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NIEUWS VAN DE GILDEN

EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN 2009

Het 16de Europees schutterstreffen in augustus 2009 vindt dit keer 
plaats in Kinrooi, België. De acht actieve schutterijen uit Kinrooi 
nemen de organisatie voor hun rekening. Er worden meer als 300 gilden 
en schutterijen verwacht. Uiteraard zullen de Huissense gilden ook 
aanwezig zijn. We zullen op vrijdag vertrekken voor het bijwonen van 
de opening met de vlaggenparade, en zaterdag het koningschieten, en 
op zondag de afsluiting met de grote rondgang van alle Gilden uit heel 
Europa. Beslist de moeite waard om het te bezoeken.

Voor meer informatie over dit 16de Europees schutterstreffen:
http://www.est2009.be/

Nieuwe leden:

We verwelkomen twee nieuwe leden bij ons Gilde:
Henri Hermeling, als kruisboogschutter en Hilco Schutten als tamboer.

Ook zijn er drie nieuwe buitengewone leden bijgekomen:
Annely Bouwmeister, Thomas Mattijssen,  H.ten Have.

Rectificatie:
In de vorige kroniek stond vermeld dat de keizer van het Sint 
Laurentius-Gilde John Rijfkogel, 
dat is Frank Pauwelsen, onze excuus hiervoor.

“Prinselijke gildenbroeder

Op 15 november vond de openingszitting van de SHCG: Kraonige 
Zwaone plaats.
Op die avond werd bekend wie er de komende drie jaar stadprins van 
Huissen zou worden. 
Tot nieuwe stadsprins is Ignace Hoen gekozen, gildenbroeder van het 
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Eerst koning dan Prins

Na een paar maanden het geheim bij me te hebben gedragen kwam 
eindelijk de onthulling op 15 november.
Ik ben zeer vereerd en trots met de keuze tot prins Ignace van de 
harmonie. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele 
felicitaties, bloemen, kaarten enz..
Tevens vind ik het speciaal dat de 22ste prins uit onze gilden is 
gekomen, koning worden is mooi, maar Prins carnaval ook. We gaan 
er drie mooie jaren van maken en hoop vele Gildenbroeders te zien op 
diverse Carnavals festiviteiten.

Verblijf met Gildengroet,
Huusse Helau,
ZDH prins Ignace van de Harmonie.

St.Gangulphusgilde en vendelier.
Hij is twee maal koning geweest bij het Sint Laurentiusgilde in 1994 en 
in 2002.

Zijn naam voor de komende drie carnavalsjaren is:Prins Ignace van de 
Harmonie.
De naam is een combinatie van zijn overgrootouders die een Café 
hadden aan de Langestraat met de naam de Harmonie, en Ignace zet 
zich in voor diverse muzikale bandjes in Huissen o.a. de Rienbloazers.
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JAARAGENDA 2009
Datum Activiteit Plaats

2009   

3 jan. Nieuwjaarsreceptie Gouden Engel

22 jan. Groot bestuur vergadering Gildenkamer

25 jan. Jaarvergadering Gildenkamer

29 maart. Indoorvendelen Pannerden

12 april. Paasvuur Gouden Engel

19 april. Beloken Pasen Gouden Engel

23 april. Groot bestuur vergadering Gildenkamer

26 april. Ledenvergadering Gildenkamer

26 april. Stemmen om te gaan schieten Gildenkamer

30 april. Koninginnedag Gouden Engel 
verzamelen

??? Beste Schutter Sint Joris Koelhuis

3 mei. Gangulphusdag  Gouden Engel

4 mei. Dodenherdenking Gouden Engel 
verzamelen

7 juni. Aanbestedingsvergadering Gildenkamer

14 juni. Huissense Umdracht Gouden Engel 
verzamelen

27 juni. Beleg en Ontzet Gouden Engel

28 juni. Vogel-, Koning- en 
Jeugdkoningschieten

Gouden Engel/ 
raadshuisplein

9 juli. Groot bestuur[afscheid koning/
raadsheren Gildenkamer

12 juli. Afrekeningsdag/ 
Ledenvergadering Gildenkamer
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4 aug. Huissensedag Kalender verkoop 

9 aug. Laurentiusdag Gouden Engel

23 aug. Kerkwijding Gouden Engel

28 aug. Europees Koningschieten Kinrooi Kinrooi

29 Aug. Europees Koningschieten Kinrooi Kinrooi

30 Aug. Europees Koningschieten Kinrooi Kinrooi

13 sept. Federatie schuttersdag [ onder 
voorbehoud] Loil

oct./ nov. Groot bestuur vergadering Gildenkamer

oct./nov. Ledenvergadering Gildenkamer

dec. Huissen bij Kaarslicht
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TWEEDE LINGEWAARD KONINGSCHIETEN
 TE HUISSEN OP 17 AUGUSTUS 2008

Na drie jaar wachten was het weer zover, op jacht naar de eretitel van 
Lingewaard Koning.
Sinds de gemeentelijke herindeling wordt dit evenement gehouden, de 
medewerkende verenigingen waren St. Sebastianus Gendt, Gijsbrecht 
van Aemstel en Honderd Morgen Doornenburg,  St. Bavo  Angeren en 
uit Huissen Sint Gangulphus en Sint Laurentius.
Het was op het feestterrein goed toeven met veel demonstraties en 
goede muziek en er werd fel gestreden door de 70 Koningskandidaten 
voor de eretitel.
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Ivan Matthijssen, Lingewaard Koning in 2005, heeft het een hele 
belevenis gevonden de afgelopen 3 jaar. Zij hebben in die jaren vele 
evenementen bezocht die binnen de gemeente Lingewaard werden 
gehouden. De woorden die hij sprak waren tekenend voor de mooie 
tijd, ga met blijdschap, gun het ook een ander. Dit zijn woorden van 
broederschap, wat hoog in ons vaandel staat geschreven.
Verschillende demonstraties waren te bewonderen, o.a. vendelzwaaien, 
muziek en kruisboogschieten.
Er waren vele toeschouwers, die zich prima hebben vermaakt die 
middag.
In de expositie was heel veel moois te zien van de deelnemende 
verenigingen. Zilver met afbeeldingen van beroepen die nu niet meer te 
vinden zijn, zoals tabaksplanter of touwslager en nog veel meer andere 
beroepen.
Op gepaste wijze hebben we afscheid genomen van Ivan en Jackelien 
Matthijssen, voor hen werd een vendelhulde gegeven.
Wie krijgt de Titel van Lingewaard Koning!!!
16 Kandidaten deden mee, de stukken hout vlogen er goed van af. 
Uiteindelijk was het weer een Huissenaar die met de titel aan de haal 
ging.
Theo Bouwmeister van het Sint Gangulphusgilde was net iedereen te 
vlug af.
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Het zilver, met daarop de wapens 
van Gendt, Doornenburg, Angeren 
en Huissen, werd omgehangen 
door de Hr. Ben Janssen, loco 
burgemeester van de gemeente 
Lingewaard.
Een vendelhulde, gebracht door 
alle vendeliers, aan het  kersverse  
Koningspaar was het slot van deze 
mooie dag., 
Daarna is er nog gezellig 
nagepraat onder het genot van een 
drankje en hapje.
We kunnen terug zien op een 
geslaagd evenement, en wensen de 
volgende organiserende vereniging 
{St. Sebastianus Gendt  of St.Bavo  
Angeren} alvast succes met de 

organisatie, en zeggen graag tot over 3 jaar.

Via deze weg wil de Stichting Gildenfeesten en Concoursen, iedereen 
bedanken voor de medewerking en inzet die geleverd zijn op die dag.
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JEUGDJONGERENDAG 2008
J   G

Zondag 2 november zijn we met vier jeugdleden en Wim van de 
Jagt, naar het pittoreske Millingen aan de Rijn afgereisd voor de 
Jeugdjongerendag van de Kring Rijk van Nijmegen - de Betuwe. De 
Jeugdjongerendag is opgezet, zodat de jeugd van alle verenigingen van 
de kring bij elkaar komen voor een gezellige dag. Vorig jaar is deze dag 
voor het eerst gehouden. Toen bestond de dag uit een aantal discussies 
over de gilden,  schutterijen en hun gebruiken. Dit jaar is er voor een 
totaal andere invulling gekozen, de dag bestond namelijk uit een vijftal 
workshops. De workshops gingen over verschillende onderdelen van 
de gilden en schutterijen, namelijk: Marcheren, Vendelen,  Schieten, 
Muziek en (ja hoor!) Majorette. Voor dat we aan deze workshops 
konden beginnen gingen we eerst kijken naar een demonstratie van de 
ruiters van schutterij OEV Millingen, daarna begonnen de workshops. 
Na de workshops werd er nog geschoten voor een dagkoning en was er 
nog muziek.

HET JEUGD UITJE 2008
M   H   

Normaal was dit de dag dat we met de Laurentianen  naar een pretpark 
gingen, maar dit jaar niet, dankzij de commissie van dit jaar kreeg de 
jeugd een sportief dagje aangeboden. Deze dag was op 5 oktober en 
bestond uit verschillende onderdelen. Eerst hadden we een tochtje op de 
fiets  naar  Pannerden,  maar  door  de  regen  werd  de  fiets  ingeruild  voor  

de auto. Met deze beslissing hadden sommige jeugdleden niet zoveel 
moeite. Hier aangekomen werden we verrast door het eerste onderdeel 
van de dag, forelvissen bij de visvijvers het Ankertje en wat hadden we 
een geluk, want regen is het beste weer om te vissen. Toch hield het 
geluk op want zoveel last hebben we niet gehad van de regen tijdens 
het vissen. Er werden 52 vissen uitgezet en daarvan hebben we er 26 
gevangen. De commissie had ook een prijs voor diegene die de meeste 
vissen zou vangen, deze werd gewonnen door Jeff. Nadat de vissen 
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waren schoongemaakt konden we ze meenemen naar de volgende 
activiteit, een bezoekje aan het kasteel Doornenburg. In een rondtocht 
werd de geschiedenis van het kasteel verteld, ook hebben we nog oude 
harnassen aangehad. Na deze twee sportieve activiteiten had de jeugd 
wel honger en dus sloten we de avond af met een barbecue bij Geert 
van Dalen. Op het dak van de nieuwe winkel van Action  hebben we 
genoten van onze zelfgevangen vis en ander lekkers. Terwijl we zaten 
te eten hebben we de dag nog eens besproken, hier kwam vooral naar 
voren dat deze dag zeer geslaagd genoemd mag worden. 

KRUISBOOGNIEUWS ST. JORIS
D :  T   K

Onderstaand een verslag van de actiefste afdeling van de gilden. Want 
vanaf eind augustus zijn we weer druk geweest met diverse wedstrijden 
buiten alle gildeactiviteiten om. Door gewijzigde wedstrijdreglementen 
moesten de banen verhoogd worden van 1,20m naar 1,40m. Deze 
aanpassingen hebben we gedaan op de eerste oefenavonden. Maar er 
moest ook nog geoefend worden voor de eerste wedstrijd. Tot en met 
eind november hebben we 7 wedstrijden in het weekend gehad en nog 5 
wintercompetitiewedstrijden en niet zonder resultaat.

In de wintercompetitie zijn we begonnen met een overwinning, daarna 
volgde 2 nederlagen. Maar de laatste 2 wedstrijden hebben we weer 
gewonnen. Hierdoor staan we momenteel 4e en persoonlijk gaat het ook 
goed. Diverse schutters hebben nog kans op prijzen.

Wisseltrofee: 
Dit is een wedstrijd, waarbij je mee mag doen als je over 4 voorgaande 
wedstrijden voldoende geschoten heb om bij de beste 8 van Nederland 
te horen in je klasse. Tjebbe Kersten, Henk Iding Ben en Berthie 
Stegeman was dit gelukt. Helaas konden Ben en Berthie Stegeman 
op de wedstrijddag niet aanwezig zijn. Maar Tjebbe en Henk hebben 
hun uiterste best gedaan. Dit was de eerste wedstrijd na de zomerstop. 
Hooguit een paar oefenschoten gedaan en dan deze wedstrijd schieten is 



- 13 -

niet eenvoudig. Maar het resultaat was er wel. Tjebbe Kersten werd 1e 
in de A-klasse en Henk Iding werd 2e in de D-klasse.

Internationale open wedstrijd te Bemmel.
C-Klasse Theo van Dam  2e 189
D-Klasse Henk Iding  3e 182

1e districtswedstrijd GKB te Megchelen
C-Klasse Theo van Dam 2e 187
Korps  B-Klasse  2e 568

1e Open Nationale wedstrijd te Heijen
A-Klasse Tjebbe Kersten 2e 194
D-Klasse Henk Iding  2e 185
D-Klasse Joop Eeuwes  3e 183
Dames  Berthie Stegeman 1e 188
Korps  B-Klasse  1e 752

St. Remigiusbokaal te Duiven
A-Klasse Tjebbe Kersten 1e 195
2e districtswedstrijd GKB te Giesbeek
Geen prijzen

50+, Dames en Jeugdwedstrijd te Giesbeek
Aan deze wedstrijd mogen voor St. Joris alleen 50 plussers meedoen. 
(en dat zijn er velen).
Tijdens deze gezellige wedstrijd wist de maximale hoeveelheid prijzen 
te halen en deed het de rest van de deelnemers voor.
Met 192 punten wist ze de volgende prijzen te behalen:
Winnaar 50+ B/C klasse
Winnaar Dames B/C klasse
Winnaar 60+

Op het moment dat u dit leest zijn inmiddels ook de volgende 
wedstrijden geweest.
Koningen der Koningwedstrijd van de GKB, georganiseerd door St. 
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Joris en de Proviciënwedstrijd in Loo. Tjebbe Kersten mag hiermee 
doen voor de provincie Gelderland.
Tijdens deze wedstrijd schieten de beste 12 van iedere provincie tegen 
elkaar.

De uitslag hiervan treft u aan in de volgende kroniek.

FEDERATIEVE SCHUTTERSDAG MEGCHELEN

Op zondag 7 september hebben we met de volledige Gilden het 
federatief concours te Megchelen bezocht. Schuttergilde St.-Martinus 
Megchelen organiseerde dit festijn. Met een opkomst van 35 
verenigingen was er sprake van een grote opkomst. 
Na  de  ontvangst  en  de  erewijn  gingen  de  koningen  en  officieren  naar  

het terrein waar we verenigd werden met de overige Gildenbroeders. 
De dag werd begonnen met een bijzondere gebeurtenis. Dhr. Cornielje, 
Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland werd 
geïnstalleerd als beschermheer van de Gelderse schuttersfederatie St. 
Hubertus. Hij had een mooie toespraak, waarin hij aangaf zich bewust 
te zijn van deze bijzondere positie en de federatie er op kan vertrouwen 
dat hij zich voor de Gelderse schuttersgilden en verenigingen zal 
inzitten, wanneer dit nodig is. Tevens nodigde hij de federatie uit 
om hun jaarlijkse ontmoetingsdag vanaf heden te houden in het 
provinciehuis te Arnhem. Dit is een hele mooie gebeurtenis voor het 
Gelders Gilden- en schutterijwezen. Als enige Gilde waren we als 
laatste  aan  de  beurt  voor  de  rondgang  en  defilé.  Helaas  begon  het  

flink  te  regenen  tijdens  het  defilé,  maar  we  hebben  het  wel  afgemaakt.  

Omdat we nog stonden te “drogen” in de tent hebben we niet 
meegedaan met de vendelwedstrijden. Jammer, volgende keer beter. De 
kruisboogschutters en geweerschutters hadden wel meer succes. Ook 
onze koning heeft zich goed geweerd tijdens het koningschieten. Het 
was wederom een geslaagde dag. En tot onze verbazing hadden we toch 
nog  prijzen  behaald  met  het  defileren.  



- 15 -

DE GILDEN “ON TOUR”

Op 13 september waren we te gast in Rhenen vanwege het 750 jaar 
bestaan van die stad.
Het was een groots opgezet stadsfeest. Er was verschillende Gilden en 
schutterijen aanwezig.
Aan het publiek werd uitgelegd wat Gilden en schutterijen nu zijn 
en verschillende demonstraties werden gegeven. H. v/d Berg, van de 
Gelderse Federatie deed goed zijn best om het aanwezige publiek alles 
te vertellen over de Gilden en schutterijen in Gelderland. Er was zelfs 
een stand voor ingericht.
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Op 12 oktober waren we weer te gast in Sittard bij Stadsschutterij 
Sint Rosa. Van de jaarlijkse oktoberfeesten die er gehouden worden is 
de zondag een Gilden- en Schutterijendag. Er wordt voor dagkoning 
geschoten en er zijn verschillende demonstraties en natuurlijk een grote 
optocht door Sittard. Daarna is het goed toeven in de grote feesttent. We 
kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag.
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HUISSENSE GILDENBROEDER ONDERSCHEIDEN

Zaterdag 15 november was een belangrijke dag voor Gildenbroeder 
Theo van Dam.
In Antwerpen ontving Theo de onderscheiding van de Nobele Orde van 
de Papegay, in het zilver. Deze eretekens worden alleen uitgereikt aan 
personen die zich inzetten om traditionele waarden en tradities in de 
Gilden en schutterijen te laten herleven en handhaven. 
Opgenomen worden in de Nobele Orde van de Papegay mag een 
zeer eervolle onderscheiding genoemd worden. Het symbool van de 
orde is een Koningspapegay. Als soeverein en autonoom instituut 
der verdiensten breidt het werkterrein van de Orde zich over heel 
Europa uit. De onderscheidingen in Antwerpen werden uitgereikt 
aan gildenbroeders van Gilden en schutterijen uit België, Duitsland, 
Frankrijk en Nederland. Theo kreeg deze onderscheiding vanwege zijn 
inzet de afgelopen 25 jaar voor de Huissense Gilden. In het speciaal 
het kruisboogvendel. Theo is verschillende malen kampioenschutter 
geweest. Ook is hij al meer als 25 jaar lid van het dagelijks bestuur der 
Huissense Gilden.
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TRADITIE
                     S   W

Een woord dat je vaak hoort binnen de Gilden is traditie. Maar wat is 
een traditie? En wanneer is iets een traditie? Dat zijn vragen die niet 
zo makkelijk te beantwoorden zijn, omdat traditie een nogal abstract 
begrip is. Ondanks de abstractheid zijn er toch pogingen gedaan om uit 
te leggen wat traditie is. 
Een iemand in het Engelse parlementlid is Edmund Burke (1729-1797). 

Hij beschreef traditie als volgt: De traditie 
belichaamt de collectieve wijsheid van 
opeenvolgende generaties. De samenleving 
was namelijk net als een organisme, het 
groeit en ontwikkeld zich langzaam. De 
traditie is de redelijkheid hierin, het individu 
niet.
Een meer eigentijdse verklaring is die van 
het woordenboek, traditie is: Het overdragen 
van persoon op persoon en van generatie op 
generatie van cultuurgoederen/gedachten.

Dus wat is nu een traditie? Een traditie is een (cultureel) gebruik dat van 
persoon op persoon, generaties lang wordt overgedragen. Het gilden dat 
al generaties lang wordt overgedragen is dus een traditie. 
En om de woorden van Edmund Burke te gebruiken, belichaamt de 
gilden dus de collectieve wijsheid van vorige generaties. Vandaar dat 
de gilden ook van belang is, en wij (als gildenbroeders) zorg moeten 
dragen voor alle tradities die er zijn en niet alleen die tradities voor 
onszelf houden maar ook delen met de andere burgers!
Een traditie is een gebruik dat wordt overgedragen van persoon op 
persoon, ‘generaties lang’. Dus als je een gebruik maar lang genoeg 
volhoudt wordt het vanzelf een traditie.
Huissen krijgt de komende tijd een groeispurt, er komen vele nieuwe 
inwoners bij die niet op de hoogte zijn van onze tradities. Het zou 
natuurlijk mooi zijn om die burgers ook te laten delen in onze tradities, 
en laten zien wie wij zijn. 
De meeste nieuwe inwoners komen allemaal in Loovelden te wonen. De 
straten van Loovelden (die er al liggen) hebben allemaal gildenfuncties 
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als naam gekregen. Daarom hebben wij ook die wijk als gilden bezocht, 
om aan de nieuwe inwoners te laten zien wie en wat wij zijn. Wat zou 
nou mooier zijn om van die activiteit een jaarlijks gebruik te maken en 
zo Loovelden na verloop van tijd ook op te nemen in de vele tradities 
die de gilden rijk is!
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HATTEM 
M   H   

Op een vrijdagavond vertrokken we met een delegatie naar Hattem, 
om daar de hoogtijdagen van de plaatselijke schutterij te vieren en 
om hun te ondersteunen, omdat ze net weer uit slaap gekomen waren. 
Alleen konden we niet helemaal op tijd aankomen, want we hadden  het 
moeilijk om in Hattem te komen, maar dat kon ook aan de buschauffeur 
liggen. Maar toen we er waren brak het feest los. Het hele dorp was 
ondergedompeld in middeleeuwse stijl en het enige eten en drinken wat 
je er kon vinden was vlees, water, bier en siroop voor de kleinere onder 
ons. Na een rondtocht door het dorp, wat er trouwens erg mooi uitzag 
en nog echt de middeleeuwse stijl uitstraalde, kon de verbroedering 
beginnen. Met dit alles werd het een heel gezellig avondje in Hattem.  
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BEZOEKJE TWEESPAN KAMP
M   H

Het kamp van het Tweespan dat altijd gehouden wordt voor de groep 
8 leerlingen, die eind van het jaar de school zullen verlaten, is altijd 
gezellig. Ik heb het zelf ook nog mee gemaakt toen ik zelf op deze 
school zat. Dit jaar was het thema van het kamp de middeleeuwen en 
daarom zijn wij op dinsdag 16 september naar Malden gegaan om het 
Tweespan kamp bij te wonen. Maar toen we daar aankwamen, bleek dat 
wij niet midden in 
het kamp vielen 
maar dat wij de 
opening waren. 
Een kwartiertje 
nadat we 
aangekomen waren 
werden de kinderen 
gebracht door hun 
ouders en werden 
de slaapplaatsen 
ingedeeld. 
Hierna gingen 
de leerlingen 
naar de grote zaal om welkom geheten te worden door de leraren ( die 
ook verkleed waren in middeleeuwse kledij ) en werd de groep daar 
verdeeld in tweeën. Een van hen  mocht naar de demonstratie van de 
kruisboog en de andere kreeg les in de kunst van het vendelen. De 
leerlingen vonden het erg leuk en deden overal actief aan mee. Ikzelf 
heb tijdens het oefenen  een meisje gehad die zo de terugslag mee kon 
draaien, misschien toch eens tijd om in de statuten te kijken. Ook de 
ouders wilden wel een keer schieten met een kruisboog, alleen liep het 
merendeel daarna toch met een deukje in hun ego weg, want het was 
moeilijker dan het op het eerste gezicht leek. Hierna werden de groepen 
omgeruild, zodat iedereen alles gedaan had. Toen het langzaam donker 
werd, zijn we gestopt met demonstratie te geven en begonnen we met 
opruimen, om daarna weer naar het stadje Huissen terug te rijden. 
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GELDERSE GILDEN OP STAP.
Op uitnodiging van St. Antoniusgilde uit ‘s-Heerenberg zijn 
verschillende Gelderse gilden op 20 september naar het Euroregio – 
Rhein-Rijn –Waaltreffen  geweest.
 De gilden waren St. Maartensgilde  Epe , Schutterij van de 
Clingenbeeck uit Arnhem en St. Gangulphus en St. Laurentius Huissen.

Wat is Euroregio – Rhein-Rijn –Waaltreffen, een groep gilden ( 
Milsbeek, Kessel Duitsland, Braamt en uiteraard de gast vereniging  St. 
Antonius ) die al 20 jaar ieder jaar een ontmoetingsdag organiseren.
Je kunt het goed vergelijken met de ontmoetingsdagen, zoals dat 
gebeurt bij de Kring van Gelderse Gilden.
Het is een middag van ontmoetingen, uitwisselingen en gezelligheid, 
niet competitie gericht en als activiteit  is er dan  het Koning- en 
Koninginnenschieten.
Het was een gezellige middag en we hebben daar ook weer contacten 
gelegd  met de Gelderse gilden.
Een afgevaardigde van de federatie was ook aanwezig met name Henk 
van den Berg.
Helaas konden wij niet bij de vendelhulde zijn, omdat andere nog meer 
verplichtingen hadden die avond.
St.  Antoniusgilde  bedankt  voor  de  fijne  middag  en  voor  de  leuke  

attentie die we mochten ontvangen 
De kring van Gelderse Gilden hoopt dan ook dat  wij in de toekomst 
ieder jaar een ontmoetingsdag kunnen gaan organiseren met de gedachte 
van  Broederschap   Trouw  en Dienstbaarheid.

Nieuws van uit de Kring Gelderse Gilden.

Najaarsbijeenkomst 16 november 2008.
Wij waren bij het St. Maartensgilde in Epe te gast voor de 
najaarsbijeenkomst.

Zeven verenigingen waren aanwezig en als gasten was uitgenodigd de 
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federatie in de personen
van Wim Sanders ,voorzitter en Henk van de Berg.

De federatie was op verzoek van de Kring van Gelderse Gilden naar 
Epe gekomen. 
Reden daarvoor was dat er tegenwoordig bij de federatie veel aandacht 
wordt geschonken aan het gilden wezen in al zijn facetten.
Denkend aan  Rhenen en ‘s-Heerenberg waar zij ook vertegenwoordigd 
waren.

De Federatie heeft aan de aanwezige gilden uitgelegd wat zij zoal doen 
en van plan zijn.
Het is teveel om op te noemen. Een zeer interessant betoog  van Wim 
Sanders over de Federatie.

Na de presentatie waren er nog vele vragen naar hen toe. De Kring 
van Gelderse gilden heeft afgesproken om met de federatie een 
vervolggesprek te gaan organiseren, om te kijken wat we voor elkaar in 
de toekomst  misschien kunnen betekenen. 
Onze eigen uitgaanspunten blijven natuurlijk belangrijk in dat gesprek, 
deze zijn ontmoetingen in broederschap en gezelligheid.

Na de vele woorden, werden de uitwisselingen en nieuws van de 
aanwezige gilden verteld. 
Het  was  een  fijne  en  goede  bijeenkomst,  met  veel  aandacht  

voor de onderwerpen die ter tafel kwamen. Onze volgende 
voorjaarsbijeenkomst is 9 maart 2009  in ‘s-Heerenberg.
Is er nieuws dan leest u dat in de volgende uitgave van de kroniek.
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SCHUTTERIJ AMSTERDAM
VELDHUNTEN, 5 DECEMBER 2008.

Beste Jan en alle andere leden van de Gilden Sint Gangulphus en Sint 
Laurentius,
Zondag 16 november was een dag om nooit te vergeten. Voor een 
belangrijk deel dankzij jullie bijdrage.
Het begon allemaal op het concours in Megchelen waar ik als 
vendelier rondliep van het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Varsselder-
Veldhunten. Ik liep natuurlijk al langer rond met het plan de Schutterij 
van Amsterdam en zijn Gilden te heroprichten, maar dankzij jullie 
verschijning kreeg dit wel een extra ‘boost’.
Tot die tijd namelijk was ik van plan om in Amsterdam in mijn eentje 
achter een spreekgestoelte plaats te nemen en de (hopelijk) aanwezige 
pers te vertellen wat ik van plan was.
Maar in Megchelen zag ik de kracht van de presentatie als Gilde toen 
jullie voorbij kwamen. En besloot ter plekke jullie Gilden als eregast uit 
te nodigen bij de presentatie.
Vervolgens heb ik het eigen Onze Lieve Vrouwe Gilde gevraagd te 
fungeren als organiserend Gilde, zodat we gezamenlijk een mooie grote 
presentatie zouden kunnen geven. Via de Huissense Gilden meldde zich 
vervolgens ook nog Vendeliersgoep Sint Helena uit Aalten.
Eenmaal in Amsterdam was de indruk dan ook verpletterend.
Alleen al het stukje van de bus naar het Doelen Hotel over de Amstel 
was om kippenvel van te krijgen. Toen de eerste lopers bij het hotel 
aankwamen vertrokken net de laatste bij de bus; een veel grotere groep 
als ik van te voren had bedacht.
De grootte van de gezamenlijke groep zorgde ook nog voor wat 
vertraging  bij  de  koffiemachines  in  het  Doelen  Hotel.  Het  personeel  

keek ondertussen zijn ogen uit en heeft mij ook meerdere keren 
gecomplimenteerd met de aanwezige Gilden. Vergeet niet dat voor 
hen dit de eerste kennismaking was met ‘levende’ Schuttersgilden en 
een compleet nieuwe ervaring. En dat terwijl zij in het ‘Doelen’ hotel 
werken, het oude clubgebouw van de Schutterij van Amsterdam.
Bijzonder vond ik de hulde die gebracht werd aan het Doelen Hotel en 
de stad Amsterdam met de beide commandanten. 
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Maar ook symbolisch, om juist uit het oude clubgebouw te vertrekken.
En dan de eerste route. In één woord: genieten.
Dwars door de nauwe straten, over de bloemenmarkt, langs de 
Singelgracht, langs de voormalige hand- en kruisboogdoelen, het Spui 
op richting het Amsterdams Historisch Museum.
Ook hier weer kippenvel. Met name op het moment dat ik omkijk en ik 
zie het Sint Gangulphus en Sint Laurentius de hoek omdraaien bij het 
Spui. Wat een pracht! En wat een voorrecht dat ze meelopen. 
Tenslotte marcheren wij – en schrijden de Huissense Gilden 
- de Schuttersgalerij binnen. Van links en rechts kijken de 
schuttersvoorvaderen van de Amsterdamse Gilden op ons neer. En 
de ogen van de bewaking. Met lichte paniek! Zo’n grote groep, met 
vaandels, staven, muziekinstrumenten en een hyperactieve tambour-
maître, zien ze liever niet zo dicht in de buurt van de oude meesters.
Gelukkig verlaten we schadevrij de galerij en kunnen we aan de 
presentatie beginnen. Of de stad ingaan voor een uurtje.
Van de presentatie zelf weet ik helaas niet zo veel meer. De zenuwen 
hebben de overhand gehad denk ik. Als moment was de presentatie 
natuurlijk wel erg belangrijk, omdat dat de start markeert van de 
aanstaande heroprichting. Ieder aanwezig Gilde kreeg de kans zichzelf 
te introduceren en hebben dat ook gedaan. Namens het Sint Gangulphus 
en Sint Laurentius deed Jan Wannet dat (nog bedankt hiervoor Jan). 
Na  afloop  had  de  pers  de  gelegenheid  individueel  met  Gildeleden  zelf  te  

spreken en ik hoop ook dat dat gebeurd is. 
Op het binnenplein van het Amsterdams Historisch Museum werd 
vervolgens een hulde gebracht aan de Schutterij van Amsterdam onder 
een half bewolkte hemel.
O ja, dat was ik bijna vergeten, de weervoorspellingen zagen er 
aanvankelijk niet zo goed uit. Gelukkig hebben we het niet alleen droog 
gehouden, maar brak er zelfs zo af en toe een zonnetje door. Hulde aan 
de weergoden.
De hulde zelf was weer een hoogtepunt waarin de muziek en de 
vendeliers schitterden. Naast de pers waren er ook enkele toeristen bij 
komen staan en iedereen was onder de indruk van het getoonde. Na 
afloop  sprak  ik  met  een  ouder  echtpaar  die  speciaal  voor  de  Gilden  naar  

het Museum waren gekomen en vertelden dat ze geroerd waren door het 
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optreden. Een mooi compliment, lijkt me.
Hoewel de politie ons gesommeerd had vooral niet door de Kalverstraat 
op te trekken naar de Dam, deden we dat aansluitend toch.
Het Sint Gangulphus en Sint Laurentius zijn die belangstelling 
misschien gewend, maar ik niet. Overdonderend kan je het noemen. De 
mensenmenigte week in de Kalverstraat uiteen als de zee voor Mozes 
waar wij doorheen trokken. 
Hoe vaak we op de foto zijn gezet weet ik niet, maar het is wel erg veel. 
Zeker toen we eenmaal op de Dam stonden en trachtten zelf een 
groepsfoto te maken. Er verzamelde in korte tijd zich een massa om 
ons heen. Als we een uurtje langer hadden gestaan waren we nooit meer 
weggekomen.
Uiteindelijk werd er een groepsfoto gemaakt vanaf een standbeeld aan 
de zijkant.
En laat nou net diè foto de voorpagina van de Gelderlander sieren de 
volgende dag. Een mooiere afsluiting had ik mij niet kunnen wensen.

Via deze weg wil ik de Huissense Gilden Sint Gangulphus en Sint 
Laurentius nogmaals van harte bedanken voor het feit dat zij mee 
hebben geholpen de Amsterdamse Schuttersgilden weer terug op de 
kaart te zetten en voor alle inspanningen die zij zich hierbij hebben 
getroost.
Vanzelfsprekend hoopt de Schutterij van Amsterdam i.o. in de toekomst 
een wederdienst te kunnen leveren.

Graag kom ik nog terug met een videoverslag en een aandenken aan 
deze memorabele dag.
Tot dan.

Met hartelijke Gildegroet,

Rob van der Meer
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Crygsraedt van de Gilden 
Sint Joris, Sint Sebastiaan en Aartsengel Michaël 
 
p/a Lijnbaansgracht 382/3 - Amsterdam 
Elsterweg 3a -Veldhunten 
telefoon: 06-54281380 
web@schutterijamsterdam.nl 

www.schutterijamsterdam.nl
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HET VERHAAL ACHTER ZILVER (13)
H   V

Als ons Gilden wordt uitgenodigd voor een festiviteit krijgen wij vaak 
een mooie herinnering cadeau, soms bestaat z’n herinnering uit een 
zilveren plaat.
Zo ook bij ons optreden in Boxmeer waar wij op 1 juni jl. waren 
uitgenodigd ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Kring van 
Schuttersgilden Land van Cuijk. 
Hier kregen wij een zilveren jubileumschild aangeboden.
Bij dit schild zat een beschrijving over het Kringwapen de 
patroonheilige en de stijl van het schild. Hier onder een gedeelte van die 
beschrijving.

Beschrijving Kringwapen, zoals dat werd vastgesteld door de Hoge 
Raad van Adel, op 2 juli 1969. Het Kringwapen bestaat uit een 
wapenschild in goud met twee dwarsbalken in keel (rood) vergezeld 
van acht merletten van hetzelfde, zoomgewijs geplaatst in keel en een 
hartschild in Zilver beladen met een kruisboog van sabel (zwart).

Stijl van het schild:
Door de kunstenaar is gekozen voor een (symmetrische) art-déco 
stijlvorm, de kunstzinnige stijluiting die in zwang was in de tijd dat de 
Kring werd opgericht (1933). De vormgeving van de  jaartallen op het 
schild (1933-2008) correspondeert derhalve bij deze art-déco stijl. 
Schildvorm: De keuze van de vorm van het schild is gebaseerd op en 
past bij de vorm van het Kringwapen zoals dat door de Hoge Raad van 
Adel werd vastgesteld; een accoladeschild.
Schildverhouding: De verhouding van de maten van het schild 
correspondeert met de maten van het accoladewapen.
Schildtekening: Op het schild is een plaat geklonken met de afbeelding 
van St.Josef, in de bloei van zijn leven, met twee (symmetrische 
getekende) bloeiende lelies. De heilige St. Josef houd zijn handen 
beschermd en zegenend op het kringwapen. 
Aangezien het hemelse (heilige) boven het aardse (dagelijks leven) 
staat, staat de patroonsheilige dus ook boven de wereldse elementen.
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Het schild is voorzien van de volgende keurtekens. 
Meesterteken  : J2A = J. Andriessen (m 57882)
Gehalteteken  : Lopende  leeuw, Romeins cijfer II  (835/000)
Kantoorteken  : R (Gouda)
Jaarletter  : Y (2008)
Overige kenmerken.
Afmetingen  : 100 x 70 mm. (hxb)
Gewicht  : 97,8 gram
Opmerking  : Het schild is voorzien van een hangoog.

Het schild is aan de achterzijde voorzien van de volgende gravure:
1 juni 2008 
75 jaar Kring van Schuttersgilden 
Land van Cuijk

De  figuratie  van  St.  Jozef  op  het  schild  is  bewust  geometrisch  en  heeft  

te maken met meetkunde, die feitelijk bestaat uit slechts twee lijnen: De 
rechte lijn van de driehoek en de ronde (volmaakte) lijn van de cirkel. 
De  driehoek  komt  terug  in  het  figuur  van  de  Heilige  

St. Jozef en is tevens een symbolische verwijzing naar de verhouding 
in de Kring, te weten; Kring / gilde / broeders en in het Gilden te 
weten; Koning / bestuur / leden.  De cirkel wordt gesymboliseerd door 
de passer, die boven het hoofd van St. Jozef staat getekend. (de rede: 
kennis en verstand van de leer der verhoudingen, respectievelijk van de 
maten.



- 31 -



- 32 -

DE GROTE ONTDEKKINGSREIS
S   W

De expeditie was nog maar net op weg over het pad der wijsheid, toen 
een  van  de  lastdieren  een  hoefijzer  verloor.  Dit  was  zeer  vervelend,  

omdat dit de snelheid zeer belemmerden en het arme dier nog wel eens 
kreupel kon raken. En zonder lastdier zouden de expeditieleden alle 
bagage zelf moeten dragen. Iets wat geen prettig vooruitzicht was.
Na een tijdje voorzicht doorgelopen te hebben zagen ze een bordje met 
daarop: Over 500 meter het huis van Balin, aangesloten bij het gilde van 
de smidsen.
Eerst was er blijdschap, omdat er een smid was gevonden die weer een 
hoefijzer  bij  het  lastdier  kon  aanbrengen.  Maar  het  bordje  bracht  ook  de  

leden van de expeditie in verwarring, want een gilde van smidsen? Hoe 
kon dat nou, er waren toch alleen schutterijen en gilden, die dienden ter 
verdediging van een stad? Niet een gilde van alleen ambachtslieden. 
Eenmaal  aangekomen  bij  Balin  kon  die  gelukkig  het  hoefijzer  herstellen  

bij hun lastdier. 
De expeditie leden vroegen aan Balin of hij ook zorgde voor de 
bescherming van een stad, hij was immers aangesloten bij een gilde.
Balin legde de expeditie leden uit dat er wel degelijk een verschil was 
tussen een ambachtsgilde en gilde die een stad beschermen. 
Het grote verschil zit zich namelijk in de taak. Ambachtsgilden 
bestaan alleen uit mensen die hetzelfde ambacht uitoefenen. Al deze 
ambachtslieden gingen zo rond de 12e en 13e eeuw samen werken om 
gezamenlijk regels vast te leggen over de kwaliteit en prijs van hun 
producten. Ook zorgde ervoor dat mensen alleen ‘hun’ ambacht konden 
vervullen als ze een meesterproef hadden afgelegd bij een meester 
van het gilden. Hierdoor bleef de kwaliteit van de ambachtslieden 
gewaarborgd. Dit waren dus vooral economische motieven.
De ambachtsgilden werden vooral door de stadsbestuurders opgericht. 
De gilden die een stad beschermde werden vooral door de adel 
opgericht. En in de late middeleeuwen (1000-1500) waren de adel en de 
stadsbestuurders nou niet bepaald vriendjes van elkaar.
Na het verhaal van Balin aangehoord te hebben, hadden de 
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expeditieleden al een stuk duidelijker voor ogen wat nou precies voor 
gilden Sint Gangulphus en Sint Laurentius uit Huissen waren. 
Met  het  nieuwe  hoefijzer  onder  hun  lastdier  vertrokken  ze  weer  verder  

over het pad der wijsheid.

WIE IS WIE

Deze keer, drie foto’s met de volgende vragen:

Waar zijn deze ramen en wat betekenen de voorstellingen?

Oplossingen kunnen gestuurd worden via mail naar:
kroniek@gildenhuissen.nl
of Wieken 15, Huissen

De oplossing van de vorige wie is wie:

Afscheid van pastor Kruis, door de toenmalige voorzitter Louis Muller,
in het jaar 1989.

De winnaar van deze vraag is Jan Könning.
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DE HUISSENSE KALENDER 2010
De kalendercommissie is er weer in geslaagd een nieuwe kalender te 
ontwikkelen voor het jaar 2009.
Dit is een lastige maar mooie opdracht. Het lastige is een onderwerp te 
zoeken met foto’s die een grote groep mensen aanspreekt.

Nu is onze vraag;  zijn er suggesties voor afbeeldingen voor de kalender 
van 2010 of heeft u  foto’s van mooie plekjes, gebouwen of schilderijen,  
die de moeite waard zijn om te bekijken en dus op een kalender te 
zetten, laat het ons weten.

De suggesties, foto’s of op- en aanmerkingen kunnen worden 
doorgegeven aan Hugo Vermaas, e-mailadres:  hugovermaas@hetnet.nl

De Huissense kalender 2009  is te koop bij Drukkerij Kuipers, Slijterij 
Degen of bij 
Primera (in winkelcentrum  De Brink) 
De kalender kost slechts €  4,00  
Een leuk Kerstcadeau en u steunt bovendien de Huissense gilden.
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KERSTMIS
 

roept beelden op van troosteloze ruimte, 
van dorre woestijn rond Bethlehem. 
Het is er geen leven, geen toekomst, 
geen groen van hoop op beter leven. 
Voor mij zijn deze beelden opnieuw 
actueel geworden door de beelden van 
Namibië en Zuid-Afrika. 
Ze hebben zich vastgezet op mijn netvlies, 
maar ook in mijn hart. 
Ze zeggen mij, dat kerstmis ook vandaag 
vertelt van troosteloosheid,  
van gebrek aan uitzicht en perspectief. 
Bijna haaks daarop staan  de woorden: 
“Heden is u een Redder geboren”.  
Klinken deze woorden niet als een vloek 
voor de Palestijnen in Bethlehems velden, 
voor de armen waar ook ter wereld, 
voor ons, die soms ook ‘woestijn’ ervaren.
We hebben te lijden van de hitte van de dag, 
van de kilheid van  mensen, 
van de uitzichtloosheid van ziekte. 
En toch: woorden over een Redder, 
ze blijven klinken als een aanklacht, 
als een diepgemeend gebed. 
Maar kerst roept ook op 
om zelf redder te worden. 
Niet groots of bovenmenselijk, 
maar in een klein gebaar, 
in een goed woord, 
in een luisterend oor. 
Kerstmis vieren is ons te weer stellen 
tegen alle troosteloosheid en onbegrip. 
Gewoon omdat we vrede  en toekomst willen 
voor alle mensen van goede wil. 
Daarom wens ik U, jullie, jou 
kerstvrede en alle goeds, 
die hopelijk HET NIEUWE JAAR  
met U mag blijven meegaan. 
      Pastor Wim Holterman
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