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GILDENNIEUWS

JAARBOEK TABULA 
BATAVORUM

JAN WANNET

De stichting Tabula Batavorum 
stelt zich tot doel om jaarlijks 
een boek te laten verschijnen met 
een bepaald thema. Het is niet de 
pretentie van de stichting om een 
puur wetenschappelijke uitgave 
te maken, maar een historisch 
verantwoorde publicatie bestemt 
voor een breed publiek.
Het thema voor dit jaar is: “Het 
verenigingsleven in de Betuwe.”

De Gilden van Sint Gangulphus 
en Sint Laurentius zijn een van 
de oudste verenigingsvorm in de 
Betuwe en hebben in deze uitgave 
ook ruim de aandacht gekregen. 
Maar niet alleen de Gilden andere 
verenigingen komen ook aan bod 
zoals: de rederijkerskamer Excelsior 
te Ingen, Corsoverenigingen, en 
tal van andere verenigingen uit de 
Betuwe. Een leuk en interessante 
uitgave. Het boek is verkrijgbaar 
in de Boekhandel of via de redactie 
van de Gildenkroniek

NIEUWE AANWINSTEN 
ARCHIEF.
9 november j.l. werd er door de 
Historische Kring Huessense de 
jaarlijkse najaarsbijeenkomst 
gehouden. Recentelijk had de 
kring diverse foto’s en medailles 
ontvangen. Daar zaten ook enkele 
boekjes bij, Gildenboekjes, 
en draagpenningen. Deze zijn 
afkomstig van de Familie Bleumer. 
Zowel vader als zoon Bleumer zijn 
gildenbroeder en koning geweest 
en hebben een bestuursfunctie 
vervuld.
Op deze bewuste avond werd 
door de kring de draagpenningen 
en boekjes aan de Gilden 
overhandigd. 
Jan Wannet, als zijnde archivaris 
van de Gilden mocht deze in 
ontvangst nemen.
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Er zijn twee oude reglementen 
boekjes bij, waarvan alleen nog 
maar kopieën waren in het archief, 
deze boekjes stammen uit 1929. 
Ook een feestboekje uit 1952 toen 
het 450 jaar beleg en ontzet gevierd 
werd. In 2002 hebben we op grote 
wijze het 500 jarig beleg en ontzet 
gevierd. Ook dit boekje hadden we 
niet meer in het archief.

Als een gildebroeder drie maal 
achtereen koning wordt, is hij 
keizer voor het leven. De Gilden 
moet dan het koningszilver 
“afkopen”. C. Bleumer was drie 
jaar achtereen koning van het 
Sint Laurentiusgilde. Hij kreeg 
van de Gilden deze legpenning 
aangeboden. Het bijzondere is dat 
de penning nog in het originele 
doosje zat. Zilverfabriek Gerritsen 
van Kempen uit Zeist, deze fabriek 
bestaat al niet meer.
Toch weer mooie aanwinsten voor 
ons archief.
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BEZOEK AAN BASISSCHOOL 
HOLTHUUS.

Basisschool Holthuus was bezig 
met een project over Huissen. 
Wij kregen een uitnodiging om 
te vertellen over de Gilden en 
Huissen.
En ook over het vendelen, wat dit 
nu eigenlijk betekent. De kinderen 
en leerkrachten 

luisterden aandachtig naar de 
uitleg. En na het vendelen door de 
“echte”vendeliers mocht iedereen 
het ook een proberen. Wim v/d 
Jagt, Ben Pauwelsen en Jan Wannet 
waren die ochtend op het Holthuus 
om te vertellen over de Gilden en 
het vendelen.

FOTO’S: INGRID KOORNSTRA
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IN MEMORIAM

Gerard Brons

“de Generaal is gesneuveld”

Onze generaal is niet meer. 
Na een zeer kortstondige ziekte is hij ons ontnomen.
Een zeer markante persoonlijkheid van ons Gilde is weggevallen. 
Gerard, of zoals wij hem noemden Geert, was een Gildenbroeder in hart 
en nieren. Altijd bezorgd om het wel en wee van “zijn” gildenbroeders. 
Tot de laatste dag bleef hij de Gilden trouw, en zelfs vanaf zijn ziekbed 
bleef zijn interesse in de Gilden en zijn broeders. Hoe graag had hij nog 
mee gewild naar het Europees koningschieten in Heeswijk-Dinter. 
Geert is met Gildeneer begraven. Er waren veel Gildenbroeders 
en -zusters en vooral zeer veel jeugd aanwezig. Ook waren er 
Gildenbroeders van bevriende Gilden aanwezig.
Als “jonge generaal” heb ik bijna 25 jaar naast hem mogen lopen. Een 
geweldige leermeester is hij geweest. Geert bedankt voor alles wat je 
voor ons en de Gilden hebt betekend.

      Gildengroet, Jan Wannet
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Na  afloop  is  er  altijd  een  gezamenlijke  

maaltijd met de prijsuitreiking. Dit 
jaar had St. Joris gezorgd voor een 
stamppottenbuffet. Dit werd zeer 
gewaardeerd door de schutters.

Wintercompetitie
Begin oktober 2006 zijn we weer 
gestart met de wintercompetitie. 
De start was goed (winst tegen De 
Roos Gendt) echter daarna volgde 
3 verliespartijen tegen Op de Korrel 

KRUISBOOGNIEUWS
TJEBBE KERSTEN

St. Joris is de laatste actief bezig geweest. Op zondag 29 oktober 2006 
heeft St. Joris de wedstrijd Nederland-België georganiseerd. De 12 
beste Nederlandse schutters voor zowel met als zonder diopter waren 
uitgenodigd. Helaas geen schutter van St. Joris, maar wel twee schutters 
van Op de Korrel Bemmel. Na het spelen van de volksliederen kon de 
wedstrijd beginnen. Er konden 12 schutter tegelijk schieten 6 Nederlanders 
en 6 Belgen. Daarvan waren er 6 met diopter en 6 zonder diopter. Al in 
de eerste serie nam Nederland een voorsprong en deze werd iedere serie 
uitgebouwd of gehandhaafd. Uiteindelijk was dit de eindstand.
                                                                    

Nederland  België
    
  MD ZD MD ZD NL 2291
1e doorgang 292 283 286 287 
2e doorgang 293 280 276 289 B  2267
3e doorgang 297 273 295 272 
4e doorgang 292 281 281 281  
 
  1174 1117 1138 1129   
 
MD = met diopter    ZD = zonder diopter

Bemmel, St. Hubertus Groesbeek 
en GVA Doornenburg.

Overige wedstrijden:
Tijdens de Van Lieshoutbokaal wist 
Tjebbe Kersten met 192 punten een 
3e plaats te behalen in de A Klasse. 
Bij de Open wedstrijd in Bemmel 
waren er meer prijzen voor St. Joris 
schutters. Joop Eeuwes werd 3e in 
de D klasse. Berthie Stegeman werd 
eerste in dezelfde klasse en Tjebbe 
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Kersten werd 3e in de A klasse.

In dezelfde week was het 
Nederlands Kampioenschap in 
Bemmel. Tijdens deze wedstrijd 
wist Berthie Stegeman Nederland 
Kampioen te worden in de D 
klasse. De andere schutters van St. 
Joris wisten geen prijs te behalen. 
Berthie Stegeman zal dit jaar nog 
meer haar best mogen doen want 
door de goede schietresultaten zal 
ze dit jaar in de C klasse schieten.

Ook zijn de districtswedstrijden 
van de Gelderse kruisboogbond 
weer begonnen. Helaas wisten we 
tijdens de eerste wedstrijd geen 
prijzen te behalen.
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EUROPEES 
KONINGSCHIETEN 

BERNHEZE. 
25 T/M 27 AUG 2006 

HUGO VERMAAS EN HANS HOEN.

De zomervakantie zat er voor de 
meeste mensen weer op en het 
mooie weer hield maar aan. Voor 
de Gilden stond er nog een grote 
gebeurtenis op het programma, het 
15e Europees Schutterstreffen te 
Heeswijk gemeente Bernheze.
Enkele gildenbroeders hadden, 
voor deze dagen, hun caravan 
gestald op de camping bij de 
kampeerboerderij in Liempde. 
Voor de andere gildenbroeders en 
hun vrouwen had de commissie 
slaapplaatsen gereserveerd in de 
kampeerboerderij.

Vrijdag 25 augustus gingen wij 
om 15.00 uur gekleed in “witte 
broek” met een goed gevulde bus 
naar Liempde. Wij namen onze 
attributen: de historische kostuums 
en sommigen de slaapzak en 
persoonlijke spullen mee. Echter 
sommigen hadden niet goed 
begrepen dat er bedlinnen nodig 
was. Dat werd direct geregeld door 
enkele Gildendames die snel voor 
vertrek e.e.a. op gingen halen. 
Na een voorspoedige reis werden 
wij welkom geheten door de 

beheerder van de kampeerboerderij 
en onze gildenbroeders die daar 
op de camping stonden. Er waren 
voldoende kamers, met stapel - en 
gewone bedden aanwezig zodat 
iedereen wel een slaapplaatsje 
kon vinden.Nadat e.e.a. geregeld 
was vertrokken wij met ongeveer 
30 personen met de bus naar het 
feestterrein, nabij kasteel Heeswijk, 
voor  de  officiële  opening.

 
Op het feestterrein stonden 
verschillende grote feesttenten waar 
gefeest en gegeten kon worden.
Op het middenterrein verzamelden 
de schuttersgilden uit de 
verschillende Europese landen 
zich  voor  de  officiële  opening.  Dat  

was een zeer kleurrijk en imposant 
gezicht.
Vooral de Oost Europese landen 
zagen er schitterend uit in hun bonte 
kledij. Ook was het opvallend dat 
bijna alle Duitse schuttersgilden 
groene colberts aan hadden. 

Ook wij stelden ons op en stonden 
keurig in een rij. Na de grote 
Brabantse opmars, waren het de 
hoogwaardigheid bekleders die 
hun welkomstwoord mochten 
uitspreken. Na iedere toespraak 
werden er enkele landsvlaggen 
gehesen, wat erg veel tijd in beslag 
nam. Al snel kwamen er voor ons 
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allerlei mensen (burgers) staan 
zodat ons zicht, op het gebeuren, 
steeds minder werd. De opening 
was indrukwekkend maar duurde 
iets te lang.

Wij begonnen ook langzamerhand 
trek te krijgen. Op het terrein stond 
een eettent en allerlei kraampjes 
waar van alles te 
koop was, zoals friet, 
hamburgers en vis. We 
hadden een lange tijd 
nog niets gegeten, dus 
we lieten het ons wel 
smaken. Het weer sloeg 
om en het begon te 
regenen. Het grasveld 
begon drassig te 
worden, maar gelukkig 
had de organisatie er 
rekening mee gehouden 
en overal grote platen 
hout neergelegd waar 
overheen gelopen kon 
worden. 

In de grootste feesttent barstte het 
feest in alle hevigheid los. Met 
gildenbroeders uit 16 verschillende 
landen werd het een gigantisch feest. 
Al de verschillende nationaliteiten 
die met elkaar plezier maakten dat 
gaf echt een broederschap gevoel. 
De muziekband speelde hier erg 
goed op in en de ene naar de andere 

meezinger werd gespeeld en de 
zaal zong uit volle borst mee. Ook 
wij hadden het prima naar ons zin 
en er werd gedanst en gelachen. 
Tegen twaalven moest er helaas een 
eind aankomen en keerde we terug 
naar onze slaapplaats. Daar konden 
wij nog een klein slaapmutsje 
nemen. 

Zaterdagochtend kwam de tweede 
groep welke bestond uit, de 
jeugdleden, enkele ouders en nog 
enkele gildenbroeders uit Huissen 
aan. In de kampeerboerderij werd 
gezamenlijk ontbeten. 
De commissie had voor de dames 
een vaartochtje op de Binnendieze 
in 
‘s-Hertogenbosch georganiseerd en 
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de jeugdleden met hun begeleiders, 
(enkele ouders van jeugdleden 
waren meegekomen) konden gaan 
kanovaren. 
De overige leden werden weer 
naar het feestterrein gebracht. 
Ook dit was een mooie tocht 
zo door het Brabantse land. De 
kampeerboerderij lag z’n 30 km. 
van Bernheze af.

Op het schietterrein stonden de 
schietpalen al klaar voor het 
Europees Koningschieten. Namens 
ons Gilden mocht Henk Lippmann 
een poging doen om zich tot 
Europees Koning te schieten, maar 
helaas, het geluk was niet aan zijn 
zijde.

Op het terrein was van alles te 
doen, zoals tamboer- en vendel 
wedstrijden, maar ook het Kasteel 
was te bezichtigen, daar was speciaal 
voor het Europees Koningschieten 
een tentoonstelling ingericht over 
de Gilden in het algemeen. 
Iedereen kon zich dus naar hartelust 
vermaken. De dames en jeugdleden 
kwamen rond 15.00 uur terug van 
hun uitje en konden zo toch nog iets 
meemaken van het Koningschieten 
en de activiteiten op het terrein. 
Toen de nieuwe Europees Koning, 
( Tadeusz Zyla) een Gildenbroeder 
uit Polen, en de Europees jeugdprins 
(Christoph Müller) uit Duitsland 
bekend waren, was het inmiddels 
17.00 uur. geworden.

De kroningsmis in 
het natuurtheater, 
waar plaats was voor 
1600 bezoekers, was 
gepland om 18.00 
uur en begon pas om 
18.30 uur. Hierdoor 
kwamen wij in de 
problemen, de bus 
was afgesproken om 
19.30 uur in verband 
met het diner in de 
kampeerboerderij in 
Liempde waar we 
om 20.00 uur terug 

moesten zijn. 
Halverwege de Kroningsmis 
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moesten wij ons (helaas) 
klaarmaken voor vertrek en konden 
wij de mooie Kroningsmis niet 
uitzitten. Wat wij gezien en gehoord 
hebben was indrukwekkend. Zo 
werden door het Gildenkoor Sint 
Barbara in het Latijns en Brabants 
dialect mooie nummers gezongen 
die speciaal voor deze mis waren 
geschreven.

Na het diner toch nog even naar 
het feestterrein, het was al laat 
maar we gingen toch. De muziek 
was iets minder maar de stemming 
kwam er wel weer in. Het was ook 
zo weer half één, tijd om naar de 
bus te gaan. Maar deze keer was 
ook de bus verlaat. 

Na een iets kortere nacht 
mochten wij ons Zondags in onze 
historische kostuums steken. Na 

het gezamenlijk voortreffelijke 
ontbijt vertrokken wij weer met de 
gehele Gilden naar Heeswijk voor 
de optocht. De weg naar Heeswijk 
werd drukker en drukker tot dat wij 
in   de   file   kwamen   te   staan.  Alles  

stond vast, zo ook de andere bussen 
met Gildenbroeders. De optocht 
stond  als  het  ware  in  de  file.  Dit  had  

verschillende oorzaken, zo was er 
in de nabijheid van het feestterrein 
ook nog een groots zomerfair en 
het begon ontzettend te regenen. 
Na anderhalf uur kwamen wij 
eindelijk op het feestterrein aan. 
Eenmaal in de tent begon het 
buiten te plenzen en te onweren. 
De optocht was al begonnen maar 
werd onderbroken. 
Toen het droog werd konden wij 
vertrekken. Door het natte gras 
moesten wij, in onze historische 
kostuums, naar het dorp. Hier had 

de organisatie 
geen rekening 
mee gehouden.
Daarna knapte 
het weer goed op 
en begon zelfs de 
zon te schijnen 
wat wel zo prettig 
was.

In de optocht 
hebben wij ons 
“visitekaartje 
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afgegeven. Wij liepen er met een 
grote ploeg mooi bij en kregen 
veel  waardering.  Ook  bij  het  defilé  

langs de eretribune kregen wij veel 
applaus. Wat mij wel stoorde was 
dat enkele schuttersgilden het niet 
zo nauw namen en alleen even 
langs de eretribune liepen en niet 
door de stad waren gelopen. Om 
17.00 uur was de sluiting met een 
slangendefilé   door   de   Brabantse  

Gilden. Hierna vertrokken wij voor 
de laatste keer naar Liempde om 
onze spullen op te halen en terug te 
keren naar Huissen. 

Het waren een paar mooie dagen 

ondanks het weer. Een compliment 
en een bedankje voor de commissie 
die druk bezig is geweest met 
de organisatie voor ons verblijf 
en de algemene organisatie. De 
gildenbroeders met hun caravan 
bleven nog een paar dagen op de 
camping staan, maar echt mooi 
weer hadden ze niet meer. De 
zomer was nu echt voorbij.
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ONDERSCHEIDING BEN 
STEGEMAN.
Zaterdag 25 november waren we 
bij de plechtige investituur van de 
Nobele Orde van de Papegay te 
Antwerpen. Normaal gesproken 
word deze investituur gehouden in 
het Kloveniershof, maar vanwege 
omstandigheden werd dit door 
de stad Antwerpen op het laatste 
moment afgezegd. Maar de 
kanselarij zag er toch kans in om 
op korte termijn een andere locatie 
te vinden in Antwerpen.
Via de kring van de Antwerpse 
Gilden werd er een onderkomen 
gevonden bij een kruisbooggilde 
in hun gebouw. Het was een oud 
“Godshuis”, daterend uit 1506 en 
in bezit van het Gilde sinds 1964.

Het was een sfeervol gebouw, 
wel kleiner maar desalniettemin 
gezellig.
Ben Stegeman, kreeg de 
onderscheiding zilveren medaille 
met bronzen papegay, Ordo 
Nobilis Papegayi. Ben is meer 
als 25 jaar penningmeester van 
onze Gilden geweest, actief in de 
schietcommissies van de Gelderse 
Federatie, kruisboogschutter en 
zijn echtgenote Berthie zelfs 
Nederlands kampioene, en heeft 
vele andere Gildenfuncties vervuld. 
Na de uitreiking was er een receptie 
met de andere gehuldigde en onder 
het genot van een hapje en drankje 
werd de middag in Antwerpen 
beëindigd. We gingen weer met 
een voldaan “Gildengevoel” terug 
naar Huissen.
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WIE IS WIE.
Een nieuwe rubriek, “terug van 
weggeweest”.
 
Wie is deze Gildenbroeder tijdens 
het bevrijdingsfeest in 1945.

Oplossingen kunnen schriftelijk 
via de redactie worden 
ingezonden met vermelding van: 
naam adres en telefoonnummer.
Onder de goede inzenders 
wordt een heerlijke verassing 
verloot, beschikbaar gesteld door 
banketbakkerij Gerritsen in de 
Langestraat te Huissen.
De winnaar ontvangt bericht van 
de redactie Gildenkroniek 
Familie van de vermelde persoon 

is uitgesloten van 
deelname.
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KRING VAN GELDERSE 
GILDEN

13 NOV. 2006
WIM VAN DER JAGT.

Onder een Gelders Gilde verstaan 
wij, een Gilde, Broederschap, 
Schutterij, Schuttersgilde welke 
zich vooral wil presenteren als 
een vereniging met een zeer oude 
geschiedenis, cultuur en tradities.

Uitgaanspunten van de Kring van 
Gelderse Gilden zijn:
De eigen cultuur en traditie komen 
te allen tijde op de eerste plaats. Het 
ermee naar buiten treden ter eigen 
stimulering en om de onderlinge 
saamhorigheid te vergroten.
Elkaar uitnodigen om deelgenoot 
te zijn bij een van de eigen 
activiteiten, wat zeker gewaardeerd 
zal worden.
En elkaar ontmoeten – in de ruimste 
zin des woord - binnen de eigen 
cultuur en tradities, zal het motief 
zijn tot elke actie onderling.
Andere punten zijn, dat ze zich 
meer willen presenteren binnen 
hun eigen gebied en met al de 
historie en tradities die zij dan 
kunnen uitstralen, door elkaar te 
ontmoeten en te stimuleren in een 
sfeer van gezelligheid.

De meesten zijn niet aangesloten 
bij een kring, zij vinden het 
wedstrijdelement niet bij hun 
passen, en wordt meer gezien in de 
onderlinge verbroedering, en het 
dienstbaar zijn voor elkaar.
Voorlopig gaan zij zich dan ook 
nog nergens aan verbinden.
Belangrijkste drijfveer om dit niet 
te doen is, vaak worden wij niet op 
eigen waarde beoordeelt, denk aan 
mars en vendelevenementen. 

De deelnemende gilden zijn: Sint 
Joris Braamt, St.Walburgisgilde 
Netterden, St. Maartensgilde Epe,
Schutterij van de Clingelbeeck 
Arnhem, Broederschap St.Antonius 
‘s-Heerenberg, Vendelierskorps 
St.Helena Aalten en St.Gangulphus 
en St.Laurentiusgilde uit Huissen.

Zij komen twee keer per jaar bijeen, 
op uitnodiging van een gilden. 
Deze avonden zijn altijd spontaan, 
interessant, gezellig en vooral 
leerzaam. Alle Gelderse gilden 
hebben hun eigen historie, de een 
wat langer dan het andere, maar zij 
allen houden, Broederschap Trouw 
en Dienstbaarheid, hoog in het 
vaandel.

Om de Kring van Gelders Gilden 
wat meer gestalte te geven hebben 
zij sinds kort ook een overheid ( 
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bestuur).
Het bestuur bestaat uit: Hoofdman 
W.van.derJagt, Schrijver Tom 
Leurs, Schatbewaarder Stephan 
Pastoors en het archief beheert Jan 
Wannet, alles gebeurt in overleg 
met elkaar.

Ideeën voor de toekomst zijn o.a. 
ieder jaar een Gildedag organiseren, 
dit kan bij een activiteit of bij een 
andere belangrijke gebeurtenis.
Het Openluchtmuseum te Arnhem 
is ook in onze gedachten voor een 
Gelderse Gildendag.
Workshops organiseren voor 
vendelen- commandanten- tamboer 
-adjudanten- marketentster enz, 
Dit kun je op vele manieren gaan 
uitvoeren .

De eerste Gildenmiddag is op 
28 mei 2007 dan bestaat het 
Vendelierskorps St.Helena uit 
Aalten 60 jaar.
Daar komen alle Gelderse gilden en 
daar kunnen zij zich dan presenteren 
aan de Aaltense bevolking.
In de volgende kroniek komen wij 
op die gebeurtenis terug.

Op 13 november jl. was er een 
bijeenkomst, deze keer bij onze 
vrienden uit Epe die we hebben 
geholpen met het uit het ,stof’ 
halen.

Iedereen vertelde zijn belevenissen 
van het afgelopen seizoen en wat er 
komend jaar voor activiteiten zijn.

Gastsprekers waren, Fokke 
Fennema die iets vertelde over het 
maken van het Koningszilver.
En DS Bas Zitman- Gilde heer 
van het St Maartensgilde – die 
kwam met een mooie presentie iets 
vertellen over beschermheiligen 
binnen onze gilden.
Twee zeer boeiende onderwerpen 
die dan ook met aandacht werden 
gevolgd.
Tot slot kwam het St.Maartensgilde 
uit Epe nog met hun eigen 
gebrouwen bier genaamd: 
Ankerbier, wij zullen het met veel 
plezier gaan proeven!

Als er belangrijke dingen staan 
te gebeuren binnen de Kring van 
Gelderse Gilden dan zullen wij u 
daarvan op de hoogte brengen.
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JEUGDUITGAANSDAG 
10 SEPTEMBER 2006

GESCHREVEN DOOR DE JEUGD

Ook dit jaar was het weer raak. 
Op zondag 10 september 2006 
was de hele jeugd weer aanwezig 
voor de Gouden Engel met zoals 
afgesproken een zwembroek…..  
Wij zouden namelijk een uitje 
hebben naar tja, wat zal het zijn? 
De een zei Hellendoorn, de ander 
Slagharen. Het enige wat we 
wisten was dat er een rat aanwezig 
was…. 

Wel wisten we dat als je dacht te 
weten waar we heen gingen je dat 
op een briefje moest zetten en er 
een reisje aan verbonden was. Jan 
Giesen dacht al dat dit een gratis 
voetreis naar China was. Hoe dan 
ook, nadat de briefjes ingeleverd 
waren gingen wij op weg naar 
de nog steeds geheime locatie.  
 
De reis had wel een beetje weg 
van de reis naar het Europees 
Koningschieten. We reden 
namelijk ook weer een tijd door 
het platteland. We werden ineens 
bang dat we misschien toch weer 
moesten kanoën. Vandaar dus 
die zwembroek…..of niet? Toen 
het navigatie systeem in de auto 
van Tjebbe bestemming bereikt 

zei, reden we midden tussen het 
platteland. Maar gelukkig na enkele 
meters zagen wij een groot bord 
met Hellendoorn. Toen wisten wij 
het.  De  zwembroek  was  flauwekul,  

de hele jeugd was beetgenomen. 
Behalve Jeff, hij had zijn 
zwembroek expres thuisgelaten. 

Aangekomen op de parkeerplaats 
kregen we wat te drinken en te 
eten. Alleen waren wij niet de 
enige die honger hadden. Wij 
werden namelijk bestookt door 
wespen die overal zaten. Gelukkig 
liepen we snel door het park in. 
Hier gingen we als eerst van de 
wildwaterbaan omdat volgens 
velen hier de langste rij voor stond.  
 
Ook was er een achtbaan in het 
donker die men de rioolrat noemde 
omdat je om er te komen eerst door 
een nagemaakt riool heen moest. 
Hier kwam dus die hint vandaan. 
Ook zijn we een lasergame wezen 
doen. Je zat hierbij in karretjes 
en moest met je pistool zoveel 
mogelijk dingen schieten. Je kon 
later je score terug zien op een 
scherm.

Na een hele ochtend gespeelt te 
hebben, gingen we daar een frietje 
eten.Waarbij Sjoerd een stuk of 10 
rietjes aan elkaar knoopte en erdoor 
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probeerde te drinken, en het lukte 
hem ook nog.

Na een middag gespeelt te hebben 
gingen we weer terug naar Huissen, 
waar we in de gildenkamer nog 
even nagepraat hadden over de 
dag,  en  meteen  ook  de  film  gekeken  

hadden die die dag gemaakt was. 
Bovendien werd de winnaar van 
het reisje bekend gemaakt. Dit was 
Jeff, hij kreeg 2 cadeautjes. Wat 
hier in zat kwam wel heel dicht 
bij de door Jan bedachte voetreis 
naar China. Het waren namelijk 
2 reisgidsen. En er werd tegen 
Jeff gezegd dat hij een reis mocht 
uitzoeken met zijn ouders, dat hij 

erheen mocht gaan, maar hij hem 
wel zelf moest betalen!

Na nog even gezellig gezeten te 
hebben ging de jeugd naar huis. Wij 
vonden het een zeer leuke dag, en 
bedanken de jeugdcommissie voor 
hun inzet. En hopen het volgend 
jaar weer te kunnen doen! 
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HET VERHAAL ACHTER ZILVER (7)
Tijdens de laatst gehouden algemene vergadering, op 5 oktober, hebben 
de oud Koningen: Wim van de Jagt en Ignace Hoen de Huissense 
Gilden verrijkt met twee nieuwe Koningsschilden.

De beiden schilden worden aan de jongste Koningsketens van 
respectievelijk het St. Gangulphus-
en St. Laurentiusgilden gehangen. 

Het Koningsschild van Wim van de Jagt bestaat uit een geslagen 
zilveren plaat in de vorm van een zonnebloem van ca.140 x 110 cm. en 
weegt 71,2 gram. Wim schoot zich in de jaren 2002, 2003 en 2004 tot 
Koning en is daardoor ook Keizer voor het leven.
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Op het schild zijn mooie handgravures aangebracht. Allereerst de details 
van een zonnebloem. Op de zonnebloem zit een kikker en is er een vlag 
afgebeeld. De zonnebloem is gekozen omdat Wim meer dan 20 jaar met 
bloemen heeft gewerkt. De vlag omdat Wim vendelier is. De kikker is 
iets van zijn vrouw Greet thuis. Bij Greet thuis had iedereen een bijnaam, 
zoals spin, muis enz. Greet had de bijnaam kikker. 

Op het schild zijn de volgende teksten met de hand gegraveerd.

Tekst in het blad : Rechts boven; Koning van Sint Gangulphus
     Links onder; Huissen
Tekst in vaandel : Wim van der Jagt
   met Koningin
     Greet van der Jagt - Eerden
Tekst in kikker  : 2002 2003 2004

Het schild is vervaardigd door het zilveratelier Andriessen uit Helmond 
en is gekeurd met de volgende keurtekens;

Meesterteken  : J2A = J. Andriessen (m 57882)
Gehalteteken  : Staande leeuw, Romeins cijfer I
Kantoorteken  : R (Gouda)
Jaarletter  : T (2003)

Afbeelding  : Handgravure 
Voorstelling  : Op een blad zit een kikker met een vaandel

Het schild is aan de achterzijde voorzien van 4 ogen.
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Ignace Hoen schoot zich in 2002 voor de 2e keer Koning van het St. 
Laurentiusgilde. De eerste keer was in 1993. Ignace schonk toen een 
Koningsschild in de vorm van een trommel voorzien van een plaatje 
met de volgende tekst: Als tamboer stond ik onder de mast. Na het 122e 
schot viel de klos. Mijn hobby is de Gilden en het koningsschap is wat 
ik wilde.
In 2002 schoot Ignace Hoen zich koning in de functie van vendelier.

 
 

Het Koningsschild van Ignace Hoen bestaat uit twee gekruiste vlaggen. 
De afmetingen zijn 
110 x 140 cm. en weegt 58,8 gram. 

Het schild is vervaardigd door Goudsmid Ad Meeuwsen uit Huissen en is 
gekeurd met de volgende keurtekens;

Meesterteken  : AM = Ad Meeuwsen (m 60365)
Gehalteteken  : Staande leeuw, Romeins cijfer I
Kantoorteken  : R (Gouda)
Jaarletter  : T (2003)
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In de vlaggen zijn de volgende teksten en gravures machinaal gegraveerd.

Tekst linker vlag : Koning 
  St. LaurentiusgildeSt. Laurentiusgilde
     2002 - 2003
     Ignace Hoen
Afbeelding  : In rechter bovenhoek: het stadswapen van 
Huissen

Tekst rechter vlag : Koningin St. Laurentiusgilde
  2002 - 2003
  Natasja Hoen
Afbeelding  : In linker bovenhoek: het stadswapen van 
Huissen

Het schild is aan de achterzijde voorzien van 4 ogen
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Eervol ‘Drie maal is scheepsrecht’

Binnen een maand mocht ik drie (*1)  maal aanwezig zijn bij een 
begrafenis met Gilde-eer. Het scheepsrecht nodigt mij nu uit iets 
te schrijven over ‘Met Gilde-eer’
Laat ik voorop stellen dat in alle drie de situaties de overledenen 
ook alle eer toekwamen van het Gilde; zij hadden alle drie 
hun Gilde mede gemaakt tot wat zij nu zijn. Elk op hun eigen 
bijzondere wijze. 
Het Gilde gaf alle eer door een optimale aanwezigheid, door 
een grote betrokkenheid en door de begrafenis te begeleiden 
met rituelen en symbolen die al eeuwenlang – min of meer 
- gebruikelijk zijn. Zo werden de verschillende gildeattributen 
voorzien van rouwtekenen in de vorm van zwarte lintjes, 
doeken, strikjes en een rouwvaandel. De tamboers roerden 
hun  omfloerste  trommen  en  de  voorzitters  spraken  respectvol  
waarderende, dankende en meelevende woorden uit bij de 
vieringen in de kerk. 

Nu iets over de rituelen en symbolen.
In de kerk bestond de eer uit het – voorin - prominent 

aanwezig zijn met de verschillende attributen. De Dienst 
en Viering zelf waren alle gebonden aan de liturgie van 
de Protestantse en Rooms Katholieke kerk en werden 
voorgegaan door de Gildeheer. 

Op weg naar de begraafplaats droegen de gildebroeders 
hun broeder (*2) in hun midden. De gildezusters droegen 
de bloemen en de tamboers sloegen de rouwmars. Er werd 
een vendelgroet gebracht en alle gildebroeders namen 
persoonlijk afscheid tijdens een moment van stilte aan het 
voeteinde van de kist. Waarbij het opviel dat de vendeliers 
met het vendel de kist aantikten. 

De ceremonie aan het graf kende verschillende elementen. 
o Het hoofdvaandel neigde – na een laatste 

overvendeling - tot op de kist om daar één minuut 
in alle stilte te blijven en pas weer te herreizen bij 
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het bidden van het Onze Vader. In een situatie 
daalde tijdens de stilte de kist en zakte het vaandel 
mee naar beneden. 

o De tamboers roerden hun trommen met de 
rouwmars tot aan het graf en verlieten of in alle 
stilte de begraafplaats of namen met de gildemars 
het gilde mee naar buiten. 

o De gildebroeders verlieten in 2 situaties als eerste 
het graf. In de 3e situatie hielden zij bij het graf de 
wacht tot het moment dat de familie afscheid kwam 
nemen na een moment van condoleren in de aula 
van de begraafplaats. 

Opmerkelijke zaken (*3) :
 In de kerk – uiteraard - de brandende paaskaars, waar 

vandaan meerdere kaarsjes werden ontstoken.
o Op het altaar lag het gildekleed.
o Op het koor stonden de vendels en het vaandel
o Liturgische gezangen en liederen naar eigen smaak 

en voorkeur.
o De trommen werden geroerd totdat de priester 

ontvangstwoorden uitsprak en tijdens de tocht van 
de overlevende naar voren.

o Bij de consecratie werd de trom geroerd en op een 
plaats ook het hoofdvaandel geneigd. 

o Woorden door de voorzitter tussen de H.Mis en het 
‘Im paradisum”

* De bedroefdheid van het gilde werd uitgedrukt door de zwarte 
linten, strikken en doeken. Zwart is immers de kleur van verdriet, 
van bedroefd zijn en een openbaar teken van meegaan in die 
situatie.
* Op de kisten lagen bloemen, een rouwkleed in de vorm van een 
‘warme deken’ met vele opgebrachte elementen uit het leven en 
het Koningszilver met sabel en generaalshoed. (*1)

* Er werden vele foto’s gemaakt.
* De opkomst van belangstellenden was groots. 
* De opstelling van het gilde op het kerkhof geschiede – 
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ogenschijnlijk – afhankelijk van het graf.
 Gilde aan het hoofdeinde naast de geestelijke van dienst.
 Gilde in een carré.
 Familie aan voeteinde 
*  Na  afloop  trok  het  gilde  of  naar  de  algemene  plaats  van  
samenkomst of naar de gildenverzamelplaats. 

(*1) Het betrof de echtgenote van een Olderman. Iemand die zeer 
inspirerend, creatief en stimulerend betrokken was bij het Gilde. 
(’n Broederhoeder!) 
De andere waren gildebroeders die functies hadden bekleed 
als Olderman-Schrijver en oud Koning en als Generaal  en oud 
voorzitter en erelid. Alle drie waren het gelovige mensen die heel 
bewust voor een kerkdienst hadden gekozen of gekozen zouden 
hebben. Met woorden uit de H.Geschriften en een brandende 
paaskaars als teken van verbondenheid over de dood heen. 
(*2) Voor het taalgebruik heb ik gekozen voor een term ‘broeder’. 
(*3) Ik haal nu situaties aan die minstens één keer voorkwam. 

Slotwoorden: 
Eer brengen vergt een goed overleg met de familie, de kerk en 
de begrafenisondernemer én een goed ‘verhaal’. Met dit laatste 
bedoel ik de diepte achter de gebruikte symbolen en rituelen. 
B.v.: 
Het vaandel mee laten zakken zegt iets van in de dood 

blijven we broeders. 
Het koningszilver op de kist leggen zegt iets over de 

gelijkheid van allen in de dood; in het levende gilde 
verblijven de rangen en standen.

Het komen met rouwmuziek en vertrekken met 
gildemuziek zegt alles over het voortgaan van een gilde na 
een goed afscheid.

Het voorzien van ‘zwart’ deelt mede de betrokkenheid in 
het verdriet.

Het tikken met het vendel op de kist is als een 
schouderklopje door de dood heen. 
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’n Gedicht schrijven om gevoelens te verwoorden;
 
Eer

Samen tr0kken we op
Het hoofdvaandel voorop
We gaven samen kleur
En deelden onze geur
Samen in de maat
Samen over straat
Beleefden samen spanning
Wie o wie werd onze koning
Jaren gingen zo voorbij
Voor hem en haar en ook voor mij
Opeens werd alles (plots) anders
Een lichaam liet de geest gaan
En dat vertrouwelijke samen was gedaan. 
Nee
Nee…. Nog één keer
Trekken we samen op
Met nu zwart aan het vaandel
De kleur werd rouw
De maat heel slow
De koning was er even niet
Zo ook het ere-zilver
De begrafenis gaat voorbij
En alles is nu anders
De laatste eer werd gebracht
Aan hem en haar 
Het is volbracht
Ja
Voor het laatst werd ter eer
De trom geroerd
Het vendel geslagen
Het vaandel geneigd
En het sabel gezwaaid
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En 
Kreeg het Gilde zijn oude kleur
Zijn vertrouwde ritme
Ter ere van het Gilde 
Vroeger, nu en in de toekomst

Opgetekend in de Gildekamer
op 15 november 2006 door 
Tom Leurs
Om nog eens eervol stil te staan bij een héél bijzondere maand. 
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GILDENKALENDER 2007
6 januari: Nieuwjaarsreceptie
25  januari:   Vergadering  Koning,  raadsheren  officieren  en  bestuur

28 januari: Jaarvergadering
1 april:  Indoorvendelen De Eendracht Nieuw Wehl
8 april:  Paasvuur
15 april: Beloken Pasen, oprichting Gangulphusgilde 1536
22 apri:l Sint Joris dag
30 april: Koninginnendag, vendelhulde
4 mei:  Dodenherdenking
6 mei:  Gangulphusdag 
          Patroonsdag Sint Gangulphus
                     Stemmen wel of niet schieten op vogels en klossen
20 mei:      Deelname Stoet van Canteclaer Deinze Belgie
28 mei:      Sint Helena Aalten 60 jaar
           Dag van de Gelderse Gilden
3 juni:      Sint Lambertus-Gilde Milsbeek
           Vrije Gildendag Brabantse Federatie
10 juni:      Aanbestedingsvergadering
                      Aanbesteding  functies voor het Gildenfeest
10 juni:     Huissense Umdracht
           Sacramentsprocessie door de straten van Huissen
23 juni:     Herdenking Beleg en ontzet 1502
           Het spiegelgevecht op de molenweide
24 juni:    Vogel en koningschieten
8  juli:   Afrekeningsdag
            Afrekening aanbestede functies
31 juli:    Huissense dag
                       Fiets vierdaagse, presentatie en verkoop Huissense   
  kalender
12 augustus:   Laurentiusdag
                       Patroonsdag Sint Laurentius
26 augustus:   Kerkwijding en jeugdkoningschieten
16 september: Gelderse Federatieve schuttersdag
                        EMM Hengelo



- 36 -

De redaktie 
van de 

Gilden Kroniek 
wenst u 

Prettig feestdagen 
en een 

gelukkig 
2007.






