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REDACTIONEEL
Jaargang 30
Ook in het nieuwe jaar weer actueel

Jan Giesen

Voor u ligt al weer het eerste deel van de 30ste jaargang van de Huissense Gildenkroniek. Al 30
jaar lang komt de Guldenkroniek bij de leden en vrienden van de Huissense Gilden op de deurmat
te liggen.
30 jaar is een hele Fjd, en dat heeZ enkel kunnen duren door de tomeloze inzet van de vele
vrijwilligers die aan de kroniek gewerkt hebben. Diegene die ik zeker wil noemen is de drijvende
kracht achter de Huissense Gildenkroniek Jan Wannet. Hij is zeker nu, en dat is het enige waar ik over
kan spreken, de drijvende kracht achter dit blad.
Ook in haar 30ste jaargang zal de Gildenkroniek weer 3 keer verschijnen. In deze ediFe lees je een
tragisch verhaal over de dood van een LaurenFuskoning in de jaren ’30 van de vorige eeuw, een
verslag van het Beleg en Ontzet van Huissen en natuurlijk het laatste Gildennieuws.
Het was u waarschijnlijk al opgevallen dat op de kaZ van de Gildenkronoek voor de verandering geen
actuele foto prijkt. Ter gelegenheid van van de 515e verjaardag van het Beleg en Ontzet van Huissen
prijkt er een archieﬀoto van de jaarlijkse viering op de voorpagina. De foto komt uit 1934. 1934 komt
dee kroniek trouwens nog een aantal keer ter sprake.
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GILDENIEUWS
Huissense Gildenkroniek 30 jaar
Kroniek viert feest

Jan Wannet

In de tweede helK van de vijKiger jaren van de vorige eeuw verscheen de voorloper van de huidige
Gildenkroniek. Henny Derksen (+) schreef als enige redacteur veel over de historie van de gilden.
Helaas verscheen in 1959 die kroniek voor het laatst. Wel kwam er nog een extra uitgave in 1971
ter gelegenheid van de opening van het Gildenkapel.
Tijdens de ledenvergadering van 11 november 1984 kwam
Peter Otker (+) met het voorstel om de Gildenkroniek weer
nieuw leven in te blazen. Samen met Bert Bouwmeister, Wim
Hoppenreijs en ondergetekende zijn we ermee aan de slag
gegaan. Na wat technische problemen overwonnen te
hebben konden we aan de slag en de eerste uitgave
verscheen in 1986. Daar bleef het ook bij. De tweede uitgave
van dat jaar was een speciale druk, vanwege de feesten rond
het 450 jaar bestaan van de Gilden. In 1987 verschenen er
drie uitgaven. Dat is zo gebleven, de Gildenkroniek verschijnt
driemaal per jaar, met historische achtergrond en actuele
zaken. In de loop der jaren is de samenstelling van de
redacFeraad vaak gewisseld.
Ondergetekende is ervan begin af aan bij betrokken geweest.
In de beginjaren ging het nog met een typemachine
(computers waren zeldzaam) en werden er weinig foto’s
afgedrukt.
Door de jaren heen zie je
de hele technische ontwikkeling. Maar ook de inhoud
veranderde in de loop der jaren. In het begin stond nog vaak
het jaarverslag van de secretaris afgedrukt.
Later ook interviews met Gildenbroeders, in de rubriek Wie is
wie? Maar ook “Edon” een pseudoniem van een schrijver die
de arFkelen “voor de Hemelpoort “ schreef. RegelmaFg zijn er
gastschrijvers, zowel van historische kringen, federaFes of
andere instanFes die gilden gerelateerd zijn. Denk aan het
Gelders Erfgoed. Ook daar is de kroniek in de archieven
aanwezig.
Alle gildenkronieken zijn in het gildenarchief
aanwezig, ook de eerste uitgaven uit de jaren vijZig.
Op dit moment zijn we druk bezig om een inhoudsopgave te
maken van de afgelopen 30 jaar. Het is een schat aan
informaFe geworden.
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VERVOLG:
Huissense Gildenkroniek 30 jaar

Huissense Gildenkroniek t/m 2006

Huissense Gildenkroniek 2006 t/m 2011

Huissense Gildenkroniek 2016 tot heden.
Voor het eerst is er sprake van een wisselende ka`. Elke
ediae staat er een andere foto voorop en achterop
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GILDENNIEUWS
Huissense Gilden gaan weer schieten op vogels en de klossen
Gildenbroeders stemmen of er wel of niet geschoten zal worden op 25 juni
Op de derde zondag na Pasen komen de Gildenbroeders bijeen om te stemmen of ze dit jaar gaan
schieten op de vogels en de klossen. Het is een oud gebruik dat de gildenbroeders op de derde
zondag na Pasen bijeenkomen. Vroeger gebeurde dit in de stadsschool, tegenwoordig in hun
gildengebouw. Sinds 1946 is er niet nega]ef gestemd. Voor 1940 gebeurde dat nog weleens. De
reden was de grote crises, zo staat in de gildeboeken. Als de stemming posi]ef is gaan de
tamboers door het centrum van Huissen. Samen met de stadsomroeper wordt dan medegedeeld
dat er weer voor koning wordt geschoten. Dit jaar op 25 juni.
Maar niet alleen door de tamboers wordt het rondverteld. Op de molenweide staat de gildenmast.
Bij een posiFeve stemming gaat de gildevlag in de mast. Dan kan iedereen zien dat de
gildenbroeders weer gaan strijden voor de koningsFtel. Daar zal hij blijven hangen tot na het
koningschieten. Op afrekeningsdag (twee weken na koningschieten) wordt de vlag weer uit de mast
gehaald en aan de nieuwe koning aangeboden. Deze zal hem dan ook “nat”maken.
Gebruikelijk is dat er koning wordt geschoten op een vogel. Bij de Huissense gilden gebeurt dat op
een klos. Dit komt omdat Huissen tot 1815 een Kleefse enclave is geweest. Door erfopvolging kwam
Kleef bij de Keurvorst von Brandenburg. Hij had soldaten nodig die recht vooruit konden schieten en
niet in de lucht. De vogel werd een klos en in de loop van de Fjd ging de klos weer op een paal.
Vogelschieten is er ook, maar dat is prijsschieten voor iedereen. Om voor koning te schieten moet je
lid zijn van het gilde en jezelf hiervoor opgeven.
De stemming was:
Voor:
24
Tegen:
4
Ongeldig: 1
Dus gaan we dit jaar (gelukkig) weer schieten op de vogels en klossen en kunnen we ons weer
opmaken voor een geweldige zondag Fjdens ons gildeweekend.
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GILDENNIEUWS
Bep de graaf is Beste Schutter St. Joris
Schutter verdedigt titel met succes
Op zondag 30 april 2017 heeK Kruisboogvendel St. Joris haar jaarlijkse wedstrijd om de Beste
Schu`er van St. Joris verschoten. Een normale kruisboogwedstrijd gaat over 20 schoten, maar dit
soort wedstrijden worden al]jd verschoten over 50 schoten. Deze wedstrijd duurt zonder pauze
ruim 3 uur. Dit vergt dat de schu`er 3 uur lang geconcentreerd dient te blijven.
Negen schuAers hebben aan deze wedstrijd deelgenomen.
Bep de Graaf wist deze wedstrijd voor de tweede keer te
winnen. Gezien haar punten het laatste jaar was het geen
verrassing dat ze de wedstrijd zou winnen, maar je moet
desondanks wel je gemiddelde schieten Fjdens zo’n
wedstrijd.
Na 25 schoten werd duidelijk dat de strijd tussen Bep de
Graaf en Tjebbe Kersten zou gaan. Na een pauze zeAen
Bep de Graaf echter een geweldige serie schoten neer,
Tjebbe kon dit echter niet bewerkstelligen. Bovendien
moest hij nog 3 punten achterstand goedmaken na 25
schoten.
Bep de Graaf wist uiteindelijk 491 punten te schieten. Tjebbe Kersten eindigde met 480 punten 2e en
Ben Stegeman met 459 punten 3e.
ADVERTENTIE
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GILDENNIEUWS
Investituur Nobele Orde van de Papegay in Doornenburg
Subtitel
Elk jaar in november wordt de plech]ge inves]tuur van de Nobele Orde gehouden. Tot voor kort
was dat al]jd in het Rubenshuis te Antwerpen. Vorig jaar, 2016, werd de 42ste inves]tuur
gehouden in Gent België. Dit jaar zal de 42ste inves]tuur gehouden worden in Doornenburg,
gastheer is schu`erij Gijsbrecht van Aemstel tot Honderdmorgen.
In de volgende uitgave zal er meer informaFe zijn
hierover, en uiteraard ook op de website van de
orde: Nobeleordepapegay.com
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GILDENNIEUWS
Agenda 2017
Nieuw jaar, nieuwe activiteiten
Naast de Huissense ac]viteiten zijn er ook concoursen en gebeurtenissen van de Brabantse en
Limburgse federa]es. Al]jd leuk om ook die dagen eens te bezoeken, en meer te ontdekken van
het gilde en schu`erswezen in Nederland. Ook op het internet is veel te vinden over de gilden en
schu`erijen.
Agenda Huissense Gilden
11 Juni
Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe
Beek Ubbergen
18 Juni
Huissense Umdracht
24 Juni
Beleg en ontzet van Huissen
25 Juni
Huissens Koningschieten
09 Juli
Afrekeningsdag funcFes Beleg en ontzet van Huissen
01 Augustus
Huissense dag met verkoop Huissense kalender
06 Augustus
Sint LaurenFusdag
27 Augustus
Kerkwijding
03 September FederaFeve gilden en schuAersdag OLV gilde
Varsselder-Veldhunten
21 September Vleiskeuren
22 Oktober
Najaarsvergadering Huissense Gilden
25 November InvesFtuur Nobele Orde Papegay
Doornenburg
09 December Huissen bij kaarslicht
Agenda Gelderse federa]e Sint Hubertus
28
Mei
Kringdag Achterhoek
11
Juni
Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe
24, 25 Juni
Landjuweel Gelderland
14
Oktober Bielemantreﬀen
29
Oktober Marketensterstreﬀen

Gendringen
Beek Ubbergen
Oud-Dijk
Pannerden
Duiven

Agenda Noord-Brabantse Federa]e van Schu`ersgilden en limburg
21 Mei
Vrij Gildefeest Sint-Joris
Juni
Pausmis
11 Juni
Kringdag Peelland
2 Juli
Oud LimburgsschuAersfeest OLS
9 Juli
Kringdag Baronie en Markiezaat
3 September Landjuweel Groot Gaesbeekergilde
Internet
SchuAerij Startkabel
Huissense Gilden
Gelderse federaFe schuAersgilden Sint Hubertus
Noord Brabantse federaFe van schuAersgilden
Huub!

Oirschot
Den Haag
Sint-Joris Someren
Sint-Ambrosius Teteringen
Soest

SchuAerij.startkabel.net
GildenHuissen.nl
SchuAersnet.nl
SchuAersgilden.nl
Huubkroniek.nl
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ACTIVITEITEN
Beloken Pasen 2017
2 Jubilarissen en een nieuw lid
Zoals elk jaar vieren we Beloken Pasen, onze eerste verplichte optrekdag in het jaar. Tijdens
Beloken Pasen herdenken wij de oprich]ng in 1536 van het Sint Gangulphusgilde. Tevens huldigen
wij op deze dag onze jubilarissen.
Zoals elke verplichte optrekdag van de gilden, begint deze dag met een eucharisFeviering in onze
stadskerk. Hiervoor verzamelen wij, bij ons “gildenhuis” aan de Kardinaal de Jongstraat. Op het
ﬂuitsignaal van onze Generaal slaan de tamboers af, waarna we met duidelijk hoorbare trom richFng
Huissen gaan.
Na de mis komen we terug bij het Rijnstede gebouw alwaar er van commandant wordt gewisseld. De
tamboers en vendeliers maken zich direct gereed voor de vendelhulde. Deze vendelhulde is speciaal
bedoeld voor onze beide jubilarissen Jan Wannet en Henk Lippmann.
Na de vendelhulde gaan we met zijn alle naar binnen en genieten samen van het buﬀet met koﬃe en
broodje kroket.
Tijdens de laatste LaurenFusvergadering is Nick nijenhuis gestemd tot volwaardig lid en kreeg te
horen dat hier een speldje bij hoorde. Berry heeZ toen te kennen gegeven dat hij nooit een speldje
heeZ gekregen. Beide nieuwe laurenFanen hebben vandaag het lidmaatschapsspeldje in ontvangst
mogen nemen.

Archieﬀoto van Jan Wannet
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VERVOLG:
Beloken Pasen 2017
Na al het lekkers begint het ceremoniële deel, namelijk het huldigen van de jubilarissen en onze
voorziAer begint met Henk Lippmann. Henk is al 25 jaar lid en al meerdere malen koning binnen het
Gangulphusgilde geweest. In 2008 schiet hij voor de derde keer achter elkaar koning en wordt
daarmee keizer voor het leven. De Gangulphus koning Albert Jansen heeZ de eer om Henk zijn
jubileumspeld op te mogen steken en doet dit dan ook met verve.
Jan Wannet is vandaag 40 jaar lid en wordt door Sjoerd Wannet, Jan Zweers en Tom Leurs in het
zonnetje gezet met leuke, mooie en ontroerende woorden. Niet alleen door het feit dat Jan al 40 jaar
lid is, maar zeker ook door zijn inzet en vele funcFes binnen en buiten onze gilden wordt er over Jan
veel gezegd. Met veel trots wordt het speldje door de koning van het LaurenFusgilde opgespeld.
Jan en Henk waren vandaag niet de enige die in het zonnetje zijn gezet. Bert Bouwmeister en Wim
van de Jagt werden namelijk onderscheiden met de zilveren medaille van verdienste van Kring Rijk
van Nijmegen en de Betuwe.
Bert voor zijn lange staat van verdiensten als secretaris en bestuurslid van de gilden en Wim voor zijn
tomeloze inzet achter de schermen van de gilden waarbij hij de motor is bij vele gilden acFviteiten.
Na aﬂoop krijgt iedereen de kans om alle jubilarissen persoonlijk te feliciteren.

Archieﬀoto van Henk Lippmann
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ACTIVITEITEN
Lentecongres Europese Gemeenschap His. Schuttersgilden.
Lentecongres in Roermond

Jan Wannet

Als kersverse ridder van de Europese orde vertrok ik voor het lentecongres naar Roermond. Leudal
was dit jaar gastheer voor het Lentecongres van de Europese Gemeenschap van Historische
Schu`ersgilden (EGS). Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april 2017 werden zo’n 500 Europese schu`ers
in Neer verwacht. Het congres staat in het teken van het Europees Schu`ers Treﬀen dat in 2018 in
Leudal gehouden wordt.
Op vrijdag 21 april ontving het gemeentebestuur van Leudal Prins Charles Louis de Merode, de
voorziAer van het EGS-bestuur en de koninklijke en keizerlijke hoogheid, aartshertog Karl von
Habsburg, die Beschermheer van het EGS is. De huidige Europese schuAerskoning, Joseph Lohninger
en de Europees schuAersprins, Dirk Nicolajzcak zijn eveneens aanwezig. Ook geven zo’n 500
afgevaardigden van diverse schuAersfederaFes uit verschillende Europese landen acte de présence.
Het Lentecongres starAe op vrijdag 21 april om 15.00 uur in sportzaal De Kwiebus met een ontvangst
door het gemeentebestuur van Leudal.
Aansluitend ging het gezelschap onder muzikale begeleiding van diverse schuAerijen uit Leudal in
optocht naar de R.K. St. MarFnuskerk waar om 17.00 uur een Heilige InvesFtuursmis plaatsvond.
Tijdens deze plechFge mis worden enkele voorgedragen schuAers tot ridder geslagen en opgenomen
in de Europese Orde van de Heilige SebasFanus.
Aansluitend werd er een vendeldemonstraFe gegeven en ging men onder muzikale begeleiding in
optocht terug naar gemeenschapshuis de Haammaeker. Daar was de graFs toegankelijke Europese
SchuAersfeestavond.
Op zaterdag 22 april werd er een tweetal vergadersessies gehouden in de Oranjerie te Roermond.
Verschillende zaken werden er besproken, ook werd de Rome reis nog een keer toegelicht. Er werd
bekend gemaakt waar de volgende Europese schuAerstreﬀen zullen plaatsvinden. Zoals bekend in
2018 in Leudal.
In 2021 Deinze en 2024 in Mondsee, Oostenrijk Een gezamenlijke lunch sloot het lentecongres af.
Het najaarscongres is op 18 en 19 augustus in Mönchengladbach.

Op het plein het feliciteren van de
nieuwe ridders.
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JEUGD
Sint Antoniusvendel is klaar voor nieuwe seizoen
Jeugdleden zijn elke week volop aan het oefenen
Het Sint Antoniusvendel is de het nieuwste vendel binnen de gilden. Deze is speciaal bedoeld voor
jeugdleden tot 18 jaar. Vorig jaar werd dit vendel oﬃcieel in het gildeboek ingeschreven. En de
eerste nieuwe leden hebben zich al aangemeld, waaronder ook een meisje. Na eeuwen is het gilde
nu ook toegankelijk voor meiden
Op dinsdagavond oefenen de tamboers en vendeliers in het Rijnstedegebouw. Mocht je eens meer
willen weten of zelf met een echt gildevlag vendelen of tamboeren, kom gerust eens kijken.

De Tamboers luisteren aandachag
naar instructeur William Saat

Nina is goed bezig met het
oefenen
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JEUGD
Schoolbezoek Drieluik
Twee dagen van Huissense historie op basisschool
Op dinsdag 17 en woensdag 18 januari waren de gilden op bezoek bij basisschool het Drieluik. Twee
dagen werd aan de kinderen verteld over het oude gilde, maar ook het gilde tegenwoordig. Na een
dag van “theorie” werd hetgeen wat geleerd was in prakFjk gebracht.
Populair was natuurlijk het vendelen. Ondanks de restanten sneeuw verliep het vendelen
voorspoedig. Ook het gildenzilver maakte indruk en sommigen maakte hun eigen “koningsschild”.
Zelfs de juf was zo enthousiast dat ze een gildenkostuum aantrok.
Het was een geslaagde dag, zowel voor de kinderen als voor de gildebroeders.

Zelfs de juf had een
gildenkostuum aan.
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VERVOLG:
Schoolbezoek Drieluik

Het vendelen buiten. Met veel enthousiasme door de kinderen. Er zaten wel
“natuurtalenten”bij.

ADVERTENTIE
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HISTORIE
Johann Wassenbergh en de beschrijving van het Beleg en
Ontzet van Huissen
Jan Zweers
Op 22 oktober 1474 trad Johann Wassenberch toe tot de Johannieter orde in Duisburg en werd
kapelaan van de Mariakerk aldaar. Tussen 1474 en 1517 hield hij een kroniek bij waarin hij allerlei
wetenswaardigheden omtrent Duisburg noteerde. Maar daarnaast had deze geestelijke ook oog voor
gebeurtenissen die in de hertogdommen Kleef-Mark, Geluk-Berg en Gelre plaats vonden. Daarnaast
besteedde hij ook aandacht aan zaken die in zijn Fjd het Heilige Roomse Rijk, ja zelfs Europa
beroerden. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Wassenbergh ook de gebeurtenissen rond het
Beleg en Ontzet van Huissen in 1502 uitgebreid in zijn kroniek noteerde. Hoewel er al vaak is
verwezen naar deze kroniek, is er in Mededelingen nog nooit aandacht aan besteed. Door middel
van dit arFkel wordt daarin verandering gebracht.
Aan de linkerzijde staat de originele tekst met rechts de vertaling. Bij de vertalingen is gebruik
gemaakt van de moderne Duitse vertaling, die door de bewerker van de kroniek is gemaakt. De
nummers boven de passages zijn door schrijver dezes aangebracht om daar bij de toelichFng naar te
kunnen verwijzen. TensloAe wordt de tekst van Wassenberch vergeleken met de tekst van het lied
Beleg van Huussen.
Anno domini MCCCCC ende II
In den jair wart gemackt eyn bestant doer den
doerluchagen alrekyrsteliken coninck
Loduwich van Franckrick tusschen den edelen
waelgebaren hartoch Johan van Cleue ende
greue van der Marck ende hartoch Karell van
Gelre, willick bestant Karel van Gelre heit
gebraicken op XXV. dach yn den Mey myt
naemen op sent Vrbanus dach, do was op des
heiligen Sacramentz avont. Des sondach dair
bevoren hadde hie lathen to Nymmegen to
Arnhem, to Zuytphyn etc. roepen van allen
kyrcken, nymant en soulde schedigen die
Cleueschen vyt geynen hoicken, dat he
verreytlich gebraken heh
“Op sent Vrbanus dach heh he Halderen ende
Myllingen gebrant,
Wair om dat yn got
Seluer heit geschant.
Item op den XXVIII dach
Yn den Mey
Heh he sick vur Hussen gelacht,
Dar umb yn all ongeluck heh bracht.

1

In het jaar Onzes Heren 1502
In dit jaar werd dankzij de bemiddeling door
de aller christelijkste koning Lodewijk van
Frankrijk een bestand gesloten tussen de
edele welgeboren hertog Johan van Kleef en
graaf van der Mark en hertog Karel van Gelre.
Dit bestand werd door Karel van Gelre
gebroken op 25 mei, te weten op St.
Urbanusdag, de dag voor Sacramentsdag.
Nog op de zondag daarvoor (22 mei jz) had
Karel in alle kerken in Nijmegen, Arnhem,
Zutphen etc. laten alondigen, dat niemand
de Kleefsen enige schade mocht berokkenen.
Toch hee` hij dit woord verraderlijk gebroken.

2
“Op St. Urbanusdag hee` hij Millingen en
Haldern in brand gestoken. Daarvoor hee`
God hem bestra`.
Toen op de 28e mei hee` hij het beleg
geslagen voor Huissen en dat hee` hem groot
ongeluk gebracht.
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VERVOLG:
Titel van het artikel

3
Op Johannes en Paulus dag (26 juni jz) is hij ’s
morgens vroeg naar Westervoort gevaren
met 1500 geworven man voetvolk. Daar
gingen de Kleefsen tegen vechten.

Op Johannes en Paulus dag (26 juni jz) is hij ’s
morgens vroeg naar Westervoort gevaren
met 1500 geworven man voetvolk. Daar
gingen de Kleefsen tegen vechten.

4
De Kleefsen behielden de overmacht
De Geldersen kozen het hazenpad
500 voetknechten werden gevangen
genomen. De rest van de Gelderse
manschappen trokken hun schoenen en
broeken uit en wilden naar Arnhem
ontkomen.

5

Al de andere Geldersen die voor Huissen
gelegerd lagen sloegen haasag op de vlucht.
Jullie Geldersen zijn groots in pochen. Jullie
zijn al jullie kanonnen, wijn, bier en proviand
voor Huissen vergeten.

De Kleefsen behielden de overmacht
De Geldersen kozen het hazenpad
500 voetknechten werden gevangen
genomen. De rest van de
Gelderse
manschappen trokken hun schoenen en
broeken uit en wilden naar Arnhem
ontkomen.
Al de andere Geldersen die voor Huissen
gelegerd lagen sloegen haasag op de vlucht.
Jullie Geldersen zijn groots in pochen. Jullie
zijn al jullie kanonnen, wijn, bier en proviand
voor Huissen vergeten.

6
Vier zware kanonnen bleven achter
Geheten Verneborch, Pluckroisken, Breekt
muren en Plump.
Nog vier zware kanonnen, elf lichtere
kanonnen, kanonnen met lange lopen en
muskemen werden door de Kleefsen ajdens
een stormaanval buit gemaakt.

Vier zware kanonnen bleven achter
Geheten Verneborch, Pluckroisken, Breekt
muren en Plump.
Nog vier zware kanonnen, elf lichtere
kanonnen, kanonnen met lange lopen en
muskemen werden door de Kleefsen ajdens
een stormaanval buit gemaakt.

7

Die van Wesel voirden
Dat gelresche veynken myt yn,
Die van Emerick
Des hartogen van Gelre syn pert.

Die van Wezel veroverden het Gelderse
vaandel.
Die van Emmerik het paard van de hertog van
Gelre.

8
En ys der bonter koe
Dair wail gelongen,
Den gelreschen varr
Bracht sy yn groet verdreyt.

Het is de Bonte Koe
goed gelukt
om de Gelderse saer
veel verdriet te doen.
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9

III slangen synt mede
To Wesel gespronghen,
Des en konden die Gelreschen
Gekeren nyet

Drie lichte kanonnen werden
naar Wezel gebracht
zonder dat de Geldersen
dat tegen konden houden.

10

Hartoch Karl myt uwen edelen neue
Van Ceue quaymtz dy to machen,
Gaﬀ v Valkenburch
Ende Sneytwint desen rait ?
Hamem ende die Elborch
Hebdy bynnen husen geschaten,
Al v op sait, die is quait.

Hertog Karel hebben uw slechte adviseurs
Valkenburch en Sneytwint u overgehaald om
uw Kleefse neef zo slecht te behandelen?
Je hebt je eigen steden Hamem en Elburg op
Huissen afgeschoten
Alles waar je aan begint, mislukt.

11
Gy mocht wail wieder
Na Campen loippen,
Dair sijt gy wael bekant,
Ende meyster Gerijt van Veuw
Meyr bussen aﬀ koippen,
Ende semen ym Zuytphin vur eyn pant.”

U kunt nu weer naar Kampen gaan lopen. In
die stad bent u goed bekend. Daar kunt u bij
meester Gerijt van Veuw nieuwe kanonnen
kopen en hem in ruil daarvoor de stad
Zutphen verpanden.”

Toelich]ng
Bij het schrijven van dit gedeelte van zijn kroniek heeZ Johann Wassenberch zich sterk laten
inspireren door het lied Het beleg van Huussen dat over de gebeurtenissen in 1502 werd gemaakt
door een anonieme auteur. Het laatstgenoemde lied werd in 1948 voor het eerst gepubliceerd door
B. van ’t HooZ. Hij denkt, dat de tekst in Huissen zelf kan zijn gemaakt door een van de ooggetuigen

Fragment van een kaart uit 1573 van Chrisaaan sGrooten , in het bezit van KBB te Brussel
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Strofe 1
Karel van Gelre was vanaf 1492, het jaar waarin hij door de Staten van Gelre was aangesteld tot
hertog tot aan zijn dood in 1538 gewikkeld in een strijd met de Habsburgers.
De Bourgondische hertog Karel de Stoute had in 1473 Gelre ingenomen met steun van hertog Johan
II (1481-1521) van Kleef. Na de dood van Karel de Stoute in 1477 probeerden Maximilian van
Oostenrijk, die getrouwd was met Maria van Bourgondië; de dochter van Karel de Stoute, Gelre te
behouden voor hun zoon Filips de Schone. De Staten van Gelre kozen, zoals gezegd in 1492 Karel van
Egmond – een afstammeling van de vroegere Gelderse vorsten - tot nieuwe hertog en dit betekende
de aanvang van een periode van strijd tussen Karel van Gelre en de Habsburgers die zou duren tot
aan de dood van Karel van Gelre in 1538. Gelre kreeg in deze strijd steun van de Franse koningen, die
zich fel verzeAen tegen de almaar groeiende macht van de Habsburgers terwijl Maximilian van
Oostenrijk aanvankelijk kon rekenen op de steun van de Johann II van Kleef. In 1494 nam Filips de
Schone (1478-1506) de regering over van zijn vader en in 1497 kwam het tot verbijstering van
Maximilian tot een overeenkomst tussen Filips en hertog Karel. De vijandschap tussen Gelre en Kleef
bleef echter bestaan. In 1501 werd dankzij de bemiddeling van de Franse koning Lodewijk XII
(1498-1515) een verdrag gesloten tussen Johan II en Karel van Gelre. Dit verdrag liep af in april 1502.
Niemand had echter verwacht, dat het opnieuw tot vijandelijkheden tussen Gelre en Kleef zou
komen. Aan die veronderstelling droeg het feit bij, dat Karel van Gelre op 22 mei 1502, drie dagen
voordat hij zijn aanval begon, nog in de kerken van Arnhem en Nijmegen had laten avondigen, dat
men de beziwngen van de Kleefsen geen schade mocht berokkenen.

Hertog Karel van Gelre

Hertog Johan II van Kleef
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Strofe 4
De vergelijking die Wassenberch maakt met hazen komt ook
voor in het lied. Daarin staat: Die Cleifschen halden die
averhant, Die Gelderschen quamen in dat hasenpant. De
schrijver van het lied merkte zelfs op, dat het goed was om de
leeuwen in het Gelderse wapen te vervangen door twee hazen !
Deze passage heeZ Wassenberch niet overgenomen. Waarom
de Geldersen schoenen en broeken uiArokken terwijl men op
de vlucht sloeg is niet duidelijk. Het zou hooguit kunnen zijn om
zwemmend over de IJssel te kunnen ontkomen. Volgens de
toelichFng bij het lied wordt met een hase een soort lange kous
bedoeld. Het lijkt aannemelijker, dat het een verbastering is van
het Duitse woord Hosen (broek).
Strofe 7
Deze strofe komt niet voor in het lied. Het geeZ
Lodewijk XII
aan, dat hertog Karel een zeer smadelijke nederlaag
leed als hij zelfs zijn vaandel en paard verloor. De verovering van het paard van de Gelderse hertog
door Emmerik wordt ook in andere bronnen genoemd.
Dit arFkel verschijnt eveneens in Mededelingen van de Historische Kring Huessen.
Geraadpleegde literatuur.
- Wilhelm Janssen, De geschiedenis van Gelre tot het Tractaat van Venlo in 1543. In: Johannes
SFnner en Karl-Heinz Tekath, Gelre – Geldern – Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het
hertogdom Gelre. Geldern, 2001, blz. 12-25.
- Arend Mihm, Die Chronik des Johann Wassenberch.
Aufzeichnungen eines Duisburgers Geistlichen über
lokalen und weltweite
Ereignisse vor 500 Jahren.
Duisburg, 1981, blz. 7-9; 32-34.
- B. van ’t HooZ, Honderd jaar Geldersche geschiedenis
in historieliederen. Arnhem, 1948, blz. 67-78.
- Lied over het ontzet van Huissen in 1502. In: Med.
H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 52-55 (de tekst van
bovenstaand lied).
- E. Smit, De slag bij Angeroyen. In : Med. H.K.H. jrg. 3
1977/1978 blz. 8-13.
(met dank aan dr. E.J.Th.A.M.A. Smit voor het kriFsch
doorlezen van dit arFkel)

Maximilian van Oostenrijk
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De dood van een Laurentiuskoning
Victor Helmich (1913-1936), burgemeesterszoon en gildekoning.
In 1936 werd het St. Lauren]usgilde opgeschrikt door heKig nieuws. De koning van het St.
Lauren]usgilde Victor Helmich was op 29 juni 1936 om 20.45 op 23-jarige leeKijd overleden.
Helmich had zich nog maar net tot koning geschoten toen hij een auto/motor-ongeluk kreeg. Zijn
dood heeK toen een geweldige impact gehad bij het gilde. Victor is ook met bijzondere gildeneer
begraven, en bijgezet op het oude kerkhof in een familiegraf. Victor Helmich was de zoon van
burgemeester Helmich.
Dit tragische verhaal van Victor Helmich komt nu weer aan het licht dankzij Hans Hoen. Hij
overhandigde de gilden laatst enkele krantenknipsels en foto’s die hij op zijn beurt weer had
gekregen van mevr. L.P.M. Helder-Helmich, familie van Victor Helmich. Deze foto’s en krantenknipsels
waren nog niet in het archief aanwezig. Tijdens de Tweede-wereldoorlog is er een deel van het
gildenarchief verloren gegaan. Doormiddel van deze krantenknipsels en foto’s wordt ons mooie
archief weer wat completer en wordt het weer een betere weerspiegeling van de gilden hun lange
en bewogen historie.
Lauren]usdag 1936
Éen van de krantenknipsels uit het archief van Mevrouw Helder-Helmich verhaald over het St.
LaurenFusgilde dat zijn patroonstag viert in 1936. Het is een uitgebreid verslag. De toespraak van de
koning M. Hendriks werd afgedrukt. Daarin memoreerde hij dat burgemeester Helmich hier 18 jaren
geleden zijn zilveren ambtsjubileum mocht vieren als burgemeester van Huissen. Hij hoopte ook dat
burgemeester Helmich ook zijn gouden jubileum hier mocht vieren, maar God had anders beschikt.
ook zijn zoon (Victor Helmich) die als broeder bij het gilde was werd op droevige wijze van ons
weggerukt.
Verder in het arFkel werd de feestdag beschreven en uitzonderlijk ook alle funcFes van de oﬃcieren
met naam en toenaam werden genoemd. Ook werd medegedeeld dat 31 augustus de reis naar
Oegstgeest waar de gilden met een deputaFe de koninginnefeesten zullen opluisteren. In die
periode werd koninginnedag gevierd op 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina.
Gildenfeesten 1934
Éen van de andere arFkelen ging over Huissense folklore: Beleg en Ontzet en het Koningsschieten
van 1934. Opmerkelijk is de kop boven het arFkel: 'Le roi est mort, vive le roi!' (De koning is dood,
leve de koning). "Wie Huissen van de vrolijke kant wil zien moet de schuAersfeesten maar eens
meemaken. Niet ten onrechte heeZ het grijze stadje de reputaFe goed te kunnen feesten.”, is te
lezen in het arFkel. Verder meld het dat Victor Helmich zich tot koning geschoten heeZ van het St.
LaurenFusgilde en dat A. Jansen koning van het Gangulphusgilde is geworden.
Ook de tweede dag wordt uitvoerig beschreven. Huissen houdt “blauwe maandag” Daarmee wordt
het Beleg en Ontzet van Huissen bedoeld.. De Wildeman speelt hier ook al een rol, hier wordt
beschreven dat hij een demon was, die door de gilde werd vastgebonden en trots aan de gehele
bevolking werd getoond. Het vuurvechten wordt nog dezelfde wijze gehouden als tegenwoordig.
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Speciale dank aan mevr. L. Helder-Helmich die deze kranten en foto’s geschonken heeZ aan de gilden. Het arFkel
is mede aangevuld met informaFe uit “Herinneringen aan het vooroorlogse Huessen" van Louis Frequin uit 1983

Gildenkoningen met vendeliers. Zij waren de enige bij de gilden die geüniformeerd waren.

Begrafenisstoet Victor Helmich
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"Feesten in Nederland” verhalen over het Beleg en Ontzet
Jaarlijks feest over het hoofd gezien

Jan Wannet

In het boek “Feesten in Nederland” komen we weer een verhaal tegen over het Beleg en Ontzet
van Huissen. De inhoud van het boek gaat voornamelijk over allerlei folkloris]sche feesten, zoals
Pasen, oogskeesten, ringrijden, vogelschieten, wat geassocieerd wordt met gilden en schu`erijen,
en historische feesten. Bij dit laatste wordt vermeld dat er in Nederland weinig jaarlijks
terugkerende historische feesten zijn. Alleen het Leidens ontzet, (3 oktober) de inneming van Den
Briel (1 april) en het Gronings ontzet (28 augustus) worden genoemd.
De schrijver heeZ waarschijnlijk niet verder gezocht, er zijn nog tal van
jaarlijks terugkerende historische feesten. Neem het Beleg en Ontzet
van Huissen. Als sinds mensenheugenis wordt dit op verschillende
manieren herdacht. Opmerkelijk is wel dat het Beleg en Ontzet wel
wordt omschreven met tal van foto’s. De omschrijving is als volgt:
“In het Gelderse plaatsje Huissen vieren de beide schuAersgilden elk
jaar hun gildefeest op een bijzondere manier. Zij doen dat door een
spiegelgevecht op te voeren, dat zijn oorsprong vindt in een
historische gebeurtenis: het afslaan van de aanval die hertog Karel van
Gelre in 1502 op Huissen deed.”
Ook opmerkelijk is dat er twee foto’s bij staan van voor 1940.
Boek: Feesten in Nederland, door Ton de Joode.
Het boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het vijZig jarig bestaan
van de Nederlandse Middenstandsbank nv, 1977

Het vuurgevechten
omstreeks 1934
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De wildeman, Wim Pauwelsen, op achtergrond links Toon Hendriks,
rechts Johan Timmermans, Bieleman is niet bekend.
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Dodenherdenking
Een moment van stilte
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