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

Nieuws van de Gilden 
 

Jaaragenda 2010 (onder voorbehoud) 
 
2 januari Nieuwjaarsreceptie 
24 januari Jaarvergadering 
7 maart Ontmoetingsdag Gelderse Federatie Provinciehuis 

Arnhem 
 4 april          Paasvuur 
11 april         Beloken Pasen, oprichting Sint Gangulphusgilde in 

1536 
25 april         Stemmen schieten vogels en klossen en 

ledenvergadering 
25 april          Kruisboog Beste schutter 
30 april         Koninginnedag 
2 mei           Patroonsdag Sint Gangulphus  
4 mei           Nationale dodenherdenking met kranslegging 
30 mei          Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe in Leuth 
6 juni    Huissense Umdracht, jubileumprocessie 450 jaar 
13 juni          Aanbestedingsvergadering 
26 juni         Herdenking beleg en ontzet 1502 
27 juni         Vogel en koningschieten 
11 juli          Afrekeningsdag en ledenvergadering 
3 augustus    Huissense dag 
8 augustus     Patroonsdag Sint Laurentiusgilde 
29 augustus     Kerkwijding 
19 september   Gildenfeesten Amsterdam 
23 september   Vleiskeure 
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Afscheid Diaken Cor Peters. 
 
op 18 oktober heeft Diaken Cor Peters 
afscheid genomen van de parochie de 
Levensbron. 
De koningen zijn naar de afscheidviering in 
Bemmel geweest en hebben daarna de druk 
bezochte receptie bezocht. Als afscheid hadden 
we een presentje aangeboden. Diaken Cor 

Peters is verschillende malen voorgegaan in onze 
Gildenvieringen. Wij wensen hem ook veel succes in zijn nieuwe 
parochie. 
 
 

Ontmoetingsdag 2010 
 
Een maal per jaar wordt er door de Gelderse Federatie Sint 
Hubertus en een Gilde of schutterij de ontmoetingsdag 
georganiseerd.Dit keer door de Gilden van Huissen. Het bestuur is 
samen met enkele bestuursleden van de Federatie al druk bezig 
met de voorbereidingen. 
Het provinciehuis Arnhem is beschikbaar gesteld door de 
commissaris der koningin, dhr. Cornielje, die ook beschermheer is 
van de Gelderse federatie. 
De dag bestaat uit ontmoeten, workshops, en demonstraties van 
vendelen, schieten, muziek, alles wat een Gilden en schutterijen 
bezighoud. 
Er zijn ongeveer 60 verenigingen lid van de federatie. Er zullen 
drie volledige verenigingen komen, en dan van elk ander een 
afvaardiging van maximaal 8 personen. Zoals gebruikelijk in de 
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Gilde en schutterij wereld worden deze dagen begonnen met een 
eucharistieviering. 
Deze viering zal plaatsvinden in de Walburgisbasiliek. 
  
Het programma is als volgt: (globaal) 
10:15 vertrek vanaf provinciehuis naar kerk 
10:30 Plechtige Eucharistieviering  
11:30 Rondgang door Arnhem binnenstad 
12:15 Lunch 
13:15 aanvang discussieforum, workshops, demonstraties 
16:00 afsluiting , napraten met hapje en drankje. 
 

 Europees koningschieten 
 
Gildebroeders, 
 
We hebben met onze Gilden volop genoten 
van een zeer geslaagd Europees 

Schutterstreffen te Kinrooi  in België van 28 
t/m 30 augustus. 

 
Het Europees Schutterstreffen is een cultuur historisch evenement 
dat om de drie jaar wordt georganiseerd i.s.m. de Europese 
Gemeenschap van historische schuttersgilden (E.G.S.). In deze 
Europese vereniging zijn ruim 2000 gilden en schutterijen uit 
geheel Europa vertegenwoordigd met een ledenaantal  van 
ongeveer 650.000 schutters. 
 
In 2012 wordt het voor de 17e keer gehouden te Polen in het 
plaatsje Tuchola. 
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Uiteraard willen wij als Huissense Gilden hier ook bij aanwezig 
zijn.  
 
Het e.e.a. vergt natuurlijk een gedegen voorbereiding, reden 
waarom er al direct na Kinrooi een commissie is gevormd die de 
reis naar Polen gaat voorbeiden en organiseren. 
 
Denkt u er alvast eens over na of u meegaat naar Polen in 2012 
(eind augustus). 
Tijdens de jaarvergadering komen we er nader op terug. 
Zo denken wij er aan om vanaf 2010 een spaarsysteem op te 
zetten voor de reis 
naar Polen die ongeveer 5 tot 6 dagen zal duren. 
 
Namens de commissie “ Tuchola Polen”, 
 
Bert Bouwmeister. 
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Wedstrijdverslag van  
Kruisboogvendel St. Joris 
 
Nadat we met z’n alle weer waren van de zomerstop hebben we 
druk geoefend want de wedstrijden kwamen er weer aan. 
 
Wisseltrofee bij S.V. de Roos te Duiven. 
Dit is een wedstrijd voor geselecteerde schutters. De hoogste 8 
schutters over 4 NKB  (nationale) wedstrijden  Zowel Henk Iding 
als Tjebbe Kersten waren hiervoor geselecteerd.  Na 20 schoten 
wordt gekeken wie bij de hoogste 4 zitten. Zij gaan in een finale 
beslissen wie de prijzen halen. De wedstrijd kwam duidelijk te 
vroeg, want Henk wist de finale en Tjebbe haalde finale wel maar 
dat kwam alleen doordat er te weinig schutters waren komen 
opdagen. Uiteindelijk werd Tjebbe 2e in de A-klasse en Henk 6e 
in de D-klasse. 
 
30e open wedstrijd bij Op de Korrel Bemmel. 
Aan deze wedstijd hebben vier schutters van St. Joris meegedaan 
en niet zonder resultaat. Tjebbe Kersten werd 2e in de A-Klasse. 
Theo van Dam 2e in de C-klasse en Joop Eeuwes 7e in de C-
klasse. Henk Iding werd 3e in de D-klasse 
 
1e districtswedstrijd bij Jemmy Tel te Loo 
Aan deze wedstrijd hebben 6 schutters deelgenomen.  
Tjebbe Kersten  A klasse 4e  193 
Theo van Dam  B klasse 12e  182 
Ben Stegeman  C klasse 15e  167 
Henk Iding   D klasse 3e  179 
Joop Eeuwes   D klasse 7e  170 
Berthie Stegeman  opgelegd 3e  183 
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50+ wedstrijd, Dameswedstrijd bij SV De Roos Duiven 
Tijdens deze wedstrijd zat Tjebbe in de jury en bediende Ben 
Stegeman de computer. Na afloop werd er verteld dat Ben 
dusdanig had gerommeld dat alle St. Joris schutters een prijs 
hadden behalve Ben zelf. Theo van Dam ging zelfs met 3 prijzen 
naar huis. 3e in de B-C klasse en hoogste schutter 60 plusser en 
hoogste 65 plusser.  Henk Iding werd 2e in de D klasse en Berthie 
Stegeman werd 2e in de opgelegde klasse. 
 
Interland België-Nederland te Visé 
Voor deze wedstrijd worden de 12 beste nationale schutters 
uitgenodigd. Tjebbe Kersten was 1e reserve maar mocht toch 
meeschieten door afzeggingen. Het was voor Tjebbe de 1e keer 
dat hij mee mocht doen. De vorm had hij nog niet te pakken, dus 
werd er op vrijdag voor de wedstrijd nog extra getraind in 
Bemmel. Daar ging alles op rolletjes., maar de wedstrijd is toch 
een ander verhaal. Toen we aankwamen bleek dat de hoogte niet 
1,40m  was maar 1,45m. Tijdens het proefschieten ging alles 
goed, maar de zenuwen speelde parten bij het eerste schot. Een 8. 
Dit was gelijk een domper, maar ondanks de 8 gingen de schoten 
nadien beter en Tjebbe wist uiteindelijk 95 punten te behalen over 
10 schoten. Dit betekende de 9e schutter van het Nederlands team. 
En uiteindelijk wisten de Nederlanders ook van België te winnen. 
Boven de zaal waar er geschoten was tevens een museum van de 
plaatselijke gilden. Hier stond een groot beeld van St. Joris met de 
draak en er was een hele grote collectie oude kruisbogen. 
 
 
 
 
 
 



 

[9] 
 

December 2009 

2e districtswedstrijd bij Op de Korrel Bemmel 
5 schutters hebben aan deze wedstrijd deelgenomen. Dit zijn de 
resultaten: 
Tjebbe Kersten  A klasse 5e  193 
Theo van Dam  B klasse 16e  182 
Ben Stegeman  C klasse 2e  190 
Henk Iding   D klasse 3e 
Berthie Stegeman  opgelegd 2e  182 
 
1e Open wedstrijd Salvator Mundi te Nederasselt 
Bij deze wedstrijd waren er maar twee schutters van St. Joris 
aanwezig. Tjebbe Kersten wist met 195 punten 1e te worden in de 
A-klasse. Theo van Dam wist zich niet in de prijzen te schieten. 
 
Wintercompetitie 
De wintercompetitie is inmiddels ook weer gestart. We hebben 
inmiddels 5 wedstrijden geschoten en hiervan 3 wedstrijden 
gewonnen. Maar de strijd is momenteel heel spannend want we 
staan wel 6e maar hebben evenveel punten als nummer 1. 
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Umdracht 2010 wordt heel 
bijzonder 
 
Het moet over een half jaar wel heel vreemd lopen wil onze 
jaarlijkse Umdracht niet tot de grootste van de laatste decennia 
uitgroeien. De Huissense gemeenschap herdenkt dan dat de 
sacramentsprocessie al meer dan 450 jaar door het centrum trekt. 
Zo’n jubileum werpt zelfs in  Huissen, waar als nergens anders 
tradities bewaard en gekoesterd worden, zijn schaduw vooruit. Er 
wordt al bijna een jaar met man en macht gewerkt om dit religieus 
erfgoed op 6 juni 2010 extra in het zonnetje te zetten. Ruim 
honderd vrijwilligers, verdeeld over negen werkgroepen, zijn 
actief om de aandacht te vestigen op de Huissense Umdracht. Op 
alle basisscholen wordt aandacht besteed aan alle mogelijke 
facetten van de processie. En het jubileum blijft niet beperkt tot 
de zesde juni. 
 

Tien vragen over het Umdrachtjubileum. 
 

1. Waarom staat niet vast exact vast wanneer de eerste 
Umdracht was?  

 
Helaas staat nergens opgeschreven wanneer de Huissense 
gelovigen voor het eerst een sacramentsprocessie hielden. 
Historicus drs. Jan Zweers heeft al eens tijdens een voordracht 
uitgelegd dat ‘geschiedenis schrijven’ vroeger beperkt bleef tot 
het optekenen van uitzonderingen. Als er zich geen 
bijzonderheden voordeden, was er ook geen reden iets op te 
schrijven. Journalist Henny W.J. Derksen ontdekte dat de 
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Umdracht voor het eerst werd genoemd in 1560. Het is reëel te 
veronderstellen dat de jaren daarvoor er ook al een processie was. 
De situatie wordt extra gecompliceerd, omdat Huissen vóór de 
Sacramentsprocessie ook al andere processies kende. Bekend is 
dat daar in de veertiende eeuw al sprake van is. Bij de viering van 
het jubileum wordt daarom uitgegaan van het jaartal 1560, zoals 
dat door Henny Derksen werd genoemd. 
 

2. Waarom dan toch een jubileumfeest?  
 

Het jaartal geeft het Umdrachtcomité een handvat om de 
Umdracht extra onder de aandacht te brengen. De belangstelling 
is niet meer zo extreem groot als tientallen jaren geleden, toen van 
heinde en verre mensen afkwamen op deze geloofsuiting. In  de 
jaren zestig is de Huissense kunstenaar Kees Berendsen al eens de 
preekstoel in de parochiekerk beklommen als een warm 
pleitbezorger voor de Umdracht. Nu is de tijd gekomen om het 
publiek opnieuw warm te maken voor deze gebeurtenis. Om die 
belangstelling blijvend te houden, wordt overwogen om eens in 
de vijf jaar een Grote Umdracht te houden. 
 

3. Is er nooit een jaar geweest zonder Umdracht?  
 

In de Tweede Wereldoorlog is er waarschijnlijk in 1944 geen 
processie geweest. Mogelijkerwijs ook niet in 1945. De 
bombardementen, de evacuatie en de oorlogshandelingen maakten 
dat het houden van een reguliere Sacramentsprocessie vrijwel 
onmogelijk was. In 1940, toen Sacramentsdag amper een maand 
na de inval van de Duitsers in Nederland viel, is de processie 
uitgesteld tot de zomer. Theo Hegeman is bezig de complete 
geschiedenis van de parochie gedurende de oorlogsjaren in kaart 
te brengen. Zijn bevindingen zullen ook in Rond het Carillon 
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6. Wat is de rol van de basisscholen?  
 

Die verschilt per school. Elke school kan op een eigen wijze 
invulling geven aan het thema Umdracht. Die zal vanzelfsprekend 
op katholieke scholen heel anders zijn, dan op de openbare 
scholen. Scholen kunnen bijdragen aan de straatversiering, ingaan 
op kunst in kerken, kaarsen of fresco’s maken, of de 
ontstaansgeschiedenis van de Umdracht onderzoeken, om maar 
enkele willekeurige voorbeelden te noemen. Het is de bedoeling 
dat elke school vlak voor de Umdracht een onderwijsproject 
afrondt dat verband houdt met deze gebeurtenis. In de planning is 
ook een gezamenlijke bijeenkomst van de scholen opgenomen op 
de donderdag voor de Umdracht.    

 
 
7. Wat zijn de feestelijkheden rond 6 juni 2010?  

 
Natuurlijk is er de grote jubileumprocessie, die naar aller 
verwachting veel langer zal zijn dan voorgaande Umdrachten. 
Ook wordt nu al hard gewerkt aan extra bogen en guirlandes langs 
de route. Die moeten zorgen voor een extra feestelijk karakter. Op 
dit moment wordt een kerkkorenfestival georganiseerd, waaraan 
alle vrouwen-, mannen-, kinder- en jongerenkoren van de 
gemeente Lingewaard kunnen deelnemen. Dat festival culmineert 
in een massale samenzang op zaterdag. Zondag na de processie is 
er tenslotte een officiële ontvangst. Maar in de loop van de 
komende maanden kunnen nog andere activiteiten worden 
opgenomen in het feestprogramma.  
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8. Komt er een tastbare herinnering aan het jubileum?  
 

Jazeker. Er wordt thans een boek voorbereid over de geschiedenis 
van de Umdracht. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de 
Historische Kring Huessen, waardoor ook het werk ook 
geschiedkundig verantwoord is. In dat boek wordt, als alles 
meezit, ook een dvd opgenomen met processies van tientallen 
jaren geleden. Zo zijn de pastoors Van Gendt en Van Kessel te 
zien. Overigens zal het ook in het boek niet ontbreken aan oud 
fotomateriaal. Iedereen die nog beeldmateriaal van vroeger in zijn 
of haar bezit heeft, wordt gevraagd dat (tijdelijk) af te staan. 
Historisch materiaal zal trouwens ook te zien zijn tijdens een 
speciale expositie in het stadsmuseum, de Hof van Hessen.  
  

9. Hoe wordt het feest gefinancierd?  
 

Een van de Umdrachtcommissies bemoeit zich expliciet met de 
financiering van de feestelijkheden. Dat gebeurt onder meer door 
het aanspreken van fondsen en het werven van sponsors. 
Daarnaast bestaat de club Vrienden van de Umdracht, die jaarlijks 
kleinere of grotere bedragen overmaken om de processie 
financieel te ondersteunen. Natuurlijk hoopt het Umdrachtcomité 
dat het aantal Vrienden de komende tijd verder zal groeien of dat 
er giften binnenkomen op bankrekening 1240.75.975. Tenslotte 
zal, zoals elk jaar, ook tijdens de jubileumprocessie, gecollecteerd 
worden langs de route die de Umdracht volgt. 
  
 
 
 
 
 



 

 

10. 
 

Er word
jubileum
daarove
autorite
ook Lin
Hij zal 
feesteli

 

Komen er nog h

dt alles in het we
mprocessie naar
er zijn bijzonder
eiten zullen aanw
ngewaards burge
proberen ook an

ijke gebeurtenis 

[16] 

De

hoogwaardighei

erk gesteld om d
r Huissen te hale
r positief. Maar n
wezig zijn. In ee
emeester Harry d
ndere gezagsdrag
in Huissen.  

ecember 2009

dsbekleders naa

de bisschop voor
en. De eerste ber
niet alleen kerke

en van de commi
de Vries zitting 
gers te interesser

9 

ar Huissen?  

r de 
richten 
elijke 
issies heeft 
genomen. 
ren voor de 



 

[17] 
 

December 2009 

Wie is wie. 

 
afbeelding van de Lingewaardse schutterijen. 
De vraag is: 
 
Noem de namen van de Gilden en schutterijen 
die bij het wapen hoort. 
 
Oplossingen per mail naar: 
kroniek@gildenhuissen.nl 
 
De oplossing van de vragen over het Gildenkapel was: 
1 Sint Antonius 
2 Sint Joris 
3 Sint Gangulphus 
4 Sint Laurentius 
5 oude Sint Gangulphus vaandel Jaar: ingewijd op 29 mei 1971 
en is gewonnen door Matthijs Hermeling 
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Vleiskeure  
Traditie in Huissen. 

Hugo Vermaas 
 
Het is een Huissense traditie dat voorafgaand aan de Kermis, op 
de donderdagavond, het 'Vleiskeure' plaatsvindt.  
De kermis is van oorsprong een jaarmarkt ter gelegenheid van de 
wijdingsdag van de patroonheilige van die plaats.  Kermis is dan 
een verbastering van kerkmis of kerke-misse.  
Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te 
vereren en om zich te vermaken.  
 
Maar in Huissen is het ook een familie aangelegenheid. 
Familieleden die uit Huissen zijn vertrokken komen vaak met de 
kermis weer even naar Huissen om gezamenlijk te eten en daar 
hoort natuurlijk een goed stuk vlees bij. En dat wordt dan de 
donderdag voor de kermis gekeurd.  Want als het vleis goed is 
gekeurd, kan de kermis beginnen. 
 
Zo ook dit jaar. Om 18.00 uur vertrokken de keurvorsten, Frank 
Jeurissen van de ‘Vrienden van Huissen’, Piet Driessen van De 
Historische Kring Huessen en Jan Wannet namens De Huissense 
Gilden, vanaf  De Gouden Engel naar de ambachtelijke slager 
Buurman aan het van Wijkplein voor de officiële opening.  Daar 
was al een gezellige drukte en blaasorkest de Bevelanders waren 
al aan het spelen.  Burgemeester Harry de Vries verrichtte de 
opening en is als vierde keurmeester met de groep opgetrokken.  
 
Dit jaar was de route gewijzigd en begonnen we niet bij de Hema, 
zoals andere jaren, maar bij het Thais restaurant in de 
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De organisatie was net als voorgaande jaren in handen van 'de 
Vrienden van Huissen'.  
Het is geen officiële Gildenactiviteit maar we werken graag  mee 
een oude traditie in stand te houden.  En het vleis en de drank 
waren goed, de kermis kon beginnen. 
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Het Beleg en Ontzet historisch 
bekeken.       

                                          Louis Muller. 
 
We weten als gilde precies het verhaal te vertellen achter de 
herdenking van het Beleg en Ontzet van Huissen. De belegering 
en de bevrijding/ontzet door de Kleefse troepen is een verhaal dat 
via jarenlange overlevering ons is bijgebleven. Maar hoe wordt 
deze belegering door onze bevrijders beschreven ?  
Bij een zoektocht naar die geschiedenis kom je verschillende 
verhalen tegen, die vooral wisselen in details en soms ook in 
plaatsen en volgorde van de gebeurtenissen. Zo wordt Zevenaar 
de ene keer Kleefs genoemd en dan weer Gelders. Ik zal mij dan 
ook beperken tot de hoofdlijnen welke door meerdere 
geschiedschrijvers genoemd worden.  
 

 Karel van Gelre 
 
Wat vooraf ging 
In de jaren voor 1502 was er regelmatig oorlog cq 
schermutselingen tussen de Gelderse en Kleefse overheden. 
Uiteindelijk werd er een wapenstilstand afgesloten die in 1502 
afliep. Aan Kleefse zijde dacht men er niet aan dat eventuele 
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vijandelijkheden na afloop van deze wapenstilstand weer konden 
oplaaien. Het tegendeel was echter waar omdat  Hertog Karel van 
Gelre in het geheim een grote troepenmacht aan de grens had 
samengetrokken. Met deze troepen viel Hertog Karel van Gelre 
het Kleefse Land binnen richting Anholt (een kasteel aan de 
huidige Duitse grens). Deze inval was een afleiding voor de 
werkelijke reden, namelijk de verovering van Huissen. Hertog 
Karel van Gelre dacht dat Huissen een makkelijke onbeschermde 
prooi zou zijn. Helaas voor hertog  Karel van Gelre had men die 
afleidingsactie door, en was Huissen in tussentijd door Emmerich 
voorzien van voedsel, wapens, en een kleine troepenmacht. 
 
De belegering en bevrijding 
 
Omdat de verrassingsaanval mislukt was, kon Hertog Karel alleen 
nog maar overgaan tot een belegering en beschieting. Deze aanval 
veroorzaakte grote woede in het Kleefse Land. Men sprak dan 
ook van een laffe en verraderlijke overval. De steden Emmerich, 
Rees,en Wesel verzamelden als eerste soldaten/burgers in 
Emmerich, terwijl ook nog Kleefse troepen onderweg waren om 
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zich bij hen te voegen. 

 
  
 
 
Dit leger zou onder de leiding van de Graaf van Kleef staan, die 
hiervoor het hoofdkwartier in Emmerich had ingericht. De woede 
onder de soldaten/burgers van Emmerich, Rees en Wesel was  
Graaf Johan van Kleef  met zijn leger. 
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Foto :Graaf Johan van Kleef   met zijn leger. 
 

dermate groot, dat men vertrok zonder bevelen van de Graaf af te  
wachten, en na een mars langs de Rijn sloegen ze hun kamp op 
tegenover dat van de Geldersen. 
Omdat dit leger voor het grootste gedeelte bestond uit burgers 
(men had meer moed dan ervaring) werden de beroepssoldaten 
(ca 80 man) apart in een hinderlaag gelegd. Hertog Karel van 
Gelre, die zelf een leger  van beroepssoldaten had, keek hij 
minachtend neer op het in zijn ogen boerenleger. Hij onderschatte 
tevens het aantal (boeren) soldaten. Zijn plan was om 's nachts het 
kamp van de tegenstanders te overvallen, en hij stak hiervoor met 
3000 man de Rijn over naar de Pleij. Deze overtocht was echter 
opgemerkt, en in plaats van slapende soldaten stuiten ze op een 
goed georganiseerde verdediging. Dit stagneerde de strijd in het 
nadeel van de Geldersen, en toen ook nog de beroepssoldaten van 
achter en opzij aanvielen was de overwinning voor de Kleefsen 
nabij. (Hierbij is Karel in Kleefse handen gevallen en door een 
Moor bevrijd, het bekende verhaal van de wildeman). Nadat ook 
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nog de troepen uit Kleef waren gearriveerd en in de aanval gingen 
was de zege voor de Kleefsen kompleet, en vluchtten de 
Geldersen met achterlating van alle kanonnen, 500 doden en 500 
gewonden. 
n.b Sommige bronnen geven ook aan dat bij deze gevechten de 
Huissenaren vanuit de stad ook 
     de Gelderse troepen aanvielen. 
n.b Het landschap in de polder/pleij moet destijds veel meer 
begroeiing gekend hebben dan  
      tegenwoordig. De verdediging had voordeel van het terrein, 
en men kon in een hinderlaag 
      gaan liggen. 
n.b Dat Hertog Karel de Rijn overstak richting Pleij, houdt in dat 
hij met zijn troepenmacht 
aan de westkant van Huissen gelegerd moest zijn. Na deze 
overtocht zou hij dan de Kleefsen overvallen ter hoogte van 
Angerooyen. (zie ook publicatie's van Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit 
over deze veldslag)  
 
Het vervolg 
 
De slag om Huissen was slechts het begin van een aantal 
veldslagen. 
 
Het begon met een uitval van woedende Huissenaren die via 
Zevenaar het kasteel in Keppel bestormden. 
(Die Burger aus Huissen, aus rache fur die durch die belagerung 
erlitten bedrangnis) 
In het kasteel Keppel bevond zich de Gelderse veldheer Friedrich 
van Boerst, die met zijn manschappen gevangen genomen werd. 
De inwoners van (het Gelderse ) Zutphen werden daarna ingezet 
om het kasteel weer te ontzetten. Als reactie hier weer op kwamen 
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de soldaten uit Emmerich de Huissenaren te hulp. Er ontbrandde 
een verschrikkelijke strijd die resulteerde in de gevangenneming 
van 150 ruiters en 500 soldaten, die in triomftocht naar Emmerich 
of Huissen werden gevoerd. 
 
Door het bovenstaande was men dermate moedig geworden, dat 
de grens overschreden werd 
en dorpen als Enden, Ulft en Randwijck geplunderd werden. 
 
Op de terugtocht van deze plunderingen werd de weg versperd 
door een Arnhemse- en Nijmeegse troepenmacht. Omdat de weg 
terug afgesneden was, bleef alleen de strijd over. De Kleefsen 
splitsten zich in twee troepen en gingen de strijd aan met de moed 
der wanhoop. In strakke gesloten gelederen stormden ze op de 
vijand af en wat voor niet mogelijk werd gehouden werd de strijd 
werd besloten met een overwinning van de Kleefsen, waarbij ze 
nog eens duizend gevangenen maakten, die in triomftocht naar 
Huissen werden gevoerd. (dit zou in de buurt van Elden gebeurd 
kunnen zijn. Een Arnhemse Burger wordt voor zijn dapper 
aandeel in de strijd bij Elden genoemd) 
 
In december viel de Hertog van Gelre nog eenmaal het Kleefse 
land binnen met een leger van duizend man, maar de Huissenaren 
namen daarvan tweehonderd gevangenen en joegen de rest op de 
vlucht. 
 
In 1503 werd door bemiddeling van de Koning van Frankrijk, 
weer een vrede gesloten. Deze hield slechts drie jaar stand. 
 
Dat de slag om Huissen geen kleinigheid was blijkt uit 
onderstaande passage uit een brief van Keizer Maximiliaan aan 
zijn zoon. 
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1502 Aug. 13. Augsburg  
KM an seinen Sohn Ehg Philipp:  Ehg Philipp wird erfahren 
haben, daß Herr Karl von Geldern1) und die Untertanen des 
Hgtms Geldern KM inständig gebeten haben, sich mit ihnen zu 
verständigen, damit Herr Karl von Geldern im Hgtm Geldern 
friedlich Aufenthalt nehmen kann, wozu KM angeblich 
zugestimmt haben soll.  

 Aber während dieser Verhandlungen hat Karl von Geldern 
entgegen den Vereinbarungen das Gebiet des Hgs (Johann) von 
Kleve angegriffen und dessen Städte und Dörfer beraubt und 
verbrannt. Er will die Gebiete von Kleve jenseits des Rheins 
erobern und belagert die Stadt Huijsen (Huissen bei Arnheim) 
mit schwerer Artillerie; er wurde aber abgeschlagen und verlor 
seine gesamte Artillerie. 1600 Mann sind gefallen oder wurden 
gefangengenommen.  
Hij wilgebieden aan de overzijde van de Rijn veroveren en 
belegert de Stad Huissen met zware artillerie. Hij werd echter 
verslagen en verloor zijn gehele artillerie. 1600 man zijn gevallen 
of werden gevangen genomen. 
 
 
Nawoord 
Uit het bovenstaande blijkt wel dat het beleg en ontzet van 
Huissen veel groter is geweest dan men vaak denkt. Ook de 
actieve inzet van de Huissenaren is een onderdeel wat nog niet 
echt bekend en uitgezocht is. Misschien is geheel wel de reden dat 
men in de jaren na 1502 tot wel 3 weken lang het beleg en ontzet 
gevierd werd, waarbij men de beste bieren uit de omgeving liet 
aanrukken.  
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Federatieve schuttersdag Loil 
 
Op 14 september werd door de 90 jaar oude jubilerende 
schuttersgilde Loil-Vooruit de federatieve Gelderse schuttersdag 
georganiseerd. Er was een flinke opkomst van Gilden en 
schutterijen uit Gelderland. 
Een kleurrijk geheel. Bijzonder dit keer was dat de Gelderse 
Gilden een aparte plaats kregen in de optocht. En ook aandacht 
aan werd besteed. De koningen waren al vroeg vertrokken naar 
Loil voor de opening met de erewijn. Later kwamen de 
Gildenbroeders met de bus aan. Voordat de wedstrijden begonnen 
was er de rondgang door het dorp. Een kleurrijke stoet met 
vendeliers, bielemannen, muziekgroepen en de Gilden met hun 
trommen. Na het defilé, en de officiële opening begonnen de 
wedstrijden. Wij deden mee met de vendelwedstrijden, maar ook 
onderweg wordt je beoordeeld.  
Na de wedstrijden was er het gezellig samenzijn met alle schutters 
en broeders in de feesttent.  
Tijdens dit concours hebben we een eerste prijs behaald voor het 
marcheren en defileren en een eerste prijs met het vendelen. Weer 
een geslaagde dag. 
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Na de optocht was er de massale vendelhulde waar wij ook aan 
meededen. Brabantse en Gelderse Gilden broederlijk naast elkaar. 
Daarna begon het feest, waar wij met z'n allen erg van genoten 
hebben. Zoals elk jaar stond verbroedering weer hoog aan het 
lijstje. We hebben veel nieuwe mensen leren kennen en veel 
plezier gemaakt. Helaas ging de tijd veel te snel voorbij en 
voordat we het wisten zaten we weer in de bus terug naar 
Huissen. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag en kijk er nu al naar 
uit volgend jaar weer te gaan. 
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Plechtige investituur Nobele 
Orde Papegay. 
 

Jan Wannet 
 
14 november vond in de kolveniershof te Antwerpen de plechtige 
investituur plaats van de Nobele Orde van de Papegay. Dit keer 
was het voor mij een bijzondere zitting. In maart van dit jaar was 
ik gevraagd voor de functie van referendaris van de Nobele Orde 
voor de provincie Gelderland. 
Hierop heb ik ja gezegd, en in november zal tijdens de investituur 
de benoeming officieel worden. Referendaris is contactpersoon 
voor de Nobele Orde voor alle Gilden en schutterijen in 
Gelderland. Ook voor de aanvraag van onderscheidingen zal via 
de referendaris lopen en samen met de gehele kanselarij worden 
beoordeeld. Ik ben ook zeer vereerd met deze benoeming. Na de 
benoeming door de kanselier mocht ik plaats nemen bij de andere 
referendarissen op het podium. Wat een mooie verrassing was de 
bevordering van zilveren naar gouden Papegay!  
Koningen en bestuur waren bij deze plechtigheid aanwezig. We 
hebben deze dag afgesloten met een smakelijke en gezellig diner, 
met de overige leden van de kanselarij en andere Gildenbroeders. 
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DE GELDERSE GILDEN 
Zijnde een overlegorgaan van de Gilden in de 
provincie Gelderland 

 
verslag van de bijeenkomst  
op maandag 9 november 
2009   
bij het Sint Anna Gilde in de 
Tinne in de stad Hattem. 
 
 
 

 
 
Koning Frank Henry van de gastgilde heette eenieder welkom in 
De Tinne. Hij stelde – als voorzitter van het bestuur – zijn mede 
meesters voor en verhaalde een stuk geschiedenis van het aloude 
Sint Anna Gilde.  - In 1465 reeds waar genomen in de stad. – In 
1785 door Daendels nieuw leven ingeblazen tijdens een 
instandhoudingsvergadering. – ’t Gilde had toendertijd het recht 
een gemeenteraadslid te leveren. – In 1786 werden de patriotten 
weer weggejaagd. – In 1864 stierf de laatste gildebroeder en het 
gilde sliep weer in. – De eigendommen van het gilde gingen naar 
de Gemeente Hattem. – De Gilde werd officieel niet opgeheven! -  
In 2007 wederom een instandhoudingsvergadering!! – momenteel 
bevat de Gilde 37 mannen broeders en bezit  menig atribuut en 
een gepast tenue 
 
Het federatief concours te Loil: 
 Concluderend mag het een goede, mooie en leerzame dag 
genoemd worden Enige reacties:. A.) In de massaliteit kom je tijd 
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te kort om alle elementen te beleven en elkaar echt te ontmoeten.  
B.) Kennismaking met de Federatie positief en bijzonder prettig. 
Wel effe wennen. C.) Contact tussen de Gelderse Gilden blijven 
koesteren inclusief de unieke ontmoetingssfeer en onderlinge 
hulpvaardigheid en ondersteuning. D.) Bij een volgende 
uitnodiging vooraf één adres namens de G.G. laten communiceren 
met de organisatie en de Federatie. Kortom het was een goede 
ervaring voor die Gildebroeders die het voor het eerst 
meemaakten.  
 
Er werden nog verschillende ervaring uitgewisseld en de 
vergadering werd gesloten met de Christelijke groet en 
gezamenlijk werd het Gelderse Gildenlied gezongen. 
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Sint Joris 
Sjoerd Wannet 

 
 
We beginnen nu met een serie over 
heiligen. Heiligen zijn namelijk alom 
vertegenwoordigd in de Gilde 
wereld. Twee uitgave geleden 
werden Sint Gangulphus en Sint 
Laurentius behandeld. We beginnen 
nu met Sint Joris om de volgende 
uitgave verder te gaan. Heiligen zijn 
er genoeg elke gilden heeft 
onderhand wel zijn eigen 
beschermheiligen. We gaan nu 
verder met Sint Joris de 

beschermheiligen van ons eigen kruisbooggilde. Verder natuurlijk 
ook een bekend persoon binnen de scouting en beschermheilige 
van Engeland en Catalonië. 
 
De meeste beschermheiligen hebben ook daadwerkelijk bestaan. 
Daar is dan historisch materiaal over gevonden of hun 
heiligenlevens (Vitae) zijn opgetekend vlak na hun dood. Bij Sint 
Joris is dit verhaal echter veel later opgetekend en klopt het 
mythisch verhaal niet met de historische persoon. 
Historisch besef was niet alom aanwezig in de middeleeuwen, het 
hoogtepunt van de Vitae. In de middeleeuwen kon men gerust een 
schilderij maken waarop de kruisiging van Jezus Christus te zien 
was, waarbij de omstanders gekleed waren naar de nieuwste mode 
van hun tijd. Daarom maakte het ook niet uit dat het verhaal van 
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Sint Joris verzonnen was het stond immers voor goede ridderlijke 
waarde zoals eer, trouw en deugdzaamheid. 
 
Het vermoeden is dat als Sint Joris al een historisch figuur is 
geweest hij rond het jaar 270 is geboren in het huidige Palestina. 
Palestina werd toen overheerst door de Romeinen. Sint Joris 
diende toen waarschijnlijk in het leger van de Romeinen. Dit was 
een streng georganiseerd leger en het was totaal niet de bedoeling 
dat soldaten in hun eentje gingen rond zwerven. 
Toen Sint Joris 14 jaar was werd Diocletianus (r. 284-305) keizer 
van het Romeinse rijk. Het Romeinse rijk liep toen al op zijn 
achterpoten en was een schaduw van wat het ooit geweest was. 
Gelukkig voor de Romeinen was Diocletianus een grote 
hervormer en zorgde voor een extra levensduur van het Romeinse 
rijk. Dit deed hij door het rijk op te delen in een Tetrarchie, niet 
meer een keizer had de macht maar die macht werd gedeeld over 
twee keizers. Een in het oosten en een in het westen.  
Aan de andere kant was Diocletianus wel de laatste keizer die de 
Christenen vervolgde. Zijn opvolger Constantijn de grote (r. 307-
337) verklaarde namelijk met het Edict van Milaan (313) het 
christendom tot geaccepteerde godsdienst.  
Sint Joris was een legionair in het Romeinse leger. Op een dag 
kwam Sint Joris aan bij de stad Silena in het huidige Libië. Bij 
Silena leefde in het meer een draak die met zijn adem de hele 
streek en stad vergiftigde. De stadsbewoners werden afgeperst 
door de draak. Hij zou niet met zijn adem de hele boel vergiftigen 
als de stadsbewoners hem maar twee schapen per dag geven. Op 
een gegeven moment waren de schapen echter op. Dus werden er 
mensen geofferd die door het lot werden aangewezen. Op een dag 
viel het lot op de dochter van de koning. De koning bood al zijn 
rijkdommen om iemand anders aan te wijzen, het mocht niet 
baten de dochter zou geofferd worden. 
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Op de dag dat de dochter geofferd 
reed Sint Joris langs die plaats. Hij 
vroeg haar wat ze deed, en zij smeekte 
hem om weg te gaan omdat hij anders 
zou sterven. Onverschrokken als Sint 
Joris was deed hij dat natuurlijk niet 
en wachtte op de komst van de draak. 
Toen de draak kwam maakte Sint 
Joris het heilig kruisteken en begon 
met het gevecht. Uiteindelijk doorstak 
hij de draak met zijn lans. Hij bond de 
riem van het meisje om de nek van de 
draak en voerde de draak mee naar de 
stad. In de stad aangekomen zei Sint 
Joris dat hij de draak zou doden mits 
de bevolking zich liet dopen. Zo 

geschiedde het en die dag lieten 15.000 mensen zich dopen. 
Dit verhaal kwam ook Diocletianus ten ore die hier natuurlijk niet 
zo blij mee was. Hij liet Sint Joris oppakken en martelen. De 
martelingen waren zo erg dat hij een martelaarsdood stierf. 
 

Een mooi verhaal. Het probleem is alleen dat de historische 
persoon van Sint Joris leefde in de tijd van Diocletianus en de 
daden die verrichte kenmerkend zijn voor middeleeuwse 
ridderverhalen. Vandaar dat er door historici veel wordt 
getwijfeld aan de authenticiteit van het verhaal. 
Niettemin werd Sint Joris in de middeleeuwen met veel lof 
ontvangen en was het symbool van goed ridderschap. Richard 
Leeuwenhart koning van Engeland ging zelfs onder bescherming 
van Sint Joris op kruistocht naar het Heilige Land. Tegenwoordig 
is Sint Joris beschermheilige van de Scouting en natuurlijk van 
ons eigen kruisbooggilde. 
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De grote ontdekkingsreis 
        

 Sjoerd Wannet 
 
De expeditieleden waren inmiddels weer op weg over het pad der 
wijsheid. Ze hadden vorige keer een extra lange rust gehouden, 
zodat ze nu beter uitgerust weer op pad konden gaan. De wijze 
oude heer van vorige keer had ze namelijk veel verteld over de 
heiligen in de Gildewereld. Zoveel zelfs dat ze wel een heel boek 
erover konden schrijven.  
Het was al een tijd geleden dat ze de bewoonde wereld hadden 
verlaten en het grote Gildenbos in waren gegaan. Ze hadden 
inmiddels geleerd over de heiligen van de Gildewereld en over 
wat nou precies het verschil was tussen een Gilde en een 
schutterij. Dat laatste natuurlijk zeer oppervlakkig want je kunt 
over dat verschil veel boeken vol schrijven. 
Nadat de expeditie een tijdje aan het reizen was zagen ze opeens 
een zompig moeras voor zich. Het juridisch moeras, lastig om je 
in te bewegen en als je een fout maak blijf je erin vast zitten om er 
nooit meer uit te komen. 
Binnen het Gilden Sint Laurentius en Sint Gangulphus zijn er 
namelijk verschillende juridische vormen. Zo is er de vereniging 
Gilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius binnen de stad 
Huissen, Stichting viering Gildenfeesten en Concouren en 
Stichting 1411-1661. Lastig is dat want je hebt drie verschillende 
juridische vormen, maar wat houd nou wat in? Een doolhof 
waarin je gemakkelijk kunt verdwalen. 
De kern van het Gilden is de vereniging Gilden van Sint 
Gangulphus en Sint Laurentius binnen de stad Huissen. Dat is de 
vereniging die alle activiteiten uitvoert die de Gilden doet. Als je 
het Gilden ergens ziet lopen is dat hoogstwaarschijnlijk de 
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vereniging. Daar worden de mensen ook lid van en bepaald het 
gekozen bestuur welke activiteiten ondernomen worden. Daarbij 
natuurlijk kijkend naar de doelstelling van de Gilden en dat is 
traditie m.b.t. het Gilden in stand houden. In een vereniging zijn 
de leden de baas en die beslissen wat er gebeurd. In het Gilden 
hebben de leden een bestuur gekozen dat de dagelijkse taken 
afhandelt. De kern blijft dus de vereniging. Maar daarom heen 
hangen twee stichtingen. Stichting viering Gildenfeesten en 
Concouren is een stichting dat grote Gildenfeesten organiseert, of 
andere buitengewone activiteiten. Een voorbeeld van activiteiten 
die de stichting heeft georganiseerd is het Lingewaards 
Koningschieten en het 500 jarig bestaan van het beleg en ontzet. 
Tegenwoordig is de stichting bezig met het organiseren van het 
350 jarig bestaan van het Sint Laurentiusgilde in 2011. Het 
voordeel van de stichting is dat die onafhankelijker kan opereren. 
Een stichting heeft namelijk geen leden maar alleen een bestuur 
dat uitmaakt wat er gebeurd.  
Ook een voordeel is dat als er een groot feest wordt georganiseerd 
en het lukt financieel allemaal niet dan alleen de stichting failliet 
zal gaan en niet de gehele Gilde. En een groot feest vergt 
natuurlijk veel organisatie en dat kan de stichting dan op zich 
nemen i.p.v. de Gilden. 
De laatste stichting die nog bestaat is de stichting 1411-1661. 
Genoemd naar de oprichtingsdata van respectievelijk Sint 
Gangulphus en Sint Laurentius. De stichting 1411-1661 is 
eigenlijk een beheerderstichting. Alle Gildeattributen zijn 
namelijk in bezit van de stichting en dus niet van de vereniging. 
Dit is heel handig omdat die stichting niks onderneemt en dus ook 
nergens financieel aansprakelijk voor gesteld kan worden en 
daardoor de attributen moeten verkopen. De stichting doet 
daarnaast ook nog fondsen werven voor de Gilden. Geld is 
namelijk altijd belangrijk. 
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Met veel moeite kwam de expeditie uiteindelijk uit het juridisch 
moeras. Het was hun inmiddels al een stuk duidelijker over wat 
voor verschillende juridische constructies er zijn. Voortaan 
zouden ze een stuk beter hun weg kunnen vinden in het grote 
Gildenbos. De expeditie was wel verheugd dat ze eindelijk het 
juridisch moeras uit waren.     
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Archief, een stoffige bezigheid een 
(her)ontdekkingsreis of beiden? 
 
Al enige tijd is de opzet en de wijze van archivering van 
allerhande gilde documentatie menigeen een doorn in het oog.  
Al het gekregen en verkregen materiaal werd in een kartonnen 
doos gedaan en vervolgens in de archiefkast bewaard. 
De nadruk lag daarbij vooral op het bewaren, enig inzicht wat er 
in de loop der jaren aan documentatie is opgebouwd ontbreekt, zei 
het dat we van het in bezit hebben van een document wel wisten 
en dat het ongeveer ‘daar’ ergens zou moeten liggen, ‘daar’ was 
in dat geval: de archiefkast.   
De hoogste tijd dus om het archief te organiseren in die zin dat we 
vrij snel kunnen vaststellen wat er voorhanden is, waar het 
betrekking op heeft maar ook waar het te vinden is. 
Welnu, hierin is een eerste stap gezet; de hele archiefkast is 
uitgepakt en er is een eerste grove inventarisatie en sortering 
gemaakt, met recht een stoffige bezigheid. 
Dozen vol programmaboekjes, feestgidsen, folders van even 
zovele evenementen maar ook documentatie te gebruiken als 
naslagwerk, in de vorm van tijdschriften en boeken uitgebracht ter 
gelegenheid van iets dan wel ter herinnering aan. 
Taak is nu om alles te registreren in een overzicht (database) 
zodat we inzicht krijgen wat er in de loop der jaren allemaal 
hebben opgeslagen. 
Aan de hand van het overzicht kunnen we alles weer op soort en 
onderwerp gaan sorteren, eventueel bundelen, en niet te vergeten 
administratief vastleggen en archiveren. 
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Uitgangspunt hierbij is wel dat er in principe niets wordt 
weggedaan tenzij overduidelijk vaststaat dat het document in alle 
opzichten van generlei waarde is. 
Ook zal worden bekeken of documenten die het slachtoffer 
dreigen te worden van de tand des tijds  kunnen worden veilig 
gesteld door ze te digitaliseren. Met name de leesbaarheid van 
brieven en krantenknipsels zijn onderhevig aan vervaging en 
dreigen uit een te vallen.   
Voorts zal worden gelet op documenten die historisch gezien zo 
waardevol zijn dat het bewaren hiervan op een plaats zou moeten 
gebeuren waar de veiligheid meer is gewaarborgd. 
Kortom een hele uitdaging maar bij welslagen (en daar gaan we 
zeker vanuit) krijgen we de beschikking over een geordend en 
modern archief waaruit we op elk gewenst moment op efficiënte 
wijze kunnen putten. We houden u op de hoogte. 
 
De PR commissie (archief) 
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Kerstmis 2009 
Huissen bij kaarslicht.  
Sfeer. Gezelligheid. 
Midden in de winternacht 
zoeken we naar warmte. 
We genieten van de vrieskou, 
maar verdrijven maar al te graag  
de koude uit ons eigen leven. 
Kerstmis: vrede op aarde. 
Maar vrede begint 
allereerst bij onszelf. 
Tenminste.. dat hopen we. 
Want in het warme licht 
van een zalig kerstfeest 
voelen we de onvrede. 
Onvrede met onszelf, 
onvrede met de ander. 
Leegte, eenzaamheid: 
ze voelen koud aan 
midden in die winternacht. 
Maar in diezelfde nacht 
gaat de hemel open. 
Een klein lichtje, 
een Kind, nieuwe toekomst. 
Nieuwe hoop op vrede. 
Dat Kind zegt warmte aan, 
want het spreekt tot ons hart. 
Kijkend in het eigen hart 
kunnen we voor dat Kind 
niet koud en onbewogen blijven. 
En zo mogen we met een open hart 
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