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REDACTIONEEL
Van 2016 naar 2017
Laatste uitgave kroniek 2016

Jan Giesen

Voor u ligt de derde en laatste ediAe van de Huissense Guldenkroniek van 2016. In deze ediAe vind
u o.a. veel verslagen van de laatste acAviteiten van het jaar.
2016 zat wat gilden-acWviteiten betreR bomvol. Wat 2017 precies gaat brengen weten we nog niet,
maar er staan al wel dingen gepland. Een overzicht van komende acWviteiten vind u op pagina 9.
En u kunt u nog beter voorbereiden op 2017 door het aanschaﬀen van de Huessense Kalender 2017.
Daar staan, naast schi9erende illustraWes, alle belangrijke Huissense en gilden-gerelateerde data in
vermeld. De kalender is te koop bij drukkerij Kuipers, Slijterij Degen en Primera in winkelcentrum De
Brink, stadsmuseum Hof van Hessen en de VVV. De prijs van de kalender is slechts € 5.00.

HUESSENSE KALENDER 2017

De Huessense Kalender is een uitgave van de Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius
binnen de Stad Huissen.

De afbeeldingen in deze kalender zijn afkomstig van:
H. ten Have, G. Muller, Gelders Archief, P. van Wolferen
m.m.v. Fam. Melchers en Fam. van Ingen
Samengesteld door L. Muller
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GILDENNIEUWS
Generaal tot ridder geslagen
4 Lingewaardse bewoners onderscheiden

Wil Evers

Tijdens de E.G.S. HerbsMagung 2016 werden er vier Lingewaardse inwoners tot ridder geslagen,
Ajdens de Heilige InvesAtuursmis die gehouden werd in de St. MarAnuskerk te Doornenburg.
Onder de geridderde waren o.a. de Burgemeester van de Gemeente Lingewaard Mevr. Marianne
Schuurman, oud-burgemeester en beschermheer van ons gilde de heer Rob Persoon, uit
Doornenburg Geert Claassen van de SchuMerij Gijsbrecht van Aemstel en onze eigen Generaal Jan
Wannet. Zij werden opgenomen in de Ridderorde van de Heilige SebasAaan in Europa.
Na de besloten bijeenkomst van de invesWtuur kandidaten op het kasteel,
volgde er een rondgang door Doornenburg naar de St. MarWnuskerk.
FelicitaWes waren er na aﬂoop van de H. Mis voor de gedecoreerden.
Voordat men in optocht vertrok naar het schu9ersgebouw liep de
hulpbisschop Mgr. Hoogenboom eerst nog over de uit gespreide
vaandels van de aldaar aanwezige Schu9erijen.
Eenmaal aangekomen bij het schu9ersgebouw, onze vendeliers hadden
zich aangesloten bij de optocht, moest er eerst een handeling plaatvinden
omtrent de feestelijkheden rondom Doornenburg. Hiervoor was Rutger
Houwer uitgenodigd om de handeling te verrichten. Na wat toespraken mocht
Rutger aan een touw trekken, zodat het kanon afging en
de fesWviteiten geopend werden. Hierna brachten de
vendeliers een vendelhulde aan de tot ridder geslagen
personen en de gasten die aanwezig waren.
Het gezelschap vervolgde hun gang naar het
schu9ersgebouw voor het buﬀet waaraan je kon
deelnemen tegen een vorstelijke vergoeding. Waarna er
rond het schu9ersgebouw een schu9ersfeest gehouden
zal worden.
Wij genoten nog even na van de
aangeboden consumpWes om vervolgens terug te keren
naar Huissen.
De geridderde van de Gemeente Lingewaard, nogmaals
gefeliciteerd.

Huissense Gildenkroniek - December 2016 | 5

ADVERTENTIE

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Tegelwerk - Onderhoud - Timmerwerk
Metselwerk - Badkamers - Renovatie

huessensche poort
Uw veelzijdige
Theo Peek
optiek voor vakman
al uw klussen:
Beukenstraat 7
6851 HH Huissen
Tel. 026 - 325 00 51, Mob. 06 - 42 10 08 81
theopeek@klussenier.nl,
www.klussenier.nl
s Tegelwerk

Uw zicht- en
hoorspecialist
Langestraat 64, Huissen
(026) 325 19 74
info@polmanopticiens.nl
www.polmanopticiens.nl

s 2ENOVATIE
s /NDERHOUD
s +EUKENS
s $AKKAPEL
s 4IMMERWERK

De Klussenier Theo Peek
Beukenstraat 7 6851 HH Huissen
Tel. 026-325 00 51 Mob. 06 - 42 10 08 81
theopeek@klussenier.nl www.klussenier.nl
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GILDENNIEUWS
Kruisboog: Succes Huissense schutters
Vele prijzen naar Huissen

Tjebbe Kersten

Het seizoen is weer gestart na de zomervakanAe. De kruisboogschuMers hebben niet sAl gezeten
de afgelopen Ajd. Onderstaand een overzicht van de prijswinnaars per wedstrijd:
28 augustus 2016 Provincienwedstrijd bij De Roos Duiven
Ere
1e
Tjebbe Kersten
196
C
3e
Henk de Graaf
182
Opg
2e
Bep de Graaf
198
11 september 2016 NK te Ospel
B
3e
Ben Stegeman
Opg
2e
Bep de Graaf
B
1e
Korps

192
198
569

18 september 2016 Kruisboogmarathon Op de Korrel Bemmel
4e prijs Tjebbe Kersten met een gemiddelde van 194,7 over 250 schoten
25 september 2016 GKB Koningenwedstrijd
3e prijs Tjebbe Kersten met 482 punten over 50 schoten
7/8 oktober 2016 1e GKB bij Jemmy Tell Loo
A
3e
Tjebbe Kersten
193
Opg Ere/A 1e
Bep de Graaf
196
Opg B/C
2e
Berthie Stegeman
185
6-15 oktober 2016 InternaAonale open wedstrijd Op de2e2e Korrel Bemmel
A
2e
Tjebbe Kersten
195
Opg
2e
Bep de Graaf
199
30 oktober 2016 Sint Remigiusbokaal 2016 te Duiven
A
2e
Tjebbe Kersten
192
Opg
2e
Bep de Graaf
198
Hoogste korps: St. Joris (voor de 2e op rij)
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VERVOLG:
Kruisboog: Succes Huissense schutters
5/6 november 2016 1e Open wedstrijd te Heijen
C
3e
Henk de Graaf
187
Opg Ere
2e
Bep de Graaf
199
13 november 2016 Kampioenwedstrijd Op de Korrel Bemmel
Ere
3e
Tjebbe Kersten
287
B
2e
Ben Stegeman
285
C
4e
Henk de Graaf
267
Opg
1e
Bep de Graaf
298
20 november 2016 NKB koningenwedstrijd te Weert
5e prijs Tjebbe Kersten met 486 punten over 50 schoten
Naast bovenstaande wedstrijden is ook de wintercompeWWe weer gestart. We hebben nu 2
wedstrijden gehad. Helaas hebben de goede resultaten van boven nog niet kunnen doorze9en in de
wintercompeWWe, beide wedstrijden hebben we verloren.
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GILDENNIEUWS
Agenda 2017
Een nieuw jaar vol activiteiten
Nu 2016 bijna achter ons ligt kijken we verder naar wat het komende jaar ons brengt. Hieronder een
overzicht van belangrijke data die we jullie nu al kunnen vertellen.
Huissense Gilden
07 mei
Aanbesteding Beleg en Ontzet
21 mei
Stoet van Canteclaer, Deinze (België)
11 juni
Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe, Beek-Ubbergen
18 juni
Huissense Umdracht
24 juni
Beleg en Ontzet
25 juni
Vogel en koningschieten
09 juli
afrekeningsdag funcWes Beleg en Ontzet en ledenvergadering
01 augustus Huissense dag, verkoop Huissense kalender
06 augustus Sint LaurenWusdag, patroonsdag
27 augustus Kerkwijding
03 september FederaWeve gilden en schu9ersdag OLV gilde, Vasselder-Veldhunten
21 september Vleiskeuren
22 oktober
Najaarsvergadering
25 november InvesWtuur Nobele Orde Papegay, België
09 december Huissen bij kaarslicht
Gelderse schuMersfederaAe Sint Hubertus
2 april
Gelders indoor vendelen, OEV Millingen
23 april
Kringdag Monierland, MarWnus Greﬀelkamp
7 mei
Kringdag de Liemers, Lobith
28 mei
Kringdag de Achterhoek, Wals Wielen Milt
11 juni
Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe, Beek-Ubbergen
24 juni
Landjuweel Gelderland, Oud-Dijk
25 juni
Landjuweel Gelderland, Oud-Dijk
14 oktober
Bielemantreﬀen Pannerden
29 oktober
Marketensterstreﬀen Duiven
Noord-Brabantse FederaAe van SchuMersgilden
21 mei
Vrij Gildenfeest Sint-Joris Oirschot
juni
Pausmis Den Haag
11 juni
Kringdag Peelland Someren
09 juli
Kringdag Baronie en Markiezaat Teteringen
03 september Landjuweel Groot Gaesbekergilde te Soest
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VERVOLG:
Agenda 2017
Limburg
2 juli

Oud Limburgsschu9ersfeest OLS,

Internet
Schu9erij.startkabel.nl
Gildenhuissen.nl
Schu9ersnet.nl
Huubkroniek.nl
Huubkroniek.nl
De internetpagina van de Gelderse Schu9erswereld, waar informaWe en vermaak elkaar treﬀen en u
op de hoogte houden van datgene wat er allemaal staat te gebeuren,… of gebeurd is in onze mooie
schu9ers-provincie Gelderland en daarbuiten.

ADVERTENTIE
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ACTIVITEITEN
EGS Herbsttagung 2016: een historische gebeurtenis
Honderden gasten in Doornenburg

Rick Bouwman

Op 19 en 20 augustus jl. vond in Doornenburg de EGS Herbs9agung plaats. Ruim 300 schu9ers uit
zes verschillende Europese landen waren naar Doornenburg afgereisd voor een tweedaagse
samenkomst. De 225-jarige Schu9erij Gijsbrecht van Aemstel had de eer om gastheer te mogen zijn.
Op de aanwezigheid van beschermheer Karl von Habsburg na was de complete top van de Europese
Gemeenschap van historische Schu9ersgilden (EGS) aanwezig.
De ontvangst van de honderden gasten was op kasteel De Doornenburg. Onder de gasten bevonden
zich de Europa koning, Joseph Lohninger, de Europa prins, Dirk Mikolajzcak, de president van de EGS,
Charles-Louis Prins van Merode en het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard. Na
de diverse toespraken en het uitdelen van geschenken bood burgemeester Schuurmans de erewijn
aan. Dit is een tradiWe binnen de schu9erswereld. Aansluitend vertrok het gezelschap met vendels
en muziek richWng de R.K. Sint MarWnuskerk. Daar vond de Heilige InvesWtuurmis plaats in
aanwezigheid van maar liefst zeven (!) voorgangers. Tijdens deze mis werden 23 voorgedragen
kandidaten opgenomen in de Europese orde van de Heilige SebasWanus. Onder andere
burgemeester Marianne Schuurmans, beschermheer Rob Persoon en president Geert Claassen en
generaal Jan Wannet werden tot ‘ridder’ geslagen. Na aﬂoop van de plechWge mis vond op het
dorpsplein de opening plaats van de Route Redoute. In aanwezigheid van Rutger Hauer brachten de
vendeliers uit Huissen, Gendt en Doornenburg een muzikale vendelhulde aan de 23 ridders.
Vervolgens kregen de Europese schu9ers in het Schu9ersgebouw een diner en een feestavond
aangeboden.

Huissense Gildenkroniek - December 2016 | 11

VERVOLG:
EGS Herbsttagung 2016: een historische gebeurtenis
De volgende dag stond in het teken van de
najaarsvergadering van de EGS. De personen
die niet bij de vergadering aanwezig wilden
zijn, kregen een rondleiding aangeboden op
kasteel De Doornenburg. Tijdens de
vergadering in het Schu9ersgebouw kreeg
het organisaWecomité van de EGS
Herbs9agung 2016 een Europese
onderscheiding. De commissieleden,
bestaande uit Toon Niels, Geert Wissing,
Wilco Witjes, Wim Raaijmakers en Rick
Bouwman, ontvingen het Bronzen Kruis van
Verdiensten. Na aﬂoop van de vergadering
volgde een gezamenlijke lunch. Vervolgens
keerden de gasten huiswaarts.
De Schu9erij Gijsbrecht van Aemstel kijkt tevreden terug op een historische gebeurtenis. De
Schu9erij is bijzonder verheugd om op haar jubileum zoveel Europese gasten te hebben mogen
ontvangen. Veel foto’s en ﬁlmpjes zijn terug te vinden op www.schu9erijdoornenburg.nl en op de
Facebookpagina.
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ACTIVITEITEN
Kerkwijding
Laatste verplichte optrekdag van het jaar, maar waarom?

Jan Wannet

Een van de laatste “verplichte” optrekdagen van de gilden is kerkwijding. Kerkwijding, het woord
zegt het al, feestdag van de inwijding van de kerk. Vroeger was kerkwijding een uitgebreider
kerkelijk feest. In de Gildenboeken staat dat de Gilden de processie van kerkwijding begeleiden.
Toch is dat niet zo lang geleden, in de jaren zesWg van de
vorige eeuw is deze processie afgeschaR. Wat overbleef is de
vendelhulde aan de kerkelijke overheid door de Gilden.
Volgens de tradiWe worden dan de gildebroeders getrakteerd
op een goede sigaar. Dat laatste is tegenwoordig wel
veranderd, aangezien er bijna niemand meer rookt heeR de
sigaar plaatsgemaakt voor een stukje chocolade.
Wij vieren de dag van kerkwijding alWjd op de laatste zondag
in augustus. Zo staat het ook in de gildenboeken die we nog
hebben. Maar op de kerkwijdings-steen staat iets anders
vermeld. Deze steen zit rechts naast het altaar onder het
Mariabeeld.
Op de steen staat :
Gelegd op de octaafdag
van de HH Petrus en Paulus
ADJC MCMIL
Octaafdag betekend de achste dag na het feest van de HH
Petrus en Paulus.
Dat feest van de twee heiligen is op 29 juni, tel je er acht
dagen bij kom je op 7 juli.
ADJC: betekent Anno Domini Jesu ChrisW: in het jaar van onze
Heer Jezus Christus.
MCMIL is 1949.
Waarom wij dan eind augustus kerkwijdingszondag vieren
weten we (nog) niet. Het is beslist een onderzoek waard.
Misschien is het wel de datum van de inwijding van de oude
kerk?

Maria met kerkwijdingssteen

Huissense Gildenkroniek - December 2016 | 13

ACTIVITEITEN
Stadquiz Huissen 2016
Hersenen gekraakt tijdens gezellige quiz

Jan Wannet

Op 14 oktober werd er door de Rotary Arnhem – Huissen voor de derde maal de stadsquiz Huissen
georganiseerd. Wie is het slimste team van Huissen?
Ook dit jaar deed er een team van de gilden
mee. Dit keer was de locaWe het Rijnstede
gebouw. Waar de gilden hun onderkomen
hebben met voldoende internetaansluiWngen
en materiaal was om een creaWeve opdracht te
maken.
Er waren dit jaar weer veel vragen en
opdrachten. Verschillende sprongen op hun
ﬁets om de buiten opdrachten uit te voeren,
zelfs in het ﬁtnesscentrum!
Klokslag 23:00 moest alles binnen zijn en net voor die Wjd werd alles ingeleverd.
Het was een gezellige maar vooral ook een leerzame avond.
Er deden meer als 26 teams mee. De creaWeve opdracht, de zwaan, werd zeer goed ontvangen. Er
was een zwaan gemaakt met negaWeven van foto’s. Ook al vliegt de zwaan weg, de ziel van Huissen
zal nooit verdwijnen. We kunnen wel terugkijken op een succesvolle avond.
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VERVOLG:
Stadquiz Huissen 2016

De crea6eve opdracht
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KERSTFOTO
De foto en het verhaal
Ja een kersgoto maken voor de gilden is al een hele happening. Maar dit wordt nog groter als je
dit samen met de jeugd doet.
Alle ideeën passeren de revue maar het resultaat ziet u op de middenpagina. Gelukkig is er nog een
verhaal achter de foto.
Op pad met Guus, Teun, Max, Ole en Tijs de jeugd van het St. Antonius vendel, het koningspaar van
het St. LaurenWusgilde en de Koning van het St. Gangulphusgilde. Met de fotograaf Harry ten Have,
trapdrager John Kradolfer en algemeen assistent Bas Hopman.
Eerst een foto op de vendeliersweide in de Wijk Loovelden, een wiebel foto op de wiebel brug en het
trekpontje aangrenzend op het water in Loovelden. Dat staat garant voor spektakel en plezier.
Van deze foto willen wij u ook laten genieten.
Allen die hierbij geholpen hebben, dank je wel.
Koningspaar St. LaurenWusgilde
Ivan en Jackelien Ma9hijssen
Koning St. Gangulphusgilde
Albert Jansen
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ACTIVITEITEN
Kruisbooginterland Nederland-België
Derby der lage landen

Tjebbe Kersten

Zondag 23 oktober 2016 was de kruisbooginterland tussen Nederland en België bij Op de Korrel
Bemmel. Aan de hand van naAonale wedstrijden maakt de wedstrijdleider een lijst van beste
schuMers die worden geselecteerd voor deze interland. Per land zijn er 12 met diopterschuMers en
12 zonder diopterschuMers. Voor 5e keer mocht aan deze wedstrijd deelnemen.
Na hijsen van de vlaggen en het afspelen van de volksliederen wordt de wedstrijd oﬃcieel geopend.
Van tevoren heeR de wedstrijdleider al de baanindeling gemaakt. En dan begint de wedstrijd. Dit
keer niet meer zenuwachWg aan de start, omdat ik wist hoe e.e.a. gaat. Maar het was wel spannend
hoe ik ging schieten, omdat het de laatste wedstrijden niet zo goed ging. Zelfs de vrijdag voor de
interland hadden we een wintercompeWWewedstrijd in Bemmel en deze verliep voor mij niet naar
mijn zin. Deze wedstrijd eindigde ik met 191 punten.
Normaal gesproken krijg je 20 schietkaarten en mag je deze in eigen tempo schieten, echter Wjdens
de interland wordt er als iedereen geschoten heeR na ieder schot geteld. Maar hoewel de
proefschoten niet goed verliepen, ging het Wjdens de wedstrijd wel goed. Met 195 punten schoot ik
na lange Wjd weer eens een goede wedstrijd. Met deze punten werd ik 5e van de Nederlandse
deelnemers.
De met dioptersschu9ers hebben gewonnen van de Belgen, echter de zonder diopterschu9er
hadden zo’n grote achterstand op de Belgen dat de Belgen weer met de winst naar huis toe gingen.
De Belgische chauﬀeur had verteld dat hij alleen maar Nederlandse hits ging draaien op terugweg als
ze zouden verliezen.
Na aﬂoop werden de prijzen uitgereikt en onder het genot van een buﬀet werd er nog nagepraat
over de wedstrijd.
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VERVOLG:
Kruisbooginterland Nederland-België
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ACTIVITEITEN
Gelderse Landdag
De geschiedenis van Gelderland

Jan Wannet

Op zaterdag 29 oktober werd de eerste Gelderse Landdag georganiseerd in het oude stadhuis van
Zutphen. Dit dagsymposium is voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van
Gelderland in al zijn faceMen. De Huissense Gilden, een van de oudste stadsgilden van Gelderland,
ontving de gasten met een vendelhulde. Meer dan 300 historisch geïnteresseerden waren
aanwezig om kennis te maken de de uitgebreide faceMen van de Gelderse geschiedenis.
In een bomvolle burgerzaal werd het lied: “Stad aan het
water” opgevoerd. Het eerste exemplaar van het boek
“Gelderland Grensland” werd uitgereikt aan de
Commissaris van de Koning. Daarna kon men deelnemen
aan een van de vele workshops, theater, informaWestands
en lezingen. Uiteraard ook een lezing over de Huissense
gilden en niet alleen de historie maar ook het heden en
hoe de gilden de aloude tradiWes in stand houdt.
De dag werd afgesloten door de ridders van Gelre met een spannende pub-quiz en een borrel.
Dezelfde ridders die ook Wjdens het Beleg en Ontzet in Huissen waren.
Op de website van de gilden staat een ﬁlm over het Beleg en Ontzet gemaakt door de ridders van
Gelre. We kunnen terugkijken op een succesvolle dag niet alleen voor de gilden maar ook voor de
historie van Gelderland.
De Gelderse Landdag is een gezamenlijk project van Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit
(Leerstoel Gelderse Geschiedenis).
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ACTIVITEITEN
Nobele Orde van de Papegaai 2017
41ste plechtige investituur, zaterdag 26 november 2016
In het stadhuis van Gent, België, werd dit keer de 41ste invesAtuur gehouden. In een mooie zaal
werden de schuMers en gildebroeders ontvangen. Dat de orde zijn werkgebied steeds meer
uitbreidt in Europa werd duidelijk, er werden twee nieuwe referendarissen aangesteld. De heer
Olaf Hofman, secretaris-generaal van de EGS, voor het werkgebied binnen de EGS. Dhr. Wilfried
Putz is plaatsvervangend grootmeester en administrateur van de ByzanAjnse orde van het heilig
graf, werd referendaris voor het Rheinischen und Deutschen Schützenbund en voor Frankrijk werd
Mr. Jacques Collot referendaris.
Vele schu9ers en gildebroeders ontvingen de onderscheidingen voor hun ontembare inzet voor het
gilden en schu9erswezen in hun eigen gilde of schu9erij en daarbuiten.
Ook verschillende schu9ers uit Gelderland werden onderscheiden. De referendaris Jan Wannet
mocht de volgende personen de onderscheiding opspelden: Antoon de Beijer, Rick Bouwman,
Michael Makaaij, Henri Lemmers, Lo9e O9ens en Brenda Smit.
Opgenomen worden in de Nobele Orde van de Papegay mag een zeer eervolle onderscheiding
genoemd worden. Het symbool van de orde is een Koningspapegay. Als onavankelijk en autonoom
insWtuut der verdiensten breidt het werkterrein van de Orde zich over heel Europa uit. De
onderscheidingen in Antwerpen werden uitgereikt aan gildebroeders van gilden en schu9erijen uit
België, Duitsland, Frankrijk en Nederland.
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JEUGD
Jonge gildebroeder aan het werk
Max geeft geschiedenisles

Max Bonnes

Het schooljaar was nog maar net begonnen toen ik in mijn geschiedenisboek zag dat er in het
hoofdstuk "de Ajd van monniken en ridders" een les over de gilden zou gaan.
Ik dacht bij mezelf daar wil ik wel wat over vertellen en dat mocht van de juf. Jan heeR mij geholpen
met de informaWe en we hebben een PowerPoint-presentaWe gemaakt. Ik kreeg ﬂyers en fotokaarten
mee die ik uit mocht delen. Het was een geslaagde les en iedereen vond het erg leuk.
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JEUGD
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
St. Antoniusvendel klaar voor de toekomst

Ivan Matthijssen

Wie de jeugd heem, heem de toekomst. Niet meer en niet minder geldt dit voor onze gilden. De
vergrijzing slaat geleidelijk toe binnen alle gelederen van de gilden.
Maar gelukkig staat de toekomst klaar in de startblokken, voor de opvolging van de jeugd na Jan
Giesen, Jef Lentjes, Sjoerd Wannet, Ma9hijs Hermeling al in.
Onder het St. Antoniusvendel ontwikkelen Guus, Teun, Max, Ole en Tijs zich tot vendelier en
tamboer.
De eerste stappen met de trommel en slagen met de vlag zijn al reeds gemaakt in Huissen en verre
omgeving.
Mooi is te zien hoe deze mannen op dit moment alleen nog maar groeien binnen onze gilden.
En hierbij trekken ze enthousiast onze gildebroeders mee.
Ieder dinsdag wordt er gevendeld en getrommeld in de Rijnstede door de jeugd van het St.
Antoniusvendel. Met een groot compliment voor Wim van de Jagt als vendel-meester en William
Saat als tamboer-meester, die de instrucWes verzorgen voor het St. Antoniusvendel.
Nu stappen we door naar de toekomst en hopen op nog meer nieuwe jongens of meisjes binnen het
St. Antoniusvendel van ons gilden.
Want de toekomst staat niet sWl.
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HISTORIE
Een schrift vertelt
Historie beleeft door de gewone Huissenaar

Jan Wannet

Het afgelopen jaar was het 200 jaar geleden dat de Kleefse enclaves werden opgeheven. In de
vorige kronieken en diverse publicaAes is daar veel aandacht aan gegeven. Maar hoe beleefde de
“gewone” inwoner het? Een schrim met wat aantekeningen over de (gilden) geschiedenis van
Huissen. Geen opzienbarende teksten, maar het geem wel aan dat de geschiedenis van onze stad
mensen alAjd geboeid heem.
Uit het jonggezellen SchuMersboek der broederschap van
Sint LaurenAus
Zo begint een zekere Reginald van der Venne (dominicaan,
overleden op 11 april 1907 te Huissen) zijn aantekeningen over
het Lauren6usboek. Hij schreef zijn zinnen eind vorige eeuw in
een onlangs opgedoken schria. Ook toen was het
Lauren6usboek dus al onderwerp van studie!
Enkele belangrijke gedeelten uit het LaurenAusboek schreef
hij over, zoals:
"De Broederschap der Jonge Gezellen is opgericht in het jaar
1661 onder de Regering van de Doorluch6gsten Keurvorst von
Brandenburg, Hertog van Cleef Glorieuze Gedachtenis. Doch heea dezelve 27 jaar, als van het jaar
1750 tot het jaar 1777 geen voortgang gehad om reden van oorlog en duuren 6jd.
1777 den 8 Juny. Op Zondag des namiddags om 4 uur zijn de jongegezellen in de school geweest en
hebben alle eenpaarlijk besloten de Broederschap van
Sint Lauren6us de schufe Compagnie wederop te regten, en te vernieuwen tot meerdere eer en
glorie van God en een generale vriendschap onder malkander te houden.
Den 26 Julij 1808 hebben wij het geluk gehad onze nieuwe landsheer Ludovicus Napoleon als 1sten
koning van Holland binnen onze muuren te zien, waarop de jonge Gezellen vergaderd zijn geweest in
Geweer en Wapens en hebben hem onder het gestadig Vivat onzen Koning gebragt tot aan het
klooster alwaar Zijne majesteit is binnen gegaan ,dat gedaan zijnde is zijne Majesteit van hier weder
vertrokken waarvoor de jonggezellen ter vertering hebben ontvangen,
12 ½ dukaten."
Ook citeert van der Venne nog uit een oud memorieboek (geleend van H. Scheerder, bakker winkelier) wat handelt over de jaren 1777 - 1815.
"1794 In December is hier geweest in Huissen het hooakwa6er der Hanoversche Armee, De Hertog
van York, De Prins van Oranje en zijn zoon en de Generaal Hamers6jn als chef van dezelve. De
Hanoversche Generaal Boes is te Bemmel doodgeschoten bij het optrekken van de Franschen over de
Waal: doch de Franschen werden genoodzaakt die keer te wijken .
Ook is hier de heele Noordarmee van de Franschen doorgepasseerd, zijnde sterk omtrent 80.000
man: toen de rijn en de Waal toegevroren was zijn de Franschen daarover gekomen.
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VERVOLG:
Een schrift vertelt
1795 Den 10 January zijn de eersten franschen hier in Huissen gekomen en in 1797 eerst weder
vertrokken.
1799 In dit jaar hebben wij hoog water gehad dat het over den stadsdijk en dammen geloopen heea.
Zelfs heea hier de rijnpoort willen losgaan door de drang van het water, doch door groote moeite
nog behouden.
1802 Den 2 Juny zijn de steden Huissen, Zevenaar en Malburgen door den koning van Pruisen aan de
Bataafsche Republiek afgestaan.
1808 Den 21 april zijn wij hier als Huissen, Malburgen , Zevenaar en de Lijmers onder het koninkrijk
van Holland getrokken."

ADVERTENTIE
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VERHAAL ACHTER HET ZILVER
Nieuwe koningsschilden (33)
Schilden Harry Berendsen en Albert Janssen

Hugo Vermaas

Koningsschild Harry Berendsen
Harry Berendsen heeR zijn koningsschild ingeleverd. Harry Berendsen schoot zich in 2013 voor de
eerste keer koning van het St. Gangulphusgilde. Harry was in 1983 en in 1985 Koning van het St.
LaurenWusgilde. Op het schild is een aweelding van een vendelier gegraveerd met de vlag aan de
voet. Als voorbeeld heb ik hier het beeldje van de vendelier genomen en aangepast aan de wensen
van de koning en koningin.
- Schild
Bol geslagen zilveren plaat, NeonsWjl ingesnoerd
Zilver 1e gehalte 925/000
Afm. (hxb) 120 x 105 mm.
Gewicht ca. 85 gram
- Tekst
Koning St. Gangulphusgilde
Harry Berendsen
Gravure: Vendelier met vlag
Koningin Anne9e BerendsenSchreurs
Huissen 2013 – 2014
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VERVOLG:
Nieuwe koningsschilden (33)
Op zondag 29 juni 2014 schoten Albert Jansen en Tjebbe Kersten zich tot koning van het
St. Gangulphus-, respecWevelijk St. LaurenWusgilde.
Op de afrekeningsdag van 10 juli 2016 schonken beide hun koningsschild aan de gilden aan.
Koningsschild Albert Janssen
Voor het ontwerp van het Koningsschild kwam Albert met de kaR van Gildenkroniek jaargang 27 nr. 2
van oktober 2014. Hierop stond een foto van de loop van het geweer met op de achtergrond de
schietbak. Dit was weer een nieuwe uitdaging om dit niet alleen gesWleerd, maar toch ook
herkenbaar op het schild te graveren. Zo heeR elk schild zijn eigen karakter. Het was voor Albert in
2014 de 2e keer dat hij zich tot koning schoot. Ook in het huidige Koningsjaar is Albert Janssen
koning van het St. Gangulphusgilde.
- Omschrijving schild Albert Jansen:
Bol geslagen zilveren plaat, NeonsWjl
Zilver 1e gehalte 925/000
Afm. (hxb) 120 x 105 mm.
Gewicht 84,5 gram
Meesterteken: HV = Hugo Vermaas
- Tekst:
St. Gangulphusgilde
Koning Albert Janssen
Aweelding, een gesWleerde
geweerloop met schietbak.
Naast de gravure staan de namen;
Marieke, Bert, Bas en Elise.
Koningin Caroline Hopman
Huissen 2014 – 2015
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VERVOLG:
Nieuwe koningsschilden (33)
Koningsschild Tjebbe Kersten.
Tjebbe Kersten schiet bij het St Jorisgilde de meeste pijlen wel in de roos. Maar ook bij het
koningschieten met geweer is het vaak raak en heeR hij zich meerdere malen tot koning van het
St. LaurenWusgilde geschoten.
Hij heeR beide sporten bijeengebracht door een schietschijf en de jaartallen waarop hij zich eerder
tot koning schoot op het zilveren koningsschild te laten graveren.
- Omschrijving schild Tjebbe Kersten:
Geslagen zilveren plaat, 7 hoekig.
Zilver 1e gehalte 925/000
Afm. (hxb) 130 x 110 mm.
Gewicht 91 gram
Meesterteken: HV = Hugo Vermaas
- Tekst:
LaurenWuskoning 2014
Huissen
Aweelding, een schietschijf,
roos mat
1990, 1991, 1992, 1995,
2010
Tjebbe Kersten.
De schilden zijn aan de
achterzijde voorzien van 4
hangogen zodat ze weer
mooi aan het jongste keten
kunnen worden gehangen.
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EN DAN NOG DIT
Nieuwjaarsreceptie
Geachte leden en buitengewone leden,
In de verte zien we al langzaam aan de horizon de contouren van het jaar 2017 verschijnen en zien
we het jaar 2016 achter ons verdwijnen. Een jaar, 2016, die voor eenieder onder ons apart is beleefd
met zijn mooie en vrolijke gebeurtenissen maar ook met minder vrolijke en droeve gebeurtenissen.
Met ons allen zijn we dan ook weer benieuwd wat het jaar 2017 ons zal gaan brengen met hopelijk
voor eenieder een goed en gezond jaar. Een jaar waarin we weer zullen beloven onze uiterste best te
doen om aan onze drie pijlers, waarop het Gilde rust, gestand te doen: Broederschap, Trouw en
Dienstbaarheid.
Mag ik u, geachte leden en buitengewone leden, met uw uw partner dan ook van
harte uitnodigen om elkander het beste toe te wensen Wjdens onze NieuwjaarsrecepWe op zondag 8
januari 2017 vanaf 14.00 uur in het gebouw “Rijnstede” aan de Jongstraat 3 te Huissen.
VerblijR met gildegroet,
Bert Bouwmeister
Secretaris Huissense Gilden.
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