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De volgende uitgave verschijnt medio December 2009. 
 
Aanleveren van teksten en foto’s bij het redaktieadres en wanneer 
mogelijk digitaal : 

Redaktie Gildenkroniek. 
Kroniek@gildenhuissen.nl 

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

GILDENNIEUWS 
 

AFREKENINGSVERGADERING 
 
Zondag 12 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 :  Frits van Brummelen 
Keizer  :  Henk Lippmann 
 
Eerste raadsheer: Albert Janssen 
Tweede raadsheer: Geert van Dalen 
Derde raadsheer: Harry Berendsen   
Vierde raadsheer: Martin Berendsen 
Vijfde raadsheer: Theo Bouwmeister    
Zesde raadsheer:         Jan Könning 
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RAADSHEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
 
Koning : Wim Kersten    
Keizer  :  Frank Pauwelsen  
 
Eerste raadsheer: Erik Witjes     
Tweede raadsheer: Tjebbe Kersten 
Derde raadsheer: Frank Berendsen 
Vierde raadsheer: Sjoerd Wannet  
Vijfde raadsheer: Mike Berendsen     
Zesde raadsheer: Jeff Lentjes 

�
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:   Albert Janssen     
 
OFFICIEREN SINT LAURENTIUSGILDE 
Generaal:   John Kradolfer 
Luitenant:  Sjoerd Wannet 
 
VAANDELDRAGERS 
Sint Gangulphus : Wil Evers 
Sint Laurentius    : Hans Matthijssen 
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FUNCTIES SINT LAURENTIUSGILDE 
Boekhouder:  Tjebbe Kersten 
Jeugdkoning:  Yke van Ingen 

�
GILDENBODES 
Huissen-stad   :Wil Evers 
Huissen-zand  :Willy Bouwmeister 
Huissen-zilverkamp : Ben Pauwelsen   
 
GILDENTAMBOER:  Frank Pauwelsen 
 
VOORMANNEN 
 
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 
 
 
DAGELIJKS BESTUUR: 
Voorzitter : F. van Brummelen. 
Secretaris: W. Evers, 026 3254321 
Penningmeester  J. Könning, 
Gildenboekhouder, archief, zilver, kroniek,  PR: J. Wannet,  
Vendeliers, ledenadministratie activiteiten: W. van der Jagt,  
Kruisboogvendel, notulist: Th. van Dam,  
Vicevoorzitter, Laurentiusgilde : T. Kersten. 
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NIEUWE LEDEN: 
 
Bert Janssen 
C.van Ingen 
 
BUITENGEWOONLEDEN: 
 
Hans Arends 
Henk Eerden 
John Rijfkogel 
Fa. Buyl 
Kees Poortman 
A.Wannet 
H.ten Have 
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IN MEMORIAM 
 

Op 8 augustus is Wim Pauwelsen 
op 65 jarige leeftijd overleden. 
Wim hield zeer van tradities en 
het verenigingsleven. Hij is zeer 
actief geweest bij de 
carnavalsvereniging “De 
Narrekap” en de Gilden. De 
laatste jaren was hij nog alleen 
actief voor hengelsportvereniging 
Sint Petrus. Wim begon bij de 
Gilden als Tamboer. In 1972, 
1977 en 1982 is hij koning 
geweest bij het Sint 
Laurentiusgilde. Met grote passie 
vervulde hij 15 jaar lang de 

functie van “Wildeman” tijdens het beleg en ontzet. Menigeen 
heeft hij tot grote hilariteit achterna gezeten en de schrik van zijn 
of haar leven bezorgd! 
De laatste jaren werd vissen zijn grootste hobby. Wat begon met 
een uurtje vissen groeide uit tot weken bivakkeren aan het 
viswater de Grote Bloem met een complete uitrusting. Trots was 
hij als hij weer eens een grote vis had gevangen. Na het 
vastleggen op de foto werd de vis weer teruggezet. 
Moge  hij ruste in vrede. 
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GILDENKRONIEK 
 
De volgende kroniek verschijnt december 2009 met aandacht 
voor: 
Het Schutters en Gildenconcours Gelderse federatie in Loil, 
De oktoberfeesten in Sittard 
De plechtige investituur van de Nobele Orde van de papegay en 
verdere bijzondere nieuwtjes over de Gilden 
 
NIEUWE LEDEN 
 
Op Laurentiusdag, 9 augustus, kregen Jeff Lentjes en Jan Giesen 
hun gildenspeld. In de Laurentiusvergaderingen van mei en juli 
zijn zij gestemd als volwaardig lid van het Sint Laurentiusgilde. 
 
 
GEBOREN 
 
Op 1 september werd Tijs geboren, zoon van Ivan en Jackelien 
Matthijssen.  
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BEZOEK DONATUSHOF  
Door: Matthijs Hermeling  

 
Net voor de vakantie sluiten de basisscholen altijd hun jaar af met 
leuke activiteiten. In Bemmel hadden de kinderen nog nooit 
kennis gemaakt met een schutterij of een gilden. Dit was de reden 
van, school Donatushof, om ons uit te nodigen om zo de kinderen 
wat te leren over het doen en laten van een gildebroeder.  
 
De presentatie vond plaats op twee dagen en wel op woensdag 15 
en donderdag 16 juli in het gymlokaal van de school. In de 
presentatie werd verteld over wat de schutterijen/gilden zijn, wat 
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we nou eigenlijk doen en hoe dit alles eruit ziet in de moderne 
tijd. 
 
De kinderen waren erg enthousiast en vonden de presentatie erg 
leuk. Maar het oefenen met vendel en trom vonden ze nog leuker. 
Met deze dagen hebben we een hoop kinderen de sfeer van het 
gildeleven mee kunnen geven en het was dus ook zeer de moeite 
waard.  
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VLAGGENPARADE NIJMEGEN 2009 
 

Door: Jeff Lentjes 
 
Op zondag 19 juli zijn we met de gilden -tijdens de vierdaagse- 
naar de “Vlaggenparade” in Nijmegen geweest. Na verzameld te 
hebben in “De Gouden Engel” vertrok de bus richting het 
“Goffert stadion” waar het hele spektakel gehouden zou worden. 
 
De vlaggenparade begon om 21.00 uur. Maar omdat er nog héél 
veel geoefend moest worden, waren wij vroeg in de middag al 
aanwezig. 
 
Onze taak was om de vlaggen van de deelnemende landen te 
hijsen, en een vendeldemonstratie te geven. Daarnaast kwamen er 
ter plaatse steeds meer dingen bij, waar wij ook wel een steentje 
aan konden bijdragen. Zoals het lopen met een soort 
puzzelstukken (grote borden bedekt met aluminiumfolie) die 
uiteindelijk bij elkaar kwamen tot één geheel, en als figuranten 
optreden bij het optreden van Peter Koelewijn. Al met al hadden 
we de hele middag wel nodig om te repeteren! 
 
Na de generale repetitie was het ’s avonds dan eindelijk zo 
ver…de vlaggenparade begon. Wij moesten in het eerste gedeelte 
al meteen op, voor het hijsen van de vlaggen en de vendelhulde. 
Daarna snel weer terug voor het 2de gedeelte, het lopen met de 
grote puzzelstukken. Daarna hadden we nog het optreden van 
Peter Koelewijn waarbij wij als figuranten mee mochten dansen 
midden in het stadion. 
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Alles verliep goed de hele avond en uiteindelijk gingen wij rond 
23.30 uur in de bus terug naar Huissen.  
 
Ik kan terugkijken op een geslaagde dag en ben weer een ervaring 
rijker geworden.  
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FORTIS FONDS HUISSEN 
 

Door: Jan Wannet. 
 
Het Fortis Fonds Huissen is een fonds voor ondersteuning van 
maatschappelijke initiatieven.  
In het recente verleden heeft het Fortis Fonds de Gilden al diverse 
malen gesteund. Denk maar aan de restauratie van de oude 
vaandels, die nu in het Gildenkapel hangen. Nieuwe kostuums 
zijn er met behulp van het Fortis Fonds aangeschaft.  
Op 15 mei werd de landelijke Fortis Fondsendag gehouden, 
ditmaal georganiseerd door Fortis Fonds Huissen, Dhr. G. 
Jeurissen. Voor de Gilden een mooie gelegenheid om iets terug te 
doen.  
Men begon met een rondtocht langs de slagvelden van Market 
Garden, de slag om Arnhem. Daarna een rondvaart, maar omdat 
de sluizen open waren bij Driel kwam men iets te laat aan in 
Huissen. In de stadskerk hadden wij een rondleiding verzorgd en 
de oude vaandels onder de aandacht gebracht. Vanaf Huissen ging 
het gezelschap naar kasteel Doornenburg, waar een “erewacht” 
van de vendeliers klaar stond.  
Helaas begon het te regenen, waardoor we geen vendelhulde 
konden geven. Maar creatief als we zijn, bedachten we dat een 
vendelier wel kon vendelen in de zaal. Harry Berendsen, de 
voordraaier zwaaide het vaandel. Een applaus volgde hierop, en 
men was vol lof over onze Gilden en hun historie, en de 
hedendaagse invulling hiervan. Als beloning kregen we uit 
handen van G. Jeurissen nog een cheque, voor de getoonde 
gastvrijheid.  
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PASTOOR GEERT SCHOLTEN  
40 JAAR PRIESTER 
 

Luttenberg, 17 mei 2009. 
 
Heel Luttenberg mocht meevieren met het 40 
jarig jubileum van pastoor Geert Scholten uit 
Huissen. 
De pastoor werd onder begeleiding van de 
Huissense Gilden naar de kerk begeleid waar 
in een volle kerk een mooie dienst werd 
gehouden. Na de eucharistieviering kreeg de 
pastoor een vendelhulde waarna een druk 
bezochte receptie volgde. Als Gilden hadden 
we ook nog echte Huissense presentjes voor de 
Pastoor. 
 
 
 
 

 
PASTOOR GEERT SCHOLTEN, 40 JAAR 
PRIESTER, ZIJN VERHAAL: 
 
Geert Scholten (Gerardus Jacobus Theresia) 
Geboren te Huissen op 3 oktober 1942 als vijfde zoon (1 zus ook 
boven me en 1 onder me) in het tuinders gezin van Wim Scholten 
en Lies Gerichhausen (dus een 'Schoutje') aan de Driegaardsestraat 
15 (toen F 10). 
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Na de lagere school waar juffrouw de Groot mij hardhandig, met 
vierkante liniaal, het linksschrijven heeft afgeleerd! O.a. ook 
meester Geene en meester Leenders. 
In 1955 naar het klein seminarie in Apeldoorn (thans politie school) 
en in 1959 de overstap gemaakt naar de paters Oblaten in Duiven.  
O.M.I. (Oblats de Marie Immaculéé - Oblaten van de onbevlekte 
Maria) 
In 1962 noviciaat in Evertsoord (bij Sevenum) en in 1962 voor de 
filosofie naar het Belgische Velaines. 64-65 stage in klein seminarie 
van oblaten in Valkenburg (L) daarna theologie in Gijzegem (B). 
Door alle studieconcentraties in Nederland van bisdommen en 
congregaties: naar Alverna en Huis ter Heide en in 68 terug naar 
Valkenburg om daar te gaan werken als prefect (internaatsleider) 
voor de studenten en leraar o.a. godsdienst en biologie en 
studiebegeleider. Seminarie sloot... als open-internaat verder... in 74 
sluit ook internaat. Ondertussen omgebouwd tot ruimte voor 
groepen, schoolverlaters, studie- en werkweken, 
sporttrainingsweken en vakantieweken, waarvoor ik als gastenpater 
optrad... 
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Inmiddels op 15 mei 1969 in de kloosterkapel te Valkenburg 
priestergewijd door Mgr. Beel - hulpbisschop van Roermond. En op 
1 juni 1969 een H. Mis uit dankbaarheid in de Kerk op ‘t Zand te 
Huissen. 
 
De relatie met de Gilden: dateert van 1 juni 1969, de eerste H. Mis 
in Huissen-Zand, toen ik het Gilde zag komen aanmarcheren door 
de pastoor van Wijkstraat om mij- als neomist- een vendelhulde te 
brengen. Dat heeft een zeer diepe- blijvende indruk op me gemaakt 
en daarom wilde ik de Gilden graag ook op dit jubileum zien; iets 
wat men in deze streken absoluut niet kent en dat heeft op deze dag 
heel veel mensen dan ook meer dan alleen maar 'kippenvel' 
bezorgd! 
 
De Zangertjes van Volendam in 1960 opgericht door de toenmalige 
onderwijzer Evert Beumer. Ik leerde het koor kennen toen zij in 
1964 in ons klooster op vakantie kwamen. In 1974 ben ik met hen 
naar Rome geweest - als een hulp voor de meester en als 
'hoffotograaf'. Daarna talloos veel reizen - concert- en congresreizen 
- gemaakt over de hele wereld, vele malen in Lourdes en Polen 
totdat ik in 94 én de parochie had én nog in de Luchtmacht werkte 
en zodoende geen tijd meer aan het koor kon besteden... Met de 
vele, vele dia's die ik van iedere reis maakte, stelde ik een 
klankbeeld samen voor de ouderavonden... 
 
vriendelijke groet Geert. 
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UMDRACHT (MEER DAN) 450 JAAR OUD 
 
VOORBEREIDINGEN VOOR GROOTSE 
JUBILEUMVIERING IN 2010 IN VOLLE GANG 
 

Door: Joop Brons 
 
De jaarlijkse Umdracht door de straten van Huissen is een feest 
voor gelovigen. Zij dragen letterlijk het geloof in Christus uit 
tijdens een rondgang door het met bloemen en banieren versierde 
centrum. Muziek en klokgelui onderstrepen het feestelijke 
karakter van deze openbare geloofsbelijdenis.  
In 2010, om precies te zijn 6 juni, krijgt de Sacramentsprocessie 
een extra feestelijk karakter. Dan wordt gevierd dat in Huissen al 
450 jaar de Umdracht kent. Waarschijnlijk bestaat deze kerkelijke 
traditie nog langer, maar tot op heden is niemand in staat geweest 
om te ontdekken wanneer de processie precies voor de eerste keer 
langs de wallen van het stadje is getrokken. De onduidelijkheid 
wordt nog in de hand gewerkt doordat Huissen al eerder ook nog 
een Mariaprocessie kende. Journalist en medeoprichter van de 
Historische Kring Huessen, Henny W.J. Derksen, beschreef ooit 
dat de Umdracht in 1560 voor de eerste keer officieel is genoemd.  
 
SACRAMENTSDAG 
 
De Umdracht is onlosmakelijk verbonden aan Sacramentsdag. Op 
deze dag wordt de instelling van het sacrament van de Eucharistie 
op Witte Donderdag gevierd. Om die reden is Sacramentsdag tot 
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begin van de vorige eeuw steeds op donderdag gevierd. In andere 
landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Polen, gebeurt dat nog. 
De oorsprong van Sacramentsdag ligt in het Belgische Luik, waar 
in 1209 Augustines Juliana van Korneliënberg, een visioen had. 
Zij zei dat Christus aan haar was verschenen en haar had 
opgedragen zich in te spannen voor de instelling van 
Sacramentsdag. In 1247 werden haar inspanningen beloond door 
bisschop Robert Torote van Luik die in zijn bisdom de 
Sacramentsdag instelde. Een van zijn aartsdiakens was de latere 
paus Urbanus IV. In 1264 nam hij het Luikse initiatief over voor 
de hele katholieke kerk. Al snel na de instelling van deze 
kerkelijke feestdag werden overal sacramentsprocessies 
gehouden, bedestoeten waarin het lichaam van Christus in de 
vorm van een hostie in een monstrans werd meegedragen. 
De processies zijn op heel veel plaatsen ten tijde van de 
reformatie afgeschaft (of eigenlijk verboden). In de enclave 
Huissen, waar de godsdienstvrijheid volledig van kracht bleef, 
bleef de Umdracht in stand. Deze viering trok zelfs van heinde en 
verre gelovigen die de katholieke kerk trouw waren gebleven.  
 
VOORBEREIDINGEN 
 
Het jaartal 1560, genoemd door Henny Derksen, is voor het 
Umdrachtcomité aanleiding geweest, de Sacramentsprocessie in 
2010 extra onder de aandacht van de bevolking te brengen. Sinds 
afgelopen najaar zijn vele tientallen vrijwilligers actief om de 
Umdracht in het jubileumjaar extra luister bij te zetten. De diepere 
bedoeling van deze activiteiten is de processie een nieuwe impuls 
te geven. 
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De zaken worden groots aangepakt. Er is bijvoorbeeld voor alle 
Huissense basisscholen een ‘Umdrachtpakket’ samengesteld. Het 
pakket bevat tal van aanknopingspunten voor een 
onderwijsproject. Er zijn al enkele bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van de scholen geweest waarbij met groot 
enthousiasme is gereageerd op de initiatieven. 
Een ander plan dat wordt uitgewerkt is een boek dat kort voor de 
jubileumumdracht het licht moet zien. Weer andere vrijwilligers 
bezien de mogelijkheid om in samenwerking met de Historische 
Kring Huessen volgend jaar een thematentoonstelling te houden 
in de Hof van Hessen.  
 
Natuurlijk staat de Umdracht centraal in het jubileumjaar. Daarom 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de processie nog 
nadrukkelijker te presenteren. Niet alleen krijgt de versiering 
extra aandacht, ook inhoudelijk wordt door de commissie Liturgie 
gestudeerd op extra mogelijkheden.  
 
 
Meer nieuws en feiten over de Huissense Umdracht zijn te 
lezen op de site: www.huissenseumdracht.nl . 
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HET VERHAAL ACHTER ZILVER. (15) 
    

Door: Hugo Vermaas 

 
In het Museum Het Valkhof te Nijmegen maken twee curieuze 
drinkbekers deel uit van de zilvercollectie. Opvallend zijn deze 
drinkbekers zeker.  
Ooit zijn deze drinkbekers als kostbaar bezit gekoesterd door de 
schutterij en schippersgilde van Nijmegen. Voor de eigenlijke 
beker is een dierlijke  hoorn  (braziel of ossenhoorn) gebruikt, die 
van zilveren monturen is voorzien. Ook zitten er losse zilveren 
schildjes aan de drinkbeker. Deze gildebekers zijn, gezien de 
meestertekens en stadskeuren gemaakt in 1645.  
Grenzend aan de drinkrand, van de schuttershoorn, is een zilveren 
schild op de hoorn bevestigd, gegraveerd met o.a. een 
familiewapen en een helmteken.  Aan het beslag is een zilveren 
ketting vastgemaakt met daaraan acht ongemerkte 
koningsschildjes bevestigd zijn. De koningschildjes dateren uit 
1636 tot 1668 en zijn aan de voorzijde gegraveerd met de naam 
van de schutter, het familiewapen en het jaar waarin deze koning 
werd. 
Aan de schippershoorn zijn maar liefs 91 zilveren schildjes 
bevestigd.  Allemaal verschillend van vorm en grootte. De 
schildjes zijn aan de voorzijde gegraveerd met het familiewapen 
en de naam van het bestuurslid. Ook deze schildjes zijn,op vier 
na,ongemerkt.  
 
De drinkhoorns werden met name gebruikt op de jaarlijkse keur-
of teerdag, waarop nieuwe oud-en jongmeesters oftewel 
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bestuurleden werden gekozen en voor degene  die tijdens het 
Koningschieten de titel had verworven.  Behalve pronk-  en 
drinkbeker was de schuttershoorn een bijzondere trofee bij het 
Koningschieten.   
Doorgaans werd na het officiële gedeelte rondom grote tafels in 
het gildehuis een maaltijd genuttigd en gedronken. Gezamenlijk 
eten en drinken versterkt het saamhorigheidsgevoel. 
 
De drinkhoorns zijn in stedelijk bezit overgegaan na opheffing 
van de betreffende gilden. Het schuttersgilden is, om onbekende 
redenen,  in 1675 ontbonden.  De schippershoorn is in 1841 
toegevoegd aan de collectie van de stad.  
De Nijmeegse drinkbekers zijn uitzonderlijk in hun soort, niet in 
de laatste plaats vanwege de bestuurs-  en koningschildjes.  Zij 
geven de drinkhoorns een extra functie. 
 
De schildjes op bovengenoemde drinkhoorns tonen opvallende 
gelijkenissen met de oudste koningschilden van het  St. 
Gangulphusgilde.  De vormgeving, Renaissance (ingesnoerd) de 
handgravure met trambleerrand en de afmetingen zijn gelijk aan 
onze oudste koningschilden. De oudste koningschilden van het  
St. Gangulphusgilde zijn van bijzondere waarde.  
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Het is zeker de moeite waard om het museum Het Valkhof, aan 
het Kelfkensbos, te Nijmegen een keer te bezoeken. 
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Noten: 
De Stavelij jaarboek 2008 
Dennis van Kampen 
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WIE IS WIE 
 
Eigelijk is het geen wie is wie, maar wat is het? 
Deze keer de afbeeldingen in de Gildenkapel. 
Wat stellen de 5 afbeeldingen voor? 
In welk jaar is de Gildenkapel gerealiseerd? 
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GELDERSE ANGSTHAZEN 
 
Waar mogelijk werkt de Historische Kring samen met de Gilden. 
Robert Melchers en Martin van Onna, beiden kringlid en 
buitengewoon lid van de Gilden, hadden voor het afgelopen beleg 
en ontzet van Huissen 1502 iets ludieks bedacht. In een Kleefs 
spotlied op de Geldersen werd in de 16de eeuw gezongen dat de 
Geldersen zich bij Huissen in 1502 door krijsen hadden laten 
verjagen. Daarom werd gewenst, dat zij vanwege deze lafheid in 
plaats van de leeuwen in hun wapen twee hazen zouden 
schilderen! wel nu, genoemde heren boden op zaterdagmorgen 27 
juni jl. in De Gouden Engel de Gilden een wapen aan met twee 
Gelderse Angsthazen!  Het was geschilderd en uitgevoerd door 
Martin van Onna, volgens concept van Robert Melchers. Op een 
gedeeld schild resp. een gele haas op een blauw veld en een 
zwarte haas op een geel veld, de Gelderse kleuren. Het wapen is 
bovendien draaibaar in een draagbare standaard. De Gilden zijn er 
blij mee. Hieronder kunt U het wapen zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen 
HKH 
jaargang 34, 
nr. 03 2009. 
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DE REVEILLEPLOEG. 
Door: Kanonnier Bert Bouwmeister  

 
Het is vrijdagavond vlak voor de zaterdag van het Beleg en 
Ontzet. Zal ik wel of niet naar de “Gouden Engel”gaan. Nee, ik ga 
niet, ik wil morgenvroeg op tijd en fit aan de start verschijnen 
wanneer we op pad gaan met de reveilleploeg. 
Dus, vrijdagavond vroeg naar bed. Maar slapen, ho maar, 
ondanks dat er drie wekkers zijn gezet om toch maar op tijd 
wakker te worden. Om 3.15 uur toch maar het bed uitgekropen, 
kan toch niet slapen, en begin alvast mijn spullen bij elkaar te 
zoeken, met hulp van mijn vrouw, want ik kan zoals gewoonlijk 
weer niets vinden. 
Tegen 4.30 uur hoor ik een auto en zie ik het oranje zwaailicht 
boven op de auto. Ja hoor, ze zijn er,(Raymond Stijnen en Jan 
Könning), we kunnen op pad. 

            De “Rienblaozers” onder aanvoering van Ignace Hoen staan t.o. 
de Buitenpoort te wachten om samen met ons de reveilleploeg te 
vormen. “Nog effe wachte”, uiteraard hebben er zich wat 
verslapen. Wat een uitkomst, die mobieltjes, hoe hebben ze dat 
vroeger toch gedaan? Toch maar vertrokken, de “langslapers” 
zullen zich later aansluiten bij de reveilleploeg. 

            Tegen 5.00 uur  is het vertrek,  “we gaon”. We gaan richting 
Bemmel waar onze Beschermheer woont, oud burgemeester 
Persoon. De wagen ruikt nu al naar kruit en we hebben nog geen 
schot gelost. Iets over vijfen, het begint al licht te worden, 
arriveren we in Bemmel. 

            Nog een beetje onwennig wordt het kanon voor de eerste keer 
geladen. “De Rienblaozers” 

            “zoeken” hun instrumenten en gaan klaar staan. 
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Dan wordt er geroepen:  “kan t-ie” , met als antwoord “jow” en 
dan davert het eerste kanonschot op deze vroege morgen met 
muziek van de “Rienblaozers”. 
De beschermheer met zijn vrouw verschijnen in de deuropening 
en laten deze hele vroege aubade over hun heen komen. We 
nemen het kratje in dank aan en zetten het achter in de wagen. 
Nog effe op de foto en dan richting ‘t Zand naar pastor 
Holterman, onze oppergeneraal. 
Inmiddels is de reveilleploeg compleet en klinkt wederom: “kan t-
ie” met als antwoord “jow” en zijn we voor de tweede keer in 
nevels gehuld door de kruitdampen. 
De pastor:  “kom binnen en wat drinken jullie ?” Het is wel heel 
vroeg, maar vooruit laten we er eentje proberen, wel koud graag !!  
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Na nog een smeuig deuntje gespeeld te hebben in de pastorie is 
het van “ jongens we gaon”!  “Worhèn?”. “We gaon naor de 
jonge Koning ien de Langestraot”  
Weer hetzelfde ritueel, echter we hebben er nu een ander bekend 
geluid bij,. De alarminstallatie van opticien Hans Anders. Die 
moeten toch langzaam het “hèn en weer” van ons krijgen. De 
zoveelste keer. Midden op straat worden we voorzien van de 
inwendige mens zo tegen 6.15 uur,  kan toch allemaol zomar ien 
Huusse. 
 Maar daar klinkt het alweer: “Jongens we gaon wèr, we hebben 
nog een druk programma”. 
We gaan naar de oude koning Henk Lippmann. Ook hier weer 
“kan t-ie”, “jow” en wordt de deur opengedaan en verschijnt het 
koningspaar in ochtendjas om de aubade in ontvangst te nemen. 
Het bekende “We gaon wèr”  klinkt hier ook weer na enige tijd. 
Op naar de jeugdkoning Matthijs  Hermeling. “Wit iedereen de 
weg ?” “Nee,  ik ri-j  wel achter ow aon”. Met een grote smile op 
zijn gezicht komt de jeugdkoning samen met zijn ouders naar 
buiten na de grote knal en neemt de aubade wat onwennig in 
ontvangst.  

            En langzaam aan begint  eenieder er steeds meer schik in te 
krijgen en lijkt het net of het kanon steeds harder klinkt en de 
muziek steeds beter wordt. 

           De vroege “uitlaters”van hun honden weten niet wat hun 
overkomt. Na enige uitleg  begrijpen ze het al gauw  “wi-j zien 
ien oorlog en vanmiddag slaon we alles ien mekaor en jagen 
iedereen die wat tegen Huusse hèt de diek over”. De 
hondenuitlaters lopen snel door. 

 
            Maar  “we gaon wèr” . We gaan naar het Kampstuk, het ouderlijk 

huis van de Laurentiuskoning. 
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            Na de  kanonschoten gaan we met de muziek voorop naar binnen, 
waar de koningen een traditioneel gastmaal hebben aangericht  en 
ook de  Lingewaardkoning is aanwezig en tevens de jeugdkoning, 
raadsheren, familie en kennissen. We doen ons tegoed aan de 
traditionele verse worst met carbonade en dan het dillemma zal ik 
een flesje bier nemen, de dag is nog zo lang. Nou vooruit, ééntje 
dan. 

           Het loopt inmiddels al tegen half acht, tijd voor eenieder om zich 
gereed te maken om op tijd in de kerk te zijn voor de H. Mis van 
acht uur.  De reveilleploeg gaat een “deurgat” verder.  

           We gaan Théét Hubers met een bezoek vereren, een Huissenaar in 
hart en nieren, die het 

           “verdient” om met een luide knal wakker gemaakt te worden op 
deze gedenkwaardige dag. Théét weet niet wat hem overkomt, 
maar we worden gastvrij ontvangen in zijn huis. Nadat we hier 
ook een consumptie genuttigd hebben klinkt het bekende:  “we 
gaon wèr”. 

           We gaan naar de kerk, waar inmiddels de mis aan de gang is. De 
muzikanten sluipen de kerk in om vanaf  boven in de toren een 
aubade te brengen na afloop van de mis, de waaghalzen.! 

           Wij, met het kanon, blijven wijselijk beneden. 
            Na afloop van de mis klinkt wederom het kanongebulder en 

klinkt de muziek boven vanaf de kerktoren.  Echter na afloop: 
“wòr blieven ze toch ?” De afdaling vergt toch voor sommigen 
“enige” inspanning. Volgend jaar weer ??  

           Voor de laatste maal  klinkt “ kom we gaon”. “We motte nog 
bloeme haolen”. We gaan naar de bloemenzaak op de hoek van de 
Doelenstraat/Helmichstraat voor een paar prachtige bossen 
bloemen en we gaan richting “Gouden Engel”.  

            De Gildenbroeders en vrouwen hebben inmiddels plaatsgenomen 
voor de traditionele koffietafel en nu voor de laatste keer  “kan t-
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ie” en met onze bloemen in de hand, de muzikanten voorop gaan 
we  de Gouden Engel binnen met “daar komen de schutters”. 

            Nadat de bloemen zijn uitgedeeld aan de koningin en de vrouw 
van de beschermheer ploffen we op de stoelen neer en kijken we 
voldaan op de vrolijke klanken van de muziek de zaal in op zoek 
naar onze vrouwen. 

            Het is pas half tien, nog een hele dag voor ons !!!  
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HUISSENS BELEG EN ONTZET 2009  
 

Door: Tom Leurs 
 
Ook dit jaar toog ik weer in alle vroegte naar het Kleefse stadje 
aan de Rijn. Het stadje dat de Geldersen verhinderden om hen in 
te nemen. Ondanks een stevig beleg werd de stad toch ontzet 
door de ‘Kleefse zwanen’ en trokken de ‘Gelderse leeuwen’ als 
hazen richting Arnhem.  
Dit belangrijke  moment in de geschiedenis wordt elk jaar weer 
gevierd met het spel “Beleg en ontzet” door de Huissense Gilden. 
Manschappen van elders kunnen zich aansluiten en ook burgers 
uit de stad zijn van harte welkom om mee te spelen en te gaan.  
Iets voor 8 uur trok ik mee op naar de kerk met een vaandel op 
mijn schouder. In de Gildenkapel werd een H. Mis opgedragen 
ter nagedachtenis van de overledenen en ter sterking van de 
immer aanwezige opdracht tot broederschap, trouw en 
dienstbaarheid jegens elkaar en de gemeenschap. Immers deze 
‘idealen’ vragen steeds opnieuw naar opvolging, generaties door. 
Met name ‘trouw’ is zulk een mooi ideaal waarbinnen ook 
vertrouwen herbergt en zeker ook omdat men elkaar dit beloofd 
heeft bij de besluitvorming tot het nastreven van het ideaal. (b.v. 
bij de opname in het Gilde en het instemmen met de statuten en 
reglementen.) De Gildeheer wees hierop in het bijzonder. En hij 
legde uit dat ‘trouw’ een woord is dat zijn oorsprong had bij de 
Germanen en waarbij men onder een eik vergaderde en besluiten 
nam die net zo sterk en duurzaam dienen te zijn als de eik! 
Na de bijeenkomst in de kerk werd het rouwdoek verwijderd en 
gingen we op gildetrommenklanken naar de Gouden Engel, 
alwaar het ontbijt klaar stond. Daar ook kwamen de Rienblaozers 
de sfeer kleuren met zeer vrolijke en manhaftige muziek.  Bij een 
intermezzo mocht de jeugdkoning een nieuw Gelders wapen in 
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ontvangst nemen om deze mee te voeren bij de Gelderse troepen 
van de hertog.  *1  
Bij de loting – nr. 52 -  werd 
bepaald dat ik in de stad moest 
blijven ter verdediging en tevens  
kreeg ik de opdracht om de vlag 
van de stad ten alle tijden te 
behoeden voor diefstal en/of 
vernietiging.  
Tegen de middag splitsten de 
troepen zich werden de posities 
ingenomen in binnen en buiten 
de veste.  
De ‘Huissense vrouwen’ werden 
naar een geheim onderkomen 
gebracht en met veel ‘lawaai’ 
werd de stad verdedigd en 
verzagen de mannen zich van de 
nodige voedsel en dranken. (O.a. 
bier, vis, bier, uitsmijter, bier.)   
Het was of ‘de duivel ook 
meespeelde’! (Of waren engelen die mee waken over vrede op 
aarde?) 
Net op het moment dat de beslissende veldslag zou worden 
gehouden vulde hij de hemel met donkere wolken, bliksem en 
enorm veel water en gedonder! Of was het een engel die geen 
ruzie meer duldde?  
In elk geval werd het vuurgevecht gedoofd en sloegen de 
Geldersen, gebroederlijk met de Kleefsen  op de vlucht naar de 
“Gouden Engel”. 
De vrede was daar! Het feest kon beginnen! En allen waren 
binnen! 
Tegen 6 uur reed ik – nat en voldaan – terug naar de stilte van de 
Veluwe. ( Daar was zelfs géén drup gevallen. )  
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KONINGSCHIETEN ZONDAG 28 JUNI 
2009  

Door: Frits van Brummelen 
 
Terwijl het zaterdag bij het Beleg en Ontzet van Huissen slecht 
weer was, viel het zondag de dag van het Koningschieten erg 
mee. De sfeer was opperbest en iedereen had er zin in. ‘s Morgens 
eerst onze Gildemis dit keer door een parochiaan voorgegaan. 
En eerlijk is eerlijk, het was toch een mooie dienst. Na de kerk 
terug naar ons Gildehuis voor de feestelijke bijeenkomst, alwaar 
we afscheid namen van de huidige Koningen, Henk Lippmann, 
Wim Kersten en Matthijs Hermeling. 
Om 12.00 uur ging ik met Jan Wannet naar boven om te kijken 
wie zich als kandidaat had opgegeven voor het koningschieten. 
En zoals iedereen al wel weet had ik mezelf ook opgegeven, maar 
had dit aardig geheim kunnen houden. 
Bij het Gangulphusgilde had zich opgegeven: Jan Könning, 
Albert Jansen en ik, Frits van Brummelen. Bij het Laurentiusgilde 
had helaas alleen Wim Kersten zich opgegeven. 
Bij de jeugd schieten ze allemaal. Tijdens onze gildemaaltijd 
maakte ik de namen bekend,en toen ik als laatste mijn eigen naam 
bekend maakte waren velen verbaasd, want wie had nog gedacht 
dat ik nog eens zou gaan schieten. 
Wel erg jammer dat er bij het Laurentiusgilde maar 1 kandidaat 
was, alleen schieten is niet leuk en er is ook geen spanning.  
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Bij het jeugd koningschieten was het ook erg spannend, en  
tot ieders verrassing schoot Yke van Ingen het laatste stukje van 
de vogel eraf en is voor het komende jaar jeugd koning bij het 
Laurentiusgilde. 
Na de laatste vendelhulde voor de koningen, en ontdaan te 
worden van het koningszilver kon het koningschieten beginnen. 
Het Gangulphusgilde mocht het eerst schieten, in de volgorde 1. 
Jan Könning, 2. Albert Jansen, 3. Frits van Brummelen, in het 
begin werd er zeer tref zeker geschoten maar al naar gelang de 
spanning begon te stijgen en de klos steeds kleiner werd ging het 
slechter.  
Tot mijn grote verbazing schoot ikzelf het laatste stukje van de 
klos eraf met het 150 ste. schot. Mijn vrouw Ria die bij de 
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consumptiebonnen verkoop zat, schrok en was ook hevig 
verbaasd en net als ik ook wel weer zeer enthousiast dat wij het 
nieuwe koningspaar waren geworden bij het  Gangulphusgilde. 
Ria ging na de felicitaties als een speer naar huis om de Gilden op 
te wachten en wat versieringen aan te brengen. 
Daarna mocht Wim Kersten als Laurentiaan gaan schieten, hij had 
34 schoten nodig om het laatste stukje eraf te schieten, maar hij 
wist al dat hij wederom koning zou worden bij het 
Laurentiusgilde. Na de eerste vendelhulde voor de nieuwe 
koningen, gingen we op weg om de nieuwe koningin af te halen 
en te kronen in de Bernhardstraat.  
Maar de weergoden waren ons niet gunstig gezind, toen we wij de 
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rotonde bij de Rabobank aan kwamen brak een een hoosbui los en 
moest er eerst geschuild worden. 
In de Bernhardstraat was het één groot feest, en werd Ria als 

nieuwe koningin gekroond door onze Oppergeneraal Pastor Wim 
Holterman. Daarna trokken we op naar de Langestraat bij  
Wim Kersten en ook hier was het één groot feest. Terug naar ons 
Gildehuis om nog één keer te zingen voor de nieuwe koningen en 
koningin. En toen allemaal naar huis om even bij te komen voor 
het koningsbal zou beginnen. Een zeer sfeervolle avond en een 
goede opkomst zorgde voor een gezellige en feestelijke avond. 
Tegen 00:30 uur werd het zeer drukke en gezellige weekend 
afgesloten door onze vice-voorzitter Tjebbe Kersten. Moe maar 
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voldaan gingen we allemaal naar huis, uitkijkend naar de 
komende aktiviteiten van ons Gilden. 
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DE HUISSENSE KALENDER 2010 
 
De kalendercommissie is er weer in geslaagd een nieuwe kalender 
te ontwikkelen voor het jaar 2010. 
Als thema is gekozen voor schilderijen en tekeningen van 
Huissense kunstenaars met locaties uit Huissen.  
 
Op de kalender zijn de volgende schilderijen en tekeningen 
opgenomen. 
 
Januari  Oude situatie Stadsdam/Rijnstraat, 

tekening gemaakt door   
            H. Postma, hangt bij de Historische Kring Huessen. 
Februari Café  "De Gouden Engel"  schilderstuk gemaakt 

door Cor Melchers. 
Maart Lange Kerkstraat en Langestraat  (Archief 

Historische Kring Huessen) 
April                Stadsdam, pentekening van Gerard Nijhuis 
Mei  Mozaïek, Geschiedenis van Huissen, gemaakt 

door Kees Berendsen. Hangt in het Gemeentehuis 
van Huissen. 

Juni  Burcht Huissen, Schilderstuk van Geert Tonk. 
Juli Huissen, dominicanenklooster, schilderstukken 

gemaakt door Cor Melchers. 
Augustus Gezicht op "De Strang" richting Stadskerk, 

schilderstuk.   
September Gezicht op "De Sluis" richting 

Dominicanenklooster, schilderstuk. 
Oktober Boerderij "De Hoeve" (1632) Jan Willemsen, 

tekening gemaakt door  Ger Mulder.          
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November Korenmolen Heijckmann (omstreeks 1921) 
tekening. 

December Winterlandschap , schilderstuk gemaakt door Cor 
Melchers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Huissense kalender 2010  is te koop bij  
Drukkerij Kuipers, Slijterij Degen of bij  
Primera (in winkelcentrum  De Brink)  
De kalender kost slechts €  4,00   
Een leuk cadeau en u steunt bovendien de Huissense gilden. 
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KERKWIJDING. 
Door: Frits van Brummelen. 

 
Ik dacht midden in de vakantie en op 15 augustus Kerkwijding,  
dat wordt een zeer lage opkomst met onze Gildenbroeders,  
maar we waren toch met velen en dat deed me deugd als 
voorzitter zijnde. 
We gingen toch met een mooie ploeg op weg naar onze 
Parochiekerk alwaar we onze roots als Gilden hebben liggen voor 
de viering van Kerkwijding. 
Het was een zeer mooie en sfeervolle viering, en we bedanken 
dan ook onze voorganger aalmoezenier Clemens Crolla voor het 
voorgaan in deze viering. 
Na afloop vendelen voor onze Geestelijken, en in deze was dat 
Aalmoezenier Crolla en de Koningen. Geen sigaretten en sigaren 
meer, dat is verleden tijd, maar nu werd er getrakteerd op 
bonbons. 
Na afloop was het nog even gezellig in ons Gildenhuis: de 

Gouden Engel. 
Zo zie je maar 
weer, niet te 
veel afschaffen 
en probeer de 
tradities in ere 
te houden voor 
zover het nog 
kan. 
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EUROPESE GEMEENSCHAP DER 
HISTORISCHE SCHUTTERS  

Door: Tom Leurs 
 
De Europese gemeenschap der historische schutters (EGS) bestaat 
uit 28 aangesloten federaties en bonden uit 12 landen in Europa. 
Hiertoe behoren ongeveer 3000 Lidverenigingen met in het totaal 
6.000.000 schutterbroeders en schutterzusters. Reeds lang voor de 
politieke vereniging van Europa, lukte het de schutters in het jaar 
1955 zich tot een kleine Europese bond samen te sluiten. Deze 
bond nam langzaam vorm aan en groeide voortdurend, zo dat 
alvorens Europa zich naar het Oosten oriënteerde, de eerste 
verenigingen uit Polen in het jaar 1989 lid werden van de EGS. 
Daarmee was de EGS één van de eerste Europese verenigingen, 
die zich richting Oosten openden. De regelmatige ontmoetingen 
van de verenigingen bij het Europees schuttersfeest dat voor het 
eerst in 1975 in Aken plaats vond, bracht de Europese 
schuttersvereniging steeds meer naar voren. De oude, historische 
schuttersverenigingen, broederschappen, gildes, schutterijen en 
burgerijen, die gedeeltelijk reeds van in de Middeleeuwen en nu 
nog steeds bestaan, wensen nog steeds aan hun eigen, historische 
tradities vast te houden. De meeste bonden zijn nauw met de kerk 
verbonden, gezien zij daar hun oorsprong hebben en gesticht 
werden als beschermers van de kerk. De bescherming van de 
christelijke waarden, die vroeger door wapens verkregen werden, 
wordt heden verkregen door een broederlijk met elkaar omgaan.  
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OPDRACHTEN EN DOELEN VAN HET EGS  
 
Als bijdrage tot een verenigd Europa wil de EGS de tradities, 
zeden en gebruiken van de aangesloten bonden bewaren en 
beschermend ondersteunen. Dit alles op een manier dat de 
zelfstandigheid en het bijzondere karakter van elk verbond 
gevrijwaard blijft. De EGS wil de geest van Europees 
kameraadschap en broederschap oprecht houden en versterken zo 
dat een blijvende en volksverbindende vriendschap ontstaat. De 
EGS wil ook het christelijke denkbeeld in Europa bevorderen en 
onderhouden, maar tolerant zijn tegenover anders denkenden. 
 
Deze doelen kunnen bereikt worden door : 
... het organiseren van gezamenlijke activiteiten  
... regelmatige bijeenkomsten van alle aangesloten bonden 
... het organiseren van het Europafeest 
... het organiseren van verschillende competities op europees vlak 
(vaandelzwaaien, muziek, trommelen, geweer- hand- en 
kruisboogschieten).... medewerking bij nationale en internationale 
schuttersactiviteiten. 
... samenwerking met kerkelijke en wereldlijke organisaties 
IN BROEDERSCHAP, TROUW EN 
VERANTWOORDELIJKHEID 
LIGT EEN GROTE OPGAVE VOOR DE EGS 
HET SOCIALE WERKGEBIED VAN DE EGS 
Als bijdrage tot een verenigd Europa wil de EGS de tradities, 
zeden en gebruiken van de aangesloten bonden bewaren en 
beschermend ondersteunen. Dit alles op een manier dat de 
zelfstandigheid en het bijzondere karakter van elke bond 
gevrijwaard blijft.  
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Niet alleen voor elkaar maar ook voor anderen er te zijn is een 
verdere opdracht voor de EGS. De federaties, regio’s en 
verenigingen houden zich bezig met verschillende gebieden om 
de sociaal zwakkeren bij te staan. Overal waar schutters de 
mogelijkheid hebben een helpende hand te reiken, staan 
schutterbroeders en -zusters steeds klaar om in de bres te 
springen. 
Bejaardentehuizen, weeshuizen, bronnen voor de derde wereld, de 
zorg voor priesteropvolgers, hulp in catastrofegebieden, zijn 
steeds weer punten waar schutters in Europa helpen. 
 
Ingepakt naar het E.S.T. Kinrooi op 28, 29 en 30 augustus 

2009. 
 
Zondagavond 18.30 uur zit ik vol met 
ervaringen, belevenissen, 
aantekeningen, gevoelens en 
verwondering te wachten op de bus 
die mij via Hunsel ( slaapplaats )  
weer naar Huissen zal brengen. Daar 
zal ik het stoffige historisch pak weer 
netjes moeten inleveren om daarna 
naar Epe te gaan met al die 
schitterende herinneringen. Maar 
bovenal met het dankbare gevoel dat 
ik mee op mocht trekken met de 
Huessense Gildebroeders naar een 

groots evenement op de velden van Molenbeersel.  
Tijdens het schitterende weekend heb ik o.a. de volgende 
aantekeningen gemaakt; 
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* Vrijdag 2.30 uur. Pak passen: 1e broek véél te grote buikmaat!, 
2e broek véél te krappe buikmaat. 3e broek precies passend! Het 
jasje, de buis, de hoed en de pet schenen universele maten te 
hebben. Ze pasten ’n Eper Gildebroeder onmiddellijk!  
* Nadat de slaapplaatsen voor de nacht in gereedheid waren 
gebracht ging het rond 18.00 uur naar het feestterrein voor de 
officiële openingsplechtigheden met veel woorden, vlagvertoon 
en de gebruikelijke volksliederen. Om 20.00 uur eindelijk in de 
feesttent. En echt niet alleen! 
Het was direct goed te ervaren dat vele broeders en zusters uit het 
(schutters-)Gildenwereld gekomen waren om elkaar te ontmoeten 
met een lach, een knipoog, ’n glas en een inzet om er een groots 
feest van te maken.  
* Om 23.00 uur werden we met de bus weer opgehaald en over de 
landsgrens gezet om nog na te kaarten in het zaaltje van De 
Bekerhof te Hunsel. Daar werd nog tot effe nagekaart en 
gedronken. 
* Zaterdagochtend zat heel het Gilde aan het ontbijt om direct 
erna de Koningen te begeleiden naar het inschrijfadres op de 
feestweide. Zij kregen daar te maken met vele, vele Koningen en 
Prinsen die ook de diepste wens hadden om uitgeroepen te 
worden tot Europees Koning of Prins. Gaande de ochtend werd 
het wachten beloond met een sfeer van broederschap en 
ontmoeting. Met een praatje hier en een consumptie daar was het 
goed toeven in de zon of in een der feesttenten, Op de schietweide 
werd op verschillende wijze geschoten met handboog, kruisboog, 
geweer en ‘zwaar’ geschut op doelen, lepeltjes, böllekes en 
schijven. Tegen 12 uur werden alle Koningen, Jeugdkoningen, 
Koninginnen, Keizers en Prinsen verzocht om zich op te stellen 
om achter de muziek aan in één optocht te gaan naar de 
wedstrijdweide. Daar waren hoog in de bomen platen in de lucht 
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geplaatst met in een kring een afbeelding van ‘n vogel. Liefst 15 
vogels werden door honderden kogels uitgenodigd om naar 
beneden te fladderen en daarmee de winnaars aan te wijzen voor 
de finale ronde. Uiteraard niet eerder nadat er een zegeninggebed 
van Pater Karel was uitgesproken. 12.45 uur klonk eindelijk het 
eerste schot nadat de laatste buks was afgeleverd bij “stand nr. 2”. 
Toen rond half twee een fikse bui het stof deed neer slaan op de 
kale weide werden vele kogelgaten gezien rond de vogels, doch 
nog géén gefladder.  
* De Ouderman. De Gildebroeder met dit geschrift op de sjerp 
sprak ik aan om naar de achtergrond of inhoud van de 
‘titel’/’functie’ te informeren. (Omdat wij in Epe de bestuursleden 
‘Olderman’ noemen.) De Gildebroeder uit Kalmthout vertelde het 
volgende: “Ik ben toen ik 75 jaar werd benoemd tot ‘Ouderman’. 
Dit ter bevestiging dat de wijsheid komt bij het verstrijken van de 
jaren. Ik heb daarmee het recht om kritiek te leveren in de 
bestuursvergaderingen. Deze wordt genotuleerd. De Ouderman 
heeft géén stemrecht. Enkel zijn wijsheid zal gehoord worden en 
vastgelegd.”. 
* 13.48 uur. Hoera de 1e vogel is gevlogen!! Vervolgens om 
13.58 uur, 14,17 uur, 14.27 uur, 14.30 uur – de wind won het van 
de schutter die er net onder kwam staan -, 14.37 uur liefst 2 
tegelijk, 14.39 uur, 14.42 uur en 14.44 uur. Onderwijl zag ik om 
me heen turende, kletsende, drinkende, etende, lachende, mooie, 
en plezier hebbende mensen gekleed in alle kleren van de 
regenboog en in een breed scala van uitmonsteringen van top tot – 
stoffige – teen. Ik zag voor het eerst ook een Gildebroeder met het 
officiële 4daagse kruisje op lopen en vroeg me af welke verhalen 
of gebeurtenissen achter al die andere medailles, lintjes en 
zilverlingen zouden schuilen. In elk geval iets goeds om trots mee 
te kunnen zijn!! 14.48 uur en 15.12 uur vlogen er weer twee de 
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vogels en onze Koning Wim Kersten stond nog steeds onder stand 
5 met hoog in de lucht een vogel met veel lucht om hem heen. 
15.18 uur klonk gejuich op en  werd Huissen op de Europese 
kaart gezet door rondewinnaar Koning Wim Kersten. Hij bleek 
een ‘Blauwe kiekendief’ naar beneden gehaald te hebben en 
daarmee het recht om op de Europese vogel te schieten samen met 
de overige rondewinnaars en degenen die voor en na hem hadden 
geschoten. Nadat de wedstrijd om 15.40 uur was vrijgegeven door 
de schoten van de allerhoogste personen in het Europese 
schutterswereldje en de plaatselijke burgemeester troepte de 
‘onderdanen van Wim’ bijeen om met hem mee te leven en te 
supporteren. (Inclusief de wens dat het echt mocht gebeuren!) 
Tegen 5 uur lijkt het erop dat de vogel op elk moment zou gaan 
vliegen. Mooi niet!! Samen met Bert vroegen wij ons af of er een 
relatie is tussen het moment van het laatste schot en de snelheid 
van de kogel? (Bij de buren – de jeugdkoningen en prinsen viel de 
vogel iets voor 6 uur. Van de 180 gegadigden had Sebastian 
Spille uit Ermke Duitsland het geluk dat de vogel los waaide op 
het moment dat de volgende kandidaat het geweer al in de hand 
had!)  
Pas 39 minuten over zes werd het laatste schot gelost en was 
bekend wie Europees Koning mocht zijn: Mario Geissler uit 
Leutesdorf Duitsland. Dit terwijl de Kroningsmis gepland was om 
6 uur in de kerk van Molenbeersel. Voorons reed de bus om 7 uur 
naar Hunsel om samen om te gaan genieten van een warm & koud 
lopend buffet geserveerd door Lindelauf catering. Diep in de 
avond reed 2/3 van het gezelschapnaar het Koningsbal en bleef de 
rest ‘thuis’.  
* Zondag 0.30 uur. “Daar is ie weer.”  “Het was heel gezellig, 
alléén de muziek speelde uitsluitend voor zichzelf en misschien 
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de 1e rij. In elk geval zij voelden de zaal  niet aan.” “groetjes”. 
Was getekend Hugo.  
* In het holst van de nacht demonstreerde de generaal zijn kunst 
van tijgeren en veroveren van ’n krat Heineken. Dit om een 
voorbeeld van kunst en slimheid te demonstreren aan de mannen 
ter velde.  
* Zelfde procedure en tijden op zondagmorgen. Alleen nu het 
verstofte wit omwisselen voor ‘historisch’. Tegen 10 uur werd er 
– per bus – opgetrokken naar de feestweide om aldaar met slaande 
trom en vliegend vaandel  ons te presenteren aan de reeds 
verzamelde menigte.  
* Enige volwassen vendeliers toonden hun galantheid door een 
mobiele kleedkamer te maken met hun vendels om een schone 
jonge Duitse dame zich te laten veranderen in een prinses.  
* De optocht: Het spektakel der spektakels. 13.20 uur stonden wij 
op onze opstelplaats. En brak er een ‘zachte’ veldslag uit om te 
kunnen vertrekken. Niks geen orde meer! Zoals Nederlanders zich 
een bus in kunnen wringen, zo demonstreerden zij nu hoe een 
optochtvolgorde ook kan worden verkregen. Om drie uur hadden 
wij – eindelijk – de ruimte en mochten we op pad voor 2500 
meter Molenbeersel. De Poolse delegaties  bereikten tegen 6 uur 
de eretribune om aldaar een lied te zingen bij  een stil staande 
presentatie. (Ook mooi.)  
* De bus bracht ons – tussen 18.52 en 19.06 uur via de binnenste 
binnenweg – weer naar Hunsel om direct daarna naar Huissen te 
rijden. Daar was om 21.00 uur het feest voorbij. Met vele 
dankwoorden alle richtingen in nam ik afscheid en stuurde mijn 
Ford naar mijn fort  ‘Sint Catharinaweg’ en kon ik enthousiast 
Mia verhalen vertellen over de ervaringen en belevenissen aan de 
hand van de aantekeningen en door het uiten van mijn gevoelens; 
blijdschap, dankbaarheid, trotsheid, etc. etc. Wat is De Gilden van 
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Huessen toch een tof stel. En wat kunnen 550 Schuttersgilden met 
hun 630 koningen en Prinsen, hun duizenden Gildebroeders, 
Gildezusters, Echtgenotes, Marketentsters en Schuttersvrienden 
en –vriendinnen toch een geweldig weekend bouwen.! 
Geweldig!! 
* Slotconclusie: Ik mocht  kijken in de keuken van 
Huessen…..enne….d’r was zat!!     
 
Tom.  
 
Europees Koningschieten 2009  te Kinrooi(B) 
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VERSLAG VAN DE KONING VAN HET  
ST. LAURENTIUSGILDE. 

Door: Wim Kersten 
 
Eindelijk was het dan zover na drie jaar, er na toegeleefd  te 
hebben stond ieder gepakt en gezakt voor de Gouden Engel waar 
om drie uur de bus arriveerde.   

Nadat een ieder was ingestapt vertrok de bus luid toeterend 
uitgezwaaid door wat gildedames richting Hunsel waar we rond 
de klok van half zes aankwamen en nadat we onze slaapkamers 
hadden ingenomen vertrokken we naar het feestterrein. Waar de 
opening was begonnen van het Europese Schuttertreffen 2009.  



September 2009
 
 

[52] 
 

Nadat alle vlaggen van de landen die aanwezig waren naar binnen 
waren gedragen en voor ieder deelnemend land het volkslied was 
gespeeld  werden de vlaggen gehesen. Dat was zeer 
indrukwekkend. Als laatste werd  het Europese volkslied gespeeld 
en kwam de Europese vlag in top daarna ging een ieder de tent in 
om zich in het feestgedruis te storten. De jeugd koos gelijk het 
ruime sop en stonden voor op de dansvloer maar ja na alle 
gezelligheid kwam een einde want toen de klok kwart voor elf 
wees moesten we richting bus om weer af te reizen naar Hunsel 
naar onze slaapaccommodatie waar we nog wat konden nuttigen. 
We hadden maar een korte nachtrust, want om zeven uur en 
moesten we uit de veren om daarna te genieten van een heerlijk 
ontbijtbuffet verzorgd door cateringbedrijf Lindelauf wat ons 
allemaal goed smaakte. Om half 10 vertrok de bus naar Kinrooi, 
daar aangekomen gingen wij met Matthijs Hermeling en ik onder 
begeleiding van Jan, Hugo, Bert, Tjebbe en de koning van het 
Gangulpusgilde Frits ons aanmelden voor het koning- en 
prinsschieten. Ook onze pers foto/videograaf Hans Hoen onbrak 
niet want alles werd op plaatje en film vast gelegd. Toen was het 
wachtten op het moment van aanvang voor het koningsen 
prinsenschieten.  Om twaalf uur verzamelden alle kandidaten zich 
bij de gele vlag, waarna onder begeleiding van een tamboerkorps 
het richting schietterrein ging. Hierna werd onze plaats 
aangewezen bij de schietboom voor de voorrondes. Matthijs stond 
bij  schietboom dertien, hij schoot voor jeugdprins en ik stond bij 
schietboom vijf. Om klokslag twee uur barstte de strijd los en 
begonnen de voorrondes en om half vier ging ik naar de 
schietmast om een schot te lossen en ja hoor de vogel kwam na 
beneden ik was er erg door ontroerd, want ik bereikte de finale 
tezamen met de 2 kandidaten ervoor en één andere die na mij 
schoot.  
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Hierna werden we begeleid naar de tent om een lootje te trekken 
om de volgorde van het schieten te bepalen. voor het 
koningschieten. Om kwart over vier barstte het geheel los het was 
wel jammer voor hen die honger hadden en moesten wachtten tot 
het laatste schot gelost werd door een schutterskoning uit 
Duitsland. Tegen half 7 vertrokken we richting bus om na onze 
accommodatie terug te keren voor het warm en koud buffet wat 
ons goed smaakte. Voor mij was het dag een geweldige dag om 
met een groep van ongeveer 500 koningen mee te mogen 
schieten. Na het warm en koud buffet ging er nog een delegatie 
terug om nog even te genieten van het Koningsbal waar we om 
half 10 arriveerden en ook hier kwam weer een eind aan. Om 
kwart over 12 moesten we ons verzamelen om weer terug te keren 
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naar Hunsel om nog even na te praten onder het genot van een 
rondje geschonken door de Koning van het Gangulpusgilde Frits 
van Brummelen. Rond de klok van twee uur was het bedtijd en 
werd er nog even even gedroomd van deze mooie dag. De nacht 
was weer kort want om zeven uur was het weer reveille. Er stond 
weer een heerlijk ontbijtbuffet klaar wat een ieder weer goed 
smaakte. Rond  de  klok van negen uur voegden zich  nog vier 
Huissenaren bij ons om onze groep te versterken. Om 10 uur 
stond de bus er weer om ons naar het feest terrein te brengen waar 

we om twee uur moesten starten voor de historische optocht.  
 
Ook hier voegden zich twee gildebroeders toe en hadden wij een 
mooie groep. Na een chaotische  start  stonden we om drie klaar 
en onder leiding van de generaal Jan Wannet, kapitein Albert 
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Janssen en luitenant Sjoerd Wannet vertrokken wij voor een 
prachtige optocht met veel bekijks langs de kant. Om vier uur 
kwamen we weer aan op het feestterrein voor het defilé. Het zat er 
weer op en konden we nog iets gaan nuttigen in de grote feesttent 
om onze laatste muntjes op te maken en te genieten van de 
geweldige muziek. Maar aan alles komt een eind en ook aan dit 
geweldige weekend, want de klok wees al snel kwart voor zes aan 
en was het verzamelen geblazen om naar de bus te gaan die daar 
om kwart voor zeven arriveerde om ons over een toeristische 
route naar Hunsel te brengen, over een landweg notabene maar 
dat nam niet weg dat we weer heelhuids in Hunsel 
aankwamen. De koffers en overige attributen werden ingeladen na 
afscheid te hebben genomen van de families Bouwmeister en van 
Brummelen reden we weer richting ons eigen stadje Huissen waar 
we om klok slag negen uur arriveerden. Nadat alles uit de bus was 
en ieder elkaar de hand had geschud voor dit geweldige weekend 
ging een ieder huiswaarts. Het is met een woord te zeggen een 
geweldig weekend geweest: Bedankt commissie ! 
 
Koning van het St.Laurentiusgilde 
Wim Kersten. 
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