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NIEUWS VAN DE GILDEN 
 
Harry en Annette Berendsen 25 jaar getouwd. 
 
 
25 november was voor hun de grote dag, alweer 25 jaar bij elkaar. 
 
Mike en Danny boden hun ouders een vendelhulde aan, bijgestaan door 
de vendeliers, waarvan Harry de voordraaier is. 
 
Het bruidspaar had voor de aanwezige gezorgd dat het een goed 
vertoeven was in de Hoeve. 
Er werd flink gedanst en het was een heel gezellige middag. 
 

Harry, Annette, Mike en 
Danny, namens alle 
gildenbroeders van harte 
gefeliciteerd en heel veel 
geluk en voorspoed in de 
komende “25 “ jaren. 
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GEBOREN……. 
 
Op 19 november is Fenne geboren,  
dochter van John en Ghislaine  Kradolfer, en zusje van Ole. 
 
Wij wensen hen heel veel geluk en gezondheid toe. 
 
 
 

JAARAGENDA 2008 
 
 
11 januari Nieuwjaarsreceptie 
27 januari Jaarvergadering 
 6 april  Indoorvendelen  EMM Giesbeek 
 ? maart Opening gebouw Sint Jorisgilde Budel 
23 maart Paasvuur 
30 maart Beloken Pasen, 
  viering oprichtingsdag Sint Gangulphusgilde 
13 april Ledenvergadering en stemmen wel of niet 
  schieten op de vogels en de koningsklossen 
20 april Eeuwfeest schuttersbond Juliana Venray 

 eeuwfeest zal het verbroederingsfeest worden voor alle 
schutters en geïnteresseerden 

20 april Sint Jorisvendel Koningschieten kruisboog 
30 april Koninginnedag 
 4 mei  Gangulphusdag 
  Patroonsdag Sint Gangulphusgilde   
4 mei  Dodenherdenking 
  Eredienst en kranslegging bij massagraf 
25 mei  Huissense Umdracht 
  Sacramentsprocessie 
 1 juni  Bloedsgilde Boxmeer Gildenfeest 
  75 jaar land van Cuijk jubileumfeest 
 



 
 8 juni  Aanbestedingsvergadering 
  aanbesteding functies Gildenfeest 
21 juni  Beleg en ontzet Huissen 1502 
  Herdenking slag om Huissen in 1502 
22 juni  Koningschieten 
6 juli  Ledenvergadering en afrekeningsdag 
29 juli  Huissense dag 
  Huissense kalender 2009 
10 augustus Laurentiusdag 
  Patroonsdag Sint Laurentiusgilde 
17 augustus Lingewaard koningschieten 
24 augustus kerkwijding en jeugdkoningschieten 
7 september  Gelderse federatie schuttersdag Megchelen 
  ? oktober  najaarsledenvergadering 
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KRUISBOOGNIEUWS ST. JORIS 
Tjebbe Kersten 

 
Het kruisboogvendel is naar de zomerstop actief bezig geweest met 
wedstrijdschieten vanaf 2 september tot en met 17 november 2007 is er 
deelgenomen aan 8 wedstrijden en niet zonder resultaat. Verder zijn er 
nog 4 wintercompetitiewedstrijden geweest. 
 
Onderstaand een overzicht van de persoonlijke resultaten van de 
deelgenomen schutters. 
 
NK Roermond 2 september 2007 
A klasse Tjebbe Kersten 5e  194 
C klasse Berthie Stegeman 3e 188 
C klasse Ben Stegeman  12e 181 
D klasse Henk Iding  6e 174 
C klasse korps   2e 737 
 
Wisseltrofee Bemmel 9 september 2007 
A klasse Tjebbe Kersten 2e 194 finale 98 Totaal 292 
 
28e open wedstrijd Bemmel 
A klasse Tjebbe Kersten 3e  196 
C klasse Berthie Stegeman 4e 187 
C klasse Ben Stegeman  6e 186 
C klasse Theo van Dam 7e 185 
D klasse Henk Iding  5e 181 
D klasse Joop Eeuwes  7e 174 
 
Jo van Lieshoutbokaal Nederasselt 30 september 2007 
A klasse Tjebbe Kersten 1e  196 
A klasse Theo van Dam 7e 186 
B klasse Ben Stegeman  7e 185 
B klasse Joop Eeuwes  12e 180 
C klasse Berthie Stegeman 3e 183 
  Korps   4e 750 
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1e GKB wedstrijd Loo 20 oktober 2007 
A klasse Tjebbe Kersten 4e  196 
B klasse Berthie Stegeman 14e 181 
C klasse Ben Stegeman  2e 190 
C klasse Theo van Dam 8e 181 
D klasse Joop Eeuwes  5e 174 
Klasse 2 Korps   3e 748 
 
Remigius bokaal 28 oktober 2007 
A klasse Tjebbe Kersten 1e  195 
B klasse Berthie Stegeman 7e 186 
C klasse Theo van Dam 3e 186 
C klasse Ben Stegeman  9e 179 
 
 
1e Open Nationale Schijndel 3 november 2007 
A klasse Tjebbe Kersten 3e  192 
B klasse Berthie Stegeman 12e 186 
C klasse Ben Stegeman  3e 189 
C klasse Theo van Dam 16e 181 
D klasse Joop Eeuwes  6e 178 
B klasse  Korps   2e 748 
 
2e GKB wedstrijd Gendt 17 november 2007 
A klasse Tjebbe Kersten 1e  196 
B klasse Berthie Stegeman 8e 187 
C klasse Ben Stegeman  9e 181 
C klasse Theo van Dam 13e 177 
D klasse Henk Iding  9e 170 
D klasse Joop Eeuwes  10e 167 
Klasse 2 Korps   3e 741 
 
In de wintercompetitie zijn er tot nu toe 6 wedstrijden geweest. Wij 
hebben nu 3 wedstrijd gewonnen en 3 verloren. Dit betekent dat we op 
de 5e plaats staan. Ook persoonlijk staan er een aantal schutters in de 



tussenstand op prijzen, maar er zijn nog 10 wedstrijden te verschieten. 
Dus er is nog van alles mogelijk. 
 
Verder hebben wij met de jeugdcommissie weer afgesproken om de 
jeugd 1 keer per maand te begeleiden met het kruisboog- en 
luchtgeweerschieten. Ook is er weer een datum afgesproken voor de 
wedstrijd tussen de kruisboog en de vendeliers. Wij vragen ons af de 
vendeliers al op trainingskamp hiervoor zijn, want de jeugd durft het al 
aan om aan het eind van het seizoen een wedstrijd tegen de vendeliers 
te schieten 
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FEDERATIEF SCHUTTERSTREFFEN HENGELO. 

Wim v/d Jagt 
Met zo,n 30 gildebroeders zijn we naar het Federatief concours 
geweest. 
Met nog 25 andere  verenigingen hebben we mee gedaan aan de vele 
activiteiten  die daar georganiseerd waren. 
De beide Koningsparen en Jeugdkoning werden daar welkom geheten . 
 
Het marcheren en daarna defileren was de eerste activiteit , nieuw voor 
ons was ,dat we  als laatste  gilden weg gingen. Wij vonden het geen 
succes,was erg rommelig onderweg, maar we hebben ons van de goede 
kant laten zien. 
 
Na defilé waren de jeugd vendeliers aan de beurt om hun vendelen te 
laten zien, en dat hebben ze heel goed gedaan.  Ondanks dat ze meteen 
moesten aantreden na de optocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Koning van het Sint laurentiusgilde, Frank mocht gaan meestrijden 
voor Federatie Koning, helaas  ,maar Jeroen Blom uit Hengelo werd de 
nieuwe Koning. 
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Ringsteken was voor onze beide Koninginnen, Betty en Ria,de 
mogelijkheid om ook in de prijzen te vallen. Maar de paarden konden 
ze niet goed naar hun hand 
zetten. Daarom ging de prijs 
naar Annelies Wissing  uit 
Megchelen. 
De Jeugd koning dan, hoefde die 
dan niet op treden , ja zeker hij 
deed zijn uiterste best maar 
moest het laatste stukje 
overlaten aan Tim van Toor uit 
Babberich.  Steff volgen keer 
beter moet je maar denken. 
 
Luchtgeweer, Kruisboog,  Handboog en Luchtpistool waren de andere 
activiteiten. Koos Eerden behaalde een 2e prijs met het luchtgeweer en 
de jeugd kwam thuis met een 3e prijs als groep. 
Ook ontvingen wij een schildje met daarop 3 keer een 1e prijs, 
marcheren, defileren en vendelen, daar hadden wij helemaal niet op 
gerekend.  
Na alle bezigheden van die dag ,was het goed vertoeven in de feesttent. 
Iedereen vermaakte zich voortreffelijk. 
 
Het was dan een zeer geslaagde schutterdag in Hengelo. 
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HET VLEISKEUREN 
 
Jaarlijks terugkerend is 
het oude gebruik van 
Vleiskeure, op de 
donderdag voor de 
kermis. Het is een begrip 
voor alle Huissenaren, 
zonder vleiskeure geen 
kermis. Vleiskeure is het 
feest voor de slagers, ze 
kregen de kans om hun 
vakmanschap te laten 

zien en te laten proeven. De laatste jaren is het echter steeds minder 
geworden ook mede doordat er veel slagers weggingen uit de kom van 
Huissen. 
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De stichting vrienden van Huissen heb ben dit jaar het vleiskeure nieuw 
leven ingeblazen. Op 20 september werd het traditionele vleiskeure  
gehouden op het van Wijkplein en in de kom van Huissen. Aan de 
editie van 2007 deden mee: Slagerij Mom Raadhuisplein en Slagerij 
Buurman (voorheen Slagerij Zaat) op het van Wijkplein. Ook meerdere 
cafe’s, restaurants en supermarkten, deden mee met de proeverij. 
Muziekverenigingen, zangkoren,de Historische Kring Huessen en de 
Gilden waren ook vertegenwoordigd. Het vleiskeure werd door 
burgemeester Harry de Vries geopend.  De keurvorsten gezeten in 
paard en wagen, begeleid door de Gildenbroeders, gingen alle 
deelnemers af om het 
vleis te keuren. Het 
evenement was zeer 
geslaagd en een oude 
traditie weer nieuw 
leven ingeblazen. 
Volgend jaar zal dit 
zeker herhaald 
worden. 
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HET VERHAAL ACHTER ZILVER (10) 
Hugo Vermaas 

 
Op de oudste schilden van het St. Gangulphus en St. Laurentiusgilden 
zijn wapenschilden gegraveerd.  In dit verhaal geef ik een korte 
samenvatting wat een wapenschild en heraldiek is. 
 
Een wapenschild is een kleurig merkteken dat is verbonden aan een 
familie of een andere groep bij elkaar horende mensen. 
Traditioneel werd het wapen gedragen op het schild, de helm, het 
dekkleed voor het paard of op andere herkenbare plaatsen zodat de 
herkenbaarheid van de groep in een veldslag gewaarborgd was en dat 
eigendommen duidelijk aan een persoon gebonden waren. In de eerste 
jaren van de 12e eeuw was er al een zodanige cultuur rond het wapen 
ontstaan dat er regels en gebruiken in de heraldiek (de kunst van de 
herauten) werden vastgelegd. 
Wapenschilden zijn maar kort het exclusieve domein van de ridderkaste 
geweest, al in de 13e eeuw gingen ook anderen zoals steden, gilden en 
sommige belangrijke burgers wapens gebruiken als herkenningsteken. 
Ook ontstond er een uitgebreide kerkelijke heraldiek met eigen regels 
en vormen. 
 
Oorspronkelijk hadden heren en ridders een uniek wapenschild echter 
hun zonen gingen (toen in de late 12e eeuw het wapen steeds meer 
prestige had verworven) hun vaders wapen, soms ongewijzigd, 
gebruiken. Zo ontsond het familiewapen. De boerenstand voerde in de 
vroege middeleeuwen geen wapen, zij gebruikten een huismerk als 
herkenningsteken. Maar ook in hun kringen werden familiewapens in 
de loop der eeuwen steeds algemener. De oude huismerken zijn soms 
op de wapens afgebeeld.  
In de late middeleeuwen was het gebruik van wapens niet langer het 
exclusieve domein van de adel en de staat, ook verenigingen en burgers 
gingen wapens voeren.  
 
Het Wapenschild is het belangrijkste deel van het wapen en staat 
centraal geplaatst. Op het schild vinden we stukken, die in een bepaalde 
reeks van kleuren zijn neergezet.  



De beschrijving van een wapen gaat als volgt. Eerst geeft men de 
verdeling van het schild aan, daarna de beschrijvingen en kleuren. Het 
is gebruikelijk dat men heraldische namen gebruikt voor de kleuren en 
metalen. Bovendien heeft de kleur een symbolische betekenis.  

 
 
Een aantal veel voorkomende vlakverdelingen zijn in de figuur 
aangegeven. 
1. Doorgesneden  
2. Gedeeld  
3. Doorgesneden en halfgedeeld  
4. Gedeeld en linksdoorgesneden  
5. Gevierendeeld  
6. Gevierendeeld met hartschild  
7. Geschuind  
8. Linksgeschuind  
 
Fig.6 is verdeeld in 4 kwartieren met een hartschild. Het eerste 
kwartier, rechtsboven, wordt aangeduid met cijfer 1. Bij het tellen 
doorlopen we de velden rij voor rij en horizontaal.  
 
De benamingen en betekenissen van de kleuren zijn: 
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Gebruikelijke 
naam 

Heraldische 
naam 

Symbolische 
betekenis 

Weergave d.m.v. 

Officiële kleuren (Emails) 
rood keel moed, opoffering verticale 

arcering 
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blauw azuur of 
lazuur 

wetenschap, 
waarheid 

horizontale 
arcering 

groen sinopel mildheid, hoop diagonale  (Lb-
Ro) 

zwart sabel gevaar, kracht horizontale en 
verticale 
arcering 

Minder gebruikelijke kleuren 
paars purper waardigheid  
oranje oranje   
bruin bruin   
Metalen 
goud of geel goud of  or wijsheid, rijkdom puntjes 
zilver of wit zilver of 

argent 
trouw effen wit 

    
 
Andere kleuren worden vrijwel niet gebruikt, als er personen, dieren of 
voorwerpen worden weergegeven in het schild, en de kleur ervan is niet 
een van de kleurcodes, maar de waarheidsgetrouwe kleur, noemt men 
die "van zijn/haar natuurlijke kleur".  
Verder is van belang dat indien gesproken wordt over de linker- of 
rechterzijde van het schild, of dat bijvoorbeeld een dier naar links of 
rechts kijkt, dit gezien moet worden alsof men zelf achter het schild 
staat. Voor alle duidelijkheid zegt men ook wel heraldisch links en 
heraldisch rechts.  
 
Een wapen kan uitsluitend bestaan uit een schild, maar vaak worden 
rondom het schild zaken toegevoegd, de zogenaamde pronkstukken 
zoals een helm, kroon of schildhouders. 
 
Een Helm of kroon rust op of overtopt het schild. Als de helm met 
figuren is omringd, noemen wij deze helmfiguren.  
De kroon wordt ook wel rangkroon genoemd en verschilt per rang 
binnen de adel. Bij de katholieke geestelijkheid wordt het wapen gedekt 
door een hoed met kwasten. De kleur van de hoed en het aantal 
kwasten verschilt naar gelang de plaats in de kerkelijke hiërarchie.  



Schildhouders: een schild kan ook worden gedragen door schildhouders. Deze 
(fabel)dieren of menselijke figuren staan aan weerszijden van het schild.  
Ook kan een wapenspreuk of leus boven het wapen aangebrachte worden.  
 
 

Het St. Gangulphus wapen is verdeeld 
zoals fig.6 (Gevierendeeld met hartschild)      
In het eerste kwartier staat het kruis van St. 
Joris. (keel op argent)  
In het twee kwartier het wapen van 
hertogdom Kleef. (op keel) 
In het derde kwartier het stadswapen van 
Huissen (heraldisch links gaande zwaan op 
keel)  
In het vierde kwartier de letter T  het teken 
van Sint Antonius (sabel op argent)   
In het hartschild het teken van St. 
Gangulphus.(argent op sabel) 

(Het hardschild symboliseert de fusie in 1536 tussen het St.Jorisgilden en het 
St. Anthoniusgilden) 
 
 

 
Het St. Laurentius wapen is verdeeld 
zoals fig.3 (Doorgesneden en 
halfgedeeld) 
In het eerste kwartier staat het 
stadswapen van Huissen (heraldisch 
links gaande zwaan op keel)  
In het tweede kwartier het wapen van 
keurvorst Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg. (Adelaar in keel met 
zwaard en koningsstaf op argent)  
Oprichter van het St. 
Laurentiusgilden.  
In het onderste kwartier het rooster 

van St. Laurentius.(sabel op goud) 
 
Ook op de oudste schilden van het St. Gangulphus- en St. Laurentiusgilden 
zijn wapenschilden afgebeeld.  
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Aan het oudste keten van het St. Gangulphusgilden hangen zeven schilden en 
aan het St. Laurentiusgilden hangen vijf schilden met een wapen. Dit zijn ook 
tevens oudste schilden van ons Gilden. 
 
Zo ook in het oudste koningsschild van het St. Gangulphusgilden, het schild 
van Claes Smaelevelt uit 1554.(G1) In dit wapen staat een afbeelding van een 
eenhoorn met daarboven een helmfiguur (helm met een griffioen). Het wapen 
was oorspronkelijk verguld (goud).   
ps. Een griffioen is een gemengd schepsel, samengesteld uit verschillende 
dieren, die het meest een beroep deden op de fantasie: Lichaam van een 
leeuw, hoofd en vleugels van de adelaar, oren van een paard en een hanenkam 
gemaakt van vissenschubben. 
 
Op de andere schilden zijn er vier met een enkel en vier met een gedeeld 
wapenschild daarin huismerken zijn afgebeeld. Twee zijn er voorzien zijn van 
helmfiguren.  
Op twee schilden zijn twee afzonderlijke wapens met huismerken afgebeeld. 
Op één schild staat een gedeeld en rechts doorgesneden wapen met 

huismerken. 
Benoemend waardig is nog wel het 
schild van Victor Helmich uit 1934 
(L30). In dit schild is het 
familiewapen afgebeeld. Het 
familiewapen bestaat uit een ovaal 
in sinopel met helmteken met 
daarboven een vijfpuntige kroon. 
 
Opmerkelijk is, dat op schilden na 
1806, geen wapens en of 
huismerken zijn afgebeeld, 
afgezien het stadswapen van 
Huissen. Op de schilden daarna 
zien we vaak het beroep van de 
Koning afgebeeld.   

 
Bovengenoemde schilden zijn te zien in ons boek ‘Huissens Gildenzilver 
vanaf 1554’ maar natuurlijk ook aan de twee oudste ketens van ons Gilden 
bekijk ze eens. 
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WIE IS WIE????? 
 
Wie is deze Gildenbroeder, in de rol van Sinterklaas? 
Onder de goede ingestuurde oplossingen wordt wederom een leuke 
attentie verloot. 
Oplossingen per email aan: Kroniek@gildenhuissen.nl   of schriftelijk 
in de bus in het Gildenlokaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing vorige foto: 
 
De kruisboogschutters waren Theo van Dam, Joop Eeuwes en 
Henk Iding. 
De foto is gemaakt in Aalten tijdens de Gelderse Gildendag.  
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OKTOBERFEESTEN SITTARD 
 
Op uitnodiging van Sjtadssjötterie Junggesellen Compagnie Sint Rosa  
Sittard waren we te gast bij de oktoberfeesten. Dit feest duurde een 
gehele week, maar op zondag 21 oktober maakten 40 schutterijen en 
gilden uit binnen en buitenland hun opwachting in Sittard. Uit de 
gemeente Lingewaard was ook Sint Sebastianus uit Gendt er. 
We trokken in een grote optocht door de binnenstad van Sittard, 
vergezeld door diverse authentieke bierwagens. In de binnenstad was 
een grote braderie in Duitse stijl en muziek op diverse buitenpodia.  
Ook was er een grote kermis. Voor ons was dit weer een geheel nieuwe 
ervaring, en in de grote tent was het goed toeven.  Na de rondgang 
kreeg ieder Gilde gelegenheid om zich te presenteren in de grote tent. 
Uiteraard werd er ook een koningenwedstrijd gehouden.  
Het was een zeer geslaagde dag, iedereen sprak er met vol 
enthousiasme over. Misschien volgend jaar weer…….. 
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KRING VAN GELDERSE GILDEN 
Aantekeningen van de bijeenkomst op maandag 12 november 2007 in 
de Gilden-kamer van “De Gilden van St. Gangulphus en St. Laurentius 
binnen de stad Huissen”. 
 

1. Opening 
Wim van der Jagt mocht vertegenwoordigers uit Arnhem, Epe, Aalten, 
’s-Heerenberg, Huissen, Netterden én Hattem verwelkomen. Met name 
werden extra genoemd de bestuursleden van de ontvangende Gilde en 
de 3 Gildebroeders van het “instandgehouden” St. Anna Gilde te 
Hattem. Hij stelde voor de Christelijke groet te brengen en enige 
minuten stilte te betrachten voor alle overleden Gildebroeders, - 
vrienden of –betrokkenen.  Het St.Jorisgilde uit Braamt liet zich 
verontschuldigen. Uit Niftrik en Nederasselt werd jammerlijk niets 
vernomen.  De overheid van Huissen heetten alle gasten eveneens een 
welkom.  

2. Verslag vorige bijeenkomst op 12 maart 2007 te Aalten 
N.a.v. 1.b. Mededelingen stelde voorzitter Frank Henrie een vraag naar 
de plaats van het kruisboogschieten binnen de perikelen van het 
schieten en de verplichting om lid te zijn van de K.N.S.A.  Momenteel 
is er géén enkel probleem. De kruisboog valt niet onder de jongste 
regelingen/wetgeving. De gilden/schutterijen die wel met vuur schieten 
hebben federatief een oplossing weten te vinden, welke wel extra geld 
en beslommeringen kosten.  

3. Afsluiting eerste Gelderse Gildendag te Aalten op 28 mei j.l. 
Alvorens het woord te geven aan de vertegenwoordigers van 
Vendelgroep St. Helena dankte Wim de organisatoren voor de 
prachtige – geslaagde – dag, waarbij de buien prima gestuurd werden 
om het programma goed te doen laten verlopen. Het was een prima en 
gezellig Gelders treffen!! En zeker voor herhaling vatbaar!! Stephan 
deelde DVD’s uit met de historische woorden: “Wij hebben genoten 
van een prima dag; geniet mee met onze fijne herinnering.” En deed hij 
een oproep om evaluatieve opmerkingen in te zenden, om deze te 
verwerken in het aanwezige draaiboek. Een draaiboek dat voor de 
toekomst voor iedereen broederlijk beschikbaar blijft voor elk volgend 
Gelderse Gildendag.  
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4. De Gelderse Gildendag 2008 e.v. 
¾ Er was niet direct een Gilde dat in 2008 een Gildendag gaat 

organiseren.  
Maar het verschijnsel Gelderse Gildendag staat er. En het blijft  de 
moeite waard om deze te organiseren. Niet op basis van een morele – 
jaarlijkse – plicht, maar meer als een extra bovenop de ‘normale’ 
activiteiten van alle Gilden.   

5. Onderlinge uitwisselingen 
Inclusief ‘kijktips’ en opgave jaarkalender van de Gelderse Gilden. 
Stephan heeft al veel binnen gekregen. En verzoekt eenieder om de 
Gelderse gegevens up-to-date te houden door hem van wijzigingen op 
de hoogte te houden. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst zal zowel de 
kalender als de lijst van gegevens ter beschikking komen.  
Het Sint Annagilde uit Hattem werd nu uitgenodigd om wat meer 
bekendheid te geven over hun Gilde. Wat voorzitter Henry met veel 
enthousiasme dan ook deed. Hierbij enige aantekeningen:  

x Medio 1460 werden in Hattem reeds Gilden waargenomen. 
x In 1523 werd – bij fusie – het Sint Annagilde officieel 

opgericht. 
x 22 mei 1785 was er her-opleving of 

instandhoudingsbijeenkomst. Van die tijd is er nog een 
zilverketting met zilver aanwezig in het stadsmuseum. 

x Sedert maart 2007 zijn we weer levend aanwezig binnen de stad 
Hattem. (Met dank aan de gildebroeders van Epe en onze 
streekarchivaris!) We hebben nu 32 leden en schieten 
maandelijks op historische grond bij en in de Tinne.  

x De boeiende doel-omschrijving van het gilde werd voorgelezen 
en getuigde van historisch inzicht en kijk op het gildenwezen 
van heden.  

x We denken aan 2e Pinksterdag om te gaan gaaischieten.  We 
denken over een invulling van 26 juli: Anna’s naamdag. 

x We actief blijven participeren in het programma van het Dikke 
Tinne Festival en daarbij de Hertog van Gelre te ontvangen en 
te begeleiden door de stad.  

x Vraag: ‘Kunnen vrouwen lid zijn?” Lid zijn gelijk als 
gildebroeder behoefd niet. (’s-Heerenberg heeft dit ten diepste  
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x uitgezocht!) Creatief een plaats aanbieden is gewoon een goede 
zaak. Denk aan marketentsters of ‘open’ activiteiten.  

6. De Gilde viert………… 
Tom Leurs hield een kleine inleiding over het element ‘vieren’ binnen 
het Gilde.  
� “Onder schuttersgilden verstaan we verenigingen, waarbij 

overal vier wezenskenmerken naar voren komen:  
o godsdienst 
o sociale houding 
o vieren 
o schieten 

een definitie van Dr. Reintjes (begin jaren zestig)  
� In van Dale staat bij vieren als 1e (gewestelijk)  

o 1. feesten: de gilde viert. 
� Teillard de Chardin – een beroemde Franse priester – schreef 

ooit: 
o Het grootste gevaar voor de mensheid is niet een 

catastrofe, maar het verlies van levensvreugde. 
Als wij – als Gilden – deze 4 wezenskenmerken harmonisch een plaats 
weten te geven in ons doen en laten zijn we goed bezig. Natuurlijk staat 
het ene kenmerk soms meer op de voorgrond dan het andere. Laten we 
ons behoeden voor het volledig verdwijnen van een der 
wezenskenmerken. Dan worden we wezenlijk iets anders; b.v. een 
carnavalsvereniging, een schietvereniging, een kloostergemeenschap of 
een begrafenisonderneming.  
In elk geval leveren we een bijdrage aan de levensvreugde van ons zelf 
en van vele anderen. Houden zo!! 
Gezien de voordracht bij agendapunt 6  - en de stand van de wijzers 
van de klok - werd besloten om feestelijk het nieuwe “GELDERS 
GILDENLIED” te zingen. Dit geschiedde uit volle borst aan de hand 
van de uitgereikte papieren met tekst en noten.  
Rondvraag:  
Gedachten werden uitgewisseld over de drukte bij het beheren van een 
verenigingsgebouw. 
Eveneens over subsidiestromen die plaatselijk verschillen.  



‘Hattem’ Leverde – op een geweldige schone wijze – een 
bijzondere bijdrage door hun gildelied te zingen. (Een lied dat in het 
midden van de vorige eeuw – anoniem – werd geschreven.)   
En er werd stil gestaan bij het wonderlijke gegeven dat er 4 gilden lid 
zijn van een Kring en niet van de Federatie. Is dit een item om in 
contact met de Federatie te treden? Of zij met ons?  
Volgende bijeenkomst: 
Maandag 10 maart te Netterden. 

7. Slot en weggaan 
Na woorden van dank jegens elkaar en de Christelijke groet verschoof 
het samenzijn van een broederlijke Gildevergadering naar een 
informele gezellige Gildenbroedersontmoeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildemeester – Koning – Frank Henry van het St. Annagilde richt 
dankwoorden aan Olderman-Schrijver – Keizer - Tom Leurs van het St. 
Maartensgilde voor hun enthousiaste bijdrage bij het proces van 
instandhouding tijdens de Gildedis te Hattem. Op de achtergrond een 
ontwerp voor het te gaan voeren wapen door het St. Annagilde.  
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HET GELDERS GILDENLIED 
 

Naar “U zij de Glorie”van G.F. Händel. 
Tekst: Tom Leurs – Keizer St. Maartensgilde Epe -  

Bewerking: F. van der Brugge. 
 
 
Wij zijn de Gilden van ons Gelderland, 
wij dragen de folklore en vormen saam ’n band. 
Door de eeuwen henen beschutten wij de boel, 
doen dit steeds met verve en gericht op doel. 
Laten wij samen gildebroeders zijn,  
tot eer en de glorie van de dienstbaarheid. 
 
Van de rivieren aan het Brabants land, 
tot aan’t IJsselwater aan de bovenkant. 
Zwaaien wij het vendel steeds weer ronde om , 
samen gaan met Vaandel roeren wij de trom.  
Laten wij samen gildezusters zijn, 
tot eer en de glorie van het gilden zijn. 
 
Met onze kruisboog of een (lucht-)geweer, 
mikken wij op doelen in naam van de Heer. 
Hij / zij schiet Koning; verovert elk hart, 
schenkt daarbij het Zilver aan de zilverschat. 
Laten wij samen gildebroe-/zusters zijn, 
Vanuit het verleden tot in eeuwigheid.  
 
 

Dit lied is speciaal gemaakt voor de Gelderse Gilden. 
Zij hebben het recht dit ten alle tijden ten gehore te brengen. 

In het bijzonder tijdens bijeenkomsten als “De Gelderse Gilden dag” en bij gezamenlijke 
activiteiten van 2 of meer Gelderse Gilden.  

Epe 11 september 2007.    Tom Leurs 
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DE HUESSENSE KALENDER, 
John Kradolfer. 
 
Toen mij gevraagd werd om een stukje te 
schrijven over De Huessense Kalender 
dacht ik er aan om weer eens te schrijven 
over hoe mooi en handig hij dit jaar weer 
is, maar dat doe ik niet. Ik wil deze 
gelegenheid gebruiken om een kleine 
uiteenzetting te geven over de 
totstandkoming van De Huessensche 
Kalender. 
 
Elk jaar komt de kalendercommissie bijeen 
om onderwerpen te bespreken voor de 
kalender, dit wordt natuurlijk elk jaar weer 
lastiger, maar we zijn er toch weer in 

geslaagd. Daarna bekijken we welke foto’s we in ons archief hebben 
zitten die we kunnen gebruiken. Tevens maken we een lijst van 
onderwerpen waar we een foto van willen nemen. Tegenwoordig gaat 
alles digitaal dus gelukkig hoeven we niet meer op een fotootje meer of 
minder te letten en maken we voor een kalender zo’n honderd foto’s. 
 
Ook verzamelen of berekenen we de data die in de kalender worden 
verwerkt. Als alle data bekend is en de foto’s bewerkt zijn, wordt alles 
samengevoegd en gaat deze voor controle langs diverse leden van het 
bestuur en van de commissie. Dit alles in het kader van hoe meer zielen 
hoe meer controle op juistheid van data en teksten. 
Als alles goedgekeurd is, wordt er een proefdruk gemaakt waarbij we 
de kwaliteit van de foto’s bekijken en passen alles desgewenst aan.  
 
Uiteindelijk gaat alles begin juli naar de drukker die er een mooi geheel 
van maakt. Samen met een aantal gildenbroeders die helpen met 
“rapen” van de kalender. 
Wilt u nog een exemplaar van De Huessensche Kalender?  
Wees er snel bij want... op is op. 
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FOTOARCHIEF 
 
Een aantal foto’s uit ons archief. Dit keer van de tamboers. 
In de volgende kroniek zullen we hier verder op ingaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1952 Tamboers met Wim Sluiter als tambour-maître 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1953 Tamboers met orkest “Ons Genoegen” 
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1954 Tamboers in Kevelaer, Maria bedevaart 
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1952 Langestraat met o.a. Wim Kelle 
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GOD GEBOREN UIT MENSEN 
 
Niet op hoge tronen, 
niet in paleizen van koningen 
of in tempels van goud 
wil God onder ons wonen. 
Uit mensen, dienstbaar 
en vol gelovig vertrouwen, 
wordt Hij geboren. 
 
Niet in de schaduw 
van macht en aanzien, 
niet met woorden van geweld 
en het gekletter van wapens 
wil God onder ons wonen. 
Uit mensen, overschaduwd 
door scheppende Geest, 
wordt Hij geboren. 
 
Niet in de ban van rijkdom, 
van hebben en steeds meer willen, 
niet als slaaf van het kwaad 
wil God onder ons wonen. 
Uit mensen, ongerept 
en levend in Gods nabijheid, 
wordt Hij geboren. 
 
Niet zonder mensen 
van vrede en van goede wil, 
niet zonder liefde en zorg 
wil God onder ons wonen. 
Uit mensen, geroepen tot genade 
en uitgedaagd van godswege, 
wordt Hij geboren. 
 
  Pastor Wim Holterman osfs 
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