, opening tentoonstelling Lodewijk Napoleon 
 

CANON DER PROVINCIEEN 

Uitzending van de NCRV 
In 2006 presenteerde de Commissie van Oostrom de Canon van Nederland. 
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
maakte een groep historici een lijst van vijftig onderwerpen, die 
chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. 
Onderwerpen die niet zouden mogen ontbreken in de geschiedenisles op 
een Nederlandse school. 
Elke week doet Plein 5 een andere provincie aan en horen we vier 
ambassadeurs die een vurig pleidooi houden voor een historisch feit. Zo 
komen we samen tot een originele tijdsbalk van Nederland. 
 
Welke persoon, welke veldslag, welke uitvinding is zó belangrijk geweest 
in de geschiedenis van de provincie, dat hij niet in onze Canon mag 
ontbreken? 
 
Voor de provincie Gelderland waren de volgende onderwerpen 
geselecteerd: 
 
1009 Inval Noormannen Tiel 
 
1502 Het ontzet van Huissen (WINNAAR) 
Huissen of Huessen is altijd een buitenbeentje geweest in Gelderland. 
Eeuwenlang heeft het buiten Nederland gelegen als uiterst westelijke stadje 
van het Pruisische Rijk. In 1502 wilden de heerser van Gelderland de stad 
veroveren en invallen. Die aanval hebben de Huessenaren van zich af 



kunnen slaan. Later, na de tachtigjarige oorlog was het een katholieke 
enclave in het protestantse Nederland. Jaarlijks wordt het beleg en ontzet 
van Huissen uit 1502 nog feestelijk herdacht. 
 
Willem Sluyter 
Willem Sluyter (1627-1673) was bekende dominee en dichter in het 17e 
eeuwse Eibergen. 
 
Eibert den Herder 
In de jaren 20 streed hij in Harderwijk, samen met de plaatselijke vissers, 
fel tegen de afsluiting van de Afsluitdijk 
 
Je kon stemmen op een van deze onderwerpen op de site van de NCRV. 
De winnaar is: 1502 Het ontzet van Huissen. 
 
Op de website van de Gilden staat het filmpje dat erover gemaakt is. 
www.gildenhuissen.nl
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LINGEWAARD KONINGSCHIETEN. 
 
Het huidige Gemeente Lingewaard Koningspaar: Ivan & Jackelien 
Matthijssen hebben nog even de tijd om te kunnen genieten van deze 
eretitel. 
 
Op 17 augustus a.s. zal voor de tweede keer dat evenement plaatsvinden. 
Wederom doen de vier verenigingen uit Lingewaard mee, dit zijn St. Bavo 
- Angeren, Schutterij Gijsbrecht van Aemstel - Doornenburg, St. 
Sebastianus - Gendt en het Gilden van St. Gangulphus & St. Laurentius uit 
Huissen. 
 
Voor de locatie is gekozen voor sportpark het Rosendael, met daarom heen 
het gebouw van de Rijnstedeband, de Stedelijke muziekvereniging en het 
OBC die hun accommodaties aan ons ter beschikking hebben gesteld. 
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De voorbereiding is al in een vergevorderd stadium. Wat is er zo al te doen 
als te zien. 
 
Uiteraard eerst de eucharistieviering in onze mooie Stadskerk. 
Dan rond de klok van 12.00 uur vindt de opening plaats, gevolgd door een 
vendelhulde. 
 
Alle koningsparen worden welkom geheten in de aula van het OBC, alwaar 
ook de erewijn aangeboden zal worden. 
Om 14.00uur gaat het Lingewaard Koningschieten van start, aan het eind 
van de dag zal de huldiging van de nieuwe Lingewaard Koning plaats 
vinden. 
 
Ook de Koninginnen zijn die middag actief met het luchtgeweer. 
Verder zijn er demonstraties, muziek, vendelen in allerlei vormen en 
kruisboogschieten. 
 
Graag willen wij u uitnodigen om op deze dag te komen kijken en te 
genieten van de mooie Schutterijen en Gilden uit de gemeente Lingewaard. 
 
In de volgende kroniek zal een uitgebreid verslag staan over dit evenement. 
 
Tot ziens op 17 augustus 2008. 
 

OPENING NIEUW GILDELOKAAL SINT JORIS GILDE 
BUDEL 
 
Op 16 maart was het een feestelijke dag voor het Sint Joris-Gilde uit 
Budel. De  officiële openingwaren waren wij ook aanwezig.  
Aan de zijgevel waren enkele korte toespraakjes en werd de naam van ons 
nieuwe thuis onthuld door Lies van Bree. Zij werd hierin bijgestaan door 
burgemeester Meinema aan wie de eer was om de deur van De Vaandrig te 
openen.  
Een mooi gebouw, waar je als Gilde met recht trots op kunt zijn, Sint Joris, 
gefeliciteerd hiermee. 
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FOTOPAGINA PAASVUUR 
Paasvuur, ook dit jaar werd weer het Paasvuur ontstoken door de Gilden. 
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INDOORVENDELEN IN GIESBEEK. 
 
Op 6 april was het zover: Indoorvendelen. Uiteraard gingen we daarheen 
met een goed gevoel. 
Want er was goed geoefend voor dit mooie evenement. Rond de klok van 
10.00 uur op weg naar Giesbeek. Eerst lieten onze jeugdvendeliers zien 
waartoe ze in staat zijn, na al dat oefenen. En dat ging heel goed. Een half 
uur later dan de senioren, die ook maar moesten laten zien wat ze in hun 
mars hadden. 
Dat was toch wel minder, dan wat de jeugd liet zien. 
Wij doen mee, om uiteraard zo goed mogelijk ons best te doen, maar niet 
met een stok achter de deur. 
Ook is zo'n dag goed om in contact te komen met andere verenigingen. Bij 
de auto’s aangekomen bleek dat de auto van de fam. Berendsen vast zat in 
de modder, veel regen van de laatste tijd, dus dat was even flink duwen en 
trekken. Ben Stegeman liet ‘s avond horen wat de uitslagen waren, de 
jeugd had een 3e prijs en de senioren een 2e prijs gewonnen, wat ons zeer 
verbaasde. Het was toch weer een goede en gezellige dag. Generaal en 
vendeliers bedankt voor jullie inzet en hopelijk kunnen we ons in 2009 
revancheren op deze uitslag. 
 
Sjoerd Wannet.  
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KRUISBOOGNIEUWS ST. JORIS 
Door: Tjebbe Kersten 
 
Het St. Jorisvendel heeft in de wintermaanden weer meegeschoten in de 
wintercompetitie. Na een goede start van competitie volgende er een grote 
dip, waardoor we uiteindelijk als 7e zijn geëindigd. Maar persoonlijk 
werden er wel prijzen gehaald. Joop Eeuwes werd 2e in de D-klasse, 
Berthie Stegeman werd 3e in de C-klasse en Tjebbe Kersten werd ook 3e in 
de A-klasse. 
 
Op 20 april 2008 hebben weer geschoten voor de titel beste schutter. Wie 
zou Tjebbe van de 5e titel op rij afhouden? Doordat Tjebbe ’s morgens 
eerst nog geschoten had op de NK match in Bemmel. (50 schoten), waar 
hij 3e werd, was de start van Tjebbe slecht te noemen. Maar uiteindelijk 
kreeg hij het ritme van 10 schieten weer te pakken. Na 25 schoten was de 
tussenstand. 

1) Tjebbe Kersten  238 punten 
2) Theo van Dam  235 punten 
3) Henk Iding  232 punten 
4) Berthie Stegeman 230 punten 

In de tweede ronde van 25 schoten liep Berthie Stegeman goed in op Theo 
van Dam, echter doordat de laatste twee schoten achten waren, wist zij 
hem net niet in te halen. Tjebbe bleef echter zijn gemiddelde schieten en 
was daardoor niet meer te achterhalen. Hij haalde met 480 punten voor de 
5e keer op rij de titel “Beste Schutter”. 
 
De eindstand was als volgt: 
1) Tjebbe Kersten  480 punten (238 + 242) 
2) Theo van Dam  467 punten (235 + 232) 
3) Berthie Stegeman  464 punten (230 + 234) 
4) Ben Stegeman  462 punten (227 + 235) 
5) Henk Iding   461 punten (232 + 229) 
6) Louis Jacobs  450 punten (226 + 224) 
7) Joop Eeuwes  441 punten (214 + 227) 
8) Jeroen Wienk  436 punten (209 + 227) 



Een week later bleek dat Berthie Stegeman de vorm nog niet kwijt was. Zij 
wist met een score van 195 punten de 2e NKB bondsconcours te winnen in 
de B-klasse. Zowel Ben Stegeman (184 in de C klasse), als Tjebbe Kersten 
(192 in de A-klasse) konden hier niet aan tippen. 
 
Weer 2 weken later was het NK in Bemmel. Ook hier hebben de schutters 
hun best gedaan. Het viertal van St. Joris wist zelfs Nederlands Kampioen 
te worden in de C-Klasse en persoonlijk waren er 2 derde prijzen voor Ben 
Stegeman en Tjebbe Kersten. 
 
Voor de kruisboog begint binnenkort de rustige tijd, tijd die benut gaat 
worden om de banen te veranderen. Met ingang van het nieuwe seizoen zal 
de schiethoogte worden gewijzigd van 1,20 naar 1,40 meter. Hierdoor is de 
schiethoogte van de kruisboog en de luchtgeweer weer gelijk. 
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FOTOPAGINA DODENHERDENKING 
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FOTOPAGINA KONINGINNEDAG 
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GANGULPHUSDAG.  
 
Op de eerste zondag in mei, dit jaar op 4 mei, vierden wij het feest van 
onze schutspatroon St. Gangulphus. 
 
Wij begonnen deze dag met een Heilige Mis in onze stadsparochiekerk en 
na het zingen van het Gangulphuslied keerden wij teug naar ons 
Gildenhuis “De Gouden Engel”. Hier werd een vendelhulde gebracht voor 
onze Koningen en Koninginnen en voor Huissen. 
 
Binnen stonden de broodjes al klaar voor de feestbijeenkomst, en na de 
opening door onze voorzitter en een klein gebedje konden wij met de 
koffie beginnen. Tijdens de bijeenkomst werden door onze voorzitter nog 
enkele mededelingen gedaan.  
 
De Koning en Koningin van het St. Laurentiusgilde feliciteerden de 
Koning en Koningin en de leden van het St. Gangulphusgilde met hun 
feestdag en boden de Koningin één mooie roos aan, met de opmerking 
‘alles wordt veel duurder en er moet toch ergens op bezuinigd worden’. 
Na de koffietafel kregen wij een drankje aangeboden door het Koningspaar 
van het St. Gangulphusgilde en werd de feestbijeenkomst nog even 
gezellig voortgezet. Later bood het Koningspaar van het St. 
Laurentiusgilde toch nog een mooi boeket bloemen aan de Koningin van 
het St. Gangulphusgilde. 
 
Later op de dag heeft het St. Gangulphus- en St. Laurentiusgilde de 
Nederlandse burgers en militairen herdacht die zijn omgekomen sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. De Gilden hebben na afloop van de 
herdenkingsplechtigheid in de stadparochiekerk, de stille tocht naar het 
oude kerkhof aan de Doelenstraat begeleid. 



HUISSENSE GILDEN BEZOEKEN LOOVELDEN 
 

De Loovelden, de nieuwste wijk in Huissen, is een “Gildenwijk”.  
De straatnamen zijn allen vernoemd naar functies binnen de Gilden. 
Vendeliersweide, Koningsboulevard, kapiteinstraat, Generaalstraat, en ga 
zo maar door.Ook wordt door de Gilden het oud papier eens per maand 
opgehaald. Dat was eden voldoende voor de Gilden van Sint Gangulphus 
en Sint Laurentius om op zondag 18 mei de wijk te bezoeken.  
Op verschillende plaatsen hebben de Gilden laten zien wat ze zijn en 
betekenen voor Huissen 
De vendeliers brachten met hun vaandels een vendelgroet 
Ook de jeugdvendeliers waren erbij, en de tamboers gaven ook een mooie 
show weg 
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HUISSENSE UMDRACHT 
De Jaarlijkse Sacramentsprocessie 

  
Twee weken na Pinksteren, op 
Sacramentsdag 25 mei 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 
een thema. Dit jaar was het:  
Jezus Christus, de bron van leven. 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 vroegere korenmolen, 
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 te zijn.  Na de Eucharistieviering viering van 10:00 uur, 
trok de processie 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 
processie 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 
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Sacrament (ons heilig brood) in de monstrans, gedragen door een priester 
onder het baldakijn door de straten van onze stad. De Gilden hebben tot 
taak de Umdracht te begeleiden. De adjudanten zorgen voor een goed 
verloop van de Umdracht. Naast het baldakijn is een eregeleide van vier 
vendeliers aanwezig, en daarachter lopen de Gildenkoningen 
De burgemeester en wereldlijke bestuurders lopen achter de 
Gildenkoningen. 
 

 
Gelukkig het is nog geen nostalgie waar we over praten, maar de Huissense 
Umdracht is nog springlevend gezien het aantal deelnemers. Een Umdracht 
die we koesteren, niet alleen om zijn traditionele en historische waarde 
maar ook vooral om zijn godsdienstige uitstraling, ondanks veranderende 
tijden.  
De Umdracht eindigde weer in de Stadskerk, met een kort lof. Het Te 
Deum werd gezongen als dank voor een goed verlopen Umdracht. De 
eindpredicatie werd dit jaar door Pastor W. Holterman gehouden. Als 
afsluiting volgde het Tatum Ergo en de zegen met het Heilig Sacrament. 
Na de dienst brachten de Gilden, traditioneel, een vendelhulde aan de 
pastores. 
Kijk ook eens op de website: www.huissenseumdracht.nl
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DE GELDERSE GILDEN 
Gelderse verbroedering in ’s-Heerenberg. 
Door: Wim v/d Jagt 
 
Het Sint Antoniusgilde en de Gilden van Sint Laurentius en Sint 
Gangulphus hebben in kasteel Huis-Bergh in ’s-Heerenberg een 
vendelhulde gegeven voor de Dhr. en Mevr. Van Heek. 
Zij waren die dag 55 jarig getrouwd, en Dhr.Van Heek vierde zijn 85e 
verjaardag. 
 
Er waren +/_ 150 genodigden uit heel het land. Ook waren aanwezig de 
oud militairen waarmee Dhr.Van Heek in de oorlog heeft gevochten. 
  
Zij hebben het optreden zeer gewaardeerd, dit was goed te merken aan het 
applaus en al hun mooie reacties op het vendelzwaaien. 
Ons Gilde was zeer goed vertegenwoordigd, 5 tamboers en 8 vendeliers. 
Iedereen heeft heel spontaan meegeholpen om het Sint Antoniusgilde bij te 
staan voor dit gebeuren. 
Het waren een paar mooie uren in s’-Heerenberg, na afloop kregen wij nog 
iets te drinken aangeboden. 
In formatie gingen wij weer naar het stadsplein, alwaar we de heerlijke 
“Gildebroederkoekjes “ kregen aangeboden . 
Het Sint Antoniusgilde heeft alle gildenbroeders bedankt voor hun inzet. 
 
Als er ooit weer een beroep op ons gedaan wordt, hoop ik dat er weer zo 
spontaan gereageerd zal worden. De kring van Gelderse Gilden is er ook, 
om elkaar bij te staan en te helpen met allerlei activiteiten. 
 
Zo wordt er ook een beroep op ons gedaan op 29 augustus, door het Sint 
Annagilde uit Hattem. Zij zijn weer “wakker” geworden en met hulp van 
de Gelderse Gilden aan het groeien. 
 
Op 29 augustus staat Hattem weer op zijn kop: dan wordt de 6e editie van 
het Dikke Tinne Festival gevierd. Die dag herleeft de Middeleeuwen in de 
historische stadskern van de Hanzestad Hattem.  



Vrijdagavond vanaf 19.00 uur gaat de Hertog van Gelder in optocht door 
Hattem.  
De Gilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius passen hier uitstekend 
bij. 
Ook andere Gelderse Gilden zullen er zijn: het Sint Maartensgilde uit Epe, 
vendelgroep Sint Helena uit Aalten en broederschap Sint Antonius uit ’s-
Heerenberg.  
Na de optocht is er de gezamenlijke maaltijd waar de Gildenbroeders ook 
aan deel kunnen nemen.  
 
In de laatste kroniek van dit jaar zullen we er meer aandacht aan besteden. 
 
 

 21 



 22 

Het verhaal achter zilver (11) 
 
Zoals ik in het vorige stukje al opmerkte zijn op de schilden na 1806 geen 
wapens en of huismerken meer afgebeeld maar vaak het beroep van de 
Koning. Op 21 van de 79 Koningschilden van het St. Gangulphusgilde en 
op 10 van de 64 Koningschilden van het St. Laurentiusgilde kun je het 
beroep van de Koning achterhalen.  
 
De eerste die dat (zover bekend) liet uitvoeren was Hendrick Jansen, 
Koning van het St. Gangulphusgilde in 1738 (G8). Op de achterzijde van 
zijn schild is een Smid achter zijn aambeeld afgebeeld.  
Verder komen wij op de ketens van het St. Gangulphusgilde de volgende 
afbeeldingen van beroepen tegen; een bierbrouwerij, een tabaksplant, een 
winkelinventaris, een touwslager, een bakkerijoven, een timmerman, een 
slager, een boerderij, een telefoontoestel, een entboom, schilderstaferelen, 
en een embleem van de koninklijke Landmacht.  
Ook komen we schilden in de vorm van een beroep tegen zoals het schild 
van M.J. Hendriks uit 1917 (G26) een schild in de vorm van een 
schilderspallet, het schild van Jan Könning uit 1997 (G74) in de vorm van 
een varkenskop en het schild van Geert van Dalen uit 2000 (G77) in de 
vorm van een kerkklok. 
 
Bij het St. Laurentiusgilde was het Albert Rost, Koning in 1812 (L8) die 
voor het eerst een afbeelding van zijn beroep liet graveren. Aan de 
achterzijde van het schild staat een molen, hij was molenaarsgezel, dat 
staat aan de voorzijde vermeld. Op de achterzijde van het schild van 
Jacobus Schouten 1824 (L9) staat een os staande in het gras. Op de 
voorzijde staat; “Om te slagten een os of koei dat is mijn wens” Hij was 
(leerling) slager. 
Daarnaast komen wij op de ketens van het St. Laurentiusgilden de 
volgende afbeeldingen van beroepen tegen; een zeilboot, een schilder, een 
timmerman, een metselaar, een passer met kroontjespen een inktpot, een 
embleem van PTT Post, een bakkersoven en een schild met 
schildersgereedschap. 
 



Ook alleen als tekst staat het beroep vermeld, zoals op het schild van 
F Röttjers uit 1929 (G30) daar staat o.a.’ als metselaar van mijn vak’ en op 
het schild van J.A. Bouwmeister uit 1982 (G65) daar staat o.a. ‘ Zuivel 
verkopen dat is mijn lust en mijn leven’. Op het schild van H.Peters uit 
1854 (L12) staat o.a. “Mijn beroep is Molenaar”. 
 
Zo is er nog veel meer te vertellen over de Koningschilden van de 
Huissense Gilden.  
 
Hugo Vermaas 
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WIE IS WIE??? 
 
Dit keer een foto van twee ouden Gildentributen. 
 

 
 
Het zijn de twee dekenstokken van de koningen. 
 
Vraag: 
Hoe oud zijn ze? 
En wie stellen ze voor? 
En hoe worden ze genoemd bij de Gilden? 
 
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. 
 
De oplossing van de vorige wie is wie was: 
Geert van Dalen als sinterklaas. 
De prijs is gewonnen door Melvin Pauwelsen. 
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DE GROTE ONDEKKINGSREIS: 
Door: Sjoerd Wannet 
 
Jezelf ooit eens afgevraagd wat de gilden nou precies is?  
Eenmaal achter het antwoord gekomen, en dat antwoord is zo bevallen dat 
je lid bent geworden. Dan is de zoektocht nog niet ten einde.  
Want voor nieuwelingen in het grote gildenbos is het toch wel een 
verwarrend iets. Zo wemelt het in de gilden van, stichtingen, besturen, 
commissies, vendels, verschillende gildens zelfs. (het is niet eens een 
gilden). Wat betekend dat nou allemaal? En wat voeren al die verschillende 
organen uit? 
 
En waar moet je, je als gildenbroeder aan houden? Aan de traditie, de 
regelementen of toch de statuten? En wat is dat allemaal? En wat zijn de 
criteria en hoe zijn die tot stand gekomen? 
Dan blijken de gildens ook nog lid te zijn van de  Gelderse Federatie, kring 
de Betuwe. En wat zijn dat allemaal voor organen? En wat betekenen die 
voor het gildenleven in Huissen. 
 
En dan binnen onze eigen gemeente (Lingewaard) zijn ook weer 
verschillende schuttersgilden. Oh wacht! Dat zijn niet eens gilden maar 
schutterijen, iets wat blijkbaar totaal anders is. Wat zijn dan de verschillen 
en de criteria, wat de ene maakt en wat de andere maakt? 
En zo zijn er nog veel meer bomen in het grote gildenbos.  
Vandaar dat er een expeditie gestart is die een ontdekkingsreis gaat maken 
door het grote gildenbos. De expeditie hoopt uiteindelijk met veel wijsheid 
terug te keren. Zodat ze voortaan hun weg kunnen vinden in het grote 
gildenbos.  
 
De mensen van de expeditie willen die kennis ook graag delen met de rest 
van de gildenbroeders. Vandaar dat er logboeken bij worden gehouden die 
de weg in het grote gilden bos beschrijven. Die logboeken zullen 
gepubliceerd worden in de gildenkroniek, zodat elke gildenbroeder zich 
deze nieuwe verworven wijsheid eigen kan maken.  
De expeditie gaat vandaag van start en hoopt al snel nieuwe wijsheden te 
ontdekken. Elke volgende gildenkroniek zal dan ook een verslag bevatten 
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van de ontdekkingsreis en de verworven kennis daarvan. Hopelijk steken 
alle gildenbroeders daar wat van op. En langzaam vertrekt de expeditie het 
grote gilden bos in. Nu maar wachten op het eerst komende verslag in de 
volgende gildenkroniek! 

BEZOEK LODEWIJK NAPOLEON AAN HUISSEN 
Door: Jan Wannet 
 
Lodewijk Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 2 september 1778 - Livorno, 25 
juli 1846), bijgenaamd Lodewijk de Goede, was de broer van keizer 
Napoleon I en de vader van de latere Franse keizer Napoleon III. Napoleon 
besloot in 1806 een eind te maken aan de Bataafse Republiek, omdat hij 
een sterk gezag wenste in de strategisch gelegen Nederlanden. Hij plaatste 
daarom zijn jongere broer Lodewijk Napoleon op de troon: door een 
familielid tot vorst te benoemen kon Napoleon toch invloed uitoefenen. 
Koning Lodewijk sloot zich niet op in zijn Haagse paleis, maar ging 
regelmatig op tournee. Op zijn rondreizen deed hij ook de uithoeken van 
het koninkrijk aan, waar stadhouder Willem V zich zelden of nooit had 
vertoond. De tournee was niet slechts een slimme daad om sympathie te 
verwerven, want Lodewijk was ook daadwerkelijk gegrepen door de 
problemen die hij in deze afgelegen gebieden tegenkwam en pakte deze 
voortvarend aan. 
In het jaar dat Lodewijk koning werd waren vele gasten aanwezig 
waaronder ook Johan baron van Spean van Biljoen. Deze had tevergeefs 
met Pruisen onderhandeld over de overdracht van Huissen. 
Op 11 november 1807 werd er in Fontainebleau een verdrag gesloten 
waarbij de Fransen de enclaves beloofden aan het koninkrijk Holland. 
 
BEZOEK HUISSEN 
Op 21 april 1808 werd de inlijving van Huissen een feit. Commies 
Bronkhorst bracht 230 man jagers en 50 huzaren mee. Rond 10 uur in de 
ochtend verscheen hij aan het Malburgse veer, opgewacht door het 
stadsbestuur onder leiding van J.F. Pilgrim. Voor Huissen was Lodewijk 
Napoleon, net zoals voor de rest van het land, een goede vorst. In meer dan 
twee eeuwen was hij de eerste landsheer die een voet zette op Huissens 



bodem. Op 26 juli 1808 haalden de Gilden van Sint Laurentius hem af bij 
het Malburgse veer.  
Dit verslag staat in het oude Sint Laurentiusboek opgetekend.  
 
“Den 26 Julij 1808 hebben wij het geluk gehad om onzen 
 nieuwen landsheer Ludovicus Napoleon binnen onzen  
Muuren te zien. Waarop de jonge gezellen vergaderd in geweer  
en wapens en hebben hem onder het gestadig noemen Vivat  
onzen koning gebracht tot aan het klooster waar zijne majesteit 
is binnen gegaan dat gedaan zijnde is zijner majesteit van hier weder 
vertrokken waarvoor de jonge gezellen tot een vertering hebben ontvangen 
van 12½ dukaten”. 
 
 
Hij werd begeleid naar het 
Sint-Elisabethsconvent. “s 
Middags reisde hij naar het 
looveer en stak daar over 
naar het Loo, vandaaruit 
trok hij verder naar 
Zevenaar. Lodewijk 
napoleon won de harten 
van zijn onderdanen, maar 
niet van zijn broer, de grote 
Napoleon. Na heftige r
moest Lodewijk aftrede
1810 en werd Nederland 
ingelijfd bij Frankrijk. N
de periode van Napoleon 
keerde Huissen in 181
weer terug naar Pruisen. 
Pas op 1 juni 1816 werd 
Huissen definitief 
Nederlands.  
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TENTOONSTELLING 
In juli 2008 zal er een tentoonstelling zijn in het Hof van Hessen, het 
stadsmuseum van de Historische Kring Huessen. Daar zal het originele 
boek van het Sint Laurentius-Gilde aanwezig zijn. Ook diversen zilveren 
koningschilden uit die tijd. Beslist de moeite waard om eens een bezoek te 
brengen. 
En misschien wel voor het Sint Laurentiusgilde reden om een klein feestje 
te bouwen….?? 
 
Bronvermelding: 
E.J.Th.A.M.A. Smit, 200 jaar geleden werd Huissen voor het eerst 
Nederlands. In: Mededelingen van de Historische Kring Huessen, jaargang 
33 (2008), pag. 53-57. 
J.A.M. Wannet, Jan Willem de Winter, graaf van Huessen. In: Huissense 
Gildenkroniek, jaargang 16 (2003), nummer 1. 
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