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REDACTIONEEL

Een#nieuw#jaar.
Met&2012&vers&in&het&geheugen&2013&in& &&&&Frits&van&Brummelen

Beste1Gildebroeders1en1Gildezusters.1Er1 ligt1weer1een1gildejaar1achter1ons.1Een1jaar1met1vreugde1en1
verdriet,1ook1dat1hoort1bij1 het1leven,1 zo1ook1bij1 onze1Gilden.1 Een1jaar1met1vele1mooie1acMviteiten,1
zieke1gildebroeders1en1 zusters1en1het1 overlijden1van1 ons1 oudste 1Gildelid.1 Dat1 is1nu1eenmaal1 het1
leven.

Maar$we$kunnen$terugkijken$op$een$mooi$gildeseizoen,$met$als$hoogtepunten$ons$Beleg$en$Ontzet,$$
het$Koningschieten,$Gelegerd$in$Gelderland$en$de$ $Umdracht.$Wij,$de$Gilden$uit$Huissen,$zijn$binnen$
onze$ kring$ Rijk$ van$Nijmegen$ en$de$ Betuwe$ de$ enige$ die$ elk$ seizoen$al$ beginnen$met$ 6$verplichte$
optrekdagen$en$dan$nog$verder$de$nodige$andere$acEviteiten,$maar$we$zijn$graag$geziene$gasten.

Ook$ kunnen$ we$ toejuichen$ dat$ onze$ jongeren$van$ het$ St.$ LaurenEusgilde$ zijn$ begonnen$met$ een$
scholenproject,$we$kunnen$zeker$weer$ een$aantal$ jeugdleden$gebruiken.$Wij$wensen$onze$ jongeren$
dan$ook$veel$succes$met$het$scholenproject.

We$ $ kunnen$ons$weer$ langzaam$ gaan$opmaken$voor$een$nieuw$ gildejaar$met$vele$ acEviteiten.$ En$
daarbij$ spreken$we$ de$ hoop$ uit$ dat$ het$ voor$ iedereen$ een$goed$gildejaar$ mag$ worden$ in$ goede$
gezondheid,$met$veel$Broederschap,$Dienstbaarheid$en$Trouw.

U$allen$een$zeer$gelukkig$nieuwjaar$gewenst.
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25#Jaar#Gildenkroniek
De&laatste&editie&van&dit&jaar.& Jan&Wannet

De1laatste1uitgave1van12012.1 Een1 afsluiMng1 van1 het1jubileumjaar1 van1de1Gildenkroniek.1 Een1rusMg1
jubileum,1maar1wel1een1mijlpaal.1Na1251jaar1is 1er1een1flink1naslagwerk1ontstaan1,1met1verhalen1door1
en1 over1 Gildebroeders.1 Maar1 ook1 archiefstukken1 die1 normaal1 alleen1 in1 een1 kast1 liggen1 zijn1
gepubliceerd.1 1Voor1velen1een1openbaring1over1de1historie1van1ook1de1“gewone”1gildenbroeder.1 1 In1
deze1uitgave1wordt1verteld1over1de1ontdekking1van1verloren1archiefstukken.1 1De1laatste1kroniek1van1
dit1jaar1is1weer1een1gevarieerde1uitgave1geworden.1

Een$Zalig$KersLeest,$en$een$goed$en$gezond$2013$gewenst.



GILDENNIEUWS

Gildenagenda
De&activiteiten&van&2013

Naast1 onze1 vaste1Gildendagen1 zijn1 er1 ook1weer1 diversen1 andere1acMviteiten.1 Sommige1van1 deze1
acMviteiten1worden1bezocht1door1een1delegaMe,1en1andere1weer1met1de1gehele1Gilden.1

051Januari$$ NieuwjaarsrecepEe
241Januari1$ Groot$Bestuur

031Februari1$ Ledenvergadering

161Maart1$ OntmoeEngsdag$Gelderse$FederaEe,$Kring$MonLerland$$$$$$$$$$$$$$$
311Maart$$ Paasvuur

071April1$ Beloken$Pasen
181April1$ Groot$Bestuur
211April1$ Stemmen$schieten$en$ledenvergadering
301April1$ Koninginnendag

041Mei$$ Dodenherdenking,$kranslegging$oorlogsmonument
051Mei1$ Gangulphusdag,$Beste$schuSer$Sint$Joris
261Mei1$ Kringdag$rijk$van$Nijmegen$de$Betuwe$bij$EMM$Ooij$

021Juni1$ Umdracht$
091Juni1$ Aanbestedingsvergadering
221Juni1$ Beleg$en$ontzet
231Juni$ Koningschieten

071Juli$ Afrekeningsdag
071Juli1$ Uitgenodigd$als$gast$bij$schuSerij$Sint$Johannes$Zeddam
301juli1$ Huissense$dag$verkoop$kalender$2013

111Augustus1$ LaurenEusdag
251Augustus$$ Kerkwijding

011September$$ FederaEef$concours$Leuth,$vriendenkring$Leuth
081September1$ 60$jaar$heropleving$Sint$Joris$Budel
191September$$ Vleiskeure’$Huissen

241Oktober$$ Groot$bestuur
281Oktober$$ Najaarsledenvergadering

231November1$ InvesEtuur$Nobele$Orde$Antwerpen

141December1$ Huissen$bij$Kaarslicht
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GILDENNIEUWS

Gilden#bezoeken#scholen
Bezoeken&bij&‘t&Tweespan&en&Het&Drieluik

RegelmaMg1 gaan1gildenbroeders1op1 bezoek1 bij1 scholen1 om1 te1vertellen1 over1 de1 rijke1 historische1
gildengeschiedenis.1 Er1 wordt1 niet1 alleen1 verteld1 over1 de1 geschiedenis1 maar1 ook1 over1 de1
tegenwoordige1funcMe1van1de1gilden.1En1ook1het1vendelen,1tamboeren1en1andere1gildenfuncMes.1

Er$worden$oefenvlaggen$meegenomen,$zodat$de$ kinderen$kunnen$“voelen”$wat$het$vendelen$is.$Wat$
opvalt$is$dat$veel$meiden$enthousiaster$ zijn$dan$de$ jongens.$Helaas$laten$onze$ statuten$het$niet$toe$
dat$vrouwen$lid$kunnen$worden.$Maar$wie$weet…??

De$ afgelopen$maanden$ hebben$we$ het$ Tweespan$bezocht,$ Ejdens$hun$ schoolkamp$en$ school$ het$
Drieluik.$ Het$waren$weer$ leuke$ochtenden$en$de$ gilden$zijn$weer$een$beetje$ bekender$ geworden$in$
het$steeds$groeiende$Huissen.

Huissense Gildenkroniek - December 2012  | 6



ACTIVITEITEN

Gelegerd#in#Gelderland
Fantastische&dag& &&&&&Bert&Bouwmeister

Naast1 de1 indrukwekkende1 Airborne1 herdenking1 met1 luchtlandingen1 van1 meer1 dan1 10001
parachuMsten1was1er1op1de1Ginkelse1Heide1op1221september,1wat1ons1herinnerde1aan1de1donkere1
dagen1 in119441Mjdens1de1 operaMe1Market1 Garden,1 ook1 een1plaats1 ingeruimd1voor1 de1Huissense1
Gilden.1

De$ Gilden$ maakten$ deel$ uit$ van$ de$
manifestaEe$ “Gelegerd$ in$Gelderland”$
met$ 2000$ jaar$ militaire$ historie$ van$
Gelderland$ en$ waanden$ zich$ even$
terug$ in$ de$ Ejd$ en$voelden$zich$ weer$
even$een$echte$ vechter$ en$verdediger$
uit$ 1502$ van$ hun$ stadje$ en$ konden$
even$ ervaren$ hoe$ hun$ voorvaderen$
toen$geleefd$hadden.$

Zo$ liep$ je$ ineens$ in$ een$ Romeins$
legerkamp$en$dan$weer$stond$je$in$een$
middeleeuws$kampement$van$Grollenaren$en$was$Hugo$met$zijn$middeleeuwse$mannen$en$vrouwen$
bezig$om$ hen$te$ instrueren$met$ sabels$en$speren$om$de$ Huissense$Gilden$te$ ondersteunen$met$hun$
gevecht$op$de$Ginkelse$Heide.$

Daarnaast$stonden$er$vele$nostalgische$legervoertuigen$uit$de$ 2e$W.O$en$de$ jaren$daarna$en$waar$ ik$
bijna$ niet$ bij$ weg$ te$ slaan$ was,$ een$ idenEeke$ YP$ 408$ in$ originele$ uitrusEng$ waar$ ik$ in$ 1966,$ als$
dienstplichEg$militair,$mee$gereden$heb.$

De$ Gilden$ hadden$ voor$ deze$ dag,$ de$ herdenking$ van$ de$ slag$ uit$ 1502,$ versterking$ gekregen$ van$
troepen$uit$Huissen$onder$aanvoering$van$prins$Robert$d’n$Bouwmeister.$Toch$een$beetje$onwennig,$
want$er$werd$tensloSe$een$veldslag$geleverd$en$je$kon$zomaar$tot$de$gesneuvelden$behoren.$
Tegen$10.00$uur$was$ons$eerste$ optreden$en$konden$we$eventueel$de$dingen$die$niet$helemaal$goed$
gingen$ recht$ zeSen$ voor$ ons$ finale$ optreden$ ’s$middags.$ Het$ ging$ uiteindelijk$ heel$ goed$ en$ het$
beloofde$wat$voor$de$middag.$

Tevens$was$er$een$stand$ingericht$met$allerlei$wetenswaardigheden$over$onze$Gilden$en$we$mochten$
niet$ klagen$v.w.b.$ de$ getoonde$ belangstelling$ .$ Voor$de$ kinderen(ruim$300)$was$ er$een$educaEeve$
“vossenjacht”$georganiseerd.$Ze$kregen$tekst$van$de$Gilden$te$ lezen$en$foto’s$van$Gildenbroeders$in$
de$hand$gedrukt$met$de$opdracht$ze$op$te$zoeken$in$de$buurt$van$het$kampement.$

Tegen$14.00$uur$ was$het$ dan$ zover$ de$ beide$ legers $die$ de$ slag$uit$1502$uitbeeldden$(het$ Beleg$ en$
Ontzet$ van$ Huissen)$ stonden$ gereed$ om$ elkander$ te$ treffen$ op$ de$ Ginkelse$ Heide.$ Onder$
kanongebulder,$ veel$ rook$en$kabaal,$ speren$en$vlaggen$stonden$de$beide$ legers $tegenover$elkander$
en$nadat$ allereerst$de$ vaandels $werden$gezwaaid$werd$onder$ een$ indrukwekkend$tromgeroffel$van$
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VERVOLG:
Gelegerd'in'Gelderland

onze$tamboers$de$slag$geleverd$en$waarbij,$hetzelfde$als $in$Huissen,$wederom$de$historie$bepaalt$dat$
het$Gelderse$leger$van$Hertog$Karel$van$Gelre$in$de$pan$wordt$gehakt.$

Men$ spreekt$ van$ een$ bezoekersaantal$ van$ 75.000$mensen,$ uiteraard$waren$ de$ meesten$gekomen$
voor$de$ luchtlandingen,$ maar$ toch$waren$ er$ vele$ duizenden$ die$ “Gelegerd$ in$ Gelderland”$hebben$
aanschouwd$en$waar$wij$als$Gilden$ook$deel$van$hebben$uitgemaakt.$In$Huissen,$Ejdens$het$Beleg$en$
Ontzet,$hebben$we$iets$minder$belangstelling.$Maar$toch….$

Na$afloop$van$de$gevechten$was$het$nog$even$goed$vertoeven$op$de$Ginkelse$ Heide$en$konden$we$
spreken$van$een$geslaagde$ dag$en$hebben$de$ organisatoren$van$“Gelegerd$in$Gelderland”$een$hele$
grote$pluim$verdiend.$



HISTORIE

Verslag#St.#Laurentiusgilde#teruggegeven
Jaarverslag&van&de&oorlogsjaren& Jan&Wannet

Een1Mjd1geleden1kregen1we1een1oude1houten1kist1die1jaren1op1een1zolder1had1gestaan.1Op1die 1kist1
stond1“broederschap1LaurenMus”.1In1die 1kist1zaten1allerlei1papieren,1posters1van1het1 landjuweel1uit1
19561en1meer1waardevolle1spullen.1Ook1een1half1vergaande1bruine1map.1Die1is1veilig1opgeborgen1en1
met1het1idee1die1bekijken1we1later1nog1wel1eens.1Hij1bleef1onder1in1de1kast1liggen.1Tot1nu.1

Tijdens $het$organiseren$van$de$ verzamelde$ spullen$kwamen$we$ tot$
de$ ontdekking$ dat$ in$ die$ bruine$ map$ de$ notulen$ zaten$ van$ de$
LaurenEusivergaderingen$ van$ 1945$ tot$ 1949.$ Daarna$ is$men$ weer$
overgegaan$tot$het$bijhouden$van$een$gildenboek.$Wij$dachten$alEjd$
dat$ de$ notulen$ en$ verslagen$ uit$ de$ beginperiode$ na$ de$ tweede$
wereldoorlog$er$ niet$meer$waren.$Nu$zijn$alle$ verslagen,$notulen$en$
namenlijsten$compleet$vanaf$1777$tot$heden.

Het$ jaarverslag$ van$ de$ oorlogsjaren$ is$gemaakt$ door$ secretaris $A.J.$
Janssen$ en$voorgelezen$op$de$ eerste$ ledenvergadering$ van$het$ Sint$
LaurenEusgilde$op$dinsdag$18$september$1948.

Oorlogsverslag1van1het1Sint1LaurenMusgilde,11940`1945

“Mijne!Heren,

Als!een!orkaan!is!een!oorlog!erger,!dan!ooit!denkbaar!is!geweest!over!ons!heengegaan.!Diep!greep!die!
oorlog!in!in!ons!aller!leven.!Diep!werd!ook! ingegrepen!in!het!gildenleven.! Aan!de!vooravond!van!10!
mei! waren!de! bestuurders!der!Gilde! nog!bijeen!in!het! gildenhuis.! Er! hing!een!druk!over!allen.!Maar!
geen!ervan!was!zich!toch!bewust,!dat!de!dreigende!gevaren!zo!nabij!waren.!De!andere!morgen!was!er!
de!oorlog!der!lage! landen!aan!de!zee.!Vier!dagen!van!strijd.!Toen!moest!de!ongelijke!strijd!tegen!een!
harde! onderdrukker!worden!opgegeven.! In!die! vier! dagen!waren!we! vol! van!zorg.!Over! onze!eigen!
verwanten.! Maar! ook! over! onze! gildenbroeders,! Theo! Brons,! Jan!Melchers,! Harry! Demon! en! Thijs!
Hendriks!waren!in!het!leger.!Sommigen!van!hen!stonden!aan!de!Grebbe.!Gelukkig!allen!keerden!terug.!
Maar! toch!mogen!wij! trots !gaan,! omdat! zij! allen!wisten!wat!hun!plicht! was !en!die! zolang!het!hun!
mogelijk!was!uitvoerden.!Het!was!immers!een!gildenbroeder,!die! zolang!bleef!doorschieten!met!zijn!
mitrailleur,!waar!de!poot!onderheen!geschoten!was!tot!zijn!jas!schroeide.!
De!_jd!der!beze`ng!kwam.!Eerst!werkten!we!nog!door,!hoewel!veel!belemmerd!werd.!
Geen! schuaersfeest.! Verschillende! optochten! minder.! Het! tweede! oorlogsjaar! werd! alleen! nog!
moeilijker!en!menig!verzoek!werd!door!een!N.S.B.!procureur5generaal!willekeurig!verworpen.
We! !mochten!niet!optrekken!toen!onze!koning!ging!trouwen!en!moesten!hem!in!s_lte!onze!hulde!gaan!
brengen!en!een!driejarig!koningsmedaille! gaan! overhandigen.! (! Johan! Timmermans!was!in!1940!–!
1945!koning)!Toch!mochten!we!op!de!dag!dat!Duitsland!Rusland!binnenviel! ! (22! juni! 1941)!nog!een!
dansavond!houden.! De! laatste! in!al!die! jaren.! In!een!gilde! dat!meerdere! honderden! jaren!bestaat! is!
voor!na_onaal!Socialisme!geen!plaats !en!we!verdwenen!dan!ook!naar!buiten!van!het!toneel! toen!we!
dreigen! te! worden! ingeschakeld! bij! de! Kultuurkamer.! (De! Kultuurkamer! was! een! door! de! Duitse!
bezeaer! ingesteld! ins_tuut)! Moeilijke! jaren! werden! het,! ook! voor! de! broeders! afzonderlijk.!
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VERVOLG:
''Teruggevonden'verslag'St.'Laurentiusgilde

Verschillende! doken! onder! om! aan!
dwangarbeid! of! krijgsgevangenschap! te!
ontkomen.! Anderen!vervulden!een! taak!bij!
openbare! diensten! van! luchtbescherming!
enz.! Weer! anderen!vervulden!een!taak!van!
moeite! zwaar! in! de! ondergrondse!
beweging.! Velen! in! Huissen! hebben! van!
Bernard!Brons!illegale! blaadjes!ontvangen.!
En!Harry!Martens.! Hoe!menigeen!herdenkt!
h em! n i e t !! H i j ,! d i e! z o r g d e! v o o r!
levensmiddelenkaarten! waardoor! het!
onderduiken! mogelijk! was!! Tensloae!
g e r a a k t e! h i j! e r v o o r! i n! e e n!
concentra_ekamp.! Hij! bracht! van!ons!allen!
in! die! acht! maanden! het! hoogste! offer.!
Gelukkig! spaarde! God! hem! en! hij! mocht!
wederkeren.!Toen!naderde!de!bevrijding.!En!
Huissen,! dat! reeds! door! een! oorlogsband!
deerlijke! liaekens !had!opgelopen,! ging! ten!
onder! op! die! tweede! oktober! door! een!
gruwelijk!bombardement.! !En!ook!ons!gilde!
werd! op! die! dag! zwaar! getroffen.! Want!
D e k e n! v a n! W i j k! o n z e! k r a c h _ g e!
oppergeneraal,!die! zo!ontzeaend!veel! voor!
de! gilden! had! gedaan! bleef! in! dat!
bombardement.! De! Heer! geven! hem! de!
eeuwige!rust.
Toen! een! harde! _jd! van! evacua_e.! In! Mei!
1945!keerden!we!terug.!Het!was!vrede!!Maar!wat!hadden!we!verloren?!Jan!Melchers!keerde!niet!met!
ons! terug.! Als !banneling! is!hij! gestorven.! Thans!mag!hij! echter! in!ons!midden! rusten.!Veel! ook! op!
materieel!gebied!ging!ook! verloren.!We! vonden!ons!schuaersboek! ongeschonden!terug,!hoewel!het!
door!den!handen!der!vandalen!was!gegaan.!Van!ons!zilver!was!veel! van!weg,!maar!wat!ervan!over!
was,!deelden!we!voorlopig!broederlijk!met!het!Sint!Gangulphusgilde,!dat!nog!minder!over!had.!Onze!
adjudantsjerpen!waren!weg.!Een!vlag!was!er!nog.!Ook!de!stokken!der!adjudanten!waren!weg.
Beeld!en!koorkap!waren!weg.! Maar! vooral! is !gebleven!de! wil! om! opnieuw! te! beginnen.!Geholpen!
door!vele!nieuwe!leden,!geholpen!door!een!nieuwe!oppergeneraal,!Pastoor!van!Gendt.!Geholpen!door!
een!nieuwe!koning,! Antoon!Bleumer,!nu!onze!vorige!koning,! die!zo!lang!koning!is !geweest,!door!zijn!
huwelijk!overgaat!naar!het! Sint!Gangulphusgilde.! !Wij!weten!echter!dat!hij! ook!daar!onze!steun!zal!
blijven.!Zo!staan!wij!thans!in!een!nieuwe!_jd!van!vrede.!Wij!danken!God!voor!het!geen!wat!hij!ons!liet.!
Wij!vragen!zijn!onmiskenbare!Zegen!om!te!kunnen!werken!in!de!_jd!die!voor!ons!ligt.!

secretaris!A.J.!Janssen.”

!



HISTORIE

Slag#aan#de#Karbrug
Groot&militair&schouwspel&op&woensdag&14&juli&1948& Hans&Hoen

In1 het1 kader1 van1 Huissen1 6001jaar1 Stad1 werd1 1 een1groot1 militair1 schouwspel1 in1het1 programma1
opgenomen1 in1 de 1 feestweek1 die1 duurde1 van1 10`191 juli1 1948.1 Scherpschuaersvereniging1
Montgomery1wilde1hiermede1het1feit11herdenking1dat1Huissen1op1131april119451werd1bevrijd1door1de1
Lincolntroepen1van1de149e1Britse1Divisie12e1Comp.

Waarom1vierde1Huissen1feest1in119481?
Op$13$ juli$1348$bevesEgde$Graaf$Johan$van$Kleef$de$ stad$in$ het$ bezit$ der$stedelijke$ rechten$“$ “om$
sonderlinge$ gunst$und$trouwen$diensten”$en$schonk$haar$nog$meer$rechten.$Van$MechEld$van$Gelre$
ontving$ de$ stad$vele$ privileges$en$“heilsamekeuren”$MechEld$bewoonde$de$ burcht$ van$Huissen$ tot$
haar$dood$in$1388.$

Programma1141juli.
11.00$ uur$ Defilé$ van$ de$ troepen$ van$ het$ Garderegiment$ Prinses$ Irene,$ te$ Arnhem,$ voor$ de$
Autoriteiten$bij$het$gemeentehuis.
14.30$uur:$ Opvoering$van$de$ slag$ om$ de$ Karbrug,$georganiseerd$door$ de$ scherpschuSersvereniging$
Montgomery$ m.m.v$ $ de$ troepen$ van$ het$ Garderegiment$ $ Prinses$ Irene,$ bijgestaan$ door$ de$
VeldarEllerie$ van$ het$ depot$ Ede$ en$ de$ SpiLires$ van$ de$ vliegbasis$ $ Twenthe.$ voorziSer$ van$ S.V.$
Montgomery$was$dhr.$P.$de$Swart.$(eigenaar$van$de$Rafa:$Radio$Apparaten$Fabriek$Arnhem)

Gedeeltelijk1verslag1uit1de1Nieuwe1Tijd:1
Het$weekblad$voor$de$OveriBetuwe$van$vrijdag$16$juli$1948.
“Reeds!woensdagmorgen!vroeg!brachten!de! bekende! bussen! der! G.T.W.! honderden!naar! het! oude!
stadje,!hetwelk!op!deze!dag!de!bevrijding!in!April!1945!herdacht!met!een!groot!militair!schouwspel,!de!
Slag!aan!de! Karbrug.!Op!het! gemeentehuis!verzamelden!zich!de! burgerlijke! en!militaire! autoriteiten!
voor!het!defilé!der! troepen,!dat!prompt!elf!uur!een!aanvang!nam.! Gelukkig!bleef!de! regen!uit,!zodat!
tegen!half!twee!zich!een!grote!stroom!mensen,!amoms_g!uit!vele!provincies,!zich!naar!het!voormalige!
slagveld! aan!de! Karbrug! begaven!om! de! demonsta_e! bij! te! wonen.! Met! spanning! volgde!men!de!
groots!opgezeae!manoeuvre,!waarvan!wel!het!hoogtepunt!vormde!het! !ingrijpen!van!de!vier!Spinires!
van!de!Vliegbasis!Twenthe,! !die!hun!bommen!wierpen!in!het!“vijandelijke”!kamp.!Daadwerkelijk!bleek!
die! belangstelling! nog!eens! in! de! som! van! ruim! f.! 300.=! ,! welke! ! voor! het! Thuisfrontwerk! ! werd!
ingezameld!bij!een!collecte!van!het!Thuisfrontcomité!Huissen5Stad.
Het! geheel! had!een! vlot! verloop!en!Majoor! van! Emden! en!zijn!staf,! alsmede! het! bestuur! der! S.V.!
Montgomery!verdienen!dan!ook!alle!lof!”

Note:
Uit$ gesprekken$ met$ diverse$ Huissenaren$ heb$ ik$ vernomen$ dat$ de$ volgende$ personen$ waren$
verbonden$met$ S.V.$Montgomery.$ IniEaEefnemer$Wezendonk$ (sr.)$Het$ clubhuis$was$bij:$ Café$Onder$
de$Linden$in$de$Struifstraat.$
VoorziSer:$P.$de$Swart$en$verder:$mevr.$J.$Elings,$dhr.$F.$Schopman,$dhr.$T.$Dicker$en$dhr.$Olde$ Juninck$
(poliEeman).$ $O.a.$dhr.$Neijenhuis $(Monkes),$ Jan$Hendriks$(van$Tinus)$en$Majje$ van$Trui$waren$in$die$
Ejd$ aangesteld$om$ de$ sloten$ en$ook$de$ strang$maar$ ook$ de$ oevers$van$ de$ Linge$ te$ ontdoen$van$
oorlogstuig$en$men$stuiSe$toen$ook$wel$op$onaangename$dingen.$Door$bewoners$in$de$buurt$van$de$
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VERVOLG:
Foto’s:'Archief'Hans'Hoen'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Slag'aan'de'karbrug

Defilé!voor!het!gemeentehuis!
a.d.Helmichstraat!!!!

14!juli!1948!Optocht!‘Ons!Genoegen’

Linge$werd$ veel$ oorlogsspul$gevonden$ en$dat$moest$men$natuurlijk$ inleveren!$Het$ schijnt$ dat$ b.v.$
vele$gevonden$geweren$werden$gebruikt$Ejdens$de$ demonstraEes$van$de$Slag$ aan$de$ Karbrug.$ Een$
mooi$verhaal$ is$wel$dat$de$ SpiLires$die$ ingezet$werden$natuurlijk$niet$van$bommen$waren$voorzien$
maar$met$zandzakken$waren$gevuld.$Uit$ooggetuigen$verklaringen$blijkt$dat$diverse$zandzakken$in$de$
buurt$ van$ de$ toeschouwers $ terecht$ kwamen$ i.p.v.$ op$ afgelegen$ gebieden.$ De$ entree$ voor$ het$
schouwspel$bedroeg$toen:$f.1.=
Ook$schijnt$het$de$ bedoeling$ van$S.V.$Montgomery$te$zijn$geweest$om$toenderEjd$een$2e$SchuSerij$
op$te$richten,$maar$zover$is$het$niet$gekomen.

Bronnen:$Feestgids$Huissen$600$jaar$Stad$&$Programma$S.V.$Montgomery.$
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VERVOLG:
'Foto’s:'Archief'Hans'Hoen'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Slag'aan'de'karbrug

14!juli!1948!!toeschouwers!a.d.!Karbrug

14!juli!1948!Bruggetje!bouwen!a.d.!
Karbrug

ADVERTENTIE
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VERVOLG:
'Foto’s:'Archief'Mevr.Elings@Willemsen,'Gendt''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Slag'aan'de'karbrug

!
14!juli!1948!!Voor!het!Gemeentehuis

!
14!juli!1948!!Ad!Elings!&!Cor!Wezendonk

ADVERTENTIE



GELDERSE#GILDEN

Verslag#bijeenkomst#Gelderse#Gilden
Bijeenkomst&van&26&november&2012&in&Huissen

Verslag1 van1 de 124e1 bijeenkomst1 van1 De1Gelderse1 Gilden1 in1 de1Gildekamer,1 boven1 “De1 Gouden1
Engel”1van1“De1Gilden1van1St.1Gangulphus1en1St.1LaurenMus1binnen1de1stad1Huissen”1op1maandag1261
november12012.1

Opening.
Klokslag$ 20.00$uur$ opende$ Tom$ de$ vergadering$ met$ de$ Christelijke$ groet$ en$ enige$ woorden$ van$
welkom.$$

Welkom.
VoorziSer$Frits $van$Brummelen$heet$eenieder$van$harte$welkom$en$wenst$allen$een$goede,$gewone,$
gezellige$bijeenkomst$toe.$

Mededelingen.
• Onzer$Hoofdman$Wim$laat$zich$verontschuldigen$op$advies$van$zijn$arts.$$Hij$laat$iedereen$groeten.$
• Frank$Henry$van$het$Sint$Anna$ Gilde$uit$HaSem$schreef$“Helaas$moeten$wij$ dit$keer$verstek$laten$
gaan.$Jullie$een$goede$Gelders$Gilde$Kring$vergadering$wensend.”

• Stephan$ Pastoors$van$de$ Vendeliersgroep$ St.$ Helena$ uit$ Aalten$schreef:$ “Helaas$moeten$wij$ ons$
verontschuldigen.$ Jullie$ veel$ vergaderplezier$toegewenst.$De$notulen$van$deze$avond$zie$ ik$gaarne$
tegemoet.”

• De$wet$ van$Murphy:$ $ In$de$ aanloop$ naar$ deze$ avond$liep$ het$systemaEsch$mis.$ “Daarvoor$ mijn$
verontschuldigingen.”$Aldus$Tom.$ Bij$ het$verslag$zal$hij$ de$ adressenlijst$weer$mee$zenden$en$allen$
verzoeken$de$gegevens$te$controleren$en$zo$mogelijk$een$tweede$eimailiadres$te$vermelden.$$

• Een$ bijzonder$ woord$ van$ welkom$ ging$ er$ naar$ Henk$ van$ de$ Berg$ –$ voorziSer$ van$ de$ Kring$
MonLerland$en$vurig$pleitbezorger$voor$de$historische$Gilden.

Verslag123e1bijeenkomst1d.d.1121maart12012.1
In$gepaste$sElte$passeerde$dit$punt.$$“Met$dank$aan$de$schrijver.”
N.a.v.$wees$Tom$nog$eens$naar$‘onze’$website$www.degeldersegilden.info.$
Daarbij$het$verzoek$om$info$in$te$zenden$en$de$oproep$om$de$website$levend$te$houden!$Zeker$nu$we$
op$weg$gaan$naar$onze$25e$bijeenkomst$sinds$7$oktober$1999.

Napraten12012.
$ Landjuweel.$ In$ een$ woord$ een$ geweldig$ mooi$ gebeuren!!$ Petje$ af$ voor$ het$ organiserende$
schuSersgilde$ “SchuSerij$ Gijsbrecht$ van$ Aemstel”,$ zeker$ ook$ gezien$ de$ situaEe$ waarin$ zij$ zich$
bevonden.$(Het$overlijden$van$de$Koningin$en$van$een$Gildebroeder.)$“Een$prachEge$ locaEe$ en$een$
indrukwekkende$ variaEe$ van$ de$ SchuSersiGildeiWereld.”$ Wij$ kregen$ via$ Henk$ van$ de$ Berg$ de$
complimenten$voor$onze$duidelijke$aanwezigheid.$
Opmerking:$Onze$ deelname$ aan$de$ Brabantse$ opmars$mag$ in$ de$ toekomst$ enige$ aandacht$krijgen.$
Met$ daarbij$de$ aandacht$voor$de$ landjuweelcommandant$en$zijn$ instrucEes.$ Tip:$ Bij$ gezamenlijk$ te$
gast$zijn:$vooraf$afstemmen$en,$zo$mogelijk,$een$contactpersoon$(Lijkt$op$commandant$of$generaal?)$
aanwijzen$ter$afstemming.$
Afrondend:$Het$was$indrukwekkend$goed!
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VERVOLG:
Verslag'bijeenkomst'Gelderse'Gilden

$ Gelegerd1in1Gelderland$op$de$Ginkelse$Heide.$ $Door$de$Huissense$Gilden$werd$alle$medewerking$
verleend$met$alle$ succes,$ plezier$en$verwondering$ van$de$ duizenden$toeschouwers.$Zij$ hadden$zelfs$
een$ zogenaamde$ ‘vossenjacht’$ georganiseerd$ voor$ de$ jeugd$ om$ de$ verschillende$ funcEonarissen/
rollen$binnen$het$Gilde$te$zoeken.$Jammer$was$het$dat$zij$het$enigste$Gelders $Gilde$was.$Gelukkig$was$
het$dat$er$medewerking$verkregen$werd$door$enige$ andere$Huissense$ verenigingen.$Het$geheel$was$
een$geweldig$evenement$met$een$gedegen$organisaEe.
$ Tussendiscussie:!meisjes/vrouwen!wel/niet!lid!van!een!historisch!Gilde?!
! Tip:! Elk!Gilde!kan/mag!in!alle! crea_eve! en!historische!vrijheid!een!voor!haar!passende!oplossing!
! creëren.!(Leve!de!rekkelijke!en!de!preciese!)!!
$ Landleven1 in$ het$ NaEonaal$ Openlucht$Museum$ te$ Arnhem.$ (Een$ plaats$waar$ enig$ Gildezilver$
schijnt$op$geslagen$te$zijn$in$het$depot.)$$Via$de$kring$MonLerland$bereikte$het$verzoek$van$deelname$
De$Gelderse$ Gilden.$ $ Het$ broederschap$ St.$ Antoniusgilde$ uit$ ’siHeerenberg$ en$enige$ Gildebroeders$
van$ het$ Sint$ Maartensgilde$ uit$ Epe,$ bijgestaan$ door$ een$ enthousiaste$ tamboer$ uit$ Didam,$
presenteerden$zich$o.l.v.$Henk$aan$de$22.000$bezoekers$via$ twee,$mooi$ingerichte,$ $marktkramen$op$
de$ landmarkt$ en$ zes$ demonstraEes$ met$ vliegend$ vaandel$ en$ slaande$ trom$ op$ de$ demoiweide.$
Werkelijk$een$goede$promoEe!$Zeker$in$een$wereld$dat$men$het$begrip$Gilde$uitsluitend$koppelt$aan$
ambachtsgilden$en$niet$aan$buurgilden$of$plaSelandsgilden.$
Henk$heet$woorden$van$dank$ontvangen$en$de$opmerking$“voor$herhaling$ vatbaar!”$Ja….$Zo’n$kans$
moeten$we$ niet$ laten$ liggen.$ Zeker$ niet$ op$ het$ terrein$ van$ ons$ naEonaal$ erfgoed.$ Daar$ waar$ de$
nadruk$ ligt$ op$ materieel$ erfgoed$ mag$ het$ immaterieel$ erfgoed$ zeker$ zichtbaar$ aanwezig$ zijn$ op$
momenten$als$deze.$$
$ Vendels.1 Meindert$ en$ Jan$ toonden$ trots$ hun$ twee$ vendels.$ $ Met$ alle$ medewerking$ vanuit$
Huissen$en$ambachtelijke$ creaEviteit$ beziSen$zij$ nu$ twee$ prachEge$ vendels $welke$ schiSerend$ zijn$
afgeleid$van$hun$historisch$hoofdvaandel.$Bewondering$en$complimenten!$
De$ SchuSerij$ van$ de$ Clingelbeeck$ hebben$ in$ 2012$ eveneens$ fijne$ contacten$ opgebouwd$ met$ de$
schietvereniging$van$het$naburige$Roosendaal.$Zelfs$zo$dat$daar$’n$vonkje$voor$het$gildewezen$nu$aan$
het$ smeulen$ is.$ $ Zij$ zagen$ daar$ ook$ het$ schieten$met$ de$ lasergun$ voor$ de$ jeugd.$ Tip$ voor$ onze$
presentaEes?$ $De$schietvereniging$zit$trouwens$gebeiteld$in$het$kasteel!$ $ (Een$prima$plekje$ voor$het$
gildewezen.)$$

2013.
• Houden$we$ onze$ 25e$ bijeenkomst$ in$ Braamt?$ $ I.v.m.$ hun$afwezigheid$ is$daar$ nu$geen$antwoord$
mogelijk.$Er$zal$contact$worden$opgenomen.$

• OntmoeEngsdag$te$ ’siHeerenberg$op$16$maart.$Vanuit$de$kring$MonLerland$–$via$de$Gildebroeders$
van$St.$Antonius $i$zullen$we$ informaEe$krijgen$om$met$4$man$per$gilde$aanwezig$te$ zijn.$(kosten$20$
Euro$p.p.)$$Tip.$Noteer$in$de$agenda!

• Huissen$ heet$ op$ 22$ en$ 23$ juni$ weer$ hun$ tradiEonele$ feesten$ van$ “Beleg$ en$ ontzet”$ en$ het$
Koningschieten”.$Allen$van$harte$welkom.$Tip.$Doe$eens$mee$met$het$historische$spel$op$zaterdag.$
(Wel$even$van$tevoren$contact$opnemen.$Weet$dat$je$welkom$bent!)$

• KijkEp:$Kringdag$in$Kilder$op$21$april.$$(Henk$ziet$ons$gaarne$komen.)$

Nobele1Orde1van1de1Papegay.$Zij$hebben$tot$doel$personen$te$eren$of$te$honoreren$die$met$hun$inzet$
of$steun$bijdragen$hebben$geleverd$tot$de$ instandhouding$en$uitstraling$ van$de$ erkende$historische$
schuSersgilden.$Dit$jaar$werd$vanuit$’siHeerenberg$André$voorgedragen.$En$geëerd!$Proficiat$van$ons$
allen.$Hij$mocht$de$ gouden$medaille$ ontvangen$met$ als$toevoeging$ de$ zilveren$papegaai.$ Terecht!!$
André$ jouw$ uitstraling$ is$ betoverend,$ zoals$ ook$ gezien$ op$ het$ Landleven.$ Je$ weet$ mensen$ echt$
enthousiast$te$maken$voor$de$eeuwenoude$tradiEes$en$rituelen.$



Huissense Gildenkroniek - December 2012  | 17

VERVOLG:
Verslag'bijeenkomst'Gelderse'Gilden

Tip:$Kijk$eens$om$je$heen$en$schroom$niet$om$contact$op$te$nemen$met$de$Gelderse$Referendaris$Jan$
Wannet.$
$
Verloren1Zilver.1
Jan$–$met$de$ laptop$–$vertelde$enige$ ervaringen$over$verloren$gildezilver$dat$her$en$der$op$veilingen$
wel$ eens$ het$ daglicht$ zien.$ Alertheid$ onzerzijds$ is$ dan$ op$ zijn$ plaats.$ Maar$ ook$ in$ musea$ ligt$
gildezilver!$ (In$ het$ gemeentemuseum$ van$ Arnhem,$ in$ het$ Rijksmuseum$ in$ Amsterdam$ én$ in$ het$
Openlucht$Museum$te$Arnhem$o.a.)$Soms$weten$we$ echt$niet$waar$het$vandaan$komt,$en$waar$het$
naar$toe$ging/gaat.$Helaas.$

Wat1ter1tafel1komt.1
*$ Meindert$ Rudolphi$ stelt$ voor$ om$ JeSe$ Jansen$uit$ te$ nodigen$ voor$ een$ lezing$ over$ ons$Gelders$
immaterieel$erfgoed.$(Was$dit$niet$ook$in$HaSem$gebeurd?)$
Besluit:$Jan$en$Tom$gaan$acEe$ondernemen.$$Tip:$koppelen$aan$25e$bijeenkomst.$
$*$ Jan$Wage$ vertelde$dat$hun$bestuur$ aan$het$verjongen$ is,$inclusief$het$binnen$komen$van$nieuwe$
ideeën.$
*$ Tjebbe$ Kersten,$ Jan$Könning,$ Bert$Bouwmeister$ en$Frits$van$Brummelen$aSenderen$ons$op$2014:$
700$jaar$stad$Huissen.$ $21$juni$2014$groots$Beleg$en$Ontzet$met$hopelijk$deelname$van$alle$ Gelderse$
Gilden.$
*$ Jan$Wannet$zal$ons$nog$nader$ informeren$over$de$lijst$van$Unesco$inzake$het$immaterieel$erfgoed.$$
(Net$als$het$Sintmaartenvieren$te$Utrecht!$Tom)$
André$van$den$Bosch$en$R.$Kuhlmann$aSenderen$nog$eens$op$de$ontmoeEngsdag$met$de$wens$uit$te$
spreken$dat$het$alles$goed$wordt.$

SluiMng.
Met$de$wens$dat$op$onze$ 25e$ bijeenkomst$alle$ Gelderse$ Gilden$present$zijn$om$het$koperen$bestaan$
te$vieren$sluit$Tom$de$nijeenkomst.$
Niet$ eerder$na$ eerst$een$toost$op$de$ toekomst$uit$te$brengen,$ de$ Huissense$Gilden$te$ danken$voor$
hun$gastvrijheid$en$de$Christelijke$groet$te$brengen.$

P.s.
De$geslaagde$ bijeenkomst$vloeide$over$ in$een$ informeel$bijpraten$en$een$belangstellend$kijken$van$
foto’s,$vendels$en$de$‘tromschat$van$Huissen’$op$de$Gildekamer.$

Allen$prexge$en$gezegende$feestdagen.
Een$gezellig$oudjaar.
Én$een$Zalig$Nieuwjaar.

Epe,$27$november$’12
Schrijver$van$dienst$Tom$



GELDERSE#GILDEN

Investituur#Nobele#Orde#Papegay
André&van&den&Bosch&uit&‘s&Heerenberg&onderscheiden

André1van1den1Bosch1secretaris1van1de1broederschap1Sint1Antonius1’s`Heerenberg1werd1onlangs1bij1
de137ste1plechMge1invesMtuur1van1de1Nobele1Orde,1opgenomen1in1de1Orde1als1drager1van1de1gouden1
medaille1met1zilveren1papegay.1Hij1kreeg1 deze 1onderscheiding1voor1zijn1verdienste1in1het1Gilde1en1
bij1de1kring1van1Gelderse1Gilden.

De$ onderscheiding$ werd$ uitgereikt$ door$ Jan$ Wannet,$ referendaris$ van$ de$ Nobele$ Orde$ voor$
Gelderland.$Dit$gebeurde$in$het$Rubenshuis$te$Antwerpen$op$zaterdag$17$november.
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BESCHERMHEILIGEN

Sint#Hubertus#van#Luik
De&Beschermheilige&van&de&jacht& Sjoerd&Wannet

Het1 is1 alweer1 een1 Mjdje1 geleden1maar1 de1 ‘Heiligen’1 stukjes1 zijn1weer1 terug.1 Het1 gildenleven1 zit1
immers1vol1met1 verwijzingen1naar1 Katholieke1heiligen.1 Dit1keer1 gaat1 het1 over1 het1 leven1van1 Sint1
Hubertus1van1Luik,1de1beschermheilige1van1de1Gelderse1FederaMe,1een1heilige1waar1je1dus1veel1van1
hoort1in1het1gildenleven.1

Hubertus$werd$in$het$jaar$655$geboren$te$Toulouse.$Hubertus$
was$niet$zomaar$een$kind,$hij$was$de$zoon$van$de$hertog$van$
Acquitanië$ (hertogdom$in$het$huidige$ Frankrijk).$ Geboren$in$
een$‘verheven’$posiEe$had$Hubertus$dan$ook$een$uitstekende$
jeugd.$ Hij$ genoot$vooral$van$de$ sport$ der$sporten$onder$ de$
adel;$de$ Jacht.$Al$ snel$was$Hubertus$een$van$de$beste$jagers$
uit$Acquitanië$en$omstreken.

Op$zijn$25ste$ was$Hubertus $helemaal$bezeten$van$de$ jacht.$
Zijn$ oudste$ broer$ had$ inmiddels $ de$ Etels$ geërfd$ van$ zijn$
vader$ waardoor$ Hubertus$ de$ handen$ vrij$ had$ om$ zich$
helemaal$ op$ de$ jacht$ te$ storten.$ Dat$ deed$ hij$ dan$ ook$ vol$
overgave.$

Het$ was$ goede$ vrijdag$ in$ het$ jaar$ 683,$ Hubertus$ was$
inmiddels$ 28$ jaar$ en$was$op$weg$ naar$ zijn$ broer$ voor$ een$
plechEge$viering$van$Goede$Vrijdag.$Onderweg$zag$Hubertus$
het$grootste$ en$sterkste$ hert$dat$die$ ooit$had$gezien.$Zonder$

na$ te$ denken$ ging$ Hubertus$ achter$ het$ hert$ aan.$ $ Zijn$ knechten$bleven$ontdaan$achter,$ jagen$ op$
Goede$Vrijdag$dat$was$immers$vragen$om$onheil.$

Het$ hert$was$verbazingwekkend$ snel$ en$ fit$ en$het$ werd$een$helse$ tocht.$ Na$ dik$ drie$ uur$het$ hert$
achtervolgt$te$ hebben$kreeg$Hubertus$een$vrij$schootsveld$op$het$hert.$Op$dat$moment$draaide$het$
hert$ zich$om$en$lichte$ er$een$stralend$kruis$op$tussen$zijn$gewei.$Hetzelfde$moment$kreeg$Hubertus$
een$visioen$van$God,$ die$droeg$hem$op$naar$Sint$Lambertus$van$Maastricht$te$ gaan.$Hubertus$liet$al$
zijn$jachtspullen$achter$en$volgde$het$hert$naar$Sint$Lambertus.$$

Aangekomen$in$Maastricht$ging$Hubertus$op$zijn$knieën$ziSen$en$smeekte$hij$Sint$Lambertus$om$hem$
als$leerling$aan$te$nemen.$Sint$Lambertus$had$de$ komst$van$Hubertus$voorzien$en$nam$Hubertus$aan$
als$ leerling.$ Hubertus$ bleek$ een$ uitstekende$ leerling$ en$ hulp$ voor$ Sint$ Lambertus $ en$ kreeg$ veel$
waardering$en$steeg$snel$in$de$achEng.$$
In$ het$ jaar$ 700$ werd$Sint$ Lambertus$ vanwege$ machtspelletjes$tussen$ de$ hofmeiers$ van$Austrasië$
vermoord$(deel$van$het$ huidige$ Nederland,$ België$ en$Frankrijk).$St.$ Hubertus$werd$ aangewezen$als$
opvolger$van$Lambertus$als$bisschop$van$Maastricht.$
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Als$bisschop$verrichte$Hubertus $velen$wonderen.$Het$meest$bekend$staat$Hubertus$om$zijn$vermogen$
om$hondsdolheid,$ een$gevreesde$ ziekte$ in$die$ Ejd,$ te$ genezen.$ Vele$ pelgrims$ trokken$daarom$ ook$
naar$Maastricht.$

In$ het$ jaar$ 722,$ Hubertus$was$toen$ 67$ jaar$ oud,$ zag$ Hubertus$hetzelfde$ hert$ weer.$ Zonder$ na$ te$
denken$volgden$hij$het$ hert.$Het$werd$weer$een$wilde$ tocht$en$het$hert$ leidde$ hem$helemaal$naar$
Luik.$ Daar$ kreeg$ hij$ een$ visioen$ dat$ hij$ de$ bisschoppelijke$ zetel$ van$ Maastricht$ naar$ Luik$ moest$
verplaatsen.$Nog$ hetzelfde$ jaar$verhuisde$ hij$de$bisschoppelijke$ zetel$van$Maastricht$naar$ Luik.$Daar$
sEerf$Hubertus$ook$op$zijn$72ste$levensjaar$in$het$jaar$727.

Sint$Hubertus$ is$de$ beschermheilige$ van$de$ jacht$en$de$ genezer$ van$hondsdolheid.$Daarnaast$ is$hij$
beschermheer$van$ de$ Gelderse$ schuSersfederaEe.$ Sint$Hubertus$word$ vooral$ in$ het$zuidelijke$ deel$
van$Nederland$en$het$noorden$van$België$ vereerd.$ Op$ zijn$naamdag$word$nog$alEjd$hubertusbrood$
gegeten$dat$beschermt$ tegen$hondsdolheid.$ Verder$heet$het$ welbekende$ drankje$ Jagermeister$ als$
logo$het$hert$met$lichtend$kruis$dat$sint$Hubertus$zijn$eerste$visioen$gaf.$

ADVERTENTIE



IN#BEELD

Jan#Leijser#(van#Sjors)en#Antje#Roelofs
Krantenartikel&teruggevonden& Hans&Hoen

Omdat1ik1bezig1ben1een1levensverhaal1te1noteren1voor1de1HKH1bij1 Jan1Leijser1 (jr.)1wonende1op1het1
Steenbergerveld1111te1Huissen1kwam1 ik1bij1 toeval1een1krantenarMkel1uit1 19661tegen1waarin1werd1
beschreven1hoe1Jan1Leijser1 en1 zijn1 toen1nog1 a.s.1 vrouw1Antje1Roelofs1zich1kon1herinneren1hoe1hij1
koning1werd1van1het1St.1 LaurenMusgilde1in11904.1 Het1arMkel1was1toen1in1de1Gelderlander1geplaatst1
i.v.m.1hun1601jarig1huwelijk1in11966.1

De$ familie$ Leijser$ woonde$ toen$ in$ de$
Steenstraat$ (nu$ Helmichstraat)$ en$ bezat$
de$ grond$ waar$ Café$ Gouden$ Engel$
(gebouwd$ in$1902$door$ Bart$ Derksen$ en$
Reinira$ Martens)$ $ en$de$ Altena$ (burg.$W.$
Helmich)$ is$ verrezen.$ In$ het$ arEkel$ staat$
ook$ vermeld$dat$Jan$Leijser$al$vroeg$wees$
was.$ Hij$ is $toen$opgegroeid$bij$ de$ familie$
Hegeman.$ Welke$ Hegeman$ is$ nog$ niet$
duidelijk$ geworden.$ De$ toevoeging:$ van$
Sjors$ is$ volgens$ Jan$ senior.$ (nu$ 91$ jaar)$
niet$duidelijk$te$ achterhalen$maar$volgens$
Jan$ is$het$ niet$ a|omsEg$ van$ de$ Leijsers$
kant.$ Dus$ dat$ ben$ ik$ nog$ aan$ het$
uitzoeken.

Volgens$mij$hebben$we$een$arEkel$uit$een$
periode$(1904)$waar$we$nog$nooit$iemand$
over$ hebben$ horen$ spreken.$ Overigens$
Jan$Leijser$en$Antje$Roelofs$(van$de$kras!)$
zijn$ getrouwd$ op:$ 1$ augustus$ 1906$ te$
Huissen.
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IN#BEELD

Nieuwe#aanwinst#Fotoarchief
Krantenartikel&teruggevonden& Hans&Hoen

Een1Mjd1geleden1werd1er1door1Piet1Arnts1gebeld1met1de1opmerking1dat1hij1nog1wat1oude1gildenfoto’s1
had.1Deze1had1hij1weer1gekregen1uit1verschillende1erfenissen.1 Er1volgde1een1heel1gesprek1met1Piet,1
over1de1Gilden1en1ook1over1de1oorlogsMjd1in1Huissen.1 Het1was1een1goed1 gesprek1 en1weer1wat1 te1
weten1gekomen1over1de1gilden1en1zijn1gildebroeders.1 In1de1volgende1kronieken1zal1er1nog1zeker1iets1
van1verschijnen.1

Hierbij$drie$foto’s$die$we$toch$even$willen$laten$zien.
Foto11:1$ Deze$foto$is$gemaakt$bij$de$Waag$in$1951.$Koning$is$Jan$Lippmann$en$ook$Wim$HeSerscheit$
$ is$te$zien.$De$jongen$links$onder$is$Ton$v.d.$Kemp.
Foto12:1$ Is$ Ejdens$een$ vendelhulde$ in$de$ Pater$ Rijkenstraat$ op$ 23$mei$ 1961$ Ejdens$het$ 55$ jarig$
$ huwelijk$van$Wim$Melchers.$
Foto13:$ is$gemaakt$Ejdens$het$ossebraadfeest,$op$achterzijde$$ staat$ vermeld$ 31$ mei,$ 2de$
$ pinksterdag$1971.

Hartelijk$dank$voor$deze$aanwinst$voor$het$gildenarchief.
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VERVOLG:
Nieuwe'aanwinst'fotoarchief



HET#VERHAAL#ACHTER#HET#ZILVER

Toetsen#van#edelmetalen#(24)
De&gehaltes&van&edelmetalen& Hugo&Vermaas

In1mijn1eerdere1verhalen1heb1ik1het1vaak1over1de1gehaltes1van1de1edele1metalen1gehad1en1met1name1
over1 het1 zilvergehalte.1 Dit1 is 1belangrijk1 voor1 de1 waarde1 van1 het1 voorwerp.1 In1 het1 verleden1 zijn1
schilden1en1andere1voorwerpen1aan1de1Gilden1aangeboden1waarvan1niet1met1zekerheid1verteld1kon1
worden1of1dit1 echt1 zilver1was1en1welk1 gehalte1dit1 zilver1had.1Het1 zilver1was1niet1 gekeurd.1Om1hier1
toch1 achter1 te1 komen1 kan1 het1 voorwerp1 getoetst1 worden.1 Toetsen1 met1 een1 toetssteen1 is1 een1
methode1waarmee1dit1aangetoond1kan1worden.1Ook1kan1hiermee1het1gehalte1van1het1edelmetaal1
bepaald1worden1zonder1het1voorwerp1ernsMg1te1beschadigen.11

Deze$methode$werd,$in$een$simpele$ uitvoering,$al$in$de$oudheid$door$onder$andere$de$Egyptenaren$
gebruikt$om$vervalsingen$te$ontmaskeren,$want$ook$al$in$die$Ejd$kwamen$vervalsingen$voor.$

De$toets $is$een$combinaEe$van$vergelijking$van$kleur$en$van$chemische$reacEe.$Het$toetsen$is$relaEef$
eenvoudig$ in$uitvoering,$maar$ voordat$er$een$correcte$conclusie$ over$het$gehalte$ van$een$voorwerp$
kan$worden$genomen$is$precisie$en$veel$ervaring$vereist.$

Een$toetsset$bestaat$uit$een$toetssteentje,$dit$is$een$steentje$van$40$x$50$x$5$mm.$van$het$materiaal$
lydiet,$ met$ diverse$ glazen$flesjes$met$ glazen$ staa~es$waar$ diverse$ toetszuren$in$bewaard$ worden.$
Daarnaast$heb$je$de$zilveren$toetsnaalden$dit$zijn$staa~es$met$daarop$een$stukje$ zilver$waarvan$het$
gehalte$en$de$kleur$nauwkeurig$bekend$is.$

De1toets:
Eerst$wordt$gekeken$of$er$geen$opperlaag$(vernis$of$ander$metaal)$op$het$voorwerp$is$aangebracht$en$
als$dit$het$geval$ is$wordt$deze$op$een$plaats$met$een$kleine$ vijlstreek$ verwijderd.$Daarna$wordt$een$
duidelijke$ toetsstreek$van$precies$dat$ afgevijlde$ plekje$ op$de$ toetssteen$gezet.$Vervolgens$wordt$ er$
met$een$glazen$staa~e$een$druppel$toetszuur$van$de$ juiste$ sterkte$op$de$ toetsstreek$aangebracht.$Als$
het$voorwerp$zilver$bevat$ontstaat$er$een$blauwwiSe$neerslag.$Als$het$voorwerp$onedel$ is,$verdwijnt$
de$toetsstreek$volledig.$

Om$het$gehalte$van$het$zilver$te$bepalen$wordt$gebruik$gemaakt$van$kleurvergelijking.$
De$ toetsstreek$ van$ het$ voorwerp,$ op$ de$ toetssteen,$ wordt$ ingesloten$ door$ toetsstreken$ van$ de$
zilvernaald$van$het$ vermoedelijke$ gehalte.$ Door$de$ kleuren$goed$te$ vergelijken$ kan$nu$ het$ gehalte$
bepaald$worden,$hierbij$is$het$licht,$liefs $daglicht,$erg$belangrijk.$Vaak$zijn$er$meer$dan$een$toetsstreek$
nodig$om$het$juiste$gehalte$te$bepalen.

Voor$goud$kan$deze$methode$ook$toegepast$worden$maar$omdat$er$veel$meer$verschillende$ gehaltes$
en$kleuren$goud$zijn$hierbij$dus$ook$veel$meer$toetszuren$nodig$en$is$er$nog$meer$ervaring$vereist.$
Deze$methode$wordt$veel$toegepast$bij$bedrijven$waar$men$nu$goud$en$zilver$kan$verkopen.$$

Bronvermelding:WaarborgHolland
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VERDIEPING

Een#kring#vol#rijkdom# ##
Kring&Rijk&van&Nijmegen&de&Betuwe!! Hans&Schreven

De1kring1“Rijk1 van1Nijmegen1de1Betuwe”1is1het1oudst1overkoepelende1orgaan1binnen1de1Gelderse1
gilde 1en1 schuaerswereld.1 Echter1 in1verhouding1met1de1leejijd1van1vele1gilden1en1schuaerijen,1 die1
soms1 al1 eeuwen1 geleden1 hun1 oorsprong1 vonden,1 is1 de1 kring1 nog1 erg1 jong.1 Vijf1 en1 zesMg1 jaar1
afzonderlijk1de1kring1“De1Betuwe”1en1de1kring1“Rijk1van1Nijmegen”1en1401jaar1de1gefuseerde1kringen1
tesamen1genaamd1“Kring1Rijk1van1Nijmegen1de1Betuwe”.

Een$ geweldige$ prestaEe$ is$ door$ de$ eeuwen$ heen$
geleverd$bij$vele$verenigingen$door$leden$die,$ soms$in$
moeilijke$ omstandigheden,$ gebruiken$ die$ er$ waren$
wisten$vast$te$ houden,$uit$te$ bouwen$en$zo$deze$door$
de$Ejd$heen$tot$tradiEes$te$ laten$uitgroeien.$ En$zijn$er$
in$ tegenwoordige$ Ejd$ obstakels$ en$ hindernissen$ die$
genomen$ dienen$ te$ worden,$ in$ het$ verleden$ liepen$
mensen$ die$ een$ gilde,$ dan$ wel$ schuSerij$ trachten$
vorm$ te$ geven$ en$te$ dienen$tegen$problemen$op$ die$
van$geheel$ andere$orde$waren$als$vandaag$de$dag.$ In$
Ejden$ dat$ bijvoorbeeld$geldelijke$ middelen$vaak$niet,$
of$ mondjesmaat$ aanwezig$ waren,$ diende$ op$ vaak$
invenEeve$ en$ improviserende$ wijze$ gehandeld$ te$
worden$om$ te$ komen$tot$ resultaten$ die$ nodig$waren$
een$ toekomst$ te$ kunnen$ bewerkstelligen,$ waar$
iedereen$ vertrouwen$ in$ had.$ En$ natuurlijk$ waren$ bij$
een$schuSerij$die$begin$vorige$eeuw$het$levenslicht$zag$
de$ tegenslagen$en$problemen$die$ door$ de$ Ejd$ heen$overwonnen$moesten$worden,$ van$ een$ niet$
vergelijkbare$orde$dan$de$tegenwind$die$een$gilde$eeuwen$geleden$moesten$trotseren.
$
Ook$zijn$er$zowel$bij$ gilden$evenals$bij$ schuSerijen$door$ leden,$besturen,$ en$overheden,$in$het$verre$
verleden$ vele$ discussies$gevoerd,$ plannen$ gesmeed,$ en$ overleggen$ gepleegd$die$ in$ het$onbekende$
terecht$zijn$gekomen.$Dit$ of,$doordat$er$geen$geschriten$en$notulen$meer$ zijn$die$ een$en$ander$nu$
zouden$ kunnen$ staven$ op$ waar$ gebeurd$ mede$ door$ verlies$en$ of$ zoekraken$ van$documenten,$ of$
doodgewoon$omdat$er$ inderEjd$niet$alles$op$papier$kwam$van$wat$er$ beslist$werd.$ Vandaag$de$ dag$
moeten$we$helaas$nog$steeds$concluderen$dat$het$zo$ontzeSend$jammer$is$dat$er$zoveel$lege$vlekken$
zijn$over$wat$er$in$het$verleden$heet$afgespeeld$bij$verenigingen.

En$is$er$dan$een$duidelijke$verscheidenheid$bij$verenigingen$zeker$ten$aanzien$van$leetijd$en$historie,$
juist$ daarin$schuilt$de$ grooSe$ rijkdom$die$we$ gezamenlijk$beziSen.$Gebruiken$bij$de$ene$ vereniging$
die$geheel$ingeburgerd$en$voor$alle$ leden$en$bevolking$aldaar$duidelijk$en$gewoon$zijn,$worden$door$
buitenstaanders$ en$ leden$ van$ zusterverenigingen$ als$ erg$ vreemd$ en$ onbekend$ gezien.$ Zo$ zijn$ er$
funcEebenamingen$ die$ bij$de$ ene$ vereniging$ geheel$ normaal$ in$ het$ oor$ klinken,$ gewoon$omdat$ze$
alEjd$zo$benoemt$werden$en$worden,$maar$bij$ een$zuster$ vereniging$ kijken$leden$verrast$op$bij$het$
horen$van$bepaalde$benamingen.
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VERVOLG:
Een'kring'vol'rijkdom

Ook$gebruiken$die$soms$de$gezichten$van$buitenstaanders$doet$fronsen,$zijn$voor$degene$die$ze$ soms$
al$eeuwen$naleven$zo$normaal$als$het$opkomen$van$de$zon$bij$een$nieuwe$dag.$$$
En$juist$die$ veelheid$aan,$en$de$grote$verschillen$van,$ regels,$tradiEes,$en$gebruiken$binnen$gilden$en$
schuSerijen,$maakt$de$ rijkdom$binnen$de$gilde$en$schuSerswereld$zo$veel$omvaSend$en$interessant,$
en$ ook$ daardoor$ beter$ bestand$ voor$ invloeden$ van$ wat$ de$ toekomst$ steeds$ weer$ met$ zich$
meebrengt.$En$natuurlijk$hebben$de$ verschillende$bestuursleden,$beleidsmakers$en$vele$betrokkenen$
vaak$ moeilijke$ beslissingen$ moeten$ nemen,$ waarbij$ ze$ toch$ te$ allen$ Ejde$ moesten$ proberen$ de$
tradiEe$ niet$uit$het$oog$ te$ verliezen,$en$daarnaast$een$toekomst$voor$ogen$te$houden$waarin$leden$
zich$thuis$voelden.

En$ binnen$ de$ kring$ “Rijk$ van$ Nijmegen$ de$ Betuwe”$ kunnen$we$ constateren$ dat$die$ rijkdom$ door$
verscheidenheid$en$veelomvaSendheid$in$zeer$grote$mate$aanwezig$is.
Zo$ zijn$ er$ in$ het$ Gelderse,$maar$ zeker$ binnen$ onze$ kring,$ schuSerijen$ die$ begin$ vorige$ eeuw$ zijn$
opgericht,$en$daarnaast$gilden,$waarbij$de$Huissense$gilden$een$mooi$voorbeeld$zijn,$die$eeuwen$oud$
en$ mede$ daardoor$onvergelijkbaar$met$ elkaar.$ In$het$ Brabantse$ en$Limburgse$ is$ in$ onderliggende$
regio’s$zulke$verscheidenheid$veel$minder$aanwezig,$waarbij$aan$toegevoegd$dat$de$gilden$vanuit$het$
Gelderse,$maar$zeker$uit$onze$kring,$een$grooSe$gelijkenis$vertonen$met$de$gilden$uit$Brabant.

De$rijkdom$waarover$ik$eerder$ in$dit$schrijven$sprak$ is$iets$waar$wij,$ alle$ gildeni$en$schuSersleden,$
heden$ten$dagen$nog$steeds$verplicht$ zijn$om$zuinig$mee$ om$ te$ springen.$Om$dit$ te$bewerkstelligen$
zullen$wij,$zoals$al$die$ leden$die$door$de$Ejd$die$achter$ons$ligt$hetzelfde$deden,$moeten$uitdragen$dat$
ondanks$ veranderende$ Ejden,$ en$ daardoor$ opgeworpen$ hindernissen,$ de$ rijkdom$ die$ dit$ stuk$
cultuurgoed$in$zich$heet$toekomst$te$blijven$geven.$$$
En$hadden$ze$ zoals$gezegd$in$het$verleden$problemen$waarbij$we$heden$ten$dage$ geen$voorstelling$
van$ kunnen$ maken,$ er$ zijn$ duidelijk$ bepalende$ faceSen$ en$ tot$ pijlers$ uitgegroeide,$ en$ van$
levensbelang$zijnde$gebruiken$die$door$de$jaren$heen$hetzelfde$zijn$gebleven.
In$ alles$wat$ bij$ ontleding$ van$de$woorden$ broederschap,$ trouw$ en$dienstbaarheid,$ die$ gezamenlijk$
ons$ devies$vormen,$ te$ voorschijn$komt$ is$ nooit$ iets$ veranderd$ en$behoort$ daardoor$ook$voor$ons$
leden$anno$2012$nog$alEjd$de$leidraad$te$zijn.$

Hans$Schreven,$voorziSer$kring$“Rijk$van$Nijmegen$de$Betuwe”

ADVERTENTIE



EN#DAN#NOG#DIT...

Huessense#Kalender
Nu&voor&het&eerst&met&alle&dagen&van&2013&en&ook&nog&eens&in&kleur!
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Te1koop1bij1Drukkerij1Kuipers,1Slijterij1Degen1en1Primera1in1Winkelcentrum1de1Zilverkamp
Voor1het1luaele1bedrag1van

€4,501

Tijdens $ de$ Huissense$ dag$ werd$ de$ Huessense$ kalender$ gepresenteerd.$ Dit$ jaar$ een$ primeur,$ de$
kalender$ is$verschenen$in$kleur,$waardoor$de$a�eeldingen$nog$ beter$ uitkomen.$ In$de$ kalender$van$
2013$laten$de$makers$bijzondere$ a�eeldingen$zien$Heel$ bijzonder$ is$het$altaarstuk$uit$het$Elisabeth$
convent,$wat$niet$meer$in$Huissen$is,$het$is$een$prachEg$ kunstwerk.$De$monstrans$en$de$cibories$uit$
de$Onze$ Lieve$Vrouw$ ten$Hemelopneming$kerk$zijn$bijzondere$ voorwerpen.$De$ tekening$van$de$ stad$
uit$het$legerboek$uit$1577$in$kleur$ziet$er$zeer$duidelijk$uit$in$kleur.$De$poortwachter,$en$verschillende$
andere$ bijzondere$plaatsen$zijn$opgenomen.$Naast$alle$ bekende$Huissense$ speciale$ dagen$die$ op$de$
kalender$ vermeld$zijn,$ hopen$de$ makers$met$ deze$ kalender$de$geschiedenis$van$Huissen$nog$ meer$
bekend$te$maken.

Een$leuk$cadeau$en$u$steunt$bovendien$de$ Huissense$ gilden.$De$ opbrengst$wordt$gebruikt$ voor$het$
onderhoud$en$vernieuwing$van$de$historische$kostuums.



EN#DAN#NOG#DIT...

Woord#van#de#Oppergeneraal
Pastoor&Gerard&Peters

Beste$mensen$die$zich$betrokken$weten$bij$onze$Huissense$Gilden.

Wij$staan$weer$op$de$drempel$van$een$nieuw$ jaar.$Dat$betekent$doorgaans$even$achterom$kijken$en$
sEl$staan$bij$wat$ons$bezig$ heet$gehouden,$mensen$van$wie$we$ afscheid$hebben$genomen,$ idealen$
die$ we$ hebben$ gerealiseerd,$ zaken$die$ nog$ zijn$ blijven$ liggen.$ Voornemens$mogen$we$ meenemen$
over$die$drempel,$waar$ons$weer$nieuwe$uitdagingen$wachten.$

Zowel$ 2013$als$2014$beloven$jaren$te$ worden$waarin$de$ Huissense$ gemeenschap$mag$ sElstaan$bij$
verschillende$jubilea.$We$staan$nu$maar$even$sEl$bij$2013,$want$daarin$wordt$herdacht$dat$er$700$jaar$
onafgebroken$ een$ kerk$ is$ in$ Huissen.$ Gelet$ op$de$ moeilijke$ Ejden$die$ we$ in$meerdere$ opzichten$
ondergaan,$ zal$ deze$ gebeurtenis$gepast$maar$ bescheiden$worden$herdacht.$Maar$de$ gilden$zouden$
de$gilden$niet$zijn,$wanneer$zij$zich$ook$daar$niet$bij$betrokken$weten.$Kortom,$aan$de$ rijke$tradiEes$
waarin$alEjd$weer$ trouw$uw$luisterrijke$ bijdragen$levert,$ zal$weer$een$erepalm$worden$toegevoegd.$
Van$ harte$ wens$ ik$ u$ voor$ het$ nieuwe$ jaar$ toe,$ dat$ u$ uw$ verbondenheid$ met$ de$ kerkelijke$ en$
burgerlijke$ gemeenschap$ van$ Huissen$ vrucht$ mag$ dragen$ in$ een$ sfeervolle$ en$ vriendschappelijke$
sfeer!
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EN#DAN#NOG#DIT...

Kerst#en#Nieuwjaarwens
Gelukkig&en&gezond&2013!
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