De geschiedenis van Loovelden (3)
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. Gangulphusgilde
Zoals in de vorige Nieuwsbrief stond, telde de stad Huissen aanvankelijk twee gilden. In 1536
werd besloten dat het St. Joris- en het St. Anthoniusgilde zouden gaan fuseren en er vanaf dat
moment nog maar één verdedigingsgilde in de stad voorhanden zou zijn. Het was op initiatief
van de Huissense
ambtman Elbert van
Pallandt, dat deze
fusie tot stand kwam.
De ambtman was de
hoogste
vertegenwoordiger
van de landsheer ter
plaatse. Hij woonde
op de Huissense
burcht, die gestaan
heeft op de plaats
waar zich nu het
Dominicanenklooster
bevindt. Het feit, dat
de ambtman zich met
de fusie bemoeide,
geeft
aan,
dat
landsheer hertog Johan III van Kleef (1521-1539) het met het samengaan eens was.
De naam voor het nieuwe gilde was snel gevonden; het St. Gangulphusgilde. Gangulphus was
namelijk de patroon van de stad. Gangulphus was een Frankische edelman, die leefde in de 8e
eeuw in Bourgondië. Hij ontdekte een miraculeuze bron. Gangulphus verdacht zijn vrouw van
ontrouw en toen zij dat ontkende vroeg hij haar om haar hand in de bron te steken. Daarop
verbrandden de hand en de arm. Gangulphus verbande zijn ontrouwe echtgenote en haar
minnaar. Deze minnaar zou hem uiteindelijk in 760 (?) vermoorden.
Het St. Gangulphusgilde bestaat momenteel nog steeds en is daarmee het oudste gilde binnen
Gelderland. Het lidmaatschap stond van oudsher alleen open voor katholieke, Huissense
mannen die daarnaast ook nog getrouwd dienen te zijn. Wanneer de Huissense gilden
uitrukken in hun historische kostuums, zijn de leden van het St. Gangulphusgilde herkenbaar
aan de kleur rood, die in hun pakken nadrukkelijk terugkomt. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat een deel van de vlaggen van de gilden rood van kleur is.
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