De geschiedenis van Loovelden (5)
De straatnamen op Loovelden
Hoewel we in deze serie doorgaans aandacht besteden aan de geschiedenis van de gilden van
St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad Huissen, wordt daarvan nu voor één keer
afgeweken.
Dit jaar gedenkt Huissen, dat de stad 700 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Bij de
inval van de Fransen in januari 1795 was het ijzig koud. De troepen die Huissen bezetten
besloten om de papieren in het
stadsarchief te gebruiken om
zich te warmen. De grond was,
aldus een tijdgenoot, glibberig
van
de
zegelwas
en
burgemeester
J.F.
Pilgrim
berichtte aan zijn superieuren in
Pruisen, dat bij de brand uralte
und sehr interessante Sachen
verlohren gegangen waren. Voor
de
geschiedschrijving
over
Huissen zijn we dus aangewezen
Detail van een kaart uit 1586 van de huidige op wat in andere archieven over
Huissen staat opgetekend.
Loovelden.
Hoewel we weten, dat de
oorspronkelijke oorkonde waarbij Huissen stadsrechten kreeg al vóór de brand in het
stadsarchief verloren was gegaan, zijn er onvervangbare documenten uit de geschiedenis van
de stad voorgoed verdwenen. Groot was dan ook de verrassing, dat ondergetekende in een
Duitse boek een vermelding vond uit een Belgisch archief waarin sprake is van de stad
Huissen in oktober 1314. De oudste oorkonde tot dan toe dateerde uit 1319 en nu werd de stad
in één klap vijf jaar ouder.
Ter gelegenheid van de viering van 700 jaar stad geeft de Historische Kring een kaartenatlas
van Huissen uit over de periode 1586 – 1818. In deze atlas zijn, in kleur, 39 kaarten
opgenomen van Huissen. Deze atlas verschijnt tijdens de viering van Huissen 700 jaar stad op
7 en 8 juni a.s. In dit boek komen ook kaarten voor van het gebied waar de huidige Loovelden
liggen. Ik zou zeggen, koop dit boek vooral niet ! Word lid van de Historische Kring Huessen
want dan krijgt u dit boek gratis en kunt u dankzij prachtige kaarten zien, hoe Huissen er
tussen 1586 en 1818 uitgezien heeft. Naast dit boek krijgt u bij het lidmaatschap vijf keer per
jaar Mededelingen toegestuurd. In dit tijdschrift staan nieuwe feiten uit de rijke geschiedenis
van Huissen. Veel plezier bij de viering van Huissen 700 jaar stad !
JHFZ

