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GILDENNIEUWS
Zondag  9 juli  jl. werd de traditionele 
afrekeningsvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering maakten 
de nieuwe koningen ook hun 
raadsheren bekend. Verder werden 
er verschillende functies verdeeld.

OFFICIEREN SINT 
GANGULPHUSGILDE

Generaal:   Geert Brons
Kapitein:    Geert van Dalen

OFFICIEREN SINT 
LAURENTIUSGILDE

Generaal:   Jan Wannet
Luitenant:  John Kradolfer

RAADSHEREN 
SINT GANGULPHUSGILDE

Koning :  Henk Lippmann
Keizer  :   Theo Bouwmeister

Eerste raadsheer:  
Ben Pauwelsen  

Tweede raadsheer:
Geert van Dalen 

Derde raadsheer:   
Harry Berendsen  

Vierde raadsheer: 
Hugo Vermaas

Vijfde raadsheer: 
Albert Janssen   

Zesde raadsheer:         
Frits van Brummelen

RAADSHEREN 
SINT LAURENTIUSGILDE

Koning : John Rijfkogel
Keizer  :  Frank Pauwelsen 

Eerste raadsheer: 
Erik Witjes    

Tweede raadsheer: 
Henk Iding 

Derde raadsheer: 
Wim Kersten

Vierde raadsheer: 
Tjebbe Kersten

Vijfde raadsheer: 
John Kradolfer     

Zesde raadsheer: 
Nico Evers  

GILDENKNECHT

Dit zijn de gildenbroeders die 
voor alle attributen van de Gilden 
zorgen. Wim van der Jagt en 
Hans Matthijssen zullen deze taak 
vervullen.

VAANDELDRAGERS
Sint Gangulphus : Wil Evers
Sint Laurentius : Hans Matthijssen

FUNCTIES SINT 
LAURENTIUSGILDE

Boekhouder:  Tjebbe Kersten
Jeugdkoning:  Bram Hubers
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GILDENBODES

Huissen-stad  :Nico Evers
Huissen-zand :Willy Bouwmeister
Huissen-zilverkamp :
Ben Pauwelsen  

VOORMANNEN

Tamboers         : Frank Pauwelsen   
026 - 3210748
Vendeliers : Wim van der Jagt   
026 - 3253124
Adjudanten      : Wim Kersten  
026 - 3255453 
Officieren  en
schutters:      :Jan Wannet         
026 – 3250973 / 06 23428934 
Kruisboogvendel :Theo van Dam      
026 – 3252472

NIEUWE LEDEN

Hierbij heten we een aantal nieuwe 

buitengewone leden van harte 
welkom.

Dhr. en Mevr. Lentjes,
Dhr. T. Peters.

Buitengewone leden zijn leden die 
de Gilden steunen met een jaarlijkse 
bijdrage   van   €   17,50.   Zij   hebben  
het recht om tijdens het jaarfeest 
mee te schieten op de prijsvogel. 

Ook zijn er twee nieuwe 
Laurentiusleden:
Frank Berendsen en
jeugdlid; Bram Hubers

Wij wensen jullie allen een mooie 
tijd toe bij de historische gilden 
van Huissen.
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ST.GANGULPHUSDAG EN 
STEMMEN SCHIETEN.

WIM VAN DER JAGT

Een van onze verplichte 
optrekdagen is Gangulphusdag.
Op deze dag wordt het feest van 
Sint Gangulphus gevierd , onze 
schutspatroon. We gaan naar de 
kerk  en  na  afloop  trekken  wij  door  
Huissen heen.
Bij aankomst Gildenhuis, werd er 
gevendeld voor de Koningen en 
Koninginnen.

De Gouden Engel had voor ons 
een heerlijke broodmaaltijd klaar 
staan. Daarna was er een feestelijke 
vergadering, het Koningspaar  

kreeg een mooi boeket bloemen 
aangeboden van de Laurentianen.

Na dit volgde de traditionele 
stemmen wel of niet schieten op 
de vogels en de klossen Altijd weer 
spannend of het Koningschieten 
weer door zal gaan.
De stemming was in ons voordeel, 
genoeg voorstemmers. De uitslag 
werd bekend gemaakt in Huissen, 
door de tamboers, vendeliers en de 
man met het blek. Zodat iedereen 
weer weet dat er geschoten zal 
worden.
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SINT LAURENTIUS
JAN WANNET

Laurentius was diaken van paus 
Sixtus II en dat hij door deze paus 
benoemd was als beheerder van de 
schatten van de kerk, die in die tijd 
aanzienlijk geweest zijn en bestemd 
waren voor de armen. 
De toenmalig keizer Hilarius 
had het echter gemunt op deze 
schatten. 
Laurentius, die dit al zag aankomen 
heeft toen al die schatten verdeeld 
onder de armen. 
De keizer werd kwaad en besloot 
Laurentius hiervoor te straffen 
met een verschrikkelijke dood. 
Hij moest op een vuur geroosterd 
worden. Een vreselijke dood die hij 
met mannenmoed tegemoet trad.
Laurentius heeft deze marteldood 
biddend en vertrouwend op Jezus 
kunnen verdragen.

Wat is er nu zo bijzonder aan Sint 
Laurentius?

Twee elementen hebben een 
belangrijke rol gespeeld bij de 
verering van Laurentius. Zijn 
marteldood heeft de mensen altijd 
sterk aangesproken. Hij is ook een 
zeer wrede marteldood gestorven, 
vrij uniek onder de martelaren. Wat 
de verspreiding van Laurentius 

ook heeft bevorderd is de 
grote veldslag bij Augsburg op 
Laurentiusdag in het jaar 955. Toen 
versloeg keizer Otto de Hongaren 
en sindsdien geldt Laurentius 
tevens als veldslagheilige. Dat 
er zoveel Laurentiuskerken zijn 
in de Hollandse grensgebieden 
heeft daarmee te maken. Wist je 
dat Laurentius co-patroon is van 
Rome, naast Petrus en Paulus? Hij 
neemt dan ook een prominente 
plaats in op het grote fresco van 
Michelangelo in de Sixtijnse kapel. 
Laurentius  was  een  sterk  figuur.  Wij  
als Gildenbroeders kunnen er een 
voorbeeld aan nemen. Zijn trouw 
aan Jezus, en zijn kerk. Zijn gevoel 
voor rechtvaardigheid, het uitdelen 
aan de armen. Denk ook eens aan 
een ander, niet alleen aan jezelf.
 
Paus Leo I de Grote heeft over 
Laurentius eens gezegd; “het 
vuur dat in hem brandde, heeft 
hem geholpen het vuur van het 
martelaarschap te doorstaan”.
Hij is niet alleen patroon van 
het “jonge” Gilde maar ook 
van: Diakens, bibliothecarissen, 
glasblazers, glazeniers, 
brandweer, koks, archivarissen, 
scholieren, studenten, 
administrateurs, bierbrouwers, 
banketbakkers, wasvrouwen. 
Patroon tegen: 
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huidziekten, oogkwalen, 
spit, ischias, vuurrampen, 
het vagevuurleed, de pest 
Patroon voor: zielen in het 
vagevuur, goede wijnoogst.

Bronnen:
Gildenarchief Sint Laurentiusgilde
Diaconie & parochie, 
jaargang 19 nummer 02



Umdracht 18 juni 2006

Foto pagina.
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EN…WE WINNEN 
GEGARANDEERD WEER.

TOM LEURS

Met deze aanhef begint het spel 
van de “Gilden van St.Gangulphus 
en St.Laurentius binnen de stad 
Huissen” dat jaarlijks wordt 
gespeeld op de zaterdag van of  
St.Jan op 24 juni.
Sedert 1996 heb ik het reeds enige 
malen mogen beleven. En het is echt 
waar! De dag eindigt steeds met een 
overwinningsfeest waarmee wordt 
herdacht dat in 1502 Hertog Karel 
van Gelre tevergeefs poogde de stad 
Huissen van Kleef af te pakken. De 
stad trotseerde zijn beleg en werd 
– met behulp van de Kleefsen en 
‘huurlegers’ – uiteindelijk ontzet.

Ook dit jaar toog ik weer naar 
Huissen om het “Beleg en ontzet” 
mee te vieren. Ditmaal niet alleen. 
Samen met Gildebroeder Sjaak 
Thijssen toog ik tegen 7 uur naar 
het schone stadje aan de Rijn. We 
werden hartelijk ontvangen in `De 
Gouden Engel` en konden ons direct 
aansluiten bij de stille tocht naar 
de kerk. Aldaar werd een H.Mis 
gelezen voor de overleden leden van 
de Huissense Gilden. De stille tocht 
met - voorop - het rouwvaandel, 
de   tamboers   met   omfloerste  

trommen ,de kruisboogdragers met 
kruisbogen met ´n rouwstrikje, de 
vendeliers met vendels eveneens 
voorzien van een zwart strikje, de 
koningsparen, de gildebroeders en /
zusters en de beschermheer schreed 
onder klokkengelui ter kerke. In 
de gildenkapel werd de H. Mis 
opgedragen, terwijl de ruim honderd 
aanwezigen achterste voren in de 
banken hadden plaats genomen. 
(De kapel was immers achter in 
het kerkgebouw gesitueerd.) Het 
thema was broederschap door de 
eeuwen heen.
Na  afloop  werden  alle  rouwuitingen  
verwijderd en trok het Gilde op 
feestelijke tromklanken terug 
naar ´De Gouden Engel´ voor een 
feestelijk ontbijt. Waaronder enige 
feestelijke handelingen jegens 
verdienstelijken werden gepleegd 
en de uittredende beschermheer 
een ministandbeeldje van zichzelf 
kreeg aangeboden. 
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De dames mochten het gewicht van 
het zilver raden en de heren werden 
uitgedaagd mee te doen aan de 
traditionele pijprookwedstrijd. (Ik 
werd derde! En dat na ruim 25 jaar 
niet meer pijp gerookt te hebben!)

 Om 10 uur was er voor de 
kinderen van Huissen een 
openbare les over het Gildewezen 
en het `Beleg en Ontzet` in een 
oud schoolgebouw dat nu dienst 
doet als verenigingsgebouw. Met 
enthousiasme en lichtbeelden 
werden de kinderen ´geïnfecteerd´ 

met het historisch besef en de 
Gildensfeer. Zeker ook doordat zij 
leeftijdgenootjes de trom zagen 
roeren en de kruisbogen lieten 
bewonderen. 
Precies 11.20 uur trokken de legers 

ten strijde. Ook Sjaak en ik kregen 
een bebloemde vendel in de hand 
gedrukt en werden ingedeeld in het 
leger dat de stad moest verdedigen. 
(En dus de overwinning mochten 
gaan beleven!)
12.00 uur werden de legers gesplitst. 
De ´Geldersen´ mochten naar hun 
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kampement in de uiterwaarden en 
de ´Kleefsen´ trokken zich terug in 
de stad. 
De dames werden op een geheime 
plaats ondergebracht. Daar mocht 
géén man zich laten zien op straffe 
van besmeuring met pek en veren. 
Tot 16.00 uur duurde het beleg 
om daarna zijn climax te vinden 
in het vuurgevecht met de 
onvermijdelijke overwinning 
van de stadsverdedigers.) De 
verdediging verliep strategisch van 
kroeg tot kroeg met veel muziek en 
zang onder bezielende leiding van 
een dweilorkestje. 
Door alles heen bewoog de spion - 
in de vorm van de wildeman – zich 
spelend door de linies met in zijn 

kielzog een horde kinderen. 
Na het spiegelgevecht werden de 
stadsklokken geluid en de dames 
´bevrijd´ uit hun geheime plaats.  
Immers Huissen was bevrijd en het 
gevaar geweken!!
Met een feestelijke tocht door 
Huissen werd tegen 6 uur het glas 
nog een geheven in ´De Gouden 
Engel´.  Het bleef in Huissen nog 
lang onrustig bij de Gildebroeders 
en /zusters. Wij waren tegen 7 
uur weer thuis en onderstreepten 
nogmaals naar elkaar hoe geweldig 
leuk het was geweest. En we vroegen 
of af hoe we volgend jaar meerdere 
Gildebroeders mee kunnen krijgen 
om dit ook te beleven?



Tijdens het vuurvechten werd er 
een muurschildering onthuld welke 
was laten maken door de vrienden 
van Huissen. Op de schildering 
zijn onze twee generaals duidelijk 
te herkennen. Het kunstwerk  hangt 

aan de zijgevel van café “De 
Dijk”.
Onder een foto tijdens het 
vuurgevecht in 2002.

- 13 -
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DE HUESSENSE 
KALENDER 2007.

JOHN KRADOLFER

Tijdens de Huissensedag van 1 
augustus j.l. heeft u hem voor het 
eerst kunnen aanschouwen, de 
Huissense Kalender 2007.

Samen met Hugo Vermaas en Geert 
van Dalen hebben we een mooie 
kalender gemaakt. Een kalender 
vol met historische foto’s van onze 
Gilden en van ons Huissen.
Natuurlijk ontbreken de belangrijke 
( Huissense ) feestdagen niet.

De Kalender is te koop voor 
slechts   €   4,--   bij   de   volgende  
verkooppunten:

Drukkerij Kuipers      Langestraat 4
Slijterij Degen            Zandsedwarsstr. 13
Kapsalon Hendriksen           van Wijkstraat 21
Arntzen Tabaksspeciaalzaak   Langestr. 34
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KONINGSSCHIETEN 
WIM VAN DER JAGT

Na de zware strijd van zaterdag 
tussen de Kleesfse en Gelderse, was 
het zondag weer vroeg aantreden. 
Alle gewonden en zieke waren 
weer present.
Gezamenlijk naar de eucharistie-
viering   en   na   afloop   via   de   korte  
route richting gildenhuis, voor 
een gezellig samenzijn van alle 
gildenbroeders.

Op deze ochtend nam het 
St.Laurentius koningspaar afscheid 
van de keizer en hun raadsheren, zij 
ontvingen een hele leuke attentie in 
de vorm van een cadeaubon.

Rond de klok van twaalven was 
het tijd om onze magen te gaan 
vullen, de Gouden Engel had het 

weer keurig voor mekaar, soep, 
snijbonenstamppot met rauwe ham 
en rijst met bruine suiker toe. De 
jeugd kreeg saté met gebakken 
aardappels en groente en vla. Het 
was een zaal vol met gildenbroeders, 
zusters en genodigden die heerlijk 
hebben zitten smikkelen.

Bekendmaking 
van de konings-
kandidaten, 
geruchten gingen 
dat er zeer weinig 
animo was, maar 
dat viel gelukkig 
mee. 
De St. Laurentius 
kandidaten waren 
Erik Witjes en 
John Rijfkogel.
En voor 
St.Gangulphus 

deden mee Geert van Dalen en 
Henk Lippmann.

Om 14.00 uur gingen we richting 
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Raadshuisplein, waar het al 
goed druk was, voor het Vogel 
en Koningsschieten. Nadat 
de prominenten vogel hadden 
geschoten, was het de beurt aan de 
twee kandidaten van St.Laurentius, 
om te proberen het laatste stukje er 
af te halen.
Na 81 schoten, wat erg veel is 
voor hun, schoot John Rijkogel de 
laatste stukken eraf.
Zo vreugde uitbarsting heb ik nog 
weinig gezien van een koning, maar 
mag het ook na 10 jaar proberen. 
Schitterend wat een vreugde.

Bij de St.Gangulphus kandidaten 
ging het een stuks sneller of was 
de klos niet al te best of te goede 
schutters.
Al na 12 schoten lag het er al af. 
Henk Lippmann werd de nieuwe St 
Gangulphuskoning.

De beide koninginnen werden thuis 
afgehaald, met de gebruikelijke 
ceremonie, daarna liepen zij vol 
trots met het mooi zilver om weer 
richting het Gildenhuis.
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Koningsbal was, met de vele 
plichtplegingen zoals, teken 
gildenboek, houtverkoop en 
uiteraard de felicitaties, weer een 
gezellige avond. Alleen jammer 
dat de zaal niet helemaal gevuld 
was met gildenbroeders en zusters. 
We geven de schuld maar aan het 
voetbal.

Zo is deze dag toch weer tot een 
goed einde gebracht en ook nog 
met mooi weer.

Beide koningsparen heel veel 
plezier toegewenst in het komend 
jaar en geniet ervan.
 

En blijf altijd denken aan het 
gezegde, 
Broederschap,Dienstbaarheid en 
Trouw, .
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traditionele gildenmaaltijd waar 
tevens de namen bekend worden 
gemaakt voor het koningsschieten, 
wat voor mij weer een zenuwachtig 
moment is. Want wie zijn ditmaal 
mijn tegenkandidaten. Dit keer was 
Erik Witjes mijn tegenkandidaat.
Na het eten gaan we eindelijk naar 
het schietterrein waar we even 
moeten wachten voor de strijd kan 
beginnen.
Frank Pauwelsen deed het 
openingsschot en tevens afstand 
van zijn koningsschap, nu gaat het 
alleen tussen mij en Erik Witjes. 
Voor Erik moet het een aparte 
ervaring geweest zijn want het is 
zijn eerste, maar voor mij na de 
tiende poging blijft het toch een 
zenuwslopende ervaring.

KONINGSCHIETEN 2006
JOHN RIJFKOGEL

KONING SINT LAURENTIUSGILDE

Mij werd gevraagd om de 
belevenissen van het koningschieten 
op papier te zetten voor in de 
gildenkroniek.
Natuurlijk heb ja gezegd omdat ik 
dat toch wel een eer vind.

’s Morgens eerst naar de kerk waar 
ditmaal het jeugdkoortje de mis 
begeleide, wat voor mij toch wel 
vaker mag.
Daarna naar de Gouden Engel voor 
een gezellig samen zijn en waar 
Frank Pauwelsen afscheid neemt 
van zijn koningsschap. Rond 12 
uur gaan we aan tafel voor de 
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LAURENTIUSDAG
SJOERD WANNET

Zondag 13 augustus was het 
weer zover; Laurentiusdag en 
jeugdkoningschieten. De jeugd 
was al vrij vroeg present (een 
paar uitzonderingen daar gelaten). 
Allemaal vol met zenuwen voor 
het jeugdkoningschieten. Ook was 
Bram er, een nieuw jeugdlid die 
voor de eerste keer mee liep. Zoals 
de traditie voorschrijft gingen we 
eerst naar de kerk en dan naar het 
marktplein. Dit doen we omdat 
vroeger op de plek waar nu de 
Albert Heijn staat, het gemeentehuis 
stond. Op het marktplein wordt 
namelijk de lijst van de leden van 
het Laurentiusgilde voorgelezen. 
Ook wordt er een vendelhulde 
gebracht ter ere van Laurentius, 
natuurlijk door de jeugd en alle 
Laurentianen. Na die vendelhulde 
trokken we met slaande trom naar 
de Gouden Engel, voor een lekkere 
kop   koffie   en   wat   broodjes.   Na  
onze buik rond gegeten te hebben, 
gingen we Jan (onze vorige 
jeugdkoning) ontmantelen van zijn 
functie. Na een mooie vendelhulde, 
werd de koningsplaat met eerbied 
van Jan zijn schouders gehaald. 
Daarna maakte de jeugd zich klaar 
om met de strijd te beginnen. Het 
was vrij druk toen de strijd op het 

Uiteindelijk na het 81e schot mag 
ik mij als gelukkige prijzen om de 
klos naar beneden te zien vallen, 
wat ik eerst niet wilde geloven, 
maar toch waar was.
Wat er dan door je heen gaat is 
met geen pen te beschrijven, je 
leeft op dat moment in een roes. 
Voor je het weet loop je met het 
zilver om naar je huis toe om de 
koningin op te halen, waar dan 
wederom voor je gevendeld wordt 
(deze keer voor een Laurentiaan 
in de Gangulphusstraat) wat altijd 
prachtig is.
Zo ook ’s avonds om de zaal te 
betreden onder begeleiding van 
de tamboers en vendeliers om 
definitief   je   naam   te   zetten   in   het  
boek.
Al met al een prachtige dag en een 
mooie ervaring wat voor degene 
die in de toekomst een poging 
neemt voor zijn koningsschap zeer 
aan te raden is.
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punt stond los te barsten. Iedere 
aspirant koning had namelijk zijn 
eigen gevolg meegenomen. De 
strijd barste al gauw in hevigheid 
los. In het begin ging het wat 
langzaam maar toen de schutters 
eindelijk erin begonnen te komen 
was het een geweldig spektakel. 
Nadat de klos al aardig los begon 
te hangen, was het helemaal stil. 
Zoiets als de stilte voor de storm. 
Toen schoot Bram de klos eraf. 
Even was het stil, de meeste waren 
een beetje verwonderd. Maar toen 
barste er een orkaan van geluid 
los. En Bram keek echt alsof die 
niet wist wat hem overkwam. Na 
een heleboel lofprijzingen en een 
klein   feestje   werd   Bram   officieel  
gehuldigd. Met slaande trom 
werd Bram naar de voorkant van 
de Gouden Engel gebracht, waar 
een schitterende vendelhulde voor 
hem werd gedraaid. Natuurlijk 
door de jeugd die blij was met een 
nieuwe koning. Na de vendelhulde 
hing John de Laurentius koning 
de zilveren plaat met veel eerbied 
om de nieuwe koning. Bram veel 
succes in jouw koningsjaar namens 
de hele jeugd! Dit is een goed begin 
van je gilde carrière. Na de eerste 
dag meteen al koning, dat belooft 
toch wat!        

JEUGDPAGINA
 
JEUGDSITE

WEBMASTER JEUGDSITE KOOS EERDEN

Sinds kort heeft ook de jeugd van 
het gilde een eigen website. Het 
adres is http://jeugd.gildenhuissen.
nl (zonder www ervoor). Op de 
site staat onder andere informatie 
over de jeugd en het gilde. 
Ook staat er de laatste uitgave 
van de jeugdpagina op. En ook 
het gastenboek ontbreekt niet. 
 
Sinds kort is er ook een forum. Bij 
het forum kunt u discussies lezen, 
starten of erop reageren. Voor 
sommige onderdelen moet u zich 
registreren. Registratie is alleen 
voor gildenbroeders van gilden 
Huissen. Heeft u vragen over 
dit forum, dan hoor ik dat graag 
via mijn e-mail adres Jeugd@
gildenhuissen.nl.
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EEN JAAR 
JEUGDKONING……….

JAN GIESEN

Als jeugdkoning vond ik het een 
heel leuk en bijzonder jaar. Met 
het schild om lopen tijdens het 
marcheren en bij de koningstafel 
zitten  bij  de  koffietafel.  Het  maken  
van de kerstfoto was koud maar heel 
leuk. We deden dit bij de verzonken 
molen op de molenweide. Door de 
mist die er hing zag de achtergrond 
er heel leuk uit. De kringdag in 
Angeren was ook heel bijzonder 
om dat ik eerst met de koningen 
en koninginnnen naar een soort 
koffietafel  ging.  Het  schieten  voor  
bij de kringdag was ook heel leuk, 
we schoten niet op klossen maar 
op een roos.  Tijdens het schieten 
dit jaar was iedereen weer heel 
goed. En ik hoop dat de nieuwe 
jeugdkoning Bram het net zo leuk 
gaat vinden als ik het vond. 

JEUGDKONING 2006
13 augustus 2006, Laurentiusdag

BRAM HUBERS

Vanmorgen was het voor mij de 
eerste keer dat ik mijn Gilden 
kleren aantrok. Mijn moeder had 
alles voor mij klaargelegd. In de 
Gouden Engel kreeg ik mijn trui en 
baret.
Samen met de andere 
Gildenbroeders liepen we in mars 
naar de kerk. Dit heb ik al zo vaak 
gezien, maar nu mocht ik dan 
eindelijk zelf meelopen. Na de kerk 
werden er op de markt alle namen 
afgeroepen van alle leden van het 
Laurentiusgilde. Om één uur, na de 
koffietafel   gingen   we   schieten   op  
de vogel van piepschuim. Ik vond 
het heel spannend, dat ik al meteen 
mee mocht schieten. De eerste 
keren raakte ik hem niet echt, maar 
later vloog er steeds een stukje af. 
Ik werd steeds aangemoedigd door 
opa Theo als ik moest schieten, dat 
vond ik wel grappig. In de negende 
ronde zei Angela Pauwelsen tegen 
mij, je oma komt net binnen dat 
brengt zeker geluk. En toen schoot 
ik hem eraf. Ik had het helemaal 
niet door en ik wist niet wat mij 
overkwam. Iedereen feliciteerde 
mij en ik ging op de schouders. 
Toen gingen wij naar buiten en 
kreeg ik het zilver omgehangen en 
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er werd voor mij gevendeld. Ik 
vind het heel leuk dat ik koning 
ben geworden. Al weet ik nog 
niet zo goed wat ik allemaal moet 
doen, maar dat leer ik vanzelf.
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VERSLAG WANDELTOCHT 
13 MEI 2006 NAAR HET 
GELDERS KERKHOF.

HANS HOEN

Deze wandeltocht werd 
georganiseerd door de Historische 
Kring Huessen en de reisleiders 
waren: Rob Melchers en Ferdinand 
v.Hemmen.
Om 13.30 uur werd er verzameld 
bij de verzonken molen achter de 
dijk.
Er waren zo’n 30 mensen aanwezig 
onder wie ook enkele Gildenleden. 
We vertrokken door de polder 
richting de Diepe Bloem door 
het weiland. Iedereen had er wel 
rekening meegehouden dat er hier 
en daar gekluund moest worden, 
maar uiteindelijk kwamen we toch 
op de historische plek van het 
Gelderse Kerkhof.
Hier werd door Rob Melchers tekst 
en uitleg gegeven over de slag in 
1502 die daar werd uitgevochten 
tussen de Gelderse en Kleefse 
troepen. Er schijnen hier toch 
enkele honderden Gelderse soldaten 
gesneuveld te zijn en uiteraard ook 
wel Kleefsen. 
Volgens bronnen is de huidige 
hoogte van het kerkhof ook de 
hoogte die er toen was.
Ferdinand v.Hemmen vertelde ook 
over het waaienplan, de bedoeling 

is om er een toeristische route van 
te maken in de toekomst.
Na deze mooie en duidelijke uitleg 
werd vervolgens de Huissense 
polder doorlopen richting het huis 
welke nu staat aan de Brouwketel.
Eigenaar en bewoner Theo Hubers 
en zijn vrouw vergastte ons op een 
heerlijk bakje leut en daarbij ook 
een lekker stukje van de Historische 
Kring taart.

Nadat we  weer op verhaal waren 
gekomen werd de terugweg 
aanvaard ook weer door de polder 
richting Huissen, al met al toch 
een tocht van zo’n 10 km heen en 
terug.
De weergoden waren ons die dag 
goed gezind, alleen hadden we 
bij het kluunen wel modderige 
schoenen en kleding opgelopen en 
een enkeling had zich bezeerd aan 
het prikkeldraad.
Een prachtige en leerzame middag 
die prima georganiseerd was door 
de Historische Kring Huessen, en 
welke misschien voor de leden van 
de Gilden ook wel interessant is 
om een keer mee te maken.
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HET VERHAAL ACHTER 
ZILVER (6)

HUGO VERMAAS

Het aantal zilveren koningsschilden 
groeit.  
Dit jaar zijn er twee nieuwe 
Koningen. De vorige Koningen 
(de Keizers) mogen hun eigen 
koningsschild gaan dragen. 
Deze mogen ze dragen zolang 
ze keizer zijn. De vorige keizers 
bieden hun koningsschild aan de 
Gilden. Vervolgens worden deze 
koningsschilden aan de jongste 
koningsketens gehangen. 

Ook heeft Michiel Bles zijn 
koningsschild aangeboden. 
Michiel is jaren lid geweest van 
het St.Laurentiusgilde en schoot 
zich in 1989 tot koning. Dit 
koningsschild bestaat uit een bol 
geslagen zilverenplaat van ca.110 x 
93 cm en weegt 60 gram. Het schild 
is gegraveerd met de tekst: Michiel 
Bles, Koning St. Laurentius Gilde,
1988/89 (dit moet 1989/90 zijn) 
Koningin Mirian Hoen. Op het 
schild zijn ook twee afbeeldingen 
gegraveerd, links een trommel en 
recht een vrachtauto. Ook dit schild 
is aan het jongste keten van het St. 
Laurentiusgilde gehangen. 

Maar ook het prijzenzilver neemt 

toe. 
De nieuwste aanwinsten zijn; een 
zilveren herinneringsschildje van 
het kringconcours in Angeren. 
Tevens zijn wij in het bezit gekomen 
van een zilveren prijzenschild uit 
1999 van het Gilde Broederschap 
van Onser Liever Vrouwe uit 
Oirschot. Dit schildje bestaat uit 
een ovale ring met een grote V 
(verbroedering) met daarop drie 
kleine vierkant plaatjes. Een plaatje 
met de afbeelding ‘Onser Liever 
Vrouwe’ een met het Gildenwapen 
van Oirschot en een met de tekst, 
2e prijs optocht en een gegraveerd 
koningspaar. Op de ovale ring 
staat nog vermeld; Oirschot 
verbroederingsfeest 1999. 

De nieuwe koningsschilden, de 
prijzen- en herinneringsschilden 
worden  uitgebreid omschreven en 
er worden er foto’s van gemaakt, 
zoals in ons boek “Huissens 
Gildenzilver vanaf 1554” en 
opgeslagen in ons archief.

Het prijzenzilver en onze 
herinneringsmedailles zijn te 
bewonderen in onze mooie 
vitrinekasten in onze eigen Gilden 
kamer. 
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Aan de Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad 
Huissen.

Waarde gildenleden,

Namens mijn schoonmoeder, haar kinderen en andere familieleden wil 
ik u bedanken voor uw bijdrage aan de begrafenis van mijn schoonvader 
Thijs Hendriks. De koningsketen waaraan zijn schild hangt almede de 
aanwezigheid van de standaardvlaggen tijdens de uitvaartplechtigheid 
gaven op een prachtige manier aan dat mijn schoonvader meer dan 
een halve eeuw  lid is geweest van beide broederschappen. Omdat zijn 
gezondheid het al een aantal jaren niet meer toeliet actief deel te nemen 
aan de gildenactiviteiten had hij zijn lidmaatschap beëindigd. Het siert 
uw broederschappen dat u ondanks het feit dat mijn schoonvader geen 
recht meer had op een gildenbegrafenis u toch aandacht heeft gegeven 
aan de meer dan zestig jaar verbondenheid tussen de gilden en mijn 
schoonvader. 

Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Jan Zweers
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EUROPEES SCHUTTERS 
TREFFEN 2006 ROND 
OUD KASTEEL. 
De vier gilden uit Bernheze, 
organiseren het Europees Schutters 
Treffen in de historische omgeving 
van het Kasteel Heeswijk. Wij als 
Gilden zijn uiteraard ook weer 
aanwezig. In de volgende kroniek 
zal er uitvoerig verslag van gedaan 
worden. Het Europees treffen wordt 
gehouden op 25-26 en 27 augustus 
2006. 






