De geschiedenis van Loovelden (2)
De straatnamen op Loovelden
Toen de straatnaamgeving in de nieuwe wijk Loovelden ter sprake kwam in de gemeentelijke
commissie straatnaamgeving, kwamen de leden tot de conclusie om via de straatnamen in
deze wijk aandacht te besteden aan de beide gilden die Huissen nog steeds rijk is. Op die
straatnamen zal in de komende Nieuwsbrieven nader worden ingegaan.
Het St. Joris- en het St. Antoniusgilde
De nederzetting Huissen waarvan de oudste vermelding dateert uit 814 kreeg uiterlijk in 1314
stadsrechten. De aanwezigheid van verdedigingsgilden was in de Middeleeuwen
noodzakelijk. De stad was weliswaar omgeven door een stadsmuur en een gracht, maar de
stadsmuren dienden wel verdedigd te worden. Het heeft
daarna echter nog geruime tijd geduurd, voordat er
verdedigingsgilden werden opgericht. Volgens de
overlevering zouden het St. Jorisgilde zijn opgericht op 23
april 1411. Hiervoor zijn echter geen historische bewijzen
voorhanden. Van het oudst gildeboek, dat helaas verloren is
gegaan, is een fragment voorhanden uit 1428. Daaruit blijkt,
dat de gildebroeders naar de vogel schoten. De leden van
het gilde droegen een zogenaamde kovel. Een kovel is een
zwart doek met daarop in zilver een afbeelding van St. Joris.
In 1465 bevestigde de Kleefse hertog Johan I het recht van
de beide Huissense gilden op een som gelds om de
wapenrusting te onderhouden. Jaarlijks werden de wapens
geïnspecteerd door de ambtman en de rentmeester.
Over de oprichtingsdatum van het St. Antoniusgilde is ook
niets bekend. De oudste vermelding dateert uit 1465 toen de
hertog aan de beide Huissense gilden geld beschikbaar
Hertog Johan I van Kleef (1448stelde voor het onderhoud van de wapenrusting. De
1481).
patroonheilige St. Antonius geeft aan dat het hier moet
hebben gegaan om een handbooggilde. De leden van dit gilde kenden in elk geval een koning.
De koning van een gilde is de beste schutter en hij krijgt als blijk van waardering de
koningsketen omgehangen. Deze keten bestaat uit een aantal zilveren platen; de zogenaamde
schilden die zijn geschonken door de voorgaande koningen. Elke koning is verplicht om na de
beëindiging van zijn koningschap een schild aan de keten te hangen. In 1504/1505 werd de
keten van het St. Antoniusgilde gewogen. In 1536 kwam het tot een fusie tussen de beide
gilden en ontstond het St. Gangulphusgilde.
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