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GILDENNIEUWS 
 

 
AFREKENINGSVERGADERING 
 
Zondag 6 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: Albert Janssen 
Tweede raadsheer: Ben Pauwelsen  
Derde raadsheer: Harry Berendsen   
Vierde raadsheer: Hugo Vermaas 
Vijfde raadsheer: Frits van Brummelen 
Zesde raadsheer:         Henk Iding 
 
 
RAADSHEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
 
Koning : Wim Kersten    
Keizer  :  John Rijfkogel   
 
Eerste raadsheer: Erik Witjes     
Tweede raadsheer: Tjebbe Kersten 
Derde raadsheer: Frank Berendsen 
Vierde raadsheer: Sjoerd Wannet  
Vijfde raadsheer: Joris Roelofs      
Zesde raadsheer: Mike Berendsen 
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GILDENKNECHT 
Dit zijn de gildenbroeders die voor alle attributen van de Gilden 
zorgen. Wim van der Jagt en Martin Berendsen zullen deze taak 
vervullen. 
 
OFFICIEREN SINT GANGULPHUSGILDE 
Generaal:   Jan Wannet 
Kapitein:    Geert van Dalen     
 
OFFICIEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
Generaal:   John Kradolfer 
Luitenant:  Sjoerd Wannet 
 
VAANDELDRAGERS 
Sint Gangulphus : Wil Evers 
Sint Laurentius    : Hans Matthijssen 
 
FUNCTIES SINT LAURENTIUSGILDE 
Boekhouder:  Tjebbe Kersten 
Jeugdkoning:  Matthijs Hermeling 
 
GILDENBODES 
Huissen-stad   :Nico Evers 
Huissen-zand  :Willy Bouwmeister 
Huissen-zilverkamp : Ben Pauwelsen   
 
VOORMANNEN 
 
Tamboers       :  Nico Evers                026 - 3254321 
Vendeliers      : Wim van der Jagt   026 - 3253124 
Adjudanten      :  Hugo Vermaas  0318 - 417231  
Officieren en 
schutters:      : Jan Wannet           026 - 3250973 
                 06 - 13800366  
Kruisboogvendel :Theo van Dam       026 - 3252472 
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NIEUWE LEDEN 
 
Op Laurentiusdag 10 augustus, werden de volgende aspirant leden 
gestemd als volwaardig lid van het Sint Gangulphus-Gilde: 
Theo Arends, 
Peter Hubers 
William Saat 
Jeroen Wienk 
en Mike Berendsen bij het Sint Laurentius-Gilde 
 
Wij wensen jullie allen een mooie tijd toe bij de historische gilden van 
Huissen. 
 
GILDENKRONIEK 
 
De volgende kroniek verschijnt december 2008. 
Daarin aandacht voor het Lingewaardse koningschieten, 
Concours Gelderse Federatie in Megchelen, De Gelderse Gilden, 
en verdere bijzondere nieuwtjes over de Gilden 
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JUBILEUMFEEST KRING 
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LAND VAN CUIJK 
1 juni 75 jarig jubileumfeest kring land van Cuijk 
 
Wij als Huissense Gilden, waren die dag uitgenodigd. De koningen 
gingen al vroeg voor de plechtige eucharistie. Uiteraard was er ook de 
Brabantse koffietafel met alle koningen en officieren. Aansluitend de 
erewijn. Na deze ochtendplechtigheid gingen we naar het Weijerplein 
waar de Gildenbroeders al op ons stonden te wachten voor de de 
opening van deze jubileumdag. Met sabel als dirigeerstok zet de 
kringkapitein Toon Driessen het kleurrijke gezelschap op het 
Boxmeerse  Weijerplein in beweging. 350 tamboers tegelijk roffelen. 
Een peloton van 1.200 gildebroeders en -zusters liepen op een 
fatsoenlijke manier over het Weijerplein tijdens de spectaculaire 
massale opmars. De Brabantse commissaris van de Koningin Hanja 
May-Weggen klapt en knikt deftig.  
Voor de 35 gilden, waaronder Gilden en schutterijen uit Limburg, 
Gelderland, Utrecht en zelfs uit Duitsland en België, is het 
jubileumfeest geen normale gildedag. "Deze dag is vooral bedoeld om 
de gilden zichzelf te laten presenteren, hun gezicht aan het volk te laten 
zien", aldus Odi Boumans, gewezen burgemeester van Boxmeer en nu 
voorzitter van de Land van Cuijkse gildekring.  
 
Voor de gildebroeders is het op het plein ook vooral wachten. Wachten 
op elkaar, wachten op een volgende toespraak, wachten op de stromen 
van lovende woorden die ze telkens weer te horen krijgen van de 
hoogwaardigheidsbekleders. Superlatieven als geweldig, fantastisch, 
grandioos, prachtig, schitterend en zelfs gruwelijk succesvol worden 
over ze uitgestort.  
Nog even de bonte stoet over het plein sturen voor het slangendefilé en 
de kringkapitein, tevens commandant van het Lindense Sint Antonius 
en Mariagilde, kan zijn sabel opbergen. 
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Door de straten 
van Boxmeer 
 
 
 
 
 

 
 

 
“verbroedering” 
met de  
cloveniersgilde 
uit Grave 
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(HER) OPENING FIETSTUNNEL 
 
De tunnel die de Arnhemse poort verbindt met de Korte Loostraat werd 
op 14 juni heropend. Aangezien we er ook bij waren met de opening in 
1981 waren we nu ook bij de heropening. De tunnel is opgeknapt door 
“graffiti” kunstenaars en hebben het geheel mooi opgefleurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opening in 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opening op 14 juni  2008 
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BEZOEK ABACUS 
 
Op donderdag 17 juni, aan de vooravond van het beleg en ontzet zijn 
we op bezoek geweest bij basisschool de Abacus. 
Daar hebben we de jeugd verteld over de Huissense Gilden,  
en de naderende slag om Huissen. Daar bleef het niet alleen bij, ook 
werd uitgelegd wat het vendelen nu precies inhoudt, en er werd een 
demonstratie van gegeven. De kinderen waren zeer enthousiast, ook de 
leerkrachten. Dit zal in de toekomst zeker een vervolg krijgen. 
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BELEG EN ONTZET 
        Sjoerd Wannet 
 
En daar stonden we dan, voor de 506de keer voor de poorten van 
Huissen. Een groot leger in ons kielzog voor de glorie van Karel van 

Gelre. We waren allen 
overtuigd van onze 
overwinning deze keer. Want 
na 506 jaar van beleg en 
ontzet dient er wel een 
overwinning aan onze kant te 
komen. Na een snelle 
verovering van Malburgen en 
het Looveer op Huissen, 
werd besloten ons te vestigen 
in de buurt van het Looveer. 

Daar werd een groot kampement gemaakt om de Huissenaren uit te 
hongeren. Aangezien ze toch te eigenwijs zijn om te zwichten voor de 
macht van Gelre.  
Na een week werd de hulp van Maarten van Rossum, opperbevelhebber 
van de Gelderse troepenmacht, 
elders nodig geacht. Hierdoor 
viel het commando van de 
aanvalstroepen in de handen 
van Jan Wannet. Hij begon 
meteen met het uitvoeren van 
allerlei krijgslisten; waaronder 
het sturen van een spion. Deze 
spion, door de Huissenaren de 
wildeman genoemd, slaagde er 
in heel wat sabotage aan te 
richten, waaronder het ontwrichten van het schoolsysteem. Deze spion 
ontdekte ook dat de Huissenaren toegang hadden tot een geheime 
voedselvoorraad. Door deze ontdekking werd het beleg aangescherpt en 
kwam de dag van de slag sneller dichterbij. 
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Op 21 juni 2008 werd daarom besloten om slag te leveren met de 
Huissenaren en ze voor eens en altijd uit hun stadje te verdrijven, zodat 
Heussen ingelijfd kan worden bij het machtige hertogdom Gelre.  

Onder leiding van Jan 
Wannet trok een groot 
regiment Gelderse 
soldaten richting Huessen. 
Uiteindelijk werd er een 
veldslag gehouden 
tegenover de stadspoorten 
van Huessen. 
Het was een spannende 
veldslag en de 
Huissenaren wonnen net 
op het nippertje, door hulp 

uit Kleef.  
Jan Wannet en een groot deel van zijn soldaten konden ontkomen. 
Verbitterd en verslagen zijn alle Gelderse het er over eens dat er 
volgend jaar weer slag geleverd gaat worden en dat volgend jaar de 
Gelderse zullen zegevieren!!  
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Beleg en Ontzet van Huissen in 1502 
volgens Fr. Char (1845) 

 
Vertaald door: Drs. R.J.H. Melchers 

 
 
In de bibliotheek van de Historische Kring Huessen bevindt zich een 
alleraardigst boekje, getiteld Geschichte des Herzogthums Cleve, dat 
werd samengesteld door de Kleefse historicus Char. Hij verzamelde uit 
interesse verschillende bronnen, geschriften en publicaties, waaronder 
Teschenmacher en Hopp, en bracht zijn werk in opdracht van de 
Kleefse burgemeester tot een kroniek (1845). Daarin staat ook een 
interessant verslag van het Beleg en Ontzet van Huissen in 1502 dat de 
moeite waard was om uit het Duits te vertalen: 
 

Intussen was met het jaar 1502 de wapenstilstand met Gelre 
afgelopen en Karel (van Gelre, RM), die deed alsof hij voortzetting 
hiervan wenste, wist hertog Johan (van Kleef, RM) zo te misleiden dat 
deze zijn bewapening verwaarloosde. Karel deed net alsof zijn 
bewapening nodig was om zijn vazal Jakob van Bronkhorst te straffen, 
wiens burcht Anholt hij belegeren wilde. Maar plotseling viel Karel in 
de Hetter (landstreek tussen Anholt en Emmerik, RM) en plunderde de 
volledige omgeving.  

Huissen hoopte hij te overrompelen maar door zusterstad 
Emmerik gewaarschuwd en met manschappen en levensmiddelen tijdig 
ondersteund bood Huissen krachtige tegenstand, zodat hertog Johan tijd 
won, tot een ontzet te komen. De burgers van Emmerik namen deel in 
het Kleefse leger. Ook de burgers van Rees en van Wezel, aangevoerd 
door de dappere Kleefse veldoverste Rabanus van Buren, kwamen met 
schepen dichterbij. Terwijl hertog Johan, voor het aangezicht van de 
vijand, voor Huissen een legerplaats opsloeg, legde de met de 
plaatselijke omgeving vertrouwde Rabanus van Buren zich in een 
hinderlaag. Karel, zijn hachelijke positie inziend wilde zich in de nacht 
terugtrekken, maar werd door de Kleefsen aangevallen, het werd een 
grote veldslag (gevecht bij de Angeroyse Gemeente, RM) en Karel ging 
in de hem gelegde hinderlaag. Hij was maar net gevangengenomen en 
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ontwapend, toen hij door de moed van een Moriaan die hem als trouwe 
dienaar ter zijde stond, uit handen van zijn vijanden werd bevrijd. De 
Geldersen leden een volledige nederlaag en het hele leger met al het 
geschut en rijke buit viel in handen van de overwinnaars. 

Door dit wapengeluk aangemoedigd, drong nu de bezetting van 
Huissen, versterkt door de strijdbare manschap van Emmerik in het 
Gelderse, veroverde de burcht Keppel, plunderde en verwoestte het 
land en keerde, met buit beladen, terug. Door dit dappere maar 
gewaagde ondernemen was bijna de hele legerschaar ten onder gegaan, 
want tussen Nijmegen en Arnhem waren de passen door Geldersen 
versperd. Maar “voorwaarts!” was de Kleefse wapenspreuk. In nauw 
gesloten rijen, de dood verwachtend, maar het leven duur te koop 
aanbiedend, doorbraken zij de wal die de vijandelijke wapens hen 
tegemoet stelden. Ze sloegen neer wat ze tegenkwamen en de Kleefse 
helden sloegen zich er niet alleen doorheen wat onmogelijk had 
geleken, maar namen de vijand ook nog eens 1000 gevangenen, met 
wie zij zegerijk Emmerik binnentrokken. 
De Geldersen probeerden weliswaar deze smak door een inval in de 
Liemers, rond Kerstmis 1502, te wreken maar ze werden met grote 
verliezen teruggeslagen. 
 
Vertaald uit: 
Fr. Char, Geschichte des Herzogthums Cleve, seit der ersten historischen Kenntniss 
bis auf unsere Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf die Hauptstadt Cleve. In 
volkstümlicher Darstellung (Cleve und Leipzig 1845/Kleve 1972) Seite 135-137. 

 
De vlag van de hertog van 
Kleef wordt tijdens de 
herdenking van Beleg en 
Ontzet niet alleen 
triomfantelijk door de 
Gilden meegevoerd, maar 
wappert ook aan de gevel 
van het Stadsmuseum.  
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Kaart met Rijnloop langs Huissen en locatie van veldslag in 1502 
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KONINGSCHIETEN 2008  
Wim v/d Jagt 

 
Allemaal weer goed 
uitgerust van de strijd 
tijdens het Beleg en 
Ontzet, de zondag 
beginnen we traditie 
getrouw met een 
eucharistieviering. 
Rond de klok van twaalf 
uur gingen we aan tafel 
voor onze gildemaaltijd, 
wat weer goed verzorgd 
was door Reny en Henk 

van de Gouden Engel, dit geldt ook voor onze jeugd leden. Het is altijd 
weer een mooi gezicht hoe sommige heerlijk zitten te smullen. 
Tijdens de Gildemaaltijd werden de kandidaten bekend gemaakt, voor 
Laurentius waren dat: Frank Pauwelsen en Wim Kersten en voor 
Gangulphus: Albert Janssen, Peter Hubers en Henk Lippmann. 
Op weg naar het Raadhuisplein 
werden we getroffen door een 
fikse regenbui, en dat duurde 
helaas een poosje . Maar tijdens 
het Koningschieten kwam de 
zon weer tevoorschijn. 
De Laurentius kandidaten 
begonnen het eerst, het werd 
een spannende strijd, maar Wim 
Kersten schoot het laatste stuk 
eraf. 
 
De Gangulphus kandidaten maakten en een spannende strijd van, net of 
hun leven er vanaf hing. 
Tenslotte ging Henk Lippmann met de eer strijken, dit keer voor de 3e 
keer achtereen, hij heeft nu de titel Keizer voor het leven. 
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Ook waren de jeugd leden dit jaar voor het eerst in actie tijdens het 
Koningschieten.  

 
Koningen 2008 / 2009 Henk Lippmann en Wim Kersten 
 
Kijkend naar hun enthousiasme is dit zeker voor herhaling vatbaar. 
Elders in de kroniek staat daarover een verslag. 
Het Koningsbal was een gezellige avond, met veel gildebroeders en 
zusters in de zaal. 
Een waardige afsluiting van de deze dag.  
De beide Koningen wensen wij een goed gilde jaar toe. 
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JEUGDKONINGSCHIETEN 2008 
Matthijs Hermeling 
 
Dit jaar was het een ander jaar voor het jeugdkoningschieten dan 
andere jaren, want in plaats van binnen en op kerkwijding, was het nu 
buiten en op een van de hoogtijdagen van onze gilden en dat was 
tijdens het koningschieten.  Al was onze opkomst op het Raadhuisplein 

een beetje nat, 
later kwam net 
als de 
zonneschijn ook 
de goede sfeer 
weer terug na de 
regen. Toen het 
droog was, 
begonnen we 
met het 
prijsschieten en 
ook het jeugd-
koningschieten, 
maar voor we 
konden beginnen 
moest natuurlijk 

eerst geloot worden en de uitslag was als volgt: Jeff, Bram, Danny, 
Matthijs, Stef, Koos, Dirk, Melvin, Jan, Ike. Na het openingsschot van 
ons vorige jeugdkoning Stef Arends, kon de strijd pas echt beginnen. 
Iedereen had er zin in en schoot dan ook erg goed, alleen een paar 
regendruppels konden ons tegenhouden om de klos in een keer na 
beneden te schieten. Verder werd het schieten ook nog onderbroken 
voor de vendelhulde van onze ‘oude’ koning van het Laurentiusgilde 
Frank Pauwelsen. Maar hierna kon de strijd weer verder gaan en de 
sfeer zat er nog steeds goed in, vooral bij Stef omdat de klos al 4 jaar na 
mij viel en hij achter mij zat. Maar dit jaar ging het anders, Jeff schoot 
de klos los en hierna raakte Bram hem, maar niet goed genoeg, Danny 
miste en ik kreeg een kans om hem neer te halen. Dit werd het 104ste 
schot. Ik legde aan en ik schoot, toen leek voor mij de tijd wel stil te 
staan, langzaam zie je de klos omlaag vallen en dan versnelt de tijd 
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opeens, voor ik het wist zat ik in de lucht met overal gildebroeders en 
bekenden om me heen. Dan begin je langzaam te realiseren dat je dit 
jaar de jeugdkoning bent. Na een spannende strijd voor de titels van 
koningen voor Laurentius- en Gangulphusgilde, die werd behaald door 
resp. Wim Kersten en Henk Lippmann. De nieuwe koningen werden 
gehuldigd met een vendelhulde, wat trouwens wel wennen was voor 
mij omdat ik nu niet meer mee kon doen, en het zilver werd 
omgehangen. Bij het koninginnen ophalen werd ik nog verrast door een 
plannetje van een paar Laurentianen, die speciaal voor mij een koningin 
geregeld hadden. Later op de avond kon het feest gewoon weer verder 
gaan met het koningsbal, dus ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit 
“nieuwe” jeugdkoningschieten een geslaagd iets is en dat dit ook een 
goed begin is voor een nieuwe koningsjaar, samen met Wim en Henk . 
 

Jeugdkoning 200/2009 Matthijs Hermeling 
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ANGERENSE UMDRACHT 
Jan Wannet 
 
We kennen allemaal de Huessense Umdracht, de sacramentsprocessie. 
Maar ook in Angeren kennen ze Umdracht. Dit jaar op 29 juni. De 
Angerense Umdracht is korter dan de Huissense. Lopen ze in Huissen 
door de stad, in Angeren rondom de kerk, en het kerkhof. Een delegatie 
van ons Gilde was er ook bij. Samen met de schutters van Sint Bavo. 
Volgend jaar zal er ook een delegatie van Sint Bavo meelopen in de 
Huissense Umdracht, misschien wordt dat wel een nieuwe traditie…. 
Bijzonder was ook dat de oppergeneraal van de Huissense Gilden, 
pastor Holterman, zijn 35 jarig priesterfeest vierde. Na de stijlvolle 
Umdracht en de viering in de kerk, ontving de pastor dan ook een 
vendelhulde van Sint Bavo en Sint Gangulphus en Sint Laurentius-
Gilde. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s:  Sint Bavo 
Angeren 
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HET VERHAAL ACHTER ZILVER (12) 
 
Hugo Vermaas 
 
De huidige koningsketens worden weer verrijkt met twee mooie 
koningsschilden. Oud koning van het St. Laurentiusgilde Johnny 
Rijfkogel en de oude Koning van het St.Gangulphusgilde Bert 
Bouwmeister hebben hun koningsschild aangeboden aan de Huissense 
gilden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert Bouwmeister schoot zich in 1996 tot Koning van het St. 
Gangulphusgilde.  
 
Het Koningsschild van Bert Bouwmeister bestaat uit een bol geslagen 
zilveren plaat De vormgeving is Neorenaissance, ingesnoerd. 
Afmetingen 115 x 95 cm. gewicht 67,5 gram.  
Het schild is aan de achterzijde voorzien van 4 ogen. 
Ook op het schild is een mooie handgravure aangebracht. 
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Voorstelling: De contouren van de oude stad Huissen met daarin de 
Stadkerk, enkele huizen en straten. Aan de rechterzijde een passer en 
aan de linkerzijde een hand met daarin een pen met veer. 
Bert is werkzaam bij het kadaster. Ook is Bert jaren secretaris van het 
Gilden geweest en had de leiding tijdens de Huissense Umdracht.  
Op de voorzijde van het schild zijn de volgende teksten met de hand 
gegraveerd.Koning   St. Gangulphusgilde 
    Bert Bouwmeister 
                 Koningin     Marie-Louise Leenders 

 
Het schild is in overleg met Bert en Marie-Louise ontworpen en 
vervaardigd door Hugo & Margreeth Vermaas. 

 
Dit schild wordt nog ter keuring aangeboden en wordt dan voorzien van 
de volgende  
Keurtekens: 
Meesterteken  : HV = Hugo Vermaas  
Gehalteteken  : Staande leeuw, Romeins cijfer I 
Kantoorteken  : R (Gouda) 
Jaarletter  : Y (2008) 
 
 
Het Koningsschild van Johnny Rijfkogel bestaat uit een bol geslagen 
zilveren plaat met filetrand. De vormgeving is Neorenaissance. 

Afmetingen 115 x 105 cm. 
gewicht 69,5 gram.  
Het schild is aan de achterzijde 
voorzien van 4 ogen. 
 
Op het schild is een mooie 
handgravure aangebracht van een 
schutter die een ruit, met daarin 
het cijfer 10, kapot schiet.  
 
De schutter is Johnny in zijn 
karakteristieke houding als 
koningskandidaat (hoge hoed).  
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Het was de 10 de keer dat Johnny onder de klos stond en hij was van 
beroep glaszetter.  
Johnny was bij het St. Laurentiusgilde tamboer.  
 
Op de voorzijde van het schild zijn de volgende teksten met de hand 
gegraveerd. 
Rechts boven  : St. Laurentiusgilde 
    Huissen 2006  
Links van het schild : Koning  

  Johnny Rijfkogel 
  Koningin 
  Hendriëtte Rijfkogel 

 
Aan de achterzijde van het schild is machinaal gegraveerd. 
     Eindelijk, na 10 jaar 
     waren wij het 
     Koningspaar 
 
Het schild is in overleg met Johnny en Hendriëtte ontworpen en 
vervaardigd door Hugo & Margreeth Vermaas en voorzien van de 
volgende keurtekens: 
 
 
Meesterteken  : HV = Hugo Vermaas  
Gehalteteken  : Staande leeuw, Romeins cijfer I 
Kantoorteken  : R (Gouda) 
Jaarletter  : X (2007) 
 
 
 
De beiden schilden worden aan de jongste Koningsketens van 
respectievelijk het St. Gangulphus- en St. Laurentius-Gilde gehangen.  
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WIE IS WIE 
 
Een foto uit het archief, 
De Gilden nemen afscheid van iemand. 
Wie was die man waarvan afscheid werd genomen, 
en in welk jaar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige wie is wie was: 
De 17de eewse dekenstokken genaamd de Sint Jannekes. 
De winnaar hiervan is Matthijs Hermeling. 
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DE GROTE ONTDEKKINGSREIS 
        
 Sjoerd Wannet 
 
De expeditiereis was nog maar net het grote gildenbos ingegaan toen ze 
al op een kruispunt kwamen waar ze links of rechts konden gaan. De 
leiders van de expeditie hadden geen idee welke kant ze op moesten 
gaan, zo ontstond er al snel een meningsverschil. Want was het pad 
naar wijsheid, de linker of de rechter kant?  
Toen het meningsverschil een tijdje gaande was, verschenen er twee 
mensen uit het niets. Een voor het linker pad en eentje voor het 
rechterpad.  
Beiden probeerde de expeditie over te halen om hun pad naar wijsheid 
te kiezen. Zowel de rechter en de linker stonden voor een pad naar 
wijsheid. De rechter stond voor gilden en de linker voor schutterijen. 
Het is namelijk een wezenlijk verschil, een gilde of een schutterij. Het 
grootste verschil zit hem in de historie. Een gilde heeft een veel grotere 
historische betekenis. De meeste gilden zijn opgericht als 
geschut/beschermingsgilde. De gilden zijn meestal ook opgericht door 
heren van adel of andere regeringen. Dit werd gedaan in de tijd dat er 
nog geen staand leger bestond en de dorpen/steden zelf in hun 
verdediging moesten voorzien. Voor de mensen van adel was het heel 
lucratief om de burgers te betrekken in de verdediging van hun stad. De 
schutterijen daarin tegen zijn meestal in de 20ste eeuw opgericht, 
voornamelijk als gezelligheidsvereniging.  
Het verschil uit zich ook in een optocht. Zo hebben schutterijen meestal 
grote muziekkorpsen bij zich terwijl de gilden traditioneel alleen met 
trommen lopen. 
Een praktijk voorbeeld in Lingewaard is het verschil tussen het Sint 
Gangulphusgilde uit Huissen en schutterij Sint Bavo uit Angeren.  
De expeditie door tweestrijd vervult, koos uiteindelijk het rechter pad.  
En zo gaat de expeditie verder het grote gildenbos in, over het pad der 
wijsheid van het gildewezen. 
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LODEWIJK NAPOLEON 
Opening tentoonstelling Lodewijk Napoleon 26 juni 2008 

 
Op 26 juli 2008 was het precies 200 jaar 
gelden dat Lodewijk Napoleon, koning van 
Holland, aankwam in Huissen. 
Het Laurentiusgilde haalde de koning af van 
het Malburgse veer met vliegend vaandel en 
slaande trom en begeleide hem naar Huissen. 
Als dank hiervoor ontvingen de 
Gildenbroeders 121/2 dukaten. 
(zie het veralsg in de vorige Gildenkroniek) 
En net zoals 200 jaar geleden waren de 
Gilden nu ook weer present. 
Na de toespraak en opening van de 

tentoonstelling door Dr. E. Smit, werd er een vendelhulde gegeven 
 
De tentoonstelling is in het Hof van Hessen, het stadsmuseum van de 
Historische Kring Huessen. Daar zal het originele boek van het Sint 
Laurentiusgilde aanwezig zijn. Ook diversen zilveren koningschilden 
uit die tijd. Beslist de moeite waard om eens een bezoek te brengen. 
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SINT BARBARAGILDE SINT HUBERT 
Bezoek aan het St.Barbaragilde te St.Hubert. 
 
Hans Hoen 

 
Op zondag 29 juni 
hebben onze 
voorzitter Frits 
v.Brummelen en de 
adjudanten Ben 
Pauwelsen en Hans 
Hoen een bezoek 
gebracht aan het 
St.Barbaragilde te 
St.Hubert ivm het 
jubileum van de 25 
jarige heroprichting. 

 
Hoe zijn de contacten ontstaan. 
In 2007 werden in het blad Mededelingen jaargang 32 nr.2 van de 
Historische Kring Huessen enkele foto’s afgedrukt van de 1ste Kring 
Gildendag van het Land van Cuijk uit 1934 welke toen werd gehouden 
te St.Hubert. De foto’s waren geplaats door de hr.A.C.M. van Bon die 
contacten had met dhr.Martien Strijbosch uit St.Hubert. 
De heer van Bon was bezig een verhaal te schrijven over een 
Amerikaanse piloot uit de 2e wereldoorlog en was per toeval in contact 
gekomen met dhr.Strijbosch.  
 
Toen ondergetekende de fotos  van ons Gilde zag in het blad 
Mededelingen werd ik nieuwsgierig en heb ook contact gezocht met 
dhr.Strijbosch. 
Na wat heen en weer mailen werd door dhr.Strijbosch vertelt dat er ook 
een film uit 1934 in het bezit was bij een medegildebroeder. En op die 
film stond ook het Gilden uit Huissen met een muziekkorps in de 
optocht.  
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De gildebroeder uit St.Hubert wilde in eerste instantie geen kopie van 
de DVD voor mij maken, maar na veel aandringen is dat dus toch 
gelukt. Het was inmiddels al ongeveer april/mei 2008. 
 
Toen bleek dat onze Gilden was uitgenodigd op 1 juni 2008 bij het 75 
jarig bestaan van de Gilden van het Land van Cuijk te Boxmeer heb ik 
een afspraak gemaakt met Martien Strijbosch om een opname van ons 
Schuttersfeest te ruilen voor de opname uit 1934. 
Zo gezegd zo gedaan op 1 juni in Boxmeer zijn de Gildebroeders uit 
St.Hubert benaderd en is contact gezocht met de bezitter van de oude 
film uit 1934. Die was bereid een kopie te maken en we werden 
uitgenodigd om op 29 juni het feest van het St.Barbaragilde te 
St.Hubert mee te komen vieren. 
Op 29 juni hebben we met een delegatie dus het feest meegemaakt. 
Wij werden ’s morgens ontvangen door het bestuur van St.Barbara, en 
na de prachtige Gildenmis in een eveneens prachtig kerkje werden wij 
uitgenodigd voor de Brabantse koffietafel (met verse worst) en voor de 
erewijn. Ook werd ons een boek aangeboden van het St.Barbaragilde 
en tevens ontving ik de onbewerkte DVD uit 1934. 
 ‘s Middags hebben we meegelopen met de optocht en werd de 
Huissense Gilden tijdens het defilé voorgesteld aan het aanwezige 
publiek. Ondanks de zeer warme dag, zijn we met een tevreden gevoel 
huiswaarts gekeerd, met de  DVD uit 1934 en het boek van het 
St.Barbaragilde, welke inmiddels in ons archief is opgenomen. 

Onze archivaris: Jan Wannet heeft afgesproken dat er nog een afspraak 
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met het St.Barbaragilde gemaakt zal worden om de wederzijdse 
contacten uit te breiden.Uit onze archieven blijkt dat het St.Barbara 
gilde in 1947 heeft deelgenomen aan het jubileum van 585 jaar 
St.Gangulphus en 285 jaar St. Laurentius. 

 
 
 
 foto’s uit 
1934, het 
beleg en 
ontzet 
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LAURENTIUSDAG 
Sjoerd Wannet 

 
Op 10 augustus 2008, was het weer de 
traditionele Laurentiusdag. 
Laurentiusdag is de zondag die het 
dichtst bij de herdenkingsdag van 
Laurentius zit. Dit jaar viel de 
herdenkingsdag tegelijk met 
Laurentiusdag zelf. Op Laurentiusdag 
wordt de oprichting van het 
Laurentiusgilde gevierd, daarom heeft 

de luitenant die dag ook het commando over het gehele gilde. 
In het begin van de dag was meteen duidelijk dat er wat veranderingen 
in functies hadden plaatsgevonden. De vorige luitenant Wim Kersten 
was namelijk koning geworden. Na een stemming in het 
Laurentiusgilde was de nieuwe luitenant Sjoerd Wannet, 
ondergetekende.  
Het was allemaal natuurlijk nog wel wat wennen, opeens het hele 
gilden onder jouw commando.  
Na de kerkdienst liep alles gesmeerd en kwamen we vrij snel aan op het 
raadhuisplein. Daar was het de bedoeling traditie getrouw de namen 
van de leden van het Sint Laurentius-Gilde voor te lezen. Het was 
eigenlijk bedoeld als presentielijst alleen was dat feitje mij een beetje 
ontschoten. Daarom was het alleen het snel afhandelen van de namen, 
wat gezien het weer ook weer goed uitkwam. Het regende nogal 
lichtjes.  
Na de vendelhulde en de huldiging van de koningen vertrokken we naar 
de Gouden Engel voor de koffietafel. Het enige wat ontbrak was het in 
de maat lopen van onder andere de luitenant. 
Tijdens de koffietafel werd er een nieuw Laurentius lid verwelkomd in 
ons midden: Mike Berendsen. Hij werd gehuldigd met een speldje en ik 
hoop op een vruchtbaar gildewezen voor hem. 
Verder werden er ook geheel tegen de traditie in vier Gangulphus leden 
gekozen. Namelijk: Peter Hubers, Theo Arends, Jeroen Wienk en 
William Saat.  
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Alle vier werden met weinig tegen stemmen gekozen tot leden van het 
Sint Gangulphusgilde. Ook hun wens ik een vruchtbaar gildewezen toe! 
Opvallend was dat er tijdens het stemmen ook redelijk wat stemmen 
kwamen om te stemmen op ledenvergadering. Misschien tijd om toch 
weer terug te gaan naar de oude traditie? 
Het was zeker een feestelijke dag waarbij het gilden weer vijf ‘nieuwe’ 
leden kreeg. Hopelijk kunnen we volgend jaar een even groot aantal 
nieuwe leden verwelkomen! 
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LINGEWAARD KONINGSCHIETEN 
 
Uit de Gelderlander 18 augustus 2008. Door Marc van Onna  
 

Van alle tradities die 
de Betuwse gilden 
kennen is die van het 
Lingewaard 
Koningschieten de 
jongste. Gisteren 
werd in Huissen weer 
eens bewezen dat 
schutterijen helemaal 
van deze tijd zijn. 
Het ruikt er naar bier, 
naar varken aan het 
spit en over het hele 

terrein schalt Nederlandstalige muziek. Voortdurende klinken de 
schoten die worden afgevuurd op de vogel. Dat is het Lingewaard 
Koningschieten, dat gisteren aan de tweede editie toe was op park 
Roosendael in Huissen. Het is een evenement dat sinds de 
gemeentelijke herindeling in 2001 om de drie jaar wordt gehouden door 
de gilden en schutterijen 
uit Angeren (Bavo), 
Gendt (Sebastianus), 
Doornenburg 
(Gijsbrecht van 
Aemstel) en Huissen 
(Gangulphus en 
Laurentius).  
Wat allemaal schuil gaat 
achter de romantisch 
ogende wereld van 
bonte uniformen en 
eeuwenoude tradities leert een expositie op het park. Er ligt veel zilver 
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waarmee de koningen en weleer zich tooiden. Er staan beroepen op 
afgebeeld die allang niet meer bestaan zoals tabaksplanter of 
touwslager. 

En wie weet nog dat de mannen 
van Gijsbrecht vroeger "de witte 
bokse ploeg" werden genoemd, 
vanwege de witte broek die deel 
uitmaakte van hun uniform.  
Sommige gilden leggen het accent 
op vendelzwaaien, blijt tijdens 
demonstraties buiten, anderen op 
kruisboogschieten of musiceren. 
Dat de aloude leus van 

broederschap, trouw en dienstbaarheid niets aankracht heeft ingeboet 
bewijst de aanwezigheid van zo'n 250 bezoekers. 
In de expositieruimte bewijzen stickers van jeugdband Sebastianus dat 
gilden met hun tijd meegaan. Vond jij het vet cool en wil jij dit ook? 
staat erop. De 9-jarig Davy Klarenbeek vindt muziek maken zeker cool, 
hij is een van de 28 jongeren die bij de band zitten. Een band die pas 
een jaar bestaat. Zijn opa zit ook bij het gilde, zoals het lidmaatschap 
vaak een familieaangelegenheid is. Woordvoeder Jan Wannet van de 
Huissense gilden had geen familie bij Gangulphus maar zag als kind de 
tamboers over straat gaan. Sinds hij toetrad als kruisboogschutter draait 
zijn leven om de gilden. Vrouwen doen ook steeds vaker mee maar in 
Huissen is het mannenbolwerk nog altijd niet geslecht. "We doen al 
vijfhonderd jaar zonder, het zal nog wel even zo blijven" denkt Jan 
Wannet.  
De koning van 2005, Huissenaar Ivan Matthijssen, raakte ondertussen 
zijn titel kwijt maar zat daar niet mee. "Voor mij was het een belevenis 
koning te zijn. Koning worden van je eigen gilde is het allergrootste 
maar als Lingewaard koning valt je ook een machtig eerbetoon ten 
deel. Je bent de belangrijkste man na burgemeester De Vries, je wordt 
overal geïnviteerd. Ik ga met blijdschap, gun het een ander. Dat is ook 
broederschap" 
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TITEL WEER VOOR HUISSENAAR 
 

- De titel Koning van Lingewaard was gisteren opnieuw voor een 
Huissenaar: Theo Bouwmeister van St. Gangulphus 
- Het zilver dat hij om kreeg gehangen toont de wapens van 
Gendt, Doornenburg, Angeren en Huissen en dat van 
Lingewaard 
- De invoering van het Lingewaard Koningschieten gebeurde 
mede op initiatief van oud-burgemeester Persoon. 
- Aan het schieten deden meer dan zeventig koningen en oud-
koningen mee. 
 

Theo en Mien Bouwmeister Lingewaardkoning en koningin 
 
In de volgende kroniek, december 2008, zal er verder worden 
stilgestaan bij het Lingewaard koningschieten. 
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DVD LINGEWAARD KONINGSCHIETEN 
 
Van het Lingewaardkoningschietenn is er een DVD gemaakt, 
van alles wat er die dag allemaal gebeurt is. 
Hij is gemaakt door HTV, die ook een uitzending er aan besteed is. 
Om deze uitzending te zien kijk op de website van HTV, 
de prijs bedraagt slechts 10 euro 
http://www.huissen.tv  
De dvd bevat  niet uitgezonden beelden. 
De dvd is verkrijgbaar bij de redactie van HTV,  
W. Evers, Kampstuk 4 Huissen, 3257916 
redactie@huissen.tv 
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DE HUESSENSCHE KALENDER 2009 
 
Ook dit jaar is hij er weer, de Huessense kalender! 
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  
 
Drukkerij Kuipers Langestraat 4  Huissen 
Slijterij Degen Zandsedwarsstraat 13  Huissen 
Primera, winkelcentrum De Brink, Zilverkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






