1808
Het Jong Gezellen Schutte
Boek der Broederschap van
St Laurentius
onder de Glorieuze Regering van
onzen Doorluchtigsten Vorst

Loduvicus Napoleon
onzen Allergenadigsten
Koning van Holland.

Huissen den 10.Augustus

1.
De Broederschap der jonge Gezel
len is opgericht in ’t jaar 1661.
onder de regering van de Doorlugtigsten Keurvorst van Brandenburg
Hertog van Cleef Glorieuze
dagtenis.

Doch heeft dezelve in 27
jaar als van het jaar 1750 tot
het jaar 1777 geen voortgang
gehad om reden van Oorlog en
Duuren tijd.

Ge

2.
1777

den 8 Junij

Op zondag des Namiddags om
4 Uuren zijn de jonge Gezellen
in de School geweest en hebben
alle eenpaarlijk besloten, de Broederschap van St Laurentius de
Schutte Compagnie weder op te
regten, en te vernieuwen tot meerder Eer en Glorie van God en
een generale Vriendschap onder
malkanderen te houden.
Dan ook zonder eenig nadeel van
Schuldige Eerbied, en Gehoor
zaamheid aan de Hooge Lands
overigheid te toonen.

3.

Huissen

Op Zondag

den 24 Maij 1778.
’s Namiddags om 4 Uuren

zijn de jonge Gezellen met consent
met præsentie van den W. Ewaarde Heer
Pastoor in de Kerk vergadert geweest,
en eenpaarlijk besloten dat in’t
vervolg op St Peter en Paulus dag
na de Schijf zal Geschoten worden.
Zo zijn dan tot betere opheldering, en vermeerdering der goede
Zeden en Eendrachtigheid, deze
volgende Artikelen met Goedkeuring van den Koning Keizer Raden en Officieren opgesteld en aan
alle voorgelezen en Goedgekeurt
De Articulen op volgende Zijde.

4.
Wij Schutte Broeders van St Laurentius Broederschap verklaare
bij dezen om Getrouwelijk Dezelve
in alle deelen bij te staan, en ook
de onderstaande Articulen stiptelijk op te volgen.
Art: 1
Dat nimand zal mogen aangenomen worden of hij moet van een
goed en eerlijk gedrag zijn.
Art: 2
Als wanneer de bovg

n

Broeders

zich onder malkanderen vrolijk
maken of teere, zullen er geen
Vrouwspersonen op een en dezelfde
Plaats bij de Schutte Broeders mogen present zijn.

dit artikel is gewijzigd

in den jare 1880 met goedkeuring van Pastoor
en Burgemeester,

5.
Art : 3
Ook zal niemand van de Broeders
op de verbeurte van 12 Stuij Holl. zich mogen
verstouten, om in ’t Huis of Kamer te gaan
alwaar de Koningin met haar gezelschap
vergaderd is, ten zij hij geen ordonnantie
heeft van een der officieren, zo wanneer
het kwam gebeuren dat eenen vreemde
die tot de Broederschap niet gehorend
zij en in de Kamer wilde dringen
om een kwaad Spel te maken, zal de
zelve door de Schutte Broeders er uit
gesteld worden.
Art: 4
Alle jaare op den 4. Zondag

na

Paasschen ’s Namiddags om 4
uuren,

6.

Uuren, zullen de schutten in de
School of Kerk met consent in presentie van den Eerwde. Heer Pastor vergaderd zijn ,’t welk alle jaare moet
verzogt worden, van den Eerwde
Heer Pastor, en zal dan in de
School of Kerk niet anders geschieden als te Stemmen over ‘t
Schijf Schieten na dat twee dagen van te voren door de Trom,
of Hoorn, Publicque Bekendmaking
gedaan is, en dan met meerderheid van stemmen hierover te Consuleeren.
Art: 5.
Zo wanneer er dan besloten is
om na de Schijf te Schieten,

7.

dan zullen al de Schutte Broeders op
den bepaalden dag ’s Morgens om
Negen Uuren, onder ’t Luiden der
Klokken, met Vaandels en Trom,
zonder Schietgeweer tot aan den
Kerk Rooster en dan zonder Trom
in de Kerk trekken, en dan onder het zingen van ‘t Gloria in
Excelsis, zal er Geoffert worden op
’t Autaar, als ook Aandagtig de H.
Dienst der Mis Hooren, en dan
na den Dienst in goede order uit
de Kerk na ’t Stads Huis trekken
alwaar de Broeders eenparlijk
zullen afgelezen worden, en Wegens de afwezende kennis nemen
en ’t Geweer Visiteeren dan ook

8.

Scherpelijk verbieden dat niemand met gelade Geweere uit of
in de Stad trekke, dan nog die
twee volgende Dagen dat zij teere
‘s Morgens in goede order den H.
Dienst der Mis horen.
Art: 6.
Ook is blijft altijd vast besloten er
word na de Schijf geschoten of niet,
dat alle de Leeden op St. Laurentius dag ‘s Morgens om op te trekken,
vergaderen, en om Negen Uuren
den H. Dienst der Misse horen, en
wanneer er dan niet geschoten word, dan
onder het Gloria na ’t oud gebruik
gaan Offeren, wie niet verschijnt
op St: Laurentius-dag, en op den
dag als er Geschoten word zal
hij

9.

hij verpligt zijn eenen Gulden Boeten
te betalen, en wie de Boete wijgert zal
Gecasseerd worden, wanneer hij geen
voldoende beletzelen aan de officiers
kan voorbrengen.
Art 7.
Zal ook ‘s Avonds ‘t nog dag zijnde
de koningin worden na Huis gebragt,
waarna de andere jonge Dochters
voorts moeten na hun eigen Huis gaan
en als de Kapitein die nu N.B. altijd de eerste Staf-Officier zal zijn
commandeerd om na Huis te trekken, dan zullen al de andere Broeders moeten gehoorzaamen, zonder
eenige tegenspraak, en dan ook niemand
zal ‘s avons mogen in een herberg
gaan

10.

gaan, en geen Speelwerk meer gevoert worden op de verbeurte van 12 Stu
Boeten.
Art: 8.
Gelijk ook het zilverwerk in de
Stad moet blijven, alzo ook daar moeten de Vaandels ingelaten worden,
zo wanneer een Burger zoon Vaandrik is, kan hetzelve mede na zijn
Huis nemen, maar zo het gebeurde
dat een Persoon van buiten
of een ander Persoon die geen
Burger vaandrik was, en het
Vaandel mede na Huis neemt
zal gehouden zijn te stellen twee
goede sufficiënte Borgen, en dan
voor de Schade die aan het Vaandel

11.

kwam geschieden hier voor instaan
moeten, als wanneer de Vaanjonkers
iets aan ‘t vaandel kwam beschadiggen, door ‘t onnodig Draaijen zal
in de Boeten vervallen van Drie
Stuivers.---- Ook zal het zilverwerk
in ’t vervolg bij den EW Heer Pastoor
in bewaar worden gebragt en telkens weder door de geheele Compagnie, na dat eerst ‘t getal der
Platen, in ‘t Schutte boek aangetekend zijn, en alle jaaren te
Continueeren met deeze aantekening, en wanneer de Koning
het Zilver zelfs in de Prosessie, of
andere optrekkinge niet kan
dragen

.
12

dragen, zal hetzelve voor die
tijd door den Keizer of eerste Officiers gedragen worden, en
zulks altijd ongewijgert aan de
Broederschap moeten worden
overgegeven.
Art : 9
Dat niemand zal mogen
Schieten met Hagel, Erwete, Knikkers, of andersints; dan alleen
met kogels. ook met geen Getrokke Geweer, en dan een ieder verpligt zal zijn om zelver te schieten, en niet door een ander. Wanneer het gebeurde dat er een ’t
Wit afschiet, en overtuigt wierd
dat

13.

hij met geen Kogel alleen geschoten had, zal als dan behalven de
Boeten van een ton bier, en ook
voor geen Koning worden aangenomen.
Art 10.
Zo wie dan koning word zal
een Zilvere Beker van Achtien
Gulden tot een vereering genieten
waartegens den Gemelde gehouden
zal zijn een Anker goede Wijn, en
een Ton Bier, ten voordeele van
de compagnie, als ook een Zilvere
Plaat aan ‘t zilver -werk moeten
geven, en twee goede Sufficiënte
aannemelijke

14.

aannemelijke Borgen uit de Compagnie hiervoor moeten stellen.
Art 11.
De Keizers-Plaats zal in’t
vervolg aan den

meestbiedende

verkogt worden, zo dikwils als
er na de Schijf geschoten word.
N.B. met Conditie als hij komt
te sterven.
Art 12.
Alle open vallende Officiers
Plaatsen zullen in’t Gild volgens Den Rang der eerstvolgende vervuld worden, mits daar
voor betalende de prijs daarop
gesteld zijnde, na afkorting van

15.

hetgeen reeds voor haar Officie betaald is.
Art. 13.
De jongste vaandriks zullen
zich na de oudste vaandrik
moeten Reguleeren, wanneer den
oudsten ophoud te Draagen, en
het Vaandel opsteekt, moeten de
jongste zulks ook doen.
Art . 14.
Wanneer iemand Drie maal
agter Elkanderen Koning word,
Deze zal daarom geen regt
hebben tot het zilver werk.
Art. 15.
Zo er iemand of eenige Dispuut
of

16.

of krakeel kwamen te stichten
onder de Broederschap of Compagnie, zal zulks in ’t minlijke
worden afgedaan voor den Koning, Keizer, Capitein, Luitenant,
en de vier Raadsheeren, waar
mede zij alle genoegen zullen
moeten nemen, en indien er
iemand zich daar tegen wilde opzetten zal dadelijk gecasseerd worden.
Art: 16.
Indien iemand oneerbare
of Laster woorden Spreekt of d’
een den ander met Scheldwoordden bejegend of Gekscheerende
namen geeft, zal hij ieder keer

17.

Vervallen zijn van Schelling Boeten, of na het water gebragt worden.
Art: 17.
Die ook een ander dreigd om te
slaan of stoten, met Hand, Stok,
of Mes, zal een halve Ton Bier
tot Boeten geven; maar indien
iemand werkelijk een ander
slaat of stoot, met Hand, Stok
of Mes, zal denzelven weg gejaagd
worden.
Art: 18.
En indien er een van de Broederschap sterft dat zij dan alle
mede ter Begravenisse gaan,
zonder

18.

zonder Mantels of Geweer,
maar de Vaandels met een
Rouwteken, uitgenomen de
Broeders die het Lijk dragen
moeten Mantels hebben het
welk den Capitein door den
Schutte Knegt hun zal laten
aanzeggen, op de Boete van
6 St. voor officiers, en 3 St. voor
de gemene, en die gezond zijnde
niet verscheinen, die dan ook
ten minsten aan de twee Autare moeten offeren, waartegen
D’Ewaarde Heer Pastor zal verzogt worden een korte Predicatie voor ’t Autaar te doen.

19.

Art: 19.
Ook zullen de Broederschap
het Lijk in orders en rang voort
na de Vrienden moeten volgen, die
haar ook een halve Ton Bier zullen geven, als zij vermogent zijn,
andersints moeten de Broeders
zich zelve Tracteeren, en ook een
Poos te laten luiden, wanneer de
vrienden hiertoe geen macht
hebben, dan zal door de Eerwaarde
Heer Pastoor verzogt worden dat
de Broeders maar een Fooitje
aan de Luiders geven.
Art 20.
Wanneer dat er een gemene
begraven

20.

begraven word zal de Zilver Plaat
van St. Laurentius op de Kist gelegd
worden, maar voor een officier zal
het gantsche zilverwerk er op gelegd worden.
Het vervolg van de volgende Articulen op de opvolgende blaz. 40

Naricht
Op voorschreeve Conditie en voorwaarde word uitdrukkelijk voorbehouden dat die geene welke in
het vervolg eenig disput of tegenspraak hier over kwam te maken,
zal dadelijk zonder aanzien van
Persoon uitgeschrapt en Gecasseerd worden, zonder eenige hoop
van in ’t vervolg weder aangenomen te worden.

21.

In hem zal ons
Hert verblijd zijn.
Psalm 32 vers 21.

Sa jong Gezellen Schept nu moed
En wild nu teer Beminnen,
De Broederschap al met’er Spoed
St Laurents te Minnen
En dan Getroulijk altegaar
Onzen Patroon te Eeren
Met Trommen en met ’t Gantsch Cijmbaal
En Gezang te Glorieeren.

22.

Leeg blad

23.

Den 26 Julij 1808 hebben wij het Geluk
gehad om onzen Nieuwen Lands-Heer
Lodevicus Napoleon, Als 1sten Koning van
Holland binnen onze Muuren te zien
Waarop de jonge Gezellen zijn vergaderd geweest in Geweer en Wapens, en
hebben hem onder het gestadig RoeVivat onzen Koning gebragt tot aan
het Klooster, alwaar zijne Majesteit
is binnen gegaan, dat gedaan zijnde
is zijne Majesteit van hier weder vertrokken waarvoor de jonge Gezellen
tot een verEering hebben ontfangen
12½ Ducaten.

24.
Op den 10 Augustus 1808 is ’t aan
Notitie-Boek mijn door de geheele
Compagnie als Boekhouder overgegeven, en aangesteld; en als
tweeden Boekhouder Jan ven BinsBergen.
J.H.Pinkert.

Den 10 Augustus 1808 het
Zilver-werk gewogen hebbende
bevind men zwaar te zijn 4 lb en
2 loot, hieraan bevonden 33 Platen in ’t bijzijn van Kaptein Generaal en 4 Raads-Heeren.
Een lood was ongeveer 15 gram maar na de invoering van
het Nederlands metriek stelsel in 1816 werd de aanduiding '
Nederlands lood' gebruikt voor 10 gram, tot de afschaffing
van dit stelsel in 1870

25.

1808
Naar Behoorlijke Sitatie zijn
de Broeders van St. Laurentius
vergaderd geweest, op den dag van
hunnen Patroon, en toen opgetrokken na het Stads-Huis
en zo voorts om Negen Uuren na
de kerk getrokken alwaar wij een
kaars voor St. Laurentius hebben
geofferd, en zo vervolgens naar het
einde der Dienst, wederom na
bovengenoemde Stads-Huis terug gekeerd, en ons aldaar onder malkanderen voor den dag
vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee
Tamboers en Twee Musiekanten.

26.

tot vermaak van de Broederschap, en alzo den dag in vreugde doorgebragt,
Zo dat de verteering op dien
dag zich bedraagd in ‘t geheel f 35-8-1
Zodat nog Resteerd in kassa

f 27-,,-,,

Aldus deeze Rekening gedaan
voor de geheele Compagnie op
den 10 Augustus 1808, door

mijn
J.H. Pinkert
als Secretaris
J.van Binsbergen
als Secunda.

27.

Hierna volgen de Broeders
der Broederschap van St. Laurentius
van ’t jaar 1808
Met Namen

Koning Gradus Derkssen,
Keizer Jan van Binsbergen,
Generaal Jan Derkssen,
Kaptein Jan Derk Giesberts
Seconde Kaptein Petrus Mulder,
Luitenand Peter van Steen,
Seconde Luitn. Jacob. Joh. de Haas,
Vaandriks Jan Peters,
Dto Gradus Migchels,
Dto Gijsbert Janssen,
Raadsheeren Jan Arntz
Dto Jan Hendr. Pinkert,
Dto Jan Gieben,
Dto Albert Roest bedient.

28.

Dto Arnold. Lijzers bediend
Dto Arnoldus Vergeld
Dto Albert Vonk
Adjedanten Derk van Aalten
Do Jan van Deelen
Do Hermanus Lentjes,
Do Gerhardus Evers, afgeschreven Huissen den 14 Maij 1809
Do Peter de Haas,
Vaanjonkers Jan van Aalten
Dto Noldus Bremer
Gemeene, Derk Kerkhof
Arnold. Freriks
Derk de Westeneind
Cornelis de Gooijert, deze heeft zich laten inschrijven
Gijsbert Gertzen, dito deze laten inschrijven.

29.

1806.

Terwijl het Stads-Huis alhier afgebroken, en
gedeeltelijk vervallen is, zo dat de voorste
Kamer bij onmogelijkheid, wanneer ’t Regend
te gebruiken is;

Zo hebbe dan twee van de

oudste Raads-Heeren volgens oude gewoonte
aan de EDL. Magistraat verzoek gedaan, om
voor die tijd de agter of Archief-kamer, ter
noodwendigheid in gebruik te mogen hebben
wanneer het Regende, welke kamer de voornoemde
Raads-Heere van de Magistraat is geweigerd
geworden, die zulks niet wilde toestaan, anders zouden de Broeders zich beholpen
hebben op bovgn. (bovengemoemde) voorkamer bij een tijd van
goed weer. Doch hetzelve als toen verbleven is
want men konde er niets aan doen, ook was het
redelijk goed weer, en wist men niet of het
dien dag regenen zoude, en ten anderen als
het goed weer was had men dezelve niet nodig, wanneer dan de Broeders op bovengn.
voorkamer hun verblijf namen, voor die tijd.

30.

Zo hebben zich dan de Broeders weder
om vergaderd, op den 29 Junij zijnde hun
gewoonlijken dag, om na de Schijf te
Schieten, volgens gewoonte, en haar alzo 2 dagen vrolijk gemaakt, zo dat
zij hun voor den eersten dag op meergemelde voorkamer beholpen hebben,
en den tweeden dag omdat het sterk
Regende, de Broeders op gemelde voorkamer niet kunnende droog blijven, ja
zelfs de Vaandels niet kunnende onthouden van den regen, zo hebben dan
meergn. Raads-Heeren besloten het
nog eenmaal te gaan verzoeken uit
Naam van de geheele Broederschap
doch wierd al wederom ten vollen afgeslagen waarop den Kaptein Gene-

31.

raal en de officiers, het zelfs aan de meergenoemde
Magistraat hebben verzogt, maar te vergeefs
En contrarie, zo is dan onder de Broeders
Goedgevonden, van de Deur van voorn. ArchiefKamer los te steeken, hetwelk geschied is, en de
Archieve door de Broederschap in bewaar gebleven, en ’s avonds de Deur wederom na
behooren is toegemaakt.
Tot welk einde dan de Broeders uit naam
van D.E. Magistraat zijn verklaagd geworden
aan het Hertoglijke Gericht te Dusseldorp
als toen zijnde Joachim onzen Lands Heer
zodat dukgm. Broeders na Citatie zijn opgevraagd, zich te verscheinen voor ’t Gericht
te Zevenaar om aldaar het bewijs op
Regt van ’t voorn. Lossteeken der deur te
Presenteren. Waardoor zij scherpelijk
Gedregd wierden, volgens de Wet geStraft te worden;
Alzo dan dukgem. Broeders alle Een

32.

paarlijk voor het Gerecht te Zevenaar verscheenen zijn, en hun aldaar
wierd afgevraagd het bewijs, waarop zij
tot antwoord gegeven hebben, dat zij
het van ouds altijd tot gebruik van
voorn. tijd gehad gehad hebben, en dat
‘er zelfs nog Eenige onder Huns Broeders waare die er in vroeger tijd meede
op de dukgem. Archief-kamer waare
geweest.
Waarop dan gevraagd aan hun: wie dat
den Eersten was geweest, die order gegeven had, van ‘t lossteken der voornoemde Deur,
hierop geantwoord wierd, alle de Broeders! hetwelk tot een Proces getrokken wierd, en tot dato dezes niets is
van aangehaald, dus blijkende waar-

33.

scheinlijk dat hetzelve door de Broeders
zal gewonnen zijn.
De geheele Broederschap verklarende
van malkanderen in dit geval Getrouwelijk bij te staan, met Goed en Bloed
waarvoor zij alle eenpaarlijk haar hand getekend hebben.
Hierna volgd de verklaring

Wij ondergetekende Broeders van
St. Laurentius Broederschap te Huissen
verklarende hier door eenpaarlijk bij
onze Handtekening dat wij in alle opzichten, hoe ook genaamd ons verbindende,
Terwijl wij Eenpaarlijk hebben geconsenteerd tot het openen der agterste Kamer
op het Stads-Huis op den 30 Julij 1806
alle Kosten en Schaden, die ten Las-

34.

ten van onze Broederschap zoude
komen te vallen, te Contribueeren en
Elk ons aandeel voor zo verre het
vereisbaar word, te betalen, en altijd
als getrouwe eensgezinde Broeders
onder het Vaandel van St. Laurentius
malkanderen met goed en Bloed
bij te staan, onder verband van ons
Persoone en Goederen, met Submissie
als na Rechten.
Aldus Getekend

Huissen den 10 August

1806

.

35.
Hier volgen de namen der geene die
hun verbindende aan voornoemde verklaring
Koning
Jan van Binsbergen
Keizer
Steven Pelkman
Generaal
Jan Derkssen
Captein
Jan Derk Giesberts
2den Captein
Albert Vonk
Luitenand
Peter Mulder
Vaandrik
Jan Peters
Dito
Hendrik Lijzers
Raadsheere
Jan Arntz
do
J.H Pinkert
do
Jan Gieben
do
Hendrik Roelofs
met de Broeder Begraven
do
Willem Nijenhuis do Begraven
do
Arnoldus vergeld

Adjudanten
Jan van Deelen
do
Derk van Aalten
do
Hermanus Lentjes
Vaanjonkers
Bernardus Janssen met de
Broeders ter aarde besteld
do
Noldus Breemen
Gemeene
Derk Kerkhof
Derk Rutjes
Jan van Aalten
Johannes Sluiter
Jan de Jager
Gradus Migchiels
Arnoldus Freriks
Derk Tijssen
Christiaan Sipman
Schutteknegt
Hendrik Cornelissen
Schijfdrager
Jan Janssen .

36.

Terwijl de voorheen genoemde
Archief kamer van ’t Stads Huis
door ons tot dato dezes in gebruik is
en geweest, het zij bij Regen of goed
weer, waarvoor wij van dien tijd af geen
de minste aanspraak hebben gehad
tot dato dezes toe.
_______________________________

1808, den 30 Augt.

Twee Nieuwe vellen laten maken
op den Trom,

komt ---

f 2-16- ,,

Nog een Nieuw Doosje voor
’t Zilverwerk late maken

f 1-16-,,

dan ook nog een Nieuwe Draagband voor den Tamboer

f

0-19-,,

37.

1808.
Op den 2’ dag van September zijn de jongGezellen van St. Laurentius Broederschap
verzogt geworden door de EDL. Magistraat
om haar op den bovengenoemde dag te vergaderen, tot Lof en Eer, van den Geboortedag
van Zijne Koninglijke Majesteit Ludovicus
Napoleon, hun vrolijk te maken, als zijnde
onzen Nieuwen Vorst, een het den eersten
Geboorte dag was die wij ter eeren van Zijne
Majesteit mede vierden, alzo zijn de JongGezellen op bovengenoemde Dag ’s Morgens om 9 Uure
vergaderd, op het Stads-Huis, en van hetzelve
om 10 uuren alle eenpaarlijk in volle geweer
en wapens afgetrokken, na de kerk, en
aldaar ter eeren van Zijne Majesteit
de H. Misse gehoord; ja zelfs het op die
bovengenoemde tijd in de Stad Liggende Garnizoen

38.

nizoen van Militaire welke mede
na de Kerk getrokken zijn, en hebben
hun Geweer voor de Gehele Broederschap Gepresenteeerd.
En de Kerk uit zijnde, zijn de meergenoemde
Broeders alle Gezamentlijk wederom
na het Stads-huis getrokken, waarop
dezelve onder het Luiden der klokken 3 Salvos Geschoten hebben met
een Kanon; de eerste ’s morgens om 7
Uuren , de tweede ’s Middags om 12 Uure
en de Derde ’s avonds om 7 Uuren
waarna ’s avonds de dukgem. Broeders
het geheele Stads-huis met Licht Ge-

39.

ellumineerd van Boven tot beneden ter eere
van Zijne Majesteit onzen Koning van
Holland, zo hebben de Broeders haar op
dien dag en den Gantschen Avond vrolijk
gemaakt, alwaar den officier der Milletaire ook Present was, en wierden alzo
2 Milletaire of Schildwagten voor de
Deur van ’t Stads-huis gesteld, om dat er
niets tot Schade van de Broederschap
zoude komen voor te vallen.
en zo dien bovengenoemde dag in vreugde doorgebragt.
Aan verteering op dien dag komt f. 24-19-8
Dus blijft in cassa 6 Gulden,
Aldus deeze rekening gedaan
voor de Gantsche officiers op
den 4 Septbr.1808
Door mijn

J.H.Pinkerts
als boekhouder
J.van Binsbergen
als tweede

40.

Art. 21.
Zal altijd vast beslooten blijven
dat den Boekhouder, alle het geene
tot de Compagnie behoord onder Zijn
berusting te houden, daarentegen
zal denzelven verpligt zijn, twee goede en aannemelijke Borgen hiervoor
te Stellen, of een eigen hand-teekening aan de Gildebroeders officieren moeten uitkeeren, en zo wie dat
weigerd zal voor geen Boekhouder aanneemelijk zijn; Echter wanneer iemand van de bovengenoemdeBroeders
/:het zij Piek of vaandel of ander
sints:/ wat de Compagnie aangaat
mede na zijn eigen Huis in bewaar
wilde nemen, zal ook verpligt zijn
aan de meergenoemde Boekhouder een

41.

eigenhandig Briefje te doen Passeere,
of twee goede Sufficiente Borge te Stelle. Doch wanneer het een Stads Burger zij: zal het zelve onder twee Getuige
kunnen tot zich nemen, maar zal verpligt zijn om aan den Boekhouder een
Briefje van zijn eigen handtekening te laten
toekomen, en buiten dat den Boekhouder
niet verpligt zal zijn, om hetzelve te laten volgen.

Art 22.
Daarentegen zal er een Nieuwe
Boekhouder uit den geheele Compagnie
moeten gesteld worden, wanneer denzelven zijn pligten niet komt na te volgen, waarvoor de officieren zullen
moeten zorgen, en zo wanneer het kwam
te gebeuren dat de Boekhouders Plaats

42.

vacant wierd zal er dadelijk weder
een Nieuwe worden aangesteld, waartoe
de meerderheid van Stemme zal plaats hebben.

Art. 23.
Ook word voorbehouden, dat de Boekhouder vrij zal zijn, van verteering, waartoe het Schutte Boek, en de Broederschaps kasse, onder zijn berusting
zal blijven.
Waartegens hij verpligt zal zijn den
ontfangst en uitgave voor de Geheele Compagnie te vertoonen, ook alle
het Schrijven voor de Compagnie op
zich nemende; waarop hem niemand
zal eenige ordonnantie of tegen-

43.

spraak kunnen geven,waar den zelven Zich zal behoeven te onderstaan
dan ook ieder Reis, wanneer er geteerd
word Zijn Rekening voor de geheele
Broederschap te toonen.
Ook als er geschoten word, zal hij
voor het begin van ’t schijf schieten
de Artikelen die hier toe nodig zijn,
voor te lezen; in het bijzijn van de
Gantsche Compagnie. doch wanneer
er niet Geschoten word, zulks niet
verpligt zal zijn.
Art 24.
Ten anderen zal den Boekhouder
niet verpligt zijn, om zijn schriften of het Schutteboek te laten
lezen aan een van de Broeders
als zulks niet noodwendig is.

43a.
(de volgende tekst is geschreven in een ander
handschrift en is later doorgestreept, JGV:)
ook zullen de Broeders verplig zij alle maanden
de konterbusie te petalen zoo drie maanden
haare konterbusie niet betalen zullen vervallen zijn
als broeders zonder tegen spaak

44.

Art. 25.
Zo wanneer er een van de Broederschap overleden is, zal door
den Schutteknegt de bekennisse
des Doods moeten bekend gemaakt
worden, en de gewoonlijke Routekens, als een Sluijer en een Mantel, hiertoe te gebruiken; hetwelk
hij tot de begraffenis verzoekinge ook
desgelijks moet doen.
Dan wanneer denzelven begraven
word, zal de Zwarte Vaan door den
Schutte knegt voor het Lijk gedragen worden, hiertoe ook de bovengenoemde
Routekens te omhangen. Ook zal
den overledene door de Gildebroeders

45.

moeten gedragen worden; van gelijke
den Tamboer dewelke ook met meergemelde Routekens bekleed Zijnde,
en de Trom in ’t Zwart behangen, en
zal zich tegen den vaandrager moeten vervoegen, en zal met Poosen een
Doffe Revelje op dezelve moeten Slaan.

Art 26.
Zo het kwam te gebeuren dat
de Pieke Vaandels of andersints
vermist wierden, zal de gene, die
onder welkers berusting dezelve
geweest zijn, die moeten vergoeden
en daarenboven nog een halve Ton
Bier boete geven. Ook zullen de
Pieken en Vaandels alle jaare door
de

46.

de officiere moeten nagezien worden, dat dezelve zonder Schade in
bewaar blijven, doch wanneer er eenige Schadens aan bevonden, zal
den geene Dezelve op zijne eigene
kosten moeten laten Repareeren;
waartoe de officieren verpligt
zullen zijn om de Pieken alle Jaare
na te zien, of er ook eenige vermist zijn.

Art. 27.
Ook zal den WelEerw. Heer Pastoor alle Jaaren worden verzogt
om op den 4 Zondag na Paasschen
wanneer de Broeders Stemmen

47.

over het Schieten om als dan hier
Zelfs in Persoon bij te zijn die alsdan den Eersten Stem zal hebben.
Aldus goedgekeurd
van de geheele Compagnie, en deeze
belofte aangenomen
en bekragtigd.

48.
1808.
Den 20 Septbr. Een Zwarte vaan op
kosten van de Broederschap laten
maken, om de overledene Broeders
mede ter aarde te besteden, hiertoe
een Stang met een Kruijs, de vaan
gemerkt S.LAUR: welke bij de
Compagnie zal moeten blijven
bedraagd in’t Geheel --------

f

10 - -

Denzelfde dito nog 8 Pieken waarbij
de eerste, en tweede Capteins piek 1ste
Luitenands en twede Luitenands Piek
en de Adjudanten Pieken dezelve
alle op haare eigen kosten en
zullen aan de Broederschap gehorende blijven Gm:

S. L A U R

bedraag in ’t geheel te Samen

f

14-,, -17

49.

1809
Naar behoorlijke Sitatie zijn de
Broeders van St.Laurentius

op den 4de

Zondag na Paasschen volgens oude
gewoonte in de School vergaderd
geweest, tot Stemming over het
Schijf Schieten; waarvan de meeste
Stemmen hebben goed bevonden, om te
Schieten op den 29 Junij zijnde het
Feest van Petrus & Paulus, is geschied
in de tegenwoordigheid van de oversten des Broederschaps zijnde den
Eerwaarde Heer Pastor.

Volgens gewoonte zijn de Broeders
van St. Laurentius in behoorlijke orde
vergaderd geweest op den Feestdag
van Petrus en Paulus, behoorlijk na
het Stadshuis getrokken en hebben de
voor en agter kamer tot haar vermaak
gehad en in behoorlijke order om 9
Uure ‘s morgens na de Kerk onder het
Luiden van alle klokken met vliedende

50.

Vaandels, en zonder Schietgeweer en aldaar de H. Mis Gehoord, onder den lofzang Gloria in
Excelsis Deo, volgens gewoonte gaan
Offeren, na het einde der Dienst
weder Eenpariglijk na het Stadhuis getrokken en aldaar de articulen voorgelezen, hierna zijn
dezelve na Buiten getrokken om
te Schieten en door den vaandrik
Jan Peters het wit afgeschoten en
Koning veroordeeld, en tot koningin
verkoren Theodora de Greef waarbij de Jonge Dochters verzogt zijn
waartoe den Koning tot een verEering
heeft ontfangen en Paar Zilveren Gespen
van 15 Gulden waartegens de Broederschap van hem heeft ontfangen
een half anker wijn, en alzo Twee
Dagen in grote vreugde doorgebragt

51.

waarbij zijn geweest 2 musikanten en 2
Tamboers en een Fluiter waarbij de
Meestgedeelte met Pluimen op de
Hoeden zijn bekleed geweest waarbij
verteerd 100 Guldens.
Aldus deze rekening gedaan en
gesloten voor de geheele Compagnie
of Broederschap door mijn
J.H.Pinkert als
Boekhouder voor
de Broederschap
over 1809.
Deze hebben zich laten intekenen
om tot broeders aangenomen te worden
Arnoldus Holtus
Hendr. Boerboom
De vaandrig Gradus Migchels
is door de Broeders Bedankt

52.

1809
In dit jaar hebben de Broeders besloten om een Zilver Schild te
laten maken met een Ketting voor
den Schuttenknegt om het Zilver te
dragen op de Borst om te zien dat
hij een Schutte Broeder is. Zo hebben
dezelve een oude Plaat van het
Zilver genomen met goedvinding van
van de oversten als zijnde der Ewh.
Pastor en aldaar een Schild van laten
maken.
Dit Schild zal alzo den Schutte knegt
altoos verpligt zijn te draagen, Zo dikwils als hij in dienste van de Broeders zij bv, als hij de Broeders
gaat verzoeken, of den dood van
een overledene Broeder bekend maakt
of bidden ezv.

53.

Dit Schild zal altoos bij de BroederSchap moeten zijn, en door den Boekhouder
bewaard worden, doch als het den Schutte
knegt verkiest om mede na zijn huis
te nemen, zal hij gehouden zijn hier
voor twee goede Borgen te stellen
en de Schade aan het zelve veroorzaakt volkomen te betalen
bij overlijden van denzelven het
Schild direct aan de Broeders
moeten worden behandigd.

Aldus hetzelven van de
geheele Broederschap
goed gevonden en van de
officiere bekragtigt en ondertekend als van den
Kaptijn Generaal
en de 4 Raadsheere
----------------------------------Actum Huissen den 29
van Hooijmaand of Junij 1809

54.

Den 10 Augustus op den Feestdag
Van St. Laurentius waarvan de Broeders op gemelde dag zijn vergaderd
volgens oude gewoonte ‘s morgens om
9 Uuren de Mis gehoort en een kaars
voor den Patroon der Broederschap
Ge-offerd, na den dienst onder het luiden
der klokken. Volgens gewoonte weder
na het Stadhuis getrokken, en die zelvden
dag in vreugde doorgebragt waarbij
tot vermaak twee Musikanten zijn geweest, en twee Tamboers.
van welke onkosten de Rekening bedraagt in ‘t geheel 40 Gulden.
De kaars bedraagt daarenboven 6 Gul 10st
Aldus deze Rekening gedaan en gesloten
voor de geheele Compagnie door mij
binnen Huissen
J.H. Rukert als
boekhouder der Broe
derschap van St. Laur.

55.

De Schuttebroeders van den jaare 1809
als volgt.

Koning

Jan Peters,

Keizer

Grad. Derkzen,

Generaal

Jan Derkzen

Kaptein

Derk Giesbers

Kapt. Sec.

Peter Mulder

Luitn.

Peter van Steen

Luiten. Sec

J. Jan de Haas

Vaandr.

Gijsb. Janssen

Arnolds Do

Raadsh:

vrrold ??, vergeld

Jan Arnts
J.H. Pinkert
Jan Gieben
Jan van Bindsbergen
Albert Roest bediend.
Arend Lijser de
Arnoldus Noltus

Adjud:

Derk van Aalten
J. van Deelen
Manus Lentjes
Derk Tijssen
Peter de Haas.

afgegaan

56.

Vaanj.

Jan van Aalten
Hendricus boerboom
Noldus bremer
Cornelus de Gooijert

Gemeene

Derk Kerkhof
Arnold Freriks

vrij afgegaan

Derk de Westeneind
Gijsbert Gertsen
Hend. Janssen.
_________________________________

Deeze hebben zich laten inschrijven
over Den Jaare 1810

J. Daams

J. Sluiter

V. Do Bijer Afgegaan

G. Klaassen

D. Kloppenburg

B. Wagtendonk

G. Arens

W. Sluiter, Jan Bos

T. Hubers

P. De Wisteneind

Johan Bos door slegt gedrag van de Broeders
gekasseert

57.

Over Den Jaare 1810
Hebben De Broeders van St.Lourens beslooten
van niet te schieten, en volgens oude gewoonte op den 29 Junij
na De Kerk Getrokken, en daar De Mis gehoord,
de kerk uitzijnde, wederom onder het luiden
der Klokken na Het Stads Huis; en aldaar dien dag
volgens oude gewoonte in Vreugde en Plaijsier
door gebragt.
De Rekening in Het geheel bedragende F 18 -13
Deeze Rekening Gedaan voor De geheele Broederschap
Huissen den 29 Junij 1810
Den Boekhouder voornoemd
J. Waaijen

1810 op St.Lourens hebben De Broeders
volgens oude gewoonte een kaars geoffert
en dien dag zich onder Malkander
vrolijk gemaakt, en dien dag verteerd
De somma van

f. 46 - 6

Deeze Rekening Gedaan voor alle De Broeders
Den Boekhouder voornoemd
J. Verwaaijen

58.

Naar behoorlijke Sitatie, zijn
De Broeders van St Lourens op Den 4
Zondag na Paaschen, volgens Oude gewoonte
in De School vergadert geweest en beslooten
om van Dit Jaar weer te schieten, op
den Dag van St P. en Poulus, den 29 Junij
1811, en volgens gewoonte na Het Stadshuis
getrokken, en om negen Uren onder het
luiden der Klokken, na de kerk getrokken,
en volgens oud gebruik, onder het Geloria
gaan offeren, de kerk uitzijnde wederom na
het Stadshuis, en aldaar en tijdlang geexcerceerd
en doe samentelijk na buiten getrokken, en
naar een wijltijds geschooten te hebben, is door
den Raaadsheer A Roest, het wit er afgeschoten en
is tot Kooning verkoren. En heeft tot een
Premie ontfangen een paar zilveren Gispels
van 12 Gb SN en heeft tot Kooningin verkooren
Johanna Jansen; en alzo hebben wij twee
daagen, in vreugde en Plezier doorgebragt
en hebben tot ons vermaak gehad, twee Fiolen
twee Tamboers en een Fluiter; en hebben
in het Geheel verteerd, aan Wijn Bier en andere
dranken en schulden samen
Deeze Rekening gedaan voor al
den Broeders door mijn J.Waaijen
Boekhouder

f 95 -11-,,

59.

De schuttebroeders, over Den jaare 1811 als volgt

Koning
Kijzer
Generaal
Majoor
Kaptijn
Kapt C
Luitenand
Luitnd Sec
Vaanderik
dito
dito
dito
RaadsHeer
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Adjed
dito
dito
dito
Vaanjonk
dito
dito
dito
dito

Aalbr. Roest
Bart Wagtendonk
bedient
Jan Derkzen
bedient
Jan Verwaaijen
Jan Derk Gisbers
Peter Mulder
Peter van Steen
Hent van Aalten
Jan Peters
Arnol Vergeld
Arend Lijzer
Willem Dollemijer
Jan Aarens
Jan Gieben
Frans Van Aalten
Gradus Derkzen
Pouel de Wisteneind
Jan Sluiter
Willem Sluiter
Derk van Aalten
Manes Lentjens
Johannes Bos is Gekasseert
Jan van Aalten
Hent Boereboom
Nol Breemer
C. de Goijerd

60.

Gemene
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito

Derk Kerkhoff
Derk De Wisteneind
Henk Jansen
Jan Daams
Derk Kloppenburg
Grades Klaassen
Hannes Gertzen
Grades Aarens

Deeze hebben zig laten inschrijven
Frans van Aalten
Albert Visser
Gust Willemsen
Deze zijn het lot gevalle om als Soldaat op te maaken:
Jan van Aalten
Tomas Huberts
Jan Gertzen

61.

Den 10 Augustus op Den Patroondag van St. Lourens,
hebben De Broeders, volgens Oude gewoonte, om negen uure,
na de kerk getrokken, en aldaar Den Dienst der Heilige
Mis gehoort, en een Kaars geoffert voor Haaren Patroon
St Lourens; den Dienst uit zijnde, onder het Luiden der
Klokken wederom na het StadHuis getrokken, en
aldaar Dien dag in vreugden, en Plaisier, doorgebragt
waarvan tot vermaak gehad, twee Fioolen, twee
Tamboers, en een Fluiter.
Van Welke Onkosten, de Rekening in zijn geheel bedraagt,
Saame

f 40 Guldens 17 Stuiver
De Rekening gedaan als van ouds.
Den Boekhouder voornoemd J Verwaaijen.
Huissen Den 17 Augustus 1811.

62.

Volgens ouwde gewoonte, zijn de Broeders van
St Louwrens, op deze
4 Zondag na Paaschen, in de School geweest
en besloote van niet te schieten, maar
volgens ouwde gewoonte, na de Kerk te trekken,
de Kerk uit zijnde wederom na het Stads Huis
en daar dien Dag in vreugde doorgebragt,
en verteerd met alle aangewende kosten f 36-14
ontfange
f 38-19
blijft in Kassa
f 2-5
Deeze rekening gedaan voor de Broederschap
J. Verwaaijen, Boekhouder
Huissen Den 29 Junij 1812

Den 10 Augustus 1812 op Den Patroonsdag
St Louwrens zijn de Broeders van St Louwrens
volgens oude gewoonte na De Kerk
getrokken, en aldaar den Dienst der heilige
Mis gehoort, de kerk uitzijnde onder het
luiden der klokken, wederom na het Stadshuis
en aldaar dien dag in Vreugde en Plasier
doorgebragt.
Van welke onkosten de Rekening in zijn
geheel bedraagt, als de kaars , Bier en
andere aangewende kosten
f 25-10-10
ontfange
f 18-18
in kassa
f 2 -5
Dus schuldig gebleven aan den
f 4-7-10
Boekhouder
Deze rekening gedaan voor de present zijnde Broeders
J.Verwaaien Boekhouwder

63.

Naar Behoorlijke Sitatie zijn de Broeders van
St Louwrens Broederschap, in De School volgens
Ouwde gewoonte vergadert geweest en beslooten om
van dit jaar op St Peter en Pouwel niet op te trekken
nog te schieten, maar wel op den Patroon dag
St Louwrens.
Huissen Den 18 Maij 1813
Hier naar Volgen De Schutten met Naame

Kooning
Kijzer Bedient
Gener. Bedient
Majoor
Captijn
C Captijn
Luitenant
CD Luitenand
Vaandrager
dito
dito
dito
Raads Heer
dito
dito
dito
dito
dito
Adjedant

Albert Roest
Bart Wagtendonk
Grades Derkzen
Johannes Verwaaijen
Johannes Theodores Gisbers
Peter Mulder
Peter van Steen
Albert Visser
Johannes Peters
Arnol Vergelt
Arent Lijzer
Willem Dollemijer
Johannes Aarens
Johannes Gieben
Pouwel De Wisteneind
Fl. Van Aalten
Johannes Sluiter
Willem Sluiter
Henk Van Aalten
M Lentjens

64.

Vaan Jonkers
dito
dito

Hent Boereboom
Nol Bremer
Corneles de Goijert

Gemeene

Derk Kerkhoff
Hannes Gertzen
Jan Daams
Grades Klaassen
Gart Willemsen
Grades Aarens
Derk Kloppenburg

Deze hebben zich laate Inschrijven
Jan Ter Borg
H. Schepers

65.

Den 10 Augustus 1813 op St Louwrens dag Zijn Wij
Broeders van St Louwrens volgens oude gewoonte
na de Kerk getrokken en aldaar Den Dienst
Der Heiligen Misse gehoort; en aldaar alles
na behoorlijke order gedaan, de kerk uitzijnde
wederom na het StadsHuis getrokken en
Dien dag in Vreugde en Plasier door gebragt.
Van welke onkosten de rekening in Zijn geheel
bedraagt
f. 61- 2-10
Ontfangen
f. 59 -5
dus nog schuldig aan den Boekouder
f 1-17-10
deze Rekening gedaan voor de presentzijnde Broders.
J.Verwaaijen, Boekhouder
Na behoorlijke Sitatie zijn de Broeders van
onze Broederschap volgens ouwde gewoonte
Vergaadert geweest, en besloote om van dit
Jaar niet te schieten; als mede om van dit jaar
op St P. en P. niet op te trekken, maar wel
op den Patroondag St Louwrens, echter door
verhinderinge niet geschiet.
Huissen Den 25 Maij 1814
-------------------------------------Over het Jaar 1815
Hebben de Broeders van St Louwrens Broederschap
op St Peter en Pouel nog op den dag van St Louwrens
door Slegten tijden niet opgetrokken.

66.
Naa Behoorlijke Sitaatie zijn De
Broeders van Sint Laurens op Een Zondag
Naa Paassen in De School vaargaadert
geweest om te stemmen over het
Schieten, en is nog niet vastgesteldt
om Dat het een Slegten tijd was en is
gebleven. Tot nader bescheijdt en Dienvolgende nog eens vergadert en geresSolveerdt om op Sondag Den 11 Augustus
naa De Scheijff te schieten, soo het geschiedt is.
op Den Jaaren 1816
Als volgt:
Deesen hebben sig laaten inschrijven
met naamen voor een halve Rixdaader
Everdt van Cleeff
Jan Derksen
Hendt van Riesewijk
Albert Weerings
Hendt Schuerman
Jan Derksen
Willem Boereboom
Nol Halbers
Jan Nijenhuijs
Hendt Aalbers
Deesen hebben sig laten afschrijven
Jan Peeters
Pouwel De Westeneijndt.

67.
Naa Behoorelijke Sitatie Zijn de broeders
van Sint Laurens op Zondag volgens haar
patroons Dag Den 10 augustus opgetrockken
en op het Stadhuijs Vergaaderdt geweest
en Een Wijl tijds gereesolveerdt ; en om 9 uren
onder het luijen Der klokken naa de kerk
getrockken en de heijlige mis gehoordt en
onder het Gloria in excelsis naa oudts gebruik
gaan offeren en De kerk uit sijnde Weer
saamentelijk naa het Stadhuijs getrockken.
En Een Wijl tijds sig Vroolijk gemaakt
En Dien volgende naa buiten gemasseerdt
om te schieten en een Wijl tijds geschooten
is Door Den Raadtsheer Hendrik Schuurman het
Wit afgeschooten en is koonin geworden en
heeft tot een preemie ontfangen een moejen
hoedt van 7-10 f. Dus moet hij voor De
Compagnij geeven een halve ton bier omdat
het een slegten tijd is. En heeft tot koonigin
verkooren sijn huijsvrouw en verders hebben
Sig De borger Dogters en Vrouwen Daar
Bij Versogt en sig onder malkanderen
Sig de borgers dochters en vrauker daar
Bij versogt en sig onder malkander
sig vrolijk gemaakt en hebben tot ons
vermaak gehadt twee tamboers twee
Musikanten en een fluijdt en hebben
ons twee Daagen vrolijk gemaakt
En hebben alsoo verteerdt in Dranken
En anderen Schulden tezaamen f 66-15.
De inkoomste sijn geweest van het
maaken der plaassen en aantekendgelden soo het behoordt . En heeft ijderman
12 st voor schot gegeven voor de kaars,
en dese overschot in De Verteering
gebragt. Dus te saamen gerekendt is f 65 – 14

68.

Dus is alles te zaamen gereekendt
De Uitgaave is

----------------- f 66 - 15

De inkoomste is geweest ------------- f 65 - 14
Dus hebben sig de broeders sig

1-

1

Die middaag nog vroolijk
gemaakt en heeft ijder man
nog gegeeven 6 st om te verteren
aan bier en jenevel en speelman
ontfan 25 schellinge is te Z: ---------- 7 - 10
Dus alles verteerdt op twee gulden na
tot in de laatste verteering bijgebrogt
bij de kooning
nog iedts agterstandig

-------

Deese Reeking beslooten
van De broederschap is berustende
en Dit boek van Den Jaare
1816 Door Den Captijn en boekhouder
Derk Giesbers

Hier naar volgende
broeders met Naamen

69.
Kooning
Kijzer
Generaal
Majoor
Captijn
Ceconde
luijtenand
Ceconde
Vaandrikken
Dito
Dito
Dito
Raadsheren
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Adjudanten
Dito
Dito
Dito
Vaanjonkers
Dito
Dito
Dito
De Gem

Maisse
schuttersknegt
oppasser

Hendrik Schuerman
Albert Roest
Albert Neerings
Bart Wagtendonk
Jan Derk Giesbers
Peter Mulder
Peter van Steen
Albert Visser
Gijsbertus Janssen
Willem Dollemeijer
Hendt van Rieseweijk
Jan Derksen
Jan Aarns
Jan Gieben
Frans van Aalten
Willem Slutter
H ------- S.
Willem boereboom
Manus lentjes
Derk kerkhoff
Jan Derkssen
hendt Scheepers
Nol Creemer
hendt boereboom
Cornelis de Goeijers
Everdt van Cloeft
Jan Daems
Gradus Claassen
Manus Nijenhuijs
Peters Aarns
Willem Slutter
Jan Nijenhuis
hendt Aalbers
Derk kloppenborg
Hol aalbers
Jacob Giesbers
J. Evers

70.
Naa Behoorelijke Sitatatie sijn De
Broeders van Sindt Laurens in De School
op Den vierde Sondag naa paassen vergaaderdt geweest om te stemmen of Der geschooten sou worden oft niet, Maar met
De Meesten Stemmen om van Dit Jaar
te schieten op Den 29 Junij op peeter
en pouwels dag te schieten.
Soo het geschiedt is van den jaaren
1814
Als volgt
Naa behoorelijke Sitaatie sijn De
Broeders op Diensdag den 29 Junij
vergaaderdt Geweest op het Stadhuijs
en Een Wijl tijds geexerceerdt en om
9 Uur naar De kerk getrocken onder
het luijen Der klokken en de heijlige
Mis Gehoordt met Groete Eerbiedt en
saeden; en onder het Gloria in Exselsis
naa oudts bebruik Gaan offeren en de
kerk uidt, sijnden Weer in Goede order naa
het Stadt huijs getrockken. En een Weijl
tijds sig vroolijk gemaakt onder malkanderen. En Doe naar buiten gemasseerdt, en een Wijl tijds geschooten; en is
Door Den Adjudant Jan Derkssens het Wit
afgeschooten en is kooning geworden. En heeft
een preemi ontfangen, een nieuwen hoedt
van 8 gulden. Dus moedt hij geeven aan
De Compaanij Een halve ton bier van 7 gulden.
En heeft tot konigin verkooren Johanna
Giesbers. En verders hebben sijn dogters en vrouw
Daar bij versogt en hebben also twee daagen
in vreugden Door gebragt, en hebben tot ons

71.

vermaak gehadt twee musikanten en twee
tambours en Een Fluijt en een oppaski ? En hebben
alsoo verteerdt Aan Dranken en andere onkosten
is te zaamen volgens Reekening
F 63 - 2 De inkoomste sijn geweest van alles
Soo de Rekening vermeldt heeft
en heeft ijder man gekost 2 -10 St
Dus te zaamen gereekendt is
62 - 3
Dus resteerdt nog 1 gulden
1 -1
------------------------------------------------------------1817 Naa Behoorelijke Sitatie sijn De broeders
van Sint Laurens op Diensdag Den 10 Augustus
van Sint Laurens vergaaderdt geweest op het Stadhuijs
Een weijl tijdt sig vrolijk gemaakt en om 9 ure
onder het luijen Der klokken naa De kerk getrocken
En De Mis gehoordt, volgens haar paatroon dag
En De kerk uit sijnde Keer in goede order naa
het stadhuijs getrokken en dien dag sig vrollijk
gemaak onder Malkanderen en alsoo heeft het
gekost in drank en andere kosten te zaamen
26 - 1
ijder man 1 gulden 10 st, is te zaamen
24 - 12
nog een kan Jeneever voor de luijers
1- 9
- 15
Resteerdt nog
2- 4
Deese Rekening beslooten van dit
Jaar 1817 en in Dit boek berusten door
Mijn Captijn en bekholder
D. Giesbers voor De broeders
van Sint Laurens
Dus zijn der nog agterstandige die nog niet betaaldt
hebben.

72.
Hier Naa volgende Schutten met Naamen
Kooning
Kijser
Captijn
Secondes
Luijtenand
Vaandrik
Dito
Dito
Raadtsheeren
Dito
Dito
Dito
Adjudanten
Dito
Vaanjonkers
Dito
Dito
Dito
De gemeene

afgedankthe van

Schutteknegt
Oppaser

Jan Derksen
Hendrik Schuerman
J. Derk Jan Giesbers bokholder
peeter Mulder
1e
Gijsbertus Janssen
Hendt van Riesewijk
Jan Derkssen
Jan Aarns Voolontier
Jan Gieben
Albert Roest
Willem boereboom
Maanus lentjes
Hendt Schoepers
Nol breemen
Hendt boereboom
Cnelis De Gooijerdt
Everdt van Cleef
Derk Kerkhoff Volont
Gradus Claassen
Manus Nijenhuijs
Peeter aarns
Willem Slutter
Jan Nijenhuijs
hendt Aalbers
Geurdt Willemsen
Derk kloppenborger
Nol Aalbers
Jacob Giesbers
Eeverd Eeverdts

Deesen hebben sig
laaten afschrijven
A. Vergeldt
Jan Verwaaijen
Jan Slutter
Willem Slutter

73.
1818 Naa behoorelijke Sitaati sijn De broeders
op Den vierden Sondag naa Paassen in
De School vergaaderdt geweest om te
Stemmen over het Schieten. En met
De Meeste Meerderheidt van Stemmen
om van dit Jaar niet te schieten om
Den Slegten tijd. Maar om op laurens
dag op te trekken volgens het besloote
is en hebben dien dag sig vroolijk
gemaakt en hebben alsoo verteerdt
Aan bier en andere dranken en onkosten
te Zaamen
----------- 15 - 16 Den ontfangts is geweest te Zame
15 - 15 Deese Reekening is gedaan volgens 0 - 1
Reekening voor De Companij 1819
-------------------------------------------------------1819
Naa behoorelijke Sitaatie zijn De
Broeders van Sint laurens op den
Vierden Sondag naa paasschen in De school
vergaaderdt geweest om te Stemmen of
men souwen Schieten. Maar de Meeste
Stemmen om van dit jaar niet te Schieten
om Dat wij wat slap van mannen sijn.
En hebben beslooten om op laurens dag
op te trekken en vroolijk te maaken
En hebben tot ons vermaak gehadt het
Heel Masik. Een hebben alsoo verteerdt
Aan bier en andere Dranken en onkosten
te saamen volgens Reekening
18 - 10 - 6
Den ontfangts is geweest te zaamen, volgens Reekening
f 18 - 7 - 0
f
3-6
Deese Reekening voor de Campagnij
door mijn
J.D. Giesbers
boekholder

74.

De lijsten van de broeders die vergaaderdt sijn
geweest op den 10 augustus 1820
----------------------------------------kijzer

Hendrik Schuerman

Captijn

J. Derk Giesbers

Vaandrik

Gijsbertus Janssen
hendt Riesewijk
Jan Derksen

Ru

Jan Nijenhuijs
Hendt Scheepers
Nol breemen
Manus Nijenhuijs
frans van aalten
Geurdt Willemsen
Derk Kerkhoff
Gradus Claassen

Deesen

Arjen Meijer

hebben

hendt Meijer

Sig laaten

peter Rutjes

inschrijven

Jan heegeman
Tomas van Daalen

ijd voor 24 Stuivers
Dus in Reekening Gebragt

75.

1820 Naa behoorelijke Sitaatsie sijn De
broeders van Sint laurens op Den vierden
Sondag Naa Paassen in De school vergaaderdt geweest om te Stemmen of men
Souwen Schieten maar door De Meerderheijdt van Stemmen om van dit Jaar
niet te schieten, Maar op te trekken
op Laurens Dag Den 10 Augustus. En
hebben Dien Dag opgetrokken en
hebben den dag op het Stadhuijs bij malkanderen sig vroolijk gemaak.
En hebben alsoo verteerdt in bier en
anderen Dranken en verders alle andere
onkosten te zaamen
............f. 15 -12 - 2
Daarop ontfangen 14 gulden
van de Schoudt
........
14 - 0
nog van een persoon ontvangen ............ 1 - 2
nog van twee persoonen aanteken geldt is
.............
2 – 10 -0
Dus te zaamen gereekendt
............. 17 – 12 - 2
15 – 12 - 2
Dus heb ik den overschodt
.............f 2 – 0 - 2
aan De kompaanij avergegeven. Dus is alles be
reekendt en Geen Schuldt meer.
Weest Daa to toe
Deese Reekening voldaan Door
mijn, J. Derk Giesbers boekholder
van de Compagnij en sal in dit boek
berusten.
Huijssen Den 10 Augustus
1820
J. Derk Giesbers
Boekholder.
Dit boek overgedragen aan kompanij.

76.
1821
Na behoorlijk gebruijk zijn De Broeders van
St. Louwerens op den vierden sondag na paassen
in de school vergaadert gewees om te steme om te
schiete. De meeste steme sijn geweest van te schiete
op Den 29 Junij op peter en pouwelsdag Zo
Als ook geschiet is
Zo Als volgt
------------------------------------------------------------Na behoorelijke Sitaasie zijn De broeders op
Dien Dag Den 29 Junij na behoorlijke order
Afgehaald en toen in goede order na het stad
getroke En Een Wijls gexsamaneerd. Om 9 uuren
Na de kerk getroke onder het luijde der kloke
En daar de hijlige Mis met groote Eerbied
gehoord en onder het geloria geofferd
volgens ouwe gewonte. En De Mis uijt sijnde
Weer in goede order Na het Stathuijs getroke
Een Wijl tijd sig vroolijk gemaakt met malkanderen
En so na buijte gemarseerd Daar Een Wijl Tijds hebben
is door Hendrikus Schuerman Koning geschoote
En heeft een premie ontfange

een hoed van 8 gulden.

Dus Heeft Hij gegeven aan de Compagnie een kane Bier
De verteerin is dat Jaar gewees sama van f 23-3-3

De is gedaan in het ooppenbaar van alle broeders
Door den boekhouder gijsbertus Janssen.

77.
1823
Den 29 Julij op den Feestdag van Sint Louwerens
waaren de Broeders volgens oude gewoonte op dien dag
vergadert om 9 uere. De Mis met aandagt gehoord
En Een kaars voor den patroon der broederschap
geoffert . Na den Dienst onder het luijden
der klokke volgens gewoonte

weder Na Het Stathuijs

getrokken En den zelfden dag in vreugden doorgebragt
tot vermaak 6 muzikkante tamboers. Na behooren
De vertering waar dien dag
Rekening gedaan
Door Gijsbertus Janssen
Boekhouder

f 20 - 19

78.
1822
Den vierden sondag was weer daar
Dat wij Broeders kwame bij malkaar
om te steme in de school sonder fluite of fiiool
En toen Daer geplaart vastighijd tot aan de trom
Dus hoop ik broeders altemaal
als Dat wij veel vrugde op den 29 maake met malkaar.

1821

Schurman moet hier staan
Aals Koonig heb Gij hem gelaten
Uijt zijn woonig want Schürman
zijn plaas is hier op det pampier.
Johaanna Willeminna van BodinckHuijsen Als Konigin dit hebbe
de Konig en de Koniggen de Jonkvrouwwen en de vrouwwe daarbij versog en hebbe een dag in
Frugde durgebrag en hebbe
tot haar vermak gehad twee
fiolen en een klenet.

79.

Over den jaar 1822

op den 29 Junij zijn De Broeders volgens
ouwe gewoonte met afhaale door trom, viiool En snaare
Na het Stadhuiijs vergaadert En van daar om 9 uur met het
luijder der kloke den dingst der hiijlige misse
gaan hoore. Na den dinst der H.Misse het Woort van den
Eerwaarde Heer Pastoor ten herte genoome.
En so Eendraagsaam na het Stadhuijs getrok ons daar Een wijnig
gexsameneerd over het schiete den schijf En toen getrok ter
plase tot schiete. En daar door tijd van schitte het wit
van de schijf getrofen door den Eerste vaandrick
Gijsbertus Janssen En koos sijn huijsvrou of
Egtegenoot voor koonigen bij de geboon van het jaar
1788. Verders de daage met groote vruegde door
gebragt En op den 10 Julij is de rekening voor de
volle broeders gedaan door den koning tans als
als bedinde de plaats als boekhouder Gijsbertus Janssen gedaan.

Nu tans broeders van mijn gesijet Sinte Louwerens
Waapens heb ik ter neergelijt en ben gegaan met
vittoriom Na de Broeders van S. Gangulpus daar nog ik wilkom
dus wens ik u broeders N heijl En segenvoort te gaan.
Wij ondergetekende broeder bekene van onsen geweesse
boekhouder Gijsbertus Jansen alles in goede Hande hebben
overgenomen alles wat is restende of betrouwt geweest is . Door
(kruisje).

80.

Over den jaaren 1823
Naa beholijke sitatie zijn
de Broeders van St Lauwrentius
op den 10 augustus 1823 op
St Laurentiusdag zijn vergadert
geweest en doe saamentelijk
Naa het stathuijs getrokken en een
Tijd lang daar zijnde de artikelen
Voorgelesen en toe om 9 uren
Saamentelijk onder luijen
Der klokken naa de kerk
Getrokken en de messe gehoord en onder het Gloria in
Eccelsis naa ouds gebruk gaan
Offeren tot Eer en Gelori van
God en gemeinsaame frendschap
onder malkanderen het welk
ons wild verlenen den Vader en den
Zoon en Den H. Geest. De kerk
Uijt zijnde weer saamentelijk naa
Het stadhuijs getrokken en doe een
wijl tijd lang gexerceerd en doe
Saamentelijk naa buijten gemasserd
En een tijd lang geschooten is
Door Hermanus Schuurman
het wit afgeschoeten.

81.
En is Kooning geworden en heft
tot een vereering ontfangen het frij gelaag
en hij is niets schuldig aan de Kompagene.
Want de plaad moet van al broeders
worde uijt gelijt.
De Naam van de Kooningin is er uijt gebleven
Omdat hij er geen heeft mooge neeme
Want het was besloeten van ons broeders en van
Den EWD Heer Passtoor als dat
Er geen Koningin mogt worden gekoozen
Dus hebbe wij daar geen dogters bij versogt
Maar hebben dien dag onder malkaar in
Vrugde doorgebragt.
En hebben also tot ons varmak gehad
Twee fiolen twee klenetten en een
Walthoon en twee fluijten
en twe fluijters en een tamboer
en een tamboermejoor
en een schuttekneg
en nog den drie angel
en een oppasser.
ingeburd van de broeders van Sent Laurens
Herman een Gulden en van de plasse
f 36,15 st
Uijtgegevenvoor het gelaag en maijsSekanten en andere Schulden:
f 32-17-4
Dus in kassa
f 3-13-4
Deese Rekenig gedaan voor de broders
en voor den Genderal
W. Engenraeij
Tamboermajoor En bokhouder.

82.

H.M. Schuurman

als Konig

H. Schuurman

als Kijsser

W. Engenraaij

als genderaan

H. Hofstede

als majoor

G. Willemse

als captijn

A. Tuijs

als cekonde captijn

A. Hofstede

als tamboer majoor

eerste Jan Derkse

als vaandrik

tweede dieto

Derk Engeraaij

derde dieto

Bart Rensen

vierde dieto

Friedes Peeters oud elf jaaren

St..... Jansen

Luijtenant Cekonden

Frans van Alter

eesten raatheer

St... Rost

tweede ditte

J. Niewehuisen

derde dieto

A. Breemer

eesten

Theodorus Dollemeijer

twede dito

L. Klijn

derde dieto

P. de Aestenijnd

vierde dieto

Vanjonker

1824
Naa behoorelijk Setatie Zijn de broeders van
Sete Louwerens broederschap op

den vierden

Zondag naa paasschen in de School vergadert
geweest om te Stemmen over het schijfschieten en door de Meederheid van Stemme
is besloten Van Jaa.

83.

Op Zondag Den 29 Junij 1824.
Naa behoorlijke Sitatie zijn de broeders van Sint
lauwerens broederschap des smorgens om negen
uuren en onder het geleuijden der klokken
met vliegende vaandels naa de kerk
getrokken en onder het Gloria in Exelsis
soe als van ouds gebruijkelijk is gaan offeren.
De kerk uijt sijnde Weederom naa het Stadhuijs getrokken onder het luijden der klokke.
En aldaar Een Wijl tijd gevaceert en doen
naa het fiseteren der geweeren de
Artikelen voorgelesen en doen mette grote
Vruegde, trom fluijt fioolle en klijnetten
en vliegede vaandels naa buijte gemaseert
om te schieten en na een geruijmen
tijd geschooten te hebben is door den
Gemeen Schut Jacobus Schuten het wit
afgeschoten en is voor kooning aangenomen
en heeft tot een vereering bekomen
acht guldens waarvoor hij heeft gegeven
Een vierde ton bier en een gulden tot
een present - - - - - - - - - - -- - - -En heeft tot Een Koonegin verkoosen
Caterina Schuurman die ook tot Een
Vereering heeft ontfangen Een doek om
den hals van drie gulden en 6 stuiver
en hebben alsoo twee daagen in groote
vrugden doorgebragt.
Op St. Lauwerens dag zoo als van ouds naa
de kerk getrokken en Een kaars voor onse
patroon geoffert en dien dag vrolijk
gemaakt en gerekend en betaald.
Desen heeft sig late inschrijven : Jakobus Schouten.
door W. hofstede
Dit bovenstaande is door den
nuwen boekhouder W. Engenraaij geschreven
die Verkoosen is door alle Broeders op
Den 10 Augustus 1824 .
W.Engenraeij Bockhouder
en Jan Derksen geldbeurder

84.

Hier volgen de leden der Broederschap in 1824

Koning :

Jacobus Schouten

Kijzer :

Hermanus Schuurman

Ginderaal:

W. Engenraeij

Kaptijn:

G. Wilmsen

Cekonde :

Arnoldus Tuijs

Majoor :

hermanus hofstede

Luijtenant:
Cekonde:

aariie Jansen

Eerste Vaanderik:

Jan derksen

Tweede dito :

Theodorus Engenraeij

Derde dito :

Bart renen

Vierde dito :

friedus peters door A.Tienese
bediend

asedante

Jan Jueresen en hend schepers

Raadshere:

frans van Aalten

tweede

Albert Rost

derde

hendrik Schuerman

Eerste vaanionker

arnoldus bremer

tweede dito

Theodorus dolbmeijier

derde dito

Lindert klijn

vierde dito

peeter Westeneijnt

85.

Gemeen Schutten

Derk Kerkhof

W. Bens

Jan Nieuwenhuijs

Bernardus Balk

hermanus nieuwenhuijs

arnoldus aalbers

gradus klaasen

Aariie Schuijling

derck Kloppenburg

Jan van Aalten

Jakobus van Vrieseswijk

gradus kloppenburg

Schutteknegt

Jan Eevers

Oppasser

Everd Eevers

Deesen heef zig laaten afschrijven: Cornelus Wouters.

86.

1825
Op den Vierden Zondag naa paassen zijn
de broeders van het St. Louwerens broederschap
in de school vergadert geweest en hebben
Eenpaarelijk beslooten om van dit Jaar
op den negenentwintigste Junij naa de
schijf te schieten.
Desen heef zig laten inschrijven in 1825 op
den vierden sondag naa paassen
Johannus Louwerensen.

Naa behoorelijke Sitatie gedaan te
hebben zijn der maar Eenige broeders geweest
op den 29 Junij om te schieten, dog die
Er geweest zijn die hebben het oude regt
gehouden en hebben smorgens om negen uuren
onder het luijden der klokken met Vliegende
Vaandels trom en fluijt en fiool en klijnet
en Walthooren getrokken tot aan den kerk rooster en daar de trom agtergelaten.
En met het ander musiek doorgetrokken
tot in de kerk en aldaar den heiligen
dinst der Misse gehoord die met
masiek gespeeld en gesongen is en
onder het gloria per rang gaan offeren.

87.

De kerk uijtsijnde weederom onder het
luiden der klokken met vliegende vaandels
naa het stadhuijs getrokken en doen naa
het vaandels draijien naa het teerhuijs
omdat het stadshuijs onbruijkbaar
is en door den boekhouder de artikelen
voorgeleesen zoo als van ouds behoord en
doen naa buijten gemaseert om te
Schieten en is naa Een korten tijd
Schietes door den ouden kooning Jakobus
Schouten het Wit afgeschooten en is
al Wederom voor kooning aangenomen
en Weer met het Zilverwerk behangen
met Zijn nuwe plaat daar aan
en heeft tot Een premi ontfangen
tien gulden Waar Voor hij heeft gegeven
Een Vierde ton bier en
Een gulden in het gelag en heeft
Zijn gelag nog betaald met de anderen gelijk.

88.

En heeft tot Een koningin verkoosen
Cornelia Engenraeij en die heeft
laate Versoeken de vrouwe en
Jonge dogters en die getrakteerd
naa haar genoegen en de vrouwen
En Jonge dogters hebben aan de
konegin Vereerd En paar goude
klokken in de Oore Van Zeeven
Guldens en hebben de broeders zig
Zoo onder malkanderen twee daage
vroolijk gemaakt en Zijn hier van
de geheele onkosten

f 34 - 16 - ..

Deese rekening gedaan voor alle
de broeders
W. Engenraeij boekhouder
En Jan Derksen geldbuerder

Deeze heef zig laaten
afschrijven Jakobus Schouten.

89.

1825 den 10 Augustus

Op den Patroonsdag Van Sente Louwerens hebben
de broeders volgens oude gewoonte om neegen uure
naa de kerk getrokken en aldaar den heiligen
Dinst der Misse gehoord en Een kaars voor
haaren patroon Sente Louwerens geoffert.
De kerk uijt sijnde Weeder onder het luiden der
klokken met vaandels trom fiool en klijnet
naa het Stad huijs getrokken en Een Wijnig
tijd vrolijk gemaakt en doen alle Eenparelijk
naa huijs gegaan om de Wijnighijd Van
boeders en slegte tijd.

1826 den 23 April

Zijn op Versoek Van de Eerwaarde heer
pastoor de broeders in de School vergadert
om te stemme over het Schefschieten
maar daar Zijn er maar zeven gekompareert en daarom het Stemme aan
Zijn plaats gelaten.
Desen heeft Zig laten in Schrijven der
23 April 1826

Hendrick Gertsen

Voor Zoon Van Albartus Arts.

90.

Den vijfde Junij 1826
Ter Wijl dat er vele Schutte broeders
Van Sente louwerens broederschap maar
heenegaan en blijven tuijs en
betale Geen gelags geld en geen aftekenings
geld Soo hebben Wij broeders op datum
als booven alle te same goedgekurt
En ook besloten dat in het vervolg
alle de geene die het aftekeningsgeld
niet heeft betaald / en daar voor
Late afschrijven het welk altijd de
prijs is en blijft ad Eene
gulde en vijfentwintig cens/ en
blijft terug op den dag als er gerekent word
dat hij op den Selfden dag of op een
anderen door de broeders goedgevonden
zal aanspraak krijgen Van Een der
broeders of den Schuttenknegt om
het geld Waar Van de rekening
Gemaakt is voort mede tegeve
en Zoo dat hem daar Iemant tege

91.

Zete Wilde zoo zal hem den duerwaarder gestuert worden om nog
andermaal met de onkosten te betalen
en als zoo Een broeder dan nog onwillig
Waar dan zal hij door Dwangmidelen
Van het geregt daar toe genootsaakt
Worden om te betalen met alle
onkosten Van dien. En als Zoo Een Schuttenbroeder naa Een anderen Stad dorp of landschap ging Woone zal men het regt
hebben en houden om hem te agtervolgen
al waar hij ook in in kooningsdienst.
En zoo het mogt gebueren dat Een Van
De Schuttenbroeders in de looting viel
en milleteer most zijn zal deesen Van
half gelag en boete Vrij zijn Zoolang als
zijn dinstjare van den kooning der Vereenigde neederlanden geordeneert dueren en
dan niet meer Vrij sijn maar zal dan Weer
broeder Zijn en ook weer moeten betaalen
Zoo als Van ouds behoort te weesen.

92.

En hebben Wij broeders dit opgestigt
Ter Eere en ten Voordeel van Zijn
Excelentie Willem Eersten kooning
Der VerEenigde nederlanden en
alle lan(d)s ooverrigheeden en van
ons Schutte broeders van Sente Louwerens
Broederschap
N.B.
om dit Voor Staande Stiptelijk naa
te koome Zoo hebbe wij Schutte broeders
hier toe Van den Notaris versogt Een
Koonings Zeegel daar alle broeders
haar handtekening op moeten doen, die
in dit boek ook zullen door den
boekhouder aangeschreven worden.
En zoo er Een Wanbetaalden broeder
mogt zijn of koome dan zal men
alle artikelen Voor in dit boek
geplaats van artikel Een tot artikel zevenentwintig Stiptelijk naavolgen

93.
1826
Op den tienden Augustus zijnde den
den feestdag van Sente Louwerentieus den
patroonsdag van ons broederschap waar van
de broeders op gemelde dag Zijn vergadert.
Volgens oude gewoonte smorgens om
negen uure de H. mis gehoord en Een
kaars voor den patroon der broederschap
geoffert en onder het gloriea in
Excelcis per rang gaan offeren. Naa
den dienst onder het luiden der klokke
Volgens oude gewoont weder naa het Stadhuijs
getrokken en dien Selfden dag in vrugde
doorgebragt

f

15-9-8

Waar Van tot vertering koomt

f

15-9-8

ontfangts

f

15-3-0

dus resteert nog

f

0-6-8

dese rekening gedaan voor
alle de broeders .
W.Engenraaij, boekhouder
en J. Derksen geldbuerder.

94.

Desen heeft Zig laten in Schrijven in
1826

Jan kregting den 10 Augustus.
---------------------

Hier volgen de leden der broederschap in 1826.
……………

Koning keizer -

Hermanus Schuerman

Genderaal -

W. Engenraeij

kaptijn

G. Wilmsen

-

Cekonde

-

H. gertsen

Vaanderiks -

J. Derksen

dito -

b. rensen

dito -

f. peters

dito -

J. louwerensen

Raadheren

-

dito
dito Vaanionkers dito gemene -

- Jan Jueresen assedant

f. van Aalten
-

h. Schuerman
J. kregting
P. de Westeneijnt
nol bremer
W. bens

dito -

n. balk

dito -

A.. Schriijling

dito -

D. kloppenburg

dito -

g. kloppenburg

dito -

m. nuwenhuijs

dito -

d. kerkhof

95.

In 1826 het Zilverwerk gewoogen en
men heeft bevonden zwaar te zijn
twee pond nederlands en Een ons en er
aan bevonden negenendertig platen of
schilten en het bij sijn Van Konig,
kijser, Genderaal en raadsheeren.

96 .

1827
Naa behoorelijke Setatie zijn de Broeders van
Sente Louwerens van dit Jaar in de School
vergaadert geweest om te stemme oover
het schijfschieten naa oude gewoonte op
den vierden Zondag naa paassen en is besloten
om op den 29 Julij zijnde Sent peter en
poulusdag naa de schijf te schieten.
1827
Den 29 Julij zijn de broeders van Sente louwerens
vergadert geweest bij gradus berns en om negen
uure naa de kerk getrokken met troem en flut
fiool en klijnette tot aan den kerkrooster
En aldaar de trom agter glaten en met het
ander musik door getrokken tot in de kerk
En aldaar den heiligen dienst der misse
bijgewoond en onder het geloriea per rang
gaan offeren. Den dienst uijtzijnde en wederom
naa het Stadhuijs getrokken en en aldaar
De Vaandels gedraaijt en toen weer naa het
teerhuijs en daar een wijnig Vertoeft en toen naa
het voorlesen der artikelen met musiek en
Vliegende Vaandels naa buijten getrokken en
door lang schieten is door den gemeenschut
hendrick schotman het wit getroffen en is
van ons alle broeders voor kooning aangenome
en hebben ons twee dage vrolijk gemaakt
Waarvan de rekening gedaan is van alle de broeders.
W. Engenraeij boekhouder
en J. Derksen geldbuerder.

97 .

1827
De 29 augustus Zijnde

den patroons

dag van ons broederschap zijn de
broeders naa behoorelijke Setatie Vergadert geweest en naa de kerk
getrokken en Een kaars voor onze
patroon geoffert en dien dag in
vrugden door gebragt.
En is hier van de rekening gedaan .
Door W. Engenraeij Boekhouder en
Jan Derksen geldbuerder en uijtgever
voor alle de Broeders.
---------------Desen heeft sig late inschrijven W. Meeusen
in November 1827.

98 .

1828
Den 17 Junij is W. Bens door
de broederschap ter aarden besteed
en de broeders van zij vader en moeder
deftig onthaald dat hij ruste in vrede .

1828
Op den vijfde zondag naa paassen
zijn de broeders van Sinte Louwerens
in de school vergadert geweest
om te stemme oover het schijfschieten
en is besloote om dat jaar niet te
schieten maar om gesament een nuw
Louwerens of patroons beeld te laten
maken omdat het oude heel vergaan is.

99.

In 1830 den 10 mij is P. de Westeneijnt van de
broeders gekassiert om zijn slegt gedrag.
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -Desen heeft Zig laten inschrijven
Jan van Binsbergen op den 17 Julij 1830.

100.

1830
Den 29 augustus hebben de broeders
van Sente Lauwerens een nuw beeld van haaren
patroon in de kerk gebragt met alle vrugde
en plesier en de misse gehoord die in het
masik gesongen is en onder het geloria gaan
offeren. En de kerk uijt sijnde weer naa
het teerhuis getrokken en daar een wijnig
vertoeft en de artikelen voorgelesen
Zijnde naa buijten gemaseert om te schieten
en naa een Wijnig tijd geschooten te hebben
is het wit door den Ginderaal en boekhouder
afgeschooten en is voor kooning aangenomen .
W.Engenraeij kooning oud 57 Jaaren en
Aleijda Vermuelen koningin oud 59 Jaaren.
Bijde Echteliede en hebben de Jonge dogters
daarbij versogt en twee daagen in Vrolikheid
doorgebragt en is hiervan de rekening en vertering
geweest ...............................................

89 - 87½

Dese rekening gedaan voor alle de broeders door
W. Engenraeij koning, genderaal en boekhouder
en Jan Derksen Geldbuerder.

101.

1831

op den Vierden zondag naa Paassen

sijn de broeders van Sinte Lauwerens in den
School vergadert geweest om te stemmen oover
het Schefschieten en is besloten om dit
jaar niet te schieten om dat veel broeders
voor schutters weg sijn en voor meliteer

........................................

1832

is niet gestemt

102.

1833

den 27 September hebben zeg laten

inschrijven
W: Jansen
W: Valks
A: T: Schuerman
C: L: Moot

1833

den 29 September heeft W: Ingenraeij

aan C: L: Moot het boekhoudersschap
overgegeven met consent van koning, kijser,
kaptijn en raatsheren. Eedog , W: Ingenraeij
als genderaal zijnde houd het regelement oover
de broederschap.

103.

1833

Den 30 September, zijnde het feest van ons

WelEerwaarde Herder met het vieren van het
vijftigste of de goude bruilof van ons
Wel Eerwaarde Heer pastoor. Zoo is de
broederschap van Sinte Lourentius ter eere
van ons Wel Eerwaarde heer pastoor op
getrokken en voor de priester op ge
trokken met veel vreugde en muzijk
naar de kerk en aldaar de Helige
Dienst der misse bijgewoont te hebben
zijn wij onder het luiden der klokken
de kerk uitgetrokken en onze wel
Eerwaarde Herder weer met vreugde
en muziek naar de pastorij gebrogt, al
waar wij onze herder voor de kerk hadden
afgehaald en vervolgens hebben de fanderiks de sandels gedraeidt en toen met muziekanten
en tamboer weer naar ons teer huis toegetrokken
en aldaar driekwart anker wijn en een halve
ton bier van ons welEerwaarde heer pastoor
heefen gestuurd gekregen om ons dien dag
vrolijk te maaken en de broederschap goed
gevonden heeft om er ons twee dagen van
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vrolijk te maakken en is goed gevonden om
bij die gelegenheid mee deen die voorige
reckening te voldoen. De onkosten sijn gewest
Voor de kaars van ons patroon Lourentius f 5,60
aan de muziekanten betaald
6
dito groenmaakken der prekken(/)
=,40
dito schutteknegt
=,50
aan het ligt en drank
2,55
Uitgaaf
f 15.05 Cent
ontvangen dito
f 15,50 Cent
en is te goe gebleven
f 0,75 Cent
Deze rekening gedaan door
den boekhouder
C L Moot
Lijst van de leden der broederschap
H. Schotman, Keizer.
W. Ingenraeij Kooning en geeneraal.
C. Wilmsen, Kapitein.
H. Schuurman, raadsheer.
...............................
ste
G. Kloppenburg
J. Derksens, 1 vanderik.
M. Diebels
B. Renling tweede.
W. Slueter.
R. Schuling.
C.L. Moot
H. Bouwman.
L. Klein.
J. Kregting.
J. Binsbergen.
W. Meusen.
E. de Beijer.
D. Kloppenburg
A. Schuurmans
W. Valks.
M. Nijenhuis
W. Jansen
J. Daams.

105.

Het jaar 1834
Op den vierde Zondag na paschen is de broederschap
van Sint Lauwerens in de school vergadert geweest
om te stemmen over het schijf schieten en
is de meerderheid geweest van Ja.

Deze heeft zig laaten afschrijven
W. Valks.

Er is een Kientje bier in de school geweest
f 2,-

met het stemmen Kostte
van de voorige Keer in mindering ontvangen
van het jaar 1833, van G. Wilmsen

f -,50

En van de broederschap te sammen

f 1,51

Het aftekensgeld van W. Valks

f 1,25

ontvangen

f 3,26

kostte van het bier

f 2,-

blijft in Kast
Den 22 Junij 1834 is onder de broederschap goed
gevonden de geenen die niet anbetaald hebben
niet meer onder de broederschap van St Lauwerens
te reekenen zijnde :

H. Schotman, L. Klein,

J. Kregting, M. Diebels, M. Nijenhuis, J. Daams

1,26

106.

Jaar, 1834
Op den negenentwintigste Junij is de broeder
schap van Sint Lauwerents op sint peter en pauwel
des smorgens om negen uuren naar de kerk
onder het luiden der klokken uit het
teerhuis naar de kerk getrokken en al
daar de heiligge misse gehoort te hebben
met alle eerbied en Seeden en volgens
oud gebruik onder het gloria gaan offeren.
De kerk uit zijnde weer naar ons teerhuis
getroken vooraf de vandels voor het stad
huis gedraait en toen een weinig van ons
teerhuis vertoef en toen het voorlezen der
artiekkelen; daar naar zijn wij met mu
ziek en tamboer en de vandels na buiten
getroken en aldaar een tijd lang ge
schoten te hebben, is door den broeder
Antonius Schuurmans het wit van de schijf daar af
geschoten en is van de broeders als
koning aangenomen en heeft tot sijn
koningin verkozen Miena Beerichs. De
koning heeft gekregen een silver snuifdoosje
van acht guldes en heeft daar voor gegeven
een halfen ton bier in het gelach gereven
de koningin heeft tot een vereering ge
kregen een omslagdoek van tien Gulden
van de meijjes gekregen tot ons vermaak
heefen wij gehadt vier muzijkanten en heeve
ons twee dagen vrolijk gemaakt en de twee-
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den dag heefen de mers ..... twee muziekanten
en de broeders twee tot vermaak geweest
en des avonds de fandels voor de koningin
gedraait en daarna de meisjes met
de koningin afgehaald en toen deur
de stad getrokken na het teerhuis en ons
aldaar verder vrolijk gemaakt. De ver
teering en de onkosten van de muziek en andere
dingen is geweest
f
er is van de broederschap ontvangen
f
was in kast
f
W. Meewsen blijft
Sommen
f
van lauwerrens halfe
De vertering
vertering schuldig
Blijft in kast
f

41,61 Cent
44,74
1,26
46,01 Cent
41,61
4,40

Deze Rekening is gedaan in het bij zijn
van koning en staf ofsieren door den Boekhouder
C.L. Moot
Hierna volge de leden der broederschap
Konnig A. Schuurmans
Keizer W. Engereaij
Kapitein G. Wilmsen
Sekonde J. Jeurensen
majoor A. Schuiling
boekhouder
C. Moot
Vandercks
J. Derksen
tweede
B. Renting
derde niet
vierde
H. Bouwman
raadsheeren H.Schuurmans
kadets
W. Jansen
dito
E. Debeijer
dito
J. Binsbergen

kadets
D. Kloppenburg
dito
G. Koppenburg
dito
W. Meunsen
Deze hebben zig met lauwe
rents latten inschrijven
W. Vaks
P. Wouters
J. Wouters
G. Beareds
J. Cremer
Op den vijfde
H. Lentjes
Julij heeft zig
laaten
inschrijven
A. Arents, E. Kloppenborg
Ontvangen f 2,50

108.
Op den 10 Augustus op den patroonsdag van St Laurens
zijn de broeders volgens oude gewoonte om negen Uuren
met muziek en fandels naar de kerk getrokken en al
aldaar de heilige misse gehoort te hebben en een kaars
aan onze patroon St. Laurents geoffert te hebben en
toen onder het luiden der klokken en muziek
weer naar ons teerhuis getrokken en aldaar en
ons toen twee dagen vrolijk gemaakt en tweden
dag de meisjes daarbij verzogt door verzoek van
onze overste of wel Eerwaarde heer pastoor.
Wij heefen tot ons vermaak gehad vier muziekan
ten en een tamboer de meisjes hefen tot haar vermaak
gehad twee muziekanten en de broeders ook en
s’avons de fandels bij de Koningin gedraait en toen
met de meisjes en de Koningin naar het teerhuis
getrokken en ons aldaar verder vrolijk gemaakt.
De Verteering met muziek en de Kaars en andere
dingen is geweest
f 28,62 Cent
de ontvangs is geweest van de broederschap en platsengeld en boete f
25,45
daar was in kast
f
6,90
dus samen f
32,35
verteering daar af
28,62
blijft in kast f
3,73 Cent
onkosten aan de Kaars en een ijzer
voor het beeld in de kerk, samme f
1,25
blijft nog f
2,48 Cent
deze Rekening is gedaan in het bijzijn van alle
Staf ofcieren en verderen broeders door den
Boekhouder C.L. Moot.

109.

1835
Op den Vierde Zondag na paschen is de
broederschap van St. Laurens volgens oud
gebruik in de school vergadert geweest
om te stemmen over het schijf schieten
en is de meerderheid van stemmen geweest
van Ja
er is een kientje bier in de school geweest
kost f 2,-

1834 is er in kast gebleven

2,48 cent

bier

2,-

in kast

f 0,48 cent

1835
den veertiende Junij heeft zig laten in
schrijven
29 Junij

Evert Mets
Hannes Abrahams

1,25 cent
1,25

Bernardus Lubers

1,25

Antoon Lentjes

1,25

Gradus Bouwman

1,25

Aantoon Peters

1,25

Jacobus Peperkamp

1,25

Peterus Lijzer

1,25

Somma

f 10,00

110.
1835
Op den negenentwintigsten Junij is de broederschap van
St. Lauwerents op Sint Peter en Pauwel na behoorlijke Lieters
bij malkander vergaart en met muziek en tamboer onder
het luiden der klokken van het teerhuis naar de kerk
getrokken en aldaar de heilige misse gehoort te
hebben en volgens oud gebruik onder het Gloria gaan
offeren. De kerk uit zijnde weer met muziek naar ons teer
huis getrokken vooraf de faandels voor de standplaats
van het stadhuis gedraait en toen naar het teer
huis getrokken en ons daar een weijnig vertoef
naar het voorlezen der aartiekelen. Daarna zijn
wij met muziek en tamboer en faandels na buiten
getrokken en aldaar een tijd lang geschoten
te hebben is door den Derde Vaanjonker het
wit daaraf geschoten en is van den broederschap
als Koning aangenomen en heeft tot zijn Koningin verkozen Teodoora Bouwman. Koning Gradus
Beards heeft tot een vereering gekregen een zilver
snuifdoos van acht guldens de koningin heeft van
de meisjes een vereering gekregen een omslagdoek van
dertien gulden 25 cent de koning heeft een halfe ton bier in
het gelach moeten geven. wij hefen tot ons ver
maak gehadt vier muziekanten en tamboer en
heefen ons twee dagen vrolijk gemaakt. de tweede
dag heefen de meisjes twee muziekanten gehadt
en de broederschap twee . Daarna heefen wij de
vaandels voor de koningin gedraait en toen
met de koning en de meisjes door de stad naar
het teerhuis getrokken en aldaar ons verder
vrolijk gemaakt. De verteering en onkosten bedraagden
alles te sammen ………..............…. f 53, 7½ cent

111.
Ontvangen van anteekenen de somma
in kast
van de broederschap te sammen
van boeten
Somma
Uitgaaf
blijft in kast

f

10,-.48
50,50
1.80
f 62,78
53,07½
f 9,70½

W.Valks heeft sig den vijfde Julij laten afschrijven
1,25
In kast
f 10,95½
Deze rekening is gedaan in het bijzijn
Van Koning en Stafofsieren door
Den boekhouder C.L. Moot
Hierna volgen de leden der broederschap
Koning
G. Beards
1ste Ajudant J. Wouters
Keizer
A. Schuurman
L. Cremer tamboermajoor
Kapitein
G. Wilmsens
B. Rensing Generaal
Seconde
J. Jeurensen
broeders die geen plaats
ste
1 luitenant
A. Keizer
bekleden
de
2 luitenant
J. Binsbergen
ste
1 raadsheer H. Schuurman
W. Jansen
e
2
H. Lentjes
G. Bouwman
e
3
A. Schuiling
J. Peperkamp
e
4
C. Moot
J. Henderiks
ste
1 faandrik
J. Derksen
A. Abrahams
de
2
A. Peters
B. Luters
de
3
H. Bouwman
E. Metz
de
4
P. Lijzer
de
5
A. Lentjes
A. Schuiling en
W. Jansen zijn bij het stem
ste
1 faanjonker E. Kloppenburg
men geweest en op peter en paul
de
2
P. Wopters
nadat zij geboet zijn niet gekommen
de
3
D. Arends
blijfen per man
4de
A. Koning
schuldig de somma f 1,25 boeten
de
5 is voor f verwaaisen gekogt

112.

1835
Op den 10 Augusus op den Patroonsdag van Sint Lauwe
rents volgens oud gewoonte om negen uur met muziek
en fandels naar de kerk getrokken en aldaar de heilige
misse gehoort te hebben en een kaars aan onze patroon
H. Lauwerents geoffert te hebben. En toen onder
het luiden der klokken en muziek naar ons
teerhuis en daar den dag ons verders vrolijk ge
maakt en door verzoek de meisjes savons bij
ons gehadt. Wij heefen tot ons vermaak gehadt
vier muziekanten en een tamboer; de verteer
ing en de kaars en andere dingen is geweest
f 44,50 cent
ontvangs

f 40,61½

te kort

f

3,88½

Deze Rekening is gedaan in het bijzijn
van keizer en koning en Stafofcieren door
den Boekhouder.
C.L. Moot.

113.

1836
op den vierde Zondag na paschen is de broeder
schap van St. Lauwerens volgens oud gebruik in
de school vergadert geweest om te stemmen over
het schijfschieten en is de meerderheid van
stemmen geweest van ja. Bij die gelegen
heid van stemmen volgens gebruik is er
een kintje bier in de school geweest
kost bedrag zig
van het jaar 1835 nog
totaal

f 2,f 3,88½
f 5,88½

114.
1836
op den negenen twintigste Junij naar be
hoorlijkke sitatie zijn de broeders van
Sint Lauwerents op Sint Peter en Pauwel
bij malkaar vergadert en toen met muzijk
en tamboer onder het luiden der klokken na
de kerk getrokken en aldaar de heilige
messe gehoort en volgens oud gebruik onder
het gloria gaan offeren. De kerk uit zijnde
weer met muziek en tamboer naar de
markt getrokken en aldaar de fandels
gedraait volgens gebruik toe er het
stadhuis gestaan heeft en toen naar
ons teerhuis getrokken en ons aldaar
een weinig vertoeft hebben na het voor
lezen der artiekelen zijn wij met muziek
en fandels na buiten getroken en aldaar
een tijd lang op de schijf geschoten te hebben
is door de keizer Atoon Schuurmans voor
de tweede keer het wit daar af geschooten
en is van ons broeders als koning aangenomen
en heeft tot zijn koniging verkozen zijn
zuster met naame Hendrieka Schuurmans.
Hij heeft van de broeders tot een vereering gekregen een
zilver snuifdoos van acht guldens en de
de koniging een half douzijn zilverthee
lepels van vijftien guldens van de miesjes.
Wij heffen verder tot ons vermaak
gehadt vier muziekanten en tamboer
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Wij hefen ons twee dagen vrolijk gemaakt en
de tweede dag hebben twee muziekanten bij de
koningin gespeeld en twee bij ons broederschap.
met faandels en muziek uitgetrokken zijnde
naar het teerhuis van de koningin en aldaar
de fandenls gedraait te hebben zijn wij met
ons muziek met de koningin en de meisjes
door de stad naar ons teerhuis getrokken
en ons aldaar verder vrolijk gemaakt.
De onkosten en verteering bedraag zig
f 49,52 cent
1835
3,88½
Summe
f 53,40½
Ontvangs
E. Metzs heeft zig laten uitschrijven
1,25
en van de broederschap
45,70
f 46,95
onkosten
f 53,40½
ontvangs
46,95
te kort
f 6,45½
deze rekening gedaan door de 3 raadsheren en boekhouder C.L. Mook
in het bijzijn van het broederschap
De leden der broederschap zijn deze
D. Schuurmans koning
D. Kloppenburg
muziekant
G. Berends
keizer
H. Bouwman
G. Wilmsen
kaptein
H. Abrahams
J. Juersen
seconde kaptein
B. Lubers
ste
J. Derksen
1 fanderik
P. de Koning
de
P. Peters
2
J. Derksen
de
P. Lijzer
3
deze volgende hebben
J. Kloppenburg muziekant
zig laten inschrijven
B. Rensing
generaal
P. ter Steeg
ste
H. Schuurmans 1 raadsheer
??????????
de
H. Lentjes
2
G. Lijzer
ste
E. Kloppenburg
1 faan jonker
E. Lijzer

116.
1836
op den 10 Augustus op onze patroonsdag van Sint Lau
werents zijn wij des smorgens om negen uur
met muzijk na de kerk getroken en aldaar
de heilige misse gehoort te hebben en de kaars
aan onze patroon Sint Lauwerens geofferd
te hebben zijn wij onder het luiden der
klokken met de fandels en muziek uit de kerk
naar ons teerhuis getrokken en ons aldaar
verder vrolijk gemaakt. En door verzoek
hebben wij de konigin met de meisjes bij
ons savons aan het teerhuis gehadt.
Deze reekening bedrag zig met het vorige
en nu met de kaars en verteering is
geweest
f 28,21 cent
ontvangs
23,52½
te kort
f 4,68½
moet nog ontvangen worden
J. Juesen
f 1,15
betaald
G. Beerends
0,30
dito
J. Derksen
0,67½
dito
N. Lubers
2.80
f 4,82½
Deze rekening is gedaan door den boekhouder C.L Moot
in het bijzijn van het geheele broederschap.
Deze zijn geschrap
J. Peperkamp
J. Wouters
J. Binsbergen
P. Lentjes
G. Bouwman
A. Schuiling
J. Henderiks
W. Jansen
T. Wouters
H. Abrahams heeft de koornels plaats gekogt en D. Wijsteent de 4de
Raadsheerenplaats en Lubers de 4de fandericks plaats.

117.

1837
op den vierde Zondag na paaschen zijn wij
broeders van Sint Lauwerens in de school ver
gadert geweest om te stemmen over schijf
schieten en is de meerderheid van stemmen
geweest van ja Wij hebben een kintje
bier in de school gehadt

f 2,-

van het jaar 1836 voorgeschoten
Samme

Ontvangen van J. Juersen

4,68½
f 6,68½

f

1,05 betaald

J. Derksen

,67½ dito

G. Beerends

,30 dito
f

2,02½

Deze heef zig laten afschrijven
P. de Koning

1,25
3,27½

deze plaatsen zijn bij het stemmen verkogt
2 Luiteant plaats door J. Derksen voor

f 1,10

1 Atjudant

G. Lijzer

,90

2 dito

E. Lijzer

,90

3 dito

T. Ter Steeg

,90

118.
1837
Op den negenentwintigste Junij is de broederschap
van Sint Lauwerens op Sint peter pauwel na
behoorlijke sitasie bij malkander vergadert en
toen met muziek en tamboer onder het luiden
der kloken na de kerk getroken en aldaar de
heilige misse gehoort te hebben en volgen oud
gebruik onder het gloria gaan offeren. Na de
kerk weer met muziek en tamboer na de mark
getrokken en daar de fandels gedraait volgens
oud gebruik toen het stadhuis aldaar gestaan
heeft en toen na het teerhuis en aldaar een
weinig vertoef te hebben na het voorlezen
der artiekelen zijn wij met muziek en fan
dels na de schijf buiten de stad getroken
en een tijd lang op de schijf geschoten is
door de vierde fanderik Bernaardus Lubbers
de klijne schijf eraf geschoten en is van de
broederschap als koning aangenomen en heeft
Johana van Os tot konegin verkozen verkozen
De koning heeft een zilver snuifdoos van acht gulden
en zestig cent tot een vereering gekregen waar
voor hij een halfe ton bier in het gelach van
de broederschap heeft gegevens en de konigin een
half douzijn zilver theelepels van tien gulden
van de meisjes welke bij de Konigin verzogt waren
Twee dagen hebben wij ons vrolijk gemaakt
en vier muziekanten en een tamboer hebben
wij voor de broederschap tot plezier gehadt

119
De tweede dag volgens gebruik zijn wij weer
met muziek na de kerk getroken en daar
de heilige misse gehoort te hebben zijn wij
onder het luiden der kloken met muziek weer
na de mark getroken en daar de fandels ge
draait en toen na het teerhuis getroken.
Des namidaags hebben de meisjes bij de konegin
twee muziekanten gehadt en de broederschap
ook twee. Daarna zijn wij met muziek en
fandels na de konigin getroken; daar de
fandels gedraait en toen met de konigin
en haar gezelschap door de stad na het
teerhuis van de broederschap getroken en aldaar
verder vrolijk gemaakt; de onkosten en
verteering bedraag zig
f
57,21 cent
ontvangen
49,77½
7,43½
Leden der broederschap
B. Lubers
Koning en fanderk
A. Schuurmans Keizer en 1ste luit
G. Wilmsen
Kaptein
J. Derksen
1ste fanderik
A. Peters
2de
P. Lijzer
3de
B. Rensing
generaal
H. Abrahams
Kornel
H. Schuurmans
1ste raadsheer
H. Lentjes
2de
C. Moot
3de
Nog ontvangen
Te kort

D. Wijstant
G. Lijzer
J. Derksen
E. Lijzer
T. ter Steeg
E. Kloppenburg
D. Brandts
G. Beerends
D. Kloppenburg
G. Kloppenburg
H. Sluiter

f

6,07½
1,36½

4de
2de luitenant
1ste atjudant
2de
3de
1ste fanderig
2de
3de

120.
Deze Rekening is gedaan in het bijzijn
Van de geheelle Broederschap voor den
boekhouder
C.L. Moot
J. Juersen is om zijn slegt gedrag wegens
rusie te maken van de broederschap ge
schrapt
Deze heeft zig laten aantekene
R. Beerns
ontvangen f 1,25 cent
Op den tiende Augustus op onze patroonsdag
Sint Lauwerens zijn wij des morgens om negen
uur met muziek na de kerk getroken en
de heilige misse gehoort te hebben en een kaars
aan onze patroon geoffert te hebben, zijn wij on
der het luiden der kloken weer met muziek
na ons teerhuis getrokken en ons aldaar
verder vrolijk gemaakt en door verzoek
des avonds de konigen met de meisjes bij ons
aan het teer huis gehadt en ons dien avond
toen verder vermaak hebben.
De onkosten en verteering is geweest
f
21,60
Te kort van Sint peter en pauwel
1,36½
f
22,96½
ontvangen
23,40
aantekensgeld
1,25
plaatse geld
2,60
f 27,25
ontvangs
22,96
in kast
f
4,29

121.
Deze rekening is gedaan in het bij een zijn
van de geheelle broederschap door den
boekhouder C.L. Moot
1838
Op den vierde zondag zijn de broeders van Sint lauwe
rens na paaschen in de school vergadert geweest
om te stemmen over het schijfschieten en
is de meerderheid van stemmen geweest van Ja
waarbij Wij hebben gehadt een kintje bier.
Deze volgende hebben zig laten antekenen
N. Bos
G. Dchouten
G. van Deelen
J. Everts
D. Peters
J. Leijser
Deze heef zig laten afschrijven: A. Schuurmans
Na behoorlijke sitatie zijn de broeders op den
negenentwintigste Junij van Lauwerens op peter
en pauwel met muziek onder het luiden der
kloken na de kerk getroken en aldaar de
heilige misse gehoort te hebben en volgens oud
gebruik onder het gloria gaan offeren en
vervolgens de kerk uit zijnde weer met muziek
naar de oude standplaats van het stadhuis
getroken en daar de fandels gedraait en
toen naar ons teer huis en ons daar een
weinig vertoef te hebben zijn wij met
muziek naar de schijf buiten de stad
getroken en aldaar een ruime tijd
geschoten te hebben is door den

122.
Cornel H. Abrahams het wit er af geschoten en
is van de broederschap als koning aangenomen en
heeft N. Versteen als koningin verkozen. De
Koning heeft een zilver snuifdoos van negen gulden
vijftig cent gekregen waar tegen hij een halve
ton hebt moeten geven. De koningin heeft
van de meisjes tot een gedachtenis gekregen
zes zilver theelepeltjes een suiker en thee schopje van dertien gulden zevenentachtig cent
waarentegen zij aan de meisjes een tractaat
heeft gegeven. De broeders hebben zig twee
dagen vrolijk gemaakt de tweede dag zijn wij des
smorgens volgens oud gebruik weer met muziek naar de kerk getroken en daar de heilige
misse gehoort te hebben zijn wij weder met
muziek naar ons teer huis getroken en des na
demiddag hebben de meisjes twee muziekanten
gehadt en wij ook bij ons teer huis en toen ver
volgens hebben wij met het muziek en de
tamboers naar het teer huis van de koningin
getroken en aldaar de fandels gedraait en toen
met de vrouwe en de meisjes door de stad naar ons
teer huis getrokken en ons daar die avond
verder vrolijk gemaakt ook hebben de
broeders twee fandels aangeschaft de verter
ing en de onkosten van de vandels zijn f 96,84½ cent
deze hebben zig bij dat de rekening gemaakt is
hier laten aantekene. August ....... S. Suering
W. Kuerten, D. Stapel

123.
De ontvangs bedraag zig met hetgene
Wat er in kas was
f 97,79 cent
Onkosten
96,84½
Blijft dus in kast
f
-,94½ cent
Schuldig D. Wijsteent
f
2,12½ cent
G.Bearns
1.92 cent
voldaan het onderste.
hier volgende leden der namen
H. Abrahams Koning en Cornel
B. Lubbers
Keizer en 4de fanderik
B. Roensing generaal
J. Derksen
generaal atjudant
G. Wilmsen Kapietein
G. Leijser
1ste Luitesant
J. Derksen
1ste fanderik
A. Peters
2de en de vierde faanjonker plaats
P. Leijser
3de
H. Schuurmans1ste raadsheer
H. Lentjes
2de
C. Moot
3de
D. Wijlteent 4de
E. Leijser
1ste atjudant
T. Tersteeg
2de
E. Kloppenburg1ste faanjonker
D. Arends
2de
G. Beerns
3de
R. Beerns
tamboermajoor
H. Sluiter
D. Kloppenburg
G. Kloppenburg
N. Bos
G. Schouten
G. van Deellen
J. Everts

124.

D. Peters
J. Leijser
Awijndt butijen
N. Suersing
W. Kuerten
D. Stappel

Deze rekening is gedaan in het bijzijn van
De gehele Broederschap door den boekhouder
C.L. Moot
Op den tienden Augustus op onze patroons
dag Sint Lauwerens zijn wij des smorgens onder
het luiden der klokken met muziek naar de
kerk getroken en aldaar de heilige misse
gehoort te hebben zijn wij weer naar ons
teer huis getroken en door verzoek zijn
de meisjes des snademiddags bij ons met de
koningin geweest en ons die avond verder vro
lijk gemaakt. de onkosten bedragen zig

f 30,15 cent

G. Beerns heeft zig laten aftekenen
en wat er in kas is en ontvangs
te somme
koste
blijft over

f 33,19 cent
30,15
f 3,04

125.

1839
Op den vierden zondag na paschen zijn de broeders van
Sint Lauwerens doordat de school afgebroken was in
ons teer huis vergadert geweest om te stemmen over
het schijf schieten en is de meerderheid geweest van
Ja om dan volgens gewoonte te schieten om een zilver
snuifdoos; ook is daar een kientje bier geweest.
Op den zestiende junij zijn wij vergadert geweest om op den
vijfentwintigste junij met de oude schutterij met het aandenken
van de overwinning van de stad mee op te trekken en is en
is alsdan ook met goedvinding van alle goedgekeurd om
wanneer als de oude schutterij schijf schiet dan op den tweede
dag wanneer het aandenkken is van de overwinning
van de stad dan tot meerdere sieraad mee op te trekken
dan tog ook met goedvinding van den weleerwaarde heer
pastoor H. Hubberts
Op den vijfentwintigste junij zijn wij vergadert geweest
om met alle lusten het aandenken van onze voorvaders
te vieren de kloekmoedigheid der inwoonderen der stad
zijn wij toe met de oude schutterij gelijk na buiten
getroken en ons toen verdeeld de eene naar de brou
ketel en de andere na de stenen paal aan de stadszij
Ook heeft zig laten aantekenen H. Polman en is ook goedgevonden
om achgt dagen later te schieten dan gewoonte.

126.
Op den zevende Julij zijn wij alle behoorlijk gebooit om
naar de kerk te trekken met muziek en fandels en
volgens oud gebruik onder het gloria gaan offeren. Na
de kerk zijn wij weer [met] muziek van de kerk na de
markt getroken om daar de fandels te draaijen
tot het aandenken van het vrogerje teer huis van
ons of het stadhuis waar de schutterij altijd op
geteerd hebt. Vandaar naar naar ons teerhuis en daar een
weinig vertoef te hebben naar het voorlezen der
artiekelen van ons wet of schutteboek zijn wij
na buiten getrokken en is door den tweden
fanderik P.Leijser het wit of de klijne schijf
van de grote er afgeschoten en is van ons allen toen
als koning aangenomen. De koning heeft een zilver
snuifdoos van f 9,50 cent tot een vereering gekregen
en heeft aan de broeders daar in tegen ¾ ton bier
moeten geven. De koning heeft tot zijn koningin
verkozen C. van Haaren en heeft voor een
vereering van de meisjes gekregen zes zilvere theelepeltjes, een suiker en theeschopje van 14
gulden waar zij in tegen al de meisjes welke
door de broeders verzogt waaren des nademidag
alle aan haar teerhuis getracteerdt
heeft. De koninging heeft twee muziekanten gehadt
aan haar teer huis tot zoo lang dat de koning met ons
de koninging en de meisjes van haarlui teerhuis naa
het zijne gehaalt heeft, waar wij ons toe verder vrolijk
hebben gemaakt tot dat de bestemde tijd was om
alle naar huis te gaan. De verteering en onkosten
van flambouwen met de omdragt mee hebben zig

127.

bedragen
de somme van f 87,72½ cent
Deze rekening is in het bijzijn van de gehele broederschap door den boekhouder C.L. Moot
ontvangen
f 85, 11½
Leden Der Broederschap
H. Abraham Keizer en Cornel
B. Rensing generaal
P. Leiser
Koning en 2de
fanderik
G. Wilmsen Kaptein
G. Leiser
dito
J. Derksen 1ste fanderik
B. Lubbers 3de
H. Schurmans
1ste raadsheer
H. Lentjes 2de Lent heeft
[zich] laten
afschrijven
C. Moot, 3de
D. Wijlteenl 4de
E. Kloppenburg1ste fanjonker
D. Arends 2de
D. Peters 3de
E. Leiser 1ste atjudant
T. ter Steeg 2de
R. Beerens
H. Slueter

D. Kloppenburg
G. Kloppenburg
N. Bos
G. Schouten heeft zich laten
aftekenen
G. van Deelen
H. Wegman
Jakobus van Lier
J. Everts
J. Leiser
A. Butger
F. Suering
W. Kuerten
D. Stappel
Deze zijn niet gecompareert
J. Derksen
D. Stappel
D. Wijlteent
Is als broeder aangenomen
D. Koenen

128.
E. Leiser heeft zig laten afschrijven.
Op den tiende Augustus op onze patroonsdag zijn
Sint Lauwerens zijn wij des smorgens onder het luiden der
kloken met muziek naar de kerk getroken en aldaar
de heilige misse gehoort te hebben zijn wij weer
met muziek uit de kerk getroken naar ons teer huis
op verzoek van de koning en de broeders zijn de meisjes
des nademidag bij ons aan het teer huis geweest gepermieteerd door den welEerwaarde heer pastoor.
De onkosten hefen zig bedragen f 19,34½.
In het jaar 18 negenendertig in den maant october zijn
wij Broeders van sint Lourensius en sint gangulpus
vergadert geweest tot het vieren van het vijftigte
jaar van onze eerwaarde Herder als pastoor
van Huissen binnen onze gemeente alwaar
wij onze Herder grote vreugde en plazier hebben
toegebragt met vuiristementen en vuerpijlle
en vuirvlambouwen alwaar wij voor hebben genoten
een vrintelijke dronk.
1839
de 9 october hebben de broeders goed gevonden om het zilverwerk
te laten repereren zoo als het geschiet is en toen de broeders
daggte dat het klaar zou weze toen hebben zij het met
moete en last het weer terug kunnen halen in de bank van
Leening te Arnhem. Door den zilversmit Moot er opgehaalt
hondert en zeventien gulde hollans.

129.

1840
op den vierde zondag na paasse zijn wij Broeders
van schint Louwerensius doordat de school afgebroke
was, in ons teerhuis vergadert geweest geweest
om te stemmen over het schijfschieten en de
mederheit van stemme zijn geweest van ja
om dan volgens oude gewoonte te schieten
om een zielfre doos en daar is een kinje bier geweest
--------------------------1840
den 29 junij zijn wij Broeders alle beholijk
gebooit om na Kerk te trekken met muziek en
vaandels en dan volgens oud gebruik onder geloria gaan
offeren. De kerk uit zijnde zijn wij weer na de mark
getrokke en daar volgens oud gebruik de vaandels gedraait
en toen na ons teerhuis getrokke en daar een weinig
vertoef te hebbe tot het voorleze der Artijkelen gehoort te hebben
zijn wij broeders met volle vruegt met vaanders
en volle muziek en twee tamboers na buiten gemaseert
en toen volgens Rang geschoten en toen een wijl
geschoten te hebben is het wit getroffen door de vierde
vaanderik Everd Kloppeburg en is als Koning aangenomen
van alle broeders en heeft tot verering gek[r]ege van
de broedeschap een zilvere tabak doos van
25 gulden 25 cens waarvoor dat de Broeders hebbe
gekrege tot verering 2 tonne Bier.

130.

De koning heeft tot zijn konigin gekozen
de jonge dochter: Bartje Abreham en heeft van
de meisjes tot verering gekrege een slot met bloed
kroalle om den hals van 14 gulde waarvoor zij de meij[s]jes heeft
getra(c)teert aan haar eige teerhuis met drie muzikanten
tot te zeve ure. Toen hebbe de Broeders de meisjes
gehaald en door de stad getrokke en een weinig plezier
gehad tot te nege ure en toen een ider na
zijn eige huis gegaan. De onkoste met
vlambouwe en vertering bedag zig te zame

op de 1 julij is door de Broeders
ter aarde besteet de 2 atjudant
Antoon ter Steeg en van zijn vader
moede deftig getra[c]teert.

131.
1840
Hier volgende lede der Name de Broeders
Koning E. Klopppeburg
Keizer H. Abreham, cornel
Generaal L.B. Rensen
Kapitijn G. Willesen
Eest vaandrike J. Derksen
Twede dito P. Lijzer
3 dito V. Lubbers
4 dito E. Kloppeburg
eerst raadheer Schuirman
2 dito H. Wegman
3 dito N. Bos
1st adtudant J. Evers
vaanjonker H. Sluiter
2 dito Doris Itens
3 dito D. Peters
4 dito V. Lier
gemene soldaten
K. Berns
Dorus Polman
K. van Aalten
W. Derksen
C. van Gelvel
J. Lijzer
W. Cuirten
D. Kloppeburg
G. Kloppeburg

132.

1845
is Aan genoemen
4 vandrik plaast

J. Bruens

3 raaste heer plaatse

D. Kreetaen

X 50 C

= 200

eerste vaa jonkers plaats

P. Ductus

X 50 C

100

3 vaanderik plaats

G. Bra..es

X 50 C

125

Z. Renzen

X 50 C

tweede vaanjonkersplaats

J. Kuulman

X 50 C

125

3 vaandrikplaats

D. Van Steen

X 50 C

= 125

4 vaanjonkersplaats

H. Giben

X 50 C

50

J. Kosther

X 50 C

4 raatsheerplaatse
P. Lijzer,

B. Kloppenburg

50 C

G. Meezen

50 C

Eerste vandrik

E. Kloppenburg de 2de dito
H. van naatens

raasheer

L. Bos

dito

2de

X 50 C

= 175

50

133. en 134.
Pagina’s 133 en 134 ontbreken in het manuscript!
135.

1842
Op den negenentwintigste Julij, den feestdag
der HH. Petrus en Paulus, zijn de broeders verenigd
na behoorlijk daartoe uitnoodiging te hebben ontvangen, met muzijk en vaandels naar de Kerk
getrokken, waar zij volgens gewoonte de H. Mis
hebben bijgewoond en ge-offerd. Vandaar is de broederschap naar de markt getrokken, ter plaatse
van het voormalig stadhuis, derzelver vorig teerhuis, tot welks aandenken de vaandels gedraaid zijn.
Na vervolgens nog eenigen tijd in het teerhuis vertoefd te hebben, waar de artikelen van het schutteboek zijn voorgelezen, is de broederschap naar
buiten getrokken, om naar de schijf te schieten.
Het wit, of de kleine schijf, werd afgeschoten door
D. Koenen, die tot Koning erkend en
aangenomen is, en tot ereprijs heeft ontvangen
eene zilveren snuifdoos, ter waarde van f 7,50. De
Koning heeft geene Koningin verkoren. Na de
gebruikelijke vermakelijkheden zijn de broeders
op het gewone uur gescheiden. De Koning
heeft aan de broederschap ½ ton bier vereerd.
De kosten der gezamenlijke rekening hebben
bedragen f 42,37½.

136.

Namen der broeders
D. Koenen

als

Kooning

E. Kloppenburg

als

Boekhouder 2 vaadrik kijzer

K. Aabrams

als

Kornel

P. Lijzer

als eerste

Vaadrik

D. van Steen

als 3

Vaadrik

J. Bruns

als 4

Vaadrik

H. van Kalker

als 1

Raadsheer

L. Bos

als 2

Raadsheer

D. Kreeker

als 3

Raadsheer

G. Meezen

als 4

Raadsheer

G. Bruns

als 1

Vaanjonker

J. Knueleman

als 2

Vaanjonker

3

Vaanjonker

als 4

Vaanjonker

P. Serichte
H. Giben
Zanden Renzen
J. Kosteman
M. Daams
J. Delltiers
B. Kloppenburg
C. Hofstede
J. Gizebers

Muzijkant

137.

T. Migels
H. Migels
H. Koblers
G. Migels
D. Berns
K. van Graenigen
J. Hoffs

1842.
Op den tienden Augustus, den feestdag
van onzen patroon Sint Laurentius, zijn de
broeders des morgens naar de Kerk getrokken
en hebben de H. Mis, met de gebruikelijke
plegtigheden voor en na dezelve, bijgewoond.
De kosten der verteering voordien dag
hebben beloopen f 14,69.
Naar meermaal door de broeders te zijn
aangemaand, om te daar hem verschuldigde
plaat aan het zilverwerk te geven, heeft
D. Koenen, die op den 29 Junij als Koning
was erkent, deeze gemee[n]te metterwoon verlaaten zonder de bedoelde
plaat te verschaffen of nader tiend
de kosten, waartoe hij in de verteeringen
der broederschap verviel, te betaalen.

138.
De Broedersch van sint louwerensius 1848
op den 13 julij zijn wij Broeders
vergaderd gewees in ons teerhuis en een wijnig
tijd ter na om 9 uren met volle moezik en trommels
en vaandels Na de Kerk getrokken met aandagt
de mis Gehoordt uit de Kerk koomende naa ons
teerhuis Getrockken een wijnig tijd vertoef te hebben,
bennen wij met volle Vrugt uit de stat naa de schijf
Getrokken en met volle vrugd Geschooten een wijnig tijd
Geschooten te hebben is het wit Getroffen dan
Tomas Hofsteeden en als kooning aangesoeken
alwaar hij tot een vereering heb gekreegen
een zillevere snuifdoos van 5,80, alwaar hij
de Broederschap een ½ ton Bier in verteering
heb gegeven van 5,00 Gulden aldaar den konink
tot zijn kooningin gekoozen heb. J. Hana Eikelenhoff
aldaar de kooninggin en de meisjes van de broerders Goed
getrakteert hebt, aldaar de kooninggin tot vereering
heb gekreeg 6 zillevere leepels, toen zijn
de Broeders des smisdags om 5 uren
de mijsjes gaan haalen van het teerhuis
van de koning en en naa ons teerhuis
getrokken en tot neegen uren ons vroolijk
en plezierig hebben gemaakt en toen alle broeders
naar hun eijgen heuise Gegaan.
Op den 20 Julij zijn wij Broeders vergaa
dert gewees om de verteering te maaken
verteering bedraa zig
f 48,25
en de uitgaave bedraag zig
f 43,62½
met dat wij de plaazen hebben verkogd
is ter in kas gebleeven die soma van
f 24,88½
Den Boekhouder die zig
vernoemt
E. Kloppenburg

139.
Naamen der Broeders
Tomas Hofsteede
D. Koenen
P. Lijzer
E. Kloppenburg
J. Bruns
D. van Steen
G. Bruns
J. Klatman
J. Dekkers
Hannus Gibe
J. Hof
J. Gizibus
G. Migels
Henk van Rijzewijck
B. te Steeg
H. Koppens
T. Migels
D. Wissenburg
J. Koobus van Groningen
H. Migels
Sander Renzen
Derk Berns
Matin Plasmans
D. Kloppenburg
B. Kloppenburg
K. Kloppenburg

als Koonig & Kaptijn
als Kijzer
als eerste vaandrik
als 2
als 3
als 4
als eerste vaanjonker
als 2, als 4 raatsheerplaats
als 3
als 4
als eerste raatsheerplaats
als 2
als 3
als tweede kaptijn
generaale
kornel
eerste luitenant
als 2
als 3
eerste adjudant

Aangenomen den 13 september 1848
Stheph. Neiljens
Deeze hebben zig laaten inschrijven:
H. Berns
G. Polman
N. Rutjens
T. Terwegen.

140.
(is blanco pagina)

141.
Op den vijfentwintigste Mei 1851 zijn
De Broeders in de School vergaderd geweest
teneinde te stemmmen.

[Dan volgen de namen, in de vorm van handtekeningen!]

A. P. Leijser
Hend Schuurmans
T.D. Peters
J.T. Feijth (??)
Hermanus Cremer
G.J.Weitjens
A. van Gendt
H. Peters
Hendrik Salemink
P. Visser
H. Peters Hartesteen
W. Peters, Bergerden
Doorus Bron
W. Peeters Pas
E. Janssen
S. Weitjes

142.
(is een blanco pagina)

143.

Met goedvinden van al de Broeders zijn
de volgende bepalingen vastgesteld.
Ten eersten niemand zal als broeder aangenomen
worden die den vollen ouderdom van achtien
jaren niet heeft berijkt. Ten tweede
zal niemand als broeder aangenomen
worden die bij andere personen dienstbaar
is. Ten derde aangezien de groote kosten
door de broeders in 52 en 53 gemaakt zal
elk nieuw lid verplicht zijn 2 guldens
50 cents aantekeningsgeld te betalen.
Zijnde deze bepalingen voorgelezen en
goedgekeurd en namens de Broederschap
ondertekend, Huissen, Juni 1854
Koning en generaal
Keizer en Kolonel
Generaal adjudant
Kapitein
1ste raadsheer

144.
Nadat onze broederschap, gedurende
vijf achtereenvolgende jaren, namelijk
van het jaar 1846 tot 1851, niet voor
haare gewonen plegtige optogten was
vergaderd, zoo ter oorzake van
onwillekeurige verwijdering van sommige broeders buiten deze gemeente, als
ook uit hoofde van onregtmatig terugblijven van andere, hier ter stede woonachtigen leden, wier namen nog onafgeschreven op de voorenstaande
bladzijden gevonden worden; zijn de
nagenoemde broeders, op verzoek van
de Weleerwaarden Heer Pastoor
T.B. Otten, den 25sten Mei 1851, in
de stadsschool bijeengekomen, ten einde
de broederschap weeder tot stand te
brengen.
Met overleg van den even vermelden welEerwaarde Heer, hebben dan, na gehouden
beraadslaging, de als toen nog aanwezige
Broeders, als: J. Hofstede, E. Kloppenburg,
J. Breuns, H. Van Rijschwijk, G, Bruens
J. Knueman, D. Kloppenburg en B. Kloppenburg
beslooten opnieuw, volgens oud gebruik
op de vroeger vastgestelde dagen, plegtstatig weder op te trekken, waarna
de ommestaande stemming en
inschrijving hebben plaats gehad.

145.
1851
Op den veirde zondag na paasen zijn de
broeders van Sint Lauwerens in de school
vergadert geweest om te stemmen over
het schijfschieten en is de meederheid van
stemmen gewees van ja.
Deze volgende hebben zig aangeteekend

A. Leijser
H. Schuumans
J.D. Peeters
H. Arst
H.M. Cremer
G. Weitjens
J. Van Gent
H. Peeters
H. Salemeink
P. Visser
H. Peeters
W. Peeters
D. Bron
W. Peeters
E. Jansen
J. Weitjens
W. van Heek
P. Cremer

H. Heij(a)man of Heijman
H. Jansen

146.

Op den Neegenentwintiste junij 1851
Sint Peter en Pauwels morgens om
acht uuren benne de broeders van sint
Louwrensius vergadert gewees in haar
teerhuis om neegen uuren onder het
leuijen van de klokken vorzien met
een koor Muzikanten van acht persoonen
ten Kerk getrokken en daar en daar
met aandagt de Hillige Meisofverhande
bijgewoont, uit de kerk koomende benne
wij volgens out gebruik naar het stathuis
getrokken een daar met volle vrugde
de vaadels gedraait toen een weijnig
tijt vertoef te hebben in ons teerheuis
is de gehele Broederschap pront om
twaalf uuren beuite de stat getrokken
om naar den schijf te schiten, eenige
uuren geschoote te hebbe, is het wit
getrofven door G. Bruens en is als
Kooning aangenoomen, hij heeft tot
een vereering gekreegen een zeilfver
snuisdoos van acht geulden en alwaar
hij een halven ton bier aan ons ge[g]even voor
de geheele Compani, hij heef tot
zijn Koningin gekoozen Koosje
Kersten, die heef goed en wel

147.

getraktteerdt en heeft tot een vereer
gekreegen een goude speldt van zeeve
geulden. De Broeders hebben met volle
vreugde en genoegen deze twee daagen
doorgebragd.
Zondag daaraan volgende de reekening
geslooten, de inbeuring bedraag zig

f 112,00

de uitgaaven bedraagen zig

f 110,60

in kas gebleeven
Die reekening geslooten bij het
bijzijn van de geheele Broederschap
door den Boekhouder E. Kloppenburg.

1,40

148.

De range der plaasen om gereegeld te trekken
E. Kloppenburg
G. Bruns
J. van Gent
H. Peeters
H. Peeters Hartesteen
H. Aarst
J.W. Bruns
J. Knaulman
T. Hofsteede
H. van Rijzewijck
M. Kreemer
W. Peeters, uit de pas
H. Salemeink
J. Weitjens
A. Leijzer
D. Peeters, steene paal
J. Daems Bron
W. Peeters, Berde{ren]
P. Veis
Steeve Weitjens

eerste vaandrik
eerste vaanjonker
Atjedant
Generaal
tweede Atjedant
Kornel
tweede vaandrik
tweede vaanjonker
Kaptijn
tweede Kaptijn, 3de Atjedant
eerste Raatsheer
tweede Raatsheer
eerste Leuitnant
veirde Atjedant
derde vandrik
derde vaanjonker
derde raatsheer
vijfde Atjedant
veirde vaandrik
veirde vanjonker

Soldate
W. van Heek
H. Schuurmans
E. Jansen
D. Kloppenburg
B. Kloppenburg
D. Cremer

Soldate
H.Jansen, klein Holthuij[zen]
H. Wegman
H. van Kalfs
A. Slegter ??
J. Peters
J. van Gendt

149.

1851
op den 10den Augustus, den feesdag van
den H Laurentius, patroon onzer
Broederschap, zijn de broeders vereenigd
onder de gebruikelijke plegtigheden,
naar de kerk getrokken, om aldaar
de H Mis bij te wonen,
De kosten der vertering, dien dag
door de broeders gemaakt, bedragen
gezamenlijk

f 29,75

Blijft alsnog in kas

f 0,59

De Reekening geslooten in het
bijzijn der geheele Broederschap
Door den boekhouder E. Kloppenburg
Wij ondergeteekende met goedveinding
van de geheele Broederschap
hebben wij afstant gedaan om rede
dat wij gehentt (?) waaren
E. Kloppenburg
J. Hofstede
J.W. Bruens
Dezen heeft zig laten inschrijven, op dato 1852 den 10 Junij
......... niet leesbaar

.....

150.
1853
Namen en Rangen der Broeders.
A. Leijser
1. Vaand[rik]
G. Bruens
1. Vaanjonker
Jan van Gent
Eerste Adjudant, Hof
H. Peters (Holn??)
Generaal
H. Peters (hoekst)
Tweede Adjudant
Joh. Artz
Coronel
P. Vis
2 Vaandr[ik]
Jan Kuuman
2 Vaanjonker
------------------Kapitein second.
e
3 Adjud: H. van Rijzenwijk
1 Kapitein/ Prem
Herm[an] Cremer
1 Raadsheer
W. Peters
Pasf.
2. Raadsheer
H. Salemink
1. Luitenant
+ G. Weitjens
4de Adjudant
F. Peters
[Steenenp]
3. Vaandr[ik ]
Herms Kalf
3. Vaanjonker
F. Brons
(Laak)
3. Raadsheer
W. Peters
(Berge[erden])
5e Adjudant
Kooning Everard Jansen,
4e Vaandr[ik]
Steph. Weitjens
4e Vaanjonker
Geen rang:H. Schuurmans,
Afteekenis
Herm. Kalfs
H. van Heek
Adolf Cremers
H. Wegman
H. Jansen
(kl. Holth[uisen])
P. van Gendt
Jan Peters-hoeven
Albe. Leijser
H. Peters,
Pasf
den boekh. S.W.H.L.

151.

Afteekening
den 13 Junij heeft zich bij mij af laten
teekenen: H. Schuurmans,

S.W.boekh.

B. Sluiter

R.G. Smitter

J. Alets

H.Willemsen

H. Manus Janssen

H. Thuis

J. Koene

N. Albers

D. Laurensen

L. Lentjes

H.R. Scheers

Jan van wirsen

E. Balkz

Gij Jansen

R. Berns

??

Leo

W. Brons
S. Hendriksen

W.D. Vermeulen

D. Schopman

St. Venhoefelt

Manus Jansen

A.J. Westeneind

H. Lentjes

J.H.H. Kemperman

Gerarus Wisseling

G. Kassteel

G. Biesterbos

C.D. Peeters

Hendrik Nuij

H. Derkssen

W. Maters

152.

Bij de weder tot standbrenging der Broederschap
van St. Laurentius bleek er een groote behoefte
te bestaan tot vernieuwing van twee faandels.
Temeer daar de Wel Eerwaarde Heer Pastoor
welwillend aan de Broeders van St. Laurentius
de eer heeft gegeven van met de faandels het
onlangs nieuw gekochte Maria beeld wanneer
dat in de Processie plechtig omgedragen wordt
te vergezellen. Zoo hebben dan meergemelde Broeders
onderling goedgevonden dat gedurende dit jaar
elk lid doet een maandelijksche contributie van
vijf stuivers bijdrage om in deze onkosten te voorzien.
Bovendien zijn de Adjudanten door den weleerwaarde
Heer Pastoor verzocht om op de feestdagen als de
Processie trekt de orde helpen handhaven.
Waarvoor de Broeders tevens welwillend hebben
bijgedragen om in

de kosten te voorzien van vijf

staven met zilverkruis en bal erop zijnde dit alles
tot meerdere eer en glorie van God en tot luister
van onze allerheiligste godsdienst door de op
bladzijde 150 vermelde broeders gegeven.

153.
1852
Op den vierden zondag na Paschen zijn
de Broeders van St. Laurens in de school
vergaderd geweest om over het schijf schieten
te stemmen en is bij meerderheid van
stemmen besloten van Ja.
______________
1852
Op dingsdag den negen en twintigste Junij
achttien honderd twee en vijftig, zijnde de
feestdag van de H. Apostelen Petrus en Paulus
hebben zich de zoo even vermelde broeders s’morgens
ten acht uren in het teerhuis bevonden en
om negen uren onder het luiden der klokken
voorzien met een koor muziekanten van zeven
personen naar de kerk getrokken en aldaar
de offerhande der H. Mis bijgewoond uit
de kerk getrokken hebben de broeders volgens
oud gebruik naar de plaats zich begeven
waar het voormalige stadshuis geweest is, en
aldaar vrolijk de vaandels gedraaid, en na
vervolgens een weinig tijds in het teerhuis vertoefd te hebben, is de geheele Broederschap

154.

om twaalf uren buiten de stad getrokken
om naar de schijf te schieten, na eenigen tijd
geschoten te hebben is het wit getroffen door
Everrardus Jansen en is als koning erkend,
heeft ter vereering ontvangen eenen zilveren
snuifdoos van negen gulden, waarvoor hij
een halve ton bier aan de geheele Broederschap
heeft gegeven, en tot koningin gekozen
Sophia Boekhorst, die de meisjes zeer wel
onthaald heeft, en tot eene vereering ontvangen heeft een goud slot van 10 gulden,
de broeders hebben met veel genoegen deze
twee dagen doorgebragt.

Den tweeden zondag daaraanvolgende de
rekening gesloten,
de inbeuring bedraagd zich

110,90.

de uitgaven bedragen zich

108,85.

in kas gebleven

2,05

De rekening, gesloten in tegenwoordigheid
der geheele Broederschap,
door den Boekhouder
H.W. Peters.

155.
1852
Den tienden Augustus zijnde de feestdag
van de patroon onzer broederschap St. Laurentius
hebben de broeders ‘s morgens de kaars naar
de kerk gebragt en aldaar den dienst der mis
bijgewoond, en vervolgens naar het teerhuis
terug getrokken alwaar zij zich vrolijk
‘s voormiddags vermaakt hebben, ‘s namiddags
hebben de broeders de meisjes bij voorgenoemde
koningin afgehaald naar hun teerhuis,
met een koor van vijf muziekanten,

de inbeuring bedraagd zich

f 44.68

de uitgaven bedragen zich,

f 50.06

te kort in kas
waarvan afgedragen: in kas geld

f

5.38

f

2,05

contributiegelden voor zeven maanden: f 42.00
3.33
in kasse

f

De rekening gesloten in tegenwoordigheid
der Broederschap door den boekhouder
H.W. Peters

38.67

156.

1853
Op den vierden Zondag na Paschen
zijn de Broeders van St. Laurentius
Broederschap in de School vergaderd
geweest om over het Schijfschieten te
stemmen en er is bij meerderheid van
stemmen besloten van Ja.
___________________
Den 29 Junij 1853 zijn wij Broeders s’morgens
om acht uuren in ons teerhuis vergaderd, en om negen
uuren voorafgegaan door een corps muziekanten, onder het
gelui der klokken en het uitvoeren van eenige muziekstukken
naar de kerk getrokken teneinde de heilige offerande der
mis bij te wonen. Na de heilige mis aandagtig bijgewoond te
hebben zijn wij in dezelfde orde naar ons teerhuis terug getrokken
alwaar wij tot twaalf uuren verbleven zijn alstoen is
de geheele Broederschap elk van een geweer voorzien naar
buiten getrokken teneind naar de schijf te schieten na eenige tijd
geschoten te hebben is de kleine schijf door den kolonel
J F Arts er afgeschoten en door de Broeders als koning erkend.
Hij heeft tot een vereering van de broeders ontvangen
een zilveren tabaksdoos ter waarde van 24 Guldens
De Koning heeft tot Koningin verkozen Maria Peters
van Bergerden welke de meisjes den volgenden dag
zeer wel onthaald heeft waarvoor zij vereerd is
met een Goud halssieraad en dito speld.
S’Namiddags om drie uuren hebben zich de broeders naar
het teerhuis der koningin begeven en zijn met de meisjes
in behoorlijke orde vandaar naar ons teerhuis getrokken
alwaar wij ons tot negen uuren hebben vrolijk gemaakt.
De koning heeft 3/4 anker wijn in de verteering gegeven.

157.

Rekening - Courant voor de Broeders van
St. Laurentius gedaan door St. Weitjens
verkozen als Boekhouder den vierden Zondag
na Paschen 1800 drie en vijftig en heden
zijnde de 10 Aug. of St. Laurentiusdag 1853
aan de door algemeene stemmen verkozen
Boekhouder Hermanus Cremer overgegeven
na mij als zoodanig op mijn verzoek eervol
ontslag te hebben verleend.

(157 vervolg)
Debet 1853
f

Voorzijde der vaandels

32.00

Bern Tersteeg voor leder om de stang

1.50

P. Kuppen Koperslager

5.50

A. Weitjens

1.25

Arts vaandels

der zijde

H. van Aalten Bier

1.11.-

Idem vragt

,75

Voor de luijers (?)

2.-

De Heer van Rossum voor wijn

27,20

Kloppenburg 3 Muzijka

12.-

In Cassa Junij

37.92

Contributie 25 leden, stave ? etc

12.50

H. Peeters Pas Inteekening

1,25

“

P. van Gendt

1,25

Adries Boek

4.-

J. Peeters hoeve, “

Antoon Rustjes

1,25

Alex Leijzer

N. Geesbers voor trommels

4,60

H. Schuurmans, afteekening

W. Janse

1.-

Contributie van 24 leden f 4.-

A. Leijzer

4,31

idem van 2 Leden,

19,54

Contributie voor de

Peimans

1,25
“

1,25

2.50
??

J. Pet

1,25
96.5.1.-

Pastoor Otten

8,40

dito P. Van Gendt

1.-

H. v. Rijswijk

2,40

dito H. Peters, Pas

1.-

Voor Goud betaald

2,60

Gr. Hofstede

&

.........

4.50

160,67
St. Laurentius ontvangen

12,60

Aan ra de Wall

10.-

Totaal

173,27

Aan Westeneine

2,-

Uitgaven

170,71

Aan de oarred

,71

Aan Arts(Koning)

4.-

Aan G. Weitjens

Blijft in Kas

,45
163.96

St. Laurentius uitgegeven
Samen

6.75
170.71

Aldus Rekening en verantwoording gedaan
In bijzijn van de gehele Broederschap door den
Boekhouder Herms Cremer.

2,56

158.

1853
Den 10 Augustus zijnde de feestdag
van onzen hoogverhevenen patroon zijn
wij Broeders van St. Laurentius volgens
gewone orde naar de kerk getrokken alwaar
wij met gepasten eerbied en aanbidding de
Heilige offerande der mis hebben bijgewoond.
Vervolgens wederom naar ons teerhuis teruggekeerd zijnde hebben wij het overige van den
dag in onderling genoegen doorgebracht. Zijnde
De rekening van dezen dag bij de vorige van
St Peter en Paul ingesloten, waarvan behoorlijk
rekening en verandwoording gedaan is door
den Boekhouder Herms. Cremer.

1854
Den vierden zondag na Paschen zijn de
Broeders van St. Laurentius in de school
vergaderd geweest om te stemmen en is er met
bijna algemeene stemmen besloten om
den 29 Junij naar den schijf te schieten,
waarbij de broeders ¼ ton bier genoten hebben.

Den 28 Junij heeft zich bij mij af laten
Tekenen P. Van Gendt.

Herms Cremer
Boekhouder.

159.
1854
Namen en Rangen der Broeders
Arnolds Leizer
G. Bruens
J. van Gendt
H. Peters, hoekst
P. Vis
J. Knuman
H. van Rijzewijk
G. Weitjens
Herms Cremer
W. Peters, Pasf
H. Peters
J.F. Arts
Everhd Jansen
Rud. Cremer
Theods Peters
Herms Kalff
H. Zalemink
W. Peters, Bergerden
Theods Brons
S. Weitjens
W. van Heeke
H. Wegman
H. Jansen
Alex Leizer
J. Peters
H. Peters

1st vaandrik
1st vaanjonker
1st adjudant
2de adjudant
2de vaandrik
2de vaanjonker
1st kapitein, 3de adjudant
2de kapitein, 4de adjudant
1st Raadsheer
2de Raadsheer
Koning en Generaal
Keizer en Kolonel
3de Raadsheer
4de Raadsheer
3de vaandrik
3de vaanjonker
1st leutenant
5de adjudant
4de vaandrik
4de vaanjonker
soldaat
idem
idem
idem
idem
idem

160.
1854
Den 29 Junij den feestdag der H.H.
Apostelen Petrus en Paulus, den voor de
Broeders van St. Laurentius sedert jaren
gedenkwaardigen dag was wederom aangebroken. S’morgens om acht uren waren dan
ook reeds al de Broeders op een enkele uitzondering
na in hun teerhuis vergaderd en gaven hiervoor
de beste bewijzen hunner belangstelling in de
Broederschap van St. Laurentius. De
Broeders hebben zich dan om negen uuren
onder de gebruikelijken vorm naar de kerk
begeven om de Hoogmis bij te wonen, bij welks
einde de Broeders in dezelfde orde naar
hun teerhuis teruggekeerd zijn. Vervolgens
om twaalf uuren hebben zich de Broeders
onder het uitvoeren van eenige muziekstukken
naar buiten begeven om schijf te schieten.
Na korten tijd geschoten te hebben werd de
kleine schijf door onzen generaal H. Peters
op wettige wijze getroffen die dan ook onmiddelijk door de Broeders als koning erkend is.
Die dan ook als een huldebewijs van de
Broeders ontvangen heeft een zilveren
tabaksdoos ter waarde van 22 Guldens.
Waarintegen het Z.M. behaagd heeft
de Broeders ¾ anker wijn ten geschenke
te geven. De koning heeft tot koningin

161.
verkozen de jongedochter Anna Vermeulen. Die den volgende
dag door de jongedochters vereerd is met zes zilveren
lepels, waarintegen H.M. de jonge
dochters aan haar teerhuis ontvangen en op
zeer heusche wijze onthaald heeft. Op welken
dag nadat door de Broeders zoo aan Geestelijke
als wereldlijke overheden door het draaijen der
faandels de gebruikelijke eer bewezen en de onwillige
betaler zonder genade in het water gegooid was,
de Broeders zich s’namiddags om half drie uuren
naar het teerhuis der koningin hebben begeven
om de Koningin met Hare Doorluchtige Gasten af te halen.
Het ongunstige weer verhinderde echter de Broeders
op de gebruikelijke wijze door de stad te trekken,
het stortregende onophoudelijk zoo dat een elk in
allerijl ons teerhuis trachte te bereiken. Alwaar
de Broeders in gezelschap der jonge dochters de
namiddag in gepasten vreugde hebben doorgebracht.
S’avonds om negen uuren hebben de Broeders
de danszaal dan ook verlaten, met het innige
genoegen van deze twee dagen in ware Broederschap
en stipte navolging van ons wetboek te hebben doorgebracht in die geest welke onze voorgangers en oprichters van onze Broederschap bij derzelve oprichting
hebben beoogd en van welke wij zullen trachten
nimmer af te wijken.
Namens de Broederschap
Den Boekhouder Herms Cremer.

162.

1854
Den tienden Augustus hebben wij
Broeders ons op de vanouds gebruikelijke
wijze plechtig naar de kerk begeven alwaar
wij na aan onzen patroon een kaars geofferd te hebben met gepasten eerbied
en aanbidding de heilige offerande der
Mis hebben bijgewoond. Het overige
van den voormiddag hebben de broeders
in onderling genoegen doorgebracht waarna
een ieder uit hoofde der veelvuldige
werkzaamheden zich huiswaarts heeft
begeven.

De uitgaven over het afgelegen jaar
bedragen

f

123,36

De ontvangsten

119,45
f

Het batig saldo van 53.
tekort in kas,

3,91
2,56

f

1,35

Zijnde van de gedane uitgaven door
het overleggen der rekeningen en
quitantien behoorlijk verantwoording
gedaan door den Boekhouder
Herms Cremer

163.
1854
Den tienden Augustus heeft zich
R. Cremer laten aftekenen.
Herms Cremer, Boekhouder.
1855
Den 29 April heeft J. Peters
zich laten afschrijven.
Herms Cremer, Boekhouder.
Den tweede Mei heeft zich
Herms Kalfs laten afschrijven.
Herms Cremer, Boekhouder.

Den vierden Zondag na Paschen zijn
de Broeders in de school vergaderd
geweest om over het schijfschieten te
stemmen en is door de meerderheid
besloten dit jaar niet na de schijf
te schieten

Henricus Peters gehuwd zijnde
Heeft mij den 28 Junij zijn aftekenings
geld ter hand gesteld.
Herms Cremer, Boekhouder

Den 29 Junij is E. Albers op zijn daartoe
gedaan voorstel met algemeene stemmen
door de Broeders aangenomen.

164.
1855

Den 24 Junij hebben de Broeders van
St. Laurentius een algemeenen vergadering
gehouden waarin onder anderen besloten
is tot opheffing van art 3 der bepalingen
door bovenvermelde Broeders in Junij 1854
vastgesteld, zie bladzijde 143. Zoodat elk
nieuw lid voortaan het van ouds vastgestelde
aantekeningsgeld aan de Boekhouder
moet voldoen om aangenomen te worden
hetwelk een gulden vijfentwintig cents
bedraagt.

Namens de Broeders
Den Boekhouder Herms Cremer.

Aan den Kapitein H. Van Rijzewijk
is op zijn herhaald en dringende aanzoek
door de Broeders eervol ontslag verleend
als zoodanig, en met algemeene stemmen
is bij die gelegenheid tot Kapitein
verkozen de tweede Kapitein Gerhardus
Weitjens, welke die verkiezing aangenomen
en onmiddellijk aanvaard heeft.

Het zilverwerk gewogen zijnde heeft men
bevonden zwaar te zijn 1 Ned. lb 7⅓ ons
en bestaande uit 35 platen, behalve welke
er nog een plaat van de Schuttersknecht is.

165.
1855,

Namen en Rangen der Broeders.

Arnolds Leizer

eerste Vaandrik

Gerhardus Bruens

eerste Vaanjonker

J. van Gendt

eerste adjudant
tweede adjudant

P. Vis

tweede Vaandrik

J. Knuman

dito Vaanjonker

H. van Rijzenwijk

Derde Adjudant

G. Weitjens

Vierde Adjudant, Kapitein

W. Peters Pas

tweede Kapitein

Herms Cremer

eerste Raadsheer

E. Jansen

tweede Raadsheer

H. Peters, molen

Koning en Generaal

J.F. Arts

Keizer en Kolonel

Vacant

derde Raadsheer

Vacant

vierde Raadsheer

Theods Peters

derde vaandrik

H. Zalemink

derde vaandrager

W. Peters, Berderden

eerste Luitenant

Th[e]ds Brons

vijfde adjudant

S. Weitjens

vierde Vaandrik

H. Jansen

vierde Vaanjonker

Alex Leizer

Soldaat

H. Peters Pas

“

E. Albers

“

K.Berendts

“

166.
1855,
Den 29 Junij den feestdag der H.H.
Apostelen Petrus en Paulus zijn de Broeders
s’morgens om acht uuren in hun teerhuis
vergaderd geweest, om negen begaven zich
de Broeders onder het statig klokkengelui
en het meesterlijk uitvoeren van eenige
toepasselijke muziekstukken naar de kerk.
na afloop der Hoogdienst zijn de Broeders
in dezelfde orde naar het teerhuis teruggekeerd,
en hebben het overige van deze dag in gepaste
vrolijkheid doorgebracht. Den volgenden
dag hebben zich de Broeders s’morgens
om negen uuren wederom naar de kerk
begeven ten einde de H. Offerande der
misse, welke voor de rust van diegenen
welke als lid dezer broederschap overleden
zijn, werd opgedragen, bij te wonen.
De namiddag van dezen dag hebben de
Broeders in gezelschap van jonge dochters
In gepaste vrolijkheid doorgebracht.
De ontvangsten van dit jaar bedragen f 80,50
De uitgaven beloopen f 73,68½
In 1854 tekort in kas
f 1,35
f 75,03½
Blijft in Kassa
f 5,46½
Zijnde hiervan in een daartoe gehouden
vergadering verantwoording gedaan.
Door den boekhouder
Herms Cremer

167.
1855
Het beeld onzer Heilige patroon hetwelk
door een nieuw vervangen zal worden uit
de kerk weggenomen zijnde, zoo hebben
de broeders dit jaar geen kaars geofferd
en zijn op dezen dag niet opgetrokken.
H. Cremer, Boekhouder
Huissen 10 Augustus

Den 23 December is onze broeder Hendrikus
Schuurmans, na een langdurig en smartelijk
ziekbed met geduld doorstaan te hebben, in
den hoogen ouderdom van 87 jaren en ruim
6 maanden overleden. In 1816 broeder geworden
zijnde heeft hij achtereenvolgens verschillende
betrekkingen bij de Broederschap met eere
waargenomen, en niettegenstaande de Broederschap
bij herhaling dreigde teniet te gaan was hij
de weder tot standbrenging steeds een
der eersten om tot haren herlevendigenden
bloei bij te dragen. In de laatste jaren uithoofde
zijner gevorderde leeftijd geen werkdadig deel meer
aan de optochten, enz, den broeders genomen hebbende.
Zoo hebben de broeders jaarlijks op den 29 Junij ter
zijner eere voor zijne woning de faandels gedraaid. Zijn
stoffelijk overschot is den 27 December door de broeders
plechtig begraven. Dat hij ruste in vrede.

168.
1855
De Uitgaven bij de begravenis van
H. Schuurmans bedragen
De ontvangsten “

f

“

7,16
6,50
-,66

H. P. en P, in kas gebleven
Blijft in Kassa

5,46½
f

4,80½

Huissen, 27 December
H. Cremer, Boekhouder
1856
Den vierden Zondag na Paschen
zijn de Broeders in de school vergaderd
geweest om over het schijfschieten
te stemmen en is bij meerderheid
van stemmen besloten den
29st Junij e.k. naar de schijf te schieten
en is K. Berendts als broeder aangenomen.

Den 8 Junij is G. Albers door
de broeders bij meerderheid van stemmen
als broeder aangenomen.
Gerhardus Bruens en
Alex: Leizer hebben mij hun
Aftekeningsgeld ter hand gesteld.
Herms Cremer, Boekhouder.

169.

1856
S’Morgens om acht uuren op den feestdag
der H.H. Apostelen Petrus en Paulus
zijn de Broeders in hun teerhuis
vergaderd en om negen uuren onder het
gelui der klokken en het uitvoeren van
eenige muziekstukken naar de kerk
getrokken. Na afloop der hoogmis zijn
de broeders in dezelfde orde naar hun
teerhuis teruggekeerd. Om twaalf
uuren zijn de Broeders om schijf
te schieten uitgetrokken en mogt aan
den tweeden vaandrik P. Viss weldra
de eer te beurt vallen Koning te schieten
en als zoodanig door de Broeders erkend
te worden. De Koning is door de Broeders
met een zilveren tabaksdoos van
24 Guldens vereerd waarintegen Z.M.
de Broeders ¾ anker wijn geschonken
heeft. De Koningin, de jonge dochter
E. Huberts is door de jonge dochters
vereerd met 6 zilveren lepels waarintegen
H.H. de jongedochters den tweeden dag
aan haar teerhuis ontvangen en op gepaste en
heusche wijze onthaald heeft.

170.
1856
Nadat door de Broeders aan alle formaliteiten
op dezen dag gebruikelijk voldaan was,
Hebben zich de Broeders s’namiddags
om drie uuren naar het teerhuis der
koningin begeven teneinde H.M. met
H.D. Gasten af te halen en hebben
tot s’avonds negen uuren in gepaste
vrolijkheid en naar Broederschap verenigd
doorgebracht. Wanneer een ieder tevreden
over de goede geest, in deze twee dagen
opnieuw bewezen in onze Broederschap
te bestaan, zich huiswaarts heeft
begeven.

Het zilverwerk met de nieuwe plaat
van H. Peters erbij gerekend
heeft men bevonden te bestaan in
36 platen wegende een Nederlands
pond, 7 ons acht en een half lood.

De ontvangsten over 1856
bedragen
1855 in kas gebleven

f 109,65
4,80½
114,45½

De uitgaven bedragen
Blijft in Kassa

114,37½
-,08

171.
1856
Namen en Rangen der Broeders
Arnt Leizer

eerste Vaandrik

Everts Albers

eerste Vaanjonker, 3de adj.

J.T. van Gendt

eerste Adjudant

H. van Rijzenwijk

tweede Adjudant

J.P. Arts

Kolonel

---

tweede vaandrik

J. Knuman

tweede Vaanjonker

G. Weitjens

Kapitein, 3de adjudant

W. Peters pas

tweede Kapitein

H. Cremer

eerste Raadsheer

E. Jansen

tweede Raadsheer

P. Viss

Koning tweede vaandrik

H. Peters

Keizer en Generaal

---

Derde Raadsheer

---

Vierde Raadsheer

Theods Peters

derde Vaandrik

H. Peters, Pas

derde Vaanjonker

H. Zalemink

Eerste Luitenant

W. Peters. Bergerden

vierde Adjudant

---

vijfde Adjudant

Theods Brons

vierde Vaandrik

S. Weitjens

vierde Vaanjonker

H. Jansem

soldaat

K. Berends

“

G. Albers

“

172.
1856
Den 10 Augusus zijn de Broeders
in hun teerhuis vergaderd en om
negen uuren naar de kerk getrokken
en na eens kaars ter vereering van
onzen Heiligen Patroon voor het
nieuwe keurig bewerkte beeld
ontstoken te hebben, en bij de
H. Offerande der mis tegenwoordig
te zijn geweest, naar het teerhuis
teruggekeerd en hebben eenige tijd
in onderlinge genoegen doorgebragt.
1857
Door vertrek naar België heeft zich
Everhardus Jansen laten afschrijven
Huissen den 3 Mei, Herms Cremer, Boekhouder
Den vierden Zondag na Paschen
zijn de Broeders in de School vergaderd
om over het schijfschieten te
stemmen en is door de meerderheid
besloten dit jaar niet te schieten.
De ondergetekenden zijn dit jaar
Als broeders aangenomen.
J.A. Sadelhoff
G.T. Kampschreur
W. Peters
J. Vollenberg

173.
W. Peters sec. Kapitein heeft mij
zijn afrekeningsgeld overhandigd.
Huissen Junij 1857. Herms Cremer, Boekhouder
Omtrent de feestelijkheden dit jaar op
den feestdag der H.H. Apostelen
Petrus en Paulus en volgende dag
door de Broeders gehouden, wordt men
naar het verslag van 1855 bladzijde
166 verwezen.
Van E. Kloppenburg de zilveren plaat
voor zijn vroeger Koningschap ontvangen
hebbende, zoo bestaat het zilverwerk
thans in 37 platen wegende 1 n[ieuw] pond, 8 ons
1 lood.
Everardus Albers heeft zich laaten afschrijven.
Herms Cremer, Boekhouder
Den Julij hebben de Broeders de plegtige installatie
van onze stadgenoot den WelEerwaarde Heer G.
Verwaaijen nieuw benoemd Stadskap. en Vicarius
van Huissen door hunne tegenwoordigheid trachten te
verhoogen en werd hun bij de aankomst is de met smaak
versierde Kapellanij op een hartelijke wijze door den
geïnstalleerden voor hunne welwillendheid dank gezegd.
Verders hebben wij onder het uitbrengen van menige toast op
het langdurig bekleeden door den nieuwbenoemden van het
vicariaat alhier den avond van deze voor de gewenste vreugdevolle
dag in gemeenschap met de Broeders van St. Gangulphus onder
ongewoon genoegen doorgebragt.

174.
1857
Namen

Rangen

Arnds Leizer

eerste Vaandrik

Everhs Albers

eerste Vaanjonger, 5e Adj.

J. T. Van Gendt

eerste Adjudant

H. van Rijzewijk

tweede Adjudant

J.T. Arts

Kolonel

........

tweede Vaandrik

J. Knuman

tweede vaanjonker

G. Weitjens

Kapitein, derde adjudant

J.A. van Sadelhoff

Sec Kapitein

Herms Cremer

eerste Raadsheer

H. Jansen

tweede Raadsheer

J.P. Vis

Koning, tweede vaandrik

H. Peters

Keizer, Generaal

W. Peters Jacz

Derde Raadsheer

H. Berendts

Vierde Raadsheer

Theods Peters

Derde Vaandrik

H.Peters Pz.

Derde Vaanjonker

H. Zalemink

Eerste luitenant

W. Peters, Bergerden

Vierde Adjudant

Ph. Brons

Vierde Vaandrik

H. Weitjens

Vierde Vaanjonker

G. Albers

soldaat

G.P. Kampschreur

“

Theod. Gerritzen

“

175.
1857
Den 11 Augustus hebben de Broeders zich
op de van ouds gebruikelijke wijze plegtig
naar de kerk begeven, na aan onzen H.
patroon een nieuwen kaars voor zijn
beeld ontstoken te hebben, hebben de
Broeders zich na het einde van het
H. Misoffer naar hun teerhuis terug
begeven en een enigen tijd in onderling
genoegen doorgebracht.
De ontvangsten over dit jaar St. P.P.
en St. Laurentius ingesloten, bedragen f 125,48
De uitgaven
Zoodat in Kas aanwezig is

102,65
f

Welke zom met nog eenige invorderingen
bestemd is voor den aankoop van een vaandel
en is deze rekening onder overlegging
van de noodige stukken in een daartoe
gehouden vergadering door de Broedersschap
goedgekeurd.
Den Boekhouder Herms Cremer.

1858

Den vierden Zondag na Paschen

zijn de Broeders in de School
vergaderd geweest om te stemmen
en is besloten den 29 Junij ek
naar de schijf te schieten.

22,83

176.
1858
Den 29 Junij hebben de Broeders na
s’morgens de Hoogmis te hebben bijgewoond,
zich om twaalf uuren naar buiten begeven
om schijf te schieten, alwaar het den derden
Raadsheer W. Peters gelukte koning te schieten.
Dat een eereprijs een zilveren tabaksdoos
van 24 guldens van de Broeders ontvangen,
hebbende, zoo is door hem aan de Broeders
3/4 anker wijn geschonken.
Den volgende dag hebben de Broeders
het H. Misoffer voor de overledenen dezer
Broederschap opgedragen, bijgewoond.
En zijn de jongedochters door de Koningin,
de jongedochter Johanna Schreurs aan
haar teerhuis genoodigd en op zeer gulle
wijze onthaald. De koningin heeft van
de jongedochters eine goude speld van 11
guldens ter vereering ontvangen.
S’Namiddags hebben de broeders in gezelschap
der jongedochters zich naar het teerhuis
der broeders begeven en den avond in
ongestoord genoegen doorgebragt.
H.Peters en J.H.Arts hebben
zich den 28 Junij laten afschrijven.
Herms Cremer
Boekhouder

177.
1858
Namen
Arn[oldu]s Leizer
G. Albers
H. van Rijzewijk
G. Weitjens
G. Kampschreur

Rangen
1st Vaandrik
1st Vaanjonker
1st Adjudant
2den Adjudant
Generaal
Kolonel
e
De 2 adjudant
Kapitein
J.A. van Sadelhofs
Sec. Kapitein
s
Herm Cremer
1st Raadsheer
H. Jansen
2de Raadsheer
W. Peters
Koning 2
P. Vis
Keizer, 2de Vaandrik
? Koning
3de Raadsheer
K. Berendts
4de Raadsheer
Theod[oru]s Peters
3de Vaandrik
H. Peters, Pzn
3de Vaanjonker
H. Zalemink
1st luitenant
W. Peters, Bergeren
4de adjudant
Theod[oru]s Bakons
4de vaandrik
S. Weitjens, A. Vollenberg 4de vaanjonker
T. Gerritsen
soldaat
J. Vollenberg
soldaat
H.Prins
soldaat
A. en J. Vollenberg en H. Prins hebben zich laten inschrijven
Huissen, 29 Junij 1858
J. Knumens, tweede vaanjonker en
J. van Gendt 1ste adjudant zijn afgeschreven
en hebben mij hun afteekenings geld overhandigd.
P. Vis is niet tegenwoordig geweest,
doch heeft halve verteering betaald.

178.
1858
Het zilverwerk gezien hebbende heeft
men geteld 37 platen wegende 1,8 lb [pond], 7 ons 8½ lood.
de door P.Vis nog verschuldigde
plaat is nog niet ingekomen.
Den 25 Julij werd de derde vaanjonker
H. Peters aan de Broederschap door de
dood ontrukt, zijn stoffelijk overschot is
door de Broeders plechtig begraven.
Den 10 Augustus den feestdag
van den H. Laurentius onzen
patroon, hebben de Broeders zooals
gewoonlijk zich naar de Kerk begeven
en na aldaar het heilig misoffer
voor de Broederschap opgedragen
te hebben bijgewoond en eene nieuwe
kaars voor het beeld van onzen H.
patroon geofferd te hebben, naar het
teerhuis terug en hebben eenige tijd in onderling
genoegen doorgebragt.
De ontvangsten over dit jaar met inbegrip
van het in Kas geblevene over
1857 bedragen
f 148,63
de uitgaven in hetzelfde tijdperk
121,95
zoodat in Kassa is
f
26,68
Bovenstaande Rekening is onder overlegging
der noodige bewijzen door de Broederschap goedgekeurd.

179.
1859
Den vierden Zondag na Paschen is door
de meerderheid der Broeders besloten
den 29 Junij te schieten.
G.Weitjens en W. Peters van Bergerden
hebben mij hun aftekeningsgeld
overhandigd,
Herms Cremer, Boekhouder.
Na in den morgen van den 29 Junij op den gewoonen
tijd in ons teerhuis vergaderd te zijn en in de
Kerk het heilig misoffer te hebben bijgewoond
zijn de Broeders om twaalf uuren buiten
de stad getrokken om de schijf te schieten en
mogt mij het geluk ten deel vallen Koning
te schieten en als zoodanig door de broeders
erkend te worden. En mogt ik het genoegen hebben
een fraai zilveren Cilinderhorlogie van de Broeders
als Eereprijs te ontvangen. De Koningin Dorothea
Jansen heeft den volgenden dag de jonge dochters
waardoor zij vereerd is met eenen gouden speld
aan haar teer huis ontvangen. Nadat door de
broeders het heilig misoffer voor de overledenen
was bijgewoond hebben zij zich s’namiddags
naar het teerhuis der koningin begeven en zijn
met H.M. en hare gasten plechtig naar ons teerhuis
getrokken en hebben dien avond verder in genoegen verenigd
doorgebracht.
Herms Cremer
J.Peters A.z. is als broeder aangenomen.
H. Willemsen als broeder aangenomen
Herms Cremer, Boekhouder.
.

180.
1859
Naamlijst der Broederschap
Arns Leizer

1ste vaandrik

G.Albers

1ste vaanjonker

H. van Rijzewijn

1ste adjudant
2de adjudant

G. Kampschreur

Generaal
Kolonel

J.A. van Sadelhoff

Kapitein
Sec Kapitein

Herms Cremer
W. Peters Jac

’s

Koning, 1ste Raadsheer
Keizer, 3de Raadsheer

H. Berendts

4de raadsheer

Theod. Peters

2de vaandrik

A. Vollenberg

2de vaanjonker

H. Zalemink

1ste Luitenant

Theods Brons

3de Vaandrik
3de Vaanjonker
4de Vaandrik
4de Vaanjonker

P. Gerritzen

Soldaat

J. Vollenberg

“

H. Puim

“

J. Peters, A.z.

“

H. Willemsen

“

181.

Door bijvoeging der platen van P. Visser
en W. Peters bestaat het zilverwerk
thans in 39 platen. En door het bij voegen
van de plaat van Hermanus Kremer bestaat het
tans in 40 zilverplaten.

Den 10 Augustus zijn de broeders in hun
teerhuis vereenigd vervolgens naar de
kerk getrokken, om het Heilig misoffer
dat voor de Broederschap werd opgedragen
bij te wonen en een kaars ter eere van
onzen heiligen patroon te offeren.
Na afloop dezer plechtigheid zijn de
Broeders naar hun teerhuis terug gekeerd
waardoor de feesten van dezen dag besloten zijn.

De ontvangsten over dit jaar bedragen f 115,45
Van kassa gebleven A. p.

26,68
f 142,13

De Uitgaven beloopen

145,16

Zoodat er een te kort is ad

f

3.03

En is van deze verantwoording gedaan en
dezelve door de Broederschap goed gekeurd.
Herms Cremer, B.H.

182.
1860
Den vierden zondag na Paschen
is er bij meerderheid van stemmen
besloten den 29 Junij schijf te schieten.

H. Willemsen heeft zich doen afschrijven.
H. Jansen heeft zich laten afschrijven

De ondergetenden zijn als broeders aangenomen.

(Daaronder volgt een lijst van 19 handtekeningen en
1 kruisje. Veel handtekeningen met potlood en slecht
leesbaar).

183.

Den 29 Junij waren de Broeders s’morgens
om acht uuren in hun teerhuis vergaderd
begaven zich om negen uuren onder het
gelui der klokken en het uitvoeren van
eenige toepasselijke muziekstukken naar
de kerk ten einde de H. offerande der
mis bij te wonen. Na afloop der Hoogdienst
zijn de Broeders in dezelfde orde naar hun
teerhuis teruggekeerd.
Om twaalf uuren naar buiten getrokken,
mogt aan G. Albers na een langdurigen
kampstrijd het geluk ten deel vallen koning
te schieten, onmiddellijk als zoodanig door
de Broeders erkend zijnde heeft hij tot
vereering een zilveren tabaksdoos ontvangen.
De koningin Gerharda Joosten is door de jonge
dochters vereerd met een gouden speld.
En zijn de jonge dochters door haar den volgenden dag aan haar teerhuis ontvangen.
Nadat door de broeders het op dezen dag
gebruikelijke verrigt was, zijn zij s’namiddags ten 3 uuren naar het teerhuis der
Koningin getrokken en hebben H.M. met
hare gasten afgehaald om den avond vereenigd
in genoegen door te brengen.
Herms Cremer, Bh.

184.
1860
Naamlijst der Broeders
Arns Leizen
Theod Gerritsen
H van Rijzewijk
J.A. van Sadelhoff
G. Kampschreur
De Koning
J.P. van Sadelhoff
W. Eurde
G. Albers
Herms Cremer
W. Peters
K. Berendts
P. Omkers
W. Wouters
Theod Peters
A. Vollenberg
H Zalemink
W. Giezen
H Puim
J. Peters
W Wouters
P Brons
W Giezen
H Puim
Giezen
W Eeuwen
P Omkes
W Wouters
P van Dalen
J van Aalten
B Derkses
L Roest

X

1ste vaandrik
1ste vaanjonker
1ste adjudant
2de adjudant
Generaal
Kolonel
Kapitein, 2de adjudant
Sec. Kapitein
Koning
Keizer, 1ste vaanheer
2de Raadsheer
3de Raadsheer
3de adjudant
4de adjudant
2de vaandrik, volgt op kolonel
2de vaanjonker
1ste Luitenant
5de adjudant
4de Raadsheer
3de vaandrik, zie 2 vaandrik
3de vaanjonker
4de vaandrik
4de vaanjonker
soldaat
“
Hermanus Janssen
[onleesbaar]
[onleesbaar]
[onleesbaar]

185.

Ontvangsten
Mei
13

Willemsen

1860
f

Uitgaven

-,25

H. Willemsen

-,75 Junij 1859 te kort in Kassef 3,03½

A Pollenberg

- ,50

Etentje

J.A. van Sadelhoff

- ,30

Kampschreur Peters

Theods Peters

1,10

en Siepman

Junij 18 A. Leizer Sacrament - ,25

29

2,50

1,25

handkarjongens

-,30

H van Rijzewijk

- ,30

de muziek

34,-

H Puim

- ,25

de Koning

5,-

G Gerritzen

- ,25

Thomas Hoften voor

G Brons

- ,50

het maken van een

G Peters

- ,50

faandelstang

K Berendts

- ,25

de luijers

2,-

H van Rijzewij

- ,25

Pastoor G Rottes

5,-

J. Peters Contrib

5,-

A. Leizer

1,35

28,-

id, 4de vaandrigschap 2,50

Erven Cremer

4,93

H Puim

5,25

Jac Giesbers

4,50

H Zalemink

5,-

Vrouwe Rutjes

- ,75

A Vollenberg

5,-

Aug.

J van Sadelhoff

5,-

9

W Wouters

4,-

W Eeuwen

4,-

per contante bij het

Leendert Roes

4,-

afgeven van dit boek

G Albers

5,-

H van Rijzewijk

5,-

Theod Peters

5,-

door de Broederschap

P Omkes

4,-

goedgekeurd

f

92,61½

Zingende St Laurentius
Totaal

3,80
f

96,41½

3,88½
f 100,30

vervolg van blad 185.

B Gerritzen

5,-

B Brons

5,-

W Giezen

4,-

Thn van Dalen

3,-

J van Aalten

3,-

Theods Peters faandeloting

1,35

H Jansen afteeken

1,25

A Leizer Contrib

5,-

Herms Cremer

2,50

Plaat JA van Sadelhoff

1,25

“

T Geutzen

1,-

Afz

J van Gendt en Willemsen
Totaal
Herms Cremer afteeken

2,50
f 99,05
1,25
f 100,30

186.

Ontvangen Den 10 Augustus 1860
Hermanus Kremer in kas

3,88

G. Albers boeten

-,25

Derk Sen aantekeningsgeld

1,25

J Peters

-,25

Bart Derksen kontributie

1,25

A Leijsser

-,25

Willen Euiser

1,25

Retoomkes

-,25

Willem Wouters

1,25

W Peters

-,25

Romkes

1,25

P Vollenberg

-,25

Jan Peters

1,25

D Brons

-,25

Arnt Leizer

1,25

H Puin

-,25

Gijs Albers

1,25

J van Aalten

-,25

Hendrik van Rijzewijk

1,25

W Peters

-,25

Jan van Aalten

1,25

Theodorus Peters

-,25

Jan Sadelhof

1,25

Anton Vollenberg

-,25

Toon Follenberg

1,25

Hendrik Salemink

-,25

Derk Brons

1,25

Hendrik Puin

-,25

Hendricus Puin

1,25

W Eeuwen

-,25

Willem Peters

1,25

Johanus Peters

-,25

Theodorus Peters

1,25

Kinlus Berends

-,25

Hendrik Salemink

1,25

P Oomkes

-,25

Dorus Geertsen

1,25

Willem Giesen

1,25

Voor het inwijdings

Frans van Daalen

0,75

feest van de jonge

Lindert Roest

0,75

Priester met namen

Kinlus Berends

0,75

P Oomkes derde adjudant

3,25

Willem Eeuwsen,sekond Kap 1,25

Hub Peter J Witjes

10,00
14,50

Vervolg van blad 186

Willem Wouters 4 adjudant

2,-

Willem Giesen 5 adjudant

1,00

4 vaanjonker

0,50

H Puin 4 Raadsheer

0,75

39,13
in gebeurt de som

53,63

Willem Wouters 3 vaanjonker 0,75

uitgaaf

53,34

H Puin 5 adjudant

in kast

00,29

0,75
Som

39,13

187.

voor De uitgaven van de verteering van lourens en derden
van het feest van P Albers
voor fijf muzikanten met lourens

10,00

voor fijf muzikanten en pook, zamen

3,00

voor De verteering Der muzikanten met het feest

1,70

voor De verteering Der jonge dogters bij sipman

3,20

voor het tromen van lourensdag

1,00

De vaandels gerippereerd

0,50

in De kerk een zingenden dienst

3,80

voor De geleverde wijn

13,20

voor De verteering Der muzikanten

2,70

Een kwarton bier

3,15

55 kruiken bier voor de kruik gerekend 13 Cents

7,15

twee glaassen gebroken
voor De huur van het teerhuis
voor het luiden Der klokken
De uit Gaaf is zamen

,24
3,00
80
53,34

188.
1860
Op Den 10 Augustus De veestdag van onzen heilige
Patroon Sint Lourens si us waaren De broeders smorgens
om half negen uuren vergaderd in hun teerhuis
uit het welk zij gezamelij onder een koor van zes muzikanten
En onder het luiden Der klokken en Eenige toepasselijke muzikstukken naar De kerk getrokken om het
Heilige mis ofer dat voor De broeders schap werd opgeDragen bij te wonen. na afloop der heilige dienst ben
de broeders verder onder het luiden[van] de klokken en
eenige toepasselijke muzikstukken langs een anderen
weg weder naar hun teerhuis terug gekeerd waar
zij in de grootste genoegen De voormiddag hebben
Doorgebragt volgens afspraak ben zij smiddags
om twee uuren weder gezamelij in hun teerhuis
weder vergaderd geweest en toen het ravelje [reveille] van
Den tamboer weder om geslagen wierd zijn allen
Broeders weder om met volle muzik door de stad
getrokken om naar het teerhuis der konigin te gaan
daar gekomen zijnde hebben de broeders zichg weder
onder eenige toepasselijke muzikstukken met de jonge
dogters vrolijk gemaakt en toen zijn wij wederom
gezamenlijk volgens de rang met de jonge dogters van het
teerhuis Der koninging wederom naar het teerhuis der
Koning getrokken al waar zij den namiddag in gepaste
vrolijkheid Hebben doorgebragt.
Hendrik Salemink Boekhouder.

189.
1861
Op den vierden zondag napassen zijn de broeders
van sint lourensius met kont sent van de
welEerwaarde heer, paastoor in de school vergaaderdt geweest om te stemmen over het
schijfschieten en toen is er besloten om op
den 29 Junij naar de schijf te schieten
met meederheid van stemen.

Met volle toe stemming van de broederschap
zij deze ondergeteekende als broeders van
sint lourensius aan genomen
Peterus Koenen
Hendrik Kemperman
Antoon Melgers
Lambertus Schrijver
Jacobus Peters
Met Goedvinding van de geheele broederschap hebben zig wegens den huwelijken
staat laat afschrijfen zonder afteekeningsGeld te gefen Arnt Leijsters eerste vaandrik
Jan van Zadelhof kapitein
Gijs Aalbers als koning

190.
1861
Ontvangst van aantekeningsgeld en konterbuties

van Hendrik Kemperman 1,25
Pit Koenen

1,25

Koen Engelen

1,25

Lambertus Schrijver

1,25

Gradus Engelen

1,25

Jakobus Peters

1,25

Willem Wouters

3,00 van de tweede adjudant

Gradus Engelen

1,25 voor kornel

Lindert Roest

1,75 sekonde kaptijn

Hendrik Salemink

2,25 eerste raadsheer

Toon Engelen

2,00 eerste adjudant plaats res??

Kobus Peters

2,75 vierde vaandrik

Jan Bertus Schrijver

1,25 vierde adjudant plaats res.

Pet Koenen

1,50 derde vaanjonker

Lindert Roest

1,00 tweede adjudant plaast

Bart Derksen

-,50 derde adjudantplaatsver

Lambertus Schrijver

-,50

Hendrik Kemperman

-,25

Van Hendrik Boerboom

5,00

Dorus Peters

4,00

Dorus Geertsen

4,00

Gradus Engelen

4,00

Willem Wouters

4,00

Lindert Roest

4,00
48,50

191.

Ontvangst voor aanteekings geld en Kontrib[utie]

Jan Peters

4,00

Korn Vollenberg

4,00

Hendrik Salemink

4,00

Willem Peters

4,00

Kornelus Berends

4,00

Hendrikkus Pruin

4,00

Willem Eeuwen

4,00

Peter Oomkus

2,00

Ferk Brons

4,00

Antoon Engelen

2

Lambertus Schrijver

4,00

Willem Giessen

4,00

Bart Derksen

4,00

Hendrik Kemperman

4,00

Pit Koenen

4,00

Jakobus Peters

4,00

Jan van Aalten

3,00

Op het selinders aloi ontvangen 3,00
66,00
50,50
De inbeuring is tezamen totaal

116,50

192.
1861
Ontvangst voor de uit gaaf van het feest van
peter en pauel voor het muzik de som van
voor het luiden de som
voor het vlambouwen en de mis samen de som
Een kan jenever voor de muzikanten

40,00
2,00
11,00
0,65

voor het rondrijden met janus dibbus naar het water
bij de kastelijns uitgegeven
voor dri halven ton bier zamen

2,55
18,30

voor het meeibrengen van het bier van vragt

0,90

voor het maken van een nieuwe schijf

3,00

voor een nieuw zilver selinder zakhorlozie

16,00

voor een nieuwe vaandelstang

0,35

voor een kan jenever voor de muzikanten

0,65

voor broodjes worst en kaas en boter, zamen

2,20

voor kloppenburg en den blekken zamen

6,00

voor het trommen voor koos

2,00

voor de schulte knegt

1,50

voor fijfendertig flessen wijn
voor de huur van de kamer

19,08
3,00

voor glaas en kruiken die er gebroken zijn en
drank voor de muzikanten en schuttekengt [knegt]

5,30

voor de muzikanten met het schijschieten bij
Gijs Albers verteert een half bond te bak
De uitgaaf is tezamen de som van eenhonderd

0,80
135,28

193.
1861
Op den feesdag van Peter en Pauel den
29 junij waren de broeders van Sint Laurensius
om half negen in het teerhuis vergadert
met hun tamboers en muzikanten ten getale
van acht perzonen onder de direksi van
Evert kloppenburg om halftien sloeg den
tamboer het varelje en toen zijn wij schutten
broeders in een net fraaijen uniform naar de
kerk getrokken zonder schietgeweer of buksen
maar onder het glui der kloken en onder het uitvoeren van eene nette toepaselijke muzik stuken
en toen de hoogdienst geeindigd was zijn
wij weer onder het luiden der klokken en onder
het uitvoeren van eenige toepasselijke muziekstukken naar de plaats van het oude stadhuis getrokken al waar onze vaandriks op
de plegtigste wijze haare vaandels gedraaid
hebben en van daar zijn wij weder naar ons
teer huis getrokken en toen zijn wij allen
op last geven van de kaptijn weder om een uur
prezend geweest en toen zijn wij allen
uit getrokken met buksen en met een koor
van duitse musikanten ten getallen van 9 perzonen na eene lange kamp strijd gestreeden te hebben is door onze oudste konig
Willem Peters het wit af geschooten en
zoo weder om als konig willem den tweeden

194.

door de broeders schap erkend waarvoor hij
van de broeders tot vereering heeft gekregen
een zilver selinders zak horlozi van 16 gulden waar voor
de broeders ter vereering heef gegeven een
halfen ton bier van 6,40 cens, Johana Giesen tot konigin
gekozen de koningin met een gouden spelt vereerd zijnde heef den volgden dag de jonge dogters
aan haar huis ontvangen naar dat de broeders
den anderen dag de der overleden plegtig hadden bijgewoond, zijn zij snamiddags om dri uuren
naar de koningin getrokken om haar plegtig
met haaren gasten aftehalen en van hier zijn wij.
Den tweeden prijs was een zilver madelje
het welk ten deel is gevallen onzen oudsten
broeder en boekhouder van de schutterij
[we]derom naar het teerhuis der koning getrokken
en daar hebben wij den namiddag in gepaste vrolijkheid doorgebragt en hebben al
zoo ons tweehonderste jaar met de grootste
op luistering geviert
Hendrik Salemink, Boekhouder, 1861.

195.
1861
Op den veesdag van onzen heiligen patroon
zijn wij schutters broeders in ons teer huis
vergaderdt geweest maar om reden dat
het zoo druk was waar het getal zoo gering
dat wij niet in staat waaren om te trekken
en toen benen wij maar zonder vaandels of
trom of muzik naar de kerk getrokken
En hebben toen de heilige mis bij gewoond
en na en heiligen dienst bijgewoond te
hebben zijn wij weer naar ons teer huis terug gekeerd daar eenige uuren vrolijk onder elkander doorgebragt te hebben zoo zijn
wij weder naar huis te rug gekeerd. acht
dagen naar het veest zijn wij weder in ons
teer huis bij Elkander geweest en hebben
de rekening besloten en dit bedroeg zig 11,45
Den boekhouder Hendrik Salemink

1862
Op den vierden zondag na pasen
Benen wij schutte broeders met konsent van onze
Paastoor in de school vergadert geweest om
te stemmen over het schijf schieten en toen is
er met meederheid besloten om naar den
schijf te schieten op den 29 junij al waar
Het van ouds gebruikelik was. opgemaakt door
Den boekhouder Hendri Salemink.

196.
1862
Voor konterbutsigelden ont vangen van de broeders

Dorus Peters
5,50+
Dorus Gerritsen
5,50+
Willem Wouters
5,50+
Pit Koenen
5,50+
Lindert Roest
5,50+
Jan Peters
5,50+
Toon Vollenberg
5,50+
Hendrik Salemink
5,50+
Willem Peters koning een plaat gegeven
Kornelis Berends
2,75
Hendrikkus Puin
5,50+
Dirk Brons
2,75
Toon Engelen
5,50+
Jan van Aalten
5,50+
Jakobus Peters
5,50+
Lambertus Schrijver
5,50+
Bart Dersen
5,50+
Hendrik Kemperman
2,75
Piet Berends
3,00+
Willem Brons
3,00+
Johanus Koens
2,00+
Hendrikkus Scheurs
2,00+
Manus Jansen
2,00+
Dorus Lourens
2,00+
Evert Balk
2,00+
Toon ten Westeneind
2,00+
Dorus Hendriks
2,00+
Soma
105,25

197.
1862
uit Gaaf voor het veest van peter en paulus
voor de muzikanten bij kamschuur
0,60
krisbaas voor muzikanten en onzen misdadigen
1,00+
voor na het water brengen en schijf dragen
3,00+
Jan Rijmen twee dagen met de vork
3,50+
Hendrikken Kloppenburg voor het muzik
30,00+
voor het luiden der klokken
2,00+
Anton Peters voor de wijn en kamer
huur en voor de ruiten en glaasen zamen
29,26+
voor gijs albers plaat moeten uitkeeren
2,50+
voor een ton bier
12,00+
voor koos voor het tromen en schutteknegt
3,00+
en voor het schijf groen maken ripperee
2,00+
voor het maken van de vaandels
1,50+
voor het maken van een bal aan een ?
0,75
voor de pastoor voor missen en vlambouwen
11,00+
voor de muzikanten bij gijs met schijfs
1,00+
voor een nieuwe te baks doos voor de koning
2,50+
voor het maken van het vooijsvendel bij sander
1,00+
ingebeurt een honderd 107,75 hoofdsom
106,61
uitgegeven in het geheel 106,61, in kas 114 Cens.
1862
Het zilverwerk gewogen hebbende in bij zijn
van de raadsheeren en sekonde kaptijn bevonde
Hebbende daar aan met den nieuwe plaat van G. Albers
en Willem Peters te zamen 43 plaaten en wegennDe te zamen vierpondt min een half ons
Pit Rijnhoud heeft zijn afteekinings gel eerlijk betaald
Gradus Engelen heeft mijn zijn afteekenings ter hand
gesteld

1,25
1,25

198.
1862
Naamlijst van de broeders van sint Lourens
Tamboermajoor
Eerste vaandrik
Eerste vaanjonker
Generaal
Kornel
eerste adjudant kaptijn
tweede adjudant
Derde adjudant
vierde adjudant
tweede vaandrik
tweede vaanjonker
fijfde adjudant X
Sekonde kaptijn
Eerste raadsheer
tweede raadsheer
De koning en boekhouder
De kijzer
Derde raadsheer
Vierde raadsheer
Derde raadsheerik
Derde vaanjonker
Eerste luitenandt
eerste adjudant
twee adjudant van X
Derde adjudant van X
vierde adjudant van X
Lourens vierde vaandrik
Vierde vaanjonker

Evert Balk
o
x
nee o
Dorus Peters
Wisseling Deplaats
2,00
ja 1,50
o
Bernadus Sluiter
Jan van aalten
1,60
o
Willem Wouters
Lambertus Schrijver
Hendrikkus Puin
1,50
o
ja
betaald
Dorus Schotman
Jan Peters
ja
betaald
Toon Vollenberg
o
ja
betaald 1,10
Johanus Koene
niet
betaald
Lindert Roest
o
Willem Brons
Dorus Hedriks
Hendrikkus Johanus Salemink
0
Willem Peters
0
Antoon Melgers
toon ten westenwind niet betaald
Jacobus Peters
0
Rut Beerends
niet
betaal 1,00
ja
betaald 1,10
Johanus Scheers
betaald
van Wouter Pitkoene ja
Lambertus Schreven Bart Derksen
Hendrik Puin Jan Mets
Schotman Hendrik Jansen
betaald 0
Lourens
niet
3,40 o
ja bet 1,70
Manus Jansen
117,00

199.
1862
Den 29 junij op den feesdag van onzen heiligen
Apostelen peter en paulus den voor den broeders
van sint laurenius sedert jaren gedenkwaardigen
dag was wederom aan gebroken. S’morgens om half
negen uuren waren dan ook de meeste Broeders
waar nog een held haftig harten was, vergadert
in hun teer huis en gaven hier door de beste bewijsen
hune belangstelling in De schutterij van st
Laurenius broederschap. de broeders hebben zig dan
om negen uur naar de kerk begeven onder het luiden
Der klokken en onder het uitvoeren van vraai muzik
en hebben aldaar den hoogdienst bij gewoond
de
kerk uit zijnde zijn wij weder om onder het luiden
der klokken en onder het uit voeren van eenige nette
muzikstukken naar het oude stads huis getrokken
al waar onze vaan driks met de grootste heldhaftigheid gedraaid hebben ver volgens zijn wij wederom
Naar ons teerhuis getrokken om twaalf uuren
trokken wij met de grootste heldhaftigheid buiten
Onze stad om naar de schijf te schieten Met de
Grootste held haftig heid daar geschoten hebben de
trof onze eerste raads heer het wit toen rieppen
zij hem allen als koning in toen werd hij zeer verheugd, vroeg een schoone jongedogter als koningin,
ook met haar ouders zin toen kreeg hij tot eene
vereering een zilveren tebaks doos De koning
heeft tot koningin gekosen Arnje Peters Di den
volgden dag door de jonge dogters vereerd is met
Een zilveren s[n]uifdoos waar in tegem HM stijds
De jonge dogters aan haar teer huis op de plegtigste wijse ontvangen heeft op welken dag onze vaandriks
Op de plegtigste wijzen gedraaid hebben zoo voor
Geestelijk als wereld lijke overheid door het draaien
Der vaandels bewezen hebbende en den onwilligen
Betaalder zonder genaden in het water geworpen was.

200.
1862
toen den namiddag was aan gebroken sprak onze
kaptijn met helden moet

tamboers maak um maar

Gereed om een varelje te slaan want wij krijgen
nog veele vrij willigers in onzen dienst

toen de

vrijwilligers waaren aan ge komen toen zijn wij
zag zis af ge maseert

aan het het palijs der

koning ge komen zijnde werd door toe lating des
konings gebermateerd aan de ofvesieren om daar
binen te gaan en ook aan de onder offesieren en soldaaten.
een wijnig tijds daar vrolijk gewees zijnde werd door
Den kaptijn las ge geven om op te maaseeren naar
Het palijs Des konings en toen zijn wij af ge maseert
en getrokken door stegen en straten met een pragtig muzik en zoo aan ons teerhuis ge komen zijnde
hebben wij daar den avond tot tien uuren vrolijk
en in de grooste vergenoegd heid door ge bragt
met het innige genoegen van dezen twee dagen in
waren Broeders Schap en stipte navolligin van ons wet
Boek te hebben Door gebragt in de geest welken onzen
voorgangers en oprigters het beoogd hebben en van welke
Zullen tragten nooit of te nimer af te wijken.
Namens de Broeders Schap
Den Boekhouder Hendrikkus Johanus Salemink.

1862

201

Op Den 10 Augustus op den feesdag van
onzen heiligen patroon waren al de Broeders op een en
kelde na uitgezonden smorgens om negen uur in het
teer huis vergaderd uit welk zij gezamelijk onder een
Koor van zeven muzikanten en onder het gelui der
klokken naar de parogi kerk zijn getrokken aldaar
plegtig den hoog dienst bij gewoont hebben de
de kerk uit zijnde zij wij weder om met vol mu
zik de ker uit getrokken en toen weder naar de plaats
van het oude stads huis waar onze muzikanten
En vaandriks op de plegtigste wijse gedraaid hebbende
en gespeeld ver volgens zij wij weder om naar het
huis der konigin getrokken al daar ook nog op de
plegtigste wijze gedraaid hebbende hebben wij ons ver
genoegd en vrolijk onder el kaar doorgebragt tot smid
dags half twee uuren ver volgens zijn wij weder om
den andere dag om twee uuren weder in het teer
huis vergadert geweest en toen zijn wij op las
geven van den kaptijn om driuuren naar het teer
huis der konigin ge trokken al daar ge komen zijn
de hebben wij ons vrolijk onder elkaar ge maakt
en zoo zijn wij ver volgens om vier uur met
konig en konigin en vol mu zik door de stad ge
trokken aan het teerhuis ge komen zijnde zijn
wij allen vrolijk en vergenoed onder elkaar
geweest tot savonds half tien uuren met het inigs
genoegen van de zen twee dagen in waren Broeder
schap en stipte lijke navolligin van ons wet boek
te hebben door gebragt in de geest welken onzen
voor gangers het beoogd hebben nooit om imer
af te wijken Den Boekhouder Hendrik Salemink.

202.
Wij Schutte Broeders van onzen Patroon sint lourens
Hebben onder elkan deren goed gekeurd en goed
Gevonden volgens het Artikel 6, Dat de achter
Standige broeders zoude geschrapt worden en nooit
of nimer meer Aan spraak op onze broeders schap
hebben En Dezen zijn geweest met naam en toe naam
zal ik se in het schutte boek plaatsse. Dat onze op
volgers het zig ook nog zulle kune herinnere en
dezen zijn geweest, de volgende Derk brons
kornelus Berends en Johanus Kemperman
En Dorus Geritsen Alberttus Derksen Lambertus Schrijver.
Maar onze roem volle kaptijn Di heeft de
Broeders schap moet verlaten wegens Den huwelijke
Staat En Dezen was met naam Willehelmus wouters
hij heeft mijn het afteekenings geld ter hand gesteld
Den 20 December
Op Den vierde zondag na pasen zijn de schutte
broeders in de school vergadert geweest om te stemen
over het schijf schieten met gelijk steming heeft de
eerwaardige heer paastoor het goed gekeurd om
Dit jaar dan weer op den 29 junij naar de
schijf te schieten
met De steming zijn weer tot nieuwe Broeders
Aan genomen Gradus Bisterbos en Willem lentjes
En Dorus wisseling Dorus lentjes
Peterus Johanus Koene heeft zig late af schrijfe
En heeft mijn zijn hand teekenings geld ter hand gesteld
Johanus Scheers heeft zig late af teekene en heeft
mijn zijn hand tee ke nings geld ter hand gesteld.

203.
1863
Huissen Den 24 Mij achtienhondert drie en zestig Hebben
wij Het plegtstadige veest gevierd van onzen burgen
meester van de stad en gemeente huissen met het in
trede van Zijn huwelijk was de geheelen stad met vlagen
versiert ook zelfs Aan kerk en toorn alde schutters
waaren om tien uuren in het locement De Zon vergaaDert ook de kavue zel was bij dit veest tegen woordig
om streeks Elf uuren Zijn wij met onze muzikanten
Afgemaaseert en getrokken naar het huis van
zijne bruid en toen zijn zij volgens De wet getrouwd
En al zoo ver volgens met een groote pragt de kerk in
Getrokken Al daar het huwelijk opelijk voor de gehee
le paroch zijn plegstadig in getreden naar af loop
van dat huwelijk zijn wij al Zoo met on zen burgen
meester en zijn meufrouw de stad rond getrokken
om streeks twee uuren was het feest afgeloopen
toen zijn wij savonds om zes uuren weder om ver
zogt geworden met de Broeders van sint jangulfus
En ook de muzikanten waar wij allen deftig getrak
teerd zijn En al zoo den geeheelen avond in gepaste
vrolijk heid Hebben door gebragt
Namens Den Boek houder
Hendrik Salemink.

204.
1863
uit Gaaf van De Broedersschap van sint lourensuis
voor De wijn tegen het anker gerekend 32 gul
voor A rutjes voor een piek
voor w rutjes
voor het bier en meeibrengen zamen
voor Een nieuwe te baks doos
voor het luide der klokken
voor het muzik maken
voor kamerhuur en verdere verteering van
muzikanten en schutte kengt en klijn erestjes
voor het muzik bij boerboom
voor het muzik bij krisbaas
voor Een nieuwe schijf
voor janus dibbus na het waterbrengen
voor den Blokken met De pook
voor den pastoor
voor koos voor hettromen
voor de muzikanten bij gijs gespeeld voor dibbus
voor oude schuld uit betaald de som van 9.97
voor De vlag aan Den toon Brengen
voor het kruid gebruikt in Den optogt met
De borgenmeester
voor de versierde teks kes op de staven
voor de schutte knegt betaald bij ver maas
bij Antoon Peters En C kloppenburg
voor De kon prijs uit betaald
voor het maken en ripperasi werken van desrians
uitGaaf
ingebeurt

19. 91
1. 00
3. 75
12. 95
2. 50
2. 00
30.00
8.20
.60
.40
2.50
3.00
3.00
11.00
3.00
.30
9.97
.60
.60
1.02
.40
.40
2.00
.65
11.975
11. 630
3. 45

205.
1863
In Gebeurt Van De Broeders van sint lourens
voor oude schuld van Kobus Peeters
2.55
van Dorus lourens voor oude schuld
4.40
voor afteekings geld ontvangen van Schreers Koen
En Johanus Peters tezamen
3.75
Dorus Peeters
4.50
Rut Beerends
4.50
Bernaadus Sluiter
4.50
Jan van Aalte
4.50
Lindert Roest
4.50
Hendrik Ruin
4.50
Toon Vollenberg
4.50
Dorus Schottman
4.50
Willem lentjes
4.50
Kobus Peters
4.50
Gradus Bisterbos
4.50
Hendrik jansen
4.50
Willem Peters
4.50
Antoon ten Westen eind
4.50
Dorus Louwrens
4.50
Dorus venzing
4.50
Hermanus jansen
4.50
Dorus lentjes
4.50
Martinus Arts
2.00
Dorus Wisseling
4.50
Willem Brons
2.50
Willem lentjes Zijn plaats kost
1.80
Hendrik Jansen Zijn plaats
2.30
Manus Jansen zijn plaats kost
1.40
Gradus Bisterbos Zijn plaats kost
.60
Dorus Renzing Zijn plaats kost
.25
voor Aanteekenings geld lentjes Bisterbos lentjes
3.75
In zijn geheel gebeurt De som van
110.80
van willem wouters gebeurt voor afteekeningsgeld 1.25
voor aanteekenings geld en voor de plaats D wisselin4.25
Soma -- 116.30

206.
1863
Den 29 Junij De veesdag van onze heiligen Peterus en
Bauwelus voor de Broeders van sint louwrensius
Den veestvier Enden Dag was wederom aan Gebroken
Smorgens om negen uuren waaren alde Broeders op een
paar naar uit gezondert in hun teer huis vergadert
Naar Dat de tam Boer het raveljen Geslagen had
Zijn wij onder het luiden Der klokken naar de kerk getrokken
Met Een koor van zeven muzikan ten En een tamboer
En tamboer majoor toen den hoogdienst ge eindig was
Zijn wij in een fraai jen univorm naar De plaats
Van het oude stads huis getrokken Al daar onzen
Vaandels op De vraaiste wijzen Gedraaid hebbende
ter Eeren voor de Broeders van sint louwrens sius
Om streeks twaalf uuren sloe Den tam Boer weer een
nieuw raveljen om af te maseeren naar het schij schieten
om half een uur zijn wij weder uit getrokken met vol
muzik en alle in volle wapens naa Eenigen tijd geschoten
Hebbende heeft onzen Jongste vaan Drik het wit getrof
fen waar voor hij Een belooning heeft ontvangen
van tweegulden naeen verderen strijd ge streeden hebbende
Had onzen kornel Johannes van aalten het geluk om
het wit te treffen en toen wierd hij dade lijk als koning erkend
En kreeg voor Zijne Belooning Een Zilveren te BaksDoos
De koning heef tot konigin gekosen Alijda Lentjes Di den
volgende dag vereerd is met waar in te gen
Haren Maaijen stijds den volgen den Dag De jongen
Dogters aan haar huis op De plegtigste wijzen ont haald
Heeft op welken dag onzen vaan driks ook voor
Haar op De plegstigste wijzen ge draaid hebbende
En Al zoo Den on willigen Betaalder zonder genaade ge
kregen in het Water geworppen hebbende
toen Den na middag was aan gebroken sprak onzen kaptijn
tam Boer maak uw maar gereed om een raveljen te slaan
op slag van dri uuren zijn wij in volle order naar de
konigine getrokken daar ge komen zijnde werd door toelating
Des konings gepermaateerd om Binen te gaan

207.
Daar een wijl tijds vrolijk onder El kaar geweest zijn
De werd door den kap tijn las gegeven om op te maaseeren
naar het palijs Des konings en toen zijn wij zagjes
af ge maarseert en ge trokken Door stegen en straaten
Met Een pragtig muzik En Zoo Aan ons teerhuis
Gekomen zijnde Hebben wij daar den Avond tot
negen uuren in vrolijkheid en in de grooste vergenoeg
Heid Doorgebragt. Den Boek Houder
Hendrik Salemink.

208.

1864
Ont vangen voor Aantekenings gelde en inlegensgeld
Antoon westen Eind

2.00

Bernaadus Sluiter

4.00

Lindert Roest

4.00

Hendrikkus Pruin

4.00

Antoon Vollen berg

4.00

Dorus Schotman

4.00

Willem lentjes

4.00

Gradus bisterbos

4.00

Willem Brons

4.00

Jan van Aalten
Hendrik Salemink

4.00

Gradus Willemsen

4.00

Manus jansen

2.00

Pit koene

4.00

Dorus lentjes

4.00

Rut Smitten

4.00

Dorus Wisseling

4.00

Rut Beerends

4.00

voor aantekenings geld Rut Smitten

1.25

Gradus Willemsen

1.25

J

1.25

tius

Demolenaar

1.25

De vaar kengt

1,25

Hoofd som

70.25

uitgaaf desom van

71.13

ingebeurt de som van

70.25

tekort in kast

.88 Cens

209.
1864
uit Gaaf voor het veest van Peter en Paulus
voor geschootten voor de schutte kengt en
voor het bier met stemen
2.50
voor de twee dagen luidens
2.00
voor het vaandels rippereeren
2.00
voor het jaargetij en zesvlambouwen
11.00
voorfijf mantjes kersen
1.75
voor 64 tweesens broodjes
1.28
voor Een pond klijngoed
.60
voor de lange beschuit
.50
voor het bier Een halfen ton met vragt
6.50
voor koos voor het tromen
3.00
voor de muzik
15.00
voor de kamer huur
3.00
voorde geleverde wijn
15.00
voor den Eersten dag fijftien slokjes
.75
voorden tweeden dag fijftien slokjes
.75
voor de twee dagen voor tamboer en schutteknegt
.90
voor de mijde nade middag 1 ½ pond boter
.83
aderhalf pond kaas
.87 ½
een ons tee
.80
een kan zoete melk
.10
twee pond zuiker
.80
voor vier beste wijn glazen
.80
twee gesleepen bier glazen
.30
twee genever glazen
.20
vier wijn flesse fijf Cens per stuk
.20
Een kopje
.20
Hoofd zom
71.13

210.
1864
Den 29 junij De veesdag van onzen heiligen
Apostelen peter en paulus voor de Broeders van
sint lourensius Bestemden feesdagen waaren reeds
weer aan gebroken smorgens om half negen waren
De schutte Broeders in het teerhuis vergadert met
Haar tamboer en muzikanten om half tien sloeg
Den tamboer het ravelje en toen zijn wij schuttebroeders
in een fraaijen uniforfm naar de kerk getrokken
onder het luiden der klokken en onder het uitvoeren
van eenige muzik stukken en toen den hoog dienst
Ge eindigd was zijn wij weer onder het geluid er klokken
En eenige muzik stukken al zoo naar het ons teer huis
te rug gekeerd daar eenige tijd ons vrolijk gemaakt
Hebbende Zijn wij den eersten dag van elkanderen
Gescheide den volgden dag Zijn wij smorgens om
negen uuren weer gezamelijk in ons teerhuis
vergadert geweest en toen zijn wij gezamelijk
met rouw tekens aan onzen vaandels weer terug
naar de kerk getrokken den dienst voor de broeders uit zijnde weer
terug
naar ons teer huis te rug ge gaan aldaar de voor
middag in gepaste vrolijk onder elkanderen doorgebrag
te hebben zoo zijn wij smiddags om twee uuren weer in
het teer huis vergadert geweest waar de jonge dogters
Eerst getrakteerd Zijn en toen van smiddags drie
uuren tot savons half tien uuren in de grootteste
vergenoedg doorgebragt te hebben met het eenigste
Genoegen van dezen tweedagen in waren broeders
schap en stipte lijke navollingen van ons wetboek
tehebben doorgebragt in dig eest welkke onzen
voorgangers en opstigters het beoogd hebben
van waar wij nooit tragten Zullen af te gaan
Namens De Broederschap Den boekhouder
Hendrikkus Johanus Salemink

211.
1865
Ont vangst voot Aantekenings Geld en konterbutsi
Dorus Abing

4.50

Rut Beerends

4.50

Hendrik tuis

4.50

Hendrik Bain

4.50

Gradus Willemsen

4.50

Willem Aalbers

4.50

Dorus lendjes

4.50

Willem lendjes

4.50

Jan wessels

4.50

Rut Smitten

4.50

Dorus lendjes

4.50

Hendrik Salemink

4.50

Gusta Janssen

4.50

Jan van aalten

4.50

Hendrikus ver meulen

4.50

Pit Koene

4.50

Degen

4.50

Voor het veest van den izewit Dorus Peters

8.00

Voor Aanteekenings Geld en plaatsen geld Zamen 22.50
Soma

107.95

212.

1865

Met het stemen en mij zondag en Met develing opmat
Een Nieuwe te Baks Doos
voor een jaar Getij met zes vlambouwen
voor Koos voor het tromen
voor de kamer huur
voor de verteering der muzikanten
voor dri zilver Essers aan het zilverwerk
voor Een kwartje drank Bij de rippe raatsi
voor Ge leverde muzik En Groote trom zamen
voor 22 ½ En een halven vles wijn 20 Cens per vles
voor de ver teering van den tamboer en zijn kengt
met huissen umdragt en het ocklaaf zamen
voor Een halven vles jenever en twee slokjes en lint
Johanus dibbus zes slokjes
Geslepen wijn Glazen zes gebroke
Bier Glazen zeven
vier kruiken
dri felsen
acht klijne Genever Glazen
voor janus Dibbus voor in het water brengen
voor vier poosen luiden
voor Janus bij de dri kaste lijns moeten betalen zaamen
voor Een ton Bier met de vragt
voor de vaan de vaandels rippe reeren
voor 2 ons kruid ge haald met dopjes
De muzik verteert Bij De wedue Berends 8 slokjes
Uit Gaaf voor het feest
Blijf in kast De Som van vier gulden acht en vijftig
in kast voor Aantekenings van de nieuwe broeders
De Rekening Geslooten voor de Ganse kompani
op Ge maakt Door Den Boek Houder
Hendrikus Johanus Salemink

4.70
2.70
10.50
4.50
3.00
2.50
1.25
.25
32.00
15.75
.80
.55
.48
.30
1.20
.70
30
.24
64
3.00
2.00
.75
13.10
.25
.55
40
112.47
4.58
2.50
7.08

213.
1865
Smorgens om half negen uuren Zijn wij schutte Broeders
allen in ons teer huis vergadert Ge weest om half tien
uuren sloeg onssen tam Boer het ravelje om naar de
kerk te trekke onder De de komandeerende kaptijn D lendjes
met Een pragtig muzik Een koor van tien muzikanten
Zijn wij naar de kerk Ge maseert Onder Geluider klok
Zijn wij met vliegende vaan dels Getrok de progikerk
Binen Daar allen de heiligen Dienst Der mis gehoord
Hebbende Zijn wij weder onder den zelvende uniform
weder te rug gekeert op de markt onsse vaandels op
de plegtigste wijzen gedraaidhebbende Zijn wij weder
naar ons teer huis getrokken daar ons eenige tijd onder
Elkaar vrolijk gemaakt hebbende Gaf de kaptijn
weder op nieuw last om in vollen wapens naar de schijf
te maaseren Daar Een korten tijd dapper geschooten trof
onzen fijfde adjudant Rut Geert Smitten het geluk
Om het witte treffen en zoo met luider stemen
tot koning uit geroepen toen zijn wij weder met vol mu
zik de stad Binen Getrok onder Eenigegeweer schooten
En vol muzik bij het huis der koning gekomende onze
vaandriks voor hem de vaan dels op de plegtigste wijzen
Gedraaid hebbende heeft hij ze op de plegtigs wijze getrakteer
Ver volgens Zijn wij weder naar de koningin getrokken
Aldaar onzen vaan driks op de plegtigste wijzen ge
Draaid hebbende Zijn wij ver volgens naar de pater ge
maaseert en zoo hebben onzen vaan driks en muzikanten
niet alleen de Geeste lijken overheid ver Eert maar
ook onze jongen en oude burgen meester van de stad
onzen koning heeft tot Een geschenk gekregen een
Zilvere te Baks doos En heeft tot zijn koningin ge
koozen Elizabetta De westen Eind Di den volgen dag
de jonge dogters aan haar huis ver zogt heeft en al daar
op een deftigwijze ont haald heefd zoo zijn wij
dan gezamelijk Dan zonder muzik naar de kerk
Getrokken onder het geluiden klokken onze vaandels
En tromen met sluiders behangen en de trom met
rouwtekens Bedekt en al zoo den dienst der mis
voor onzen over leden Broeders bijgewoond

214.
1865
Hebbende Zijn weder in de zelvende uniform naar ons
teer huis te rug getrokken al daar ge komen zijnde
Hebben wij in de voor middag in gepaste vrolijk heid on
der el kander door gebragt om twaalf uuren zijn
wij met onzen onwilligen betaalderd naar het water
Gemaaseert daar zeer min zaam aan ge sproken
en de betaaling Ge wijgdert En toen zondeer Genade
met Hem meer te hebben moest hij te water
Zwemen en toen op last geven van on zen kap tijn
weder naar ons teer huis te rug ge trokken snamid
dags om twee uuren zijn wij weder in ons teer huis ver
Gadert geweest en op last ge ven van onzen kaptijn
weder met onzen Broeder schap naar de konigin getrokken
Aldaar een geruime tijd vrolijk onder elkander gewees
te zijn wierd er wederom een ravelje geslagen om
naar het teer huis der koning te gaan en zou den
namiddag in gepaste vrolijkheid door te Brengen
onder elkaar geweest tot savons negen uur met het inigste genoegen
van dezen twee dagen in waren Broeders schap en stiptelijke
navolling van ons wet Boek te Hebben Door gebragt
in di geest welke onzen voor gangers het beoogd hebben
nooit of im er af te wijken
op Ge maakt Door Den Boek Houder H Salemink
Op Den vierden Zondag napaasen binen wij Schutte
Broeders in ons teer huis ver gadert ge weest En hebben
Al Zoo met met meederheid van stem En besloten
van naar De Schijf te schieten op den 29 Junij 1865
Daar zijn weder tot nieuwe Broeders aan genomen
willem Aalbers Dorus Peters voor Broeder aangenoomen
Dorus Lendjes Jan Tteunissen voorBroederaangenomen
Jan Wessels Adolf Peters
Gus jansen willem tunnezen
Hendrik ver meulen J.Kasteel Frans Boekman
--- Degen JW Johannus Mom
jo [ ]

215.
SP Wenting
M Reskaenx
J. Scholtes
W.H. Lijzen
C Jansen
vedder
J Arans
P Derksen
J Meeuwisen
H Huijs
AJ Wouters
AD Peeters
RN mitter
D A mitter
G Lentjes
J Demoni
J Mom
H Maamint
J.Vels
P Vangtendent
HM Derkzen
J chatongn
P Venting
S Halterman

216.
Ontvangen van de Broeders van sint lourens
Rutgurend Berns
Peterus koene
willem Aalbers
willem lendjes
Johanus wessels
Dorus lendjes
Gusta jansen
Hendrikkus vermeulen
Hendrik tuis
Dorus Abing
Dorus peters
Hendrikkus puin
willem tunnezen
Dorus kemperman
Jan tunnezen
Hendrikkus Salemink
Dolf Peters
Johanus Beerends
nog in kast de som van zestien gulde
Johanus peters
Gradus kasteel
Hendrik Salemink Boete niet doorde stad getroken
Jan wessels aan het huis waarde koningin was
Jan Tunezen
Drikkus vermeulen
Dorus peters
Hendrik Derksen
Hendrikkus Puin
ingebeurt de som ==

4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
5.00
4.25
4.25
4.25
2.50
1.25
16.00
1.25
1.25
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
92.85

217.
uit Gaaf van Het veest van sint peter en pauel
Een ton Bier met de vragt
vragt van het vorige jaar
Een nieu Doos voor de koning
Jan dibbus voor schijf dragen en in het waterbreng
vrouw Beerends
Bij hend tues
Bij kris baas en bij G aalbers
Depastoor voor de missen met zes vlambouwen
voor het luide
Bij Bernard Hofs
voorde schijf rippereert
voor koos en de knegt met het stemmen
Het veest van de paastoor
Eerste Zondag in mij
Heilige Sakramensdag
Het ocktaaf
Het groen maken voor de schijf
Het verven
reperaatsi aan de schijf
Zes kruiken bier met het stemen
verteering van de muzikanten
tamboers en kengt
Jan Dibbus
Kamer huur
Zeven en twintig vlessen wijn
Een ruit gebroken
fijf bier glazen
vier jenever glazen
vier wijn glazen
vier kruiken
voor de muzikanten
voor het trommen voor koos gisbers
voor het veest van onzen burgen meester
Bij de wedue Beerends gehaald aan versiersels

12.60
.40
2.70
3.00
.70
.65
.50
11.00
2.00
.35
.65
.20
.20
.40
.40
.20
.25
.15
.30
.90
2.00
.80
.50
3.00
20.25
50
.35
.32
.60
.36
28.00
3.00
1.90
99.13

218.
Den veesdag van de heillige apostelen peter en paulus
was weder om aan gebroken of de Schutter Broeders
waaren bij na alle gezamelijk in hun teer huis vergaadert
Te Zijn om al zoo het heilige mis offer te gaan bijwoo
ne Zoo Zijn Zij om Een uur met haar tam boers en muzikan
ten buiten de stad ge trokken om schijf te schieten aldaar
Eenige uuren geschooten hebbende had onzen tweede
Vaan drik Willehelmus lendjes het geluk om het wit te
treffe en toen wierd hij door de gansche broeder schap
als koning uit ge roepen zoo hij daarvoor Een belooning
ont vangen heeft van Een Zilvere te baksdoos voor een
Ereprijs Di koningin
Derksen is door de
jongen dogters ver Eert met een en zijn de jonge
dogters den volgden dag aan haar huis vergaadert ge weest
toen de Broeders den dienst voor de over ledene hadde bij ge woond
En de gebruike van dien dag ten uit voer ge bragt hadde
toen Zijn Zij smiddags om dri uuren naar het huis ge
trokken waar de koningin met haar geschelschap ver
gaadert was En Zoo Zijn Zij op last van de kaptijn
De stad rond getrokke en Zoo vervolgens de Zaal van
De koning binne getrokken al daar den dag in vreugde
En ver genoegd heid doorgebrat te hebbe Zijn wij
savons nog eenige oogen belike vroolijk onder el kaar
door ge bragt kregen wij tot ons grootste genoege onzen
borgen vader onder ons midde di nog een nette
aan spraak aan de jonge liede deed
Op Gemaakt door den boekhouder
Hendrikkus Johanus Salemink

219.

OP 29 JUNY 1871
Zijn in ge teekend als folg
________

___________

Andries Smitter
Onder Diricci R.G. Smitters Kappetijn.

220.
Het ontvangst
In kast nog van de schutterij de som van

1.90

Hendrik mom instemt voor aantekeningsgeld en kont[tributie]

5.25

Hendrik mom voor de vierde adjudant

2.00

Hermanus Schrijver voor aantekenings geld plaats inkonten

6.15

Dorus lendjes kaptijn En Hendrikkus puin tweede raadsheer

2.50

Gradus kasteel derde vaandriks plaats enkonterebutsiegelde

5.90
.25

Willem tunnezen voor de vierde adjudants plaats enkonterbutsie 5.40
Rut Beerends voor konterbutsiegeld

4.

Jan Wessels

4.

Hendriks luis

4.

Dorus kemperman

4.

Dorus peters

4,25

Adolf peters van de pol kaptijn

4,25

Gradus kaasteel peterus koene

4.

Hendrikkus Johanus Salemink

4.

Willem aalbers voorkonterbutsigeld

4.25

Gusta jansen voorboete en konterbutsigelde
inkast gekregen de som van zeventig guldetien cens

70.10

uitgaaf de som van zesen zestiggulde en dertig cens

66.30

Blijf inkast drigulde tachtig Cens, Zeg het voort
De rekening gesloten voor de gansche kompanie
Op gemaakt door Hendrik kus johanus Salemink
Boek houder van de jonge schutterij.

3.80

221.
1867
uit Gaaf voor het veest van Peterus en paulus en burgmeester
voor het luide met alde klokke

2.

voor hettromen En tweemaal de vaandels gerippereerd

4.65

voor ripper raatsi van pieke vaandels en knop

1.15

voor het speelen opheilige sakramensdag voor de vreemde

3.00

voorhet speelen voor de vreemde muzikanten bij de burgmeester 3.00
voorde vlambauwen en jaar getij der overlede broeders

9.80

verteering der schuttekengt en tamboer kerkwijding

.40

met vergadering voor de burgemeester

.20

met het in halen der burgermeester voor het eerst

.40

met het steme

.20

Mij Zondag

.40

Heilige sacramens dag

.40

Het ocktaaf van heilige sakramensdag

.20

voor hettromen savons van peterus en paulus

.10

verteering der muzikanten op peter en paulus dag

.90

voor het muzik van het veest voor twee dagen

12.00

voortwintig vlessen wijn a 75 Cens per vles is de som

15.00

Een half ton bier kost met vragt franko hier

6.50

Gebroken aan waaren verschooten met stemmen vooracht

2.60

kruiken biereen vlesje tesamen den som van
Peter en paulus dag de schutte kengt verteert met den tambour
voor de kamer huur
uit Gaaf voor Het veest van Peterus En paulus de som

.40
3.00
66.30

222.
1867
Op den veesdag van dehijlige peterus En paulus waren
wij alle om half tien uuren in ons teerhuis vergaadert
Zoo Zijn wij onder het geluider klokke en onder een koor
van acht muzikanten de kerk binne getrokke naden hoog
Dienst ge eindig was zijn wij weder onder het
klokke geluide staD in ge trokke voor Het stadshuis
de vaandels gedraait hebbende Zoo Zijn wij weer ver
volgens naar ons teer huis te rug gekeert daar eenige tijd
vrolijk onder elkaar doorgebragt hebbende Zijn wij
weder om huis waarts gekeert en toen den tweeden julij
Smorgens om negen uuren weer in ons teer huis verga
dert en zoo met een doffe trom En zwarte vaan weder
de kerk binen getrok onder het geluider klokke Zo wij daar
Daar de heilige dienst de mis voor de overlede hadden bij gewoond
Zijn wederom in di Zelfde univorm naar ons teer huis te
Rug gekeert daar ver volgens de voor middag in gepaste
vrolijkheid onder elkaar doo rgebragt Hebbende Zijn wij wederom
Huis waarts gekeert snamiddags om twee uuren weer in
ons teer huis vergaadert Zijn wij Zoo in volle order naar ons
teer huis van de koningin getrokke aldaar een tijd vrolijk
onder elkaar door gebragt Hebbende Zijn wij zoo ieder met
zijn [ ] de stad doorgetrokke en Zoo den dag in
de grootste genoegen doorgebragt Hebbende zijn wij savons
om tien uuren weer huis waarts gekeert
op gemaakt door den Boekhouder

Hendrik Salemink

223.

1867
In hulding van onsen Burgenmeester en zijne [ ]
Mijn Broeders zeer klijn in getal maar vol moed en dapper heid waren om negen uuren in het teer Huis vergadert
alle in veest gewaad uit gedost zijn wij met twee tamboers
En Een koor van fijftien muzikanten naar dezen getrokke
aldaar de ouderen Broeders van sint jangulfus af gehaald
Hebbende zijn wij onder de komando van de kaptijns op
Gemaa seert Buiten de stad gekomen zijnde kregen
wij een wijnig rust ons jiaarde volk snelde hem te
gemoed En ontvingen onsen vader en moeder de heer
Het amt van den Burgelijken stand Bekleede zouwde
Te gemoet En verwillekomde het jeugdige paar op
de komando van Een kaa nonschot rukke wij op
En doen onse wapens aan en trekke hem te gemoet op de
komando van onzen kaptijn wiert erhald door den
tamboer geslagen Het gansche volk ons in geslooten had
wiert er aan het rijtuig van de jonggehuwde paar ten
welk luisterijke aan spraak door den Heer van gedaan
toen di aan spraak ge eindigd was Zijn wij op de het stad
Huissen af ge maaseert Zeer veest elijk werde Zij
Hier ont vangen Bijna alde Huisen wierden met
vlagen versierd Zo Zelfs aan kerken en toren Zoo in veest
gewaad en onder het geluider klokke de stad rond getrokke
En met roozen gestrooid kwaamen wij aan Zijnen
woning daar een wijnig rust Zijn wij weder om naar
ons teerhuis te rug gekeert daar een vreugde feest ge
Houde waar dat Egte paar liet niet na of zij moeste
Haus bepalen de di daarin werde waar [ ]
Bezoeke en verwillekomde haar met malkander.

224.
Iin Gebeurt voor het veest van Peter en Paulus
van het jaar 1868 Gehoude Den 29 Junij
in de stad Huissen bij C kloppenburg
Willem aalbers

4.50

Gusta jansen

4.50

Dorus peters

4.50

Jan wessels

4.50

Hendrik tuis

2.25

Dorus kemperman

4.50

Rut Beerends

4.50

Dolf peters

4.50

Willem lendjes

2.25

Gradus kaasteel

4.50

Hendrik Salemink

3.00

Hendrik mom

4.50

Manus Schrijver

4.50

Manus kaasteel

4.50

Hermanus Jansen

4.50

Johanus mom

4.50

Jan vels

4.50

kornelus meuwesen

4.50

Peter Schrijver

4.50

Johanus Balk

2.25

Gradus Jansen

2.25

voor boete van Hendrik mom

.50
84.50

225.
uit Gaaf voor het feesr van peter en paulus
Een halven ton bier
6.00
voor het trom en en vaandels rippereeren
3.40
voor fijf vlambouwen
6.00
voor het jaar getij der overlede Broeders
3.80
Bij Gradus kloppenburg
.60
Bij de wedue Beerends
.60
Bij gijs de smit
1.45
Bij de wedue Hendrik tuis verteert de muzikanten
.40
voor de doos voor de koning
2.50
voor het luide der klokken
2.00
voor het schijf dragen en nahet waterbrengen
3.00
de tamboer met kerkwijding ver teert
.40
Met de steming
.20
mij Zondag
.40
Heilige schakramens dag
.40
Het ocktaaf van heilige schakramensdag
.20
voor het schijf groen maken een halven fles jenever .30
De tamboers met het veest van peter en paulus
.80
klijn everje de eerste dag
.35
Den tweede dag
.45
Piet albers
.05
Zes en twintg vlessen wijn a 75 Cens de fles
19.50
voor de huur der kamer
3.00
voor de verteering der muzikanten voor twee dagen 1.20
fijf wijn glazen gebroken
.50
driklijne bier glazen gebroken
.21
vier flessen
.32
dri bier kruiken
.24
twee jenever glazen
.16
Een Groot Bier glals
.13
voor het muzik maken voor tweedagen
22.00
Bij Antoon wisseling een schot door de glazen
2.00
voor Een nieue schijf.
1.25
82.56
Blijf in kast De som van negen en
83.81
Zestig Cens

226.
1868

Op Den vierde Zondag napasen Ben de broeders
Bij elkanderen Geweest om over het schijf schieten
te stemen en toen is met meederheid van stem en
Be sloten van ja
op maandag Den 29 Junij 1868 De feesdag van
de apostelen peterus en paulus hebben Zich de
Zoo ge naamde Broeders smorgens om negen uuren
in hun teer huis vergaadert en om half tien op ko
mande van den kaptijn ADolf Beters naar de
paroggi kerk getrokke met twee Tamboers en
een koor van zeven muzikanten aldaar de offerande
Der mis bij ge woond uit de kerk onder het gelui
Der klokke en het uit voeren van eenige muzik
Stukke naar het stads huis getrokke al daar de
vaandels op een fraaije wijs gedraaid hebben de Zijn
wij ver volgens weer naar het teer huis ge trokke al
Daar een uurtje vrolijk onder malkanderen door
ge bragt hebbend Zijn wij om half een uur naar de
Schijf getrokke eenige tijd geschoote hebbende is het wit
getroffen Door Hendrik mom tweede adjudant en
is als koning Erkend heeft ter ver eering ontvangen
Een Zilveren te Baks doos En tot konigin gekos
Heefd teodora Zoveers di de mijsjes zeer wel onthaald
heefd en tot een geschenk ontvangen heefd
De Broeders met veel genoegen dezen twee dagen
Door gebragt hebbende hebbende de twee de Zon
dag naderhand de rekening geslote
De in Beuring Bedraag Zich
De uit Gaaf bedraag zich
In kast gebleven de som van
op gemaakt door Den Boekhouder
Hendrik Salemink

84.50
83.81
1.69 Cens

227.
1868
wegens den huwelijke staat Heef Zich laaten aftekene
Willem lendjes als kijzer En Hendrik tuis als generaal
naam lijst van de Broeders van sint lourensi us
willem aalbers
Gus jansen
Dorus peters
Jan wessels
Dorus kemperman
Rut Beerends
Dolf peters
Gradus kaasteel
Hendrik salemink
Hendrik mom
Hermanus Schrijver
Johanus kaasteel
Hermanus jansen
Johanus mom
Johanus vels
Kornelus meusen
Peterus Schrijver
Johanus Balk
Ever Gradus Jansen

228.
Ingebeurt voor Het veest van peterus en paulus
Gehouwden op den 29 junij 1869 Bij C.kloppenburg
in de stad huissen
Johanus kaasteel
4.25
Beterus schrijver
4.25
Hermanus schrijver
4.25
Kornelus meusen
4.25
Johanus mom
4.25
Johanus vels
4.25
Rutgeeris smitte
4.25
Johanus lendjes
4.25
Johanus schot man
4.25
Hendrik salemink
4.25
Evert de Glezer
3.00
Gradus Peters
3.00
Gradus Bos
3.00
Augus jansen
4.25
Rutgeris Beerends
4.25
Hendrik tuis
2.12½
Dorus peters
4.25
Willem lendjes
2.12.½
Johanus wessels
4.25
Johanus Balk
4.25
Gradus jansen
4.25
Dorus kemperman
4.25
Gradus kaasteel
4.25
Gradus lendjes
4.25
Ingebragt de Som van
93.75
terug zig
99.68

229.
uit Gaaf voor het feest van peterus en Paulus 1868
1869 Aan verteering der muzikanten
70
voor den tambour en de schutteknegt
80
met het veest van Den bisschop
100
met vergadering
20
mij Zondag
40
Sakramensdag en ’s avons ervoor
50
110
Het oktaaf Peterus en Paulus, de twee dagen
voor klijn Evertje, de twee dagen
80
De heeren muzikanten
130
voor het groen make der schijf
32
met het stemen Bierkruiken bier en een of twee vles jenever
190
Wijs zes en dertig vlesen a 75 cens per fles
2700
Een ton Bier
1200
voorkamer huur
300
voor de twee dagen muzik
400
Gebroke Glazen
70
Gijs Aalbers
135
1100
paastooi otte voor het jaargetij en de vlambouwen
voor een nieuwe doos, voor het luide der klokke
300
200
voor klijn Evertje naar het water
200
565
Bij hendrik tuis , De beder lievends
klijn Evertje
30
De uit Gaaf is zeven en negentig gulden zeventig
9770
De uitgaaf in zijn geheel
10323
9962
Tegoet in kas
405

230.
1869
voor de maandelijks konterebutsigelde
van sint lourensius Broeders schap hebben
opgebragt

24.30

met lourens overgehoude in kast

1.80

H lendjes voor aanbesteding geld

1.25

H lendjes derde vaandrik

.70

Jan vels tweede vaan jonker

.80

Jan Mom fijfde adjudant

2.60

Aling voor aanteekenings geld

1.25

voor afteekenings W aalbers

1.25

Rut smitte tweede raadsheer

.70

Gradus jansen vierde vaan jonker

.30

ingebeurd de som van vierendertig fijf negentig

34.95

voer Boette

2.00
in kast

Het nieuwe vaandel kost

28.50

voor het verven van het vaan 2.50

uitgaaf
inkast

voor de ripperaatsi te zamen
In zijn geheel de som van
Deze rekening opgemaakt door Den Boekhouder
Hendrikkus Johanus Salemink
Afgetekend op den 15 Mei 1870
Gerhaardus Janssen

36.95
35.67
1.28
4.67
35.67 Z|amen

231.
In den morgen van den 29 Junij op den gewoone
tijd waar wij om acht uuren in ons teerhuis
vergadert om naar de kerk te trekke onder het gelui der
kloke en het uitvoeren van enige muzikstukke in de
kerk het heijlige misoffer bijgewoond hebbende zijn
wij weder onder het gelui der klokken een staatig
de kerk uotgetrokke aan het stadshuis de vaandels geedraait hebbende zijn wij wederom naar ons teer
huis getroke daar eenig tijd vertoefd hebbende zijn wij om
Een uur Buiten onze stad getrokkeom daar de
schijf te schiete eene korte tijd daar geschoote hebbende
is het wit van de schijf getroffe door onzen eerste vaan
jonker J.Wessels En wierd toen door de Broeders als
koning verklaard En toen tot een geschenk gekregen
Een zilveren tebaksdoos waarvoor hij de Broeders
vereert heeft in tegen met een veestelijke drank
en tot konigin gekozen Grada Schoute
die den volgden dag de jonge dogters op een
deftige wijze getracteerd Heefd Bij de kaptijn
Hendrikkus nadat het veest van de konigin
afgeloope zijn de broeders en de zusters
Door de stad getrokke en zoo ver vervolgens sig met
Maalkander vrolijk gemaakt tot savons tien uur.
Opgemaakt Door Den Boekhouder
Hendrik Salemink.

232.
Gerhardt Hegeman
Evert Glezer
G Lentjes is G Lentjes
J Schopman
AlleBertus Bos
Johannes Veels
B Weenting
M Derikse
Teodorus Houter man
H de Koning
B Wemmers
W Berends
Thedorus Berndsen

233.
uit Gaaf voor Het veest van Peter en paulus
voor Het muzik maken naar de optogten in de
Prosesi

6.67

voor den tamboer op schakramensdag en oktaaf

.50

voor de schijf in order brengen

.56

met Het veest verdder verteert

.50

Bij de tamboers verteert

.80

De muzikanten

1.90

voor het muzik maken oppeter en paulus

24.00

voor een ton Bier

12.00

voor kamer huur

3.00

Gebroken waren

.53

zesen twintig flessen wijn a 75

19.50

voor de vaan dels reperaadsi

.55

Het tromen voor de twee dagen

3.00

voor de flambouwen

4.80

voor het jaargetij

3.80

voor het luiden der klokken

2.00

voor de doos en voor de schfdragen en in het

5.75

Bij de wedue beerends

.80

de stokjes gereper eerd met de kruisjes

1.30

voor klijn evertje en de muzikanten verteert

1.35

Soma

93,31

234.

Op den 29 Junij 1870 waare wij Schutte Broeders
smorgens om negen uuren in ons teer huis ver
gaaderd om onder het gelui der klokke met
twee tamboers en zes muzikanten de parochi
ker bine getroke aldaar den hoogdienst bij
gewoond hebbende Zijn wij weder onder het klokke
Geluider onder de reksi van de kaptijn RG Smitter
met volle muzik de ker uit ge trokke en op
het stads huis onze vaandriks op de vraai
ste wijze haare vaandels gedraaid hebbende
Zijn wij weder naar ons teer huis te rug
gekeerd eenige tijd daar vrolijk onder el kaar
doorgebragt hebbende zijn wij om streeks
twaal uuren buite onze stad getroke om aldaar
op onze ge woone plaats naar de schijf te
schiete aldaar eenige tijd ge schoote is het
wit der schijf getroffe door den adjudant
Peterus Schrijver en on midde lijk voor koning
Erkend waar voor hij van de Broeders ver eerd
gekregen heeft een Zilvere te baks doos de koning
Heeft tot koningin Gekoosen mina willemsen
di ook den volgen den dag de jonge dogters

235.
Aan haar teer huis deftig ont haald heeft snamiddags
om streeks dri uuren is de koning en de koning met
haar geschel schap met het volle muzik van het
teerhuis der konigin naar het teer huis der koning
getrokke al daar gekomen Zijnde hebben Zij den
namiddag in vrolijk en eens gezind heid door
gebragt tot savons ten tien uuren
op Den 30 junij 1870 Heef zig laaten in teeke
Andus wenting En wagten donk
met steming Peterus wenting En Hermanus Derksen
naa een slepende Zikte is onze dapperen
vaandrik Augusta jansen in zijn jeudige
leeftijd uit ons midde weggerukt maar
om dat hij altijd veel ijver voor de
Broeder schap over had hebben hem
De Broeders ook op een plegtige wijzen ter
Aarde besteed daar de ouders niet genoeg
Hier toe ver mogend waren Hebben zig de
Broeders Zelfs onder elkaar getrakteerd

236.
1871
Ingebeurt voor het veest van peterus en paulus
Gehouwde op den 29 junij1871 Bij C kloppenburg
Rut Smitten

x 4.00

Manus Derksen

x 4.00

Peterus wenting

x 4.00

Johanus wessels

x 2.50

Dorus peters

x 2.50

Johanus mom

x 4.00

Peterus wagtendonk

x 4.00

Hendrik Salemink

x 4.00

Johanus Demon

x 4.00

Gradus lendjes

x 4.00

Johanus vels

x 4.00

Johanus holterman

x 4.00

Rutgeeris Beerends

x 4.00

Andries Smitten

x 4.00

Johanus holterman voor de derde vaandrik

1.20

Johanus Demon voor de vierde vaandrik

.70

Johanus holter man voor Aantekeeninggeld

1.25

Johanus vels voor halfe verteering van

2.50

het voorige jaar van het feest van aalbers

2.10

Johanus velus voor af teekenings geld

1.25

In gebeurt de som van
te kort in kast de som van 0-57 Cens

61,50

237.
1871
uit Gaaf voor het veest van peterus en paulus
voor het veest van pater timer mans aan verteering

.30

het veest van pater lendjes aan verteering voor de knegt

.30

met het veest van de paus voor de sutte knegt

.40

voor de twee dagen van het veest voor de muziek

12.00

Aan verteering

.80

aan kamer huur

3.00

aan verteering voor de mijsjes

1.90

Achtien vlessen wijn 75 Cens per vles
Een half ton bier kost
Gebroken aan Glazen en vlessen

13.50
6.00
.55

van het veest van kaaplaan aalbers voor muzik

2.40

voor mij Zond dag en heilige sakramensdag

1.67

voor luijen van het veest van peter en paulus

2.00

voor het jaar getij van het veest

3.80

voor de vlambouwen

8.40

voor de schutte kengt en tamboer

3.00

uitgaaf voor reper raadsi voor H velus

.40

Bij Gradus kloppen burg wegens verteering
van het voorige jaar
uit Gaafvoor het veest van peter en pauel
Dezen Rekening op gemaakt door den
Boek houder Johanus Hendrikkus Salemink

.85
62,07

238.

1871
op Den 29 junij op het veest van peterus en paulus
waaren wij schutte Broeders om half tien uuren in ons
teerhuis vergaaderd om naar de parogi kerk te trekke
met tamboer En Een koor van acht muzikante En al daar
De mis offer ande bij gewoond hebbende Zijn wij weder
ondere het geluider klokke en onder het uit voeren van
Eenige muzik stukke weder naar ons teer huis te rugge
Keert Een nige tijd daar vrolijk onder El kaar door
Gebragt hebbende zijn wij den volgden dag smorgens
om negen uur weder in ons teer huis vergaadert geweest
om volgens gebruike likke wijzen de offereande der mis
di voor de over lede ne broeders werd op gedragen bij te
wone naa de offerande der mis zijn wij weder onder
het geluider klokke en eenig doffe slagen op de trom
naar ons teer huis te rug gegaan aldaar gekomen Zijnde
hebben wij den namiddag in vrolijk heid onder elkaar door
gebragt sna middags om twee uure waaren de mijzes
verZogt daar eenige tijd vrolijk onder elk kaar geweest
Zijnde zijn wij zamen de stad rond getrokke en Zoo ver
volgens den namiddag tot savons 11 Uure in de groote
aan genaam heden en ver make doorgebragt tot
savons twaalf uuren waar onze burgen meester bij tegen
woordig was En ook nog tot ver maak van de gansche
kompani Eenige nette aan spraake hield tot ver maak
van de Broeders en Zuster van de heiligen lourensius
opgemaak door Den boekhouder Hendrik Salemink

239.
Aangeteekend

1873

Hendrikes De Kooning

Afgeteekend
f 125

Albertus Sim mers

125

JoHanes Berns

125

J Kobes Remie

125

W Beerends Hoof Huissen

125

Rutgeeris Smitten
Andries Smitten
Gradus lendjes
Hendrik Salemink
Hermanus Derksen
Johanus Bartels
Peterus Wenting
Johanus meusen
Albertus vedder
Antoon Woutters
Johanus mom
Peterus wagten donk
Hendrik tuis
Peterus Dirksen
Kornelus jansen
Bernaadus Brons
Johanus kemperman

240.
1872
In gebeurt voor het veest van Peter en paulus
Gehouwden op den 29 junij bij C kloppenburg
Aan konterbutsi gelden de soma van

23.55

Johanus Barttels

3.80

Kornelus jansen

3.50

Aalbertus vedder

5.10

Peterus Derksen

3.50

Johanus Meeusen

4.80

Hendrik tuis

4.75

Johanus wouters

3.50

Rut Smitten

3.50

Andries Smitten

3.50

Gradus lendjes

3.50

Johan Demon

3.50

Hendrik Salemink

3.50

Johanus vels

3.50

Hermanus Derksen

4.20

Johanus Schotman

3.50

Peterus wenting

3.50

Dorus holterman

3.50

Bart Bos

4.00

Johanus mom

3.50

Hendrik Salemink in kast van twee leden

2.50

Rutgeeris Smitten in gebeurt de som van

9.45
107.65

te kort in kast 28 Cens

1872

241.

uit Gaaf voor het veest van Peter en paulus
Een nieuwe doos voor de koning
Bij de wedue wenting
Bij C tenwesten Eijd
Bij jansen aan de markt
Het jaar getij voor de heere broeders der overlede
voor klijn Evertje voor schijf dragen en na het water
Aan rut smitten uit betaald de som van
Aan de koster uit betaald voor twee poossen luijen
met de ver gadering aan de verteering
voor vijnen aan ver tering met ver gadering
laurens en kerk wijding
met het stemmen vijf vlessen bier
voor vijn en voor het stemen en mij Zondag en
hijlige sakramens dag En ocktaaf
twee maal voor 16 cens jenever
Beter en Paulus Rijnen verteert
voor den tamboer Hendrik hendriks aan verteering
Pit vedder Aan verteering
De heere muzikanten aan verteering
kamer huur
25 flessen wijn a fijfenzeventig Cens voor de vles
Een ton bier
Het muzik maken voor peter en paulus en
Vedderen optogten en de prosessi zamen
Gebrooke een vles
Een klijn bier Glas en vier Groote glaazen
twee wijn Glaazen
voor jan Rijnen betaald voor hettrom en en kon
ter butsigelde en reperaadsi
voorde vlambouwen
Tamboer H Den Hes

2.50
1.55
.60
.95
3.80
3.50
6.75
2.00
.35
.90
.50
1.30
.32
.80
.50
1.06
2.60
3.00
18.75
12.00
29.00
.25
.40
.20
8.55
4.80
2,00
f 107.93

1872

242.

op den 29 junij de feesdag van de hijlige apostelen peter
En paulus was weder aan gebroke Smorgens om half
negen waren de broeders Bijna alle in hun teer huis ver
Gaadert gaaven ook in hier te kenne de beste bewijze in
de belang stelling hare broederschap van sint laurens
De broeders hebben Zig dan om half tien naar de kerk
Begeven oom de hoog mis bij te woone bij welk
Eijn de de broeders in de Zelf order naar hun teer
huis terug gekeerd zijn ver volgens om een uur
hebben Zig de broeders on der het uit voeren van
Eenige muzik stukke naar buiten begeven om schijf
te schieten naar langen tijd geschootten hebbende is
het wit getroffe door onzen derde vaandrik
Dorus holterman en is on midde lijk door de broe
ders als koning erkend Di dan ook als een hulde
Bewijs van de broeders ont vangen heef een tabaks
doos waar in tegen het zijn maai stijd behaagd heeft
De broeders op een vrinde lijke wijn drank te trakteeren
De koning heeft tot koningin genomen Zijn dierbaare
Eggenoot van aalten di den volgden dag de
jonge dogters aan haar teerhuis ontvangen heefd
En op een fazoennelijke wijze Zoo als het gebrui
ke lijk is getrakteerd op welke dag zoo als het vanouds
gebruikelijk is door de Broeders aan geeste lijke en
weereld lijke overhijd Eer bewezen en de on
willige betaalder zonder genaade in het waater gegooid
was De broeders Zig snamiddags om dri uuren naar
het teer huis van de koningin begeven om de koning
met de gasten af te haalen en zoo ver volgens naar het
teer huis van de koning tegaan en daar den avond in
gepaste vrolijk heid doorgebragt Hebbende tot savons
tien uuren hebben de broeders de dansZaal verlaten

243.
met het innege genoegen van deze twee dagen in ware
broeders schap en stipte lijke navolling van ons wet boek
te hebben door gebragt in di geest welken onzen voor
gangers het hebben opgerigt in stip te lijke navolle ging
van ons wet Boek waar van wij nooit of imer zullen
tragten af te wijken opgemaakt den boekhouder
Hendrik Salemink

1872
Het zilverwerk van de broeders schap bevinde zig
aan drien fijftig zilver plaaten gewoogen hebbende
in het bij zijn van eenige lede wegende Zamen
vier pond en zeslood

244.
1873
op Den 29 junij Bij C kloppenburg ontvangen voor
konterbutsigelden En plaatse gelden en aantekenings
gelde voorhet veest van peterus en paulus zamen
Rutgeeris Smitten kaptijn
Andries Smitten
Hendrik Salemink Eerste raads heer en boekhouder
Hermanus Derksen
Johanus Barlets
Peterus wenting
Johanus meusen
Antoon Wouters
Johanus mom
Hendrik tuis
Peterus Derksen koning
kornelus jansen
Hendrikkus de koning
Albertus wimmers
Bernaadus Brons
Willem Beerends
Johanus kemperman
Gradus lendjes Eerste vaandrik
in zijn geheel ontvangen de som van
uitgaaf voor het veest van peter en pauel
in kast ge houden van het veest
Dezen rekening
op Gemaak Door Den Boekhouder
Hendrik Salemink

43,95
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4,50
4
113,05
104,63
8,42

1873

245.

op Den 29 Junij uit ge geven voor het veest van peter en pauel
Gijs Aalbers
1.62
De wedue G wenting
1.65
Johanus wouters
.45
De wedue teodorus Beerends
.40
Albertus jansen
.90
Hermanus kloppenburg
.65
Kristijaan ten westen Eind
.70
voor Een nieuwe doos voor de koning
2.50
mede Brengen
.10
De schijf gereepereert
1.60
voor de pook
1.00
Voor het muzik maken voor peter en pauel en vertereoptogte 29.00
Pastoor voor het jaar getij voor de overledene
3.80
voor den tamboer Hendrik hendriks
2.00
voor twee poose luide voor de schutterij
2.00
Jan vijmen schutteknegt en pook slaander Zamen
3.00
voor het vaandels repereeren
.80
voor den onwilligen Betaaldder
3.50
voor de vlambouwen gebruikt in de kerk
4.80
voor drikwartton bier
9.00
voor de wijn gebruikt voor het veest
21.40
volgens afgegeven rekening
5.65
kamerhuur van het teerhuis
3.00
Een halfe fles jenever
.32
Jan vijnen en knegt en hendriks verteert
2.00
Dorus vedder verteert
.86
Gebroken aan glazen en flessen
1.73
te zamen voor het veest uitgegeven
104.63

1873

246.

op den veesdag van onzeheilig apostelen peterus en paulus
Den 29 junij waare de broeders Smorgens om half tien
in hun teer huis vergaadert om met hun tamboers en muzi
kanten naar de kerk te maaseeren onder het luide der klokke
En uitvoeren van Eenige muzikstukke Zonder buks of
schiet geeweer toen de hoog dienst ge eindigd was zijn wij
weder onder het klokke gelui de kerk uit getrokke en onder
het uit voerer van eenige muzikstukke naar het stadshuis
Getroke onse vaan dels op een plegtige wijze gedraait hebben
de ter eere van de ganse broeders schap van Sint lourens
van daar zijn wij weder op last van onZe kaptijn weder
naar het teer huis te rug getroken en daar weder op een
nette wij ze onze vaandels gedraait hebbende zijne wij ingerukt
op last van onze kaptijn Zijn wij om twaal uuren naar
Buiten ge maaseert om schijf te gaan schieten met een
koor vcan zeven muzikanten buite de stad gekomen zijnde hebben
De broeders op een af stand van hondert passen geschoote
om een prijs van fijf gulde hollands geld daar de prijs met
het eindigde van het uur niet gevallen was is hij weder
in gehouden vervolgen Zijn wij eenige passen voor uit
gegaan en nog eenige tijd geschoote hebbende is onZen
Broeder Peterus Derksen het geluk ten deel gevallen
om het wit er af te schieten toen wierd hij van de Broeders
tot koning vereert en tot Een geschenk gekregen een
Zilvere te baksdoos Heef tot konigin gekoosen Johana van
ophuissen di den volgden dag de jonge dogters aan haar huis
ontvangen heefd naar dat de Broeders de mis der overlede hadde
Bij gewoond Zijn Zij weder om Elf uuren uit getrokken in volle
wapens om onzen on willigen Betaalden krijs gevangen te nemen
En zoo vervolgens onze wet te hand haven onzen koning
hem heeft ver oordeeld om na het water gebragt te worden
en daar in zijn straf te ondergaan

247.
En toen Zijn wij weder op last van onZen kaptijn naar ons teerhuis te
rug ge maaseert Een ver volgens zijn wij oplast van onZen kaptijn
om dri uuren met hetvolle muzik en de geheelle schutterij naar de
koningin getroken En zoo ver volgens met konigin en haare gasten
De stad rond getroken en toen naar het teer huis van onze konig
gaan en daar den avond in gepasten vrolijkheid door gebragt
hebbende Savonds om tien uuren hebben de broeders de dans Zaal ver
laaten met het eenige genoegen van dezen twee dagen in ware
Broederschap en stiptelijke navolging van ons wet Boek
te hebben door gebragt in di geest welke onze voor gangers
het hebben door gebragt en opgerigt in stiptelijke navolliging
van ons wet Boek waar van wij nooit om imer zulle wijke
wij hebben hier dat regt ge kregen in het jaar 1661 van onze
door lugtige Hertog hertog nan kleve met name Willem van
Brandenburg
in dien tijd bestond hier in ons land geen koning en
Daar hij geduurig met Zijn naabuurige hertogen in oorlog
geraakte moest hij ons onder de wapens roepen en toen
hij dien strijd gewonne had heeft hij ons het regt ge geven
Zoo ver als Zijn hert tog dom berijkte schutters vorsten of
Gilde feesten daar te stellen
op Gemaakt Door Den Boekhouder
Johanus Hendrikkus Salemink

248.
Naam lijst van 1875
Dorus hendriks

Dorus hendriks

Johanus Willemse

Johanus Meeuwssen

Hermanus Derksen

Hendrik Salemink

Hendrik Salemink

Peterus wenting

P wenting

Toon wouters

F woutters

Willem Beerends

B Willem Beerends

Johanus Bartels

J Barttels

Hendrik de koning

Hendrik de Koning

Albertus Wimmers

Bart wimmers

Andries Smitten

Rut Smitten

Gradus lendjes

Gradus lendjes

Pit Derksen

Pit Derksen

Hermanus Derksen

Hermanus Derksen

Johanus Kemperman

C jansen

Bernaadus Brons

Johan meusen

Dorus koene
vrits Bartels

Johanus mom

Johanus Derksen

Johanus kemperman

Dorus Beerends

Bernaadus Brons

249.
Op Den 29 junij 1875 Bij C kloppenburg
ontvangen voor konterbutsigelden en aantee
keningsgelden voor het veest van peter en
paulus Zamen De som van en plaatsegelden

15.00

Gradus lendjes

2.50

Antoon Wouters

4.00

Dorus Beerends

4.00

Jan van Groenigen

4.00

Willem Beerends

2.50

Peterus wenting

4.00

Bart wimmers

4.00

Hermanus Derksen

2.50

Hendrik de koning

2.50

Andries Smitten

4.00

Hendrik Salemink

4.00

Dorus koene

4.00

vrits Barttels

4.00

Bernaadus Brons

4.00

Dorus hendriks

4.00

Johanus kemperman

4.00

Johanus Meeusen
Pit Derksen
te rug ont vangen voor Een halven ton bier

6.00

250.
1874
Bij C kloppenburg ontvangen
voor konterbutsigelde en aantekeningsgeld
Dorus hendriks

3.60

Johanus Willemsen

3.60

Hermanus Derksen konterbutsi aantekenings

4.85

Hendrik Salemink Eerste raadsheer

3.60

Peterus Wenting

3.60

Toon Wouters

3.35

Willem Beerends

3.60

Jan Barttels

3.60

Hendrik de kooning

3.35

Gradus lendjes

3.60

Hermanus Derksen koning

3.35

Kornelus jansen

3.35

Johanus meeusen

3.60

Johanus mom kaptijn

3.60

Johanus kemperman

3.35

Bernaadus Brons

3.60

Andries Smitten

3.60

Peterus Derksen

3.60

Albertus Wimmes af weesig

64.80

van kristiaan kloppen burg voor konterbutsi

2.00

in hoofd som in gebeurt te Zamen

66.80

Derekening is teZamen van het veest

64.71

Blijft in kast de som van

2.09

251.
1874
op heden Den 29 junij waaren wij Schutte Broeders
al wederom in ons teer huis vergaadert om het
veest van onzeheiligen Apostelen peterus en paulus
te vieren Zoo daar Eenige ver schillen tussen de
Broeders en onZe paastoor on stonden Hebben
wij onderling Beslooten om dat de optogt in de
kerk ons door hem belet was Zijne wij tog ge
Zamelijk naar de kerk getrokken met een koor
van Zes muZikanten onderdi rekZi van C Kloppen
burg kapel meester van de muZik daar ons
de plaats in de kerk gewijgerd was hebben wij
ons tot hiertoe er niet tegen ver Zet maar plaats
genomen op het orgel de kerk uit Zijnde Zijn wij
Zonder muzik uit de kerk ge gaan en toen heb
ben wij ons weder aan de kerk laaten af haalen
en Zoo Zijn wij weder oud gebruik met onsen
tamboer en muZikanten door de stad getrokken
en toen volgens oud gebruik on Zen vaandels
op de pragtigste wij Zen voor het stadshuis
gedraait hebbende Zijne wij van Daar ge
trokken en toen aan ons teer huis ge komen
Zijnde hebben wij op den plegtigste wijsen onZe
vaandels laaten Draaijen en toen hebben
wij broeders ons nog een korten stond onder
elkander vrolijk gemaakt en toen de volgen
de dag geen dienst kost geschiede hebben wij de
jonge dogters smiddags om dri uuren afgehaald
Bij onzen oude konigin en zoo gezaamelij den dag
Door gebragt tot half tien savonds en toen Zijne
wij wederom huis waarts gegaan opgemaakt
Door den Boek Houder
H Salemink

252.
uit Gaaf voor het veest van peter en
paulus. Gehouden op den 29 en 30
Junij 1875 te huissen bij C kloppenburg
voor het muziek

28.00

voor een vierde ton bier

8.25

voor de wijn

3.00

kaamer huur

3.00

voor het groen maaken der schijf

.37

verteering der muzikanten

1.80

dorus vedder verteert

1.00

Jan rijnen verteert

.90

rijnen met vier ver gaaderingen

1.50

voor Een nieue schijf

2.50

vier vlam bouwen

4.80

Een jaar getij in de kerk

3.80

voor twee poosen luide

2.00

voor het tromen voor twee daagen

3.00

voor het maaken van het nieue vaandel

1.00

voor de reper raatsi

.70

klijn Eevertje

3.00

Het selinder aaloosi kost 16 gulde

16.00

Het vaandel geereeper reert

2.50

Een nieue stang

.60

Een halfen ton bier

6.00

uitgaaf voor het veest van peterus en paulus

93.72

in gebeurt voor het veest te Zaamen

79. 50

te kort in kast

14.22

253.
op den veesdag van de hijligen peterus en paulus
waaren wij Schutte Broeders om negen uuren
volgens ouwde gewoonte om naar de kerk te trekke bij
ons teer huis vergaadert onder het geluider klokken
En eenige muzik stukken gespeeld te hebben Zijn wij
met vliegende vaandels tot boven aan het koor de
kerk binnen getrokken alle den hoog dienst bij ge
woond hebbende zijn wij naaden hoogdienst weer
onder het geluider der klokke en eenige muzik
Stukken te rug ge maaseert tot aan het stadhuis
Daar volgens ouwde gewoonte onsen vaandels
gedraait hebbende Zijn wij weder naar ons teer huis
te rug ge maaseert toen daar eenige oogen blik
ken onder malkander vrolijk geweeste zijne
wierden door den boekhouder de artikelen
wegens het schijf schieten voor gelezen
toen wierd op last van de kaptijn het raavelje
Door de stad geslagen om zig voor het schijf
Schieten te waapen om half een wierd er
met het volle muzik in geeweer en waapens
naar de schijf geemaaseert toen wierdt er
volgens het nomer geschooten op een af stand
van hondert passen wiert de klijne schijf
getroffen door onzen tweeden raads heer
Dorus koene hij wiert daadelijk door alle
Schutters als koning erkend hij heef tot een
geschenk ont vangen een selinder aalrosi
van 16 gulden ver volgens zijn wij naar
Het Teer huis van de koning getrokken
daar de vaan dels ter eeren van hem
gedraait hebbende zijnde wij daar eenige

254.
Eenigen oagen belikken vroolijk onder el
kaar geweest toen zijn wij weer naar ons
teer huis te rug ge maaseert ver volgens zijn
wij de stad rond getrokken en toen savons
tot tien uuren vrolijk onder elkaar geweest
ver volgens zijn wij smorgens onder het
geluiderklokken met rouwteekens aan on
Zen vaandels naar de kerk getrokken
om al daar den dienst voor den overledene
Bij gewoond had de Zijnne wij weder onder het
geluider klokke dekerk uit getrokke en zoo al
weder naar ons teer huis te rug ge maaseert
daar eene korte stond vrolijk onder malkaar ge
weest Zijnde hebbe wij beslooten om onze on
willigen betaalder di Zijne boete wijgerde te
Betaalen volgens onze wet te strafen toen is hij
krijs gevangen genomen en hij is van onZen
koning ver oordeeld om in het waater zijn straf
te onder gaan ver volgens zijne wij saavons de
stad rond getroken ver volgens hebben wij ons
vrolijk onder elkaar den avond door gebragt
tot saavonds tien uuren op gemaakt door
Den Boek houder Hendrik Salemink
De ondergetekende leden hebben zich late
af teekenen en hebben hun aftekeningsGeld betaald
A. Wolters
f 1.25
G. Laentjes
f 1.25

H. Saleminck
H. Derksen
P. Derksen

f 1.25
f 1.25
f 1.25

255.
ingebeurt voor Het veest van peterus en paulus ge
houden op Den 29 junij 1876 bij C kloppenburg

3.95

Antoon woutters
vrits Barttels

3.95

Dorus koenne

3.95

Dorus hendriks

3.95

Bernaadus Brons

3.95

Hendrik Salemink

3.95

Albertus wimmers

3.95

Hendrik De koning

3.95

Andries Smitten

3.95

Willem Beerends

3.95

Jan van Groenigen

3.95

Gradus lendjes

2.00

Hermaanus Derksen

2.00

Pit wenting

2.50
Hoof som 49.95

voor C kloppenburg

30.92

voor de prijsen uit betaald

17.50

voor de schijf draagen

.75

voor den tamboer

2.50

voor de vlambouwen

5.00
56.67

weerterug ontvangen voor deprijsen

9.00

uit gaaf voor het veest van peter en paulus

47.67

Blijf in kast twee gulde achtentwintig Cens

2.28

256.
In het jaar 1876 is den veesdag van peterus
En paulus zijn wij smorgens om negen uuren
te Zaamen in ons teer huis ver gaadert geweest
om naar de kerk te trekke onder het uitvoeren
van Eenige muzik stukke Zijne wij met een tamboer
En Een koor muzikanten naar de kerk ge maaseert
Zoo ver volgens zijne wij met vliegende vaandels
En onder het geluider klokke de kerk bin ge
trokke tot aan het hooge altaar allen den hoogen
dienst bij gewoont hebbende zijne wij naar den
hoogen dienst ge Eijndigd was weer onder het
uit voeren van Eeningen muzikstukken de kerk
uit getrokken tot aan het stads huis daar volgens
ouwde gewoonte ter Eeren van de broeders van
Sint lourensius broederschap de vaandels gedraait
Hebbende Zijne wij weer de stad in getrokke tot
Aan ons teer huis daar onse vaandriks de vaan
dels weer ter Eere van de Broeders schap ge
draait hebbende Zijne wij met de ganse kompa
ni ons teer huis binne ge gaan omstreek twaalf
uuren wierd het raaveldje weeder op nieuw
geslaagen om Zig voor het schijf schietten klaar
te maaken toen den Boekhouder de noodige
punte had voor geleezen zijne wij om streek
Een uur met volle waapens de stad uit gemaa
seert naar eenigen tijd geschoote te hebben wierd
Het wit getroffen door Hendrik de koning Hij wier
door de Broeders als koning aan genoomen en tot
een geschenk ont vangen een zilver selinder aalozi
waar voor hij de broeders ver Eerd heefd een halve
ton bier

257.
De tweede prijs is ge schooten door teodorus hendriks
Derde adjudant van het gild Hij heef voor een prijs
ontvangen een Zilvere segaarde kooker met Zilver
uit gewerkt ver volgens zijn wij naar het huis van
de kooning getrokken en daar onzen vaandels ter
Eeren vanhem gedraait hebbende Zijn wij naar
Het huis van onZen adjudant geemaaseert daar
onzen vaandels ter Eeren van hem gedraait hebben
de Zijne wij van hem op een vrolijke dronk getrak
teerd en Zoo weer naar ons teer huis geemaaseert
toen hebben wij de waapens afgelegd
saavons om Zeeven uuren hebben wij nog een
klijne op togt gehouden en Zoover volgens den
aavond in gepaste vrolijk heid door gebragt
op gemaakt door de Boek Houder
Hendrikkus Johanus Salemink

258.
Op de vierden Zondag na Paaaschen ben ik
gekosen als Boek houder met meerderheid
van stemmen door de leden van Sint Loourensius
Hermanus Derksen

1-st Vaandrik

Theodorus Wammers

1-st Vaanjonker

Petrus Wenting

1-st Adjudant

Petrus Derksen

2-st Adjudant 3 Vaanjonker

Wilhelmus Sluiter

Generaal 1 Luitenant 5de Adjudant

Johanus van Groeningen

Kolonel

Bernadus Brons

2 Vaandrik

Andries Smitter

2 Vaanjonker

Wilhelmus Berends

Kaptein

Petrus de Koning

Seconde Kaptein

Theodorus Koenen

1-st Raadsheer en Boekhouder

Frits Bartels

2-Raadsheer

Hendrikus de Koning

Koning

Theodorus Hendriks

3 Raadsheer 3Adjudant

Johannes Derksen

4 Raadsheer

Johannes Wilmsen

4 Vaanjonker

Hermanus Wassink

Konel

Jan de Koning

Tamboer Majoor

Jan de Koning
Jan Smitter
Wilhelmus Siepman
Gradus Jansen

259.

Aan
den President der Broederschap

H. GANGULPHUS EN LAURENTIUS
te
HUISSEN
De Paus betuigt zijn hartelijken dank
aan de leden dier Broederschappen voor de opgezonden gelukwensching en geeft hun volgaarne
zijn afgesmeekten zegen.

Rome, den 22 Mei 1877
J. Kardinaal .
SIMEONI

260.
Op den feestdag van Petrus en Paulus
zwaaide wij Broeders van Sint Laurensius
onder het gelui der klokken en Muziek
moedig naar de Kerk en hebben daat de
Hoogdienst bij gewoondt toen de dienst
geeindigt was zijn wij weer onder het gelui
der klokken en Muziek naar het Stads
huis getrokken en daar als oude gewoonte
de Vaandels gedraait van daar zijn wij naar
ons teerhuis getrokken bij C. Kloppenburg en
daar volgens Oud gebruik ook onder muziek
de Vaandels gedraait en vedders hebben wij ons
Broeders daar eenige oogenblikken goed ge amuseerd
toen zijn de noodige artikelen door den Boekhouder
voor gelezen voor het schijfschieten vedders is op
last van den Kaptein ravelije geslagen op dat
de Broeders op tijd gereed zoude zijn, vervolgens
zijn wij om half een uur uitgetrokk met
Muziek en wapens om het doel te treffen
dat is gelukt door den tweeden Raadsheer
Frederik Bartels op Hondert pas hij is
door al de Broeders voort als Koning
aangenomen om dat hij het volgens
nummer het doel goed heeft getroffen
toen zijn wij naar het Huis van onzen
Koning getrokken en hebben tot eer van
Hem de vaandels gedraait en daar heeft hij
ons Broeders getrakteerdt op een glas
wijn, hij heeft van de Broeders een
cilinder Horologe tet geschenk gekregen

261.
toen zijn wij weer naar ons teerhuis getrokken
daar heeft de Koning ons Broeders getrakteert
op een halve ton Bier savons om zeven uur
zijn wij nog door de stad, getrokken en hebben nog
het vaandel late wapperen bij de Hedders dezer
gemeenten en bij onzen Burger Vader en toen
hebben wij ons tot tien uur onder elkander vrolijk
gemaakt den tweede dag zijn wij smorgens om
negen uur met rouw naar de Kerk getrokken en
hebben daar de dienst voor de overledene Broeders
alle getrouwlijk bigewoondt toen zijn wij weer
naar ons teerhuis gemaseerdt daar zijn wij eenige oogen
blikken vrolijk onder elkander geweest en hebben
besloten om onzen onwillige betaalder die zijn
boete wijgerde te betaalen volgens onze wet te
straffen toen is hij krijgs gevangen genomen
en van onzen Koning veroordeeld om in het
water zijn straf te ondergaan toen zijn wij
terug getrokken naar af loop van den gestrafden
naar ons teerhuis en hebben ons gezaamelijk den
heelen dag goed geamuseert tot savond tien uur
opgemaakt door den ondergeteekenden Boekhouder
Huissen den 29 junij 1877
Th Koenen

262.
uitgaaf voor het feest

F. Bartels

5,61

van Petrus en Paulus 1877

Th. Hendriks

5,61

C. Kloppenburg

37,35

Joh. Wilmsen

5,61

de Kaars voor Lourends

3,50

H. Wassink

6,68

het vaandel geverft en lint

3,00

J. de Koning

2,86

een mis voor overledenen

1,00

in kas zijnde geld

2,28

het jaar getij

3,80

het Luiden

2,00

twee flambouwen

2,40

voor verteering met
Evertje voor de musikanten

het Horologie

13,50

klijn Evertje

2,20

en Evertje

reparatie bij stok

0,25

te zaam

voor Piet Wenting

3,10

Reynen

5,60

Smitter voor de schijf

2,00

Pousefeest

6,75

3,52
f

90,20

Den Boekhouder

in gebeurt voor het feest
van Petrus en Paulus 1877

voor afteekeninggeld

T. Wienemers

5,61

en en plaatsegeld

P. Wenting

5,61

Jan Derksen

W. Sluiter

5,61

te zaam

B. Brons

5,61

A. Smitter

5,61

W. Berends

5,61

P. de Koning

5,61

Th. Koenen

1,00

11,50
2,80
90,22 1/2
90,20

Blijf in Kas
Th. Koenen

f

0,02 1/2

263.
Weleerwaarde Heer Pastoor

Oppergeneraal

H. Derksen

1e Faandrik

Th. Wenemers

Vaanjonker

J. Derksen

1e Adjudant

W. Vos

2e Adjudant

J. de Koning

Geeneraal

J. Siepman

2e Faandrik

A. Smitter

2e Faanjonker

W. Siepman

Kap-tein

Petrus de Koning

Seconde Kaptein

Th. Koenen

1e Raadsheer

F. Bartels

2e Raadsheer

Th. Bartels

Koning

Th. Koenen

Keijzer

J. Derksen

3e Raadsheer

W. Siepman

4e Raadsheer

B. Graafe

3e Faandrik

G. Miggels

3e Faanjonker

W. Beerne

3e Adjudant

J. Arnst

4e Adjudant

J. de Koning

5e Adjudant

G. Witjes
J. Remie
W. Berends

4 Vaandrik

264.
1879
Op de vergadering dato 6 July met meerderheid
van stemmen als Boekhouder vekozen heb ik
op Zondag 13 July van den vroegeren Boekhouder
Thans Koning Th. Koenen het Shutte-Boek
enz. overgenomen met een in kas Zijnde bedrag
van f 7,69
Den Boekhouder . W.Vos
Op den feestdag van St. Laurentius zijn wij
Broeders volgens oud gebruik ter Kerke gegaan
vandaar naar ons Teerhuis alwaar de Vaandels
gedraaid zijn, des avonds, in tegenwoordigheid van
den Eerwaarde Heer Pastoor hebben wij ons
onder elkander vrolijk gemaakt. tot des avonds
elf uur waarna een ieder in goede stemming
huiswaarts keerde de verteering op den dag
in het algemeen f 17,85 voor de Groote trom
uitgegeven 5,00 alzoo totaal bedroeg zich de uitgaaf
22.85, in kas was. 23.94 alzoo blijft in kas 1.09
Den Boekhouder
W. Vos.

264a.
Op de vergadering dato 21 September 1879 is J. de Koning Paulus
door de broeders bedankt wegens twistlicherg en voorbadigheid in
gesprekken ten nadeelen der Broederschap
Den Boekhouder WVos
W. Berends heeft mij zijn afteekeningsgeld terhand gesteld
Huissen 16 Mei 1880

Den Boekhouder WVos

Hend. v Ochten en H. Weijers zijn als Broeders aangenomen
en hebben mij hun aantekeeningsgeld ter hand gesteldt
Huissen 16 Mei 1880 den Boekhouder WVos
Th Koenen heeft als Koning zijnde onze Broederschap
verlaten zonder zijn afteekeningsgeld te hebben betaald.
Huissen 30 Juni 1880 Den Boekhouder WVos
De vroegere Koning F. Bartels heeft Zijn Zilvere plaat in de
vorm van een ster met opschrift aan de Broederschap on…..
Huissen 30 Juni 1880 Den Boekhouder WVos
W. Berning; [

]; en J. Arends zijn door de Broeders

bedankt wegens wanbetaling .
Huissen 30 juni 1880 Den Boekhouder WVos
P.S. Tot nadere inlichting dient noch dat bovengemelde Th. Koenen
zijn Oom D. Koenen in het jaar 1840 evenals Koning zijnde de
Broederschap verlaten heeft zonder de verschuldigde plaat van
het zilverwerk te geven. WVos, Boekhouder.

265.
1879
Op 29 Juni de veestdag van St. Petrus en Paulus heb het volgende
voorval plaats : wij broeders van St. Laurentius getroken
naar den. scheif eenigen tijd gescoten heb bende had het volgende
voorval. plaats. w.Pamelijke

1880

266.

Daato 29 Juni de H. Mis te hebben bijgewoond en de Faandels
voor het Stad en Teerhuis te hebben gedraaid zijn wij op den
gewonen tijd naar buiten gemarcheerd om te schieten
na eenigen tijd geschoten te hebben mocht het onzen seconde=
Kaptein gelukken het doel op het wit van de groote scheif
te schieten. Petrus de Koning. en werdt onmiddelijk
tot Koning erkend. Z.M. heeft tot vereering ontvangen
een Prijs ter waarde van 15 Gulden en heeft de Broeders
onthaald zoo wel aan zijn huis als in het teerhuis op
bier enz. tot Koningin heeft Z.M. gekozen de jonge
Dochter Aleida Johanna Michgels. des avonds zijn wij
in tegenwoordigheid van den Weled.Achbaren Heer Burgemeester.
den Wel.Eerwaarden Heer Pastoor en de Wel.Eerwaarden
Heer Kaplaan in ons teer huis vergaderd geweest tot 11uur
waarna zich een ieder, onder dankbetuiging van bovengenoemde
Heeren voor de goede orde en ware Broederschap welke
zoo duidelijk blijkbaar was, huiswaarts heeft begeven
den tweeden dag hebben wij den H. Mis voor Onze Overledene
Broeders bijgewoond des Namiddags op verzoek van den |Heer
Burgemeester de faandels voor Z.E.D. zijn huis gedraaid
daar na weer ons teerhuis bezocht een ieder ging toen
heen en haalde Zijn meisje en werdt het feest met
een geanimeerd Bal tot des avonds 10 uur besloten
een elk ging toen huiswaarts in de vaste overtuiging
deze twee dagen ware broederliefde te hebben onder
vonden en een elk koesterde de hoop de volgende jaaren
dezelfde vreugde te mogen genieten want dit jaar
werd ons feest ook noch niet voor het geringste verder
gestoord. Den Boekhouder WVos

267.
Ber Schut, en Th. Fredriks zijn als broeders
aangenomen. Den Boekhouder WVos
Hierna volgen de Broeders met Namen .
W.E.W. Heer Pastoor Leyxs. Beschermheer
P.de Koning

Koning

Keizer

F. Bartels

Keijzer

1e Raadsheer

W. Siepman

Kaptein

3e Raadsheer / Koning

H. Derksen

1e Faandrich

Th. Wemmers vaanjonker

Luitenant

J. Derksen

1 ajudant

2 raadsheer

W. Vos

2 ajudant

4 raadsheer, Boekhouder 1 adjudant

J. Siepman

Faandrich W.Kemperman 3 Ajudant

A. Smitters

Luitenant

-- jonker

Bern Groen

3 --

drich
G. Michgels

--Jonker

Bern. Schut

2 Adjudant

Th. Frerichs

¾ --

P. Arends

4 -- Seconde Kapitein

J. Remie

4 Faandrich

B.A.Vos

Faanjonker

T. de Koning

Kolonel.

G. Rutjes

Tamboer,

Majoor

toeziende voogden

H. Pelkman idem
H. van Ochten

idem

P. Derksen

idem

P. Derksen is als Broeder aangenomen en zijn aantekeeningsgeld betaald. WVos

268.
dato 5 december 1880
De volgende Heeren zijn als broeders
aangenomen En hebben mij hun aanteekeningsgeld betaald, Dato 5 Dec 1880
Th. Paauw

Generaal

Den boekhouder WVos

H. Wassing
G. v. Elferen

4 Faanjonker

G. Kemperman
W. Kemperman

4 Adjudant

G. Schouten
J. Derksen

1 FaanJonker

J. van Elferen 4 Faandrich
W. Hegeman
Het aantal Broeders bedraagt zich thans 31 .
B.K. Vos heeft zich bedankt en zijn aftekeningsgeld
betaald. WVos
1881

July 11

L.R. Daalens
J. Derksen /S.M.
Jac.. Verhaag

zijn aangenomen als Broeders.
5 Adjudant

269.
1881
Na op 29 Juni De H. Mis te hebben bijgewoond
en de Faandels gedraaid te hebben zijn wij naar de schijf
gemarscheerd na eenigen tijd geschoten te hebben
Gelukte het. W. Siepman, kaptein, het wit
of doel te treffen en werdt als Koning erkend
Z.M. heeft tot vereering ontvangen een prijs
ter waarde van. 20. Gulden en de broeders zijn
onthaald aan zijn huis zoo wel als in het Teerhuis
op bier. Enz. tot Koningin had Z.M Gekozen
: De Jongedochter H.R. Thebes; Des avonds Zijn wij in
tegenwoordigheid van onze W.E.W. Priesters ver
gaderd geweest den volgenden morgen hebben
wij de. H. MIs voor onze overledene broeders
opgedragen des smiddags werden de meisjes
afgehaald aan H.H. Teerhuis en werd ons feest
met een geanimeerd bal besloten het welk
Duurde tot des avonds 11 uur een ieder ging toen
huiswaarts in stilte en vreugde in de vaste overtuiging
ware broederschap en eensgezindheid te hebben
ondervonden.

WVos Boekhouder

270.
Het aantal Broeders bedraagt Zich 34
Het Zilverwerk gewogen hebbende weegt
19 onzen en bevinden zich 47 platen aan het
Zelve Dato 18 Sept 1881

WVos

De volgende Heeren zijn als Broeders aangenomen.
F. Hendriks
P.J. Geekeren
J. Willemsen
H. Schouten
W. Schouten
H. Helder

3 Faanjonker

Kolonel

4 Faandrich

N. Pabtist
Van de Broederschap hebben zich verwijderd
Zonder afteekeening betaald te hebben.
J. Remie, G. Schouten, J. Derkzen
zoodat het aantal Broeders op dato 21 Decb 1881
Bedraagt 36.

WVos Boekhouder.

Aangenomen C.Wouters 3 Faanjonker,Th. Gerritsen, tamboer majoor
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1882
Na op 29 Junij de H. Mis te hebben bijgewoond en
en volgens oud gebruik het Faandel gedraaid te hebben
zijn wij gaan scheifschieten weegens ongunstig weder
werdt het schieten voor een oogenblik gestaakt
daarna gelukte het onzen eersten faandrich H. Derkzen
het doek of kleine scheif te treffen en werdt daar op door
ons Broeders eenparig tot Koning erkend zijne Majesteit heeft
ons zoo wel aan zijn huis als in het Teerhuis onthaald op
alles wat een ieder verlangen kan. Tot Koningin hadt Z.M. verkozen
de jonge dochter. Maria, Theodora Albers ook aan H.M. huis
werdt al het mogelijke opgeofferd om ons Broeders te voldoen
en te vermaken een ieder was dan ook zeer tevreden, op dien avond
Zijn wij in tegenwoordigheid van onzen geachten Herder in ons
Teerhuis vergaderd geweest tot sirca half elf uur waarna zich
een ieder in opgeruimde stemming huiswaarts begaf, den volgenden
morgen hebben wij de H. Miss, voor onze overledene leden
opgedragen. H.M.
hadt de jonge dochters aan Haar huis verzocht welk geselschap door
ons
Broeders werdt afgehaald en na in ons Teerhuis vergaderd te zijn
geweest
werdt dit Feest met een geanimeerd Bal besloten en een ieder ging
in vrolijke stemming huiswaarts en wenschte elkander onder een
welgemeenden handendruk een: tot een spoedig tezamenzijn toe.
De broeders hebben aan Z.M. tot vereering gegeven een prijs ter
waarden van 18 gulden. gedurende het Bal hadden wij het genoegen
onzen geachten Burgemeester in opns midden te zien.
Den Boekhouder, WVos

272.
H. Wassink heeft onze Broederschap verlaten met een schuld
van 10,25 uitgenomen het aftekeeningsgeld.
WVos Boekhouder.
Op de vergadering van 16 Julij j.l. werden 8 nieuwe leden
aangenomen.
C. Melchers , Th Sanders, Albr. Eijkholt, P. Degen , J. v. Daalen,
J. Wouters, Th Meeuwsen , H. Bies, zoo dat het aan tal leden bedraagt
.42.
Op de vergadering van 30 Julij het Zilverwerk gewogen hebbende
is bevonden zwaar te zijn 19 onzen
en bevinden zich aan hetzelve 47 platen of schilden.
Huissen 30 Julij 1882
WVos Boekhouder
P. van Daalen heeft onze Broederschap verlaten en heeft zijn
afteekeningsgeld betaald. Huissen 15 Augustus 1882
WVos, Boekhouder
W. Deegen is als lid aangenomen.
Als eerloosen Manen zijn van onse Broeder
Schap verwijdert, zonder aan zuivering ;
Th: Freriks,
f 5 Gulden 50 cent;
1883
P: Arns,
f 4 Gulden 25 cent july 1883
W: Schouten f 5 Gulden 50 cent mij 1883
H: Schouten f 5 Gulden 75 cent 1883
J: Arens
f 4 Gulden 50 cent 1883
D: Henderiks f 3 Gulden 75 cent 1884
P: Van eekeren f 5 Gulden 75 cent 1883

273.

1883
1883
Op den feestdag van Petrus en Paulus den 29 Junij
zijn wij Als leden van de Broederschap
van Cint lourenzius des voormiddags ten
Negen uure in ons teerhuis vergaderd en zijn
vervolgens onder het geluij der Klokken en
eenich Muziek na de Kerk getrokken
na dat de hoogdienst ge eindigt was zijn
wij door de stad getrokken tot aan het
stad Huis waar onder eenig Muziek de
vier vaandrichs de vaandels draajde
vervolgens zijn wij na het teerhuis getrokken
waar de vaandrik ter eere van de Broeders
de vaandels nochmaals draajde vervolgens
na eenige oogen blikken vertoeft te hebben zijn
wij uit getrokken om op de schijf te gaan
schieten na eenige oogenblikken geschoten te
gelukte het wilhelmus Kemperman 3 Ajudant Doelwit of kleine
schijf te treffen hij werd door de Broeders
dadelijk als Koning erkend en Kreeg een prijs
ter waarde van twintig Guldens verders zijn wij
na zijne majestijts huis gegaan om ter Eere van
hem het vaandel te draajen daar werden wij allen
zeer vriendelijk onthaald zoo vond hetzelfde plaats
bij de Koningin Maria Schouten den volgenden
morgen ten Negen uure zijn wij de H. Mis bij
gaan wone voor de overledene Broeders
des Namiddags heeft de Koningin de Meisjes verzogt om daar
met genoegen onder ekander de Namiddag door
te brengen en heeft daar eene prijs ontvangen ter waarde
van Guldens toen wij zavons in ons teerhuis
vergaderd waren werd dit feest met een ge animeerd
Bal gesloten een ieder ging toen in vrolijke
stemming huiswaard .
Boek houder H. Smitter

274.
Huissen 10 Augustus 1884
F. Pauw Kobus Poelwijk en P. Derksen
Hebben hun afteekeningsgeldt betaaldt
en tevens als lidt aangenomen.
G. Michgels J. Evers W. Baptist
W. Hadenhof .
Theodorus Sanders boekhouder
1885
Op de Vierde Zondag na paschen zijn
alle broeders Vergadert geweest met de
Welee Heer Pastoor om te stemme wat het schieten
met mederhijt afgestemd om dit jaar
niet te schiete

boekhouder

P. de Koning.

Op 29 Juny
is Gerhardes Jansen als lid met algeene stemme
Aangenomen.

275 ontbreekt

276 ontbreekt

277.
Op het feest Van Petrus en Paulus 1885
zijn wij smorgens op half 10 uu naar de kerk
getrokke en na de H. mis Zijn wij naar het stadhuis
gegaan om onse vaandels te draaije toen zijn wij
Eenige oogenblikke in ons teerhuis geweest en ons
gezamentlijk vrolijk gemaakt des savons Zijn alle
de broeders bij elkander gebleven tot 10 uur.
De 2 dag hebben wij de Zalige Mis bijgewoond.
voor onse overledene broeders toen snamidags om
4 uur zijn wij met de jonge dogters in ons
teerhuis gekomen en de geheele avond regt
plazier onder elkander gehad tot s avonds
11 uur toen keerde alles in de beste orde
huiswaarts.

boekhouder P. de Koning

Huissen den 6 Julei 1885
zijn trug gebleefen zonder aftekening
Geld en noch konterebutsie Geld moeste
Aanzuiveren) H. Polman Boekhouder.
W: hazenhof
Ken: Wouwters
D: Veder

kontrebutsie
95,
2.62,

H: van Ochten

70,

B: kloppenburg

4 25,

2.75,
125
125
125
125

125

278.
Ontfangen op 29 Juynij van de Broeder
in kas

5,48

H Polman

3,42

C Wouters

0.00

H Bies

3,35

W degen

1,68

J Bartels

75

W Kemperman

3,25

P de Koning

2,55

A Smitter

3,35

G Michgels

1,25

J Willemsen

3,75

H v Ochten

3,30

J Jansen

3,25

G. Michgels

3,50

W Babptist

5,00

G degen

5,00

G Jansen

3,50

Van den Weleerwaard Heer Pastor 6,75
op 29 junij bijgebragt
boete van de lede

3,60
64,23

279 t/m 293 ontbereken

294.
Huissen den 28 december 1888
Op Zondag den 28e December zijn
eenige broeders vergaderd geweest tot
(w)eder oprichting der jonge gezellen
Broederschap van Sint Laurentius.
Nadat dezelfde van het jaar 1886 tot
1888 zoo goed als te niet was, daar de
toemalige leden zich niet meer of teminst
te weinig meer om de Broederschap be
kommerden. daar zij het boek en het
zilverwerk onbeheerd hebben gelaten, en
er zoo goed als geen bestuur meer van
was. Als toen besloten de leden der
toenmalige bestaande Burger Ver
eeniging te Huissen wijl de eigen
dommen der Sint Laurentius Broe
derschap zoo goed als onbeheerd waren

295.
de zelve aan zich te eigenen, het welk
door toedoen van twee oud Leden voor
komen werdt. De Broeders waren
op bovengemelde vergadering van 28 Dec
1888 de neuwe mede gerekend ten getalle
van zes en vonden de vaandels het
zilverwerk enz. allen in een verwaarloosden toestand, tot zelf geen kaars
meer voor het beeld van onzen H.
Patroon in de kerk. Waarom de
Broeders dan ook direct besloten
een prachtige neuwe versierde kaars
te laten maken welke met toestemming van onzen Zeer Eerwaarde Heer
Pastoor dan ook al reeds den 6 Jan.
de feestdag der HH. Driekonningen
geplaast werdt. Als ook werdt er toen
vervolg op bladz 298

Jaar 1889
Th Hoff
H Lentjes
Taco Elfrink
W Roelofs
W Rooding
H Roelofs
Th Bies
A P Willemsen
P Albers
Gradus van Gellekom
Hendrikes Hegeman
Hen van Gelkom
Bernardus ten Westeneind
Koornee Janssen
H. Baes

296.

297.

Jaar 1889
Namen en Rangen der Broeders
H Lentjes

T van Pas

Th H. Hoff

G Zuurman

TH Bies

J K Janzen

P Albers

J Kalf

G Jeurissen

B van Geenen

P Bernardus ten

J Kalf

Westeneind

Th Elferink

D Peters

H Willemzen

Johannes Arends

H Dukert

Theodorus Jeurissen
G Polman
G Harms
Th Jansen
het jaar 1890
P Rozendaal
J Derkzen
Gl Albertsen
D Bies
G Meemken
C Hierden
J Evers

1891

298.
weer besloten het zilverwerk weer aan
den Zeereerw. Heer Pastoor in bewaring
te geven, waar Dezelve dan ook zijn
goed keuring aan gaf. Verder besloten de Broeders tot het koopen
van twee neuwe vaandels en het
in orde brengen der overige versierselen
met de hoop dat de Broederschap
weer in dezelfde bloei mocht toenemen als vroeger. waartoe alle Broe
ders zich wilden beijveren. Ook is er
met een een boekhouder gekozen en
alzoo is de vergadering gesloten met de
hoop dat de Broederschap in bloei
mocht toenemen.
God zegene

Namens de Broederschap

de Broederschap

Th H Hoff boek houder

van St. Laurentius

Huissen, 8 Jan 1889

te Huissen.
(Onleesbare
Handtekening
Van Pastoor?)

299.
Op den vierden Zondag na Paschen 1889 zijn de Broe
ders vergadert geweest om te stemmen over het
schieten en er werdt toen eenpaarlijk besloten
van zelf niet te schieten.Waarna er voorgesteld
werdt om de feesten met de Broeders van St
Gangulfus te houden. Het geen met algemeene stem
men aangenomen werdt. Er werdt dan per akkoord
met bovengemelde Broeders besloten met dezelfde
naar de Vogel te schieten. Op het feest van St Jan
den 24 Juni. Ook werdt besloten dat degene der Broe
ders van St Laurentius, die het eerst een prijs schiet,
zou tot Koning zou worden aangenomen. Die Koning
zou dan ontvangen vijf gulden, doch zou dezefde
niet verplichten de Broeders aan zijn huis te ontha
len dan met eigen goedvinden. Aldus de vergadering
gesloten met achtien leden.
Huissen den 14 Mei 1889. Namens de Broederschap
Th H Hoff boekhouder.
Op den 24 Juni de feestdag van St Jan zijn de
Broeders van St Laurentius in hun teerhuis verga
derd geweest en om half tien na de kerk getrokken
met de Broeders van St Gangulphus om de H Dienst
der Mis bij te wonen. Daarna zijn de Broeders
vereenigd weer na hun teerhuis getrokken en na
zich aldaar een poos tijds vereenigd te hebben
is een ieder naar huis gegaan om des smiddags
om twee uur weer pressent te zijn. Op genoemde
tijd waren dan dezelfde weer aanwezig en na de
geweren geviseteerd te hebben zijn de Broeders
buiten de stad getrokken om na de vogel te
schieten. Onder het schieten werden wij nog vereerd
met een bezoek van onsen geachten Burgemeester
den Hogwelgeb Heer Baron van Voorst tot Voorst.
Na enigen tijd geschoten te hebben , gelukte het

onsen boekhouder Th H Hoff het doel te
treffen waarna hij met algemeene stemmen
tot Koning gekozen werdt. Daarna zijn
Wij na het huis van onzen Koning gegaan en
na daar de vaandels gedraaid te hebben zijn en
door zijne Majesteit goed onthaald en daarna
zijn wij naar Hare Majesteit de jonge Dochter
Wilhelmina Jeurissen Welke de Koning
Tot koningin verkozen had getrokken en na
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ook aldaar de Vaandels gedraaid te hebben zijn
wij goed door hare Majesteit onthaald geworden hetwelk op last van Zijne majesteit den Koning geschiede.
Verder hebben wij Ons den avond onder elkaar
vroloijk gemaakt en is een ieder ter bevoegde
ure huiswaarts gegaan met verlangen naar den
aan brekende dag.
Op den 25 Juni zijn de Broeders om 9 ure
onder het luiden der Klokken naar de Kerk
getrokken om de H Dienst der Mis voor de
overledene Broeders bij te wonen. Daarna zijn
de Broeders weer na hun teerhuis getrokken
en zijn toen met de Broeders van St Gangulphus
op de hun gebruikelijke wijze gaan vechten.
Daarna zijn Wij weer in goede orde naar
ons teerhuis getrokken en des ‘s avonds om
5 uut hebben wij de meisjes bij het teerhuis
van Hare Majesteit afgehaald en Ons verder
den avond met een geamieerd bal vrolijk
gamaakt waarna wij des ’s avonds om 11 uur
in goede stemming huiswaarts begaven
en met de wensch het volgende jaar weer zoo
genoegelijk ons mekan te teeren gescheiden
zijn.
Huissen, den 30 Juni 1889.
Den boekhouder fungeerend
H. Lentjes.
Up den feestdag der HH Apostelen Petrus en
Paulus zijn de Broeders onder elkaar over
een gekomen om een H Dienst voor de Broeders
te laten lezen.
Huissen den 30 Juni,
Den Boekhouder fungeerend
H. Lentjes
Op den feestdag van Onzen H Patroon zijn de
Broeders om half tien na de kerk getrokken
en naar aldaar de H Dienst der Mis te heeben
bijgewoond zijn wij na zeevenaar en Arnhem
gegaan en hebben ons daar onder mekaar
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des voormiddags vroolijk gemaakt en besloten alles
wat in ons vermogen was te doen tot groei en bloei
der Broederschap waarna een ieder vegenoegd gescheiden is.
Den boekhouder fungeerend,
Huissen de 20 Augustus 1889

H. Lentjes.

Op den 23 Augustus 1889 is H Roelofs door
de Broeders bedankt wegens het wegblijven
en niet betalen.
Den boekhouder fungeerend
Huissen 30 Augustus 1889,
H. Lentjes
Op den vierden Zondag na Paschen 1890
Zijn de Broeders vergaderd geweest om
te stemmen over het schieten al toen
hebben de Broeders besloten om even als
het vorig jaar weer in vereeniging der St
Gangulphus Broederschap te schieten daar
wij zelf te weinig in getal zijn.
Huissen, 10 Mei 1890.

Den boekhouder
Th.H. Hoff

B ten Westenens
secretaris
Op den24 Juni den feestdag van St Jan
Zijn wij in vereeniging der oudere Broeders naar

de Kerk getrokken om de H Dienst bij te wonen.
toen de zelfde uit was hebben wij ons nog een
poos in ons teerhuis vroolijk gemaakt en is een
ieder toen huiswaarts gegaan ten einde om 2
uur weer present te zijn om te gaan schieten.
Des ’s middags waren allen dan ook weer present
en na de artikkelen te hebben voorgelezen en
de geweren gevisiteerd te hebben zijn wij naar
buiten getrokken om naar de vogel te schieten.
Na eenigen tijd geschoten te hebben gelukte het
onzen 2 vaandrik H Lentjes het doel te treffen
waarna hij eenparig tot Koning werd uitgeroepen.
Naar toen eerst na het huis van den Diecksen
Koning te zijn geweest zijn wij bij zijne Majesteit van Ons aan zijn huis goed onthaald
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geworden en ook den door Hare Majesteit de jonge
Dochter Johanna Gerritsen welke de Koning
tot Koningin verkoren had. Verder hebben
wij den avond onder mekaar vroolijk door
gebracht en is een ieder op gepaste tijd
huiswaarts gegaan met verlangen naar den volgenden dag.
----------------------Den 25 Juni 1890 zijn wij de feesten mee
gaan maken welke de broeders van St Gan
Gulphus gewoon zijn. Na dat dezelfde afge
loopen waren zijn wij naar ons teerhuis ge
gaan en om 5 uur hebben wij met muziek
de meisjes bij de Konigin afgehaald en verder
een avond met een geanimeerd bal besloten.
Op gepasten tijd is een ieder dan huiswaarts
gegaan met de wensch het volgende weer
zoo genoelijk de feesten te maken als nu.
Th.H. Hoff
Huissen 22 Juni 1890
boekhouder
B. ten Westeneind
secretaris
Van de Broederschap zijn weggeblen zonder
Kennisgeving
xxxxxxxxxxx met schuld 2 gulden
H. Roelofs
3
G. van Gellekens
4
H. Hegeman
4½
H. van Gellekens
4
A. Willemsen
4
H. Willemsen
4,75
W. Wesseling is terug gebleven zonder zijn aanteeken
geld te betalen en heeft het 4 vaandelplaats gekocht en ook niet betaald voor 5 gulden dus laat
de Broederschap eene schuld van f 9,25
Th. Hoff boekhouder
Huissen 28 Juni 1890
B. ten Westereind
secretaris
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Naamlijst van Broeders
Gradus Polman

tamboer meter

H. Lentjes

eerste vaandrik

O. van Geenen

eerste vaanjonkker met vaanJonkker

Theo Vies

Kapentein

P. Albers

Luitenant

P. Rozemaal

als Koning

H. Lentjes

als Keijzer

A. Westeneind
G. Meeusen
Th Vies

eerste Adjudant
tweede vaandrik met vaan Jonkker
Per Kapetein

t van Pas

Doorgestreept

1 raadsheer

G Jeurigsen

2 raadsheer

P. Peters

3 raadsheer

G. Paman

3 vaandrik met vaan Jonkker
of Derkzen

D. Peters

tweede Luitenant

G. Jeurigzen

derde Adjudant

H. Albers

vierde Adjudant

C. Demien ??

vierde vaandrik

J. Krens

vijfde Adjudant

304.
uit Gaaf van het jaar 1891
20 cent voor twee boektjes
50 cent voor de schutteknegt
500 gulden voor het beeld
1240 “ voor het maken der trom
50 cent voor een bal en het poetsen der trom
585 “ voor de muziek van Laurentius
140 “ voor het repareeren der vaanders en stok
100 “ voor de mis van Laurentius
240 “ voor de kaars van Laurentius
25 ent voor een bus on de kaars
----------------------------------------------Aan den Boekhouder Th.H. Hoft is op zijn herhaald en
Dringend verzoek door de Broeders eervol ontslag verleend.
Hij die 3 Jaar ijverrig en levendig werkzaam is gewees en
Die Broederschap weder mee tot stand heeft gebragt dus is
Hij de eervol ontslag wel waart gewees en weder is hij met
Allen gemeenen stemen herkozen als Generaal der Broederschap.
-------------------------------------------------Den

werd een onze Broeders G.Mijjer op

Een plosling wijs door de dood onrukt zijn stoffelijk overschot is
Door de Broeders op een plegtigen wijs begraven.
Dat hij ruste in vrede.
Boekhouder H. Lentjes

305 en 306 ontbreken

307.
Op den vierde zondag naar Paschen 1891
Zij de Broeders vergader gewees on te stemme over het vogel
Schiete en toen hebben de Broeders besloten on op den veesdag van
St on met de Broeders van gangulphus als het voorge jaar
Gaan schiete zijn de Broeders besloten on met 13 man mee te doen
Volgen akoor Huissen den 26 April 1891
Boekhouder H. Lentjes
Op den 24 Juni zij de Broedersvan Sint Laurentius met
De Broeders van gangulplus in hun teerhuis vergader gewees on
ten negen uur onder het luiden der klokken met vliegen de Vaandels
met muziek en trom naar de kerk getrokken on daar de Hoogmis
Bij te woome daar na zijn wij weeder door de stad tot aan het
Sctadhuis getrokken en daar hebben de Vaandels op een pletige wijs
Haar Vaandels gedraaid daar na zijn wij naar weer naar on teerhuis
Getrokken toen hebben de Broeders zig vroolijk onder er kander
gemaak en ten twee ur zijn de wij alle gezamlijk vergader en toen de
Geweeren geprezieteer te hebben onder het komandeeren van de
kaptein
Na buiten de stad getrokken met volle moet gin het er op aan on
de vogel te schieten daar een tijdlaan geschooten te hebben viel een
Onze Broeder het geluk door onze geaten burgen meester
Het doel te trefe voor heb toen wij hij al koning uit geroepen hatden
leve P rozendaal doen zijn eert naar het huis van de ouwden
Koning getrokken daar zijn wij alle goet onhaal toen zijn wij tot
Onze Koningshuis gewees daar zijn wij vrij goet onhaal toen zijn
Wij tot het huis van onze jonge konigin Johana Bus die onze
Koning tot koningin hat uit verkooren zij wij ook goet onthaalt
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Zoo hebben wij ons den avond vroollijk onder erkander vermaakt
En den volgen den dag zijn wij weer ten negen uur naar de kerk
getrokken
on daar de mis voor de overleeden ne bij te woone toen hebben wij
Ons weerder on na ons teerhuis begeefen toen hebben wij het vees
Met de broeders van Sint gangulphus mee gemaakt dat zij altijt
Doen na afloop zijn wij weer na ons teerhuis getrokken en ten 5 uur
Zijn wij met meziek de meisjes bij de koningin afgehaalt en na ons
teerhuis getrokken daar hebben wij ons die avond vroollijk vermaakt
tot het tijd was van huiswaars te gaan met de wensch het volgenDe jaar weer gezamerlijk weer te doen leve de Jongen broedes
Schap Sint Laurentius
Huissen den 26 Juni 1891
Den Boekhouder H. Lentjes
Op den Vierden Zondag na Paschen 1892
Zijn de Broeders van St Laurentius Broeerschap
Bij C Kloppenbrug Vergaderd geweest on over
Het schieten te stemmen en er is bij meerderheid
Van stemmen besloten van Ja. Opgemaakt door
Door den Boekhouder H. Lentjes

309.

310.

Huisen (30) 31 December 1899
Met goedkeuring der
leden van het Gilde St. Laurentius
is vastgesteld
dat voortaan als Bestuursleden
van het Gilde zullen optreden
De Koning
De Keizer
De Generaal
Den Boekhouder
De 1ste Raadsheer
Den Boekhouder
J. Pastoen
De secretaris
D.H. Veels.

311 ontbreekt

1893

312.

Op den Vierden Zondag na Pasche zijn de Broeders
Van St Laurentius Broederschap Bij C. Kloppenbrug
Vergadert geweest on over het schieten te stemme
En er is bij meerheid van stemme besloten van
Ja

Boekhouder H. Lentjes
__________________________

Die Broeders die haar zilverreplaat aan het zilverwerk moette
Geven zijn ter hand gestel Th H Hoft heeft zijn plaat ter gegeven
B ten Westeneind heeft zijn plaat gegeven H Lentjes heeft zijn plaat
Gegeven P rozendaal heeft zijn plaat gegeven
_______________________________
Op den 23 Juni 1893 zijn de Broeders van St Laurentius met de
Broeders van St Gangulfbus in hun teerhuis vergadert geweest toen
Zijn wij tezamen om 9 uur naar de kerk getroken met een tamboer
En een koor van 7 muziekanten na de hoogdiens zij wij gezaamelijk het
Naar het teerhuis terug getrokken en om een uur zijn wij na
De vogel gaan schieten daar een tijd lang geschoten te hebben
Viel onzen 4 vaanderik het geluk het doelte treffe toen hij als
Koning met allen gemeene stemmen wet uutgeroepen langzal
Hij leefen Wie zal lang leven K remie met zijn vrouw
Hier sluit ik dit stuk meeden om het zoo niet meer te doen
Om zulken stukken er in te zetten maar met een paar woorden
Het te doen.
Boekhouder H Lentjes

313.
is als Broeder
aangenomen
in het jaar 1888
H Lentjes
is als Broeder
aangenomen
in het jaar 1888
Th H Hoff

is als Broeder
aan genomen
in het jaar 1888
Frans elfrink
is als Broeder
aangenomen
in het jaar 1888
W Roelofs
is als Broeder
aan genomen
in het jaar 1889
W Prooding

Hij is 1st Vaanderink
Koning in 1890
Koning in 1894
Als boekhouder gekozen
Voor 3 jaar in 1892
herkozen voor 3 jaar in 1895
Als Boekhouder gekozen
Voor 3 jaar in 1888 herkozen
voor 1 jaar in 1891 koning
in het jaar 1889
door zijn aandringen
verzoek eervolonslag
verrleen
hij is 1st Aijudanit
altijd ijver en trouw
lid geweest
hij is niets gewees
en dan zonder
Wat tezeggen
terug te blijven

gekozen als Ginderaal
in 1892
de Broeders hebben hen
bedank als litt van de
schutterij wegen al zijne
praatjes
zonder Wat tezeggen
terug gebleven
met een schuld van
2 Gulden
met een schuld
van 250 f (?)
met zulk en lid
schiet gemee op

Leden

314.

1 J.Derksenzen
koning geschoten 1899
tevens 1ste adjudant

2 D. Peeters, Keizer
tevens 1ste Vaanderik
in 1898 Koning

4 A.G. Peeters Kapitein
benoemd, 1897

5 J.Th. Peters,
2deVaanderk

7 J. Bouwmeester
4de Vaanderik

8 G. Kersten
Sec: Kapitein
Goed ontslagen
11 A. Bugter
5de Adjudant

10 J. Peeters 3de Adj;
Boekhouder
gekozen 1898, tot 1901
13 H. Roelofs
2de Vaanjonker

16 Joh; Kloppenborg
in 1900 Koning
1902 Keizer
St Jansen
gekozen als
secretaris
in 1901

14 Th. Ruijling,
3de Vaanjonker

J H Veels
Konening geschoten
In 1901
Keizer in 1902 op 22
Juni

1900
3 J.H. Veels Generaal
gekozen in 1897 tot
1900
in 1898 tevens gekozen
tot secretaris
in 1900 tot generaal
herkozen voor 3 jaar
6 G. Derksen is
in 1901 Bedankt
als lit wegens
slegt gedaacht
9 P. Scholten
2de Adjudant
12 Th. Peeters
1ste Vaanjonker
15 W. Degen
1ste Luitenant
laat een salaris
nu van f 3,60
een goed lid voor
tabak en een klaren
A.G. Peters
gekozen als
Boekhouder
In 1901

315.
G. Kersten
Wegens goed gedrag
ontslagen wegens
herhaling verzoek.

Th Louwerenz
bedank als lid
van De st Lauweren
sius gilde laat
een bedraagt 22. Na
goed begin

H Roelofs
Laat een Lega
tje na f 407
schuldt altijdt

316 ontbreekt

317 ontbreekt

318.
Namenlijst der Broeders 1897
A C ten Westeneind

Koning

J.H. Veels

Generaal

A.G. Peters

Kapitein

H. Braams

Majoor

G Kersten

Raatsheer

P Scholten

Raadsheer

J.W Peters
B v Geelen

(vl) B Leisers

L. Peters x

H Lentjes

H Roelofs

D Peters Jz

WJ Degen

319.
Naamlijst van de Leden van het
St. Laurentius Gilden in 1901.
J.H. Veels.

Koning en Generaal.

Joh. Kloppenburg.

Keizer

A.G. Peeters.

Kapitein Tamboermeter

Dirk Peeters.

1ste Vaandrik & 1ste Raadsheer.

J. Peeters.

2de vaandrik schuldig de som van f 6,97.

G. Derksen

3de

bedankt

Steph. Janssen

3e vaandrik & 3de Raadsheer

G. Kersten,

Sec. Kapitein & 2de Raadsheer

j. Peters,

1ste Adjudant

P. Joosten,

2de Adjudant

H. Gerritsen

3de Adjudant & 3de Vaanjonker 4de Raadsheer

Th. Laurens

4de Adjudant& schuldig de som f1,52

H. Braam

5de Adjudant

Hend. Laurens

1ste Luitenant

Alb. Laurens

2de Luitenant

Th. Peters

1ste Vaanjonker

H. Roelofs

2de Vaanjonker

G. Lentjes

4de Vaanderik

Jac. Witjes

320.
1902.
8 September

Johan Kloppenburg
Als Eerlozen Boekhouder gaan vluchten
met de som die hij in kas heeft
gehadt van de St Lauwerens Gilden
tezamen F 61,20 centen.
Opgeteekend door den
Gekozen Boekhouder
Huissen

Hermt Boeij

den 21/9/1902

Met aandringen der Broeders
Van St, Lauwerentius heb ik moeten
Opteekenen, met rood schrif, dat voor
een ieder en ten allen tijden zichbaar moet
zijn. voor de Broeders van St, Lauwerentius.
en een ieder die het Boek van de Compinie
in handen krijg en openslaat.
Als dat de gewezen Boekhouder,
J, Kloppenburg Cr zoon, als eerlozen met de gehele
som die hij in bezit hadt er van door is gegaan,
een gezamelijk bedracht van f 61,20 centen
Huissen 21/9/1902, door den Boekhouder Hert[ ]

321.
Naam lijst der Broeders
1902 tot en met 1903
H. Gerritsen

Koning

J H Viels

Keizer

J Kloppenburg

Eerlozen Boekhouder

H Braam

Secretaris

J Peters

1 vaandrik Comissaris

H Janssen

1 Raadsheer, sec Kaptein, 3 Vaanjonker

G Lentjes

3 Vaandrik

J Peters
P Joosten

1 Kaptein

P v. Geelen

4 Vaandel

H Bies

3 Vaandel

Gr Bies

3 Vaanjonker plaats

Joh v Vosselen

4 Vaanjonkerplaats

H Mom
Th Kersten V
W Th Tonk
K C Arends
Joh Schriever Z
G Schriever

pab

5 Ajudant

322.
Volgt voor 1902,1903
W Willemsen
Joh Willemsen
JC Janssen
JC Roelofs
T H Klappers

H

Tamboermeters

323.
Leden van St Laurentius Gilde
Op 10 Mei 1903
No 1

Antoon Peters

No 2

Th Kersten

No 3

Gradus Bies

No 4

Piet Joosten

No 5

Jan Peters

No 6

Herman Roelofs

No 7

Jan Leizer

No 8

Jan Schriever

Bestuur

No 9

Piet Eeuwes

Bestuur, Koning 1903

No 10

Gradus Eeuwes

No 11

Hendrikus Mom

No 12

Jan Mom

No 13

Piet Mathijsen

No 14

Dorus Peters

No 15

Steven Jansen

Bestuur
Bestuur

No 16 Hendrikus Gertsen Z M 1902
No 17

Piet van Geelen

Boekhouder, gekozen 10 Mei

No 18

Hendrikus Jansen

No 19

Vried Klappers

No 20

Kornelus Arnts

No 21

Drikkus Laurens

Eereleden zijn:

No 22

Albertus Laurens

J Welling

No 23

Kobus Witjes

J Giesbers

No 24

Gradus Lentjes

W Martens

No 25

Dorus Lentjes

Op 10 Mei 1903 Werd als Boekhouder Gekozen P van Geelen
324.
Heereje Mijn Tijdt
Wat was dat mooi dat GorrieJens ze dreien bij bij Ch Kloppenburg
en daar hebben wij likker wijn gedronken
en sigaren gerookt en toen hebben
wij bij den Heer Pastoor Vindel gedraadt en daar was het goed.
En toen hebben wij bij den Heer
Burgemeester W H Helmink
gespeelt en vindel gedraait en
daar was het goed heur en toen
zijn wij naar de paters gegaan
en daar kondden wij bier drinken
hoor de Koningin die lusten niet
meer

Marin van de Velte
De Koning

H Gerritsen

De Secretaris H Janssen

1902

325.

Naam Lijst van de Broeders
Hend. Gerritsen
Koning
Eeren leden Jan Wellens
Jan, Veels
Keizer
Jan Giesbers
Herms, Braams secretaris
Antoon, Peters Generaal
Piet Matijsen
Jan, Peters commissaris, 1 vaandrik
Arnt Matijsen
Thedorus Peters
Vrans Willemsen
Piet Joosten,3 raadsheer, kaptein
Gradus Lentjes
M Lauwerens
Jan Veels heeft zijn ontslacht
D R Lauwerens
gevraag, en het is hem eervol
Jakobus Wittjes
verleent, den 30 December
Piet Berens
1902
s
Herm Bies, boekhouder, 3 vaandrik
Gradus Bies, 4 vaanjonker
Piet Eeuwes, Secretaris
Geradus Eeuwes
Jan Mom
Hend Mom
Piet van Geelen,
2 raadsheer, 4 vaandrik
Jan van Vorsellen
Johan Leijzer
Willem Tonk,
2 raadsheer
Corneles Arns,
generaal
Opgetekend door den
Jan, Schrieven,
4 raadsheer
Boekhouder Houder
Gradus Schrieven
en Penning Meester
Theodorus Kersten
H Bies
Hend Janssen,
tamboermeeter
21 September
Herman Roelofs
den jaar 1902
Vriederik Clappers
Gradus Lentjes,
2 vaandrik
Dorus Lentjes

Konigng H Gertsen
326.

1902-03

Werd onze ijverig medelid en tevens
Boekhouder Hermanus Bies
In het jaar 1903 op een Plotselinge
Wijze van onze zijde weggerukt.
Wij hebben Hem onze Eer bewezen
Die dan ook zoo’n ijverige Broeder
toekomt.
Wij zijn smorgens gezamelijk met alle
Broeders van St’Laurentius naar het sterfhuis
getrokken en hebben het Overleden Medelid
Vergezeld naar het graf en is ook door de
Broeders zelve gedragen En wij hebben hem
uit de pot twee heilige diensten gegeven
uit dankbaarheid aan zijn ijver voor den
Bloei der Broederschap.
Dat hij ruste in Vrede
25/3/1903
Opgemaakt door den
Boekhouder P van Geelen

327. 1903 -1904 P Eeuwes

Koning

Naamlijst over 1904,1905, 1 Januari
J Leizer

Z M

Heereland

P Eeuwes Keizer

Zand

A Peters

Huissen

G Lentjes

Malburgen

D Laurens

Malburgen

H Mom

1905-06, A Peters, Koning

Secretaris Zand

P van Geelen Boekhouder Hoeve
J Mom

Zand

J Schriever

Zand

H Roelofs

Zand

F Clappers

Panoven

H Jansen

Burchtstraat

D Lentjes

Malburgen

Th Kersten

Huissen

Th Ratering

Achter de gracht

G Jansen

Malburgen

Ereleden zijn

Th Kemperman

Zand

J. Giesbers

H Lentjes

Malburgen

W. Martens

15/1/1905
P van Geelen

Boekhouder

1906 P Eeuwes Koning 1906-7
328.
Naamlijst der Leden der St Laurentius Gilde
P Eeuwes
ZM Koning
A Peters
Keizer
Het was in des laatste
G Lentjes
helft van Juni van het
P van Geelen
Jaar1907 toen wij weer
H Mom
als oude gewoont naar
J Mom
het feestterrein trokken
J Schriever
maar heel wat schitterender
H Jansen
als naar gewoont.
Th Kemperman
Wandt onze stoet werdt
Th Lentjes
voorafgegaan door twee
J Derksen
ruiters te paard, daarna
G Lentjes
de schutters en daarop
B scheffer
volgden twee rijtuigen
G Jansen
door begunstigers van onze
Th Berends
Gilde daargesteld,
H Berends
Met het Hoofd Bestuur
G Hendriks
en Eereleden,
Th Hendriks
Het was waarlijk een
J Peters
schoon gezicht al dei
P Lentjes
schutters te zien in hun
J Bierman
witte broek dat door
A Berends
hun helder wit dan
J van Geelen
ook keurig afstond.
Het feest is dan ook in de
Ereleden
beste orde afgeloopen.
R Derksen
G Jansen
Het koningschap
W Martens
viel ten deel aan
H Derksen
J van Geelen
P van Geelen,
Boekhouder
Penning Meester

1907-8

op 1 Januari 1908

329.
Naamlijst der leden der St Laurentius Gilde
J van Geelen ZM Koning
P Eeuwes
Keizer
A van Boldrik
A Peters
W Kemperm
P van Geelen
G van Bon
H Mom
H van Wissen
J Mom
Th van Wissen
J Schriever
B Leizer
G Lentjes
Th Brons
H Jansen
H Berends (Pol)
Th Kemperman
H Hendriks
Th Lentjes
N Ratering
J Derksen
A Ratering
G Lentjes
P de koning
Th Berends
J Berends
H Berends
Th Hendriks
G Hendriks
P van Geelen Boekhouder
J Peters
Penningmeester
Fr Peters
Eervol Ontslag aan
P Lentjes
J Bierman
A Berends
B Scheffer
H Kersten
W Kersten
L Hubers Jz
L Hubers Dz
L Hubers Jz
G Hubers Jz

Over het jaar 1908 – 1909
330.
Naamlijst der leden der St Laurentius Gilde
Th Lentjes
ZM Koning
L Hubers Sz
J v Geelen
Keizer
G Hubers Jz
Th Brons
boekhouder
A v Boldrik
H Mom
Secretaris
G v Bon
J Peters
Generaal
M v Wissen
H Jansen
Kapitein
Th v Wissen
J Mom 1 Raadsheer
B Lijzer
A Peters 2 Raadsheer
Herm Hendriks
H Berends
1 Raadsheer
J Raatering
Th Peters
P de Koning
G Zaat
P van Geelen
A Wouters
H Jansen
Th Pelkman
Th Kemperman
W Polman
H Kemperman
L v Aalten
G Lentjes
B Giezen
Th Berends Commissaris
M Gierchouzen
J Berends
M Hendriks
D Berends
H Derksen
P Lentjes
A Mathijzen
Th Berends kat
W ten Westenzend
D Ratering
H Lentjes
P Jansen
P van Hagen
H Kersten
B Berning
W Kersten Commisaris
Th Melchers
L Hubers Dz
L hubers Jz
Eervol ontslag verleend
aan B Eeuwes
J Mom en
Th Hendriks.

331.
Op het Feest van onzen Patroon St Laurentius
zijn alle broeders gezaamelijk mee naar de kerk getrokken
om de H Mis bij te wonen voor de overledene broeders
toen we in de kerk kwamen had onze Eerw Pastoor ge
zorcht dat voor in de stoelen aanwezig waren zoodoende
kunnen alle broeders in de kerk blijven. wat ook een
verplichting is geworden op boete van 30 cent daarom
zijn 2 commisarissen gekozen die daarvoor zullen zorgen
en wel Th Berends en W Kersten. Na de heilige Mis
zijn we getrokken tot naar het Raadshuis waar zoo als
gewoonlijk het vaandel werd gezwaaid van daar ging
het naar het teerhuis waar na eerst het vaandel
gezwaaid te hebben nog eenige genoegelijke oogenblikken de broeders zich vroolijk onder elkaar zich hebben
vermaakt.
Met veel genoegen hebben we gezien hoe onze broeder
schap in de laatste jaren in ledental is toegenomen
en in het laatste jaar ook nog daar aan drie leden
Eervol onslag is verleent zien we weer 10 nieuwe
opdagen een van de leden P Eeuwis is tot de
Broederschap van Gangulfer over gegaan, daarom
hebben we ook 2 nieuwe Vaandels en aan 2 stokken
nieuw doek aangekocht opdat we als er iets voor komt
gerust overal mogen verschijnen we willen hopen
dat onder het beheer van onze Ma Th Lentjes
de Broederschap in bloei mag toe nemen die ook
alle maate doet als er soms is hier of dat iets
verschil is zijn bestte beentje voor te zetten om de
zaak weer geregeld te doen gaan hij heeft ook een
prachtige plaat aan het zilverwerk gegeven.
Boekhouder
Th. Brons.

1908
332.
Eervol ontslag verleend aan J Berends
en Th Peters welke laatste als eerelid is over
gegaan H Hendrik heeft zich bedankt
maar laat een tekort na van 100. dat zijn
leden als men ze beboet dan bedanken ze hun
zelfs. Ook hebben we onze medebroeder (Th van Wissen) naar
het kerkhof moeten brengen hij had het ongeluk te water te geraken en zonder dat er hulp
verleent kon worden zach hij zijn dood in de
golfen hij was een trouw lid en als er iets te
doen dan was Th v Wissen de persoon die het
gezelschap vermaakte hij werdt dan door al zijn mede
broerders betreurd. We hebben ook een H Mis
laaten lezen voor zijn zielerust. R.I.P.
Ook hebben we P. Pelkman als eerlozen
moeten bedanken.
Eereleden zijn
Alb Derksen
G Jansen
Th Kersten
W Martens
J Derksen
Th Peters
de inkomsten over het jaar 1808-1809
zijn geweest
292,47ct
de uitgaven
285,50ct
rekening en verandwoording
gedaan inhet bijzijn
van Koning en Bestuur
den Boekhouder
Th Brons.

333.
Naamlijst van de leden van het jaar 1909-1910
Th Lentjes
Koning
1
Th Melchers
31
J v Geelen
Keizer
2
K Wouters
32
Th Brons
Boekhouder 3
D v Aalten
33
H Mom
Secretaris 4
H Derksen
34
H Derksen Hz Kapitein
5
K Brons
35
A Berends
Generaal 6
Herm Kersten
36
A Peters
1 Raadsheer 7
J Gierchousen
37
P Lentjes
2 Vaandrik 8
J Derksen Az
38
W Kersten
Commissaris9
Th Peters
39
B Berning
10
W Kuster
40
P v Geelen
1 Vaandrik 11
Schut
41
P Jansen
12
J Derksen Pz
42
H Kersten
13
H Hofman
43
L Hubers Jz
14
G Hubers Jz
15
De inkomsten over het jaar
A v Boldrik 16
1909 – 1910 zijn geweest 27162
G v Bon
17
de uitgaven
28247
M v Wissen 18
zoodat er een
P de Koning 19
te kort is van
1085
G Zaat
20
A Wouters
21
W Polman
22
rekening en verandwoording
L v Aalten
23
gedaan in het bijzijn
B Giesen
24
van Koning en Bestuur
St Gierchousen 25
den Boekhouder
M Hendriks 26
Th Brons
A Mathijsen 27
W t Westeneind 28
H Lentjes
29 3 Vaandrik
P v Hagen
30

334.
1910-1911
J van Geelen Koning

J Derksen Pz

Th Lentjes

Keizer

H Hofman

Th Brons

Boekhouder

D Giezen

W Kersten

Secretaris

G Dominicus

H Derksen

Kapitein

D Melchers

A Peters

W Hubers

P Jansen

W Lentjes

P Lentjes

G Albers

H Kersten

Jac v Groningen

M v Wissen

P Sluiter

G Zaat

J Smeenk

A Wouters

H Bouwmeester

W Polman

H Steenissen

B Giezen

W Jansen

St Gerichhousen

W Albers

M Hendriks

H Bierman

W Westeeind

Het koningschap viel ten deel aan

A Melchers

Th van Aalten.

C Wouters

Op afrekeningsdag is

D v Aalten

eervol ontslag verleend aan den

H Derksen

boekhouder Th Brons en als zoodanig

H Brons

gekozen H Derksen Kapitein, tot

Herm Kersten

kapitein H v Wissen en werd aan

J Gerichousen

W Kersten tevens eervol ontslag verleend

W Kersten

als secretaris en als zoodanig gekoozen
P Jansen.

Namens het Bestuur

H Derksen
335.
1911 – 1912
De schuttersfeesten zijn dit jaar weer als
andere jaren in besten welstand afgeloopen
op ons Patroonsfeest zijn wij ter H Tafel genaderd
dit is ook gebeurd bij het 250Jarig bestaan en nu
is dit alle jaren vastgesteld als een herinnering
Voor het koningschieten en vogelschieten was veel animo.
Het Koningschap viel dit jaar ten deel aan H. Derksen
boekhouder die tot Koningin Mej Betje Arntzen
gekozen had. Voor het vogelschieten was nog het
reglement herzien en op een algemeene vergadering door
al de leden goed gekeurd en treed in werking
direct in het nieuwe boekjaar. De leden J Gerichhoven
en H Stienissen hebben de vereeniging verlaaten met achterlaten
van schuld. Th Brons is overgegaan naar de Gangulfus gilde en
het oudste lid A Peters heeft zich bedankt.
Dit Jaar is de onkosten groot geweest en waren als volgt
Inkomste F 204, 30, Uitgaven F 254,98 , dus een tekort van F 50,68
welke in het volgende boekjaar zal worden afbetaald.
Hendrik Derksen Hz, Boekhouder.
D v Aalten

Koning

J Derksen

J v Geelen

Keizer

H Hofman

H Derksen

Boekhouder

Th Giezen

P Jansen

Secretaris

G Dominicus

P Lentjes

Th Melchers

W Kersten

G Albers

Th Brons

W Hubers

H v Wissen

kapitein

Jac v Groningen

M Hendriks

P Sluiters

A Wouters

J Smeenk

W Polman

H Bouwmeister

B Giezen

W Jansen

St Gerichhouzen

W Albers

W Westenend Generaal

H Binnen

A Melchers

L v Aalten

C Wouters

J Balk

H Dirksen

A Kersten

Jan Brons

B Berends

G Derksen

J Lipman

H Straatman

B Brons

F Mulder

G Sluiter

336.

I
1912-1913
H Derksen
Koning
Th van Aalten
Keizer X
M Hendriks
Boekhouder
G Aalbers
Secretaris
P Jansen
Generaal
M v Wissen
Kapitein
B Giesen
Raadsheer
Th Berends
Raadsheer X
J v Geelen X
II
P Lentjes
W Lentjes RIV
W Kersten
W Hubers
H Kersten
Jac v Groningen
A Wouters
P Sluiter
W Polman X
J Smeenk
St Gerichouzen X H Boumeester X
W Westeneind
W Jansen
C Wouters
W Aalbers
H Derksen Mz
H Bierman
Jac Brons
L v Aalten
Jan Derksen Pz
J Balk
H Hofman
Antoon Kersten
Th Giesen
J Lipman
G Dominicus
B Brons
Th Melchers
G Sluiter
G Derksen Pz
De leden die gemerkt zijn
met een kruisje zijn zonder
kennisgeving aan t bestuur weg
gebleven, en als lid vervallen
zonder aanspraak op hetgeen
wat de Gilde aan betreft.

III
H. Straatman
Frits Mulder
Antoon Peters
G. van Bon
J. Mulder
G. Jansen
G. Hendriksen
G. Scholten
Jac Jansen
Jan Jeurissen
H. Arndzen
Th. Van Moers
Th Hazenhof

337.
1912 1913
De feesten zijn ook weer zoo als andere Jaren
afgeloopen, zonder de minste daar van hoorende klachten.
Ook viel ons dit jaar ten deel, dat er een lid overleden
is. W. Lentjes, die naar bijna twee jaar lijdende stierf.
het Bestuur heeft. de Ouders verzocht om aan de begrafenis
deel te nemen, met de behooren volgens gewoonte, doch werd
geweigerd om een bijzondere reden, toen heeft de Gilde in
persoon besloten om tog een H. Mis te laten doen voor de
overledene, hetwelk ook gebeurd is.
Voor het nieuwe Koningschap, hadden zich drie leden
opgegeven, hetwelk Theodorus Giesen ten deel viel.
De geheele inkomsten over genoemd jaar
F 248,15
De geheele uitgaven over genoemd jaar
F 297,43
dus bleef nog zoodanig over een tekort
F 49,28
die afbetaald zal worden zoo spoedig mogelijk.
Ook zijn er dezen jaargang twee leden getrouwd.
H. Bierman en M. Van Wissen onze geliefde en
steeds trouwe Kapitein, ook zijn die net als gewoon
met een Cadeau vereerd, en hebben des Savonds
een serenade ontvangen, waarmede de Koning
hun bedankte namens de geheele Gilde voor hun trouwe
plichten.
tekort van het verlopen jaar 1911-1912 hierbij in begrepen
en dus nog niet afbetaald, na rekening en verantwoording
door bestuur en leden teeken ik mij
als Boekhouder Martinus Hendriks.

338.
1913 – 1914
I

II

Th. Giesen.

Koning

J. Jörissen

H. Derksen.

Keizer

H. Arndzen

M. Hendriks. Boekhouder

Th van Maas

G. Albers.

Secretaris

Th Hazenhoff

P. Jansen.

Generaal

Jac.Brons

J. Smeenk.

Kaptein

Antoon Lipman

B.Giesen.

Raadsheer

Willem Lentjes

L. van Aalten Raadsheer

Everard Wouters

W. Kersten

Jan Kemperman

C. Wouters

Willem Smeenk

H. Derksen Mz

Willem Melchers

J. Dersen Pz

Hendrik Smeenk

Th. Melchers

Hendrik Kemperman

W. Hubers

Th.v.Brandenburg

Jac v. Groningen

Willem Polman

P. Sluiter

Jan Goris

W. Jansen
W. Albers
Antoon Kersten
J. Lippman
B. Brons
G. Derksen
H. Straatman x
Frits Mulders x
Antoon Peters x

G. van Bon
G. Hendriksen
Boekjaar 1913 – 1914
Inkomsten

F 3,32.20

Uitgaven

F 3.11.86½
F 20.33½

dus blijft in kas zoodanig aan overschot F 20,335
G. Albers Secretaris en M. Hendriks Boekhouder.
Het Koningschap viel ten deel aan P. Jansen, dit jaar uit vele liefhebbers.
De feesten liepen weer geheel goed af, net als verleden jaren.
Ook zijn dit jaar weer leden getrouwd, die ook net als anders met dezelfde
gunsten zijn bewezen.
Ook kwam dit jaar weer een bijzonder geval voor, ten I om onze geliefde
Paters Domienikanen Bisschop door de stad te gebeleiden, om het H.
Priesterschap, toe dienende, aan vele jongelingen hier in ’t klooster, waarbij
de beide Gilde naar toe gingen om geluk te wenschen. Waarover de Zegen
werd gegeven aan alle leden door Monsieur. Die met de woorden de
schutters toesprak
Leve nog lang, de Gilde St Gangulphus en Laurentius dat de Broeders met
een oprecht hart moesten lid blijven, om daardoor te beide Gilde te steunen.
Ook hadden wij de eer om onze Aardsbisschop door de stad te begeleiden,
dei kwam om de Sacramenten daar, deel te nemen aan de Processie door de
stad met vele Malta Ridders, wat ook dit jaar een groote plechtigheid was.
[ ……….. ]
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1914 – 1915
P. Jansen

Koning

E. Wouters

Th. Giezen

Keizer

J. Kemperman

H. Derksen

Boekhouder

W. Melchers

G. Albers

Secretaris

H. Smink

J. Smeenk

Kapitein

J. Goris

B. Brons

Generaal

H. Kemperman

B. Giezen

Raadsheer

Th. Brandenburg

L. v Aalten

Raadsheer

W. Polman

J. Jörissen

Commissaris

W. Derksen

G. Hendrikzen

Commissaris

Th. Arntzen

W. Kersten

G. Bies

H. Kersten

T. Reicher

C. Wouters

J. Mulder

H. Derksen Mz

J. Hazelhoff

J. Derksen Pz

J. Arnts

Th. Melchers
W. Hubers
Jac v Groningen
P. Sluiter
W. Jansen
W. Albers
A. Kersten
J. Lippman
G. Derksen
Fr. Mulder
G. v. Bon

H. Arntzen
Th. verMaas
Th Hazelhof
A. Lippman
Dit jaar hebben wij de Malthezer ridders van
Msr de Aartsbisschop op H Sacramentsdag plechtig
ingehaald en gecollecteerd voor de versiering van omdracht.
Ook bracht dit jaar groote teleurstelling door het
uitbreken van de moblisatie waardoor vele leden
terug moesten trekken wegens dienstplicht
J.Kemperman heeft zich tijdelijk belast met het boekhouden.
Koning werd ons lid Willem Jansen die
door alle leden werd aangenomen.
het Lid J.Jörissen werd gerooyeerd
wegens het oplichten der kas.
Gekozen werden L.v Aalten als Secretaris
Jac v Groningen als kapitein P. Sluiter
en H. Arntzen als raadsheer B en D Giezen
als commissaris voor 1915-1916.
De Rekening werd in orde bevonden door bestuur.
H. Derksen, Boekhouder
Nieuwe leden:
H Kemperman
W Derksen

G Bies

J Mulder

Th Arntzen

F Reiger

J Hazelhoff

J Arens
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1915 – 1916
W. Jansen

Koning

W. Polman

P. Jansen

Keizer

C. Bies

H. Derksen

Boekhouder

H. Smink

L. v. Aalten

Secretaris

H. Kemperman

Jac. v. Groningen

Kapitein

W. Derksen

B. Brons

Generaal

Th. Arntzen

B. Giezen

Raadsheer

F. Reicher

D. Giezen

Raadsheer

J. Mulder

P. Sluiter

Commissaris

J. Hazelhoff

H. Arntzen

Commissaris

J. Arnts

G. Albers

Gijs Derksen

J. Smeenk

W. Goris

C. Wouters

W. Smit

H. Derksen Hz.

B. Sluiter

J. Derksen Pz.

W. Polman Gnz.

Th. Melchers

H. Bouwmeester

W. Albers
A. Kersten
J. Lipmann
G. Derksen
F. Mulder
C.v. Bon
Th Vermaas
Th. Hazelhoff
A. Lippmann
J. Kemperman
W. Melchers

Th. Brandenburg
Dit jaar hebben wij niet mogen vogel en koning schieten
maar zijn als gewoon naar het feest terrein getrokken
hebben dien avond en de volgende dag de feesten als
andere jaren gevierd. W. Jansen heeft het koning schap
voor de 2de maal aanvaard op verlangen van alle leden.
Als nieuwe leden traden tot de vereeniging toe:
Gijsbertus DerksenHz

A. Sluiter

Willem Goris

W. Polman

Willem Smit

M. Bouwmeister.

De rekening in orde bevonden
door het bestuur,
Hendrik Derksen,
Boekhouder.
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1916 – 1917.
W Jansen

Koning

G v Bon

P Lamers

Keizer

Th Vermaas

H Derksen

Boekhouder

Th Hazelhoff

L v Aalten

Secretaris

A Lippman

J. Smeenk

Kapitein

J Kemperman

B Brons

Generaal

Th v Brandenburg

B Giezen

Raadsheer

W Polman

D Giezen

Raadsheer

G Bies

P Sluiter

Commissaris

Hendrik Smink

H Arntzen

Commissaris

H Kemperman

G Albers

W Derksen

C Wouters

Th Arntzen

M Derksen Mzn

f Hazelhoff

J Derksen Pzn

f Arens

Th Melchers

Gijs Derksen

W Albers

W Goris

A Kersten

W Smit

J Lippman

B Sluiter

Gr Derksen

W Polman Gz

F Muller

H Bouwmeester

De koningsprijs verwierf de kapitein f. Smeenk die door alle leden als
zoodanig werd erkend.
Overgegaan naar de St Gangulfus gilde zijn Th Vermaas. P Sluiter
G Albers C Wouters Th Melchers Th Hazelhoff f. Kemperman.
Nieuwe leden zijn:

H Smink

Gr Lentjes

H Kersten Wzn

Th Kersten

J Klein Middelink

Th v Dalen

A Sluiter

Th v Brandenburg

Gr Hubbers Szn

Ant Arends

H Rikken
Bestuurs verkiezing
W Derksen

1ste raadsheer

W Balk

2de raadsheer

J Derksen Pz,

1ste commissaris

H Arents

2de commissaris

Bedankt hebben
B Giezen D Giezen W PolmanJz.
De gilden verlaten met schuld
J Muller F Reichers W Melchers
De verslagen der vergadering worden genotuleerd door de secretaris
waar het notulen boek in bewaring is de Rekening is dit jaar in orde
bevonden door ’t bestuur.
Hendrik Derksen
Boekhouder.
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1917 – 1918
J Smeenk

Koning

G Bies

W Jansen

Keizer

Th Arntzen

H Derksen

Boekhouder

W Kersten

L v Aalten

Secretaris

J Arens

B Brons

Generaal

Gijs Derksen

H Derksen

Mz Kapitein

Willem Goris

W Derksen

1ste Raadsheer

W Smit

W Balk

2de Raadsheer

H Bouwmeister

J Derksen

1ste Commissaris

H Smink

H Arntzen

2de Commissaris

H Kersten

W Albers

J Klein Middelink

P Sluiter

A Sluiter

Th Melchers

H Rikken

A Kersten

Gz Hubbers

J Lippmann

Th Kersten

Gz Derkzen

Gz Lentjes

F Muller

Th v Dalen

G v Bon

Th v Brandenburg

A Lippmann

Ant Arens

H Smink

Willem Banen

H Kemperman

H Eerden

W Polman Jzn

P v Aalten

De feesten zijn op gewone en plezierige wijze afgeloopen. De
koningsprijs werd behaald door f Smeenk. Ook hebben wij dit jaar voor ’t
eerst met nieuwe geweren, welke we hadden bijeen gekollecteerd,
geschoten.

Dit jaar werden wij geslagen door het verlies van twee onzer meede
broeders P Jansen en Gz. Bunen.De eerste als oudste lid is na langdurig
lijden de laatste door een nood lottig toeval overleden
beiden werden door de leden ter laatste rustplaats gedragen en werd voor
ieder een H Mis op gedragen. Dat zij ruste in vrede.
Wegens wangedrag werd geroyeerd Arnoldus Arends.
Het bestuurslid B Brons heeft bedankt en de verkiezing voor ’t bestuur
heeft de volgende uitslag:
H Derksen,

Boekhouder

H Bouwmeister

Generaal

A Lippmann

1ste Raadsheer

W Derksen

1ste Commissaris.

De Rekening werdt nagezien en akkoord bevonden. sluitende met een
nadelig saldo van f 20,55.
Hendrik Derksen.
Boekhouder
Dit jaar is er vendel gezwaaid op het openlucht museum in Arnhem,
welk veel bijval oogste.
Nieuwe leden Willem Buma H. Eerden P v Aalten.
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1918 – 1919
Nieuwe leden zijn
J Sluiter

B Geutjes

J Kersten

Th v Aalten

J Lippman

M Jansen

Cees Jansen

A Arends

J Evers

Th Hubers

P Schuts

W v Bon

B Kersten

G Straatman

L Schouten

E Wouters

Th Smeenk

Th Polman

W Pauw

H Jeurissen

Cr. Kersten

G Jeurissen

G v Bon

G Hubers

Jac Arends

Th v Aalten

W Smeenk

H v Aalten

terwijl de nieuw opgegeven leden G Hofs. Jac.v Bake W v Aalten
weder geschrapt door schuld.
Dit jaar is overleden Th v Brandenburg welke door de leden der gilden
de laatste eer is bewezen. Dat hij ruste in vrede.
Na overlegging der gelden en verdere boeken is het door mij
aangevraagde ontslag verleend op 18 Mei 1919,
door Den Boekhouder Hendrik Derks.
Het kasgeld bedroeg 190,80½ waarvoor door mij kwitantie is
ontvangen. geteekend door ’t Bestuur.

Op Zondag 29 Juni 1919 had het jaarlijks Schuttersfeest plaats wat
bijzonder gezellig en ordelijk is afgeloopen.
‘sMorgens kwart over negen trokken de beide Gilde’s onder de
heerlijke toonen der muziek naar de Kerk om de H Mis bij te
wonen, van waar de klokken uit den toren hun feestklanken ook lieten
Hooren.
Na de H. Mis ging het naar het Verenigingsgebouw, waarvoor ter Eere
van den Koning het vaandel werd gezwaaid, die zeer zeker voor dit jaar
zou aftreden, daar er veel liefhebbers waren voor den Koningsprijs.
‘sNamiddags half twee, in optocht naar het schietterrein, waar het na
veel moeite mocht gelukken de prijzen te verwerven.
Het koningschap viel ten deel aan Gr. Derksen Gzn die door alle leden
werd gehuldigd voor het geluk tansch te beurt gevallen. Hierna aftocht
naar het Gilde-

1919
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huis. waarvoor voor de nieuwe Koning
het vaandel werd gezwaaid en de avond
onder elkander gezellig werd doorgebracht.
S Maandagsmorgens om half acht appél
om gezamelijk de H. Mis om acht uur
bij te wonen de opgedragen werd voor de
overleden leden der Broederschap en waarbij
alle leden ongeveer; tegenwoordig waren.
Na de H Mis trokken allen in kalmte
naar het Gildehuis waar voor allen een
kop koffie werden ingeschonken. Een gezellig
uur werd doorgebracht en de tijd dat
de Herinnering zou beginnen was spoedig
daar. en de herinnering aan de overgave
der stad, de strijd die toen werd geleverd
slaagde uitstekend. Toen in optocht door
de stad naar het teerhuis waar de tafel
reeds was gedekt en de leden werden onthaald
De dag was haast voor bij gevlogen, maar
tot slot werden deze feestdagen nog opgeluisterd door een gezellig bal dat
door alle leden dan ook in groot plezier
werd medegemaakt.
Ieder lid ging dan ook volkomen tevreden
naar huis, met de vaste overtuiging zijn
best te zullen doen tot Groei en Bloei
des St Laurentius Gilden
A J. Lippmann
ste
Plaatsverv. 1 Boekhouder.
De Inkomsten
565,64
Uitgaven
524,35
Batig saldo:
f 39,29
mits nog enig nota die bij het volgende jaar is geboekt
AJ
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G. Derksen Pzn,
J. Smeenk
A.J. Lippmann
L v Aalten
H Bouwmeester, bedankt
H. Smink
W Balk
W Derksen
G Hubers
H Arntsen
Leden

1920
Koning
Keizer
Boekhouder
1ste secretaris
Generaal
Kapitein
1ste Raadsheer
2de Raadsheer
1ste commissaris
2de commissaris

J Derksen
Jac. Lippmann
H Derksen Mzn
Jan Evers
Ant Kersten
P Schut, bedankt
Fr Mulders
Alb. Kersten
G v Bon
L Schouten
H Kempermann
Th Smeenk
W Polman
W Pouw
G Biel
Chr Kersten
Th Arendsen
G v Bon
J Arnds
Jac Arends
Gijs Derksen
W. Smeenk
W Goris
Ram.? Geutjes
Herm Kersten
Th v Aalten
J Kleinmiddelits
Alart Jansen
Alb. Sluiter
Cnt.? Jansen
H rikken
Th Hubers
Gr Hubers, bedankt
W v Bon
Th Kersten
Gr Straatman
Gr Lentjes
E. Wouters
Th v Dalen
Th Polman
Ant Arends
Th v Aalten
W Buning
H Jeurissen
H Eerden
G Jeurissen
P v Aalten
J Sluiter
Jan Kersten
Corn Jansen
Naar de St Gangulphus Gilde overgegaan: W. Jansen.
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1920
Op den 10 Aug was het de
feestdag van den H. Laurentius..patroon
onzen Gilden. ‘s.Morgens 7.15 uur trokken
haast alle leden met de broeders der St.
Gangulphus naar de kerk waar allen ter
H. Tafel naderden tot intiatie der vereniging.
Na de Hoog mis trokken we door de stad
waar voor het stadhuis het vaandel
werd gezwaaid om daarna het Gilde huis
op te zoeken. Hierin was het een gezellege
stemming maar tevens ook een drukke bespre
king, daar tevens moest worden behandeld het
mededoen aan het Vaderlandsch Historisch
Volksfeest op 3 4, en 5 Sept gehouden. Na
veel gepraat en debateeren het zoo ver kozen
dat er aan werd deel genomen. Het Bestuur
werd opgedragen voor alles te zorgen en
in gereedheid te brengen, die daartoe overging
waaronder alle leden zich nog eenige uren gezellig vermaakte.
Als vervolg van bovenstaande verslag dezes
op 10 Aug (H.Laurentius) gehouden vergadering,
zal ik met korte trekken in het boek vermelden.
Na veel moeite is het Bestuur er in
geslaagd door verschillende giften (maar meestal
kleine giften) en leeningen zoover te koomen dat
we op 4 Sept s,morgens om kwart voor zes
met een extra tram. optogen naar Arnhem
opna het feest en optocht. prijs zwaaien met het vaandel
prijsschieten enz mede te maken. Om alles
te vermelden wat en hoe of dat plaats had, is
wel eenigzins overbodig een hoop dat deze enkele
trekken voldoende zullen zijn. Fijn, helder en
eenvoudig waren allen gekleed in witte broek
oranje rock en zwaantjes ? (extra gemaakt) met wapens
daarbij 12 vaandel zwaaiers gekleed in witte broek

1919
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1920
blouwe jas met versiersel en witte hoed
met blauwe band. Het was zoo in gericht
en zoo bewerkt als dat tijdens de op tocht
waarin de 60 tal schutters met muziek door
de met duizende tallen van menschen heen trokken
alle aan dacht verdienden en op vele plaatsen
vanaf de balkons alle bijval werd geuit.
Wat een vreugde er ook voor onze Gilden
met Gangulphus samen was, zal men begrijpen
toen de voorzitter van Het feest comiteé bekend
maakte dat de Eerste prijs een prachtig zilver
schild werd geschonken aan Huissen voor
de Mooiste Gilde in den optocht.
de Verdere prijzen die verdiend zijn
1ste prijs
vogelschieten
Medalje HM. Koningin
de
3 prijs
vogelschieten
Medalje, klein maar mooi
de
3 prijs
vaandelzwaaien groot vergzilv medalje
de
4 prijs
vaandelzwaaien
ste
1 prijs
koningschiten
extra prijs voor samen zwaaien 12 tal, fleurige medalje
1ste prijs
mooiste Gilde
groote zilverplaat
de
2 prijs
voor het mooiste zilverwerk van Gangulphus
Na afloop keerden allen weer huiswaarts per
extra tram en zal op Zondag 19 October een
op tocht worden gehouden voor al die genen
die de werkzaamheden der Gilden tijdens die dagen
hebben gesteund. met andere woorden uit dank baar heid
en waar deering. Tot slot spreek ik den wench
uit dat deze eerste on der neming die zoo uitmun
tend is geslaagd alle leden mag voeren tot een
grooten; dat alles tot groei en bloei der Gilde.
AJ. Lippmann
Boekhouder.
Als nieuwe leden zijn aangenomen op 1 zondag aug.
Ton de Haas
Damien
Steven de Haas.

348.
In de maand November zijn 19 aangenomen als lid
Bertus Kersten G. Polman W. Hubers G Sluiter [de twee laatsten] in de maand
Februari 1920.
Wegens ziekte bedankt H Bouwmeister generaal
Gekozen Februari 20 B. Huiten
Naar de St Gangulphus Gilde overgegaan H.H. Derksen, Mzn.
Bedankt: W. Derksen, J. Arends, Gr. Hubers, P. Schut,, Th. Hubers, G. Jeurissen,
W. Hubers
Op de vergadering van 25 April is het volgende besloten:
Ieder lid dat bij een begrafenis van een gestorven lid niet aanwezig is,
en niet meer dan 2 uur van hier verwijderd is, misscien ieder avond thuis komt
heeft behalve ook ziekte een boete van f 2,50 die de eerst volgende vergadering
moet worden voldaan.
Op St Laurends bedroeg het aantal platen
van het zilverwerk + 1 plaat van de
Koning gedurende het jaar 19-20: 39 stuks met ketting
1 plaat van H St Lourentius
Jaartal

Jaartal

2 H Brugman

1663

20 Th Koenen

1875

3 Th. Otten

1664

21 T Bartels

1877

4 Jac Beurnes

1681

22 H. Derksen

1882

5 J vd Bracht

1710

23 Th. Hoff

1889

6 H.P. Derksen

1712

24 H Lentjes

1890

7 H.Hubers

1778

25 P. Roosendaal 1891

8 J v Binsbergen 1806

26 J Derksen

1897

9 Alb Rost

1812

27 Th Peters

1898

10 Gijsbert Jansen 1822

28 J.H. Veels

1901

11 Jac Schouten(vzbild)??1824

29 P.E. Eeuwes

1903

12 Abraham

1839

30 J P. Leijser

1904

13 J Th Arts

1853

31 A G Peters

1905

14 E Jansen

1853

32 J H. V Geelen 1907

15 H Peters

1854

33 Th Lentjes

1908

16 W Peters scheers? 1859

34 Th v Aalten

1911

17 Petrus Vis

35 Th Giezen

1913

18 Harm Cremer 1859

36 P. Jansen

1914

19 M. Salemink

37 W. Jansen

1916

38 J Smeenk

1917

39 J Smeenk

1918

1856
1863

Dezen zijn nageteld en gezien
met de Koning G Derksen en bestuur
A J Lippmann
Boekhouder.
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Op 19 Mei 1920
had er voor onze Gilde een treurige plechtigheid
plaats. Toen werd door onze broeders grafwaarts
gedragen Steven de Haas. die op 15 Mei was verleden.
Door omstreeks 40 broeders werd de stoet gevolgd.
Steven de Haas was nog wel een jonge broeder der Gilde
nog slechts 9 maanden lid, doch heeft in die dagen
zich als echt werkend lid der Broederschap getoond
en betreurden wij ook allen zijn heengaan.
Hopende allen hem in den hemel weer te zien.
Dat hij ruste in vrede.
Op Zondag 27 Juni is het schutters-feest gevierd, wat in
vreugde en plechtigheid tegen anderen jaren niet minder
was. Om 9 uur smorgens de H. Mis bij gewoond
waarna het vaandel werd gezwaaid voor de
oude koning, en eenige tijd gezellig werd
doorgebracht in het Gildehuis.
snamiddags 2 uur naar het schietterrein
waar na een langdurige richten de prijzen
werden behaald en als Koning werd gekozen
waar het schot door besliste J Smeenk die
des Keizers titel droeg en nu weer als Koning
optrad.; daarna hulde brengend aan de
Koning werd de zondag met een gezellig samen
zijn geeindigd. sMaandags om half 8 uur
appél, om de H. Mis bij te wonen van
de overleden broeders. Na de H. Mis werden

alle leden onthaald op koffie en beschuit. om
10 uur de herrinnering vieren, waarvoor ook
dit jaar weer naar den Brouwketel werd
getrokken en snamiddags om 3 uur was
dat geeindigd. Het geheel werd met een
gezellig bal gesloten. Ieder lid is zeker
van de overtuiging dat ze allen in het belang
der Broederschap zullen streven en werken.
A.J. Lippmann
Boekhouder.
Verslag v h jaar 1920
Inkomst.

f 487.08

Uitgaven

474 72½

Saldo

12,35½

Na vergad
Ingekomen

12 68½

Batig saldo

25,04

AJ Lippmann

350.

1920

1921

Leden der Gilde
J. Smeenk

Koning

H Jeurisse

G. Derksen

Ant de Haas bedankt

A J. Lippmann

G Damen

Th. Smeenk

W. Kloppenburg

Th. v Aalten

G. Polman

JJ. Lippmann

schuld Bertus Kersten gevijn 355

W. Balk

Gerrit Sluiter

Alb. Sluiter

F. Wittjes

Th. Polman

P. Houterman

G. Hubers Allartzn
H. Arendsen

H. Sluiter
nieuwe leden:

J. Derksen

H. Derksen Pzn

L. v Aalten

H. Rotjers

Ant Kersten, overgegaan StGang.
H. Kemperman
H. Smink
G. Bies

J. Bies
G. Hubers
Cr. Remie

Gijs Derksen

Th. Sluiter

J v Kleinmiddelink

W. Geutjes

Th. Kersten, weggebleven

W. Schrijver

G. Lentjes

Bern. Lijden

Ant. Arents weggebleven
W. Buning
P. v Aalten
Jan Sluiter
Con Jansen

J. Kersten bedankt
Jac Lippmann
J. Evers
Alb. Kersten
L. Schouten
W. Pauw
Gr. Kersten
Jac. Arends
W. Smeenk
B. Geutjes
Anton Arends bedankt
P. Straatman
E. Wouters
Hend v Aalten
Op Laurentusdag is even als vorige jaren weer door alle leden
weerd door en algemeen H. Cummunie en een op tocht.
Deze zomer (augustus hadden wij den eer in vereeniging der
H Gangulph. Gilde, het vaandel te zwaaien voor HM. Koningin
Wilhelmina’.
in dit jaar zijn er groote punten in de notulen op getekend.
waar steeds de aandacht verdient
G v Bon weggeb.

schuld

f 4,07

W. Polman weggeb.

schuld

f 4,07

W. Kloppenburg weggeb. schuld

f 4,07
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Het Aantal platen bedraagd
1921
bij het jaarfeest in het geheel 40 stuks.
- ---------------- --------Zoo is in het jaar 1921 de zomer weer
genaderd of op het program komt een
punt te staan n.m het mededingen
naar de prijzen op de wedstrijden die
gehouden worden in Sambeek. waar de
gilde St Antonius haar 500. bestaan viert.
wij zijn er per vrachtauto heen geweest
op kosten der vereeniging, alle leden
hebben het hunne er bij gedragen en
we zijn bekroond met een verguld zilver
medaelje voor de mooiste Gilde in
de op tocht en een eere prijs zilver
medaille voor het vendelzwaaien
wat daar door 13 personen werd gedaan.
En tot slot durf ik te schrijven nog
nooit is in ons stadje Huissen meer
sijmphatie voor de Gilde getoond als
op 9 Mei 1921 toen de Gilde na zoo’n
eervolle dagen de stad binnen trokken.
Honderden menschen wachten de gilde op en
geen huis of de vlag was uit gestoken dan
ook tot slot deze aansporing, Leden en
die geenen die ooit lid zullen worden, helpt
met groote ijver en ook door uw plicht als
lid de Gilde door Uw werk en steun steeds
de eer en roem de hoogt in stijgen.
AJ Lippman
Boekhouder
Dit jaar hebben zich bedankt als lid:
met schuld
Th Kersten 5m5 boet [ ] 4.75
niets gezegd. en daarna zoo lang nog gebeurd
met schuld A. Arends
idem idem
met schuld W. Kloppenburg
idem idem
Geroyeird worden op de jaarvergadering.

4,75
10,65

1921
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922

Op Zondag 26 Juni 1921
was het jaarfeest voor onze Gilde
’s morgens naar de H Mis en
daarna optrekken, het vendel gezwaaid
voor de Koning die naar het scheen
dezen middag, zijn functie aan
een ander zou overdragen, nog
eenigen tijd bij elkander en daarna
naar huis, om zijn pakje te verwisselen in daarvoor aangeschreven
terrein om naar den vogel- en tevens
om op het Koningschap te schieten.
De prijzen waren spoedig verdient
De Koningsprijs viel ten deel aan
A.J. Lippmann thans boekhouder.
Nadat voor de nieuwe Koning het
vaandel was gezwaaid trok de
Gilde naar het Gildehuis waar na
een op wekkend woord der koning
en een gezellig samen zijn allen
huiswaarts keerden om den anderen
morgen 27 Juni weer om half 8 uur
precent te wezen waar allen den
H. Mis zouden bijwonen voor de
overleden Broeders. Daarna koffie
drinken, en toen naar de Brouwketel
de eene helft en in Huissen de andre
helft om het jaarlijks spiegelgevecht
te herdenken. overigens werd de dag.
en avond gezellig door gebracht en ieder
ging hoogst voldaan huiswaarts, met de
gedachten aan dit nieuwe boekjaar weer een
goed begin te maken.
AJ. Lippmann Boekhouder

1921

353. 1922

Leden
A.J Lippmann

Koning

J. Smeenk

Keizer

J. Sluiter

Boekhouder voor 1 jaar

H. Kemperman

Secretaris

2 jaar

Alb. Schrijver

Kapitein

2 jaar

W. Buning

Generaal

1 jaar

Th v Aalten

2de Boekhouder, 1ste Raadsheer

Fr. Hubers

2de Secretaris, 2de Raadsheer

Th Polman

1ste Commissaris

H. Derksen

2de Commissaris

G Derksen
Th Smeenk
JJ Lippmann
H Arendsen
J Derksen Pzn
H. Kemperman
G Bies
Gijs Derksen
Piet v Aalten
Jac Lippmann
L. Schouten
Cris Kersten
W Smeenk
E Wouters
Hend v Aalten
H Jeurissen
G Polman

G H Sluiter
H Sluiter
H Rottjers
H Derksen Pzn
Cr. Remie
Th Sluiter
Bern Engelen
Piet Hoederman
Dit jaar zijn Leden weggebleven
met nagelaten schuld
J. Bies

f 11,65 betaald aan JS Bouwmeister boekhouder

G Hubers f 8,15
G. Straatman f 9,05
G. Lentjes f 9,55
Stand der kas:
Batig saldo van f 36,19½
Ink.

f 501,76

Uitg.

f 465,56½

F

36,19½

1922
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1923

Ledental de St Laurentius
Gilde
A J. Lippmann

Koning

J. Smeenk

Keizer

J B Sluiter

1ste Boekhouder

H. Kemperman

1ste Secrataris

Alb Schrijver

1ste Kaptein

W. Buning

Generaal

Th v. Aalten

2de Boekhouder

H. Derksen Pz

1ste Commissaris

G Derksen Pz

2de Commissaris

J J. Lippmann

2de Kaptein

J Derksen Pz
G. Bies
Gijs Derksen
P v. Aalten
Jac. Lippman
Cris Kersten
E. Wauters
------Dit jaar zijn Leden weggebleven met nagelaten schuld.
G. Sluiter over

f 13,50

W. Smeenk

f 16,80

W. Geutjes

f 12,20

Th Sluiter

f 15,50

- ------------------Bedankte leden afgeschreven over f 1,25
G. Hubers

H. Jeurissen

Th Polman

G. Polman

Th. Smeenk, nog te geven f 1,65
L. Scholten

H. Rottjers

H v. Aalten

Cris Remie

Dit jaar een nadeelig saldo van f 58,68½
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1922

356.

1923

Op den 2 Juli 1922 was het den
dag dat de St Gangulfus en
St Laurentius hun jaarfeest
in plechtigheid hebben gevierd
Des ’s morgens waren bijna allen
Leden in het schuttersgebouw
om de feestdagen in vreugde te
vieren. Na de Hoogmis werd
voor het Gildenhuis het vaandel
gezwaaid voor de beide Koningen
die het Koningschap die middag
moesten overdragen aan een ander
Lid der Broederschap. Daarna
was het nog even gezellig bij elkander in het Gildenhuis, waarbij tevens
geloot werd voor het prijsschieten.
Daarna gingen allen Leden naa
huis om om half twee weer in het
Gildenhuis bij elkaar te zijn. om
gezamelijk naar terrein te gaan
om de Vogel te schieten.
Vaandrigs

Adjudanten

1ste J Derksen Pzn

5de W Arends

1. G. Bansumees

2de G. Derksen Pzn

6de Albers

2 G v. Kesteren

3de H Goris

7de J v. Brecht

3 G. Derksen

4de B Roording

4 H. Sluiter
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Het Koningschap viel ten deel
onze oude Koning A J. Lippman
Daarna werd het vendel gezwaaid
ter eere voor onze Koning waarna
de Gilden optrokken naar het Gilden
huis alwaar de Koning een hartelijk
woord sprak tot Leden en waarbij
verders den dag prettig werd doorgebracht. Den 3 Juli ’s morgens half
acht waren bijna allen Leden weer
bij elkander om gezamelk op te
trekken naar de kerk om de heilige
Mis voor de Overledende Leden
der beide Gilde bij te wonen. Uit de
Heilige Mis trokken zij weer op naar
het Gildenhuis waar zij werden onthaald
op koffie. Daarna werd alles klaar
gemaakt voor de Spiegelgevechten,
die plaats vonden aan de Brouwketel
en in de stad. En verder werd den dag in
feestelijke herdenking doorgebracht.
De Boekhouder
J B. Sluiter
Nieuwe leden 1922
G v. Kesteren
A Geris.
H. Geris.
But Jansen
B. Roerding
G. Bouwmeester
W. Arends.
J v. Bracht
Th. Lentjes
H Sluiter
Joh. Broekman

Bedankt
Joh. Broekman
Th. Lentjes.

358.
Verslag.

1923.

Op Zondag 22 Juli had het jaarlijksche
Schuttersfeest plaats onder vele belangstelling
en wat bijzonder gezellig en ordelijk is afgeloop
’s Morgens om kwart over negen trkken de bei
Gilden op naar de Kerk om de dagen van het
Schutterfeest met een kerkelijke inzet te vie
Na de hoogmis trokken beide gilden op
naar het Gildenhuis waar voor het laatst
voor beide Koningen het Vendel gezwaaid
werd. Daarna was het nog een gezellig uurtje
in het gildenhuis. waarbij tevens geloot werd
voor het vogelschieten. en tevens opgaaf voor
het Koningschieten.
’s Namiddags twee uur was het optoch met
muziek en vaandels door de stad naa
het ge terrein waar de Vogel werd geschote
Het Koningschap viel ten deel aan Alb Schrijve
die door de Leden werd gehuldigd voor het
geluk wat hem te beurt viel. Daarna trokken
beiden gilden op naar het huis van de Kningin
waarvoor de Koning en Koninging het Vendel
werd gezwaaid.
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Daarna werd de dag gezellig doorgebracht.
Den volgende dag ’s morgens half acht trokken
beide gilden op naar de kerk om de heilige
Mis bij te wonen. voor de overledenen leden
der Broederschap. Na de heilige Mis ging men
naa het gildenhuis waar men onthaald werd
op Koffie. Daarna ging men zich klaarmaken
voor de spiegelgevechten welke plaats vonden
aan de Brouwketel. en in de stad Huissen.
Daarna werd de dag verder gezellig doorgebracht
en een ieder keerde ’s avonds, na het bal, met een
tevredenheid over het feest gezellig huiswaarts,
en hetwelk voor de vereeniging toch steeds mag
groeien en bloeien.
Boekhouder J.B. Sluiter
Dit jaar zijn

Bedankte Leden

wegebleven met

F v. Aalten

achtergelaten schuld

Nieuwe Leden

B. Engelen

f 22,20

A. Goris

H. Sluiter

f 14,50

H. Goris

B. Jansen

f 7,80

B. Roording

P v. Aalten

f 12,50

W. Arends

E. Wouters f 7,79

Th. Lentjes
Joh Broekman
G H v. Kesteren
G. Bouwmeester
J vd Bracht

360.
1923.

1924.
Verslag

Op Zondag 6 Juli 1924 had het
jaarlijksche Schutterfeest plaats
wat gezellig en ordelijk is afgeloopen.
’s Morgens om 9 uur waren beiden Gilden
in het Schutterhuis om gezamelijk op te
trekken na de Hoogmis. Na de Hoogmis
trok men weer naar het Gildenhuis waar
voor beiden oude Koningen het laatst het
vendel werd gezwaaid. Daarna werd
er geloot voer het Prijsschieten en tevens
opgaven voor het Koningschieten. Daarna
ging men naar huis om om twee uur weer
precent te zijn in het Gildenhuis voor het Prijs
schieten. s Namiddags om twee uur trok men
met muziek en vaandels naar het terrein
om de vogel en Koning te schieten.
Het Koningschap viel ten deel aan
Jac. Lippman. die door de Leden werd
gehuldig en gewaardeerd voor het geluk
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wat hem ten beurt viel. Daarna werd
ter eere van de nieuwe Koningen het
vendelgezwaaid onder veel belangstelling.
Daarna trok men naar de Koning zijn huis
om het Vendel te zwaaien voor de Koninging
verders werd de dag gezellig doorgebracht.
Op Maandag 7 Juli trok men om half
acht op naar de Kerk om de H Mis bij te
wonen voor de overleden leden der Broeders.
Daarna ging men weer naar het Gildenhuis
waar men op koffie werd onthaald.
Daarna hadden de Spiegelgevechten
plaats onder vele belangstelling aan
de Brouwketel en in de Stad. waarbij
bloedig gestreden werd. Verders werd
het feest met een bal gesloten waarbij een
ieder voldaan was en gezellig naar huis
keerde. En hetwelk gehoopt mag worden
dat de Vereeniging nog steeds mag blijven
groeien en bloeien.
Boekhouder J.B. Sluiter.

362.
Jaar verslag 1925 – 26
Op zondag 27 Juli heeft het
jaarlijksche schuttersfeest plaats gehad
welk in orde en gezellig heid gevierd is
Zondags trokken de beide schuttergilden
op naar de hoogmis, uit de hoog mis
trokken wij door de stad en bij het gildehuis aan ge komen werd het vaandel
gezwaait voor de bijde koningen. Daarna
hebben wij nog een poosje vergaderd en
toen is er geloot voor te schieten, en er
was tevens opgaaf voor koning schieten.
Er waren weinig liefhebbers. Voor het
koningschieten gaven zich op H J. Kersten
J.B. Sluiter en G v Kesteren. J.B. Sluiter
viel ’t koning schap ten deel. De prijzen
van den 1ste vogel werden gewonnen door
1ste prijs

2de prijs

3de prijs

4de prijs

De prijzen van den tweeden vogel werden
gewonnen door
1ste prijs G. V. Kesteren

2de prijs

3de prijs

4de prijs.
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Jaarverslag 1925/26
Het feest is gevierd met 28 leden de namen zijn als volgd
G Bouwmeister

Inkomsten

Jac Lipman

Contributie

JB Sluiter koning

Boete

137,60
4,00

G v Kesteren boekhouder inschrijvingsgeld

20,00

H. Kemperman secretaris af schrijven

3 75

W. Buning, kapitein

plaatsen

22 45

G. Bies

terugontv Gesch

35 12

J. Bouwmeister

totaal

f

222 92

Th Pelkman

uitgaven

f

130 87

(Vormen samen het) bestuur

batig saldo f

92.05

Th Pelkman

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

H Derksen Pz

Weggebleven met schuld zijn

H Sluiter

B Stegeman met f 161,75 schuld

J v Bragt

J Hofs Hz

“

f 8,50

Eus Lentjes

W Hofs Hz “

f 7,86

“

G Willemsen

Th v Ieperen “

f 4 90

“

W Daniëls

P Lentjes

“

f 5,05

“

Eus Remie

B. Roording “

f 2,92

“

H Rötjes

Th Stegeman “

f 1,90

“

R Berends

H Berends Hz “

f 2,55

“

WJ Kersten

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

H Remie

Bedankt hebben zich

C.J.v Es

G. Arends

J Hendriks

W. Arends

St.Jac Peters

alles betaald

Th. Lentjes
J. Derksen Pz
Lid geworden zijn
H. Berends Thz

H Remie

W Hendriks

W Haps

J. Remie

C J v Es

P Lentjes

St Ja Peters

H Rötjes

Th Lentjes

Th Stegeman

J Derksen

WJ Kersten

J Haps

R Berends

Th v Ieperen

Den Boekhouder
G W Kesteren
Huissen 12/8/1926
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1926/27

1926/27

Jaarverslag
Even als andere jaren is het gildefeest gevierd
op gewone ordelijke en nette wijze daar behoeft
niet verder over gemeld te worden. Maar
wel wil ik dit vast leggen het verschil
van 1925 tegen 1927. In 1925 heb ik het
boekhouderschap aanvaard en wel met
een schuld voor de Laurentiusgilde van
bijna 300 gulden, terwijl ik nu het
boekhouderschap overgeef met een
voordelig saldo van f 21,83. dus een teeken
dat de vereeniging weer voor uit gaat
hopende dat het nog beter mag worden
in de toekomst teken ik mij
als boekhouder G.W.v. Kesteren
Namen der leden
die weggebleven

J Derksen Pz was zoo

zijn met schuld

brutaal om tegen het bestuur

Evr Lentjes

f13,05

te zeggen dat hij betaalde

Evr Remie

f12,93

wat hem beliefde hij heeft

W Hendriks

f 10,80

zich bedankt anders was

W.Danies Gz f 5,13

hij toch geschorsd geworden

C J v Es

f 9,38

hopende, als hij zich nog

St Jac Peters

f11,43

eens op zal geven als lid

Th Lentjes

f11,43

dat er eerst eens goed over

H Goris

f 1,65

nagedacht wordt eer er

J Derksen Pz f 4,15

op hem gestemd word.

1926/27

365.

1926/27

Ledenlijst
Inkomsten
G W v Kesteren

Koning

Contributie, Boete

J B Sluiter

Keizer

H Rotjers Hz

Boekhouder

Juli

4,00

J Bouwmeister

Secretaris

Aug

8,75

Th Pelkman

2de boekhouder

Sept

6,50

J vd Bragt

2de secretaris

Oct

5,45

H. Buning

Generaal

Nov

7,15

H. Sluiter

Commissaris

Dec

8,45

G Willemsen Gz

Jan

4,00

J Remie

Febr

4,65

K Berends

Maart

6,80

W J Kersten

April

7,00

H Remie

Mei

6,40

J Vliem, 1927 lid geworden

Juni

8,25

en Plaatsen

H Kemperman
G Bies
H Derksen
J Derksen

77,50
Juni
inkomsten
uitgaven

71,39
f 148,89
127,06

Batig saldo f 21,83
GW. V Kesteren
Boekhouder
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In ’t Jaar 1927 – 1928
Op Zondag 26 Juli had even als andere jaren
’t groote schutters feest plaats. hetgeen ik hiervan
kan meede deelen, is vooral, dat ’t op een nette, en zeer
ordelijke wijze is afgeloopen, s’ morgens om 9 uur trokken
beide Gilden naar de Kerk om daar op een eerbiedige wijze
de H.Mis bij te wonen, toen de Plechtigheid daar ten einde
was gingen beide Gilden geschaard naar ’t Gildenhuis waarvoor
het vaandel werd gezwaaid voor nu nog beide Koningen.
Wat betrefd, ’t Boekhoudersjaar dat ik gehad heb, kan
ik mede deelen, alsdat ’t niet zoo rooskleurig is geweest, zoo als
misschien weleens daarvoor! Maar dit kan ik ook wel zeggen
alsdat er grote schulden zijn moeten maken, en ook nog dat er
nog stond. Maar hopende dit vlug gedekt te zien,
Teeken ik mij Boekhouder
H. Fr. Röttjers

367. is niet leesbaar
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Jaarverslag over het jaar 1928 – 1929
Op Zondag 30 Juni werd evenals vorig
jaar het groote schuttersfeest gevierd wat zeer
netjes en ordelijk is afgelopen. Omstreeks half negen hadt
bestuur zich gevestigt in het Gildehuis om achterstallige
contributie en verdere gelden te inne en om kwart over
negen ging het onder de vroolijke tonen der muziek
naar de kerk en na afloop der H.Mis ging het weer
in een flinke mars naar het Gildehuis waar het
in samenwerking met het bestuur der St Gangulfus Gilde
verder geregeld werd, smiddags om half twee trok
men in een vroolijke stemming naar het schietterrein,
waar het eerste schot door onze Edelachbare Heer
Burgemeester gelost werd verder werd er geschoten
volgens de verloting . H.Remie hadt het geluk
om den koningsklos naar beneden te halen zoodat
hij voor een jaar onze Koning is, jammer dat
hij maar een paar leden achter zich heeft hopende dat hij
op het einde van zijn regeeringsjaar het ledental verdubbeld mag zien en dat de St Laurentius Gilde
op geestelijk en stoffelijk gebied steeds in groei en
bloei mag voortgaan,
Teeken ik mij als Boekhouder
J.B. Bouwmeister
De namen der leden die dit feest hebben meegemaakt
zijn
H. Remie
De leden die met schuld
H. Rotjes
weggebleven zijn
J. Bouwmeister
G. v Kesteren
met 5,80
G. Willemsen
J. Kerkhof
“
8,25
J. v Bragt
J. v Zwaai
“
2,55
C. Kersten
H. Bies
“
11,75
G. vd Berg
C. Nuij
“
4,40
W. Buning
H. Sluiter,
Th. Remie
zonder afschrijversgeld 1,25
J. Remie
G. Scholten, idem
1,25
H. v Kesteren
G. Paumen
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De inkomsten over het jaar 1928 - 29 waren
aan conterbutie 82,40 Gezamelijke inkomsten per hoofd f 16,08
aan Boete
12,75 Gerekend over 12 leden
f 192,96
inschrijvingsgeld 7,50 Gezamenlijken uitgaven per hoofd f 15,48
afschrijvingsgeld 3,75
Gerekend over 12 leden
f 185,76
Plaatsgeld
8,50
Cadeaugeld
37,00 Gezamelijken inkomsten
f 192,96
oude schuld
19,56 Gezamelijken uitgave
f 185,76
samen
170,46
Saldo
f 7,20
Inkomsten St Laurentius 170,46
de uitgave zijn
Tottale inkomsten
f 177,66
uitgave H. Rotjes
1,59
Tottale uitgave
f 182,32
H. Mis
2,50
Nadelig Saldo f 4,66
Kaars
1,20
50 stoelen
2,00
Schrift
0,15
Notablok
0,20
Cadau H. Kemperman 10,00
Cadau J Remie
8,50
J.B. Bouwmeister
Cadau G Bouwmeester 8,50
Boekhouder
G. J. Meijer zilverdraad 4,75
Maakloon zilverwerk 1,00
Voorschot 2 bestuurscadau 4,50
Cadau G Willemsen
8,50
Cadau H Remie
8,50
Onvoorziene uitgave 0,30
Koningschap
20,00
Teruggave C. Kersten
halve contributie
2,40
samen
f 83,59
Tekort nadelig
Saldo 1927-28
tottaal

f 98,73
f 182,32
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Jaarverslag over het jaar 1929 – 1930
Op Zondag 6 Juli had het jaarlijks Schuttersfeest
plaats wat dan ook ordelijk en gezellig is afgeloopen
s Morgens om kwart over 9 trok men in vroolijk stemming
naar de kerk, om de Hoogmis bij te wonen. Na de Hoogmis
trok men weer met een flink Marsh naar het Gildehuis,
waar eerst het vaandel gezwaaid werd voor de beide
oude konings Daarna trok men met een kort marschje
het Gildehuis binnen, om daar de achtstallige schuld in
ontvangst te nemen. ‘s Middags trok men in vroolijke
stemming naar het schietterein. Waar dan ook
menheer Burgemeester tegenwoordig was om het eerste
schot te lossen, daarna de Konings, en toen volgens
de nommers. Waar dan ook G.v. d. Berg het geluk
had den eersten prijs te schieten.
Zoodra de prijzen eraf waren begon men met het
koning schieten.
Het Koningsschap viel dan ook ten deel aan H. Remie,
met de hulp van onze Oppergeneraal de Zeereerw. Heer
Pastoor Rile die door alle leden jong en oud ook
werd gehuldigd.
Daarna trok men met beide gilde naar het huis
van de Koningin, om daar het vaandel te Zwaaien
voor de Koning en Koningin vedder werd den dag
gezellig doorgebracht.
Den volgenden dag s morgens half acht trokken
beide gilde naar de kerk om de heilige Mis bij te wonen voor
de overleden leden der Broederschap Na de heiligemis
trokken allen in kalmte naar het Gildehuis waar
allen getracteert werd op een kop koffie, waar
onder het brandt hout werd verkocht. En een gezellig
uurtje werd doorgebracht. En toen was ook algauw
het uur aangebroken om het oude Herinderingfeest te beginnen Naar den afloop van het vuurgevecht
trok men in optocht door de stad naar het gildehuis
waar de tafel opgedekt stond, waar dan ook alle
leden van proviteerde. Den dag was voorbijgevlogen.
Maar ten slotte werden de feestdagen dan
ook geëindigd met het jaarlijks bal dat dan
ook gezellig is afgeloopen.

371.
En een ieder lid ging dan ook tevreden
naar huis, met de mening en de vaste overtuiging
dat zij hun best zullen doen tot het
Groeien en Bloeien der
S. Laurentiusgilde
teeken ik mijn als boekhouder
B.G. Bouwmeister.
De namen die dit feest hebben meegemaakt zijn
H. Remie

Koning

C. Kersten

Generaal

B. Bouwmeister Boekhouder
G v.d. Berg
J v Bragt

Secretaris
2e Boekhouder

TH. Peters

De leden die met schuld

Cr. Vedder

weggebleven zijn

Cr Kemperman

J. van Zwaai

2,55

J Lentjes

W. Buning

3,90

H. van Kesteren

Th. Remie

1,25

G. Paumen

W. Roding

1,25

W. v. d. Lee
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Jaarverslag over het jaar 1929 - 1930
Van den Boekhouder
B.G. Bouwmeister
De inkonsten
Contributi

53.50

Boete

2.75

Gezamelijken inkomsten per hoofd
Gerekend over 13 leden

7 85

f 102,05

inschrijvensgeld 10.

Gezamelijken uitgaven per hoofd

afschrijvengeld 2.50

Gerekend over 13 leden

Plaatsgeld

Nadelig salde gezamelijk

f 73,72

Oude schuld 4.40

Saldo S.Laurentius Gilde

f 63.04

Teerhuis

8.25

Totale inkomsten

f 67.44

Gildehuis

5.00

Nadelig saldo

f 47,22

samen

91.10

4.70

1429
f 185.77

De uitgaven
Tamboer 1928/1929 1.00
H. Mis

2 50

B.G. Bouwmeister

Kaars

1.20

Boekhouder

2 Boekjes en schift

0.65

Betaalt tekort

4.66

50 stoelen

2.00

Tamboer 1929/ 1930 100
Afgekep H. Lipman

100

Kaars

120

Koningschap

845

Muziek sacramentsdag 10,00
samen

23.66
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Jaarverslag over het jaar 1930 – 1931
Op Zondag 28 Juni had het Jaarlijksche
schutterfeest plaats. Wat dan ook op bijzonder wijze
ordelijk maar ook gezellig, al hebben de oude Gangulfers
gilde van dit jaar wel een slag gekregen van een vader
en zuon. de zoogenoemde oude H. Derksen en de jong
H. Derksen , dit jaar door den doodvan ons zijn weg
gerukt, De schutters hebben dit jaar zelf heel veel
meegemaakt en ook veel op reis geweest, jae zelf nog naar
het buitenland naar Antwerpen in Belgie. Dit jaar is
ook een zwaar jaar voor ons geweest. Om half negen
kwam het bestuur der beide Gilde beieen om de achter
stallige schuld en verdere gelde te inne want dit jaar
hebben wij het geld wel noodig gehad. En om kwart
over negen trokken beide gilde naar de Hooge Mis.
Naar de Hoogmis trokken we weer terug door de
stad naar het Gildehuis. En daar werd het dan
ook een gezellig poosje vergadert en geloot om prijs te
schieten, en het opgeven voor het koningschap
zoodat dit jaar er dan ook nog wel 7 liefhebbers
ervoor waren. En den boekhouder B.G. Bouwmeister
het geluk heeft mogen hebben den klos omlaag te halen.
Den volgenden dag trokken bej gilde in stilte na de
kerk om de H. Mis bij te wonen voor de leden

375.
overleden leden van de Sint Gangulvers en Sint Laurentius
Gilde naar de H mis trokken we weer naar het gildehuis
waar dan ook de tafel gereedt stond, En daar dan ook
een paar uurtjes gezellig doorgebracht te hebben, tot
het hoogtijd tijd was om te gaan vertrekken voor
het oude gebruikt naar het vuurgevecht, naar
het vuurgevecht trokken beide gilde weer door de stad
naar het Gildehuis, daarna kreeg men een uurtje
tijd om zich om te gaan kleeden en te eten. Tegen
een uur of zes, stonden beide gilde alweer opgesteld
om de vrouwen en dames van het Teerhuis af te
halen en daar nog eerst gegeten, zoodat het de koning
en koninginnen het tijd vonden om te vertrekken, door
de stad naar het Gildehuis. Daar aan gekomen
stond onze gildehuishouder gereed om een dank
woord tot ons te richten en met een groot aplaus door
de groote zaal werd hoog gedragen en ons de overtuiging
gegeven heeft om de vereeningin hoog te houde zooveel
het hem in zijn vermogen lag. Wij zullen ons best
doen de Sint Laurenties gilde om ze op het pad
te brengen waar ze zijn afgedwaald En de lede zullen
dan ook meede werken voor de groei en bloei der Sint
Laurentiës gilde.
Hiermede teeken ik mijn handteekening
als Boekhouder B.G. Bouwmeister
Huissen 17-7-1931

376.
Jaarverslag over het jaar 1930/1931
Van den Boekhouder B.G. Bouwmeister
De inkomsten
Contrubietie

48 10

Boete

8 40

inschrijvengeld

3 75

afschrijvengeld

1 25

plaatsgeld

6 85

Oud schuld

6 95

Boog Eendr.
en Adantatie

4 50

Bloemen

3 00

samen

82 00

_________________________
De uitgaven
H. Mis

2 50

kaars

1 20

Slot zilverkast

0 25

Oude J. Kemperman

8 50

Maken zilverwerk

2 50

Oude schuld

10 50

Betaald Gildehuis

7 00

H. Mis

2 50

oude schuld

23 42

kaars

1 20

Rontroeping

1 00

Cado

25 00

onkosten

2 25

samen

85 82

Leden die dit feest hebben
meegemaakt zijn
B. Bouwmeister

Koning

H. Bernie

Keizer

G. v Berg

Secretaris

B Bouwmeister
C. Kersten
J. v Bragt
Th. Peters
Cr. Vedder
Cr. Kemperman
Corn. Evers
R. Bernds

gezamelijken inkomsten per hoofd
gerekend over 10 leden
gezamelijken uitgaven per hoofd
Gereken over 10 leden

11 58
115 80
14 89
148 95

nadelig saldo gezamelijk

33 15

totale uitgaven

85 82

totale inkomsten

82 00

nadelig saldo

36 97

B.G. Bouwmeister, Boekhouder

Leden met schulde weggebleven zijn.
L. Pauwmen

7,60

J. Lentjes

9 70

A. Willemsen

7,75

Th. Arends
Cris Kersten

1,25

377. is onleesbaar

378.
Jaarverslag over het jaar 1931/1932
Van den boekhouder Ch. Evers.
Inkomsten. Contriebuti

26,00

Inleggeld

1,25

Schietwedstrijd

1,60

afschrijvers geld

1,25

Boete

0,80

Generaal

2,60
f 33,50

Tegoed. oude gilde.

18,08

De uitgaven.
H. Mis

2 50

Kaars

1 20

potlood

15

boekje

25

Geschonken

10 00

Kaars M zondag

1 20

Tamboer , rondragen

1 00

Onvoorziene uitgaven

60
f

oude schuld. oude gilde
1931/1932 afgedaan
f 15,00
f 33,50
16,90
Batosaldo f 16,60

16,90

leden die dit jaar het feest
hebben meegemaakt
B. Bouwmeister

koning

W. Remie

keizer

C. Vedder
C. Evers
gezamelijke inkomsten per hoofd

f 18,60

gerekend over 4 leden

74,40

gezamelijke uitgaven
per hoofd gerekend

f 10,33

over 4 leden

f

Inkomsten

f 446,51

Uitgaven

f 248,05

Saldo overschot

41,33

198,46

Van de oude en jongen Gilde

Leden met schuld weg gebleven
R. Berns
Th. Peters

1,25
f 2,50

1,25

Cris Kemperman

2,55

Theo Derksen

6,00

C. Lippmann

1,50

J. van Bragt

379. is onleesbaar

380.

Jaarverslag over het jaar 1931/1932
Op Zondag 7 Augustus had de Jaarlijksche
vergadering plaats en op Zondag 26 Juni
had het schuttersfeest plaats onder vroolijke
toonen der muziek trok het s morgens naar
de kerk en uit de kerk door de stad naar
het gilde huis waar het vaandel werd gezwaaid
voor de aftredende Konings en Keizers maar
die weer het geluk hadden den wittten klos
naar beneden te doen laten komen. Niet zooals
de anderen jaren trokken s morgens de leden met
hunne vrouwen en meisjes naar de kerk toe Maandag
en ook niet werd er een vuur ontstoken zoals
dat de gewoonte was dat kom doordat er
een onzettende werkeloos heid ontstond en de
leden eensgezind werden om den maandag
geheel achter wege te laten wat wel heel
jammer was maar daar niets was aan te doen.
Toen de gilde gez aaid hadden en gezellig bij
er kander zaten om een gezelligen Zondagavond
te maken bracht de koning in de midden
om die gene die werkeloos waren een toedoen
te geven dat ze s avonds maar niet thuis te blijven.
Inmiddels werd er gelood en de afvraag gedaan

381.
volgens het regelment wie er van plan was
om koning te schieten maar niemand die
zich ervoor opgaf en de nood moest worden
ingegropen om een klein bedrag uit de pot
te trekken die er ook al niet rooskleurig
bijstond en een ieder het recht gaf om
op het blok te schieten en er af te halen
toch het gelukte de oude konings weer
het recht in de handen te nemen. Toen de
vogel was gehezen kwam er een milde gever
liefst onbekend blijvenden die een som geld
gaf voor het koningschap en toen dit was
afgelopen het vogels en de klossen eraf waren
werden onder vroolijke tonen der muziek naar
de konieginnen getrokken en af gehaald om
gesamelijk naar het gilde huis te trekken en
den avond een gezellig verloop vond.
Ook had de oude gilde weer dit een lid te
te verliezen door de dood maar niet van zulk
een belang als het vorig jaar.
Hiermede teken ik als een getrouw
lid der Lauwrents gilde mijne handtekening als
boekhouder C A Evers .

382.
Jaarverslag van het jaar 1932-1933
Op 24 Juli had het jaarlijksche schuttersfeest
plaats. Maar niet zoo als dat voorige jaaren werd
gevierd. Want de Maandag kon niet gevierd worden.
Door de crissis en de werkeloosheid die er bestond onder
De schutters. Maar tocht de Zondag op gebruikelijke
wijze gevierd. Dat wil zeggen vogel en koningschieten.
Zoodat dien dag tocht op een gezellige en ouderwets is gevierd.
J J Lippmann had dan ook het geluk de eerste prijs
te schieten en B.G Bouwmeister de 2de prijs wist te behalen en
zoo vervolgens 3de C. Evers en de 4de A Lippmann.
Toen werd de konings klos er op gezet voor de Gangulus
waar dan ook nog al een schot opgelost moest worden en
J. Arends het geluk had hem omlaag te halen,
En voor de jonge Lauwrents P. Meeuwsen het geluk
had koning te worden. Het is pas een nieuw lid
dus hij moog volgens het regilament niet op koning
schieten. Maar door dat de nood aan de man kwam en
niemand aan koning kon denken, dus nog minder worden
werd het hem dit jaar toegestaan. Maar niet meer
mag of kan gebeuren, want ze moeten minstens een jaar
en zes weken lid van de Gilden Zijn.
Ook hebben de jonge gilde dit jaar een uitvoering gegeven.
Met heel veel suczes zijn zij erin geslaagd
een batig saldo er van te boeken van ruim f 50
Maar ook kunnen we drieën H. Remie en C. Evers en B.G. Bouwmeister

er trots op gaan dat de jonge Gilde weer te groei en bloei
hebben weten te brengen zoodat we nu een ledental tellen
van 6. Teken ik als boekhouder
B.G. Bouwmeester.
De leden Zijn
P. Meuwsen

Koning

B.G. Bouwmeister

Boekhouder

C. Evers

secretaris

H. Remie
M. Roelofs
C. Bloemers

383.
Orgaan van het jaar 1934
P W Meeuwsen

Julie 1933

C Bloemers

Juli 1933

J A v d Well

Juli 1934

A J Jansen

Juli 1934

A Lamers

Juli 1934

G. Bosman

Juli 1934

F de Winkel

Maart 1934

P A Hofs

Juli 1934

M J Schrijver

December 1933

G A Kersten

1933

W Demon

April 1934

H v Balen

Augus 1934

V. Helmich koning 1934/1935 en 1935/1936
A J Roelofs

1933

G J Jansen

Dec. ‘36

A. Hendriks

Dec. 1935

Th. Brons

fin Dec. 1936

G.A. Kersten

Dec 1934

J Melchers

Dec 1935

J.G. Timmermans

Juni 1936

B Brons

Juni 1936

384. is onleesbaar

385. is onleesbaar

386.
Jaarverslag van het St. Laurentiusgilde
te Huissen.
over het jaar 1934/1935 opgemaakt
en vastgesteld in de jaarvergadering van
4 augustus 1935.
In bovengenoemd jaar waren de navol
gende personen als Lid der Broederschap
ingeschreven.
V. Helmich

Koning

P. Meeuwsen

Keizer-Boekhouder

C. Bloemers

Secretaris

G. Kersten
B. Bouwmeister
W. Demon
P. Hofs
F. de Winkel
J. Hendriks
J. Kemperman
F. Scheepers
P.G. Janssen
A.J. Janssen
H. Remie
A. Roelofs
C. Evers

387.
Alzoo telde de Gilde 16 actieve leden, hierbij dient te worden opgemerkt dat C. Evers
alhoewel uit de gemeente, op diens uitdrukkelijken wensch nog als lid bleef ingeschreven
-------------------------Alhoewel dus de Gilde niet veel leden telde
kan toch zeker met groote voldoening op
het afgeloopen jaar teruggezien worden,
de geest die onder de leden heerscht was
goed, terwijl met het St. Gangulphus
gilde een uitstekende samenwerking
bestond.
Aan de volgende feesten werd in de loop
van het jaar deelgenomen:
1e 40 jarig bestaanfeest der Schutterij
‘Eendracht maakt Macht’ te Groessen
en waar de jonge koning den koningsprijs won.
2e door den |Burgemeester van Arnhem
werden de beide Gilden uitgenodigd om
naar Duisburg (Dld) te gaan ter deelneming
aan de ‘Niederreihnische Heimatwoche’
op Zondag 30 Juni 1935, ook hier oogstten
wij groot succes. We werden door den
Burgemeester op het prachtige stadhuis
ontvangen; des ‘s middags namen we deel
aan een grooten optocht, terwijl we des avonds

werden onthaald op een voorstelling van
de Operette ‘die Zigeunerbaron’ in het
prachtige Stadstheater. Na een officieel
afscheid uit Duisburg keerden we laat in
den nacht te Huissen terug.

388.
3e

Op Zondag 28 Juli namen we

deel aan het 1ste Schuttersfeest op
de ‘Waterberg’ te Arnhem, waar we
niet veel succes hadden met het
schieten en tenslotte herinneren we
nog aan de deelname aan het V.V.V.
feest te Rotterdam.
Het schuttersfeest werd gehouden
op 7 Juli en 8 Juli 1935, bij welk feest
ook dit jaar weer de oude tradities werden
voortgezet.
Het koningschap viel voor het 2de jaar
ten deel aan den Heer V. Helmich.
De eerste prijs werd geschoten door den
Oppergeneraal den ZeerEerw. Heer
Pastoor Th. Van Wijk.
Des avonds was er in het Gildehuis prijs
uitdeeling en een geanimeerd bal. Bij
de leden bestond er ontstemming, omdat
dit jaar zooveel moest betaald worden
voor de ‘Vermakelijkheids belasting’.
De Harmonie ‘Ons Genoegen’ kwam
bij deze gelegenheid voor de eerste maal
voor den dag met Strijkmuziek hetwelk
ook een groote vooruitgang was om de
goede stemming nog te doen toenemen.

8 Juli, 2de dag van het Schuttersfeest
werd ’s morgens in een lange stoet
naar de kerk getrokken ter bijwoning
van de H. Mis voor de overledene leden.

389.
Het spiegelgevecht vond weer volgens oude
bekende regels plaats en was ‘s middags om
3 uur afgeloopen.
Zes uur werden de Dames in het teerhuis
‘Café de Toelast’ van A.H.Berendsen afgehaald,
ten slotte ‘s avonds een groot sluitbal als eindiging van dit heerlijke, goed geslaagde jaarfestijn.
Vermelden we hier nog, dat oorspronkelijk was
bepaald om te schieten op de weide,’Het Rozendaal’
doch dit niet kon doorgaan aangezien geen
vergunning kon worden verleend, zoodat wij
genoodzaakt waren bij de Kolk op de Looveerweg te schieten.
Vermeldingswaard is ook zeer zeker nog het
feit, dat de Gilde op 11 januari 1935 deelnam
aan de begrafenis van den Heer W.M. Helmich,
oud Burgemeester dezer gemeente, het was een
zeer indrukwekkende begrafenis, waaraan
door meerdere vereenigingen werd deelgenomen,
en de Gilden weer opnieuw lieten blijken,
ook in droeve dagen met Huissen mede te
leven. Op de ledenvergadering werd door den
jongen Koning den heer K. Helmich, namens
de familie nog maals den dank voor de
betuigde deelname uitgesproken.
In den loop van het jaar werden zes adjudantssjerpen aangeschaft, blauw met gouden
bies, terwijl een vaandelcomitée werd gevormd ter verkrijging van een eigen vaandel.
In den winter werden er in het Gildehuis
schiet wedstrijden georganiseerd die een
batig saldo opleverden van  fl 100 gulden.

390.
21 April 1935 werd een groot Paaschvuur
ontstoken met gewijd vuur op de weide
“ ’t Rozendaal” een nagemaakte duivel
werd in het vuur geworpen de belangstelling was groot. De jonge Gilde verkocht dien dag bloempjes, het totale batige
saldo van dit alles was  fl 50.

Uit bovenstaande blijkt voldoende, dat
’t afgeloopen jaar alleszins voorspoedig kan
genoemd worden.
Hopen wij, dat ’t komende jaar onze
St Laurentius Gilde in groei en bloei
moge toenemen, dat het 275 jarig bestaan
een grootsch feest moge worden en bidden
wij tenslotte, dat Onzen Lieven Heer en
onze patroonheilige St Laurentius, onze
Broederschap en hare leden nog lange
jaren moge beschermen en zegenen.
A.J. Janssen, secretaris.

391.
Op heden 3 Oct 1937
zijn lid van de
St Laurentiousgilde
A Kneijber

Augustus 1937

J.W.Berns

Augustus 1937

G.Th.Sluiter

Augustus 1937

W J. Hendriks

Augustus 1937

H A Demon

Augustus 1937

H.R Sluiters

Augustus 1937

W.J. Giesen

Augustus 1937

GKR Jansen

augustus 1937

Th.J.vanWijk

Oppergeneraal 1938

R van Dalen

Aug. 1937

J.H. Sluiter

Augustus 1937

392.
Jaarverslag van het St Laurentius Gilde
te Huissen
over het jaar 1935 - 1936 vastgesteld in de
jaarvergadering van 2 Augustus 1936.
Het Gilde telde in 1935 - 1936 12 active leden,
wel geen groot getal, maar allen bezield met
grote werkkracht voor de vereniging.
Aan de volgende feesten werd in het jaar deelgenomen
1e Den 11de September aan een landdag der
B.V.L. in Rijs (Friesland) waar het vaandel
zwaaien zeer veel bijval oogstte.
2de Den 16 Februari bracht de Gilde een hulde
aan den WelEerw. Heer Kap. Nieberding bij
diens 12½ jarig Priesterschap en hield daar
door haar traditie ’t eren der Priesters hoog.
3de Op Hemelvaartsdag 1936 toog de Gilde naar
Boxmeer om daar de feesten van het
H. Bloedgilde mede te vieren.
Nog werd op verzoek van den Heer v Veen
uit Nijkerk een bezoek gebracht aan de
‘Oude Aller Harbarg’ aldaar op Koninginnedag 1935.
Evenals vorige jaren werden omstreeks
Kerstmis grote schietwedstrijden gehouden
en met Pasen een Paasvuur ontstoken.
Het Koningschap viel dit jaar ten deel aan
den Heer Alb. Roelofs.

393.
’s Maandags had het spiegelgevecht plaats
en werd de dag met een bal besloten.
Verder stond het gehele jaar in het kader
der voorbereidingen voor het grote jubileumsfeest van het 275 jarig bestaan der
Gilde, dat samen gevierd werd met het
525 jarig bestaan van het St Gangulfus
Gilde in de week van 28 Juni t/m 5 Juli.
Groots mag dit feest genoemd worden en
Huissen zal nog lang eraan terugdenken.
Helaas viel er een grote schaduw over
Op Zaterdag 27 Juni werd het geopend
met een receptie. Hierna ging de koning
den Heer V. Helmich per motor naar
Arnhem om nog enige wekzaamheden
voor de Gilde te verrichten. Op de terugweg
reed hij tegen een melkwagen op waardoor
hij een hersenschudding bekwam. Na
eenige dagen van hoop en vrees overleed hij
op Maandagavond 29 Juni ons in diepe rouw
achterlatend. Een zware slag trof onze Gilde,
een harde werker die met hart en ziel voor
de gilde streed verloren wij. Wij kunnen slechts
bidden, dat God hem de eeuwige rust in den
Hemel schenke.
Op 1 Juli hebben we hem binnen onze muren
gehaald en daags daarna begraven volgens
traditie met het Zilverwerk dat hijtwee
jaren met ere had mogen dragen op de kist.
’s Zondags 18 Juli zijn wij gezamenlijk ter kerke
gegaan, hebben een H. Mis voor hem opgedragen en zijn voor zijn ‘zielerust’ ter H. Tafel

394.
genaderd.
Het leven gaat voort een nieuw gildejaar
staat ons te wachten.
Geve God, dat onze Gilde door de voorspraak
van onzen Patroon, St Laurentius in groei
en bloei moge toenemen, dat de broeders
lang en trouw lid mogen zijn en ons Gilde
een echt Sacramentsgilde mogen blijven.
A.J.Jansen secretaris.
Jaarverslag van het
St. Laurentiusgilde 1936-1937
Wederom is een jaar verstreken en
gevoegd bij de lange reeks van jaren
welke eraan vooraf gingen.
‘t Was een rustig jaar, wat sterk afstak bij het voorafgaande, dat zo rijk
was aan vreugdevolle maar ook droeve dingen. Op Zondag 9 Augustus
werd het jaarfeest gevierd van ons Gilde.
Waarbij de koning van het St. Gangulfus gilde zijn jongere broeders feliciteerde. Op 26 augustus werd
een reis ondernomen naar Enschede
en op Koneginnedag naar Oestgeest.
Dit was een mooie dag waaraan degenen, die mee zijn geweest, veel aangename herinneringen zullen hebben behouden.

395.
Met Christus Koning hadden
onze Gilden weer een groot aandeel
in de huldiging van ons Aller Koning,
eerst in de Kerk, daarna bij Zijn
beeltenis. Als naar gewoonte werd
omstreeks Kerstmis weer een grote
schietwedstrijd gehouden. Ook bleef
het Gilde niet achter om haar trouw
aan het vorstenhuis te betuigen
bij het huwelijk van onze troonopvolgster Prinses Juliana met
Prins Bernhard.
Met Pasen vierde de Folklore weer
hoogtij door een mooi Paasvuur.
De overgeschoten gelden kreeg den
Z.E.Heer Oppergeneraal ten afbetaling van de mooie koorkappen
met de initialen der patroonheiligen van onze gilden. Ook werden
alle verplichte kerkelijke feesten gevierd. Op Pinkstermaandag toog
men naar Arnhem om op het
feest der drankbestrijders een vaandeldemonstratie te geven. Eveneens
werd op 16 juni te Medenblik de
Landdag der B.V.H opgeluisterd.
Op Zondag 24 Juni werd het
jaarlijkse schuttersfeest gevierd.

396.
Door een wel gemikt schot wist
de Heer Johan Timmermans den
koningstitel te bemachtigen.
Onder zijn leiding gaan we vol
moed een nieuw jaar tegemoet.
Moge ons Gilde door de voorspraak
van onze Patroon H.Laurentius in
groei en bloei toenemen en Mogen
vele jongelieden lid worden; dan
zal het komend jaar tonen, dat
ook in onze tijd de Gilden recht
van bestaan hebben.
Huissen op het feest van
St. Petrus en Paulus 1937.
De secretaris
A.J.Janssen
Jaarverslag van het St Laurentiusgilde
1937-1938
Elke vereeniging maakt eens per jaar een
jaarverslag op. Daarom heeft ook de secretaris
van het St. Laurentiusgilde getracht in ‘t kort
het wel en wee van ‘t afgelopen jaar te bespreken.
Gelukkig was er dit jaar meer wel dan wee.
Immers onder leiding van den actieven koning

397.
voorzitter den Heer Timmermans mocht ons
gilde in alle opzichten vooruitgang boeken.
Het leden aantal werd weer groter als het de
laatste jaren geweest was.
De financieële positie werd veel beter. Hier is
een woord van dank aan den boekhouder zeker
op z’n plaats.
Het aanzien van ons Gilde steeg aanmerkelijk
hetgeen wel een van de mooiste resultaten is
van het werken in ‘t afgelopen jaar. Tot deze
succesen heeft ook veel bijgedragen den
ZeerEerwaarden Heer Oppergeneraal die ons
met z’n steun en sympathie volledig ter
zijde stond. De samenwerking met het St.
Gangulfusgilde was goed.
Erg rijk aan grote gebeurtenissen was dit jaar niet.
Als naar gewoonte werden er weer schietwedstrijden en een paasvuur gehouden.
Een reis werd er gemaakt naar Wilp, Sonsbeek
en naar de Waterberg welke echter erg tegenviel,
zodat voor de toekomst gewaarschuwd moet
worden er nog ooit hen te gaan.
Een goede kameraadschappelijke geest heerste
er bij de leden welk o.a. tot uiting kwam toen
den voorzitter op diens verjaardag spontaan een
bloemenmand werd aangeboden.
Wederom schoot den Heer Timmermans
koning. We zijn nu in staat op het fundament
dat ’t afgelopen jaar gelegd is verder te bouwen.
Moge St. Laurentius onzen patroon wiens
feest we heden vieren ons daarbij met zijn
machtige voorspraak bij God steunen.
A.J.Janssen, secr.

398.
Jaarverslag van het
St Laurentius Gilde
1938 -1939
Een jaar vliegt om. Vóór men erop bedacht
is staat de secretaris van een vereniging voor
de taak een terugblik te geven in het afgelopen jaar. En het stemt hem dan tot
vreugde indien hij terug mag zien op een jaar
dat vruchtbaar was voor het gilde.
Rijk aan grote gebeurtenissen was dit jaar
weinig. Maar daardoor juist deed de gelegenheid
zich voor om de onderlinge band onder de broeders
aan te halen, om meer aan het doel te beantwoorden, dat het gilde zich stelt. Als een
der eersten stond hiervoor steeds onzen koning
op de bres, en met grote vreugde hebben de broeders
gezien, dat hij voor de derde maal de koningsklos omlaag schoot. De terugkerende jaarlijkse gebeurtenissen verliepen gewoon. De
Kerkelijke plechtigheden werden gevierd.
Einde November werd een reisvereniging
opgericht waarvan de meeste leden lid werden.
Hoe nauw het gilde verbonden is met dat
van St. Gangulphus bleek wel uit de
hulde, die den koning den Heer Hendriks ook
van de jonge leden mocht ontvangen ter
gelegenheid van zijn zilveren en gouden feest.
We hopen in’t komende jaar in staat te zijn
het werk, wat we begonnen zijn tot een
goeg einde te brengen, opdat we het gilde
een lange periode van bloei kan doormaken.
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We hopen daarbij wederom te kunnen rekenen
op de hulp van onzen Oppergeneraal die
hoewel hij in leeftijd van ons verschilt toch
nog zo juist onze idealen aanvoelt.
H. Laurentius op Uwe voorspraak vertrouwen
wij in het komende jaar.
Ik dank U.
A.J.Janssen secr.

Na de glorierijke bevrijding
van den Duitsen dwingeland
tekenden de volgende leden:
30 September 1945:
A.E.G. Bluima

C.A.H. Bluima
J Arends jr
H v. Grunningen
H B Ruiter
P.A Roelofs
L.M.Hendriks
G.J.Vos
A C Veenings
Th Huberts
A.H.Arendts
Th. Janssen Boekhouder
HP Diemirt

Koning
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Koning C. Bluima

Toegetreden als lid van St Laurentius
10 Aug. 1947 toegetreden
als lid van het Gilde
J.A.Bouwmeister
J H Drens
B Dibbes
Th.J.Berends
Ingeschreven 1950

H.Dibbes
AJ Koning
JVermeulen
J H Driessen
P. v. Geelen
HHHof sold.I
J.Sluiter
MOO Buurmans
C A Hoek
L.W.Hendriks
Th Lippman
J R Alefs

15-08-’54
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Koning JA, 1955

Nieuwe leden aangenomen 15 Mei 1955
Koning was over het Gildejaar 1955 - 1946 J. Arends.
26 Juli 1953

C Weerendonk
W Der ?

1950

J Vermeulen
5 Juni 1954

W Kelle
???

10 Juni 1953 G.J.Bouwmans
10 Juni 1953 M.O?.G. Bouwmans
J Boumeister
6 Mrt 1955

J.G.Lentjes
N. Neijers

4-3-56

F. de Winkel

5-6-55

B. Paulussen

5-6-55

B. Bouwmeester

5-6-55

N. Neijenhuis

4-3-56

G v Aalst

22-7-56

J Houterman

22-7-56

C Huisman

22-7-56

E J Jeurissen

22-7-56

G Ingendaal

22-7-56

W A Janssen

4-6-57

H C Janssen

4-6-57

W Pauwelsen

10-10-60

C Bouwmeister

10-10-60

D Kock

10-10-60
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H Peters

Koning

N J Bouwman

Keizer

Beuseman ??

Secr.

C.J. Bie ???

Boekhouder

J J Naut???
W Pauwelsen
P Proul??
HW……??
A Roelofs
Kersten
JB……??
N Neijes ???
C A Huiter
????
JVLa ???
H de Winkel

11 Augustus 1963

404.

G Bergsma

oppergeneraal

A W Lippman

voorzitter

J D ?? Sluiter H Laning + Secretaris
VJM Hofstede

Koning Laurentiusgilge

C A Sluiter ??

Keizer

T?? Boeke ??

Vendelier

G A Brons

Boekhouder

Timmermans

Ere-voorzitter

O?? V? Brons

Adjudant

J Arends sr

Adjedand

J Veens

Adjudant

Frans v Jousele

Generaal

J B Gluk

Tambour

J Kons??

Tambour
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Geerts tamboer
???

Tamboer

H.Peters

Adjudant

W.Paul.. (??) tamboermaitre
Gell v P (?)

adjudant

WHitten…?? adjudand
Vendelier 25 j. leid.
A.J.Roelofs vendelier
J.A. Bouwmeister adjudant
H.Pauwelse vendelier
H.G.Boumeister vendelier
J Boumeister Kaptein
Teun een Tinus vaandraaier.

Bron: Gildearchief Huissen
Schutteboek der Broederschap van St. Laurentius
Transcriptie door:
Jan Veening
Grady van den Brink
Ine Hulzink
Jur Tak
Rein van Berkel

???

