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INLEIDING 

N IET zoo oud als de handboog, wiens ontstaan terugloopt 
in den nevel van het vóór-historisch gebeuren, is het 

evenwel ook niet met zekerheid vast te stellen waar en wan
neer de kruisboog werd ontworpen. 

Want, de kruisboog, ook genaamd voetboog, omdat 
hij gespannen werd met den voet, of armborst, naar het 
latijnsche arbalista, is reeds een meer geperfectionneerd 
wapen, dat getuigt van een zekere beschaving. 

Vermoed wordt dat hij van Phreniciaanschen oorsprong 
is en, meer in het bizonder, dat hij zou uitgevonden zijn 
door de beroemde wiskundige Archimedes tijdens het 
beleg van Syracuse door de Romeinen in de tweede 
Punische oorlog (214-212 vóór Christus). · 

Vast staat dat, tijdens het beleg van Syracuse, Archimedes 
aan zijn vaderstad groote diensten bewees door het ont
dekken van nieuwe werpmachines. Ook weleer dus, als 
op onze dagen, brachten de toenmalige groote oorlogen, 
als deze tusschen Rome en Carthago, belangrijke vooruit
gang in de techniek der bewapening. 

Wat er ook van zij, de Romeinen gebruikten den kruis
boog in hunne legers en het lijkt vast te staan dat de Ger
manen de kruisboog bij de Romeinen leerden kennen (I). 

* * * 
De kruis- of voetboog was uitzonderlijk zwaar en werd 

gespannen met den voet. Later werden bogen gemaakt 
die gespannen werden door een raderveer en later nog 
door (( eranekins n met twee haakjes voorzien. (2) 
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Hij bleek een zeer doeltreffend en gevaarlijk wapen 
te zijn. Zijn doodende pijlen misten zelden doel en door
boorden de sterkste harnassen. Zijn trefzekerheid op 
korten afstand is juister dan deze der meest scherp afge
richte vuurwapens. 
Waar met een beste karabijn, gefixeerd, de lillen ver
oorzaakt door vijf opeenvolgende kogels in het doel, gescho
ten op een afstand van 10 meter, afwijkingen vertoonen 
van 3 tot 4 millimeter, is geen de minste afwijking zichtbaar, 
indien een geoefend kruisboogschutter in dezelfde voor
waarden met een goeden kruisboog vijfmaal achtereen
volgens een zelfde pijl in het doel afschiet. (3). 

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken, welk 
hoog militair belang aan den kruisboog werd gehecht, 
en hoe, in dergelijke voorwaarden, vóór de uitvinding 
der vuurwapens, de kruisboogschutters in hoog aanzien 
stonden bij de toenmalige vorsten en gemeenschappen. 

* * * 
In de vroege middeleeuwen worden voor het eerst kruis

boogschutters vermeld tijdens den oorlog in Frankrijk 
tusschen Koning Loclewijk de Dikke (1081-1137) en Dragon 
de Montjai. Dank zij het aanwenden van voetboogschutters 
behaalde Lodewijk de Dikke de overwinning. 

Het wapen bleek echter zoo moorddadig te zijn, dat het 
gebruik er van door Paus Innocentius 11, in het concilie 
van Latran ten jare 1139, werd verboden. 80 jaar later · 
werd dit verbod vernieuwd door Paus Innocentius 111. (4) 

Evenwel, nadat het verbod van het concilie van Latran 
in onbruik was gevallen, werd de kruisboog, gezien zijn 
hooge krijgswaarde, reeds terug in Engeland aangewend 
door Richard Leeuwenhart (1157-1199). 

Philips August, Koning van Frankrijk, dankt voor een 
ruim deel zijn overwinning tegen de groote coalitie in 
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den slag van Bouvines ten jare 1214, aan het heroptreden 
der voetboogschutters in zijn leger. 

Ook in onze landen werd de kruisboog, als oorlogswapen, 
veelvuldig gebruikt en in hooge mate gewaardeerd. Reeds 
in 1182 kwam Hendrik I uit Brabant Philips van den Elzas, 
graaf van Vlaanderen, hulp bieden, in zijn strijd tegen den 
Konip.g van Frankrijk, met 40 ridders, 40 wapenknechten 
(sergeants) en 10 voetboogschutters. (5) 

Gansch de middeleeuwen en het Boergondisch tijdperk 
door, zoo te Weeringen als op den Groeninghekouter, 
te Rekkelinge en in de andere veelvuldige veldslagen, 
stonden steeds voetboogschutters in het gelid. 

Karel de Stoute vertrouwde, bij voorkeur op andere 
krijgslieden, de bewaking en de verdediging van zijn stan
daard, waarop Sint-Joris stond afgebeeld, toe aan de kruis
boogschutters, wat voldoende wijst op het aanzien en de 
faam, die deze genoten, en het vertrouwen dat deze groote 
veldheer in hen stelde. 

De beteekenis van den kruisboog, als oorlogswapen, 
verviel geleidelijk na de aanwending van het buskruit 
en het gebruik der vuurwapens. Een tijdlang bleven en voet
boog en vuurwapens nog terzelfdertijd in de legers aan
gewend. 
Zoo verrichtte een keurbende van 200 voetboogschutters 
in het leger van den Fransehen Koning Frans I nog won
deren van heldhaftigheid in den veldslag van Marignan 
in 1515. Zelfs, ten jare 1667, tijdens de Fransche Fronde, 
komen nog steeds kruisboogschutters voor in den alsdan 
gevoerden strijd. 

Geleidelijk echter was de hooge militaire beteekenis 
van den kruisboog vervallen, om van af de 16e eeuw meer 
en meer uitsluitend gebruikt te worden voor ontspanning 
en vermaak. 

* * * 
15 



De Schuttersgilden zijn zeer oud. 
Hun oorsprong is in verband te brengen met het begrip 

der cc volksweerbaarheidn. Het woord cc Schutter n is ten 
andere niet af te leiden van cc schieten n, maar veeleer 
van cc beschutten n. 

Reeds bij de Frankische gemeenschappen, die zich alhier 
kwamen vestigen, ontwaart men een eigen verdediging 
tegen onraad van buiten. Wanneer later, sommige dezer 
gemeenschappen zich ontwikkelden tot steden, drong 
voor hen de noodzakelijkheid van een betere verdediging 
zich op. 

Met het graven van grachten en het bouwen van muren 
rond de stad waren tot bewaking dezer vestingen wachters 
of beschutters vereischt. Daartoe waren de ridders met hun 
wapenknechten niet de aangewezen krijgslieden, doch 
veeleer de voetboogschutter die zijn zware bouten kan 
afschieten als de handboogschutter zijn pijlen. 

Daarom echter waren de voetboogschutters nog niet 
gegroepeerd in een cc gilde )). Zij stonden nog rechtstreeks 
in dienst van den Heer of van de gemeente. 

De Stadswacht zal echter evolueeren tot Schuttersgilde, 
zooals in dezelfde gemeenten het vereenigingsleven was 
gegroeid en zoowel ambachtslieden als handelaars zich in 
cc gilden>> hadden gegroepeerd met eigen bestuursmacht 
en rechtspraak. 

Want het wezen van de cc gilde)) is verbonden aan betrek
kelijke zelfstandigheid en privilegieering, terwijl het bezit 
van eigen patroon, kapel, hof, feestelijkheden en prijs
kampen wel typische karaktertrekken zijn, doch van meer 
uiterlijken aard. 

Het woord cc gilde » houdt ten andere verband met geld, 
geldelijke bijdrage en genootschap. 

Het is eerst in de tweede helft der XIII6 eeuw dat het 
stedelijk legerkorps evolueert tot gilde. Zoo komt de tus
schenkomst van de stad in de aanstelling van het bestuur 
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van het schuttersgild, haar tusschenkoinst in het bekostigen 
der kleedij en bewapening, het verteenen van toelagen 
als van zelfsprekend voor. (6) . 

Deze ontwikkeling schijnt zich het eerst voorgedaan te 
hebben in het graafschap Vlaanderen. Verscheidene gilden 
zullen aldaar reeds hun privilegie ontvangen hebben in 
de tweede helft der Xllle en in het -begin .der XIVe eeuw. 
Kortrijk wordt vermeld in 1323 en Gent in 1324-25. Naar 
het charter door Maximiliaan in 1487 verleend, zou het 
gild van Douaai het oudste zijn in het graafschap Vlaan
deren. 

Het ontbreken van bronnen uit de wordingsjaren van het 
gemeentewezen en der kleinere gemeenschappen maakt 
het onmogelijk de datum van het ontstaan van meest alle 
schuttersgilden te bepalen, wat wijst op hun hoogen ouder
dom. 

Prof. Schrijnen meent dat de schuttersgilden een geker
stenden vorm zouden vertoonen van de oud-Germaansche 
bloedbroederschappen. In de eerste plaats zijn ze echter, 
als hierboven betoond, groepeeringen die hun oorsprong 
vinden in de volksweerbaarheid. 

Zeker vertoonen zij enkele irekken die zij gemeen hebben 
met de vóór-christelijke broederschappen. Een der meest 
kenmerkende is de doodenvereering, met het verbruik 
van het lijkbier, dat in de schuttersgilden in zwang was. 

De doodencultus had weliswaar door de gebeden en ziele
missen een kristelijke geest verworven, maar sporen van 
heidendom zijn nog te vinden in het verbruik van het 
cc lijkbier ", dat gedronken werd door de gildebroèders 
na den lijkdienst en dat door de familie van den overleden 
gildebroeder aan het gild werd geschonken onder vorm 
van cc doodschuld". (7) 

Van denzelfden aard als dit gebruik is de gewoonte, die 
op enkele landelijke gemeenten is blijven voortleven, 
waarbij vrienden en zelfs familieleden, na den lijkdie.nst, 
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verscheidene herbergen bezoeken in de omgeving van de 
kerk. 

Doch de aloude heidensche gebruiken werden, door den 
sterken en vernieuwenden invloed der Kerk, doordrongen 
van kristelijken Geest. In de Schuttersgilden, als in alle 
andere gilden, had de kristelijke invloed zich zeer sterk 
ontwikkeld. 

* * * 
Meest alle voetbooggilden hadden Sint Joris als patroon. 

Zelfs zij die een andere heilige tot patroon verkozen, bewe
zen ook Sint Joris groote vereering. 

Sint Joris werd geboren in het jaar 250 na Christus te 
Oiospolis in Palestina. 

Zijn vader was krijgsheer in dienst van den romeinsehen 
keizer. Hij zelf trad in dienst van keizer Diocletianus en 
werd zeer vlug bevorde·rd tot militair tribuun der keizer
lijke wacht. 

Tijdens de kristenenvervolging onder Diocletianus sprak 
hij vruchteloos bij den Keizer voor de kristenen ten beste. 

Hij zelf werd, te vergeefs, door alle middelen bewogen 
tot het afzweren van het Kristen Geloof. Na vele martelingen 
onderstaan te hebben, werd hij onthoofd op 23 April in 
het jaar 303. 

Sint Joris wordt gewoonlijk voorgesteld als ruiter, strij
dend tegen een draak ter verdediging van een jonkvrouw, 
die zijn hulp inroept. Dit is een legende. 

De symbolische beteekenis van deze uitbeelding kan 
uitgelegd worden, hetzij als dat hij het gewest dat hij 
beheerde, voorgesteld als een jonkvrouw, gezuiverd had 
van alle afgoderij, verbeeld door den draak, hetzij alsdat 
hij door zijn geloof den duivel had overwonnen, in het 
Heilig Schrift voorgesteld als een draak. (8) 

Sint Joris, die als zijn vader krijgsheer was, werd daarom 
van oudsher vereerd als de patroon der krijgslieden, 
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wat ook nog wijst op de militaire beteekenis der kruis
boogschutters. 

De kruisvaarders en pelgrims, die naar Jerusalem gingen, 
bezochten veelal zijn graf in de Kerk te Diospolis, alwaar, 
volgens de meeste historici, zijn lijk werd overgebracht, 
nadat hij onthoofd was te Nicodemia in Bithynia. 

Zoo nam, tengevolge van de kruistochten, de vereering 
van Sint Joris in de Westersche landen sterk toe, en droegen
de voetboogschutters, meer in het bizonder, Hem een groote 
vereering toe. 

Nauw verband met de vereering van Sint Joris houden 
- wellicht de blazoenen en de banieren der Schuttersgilden 

meest allen samengesteld uit een kruis van keel (rood) 
op zilveren (witten) grond. 

Wijzen wij er ten slotte op dat de legende van cc Sinte 
Joris, die metten spere sloech den drake ,, door het volk 
graag gehoord werd en Sint Joris als de kristelijke tegen
hanger werd der heidensche drakendooders in de helden
sagen. Zoowel de kristelijke Sint Jorislegende als de heiden
sche Siegfriedlegende met Brunehilde uit de Niebelungen 
troffen sterk de volksverbeelding. 

Niet zelden werd de legende van Sint Joris op het markt
plein en in de ommegangen uitgebeeld. Daar zal ook wel 
de oorsprong te vinden zijn van het veelvuldig voorkomen, 
in de ommegangen van af de XIVe eeuw, der uitbeelding 
van draken naast deze van het Ros Beiaard en de talrijke 
reuzen. (9) 
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· I. - Wording en Werking tot· 1535· 

1. - Ontstaan 

Deinze, dat van rond 1300 door 'versterkingen was omslo
ten, zal dan öok zeer vroeg belangstelling betoond hebben. 
voor de . kruis boogschutters, en het voetbooggi1d hebben. 
ingesteld of minstens wettelijk erkend. . 
. In de cc Supplicatie.,, die Koning, Deken, gezworenen en. 
gemeene guldebroeders tot Keizer Karel hebber;t gerich~ 
tot het bekomen van het privilegie van 1536, wijzen deze 
er. liitdrukkelijk. op, hoe zij cc van zoo ouden tijden dat 
niemand der _contrarie en ghedynckt ,, den voetboog hari-; 
teeren, wijl ze dit doen cc bij institutie van Heere ende 
van Wett der Stede van Doinze n. . 
· Meer dan ·welke andere kleine stad, zal Deinze zeer 
vroeg de noodzakelijkheid ondervonden hebb~n te beschik; 
ken over eei.. gewapende macht, om de vijanden, die haar 
bevolking bedreigden, van op de wallen en. ve~ste~_kinge~
terug te slaan. Haar ligging aan de Leie, in de nabijheid 
der vechtstad Gent, die de middeleeuwen door, bijna 
ononderbroken in den strijd heeft gestaan, zal voortdurend 
de Wet van de stad aangespoord· hebben een bizondere 
zorg en aandacht te betoonen voor deze groep burgers, 
die meer dan de andere, aangewezen waren o~ de veilig-
heid der bevolking te verzekeren. ' · · .. 

Het kruisbooggild was nu~ bij uitstek, het· gild dat, doo.r 
een bestendige oefe~ing in. het ~anteeren van den voetboog~ 
kon bijdragen tot de verdediging ·der stad. . 

Wanneer het Sint Jorisgild te Deinze ontstond is niet 
'. 
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bekend, evenals dit het geval is voor de meeste andere 
kruisbooggilden. Hun ontstaan en erkenning vermengt 
zich misschien met het ontstaan en de erkenning der 
gemeenten zelf. . 

Reeds in 1325, in de Rekkelingenslag te Bachte, stonden 
vermoedelijk Dein'sche kruisboogschutters samen met 
de Brugsche in het gelid tegen een groep van Gentsche 
voetboogsch utters. 

De verwoestingen waaraan Deinze, ingevolge de lang
durige strijd van Gent tegen de graven van Vlaanderen 
en inzonderlijk tegen Lodewijk van Male op het einde 
der XJVe eeuw, te lijden heeft gehad zijn welli~ht de oorzaak 
dat bijna geen bescheiden uit de XJVe eeuw zijn over
gebleven. 

Na in deze jaren herhaaldelijk belegerd en geplunderd 
·geweest te zijn, werd Deinze in 1381, door de Bruggelil:~gen, 
aanhangers van den Graaf, volledig te vlam en te vuur 
gezet. Het jaar nadien onderging de stad, slechts gedeeltelijk 
heropgebouwd, hetzelfde lot, nu echter van wege de Gente
. naren,· die zelfs de poorten neerhaalden. 

De vrede van Doornik in 1385 geslo.ten tusschen Gent 
en graaf Filips de Stoute, bracht een periode van betrek
kelijk lange vrede voor de stad. Het is na deze jaren in 1400 
dat de oudste stadsrekening het bestaan der Sint Jorisgilde 
reeds vermeldt. 

2. - 1400- 1439 

Zeker moet het Sint Jorisgild reeds bestaan hebben in 
de jaren 1300, want in de stadsrekeningen van 1402 verleent 
het stadsbestuur een toelage aan cc den ghesellen van Sinte 
Jooris gulden,, van zes pond parisis voor cc tulpen eenen 
Sinte Jo~sse die sie nieus hebben doen maken u. (10) 
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Sint Joris had wellicht te dien tijde reeds een altaar, 
alleszins een beeld in de Onze Lieve Vrouw Kerk te Deinze. 
In zijn supplicatie aan Keizer Karel in 1536 vraagt het 
gild immers het recht om boeten te mogen opleggen aan 
hun leden bij overtreding van de reglementen en verklaart 
dat cc welcke boeten allen commen zouden ten proffijcte 
vari. den Aultaere van Ste Jooris in der kercken te Doinze )). 

Gaat het hierboven dan niet om een nieuw Sint Jorisbeeld 
in de kerk van Deinze, in vervanging vati het vroegere dat 
in 1381 in de vlammen- was opgegaan, toen stad, kerk en 
godshuizen te vlam en te vuur werden gesteld? 

Het was immers gebruikelijk in de middeleeuwen dat 
de gilden, en inzonderlijk de voornaamste gilden als het 
Sint Jorisgild, in de kerk een altaar onderhielden, toegewijd 
aan hun patroon. 

Wat er ook van zij, in 1403 geeft de stad een nieuwe toe
lage om cc te hulpen ter beelden van Ste Joeris stofferene n. 
(ll) 

Zooals wij ten andere het hierboven ·hebben vermeld, 
komt het Sint-Jorisgild voor in de oudst bekende stads~ 
rekening, namelijk deze van 1400, toen de stad present 
deed van cc VIII cannen wijns)) aan cc den Coninc ende 
den ghesellen van den voetboghe doe· men de-n· papegaai 
te Deinze scoet den anderen dach (den 2den) in octob. ter 
maeltijd van den gulde Ste Jorise )). (12) 

* * * 
Deze laatste toelagen van de stad werden niet toevallig 

verleend. (13) Zij komen regelmatig voor in de stadsrekenin
. gen tot 1554, toen zij, wegens de financieele moeilijkheden 
waarin· de stad zich bevond, op bevel van de commissarissen 
van financiën tijdelijk werden geschrapt. 

Gezien de rol, die de kruisboogschutters te. dien tijde 
vervulden zoo bij de verdediging der stad als in de legers 
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te velde, is het begrijpelijk dat hun gild officieel erkend 
was en ruime tegemoetkoming genoot. 

Wij zullen zien dat, na 1500, het gild zijn officieel karakter 
verliest. Doch de gansche XVe eeuw nog door, mag het 
Sint Jorisgild niet beschouwd worden als een eenvoudige 
vereeniging voor lichamelijke oefening en vermaak. Het 
is nog, als bij zijn oorsprong, hoofdzakelijk een organisme 
met officieel karakter en militair doel. 

Wel schieten de leden, in die jaren en ten andere reeds 
vroeger den gaai, maar ook tot den krijgsdienst worden 
zij regelmatig opgeroepen. 

* * * 
Den 24D Mei 1405 brengt Abseloen, bode van de hoofd

punters der kastelny van Kortrijk, waar Deinze toe behoorde, 
een bevel over aan de schepenen der stad, tot het zenden 
van twee schutters en negen sergeanten naar de wapen
schouwing te Tielt. (14) Deze werd gehouden door den ver
tegenwoordiger van den Graaf, den Bailliu van Kortrijk, 
op den avond van Onze Lieve Heer Hemelvaart. Deinze 
beantwoordde den oproep, rustte zijn krijgslieden uit en 
schafte hun nieuwe bogen aan. (I 5) 

Twee schepenen, .Willem Van Overackere en Willem 
De Decker, trokken naar Gent, om aldaar, door kapitein 
en schepenen der stad, de Deinzenaren de plaats te hooren 
aanwijzen, die zij in het leger moesten nemen. (16) 

Te dien tijde woedde de honderdjarige oorlog tusschen 
Frankrijk en Engeland, waarin het graafschap Vlaanderen 
zoo dikwijls, tegen den wenschenden wil zijner bevolking, 
werd betrokken door de persoonlijke politiek zijner Graven. 
Alhoewel Jan zonder Vrees, bij zijn inhuldiging te Gent, 
den wensch van zijn volk had ingewilligd in den oorlog 
tusschen Frankrijk en· Engeland niet tusschen beide te ko-
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men, hield hij echter deze belofte niet, wegens zijn verwikke
lingen in de Fransche politiek. 

De Engelsehen waren dan ook te Sluis geland in Mei 
1405 onder leiding van den Graaf van Pembroke, admiraal, 
en den Hertog van Clarençe. Zij roofden en plunderden 
de koopvaardijschepen en maakten het land om het Zwin 
onveilig. 

Aan deze strooptochten moest de Graaf een einde stellen. 
Zoo werd dan op Onze Lieve Heer Hemelvaart te Tielt, 

wapenschouwing gehouden, en van daaruit trokken ook 
Dein1sche voetboogschutters mede met het leger op, om 
het Noorden van het graafschap tegen de invallen der 
Engelsehen te beveiligen. 

* * * 
Gelukkig was het niet alleen krijgsdienst dat de voetboog

schutters te vervullen hadden. 
Beroemd zijn daar naast gebleven hun feestelijkheden, 

hun cc Scietspelen n en landjuweelen. Het Sint Jorisgild 
van D_~inze bleef hierbij. niet onbetuigd. 

In 1408 richtte het Sint Jorisgild van Oudenaarde een 
vermaard gebleven schietspel in, waar ook de kamers 
van rhetorica de feesten . opluisterden door spelen van 
Sinne, Sotterniën en andere esbattementen. 

Aan. den messagi~r van Oudenaarde, die de uitnoodiging 
aan de gildebroeders van Deinze overbracht, schonk het 
gild dezer laatste stad 6 pond parisis. (17) 45 gilden namen 
aan het schietspel deel, doch in de lijst der deelnemers 
komt Deinze niet voor. (18) 

In 1414 trokken de Deinzenaren echter naar het schiet
spel te Kortrijk. (19) 

Op 3 Augustus 1427 staan de leden te Tielt in den kamp 
tegen de gildebroeders van Isegem, Roeselare en Kortrijk. 
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Isegem won aldaar den prijs om met het ·meest luister 
zijn intrede te doen. (20) 

In I 428 vonden er landjuweelen plaats te Ieper en te 
Oudenaarde, waar Deinze aan deelnam. 

Te dien tijde had het Sint Jorisgild een Keizer, want 
de stad verleende een bizonder steungeld van XII L. P. 
tot het bestrijden der kosten om Keizer, Koning, Deken 
en meer andere gildebroeders toe te laten naar leper 
af te reizen, ten einde op het feest van 7 Augustus present 
te zijn. (2I) 

In September stonden de Dein'sche voetboogschutters 
te Oudenaarde met een 20 tal andere gilden in den kamp. 
Ze waren uitgenoodigd door messagier Bongaert van 
Oudenaarde, die 6 s.p. ontving als vergoeding. 

Het magistraat dezer stad beschonk iedere gilde met 
vier stoopen wijn, ter waarde van 27 s. par. en het Oude
naardsche Sint Jorisgild begiftigde de deelnemende gilden 
tot het bestrijden hunner kosten. 

Gent ontving 40 schellingen en de cc montcosten n, Bergen 
en Eecloo 12 schellingen, Diksmuide I2 schellingen en 
de cc montcosten n, Kortrijk een cc mannekin n, en de cc mont
costen n, terwijl Deinze zich moest vergenoegen met 6 
schellingen. (22) 

* * * 
Zoowel het deelnemen aan krijgsverrichtingen als aan 

prijsschietingen .. vereisebt vaardigheid in het banteeren 
van den voetboog en dienvolgens regelmatige en besten
dige oefening. 

De stad bevordert deze oefeningen, want het gaat niet 
alleen om de eer van de stad in kampstrijden, maar nog 
meer om haar veiligheid in tijd van oorlog en beroerten. 

Iedere Zondag wordt er dan ook druk geoefend heel 
den zomer door, van half Maart tot Sint Bavo (I October). 
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Voor iedere dag oefening ontvangt het gild van stadswe·ge 
6 schellingen. (23) 

Het moet in deze vroege jaren van het gild, het gebruik 
geweest zijn, jaarlijks den gaai te schieten, na het eindigen 
van de oefeningen, aangezien de rekening vermeldt in 
1400, dat de stad den 2n October, 8 kannen· wijn schon·k 
voor den maaltijd van het Sint Jorisgild, op den dag dat 
men den papegaai schoot. Later vond de koningschieting 
meer plaats in den zomer. 

* * * 
Doch wederom werden de vredelievende schietspelen 

onderbroken door zwaar krijgsrumoer. 
Het graafschap, dat door de handelspolitiek der Engel

schen zeer werd getroffen, stond thans eensgezind en trouw 
rond zijn graaf, Filips de Goede. 

Alle steden en gemeenten. stonden als één man bereid 
om u met lijf ende goet n den krijgstocht, die Filips tegen 
de Engelsehen had ontworpen, te steunen. Het was in 
volle werkelijkheid een nationale oorlog. In 1436 zou het 
leger oprukken naar Kales om deze stad d,e Engelsehen 
te betwisten. . 

Het leger, dat oprukte langs de Leievallei, was samen
gesteld uit Gentenaren, die reeds vervoegd waren door 
deze uit het land van Aalst en andere steden. Op 10 Juni 
vernachtte het te Deinze en te Petegem. 

Ook Deinze, en inzonderlijk de leden van het Sint Joris
gild, sloten geestdriftig aan bij het grafelijke leger. De 
stad rustte haar krijgslieden uit en kocht bogen, pijlen, 
donderbussen, buskruit en alle a:Q.dere wapens. De kost. 
beliep tot 697 pond 6 schellingen parisis. 

Een bizondere rubriek, betreffende. deze uitzonderlijke 
uitgaven, komt in de stadsrekeningen voor. De titel ervan 
luidt : u Dit hier naer volgbende syn, de costen en de ·last 
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die de stede van Deijn.ze ghehadt ende ghedaen heeft ter 
cause vander huutfaert, de welcke ghedaen was met on.zen 
gheduchten heere ende prinche, ende vaert metten gemee
nen lande van Vlaendre jeghen den Ingelschen Coninc 
ende omme te vercrighene der stede van Calaeys n. (24) 

Op 12 Juni vervoegden de Deintsche gemeentenaren 
het grafelijke leger, dat op 11 Juni uit Dein.ze naar Kales 
verder was opgerukt. (25) . · 

De belegering van Kales werd een mislukking. De Gente
naren meenden dat .zij verraden werdent verlieten de bele
gering gevolgd door de andere gemeentenaren, .zoodat 
de Graaf verplicht was de gemeentelijke strijdkrachten 
reeds met einde Juli naar huis te laten terugkeeren. 

De leden van het Sint Jorisgild, die aan den krijgstocht 
hadden deelgenomen, wêrden vergoed op basis van 16 
schellingen per dag voor 59 dagen krijgsdienst. 

Zij waren op stadskosten degelijk uitgerust geweest 
met bogen en pijlen. Ook was door de stad het noodige 
laken aangekocht voor hun kleedij. 

De rekeningen vertoonen dat het uniform der kruis
boogschutters hoofd.zakelijk bestond uit 'wit en .zwart 
laken. Dit .zijn de kleuren der stad. (24) 

Op te merken valt dat ook wit en .zwart in hoofd.zaak 
nog blijven voorkomen in het uniform dat de leden van 
het gild droegen in 1805. 

* * * 
Meer dan ooit moet de stad het nut en de nood.zakelijkheid 

inge.zien hebben van een degelijke en bestendige oefening,· 
want in 1437 is de toelage van 6 op 8 schellingen gebracht 
voor iedere Zondagoefening. (26) ' 

Ononderbroken werden in den .zomer de oefeningen 
voortge.zet en reeds ((den xxve dach in oust in tjae~ 
XXXVII scoet men den gaey n. 
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3. - Het groote schietspel te Gent (1440) (27) 

Luisterrijk waren dikwijls de feestelijkheden, die door 
de schuttersgilden, ter gelegenheid van een schietspel 
werden ingericht. 

Een der prachtigste _schietsp.elen is het landjuweel van 
1440 door de hoofdgilde van Sint Joris te Gent ingericht, 
waaraan ook de gildebroeders van Deinze deelnamen 
en waarvan wij hier· een kort en samengevat beeld geven, 
ter illustratie van het gildeleven der voetboogschutters. 

* * * 
Het gild had zoo van het Gentsche magistraat, de 

twee groote dekens der stad, als van graaf Filips de 
Goede oorlof bekomen om een landjuweel in te richten. 
Vrijgeleide werd verleend aan al deze, die zich naar het 
landjuweel zouden begeven, zoodat noch zij, noch hun 

' . 

familie, tijdens deze feestelijkheden, konden in hechtenis 
genomen worden wegens hunne schulden, noch hun goe
deren aangeslagen zien. 

Vier boden, dragers van het octroi en vrijgeleide, voorzien 
van het gemeentezegel werden uitgezonden naar de voor
naamste schuttersgezelschappen in Vlaanderen en de 
naburige. landen om hen <<tot het scietspel te beroupene n. 

Het uitgenoodigd gild hechtte, ·ten bewijze van goed~· 
uitvoering van de zending door den messagier, het zegel 
van hun gild aan het wettelijk afschrift van het << octroi u, 
met vermelding van den naam hunner stad. 

Het lag in de gebruiken den bode, bij overbrenging 
van zijn missie, een geschenk aan te bieden onder vorm 
van een juweel of een zekere som geld. De aankomst en het 
vertrek van den bode gaven in menige stad aanleiding 
tot een plechtige ontvangst met allerlei feestelijkheden. 

29 



Ieder gild, dat aan het cc Scietspel ,, deelnam, moest 
minstens acht en hoogstens tien schutters afvaardigen. 
Elke schutter had recht op 12 schoten. 

* * * 
58 gilden lieten hun toetreding geworden en 580 schutters 

namen deel aan het landjuweel. 
Zij kwamen van heinde en verre. Naast menigvuldige 

gilden uit Vlaanderen, stonden ook deze van Antwerpen, 
Mechelen, Brussel, Luik, Doornik, Bergen-op-Zoom, 
Atrecht, Amiens en vele andere steden in het gelid. Ook 
cc 's Princhen Lot n, het schuttersgezelschap van het Hof, 

• was aanweztg. 
Een weelde van prijzen waren te betwisten, zoo tusschen 

de gilden als tusschen de behendigste schutters. Prijzen 
waren ook uitgeloofd voor de verst afgelegen steden, voor 
de gilden die, hetzij te water hetzij langs den landweg, met 
den meesten luister hun intrede deden en tijdens het land
juweel den schoonsten staat hielden. 

De juweelen bestonden uit zilveren kannen en potten 
en gouden ringen. 

Elk gild dat, met 10 schutters, aan het landjuweel deelnam, · 
ontving, ter herinnering, een zilveren schotel. 

Al deze juweelen waren gemerkt met het wapen der 
stad en van het Gentsche Sint Jorisgild. 

* * * 
Op Zondag en Maandag 5 en 6 Juni deden de verscheidene 

gilden hun luisterijke intrede te Gent. 
Zij werden door de boden opgewacht en langs het Schepen

huis om, alwaar zij door de wethouders en de notabelen, 
werden begroet, naar hun verblijfplaats geleid. Op den dag 
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hunner aankomst dienden .zij zich aan te bieden bij Koning, 
Deken en Eed van het beroepend gild. 

De 10 schutters van ieder gild waren meestal vergezeld 
door gildebroeders en medeburgers. Verscheidene gilden 
legden hierbij een pronk en praal aan den dag, waardig 
van de aloude Vlaamsche traditie en de praalzucht der 
Boergondische Hertogen. 

Oudenaarde en Brussel wonnen den eerste prijs voor 
de meest luisterrijke intrede langs den landweg, respectie
velijk onder de gilden van Vlaanderen en onder de buiten
landsche gilden. 

De 10 schutters van Brussel waren gezeten cc up hoghe 
zadels, de peerden verdeckt n. Hen vergezelden : 40 voet
gangers die een wagen voorttrokken waarop 7 mannen 
en 2 trompetters gezeten waren, een gewapend wimpel
drager, 351 mannen << ghecleet ende ghecapproent alleens 
blau en root ghescakeert n, 380 man in gewone poorters
kleedij, 4 pipers, een bazuinblazer en twee schilddragers, 
hetzij ongeveer 800 man. 

Bij de schutters van Oudenaarde waren twee trompetters 
met 88 man zonder bogen, 365 gezellen met bogen en twee 
trompetters, een speelwagen met 9 personen, drie trompet
ters met 339 ruiters zonder bogen, drie fifers, een bazuin
blazer, de koning der gilde, voorgegaan door 30 man zonder 
bogen, allen op dezelfde wijze gekleed en gevolgd door 
49. mannen in gewone poortersdracht. Hun stoet werd 
gesloten door een kar. 

Het gild van Oudenaarde had hiertoe verbazende kosten 
gedaan en had een hulpgeld, ten bedrage van 751 pond 
18 schellingen groote, van de stad ontvangen. Het had 
beroep gedaan op de meest knappe horduurders van 
Brugge, tot versiering van hun gansch witte kleedij. 

Mechelen deed de reis te water. De gildebroeders kwamen 
toe in twee kleine schuiten met riemen, gevolgd door een 
derde die een draak verbeeldde. Vaarden achterna in dezen 
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waterstoet, gevormd door het Mechelsche gild: een bargie 
met de beelden van Sint Joris en de maagd, verlicht door 
vier groote kaarsen, bezet met gewapende mannen en roei
end met 28 riemen ; twee andere bargiën, de eene met 
mannen gansch in 't rood, de andere in 't wit gedoscht 
en bewogen met 28 riemen ; een schuit in vorm van een 
eenhoorn, een tweede verbeeldende een sterk kasteel met 
zeven maagden in de zeven poorten van het slot, gansch 
in het wit gekleed en ieder een letter verbeeldend om den 
naam hunner stad te vormen, ende die cc comende tsavons 
up eenen waghen, een zoete representatie n gaven. De 
stoet werd gesloten door de uitbeelding der Maagd van 
Gent en een pleitschip bezet met ongeveer 24 man. 

Het is begrijpelijk dat dit schietspel bekend blijft als een 
der meest schitterende der middeleeuwen, het glorie
tijdperk der voetboogschutters. 

* * * 
Den Dinsdag werd tot de loting overgegaan. 
De kampstrijd vond plaats op 8 doelen: twee in het 

cc hof ter Posterne )), vier in het cc hof ten W alle ,, (Prinsen
hof) en twee op den Kouter. 

Vier en twintig vooraanstaande ingezetenen die cc niet 
scooten, ende alle ghecleet van den leveryen van Ste Jooris n 
leidden de schutters ten doele. Graaf Filips de Goede trad 
op aan het hoofd der Kortrijkzanen. 

De Gentsche gilde ontving den vorst op een banket, 
dat onder meer bijgewoond werd door den Prins-Bisschop 
van Luik, den Graaf van Nevers, den Graaf van Estampes, 
den Heer van Kleef, den Staatskanselier en vele andere 
vooraanstaande persoonlijkheden die, van wijd en zijd, 
naar Vlaanderens hoofdstad waren gekomen. 

Des avonds werden de· feestelijkheden afgewisseld met 
cc esbattementen n gespeeld door cc.ghesellen van derconsten 
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zooals te dien tijde de opkomende rederijkers werden 
genaamd. Zeven gezelschappen uit Bethunet Wervikt 
Geeraardsbergent Atrechtt Kortrijkt Doornik en Oude
naarde waren opgekomen. Ook tusschen hen waren prijzen 
uitgeloofd. 

Frans De Potter vermeldt dat, ter gelegen-heid van dit 
schietspel, acht duizend gildegezellen en vijftig duizend 
vreemdelingen naar Gent waren gekomen. 

* * * 
Aan het groote cc Scietspel )) in 1440 te Gent gegevent 

hadden ook de cc Guldebroeders van Mijn Heere Sinte 
Jooris binnen der Stadt Vrijbede ende Poort van Deynse n 
deelgenomen. 

Zij trokken er heen met 10 schutters, waaronder hun 
Keizer en vergezeld do'or 35 ruiters. Zij waren gehuisvest 
in het huis van Miehiel Buuserst op den Brabantdam 
en wonnen er •••••••• het gewone wijngelage! (28) 

4. - 1441 - 1535 

Het Sint Jorisgild zal wel zijn vergaderplaats gehad 
hebben in de herberg « Sente Jooris n. 

In het jaar 1441 werd deze herberg verworven door het 
Sinte Margriete klooster te Deinze van een zekeren Daneet 
Van Den Nieuwenhuust ontvanger der stad en in 1436 
deken van het Sint Jorisgild. De aankoop was volledig 
uitbetaald in 1463 en de herberg was in 1522 van het klooster 
in leekenhanden overgegaan. 

Deze eigendom wordt in 1508 beschreven als volgt : 
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cc een huus staende in de stede op de voerstraete tusschen 
de coerenaerde ende der zuvelmaerct, gheheeten in Sente 
Jooris, met erve ende groeten stal n. (29) 

De herberg Sint Joris blijkt hieruit gelegen te zijn op 
de plaats van het tegenwoordige stadhuis ter groote markt, 
dat ook nu nog zich bevindt tusschen de huidige graanbeurs 
en botermarkt en de kaaistraat, langswaar het Schutlershof, 
door de Schutterijstraat, gemakkelijk te bereiken was. 
Zij was belast met rente aan Armen en Kerk. 

* * * 
In 1466 werden, in de herberg Sint Joris, ontvangen de 

Koning en gildebroeders van het Gentsche gild bij hun 
terugkeer van het Schietspel te Diksmuide. Hun werd een 
kan rijnsehen wijn aangeboden (30). 

In 1475 hield Bassevelde een schieting waarop de voor
naamste voetboogschuttersgilden van het land waren 
uitgenoodigd. Aan dit feest werd door het Dein'sche 
gild deelgenomen. (31) 

* * * 
Deinze had sinds den vrede van Doornik een betrekkelijke 

rust genoten, die den bloei van het Sint Jorisgild gunstig 
had beïnvloed. 

De opstand der Gentenaren in 1448 tegen Graaf Filips 
de Goede, bracht nieuwe weeën over de stad bij het begin 
van de tweede helft der XVe eeuw. In 1452 werd Deinze nog
maals verwoest en het was slechts, na de nederlaag der 
Gentenaren te Gaverein 1453.1 -dat de rust in de stad terug
keerde. 

Onder deze wanordelijkheden heeft de activiteit van 
het gild zeker geleden. 

Doch het einde der XVe eeuw zal Deinze en het Sint 
Jorisgild nog meer noodlottig worden. 
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Na den dood van Karel de Stoute (1477) en het over
lijden van Maria van Boergondie (1482) werd het land 
opnieuw door oorlog geteisterd tengevolge der betwistin
gen met Frankrijk. 

Bovendien de oneenigheden tusschen de Vlaamsche 
steden en Aartshertog Maximiliaant echtgenoot van de 
al te vroeg gestorven gravint verhoogden de ellende en de 
verwoestingen in den lande. 

Aan deze ontkwam Deinzet gezien zijn liggingt het aller
minst. 

Achtereenvolgens in 1480t 1485 en vooral in 1489t tijdens 
den opstand van het graafschap tegen Aartshertog Maxi
miliaant werd Deinze totaal verwoest. 

Moeizaam herstelde zich de stad van deze hernieuwde 
onheilen. De halte in 1480 verbrandt heropgebouwd in 
1482t verrees opnieuw uit de puinen in 1499. 

Ook Sint Jorisgild zal onder deze langdurige en steeds 
heroplaaiende gevechten zwaar geleden hebben. 

Op het groote landjuweel te Gent gehouden in 1497-t 
dat in luister dit van 1440 minstens evenaarde zoo niet 
overtroft was Deinze niet onder de 31 deelnemende schut
tersgezelschappen. 

Dit moett na de treurige gebeurtenissen der laatste jarent 
geen verwondering wekken. Het gild zal wellicht zelfs 
zijn bedrijvigheid een tijdlang moeten onderbreken hebben. 

Immers in de stadsrekening van 1500 wordt vermeld 
dat cc naer dt oude costume· n vier kannen wijns worden 
verleend aan het gildt ter gelegenheid van de koning
schieting op 20 Juni. (32) 

In de verwoesting der stad had het Schuttershof zware 
schade geleden. Het magistraat verleende dan ook in het 
zelfde jaar eene toelage . van 3 p. p. om het gild te helpen 
in de herstelling van het Schuttersboft dat door den oorlog 
was verbrand. (32) 

Het Schuttershof van Sint Jorist waar de doelen waren 
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opgesteld, was gelegen aan het einde der Schutterijstraat, 
op de strook grond, thans eigendom der stad, rechtover 
het huidige oefenplein van het gild van Sint Sebastiaan. 

* * * 
Op 7 September 1501 kwamen de Heer van Dentergem, 

de Hoogbailliu van Tielt, Karel van Halewijn en de kruis
boogschutters van Tielt een vriendenschieting houden 
met de Dein'sche gildebroeders. De stad beschonk hen 
met 9 kannen wijn. (33) 

Den zelfden dag ontving de Hoogbailliu van Deinze den 
Koning en de schutters van den graaf van Vlaanderen. (34) 

In 1502 kreeg het Sint Jorisgild terug hoog bezoek. Meester 
Cornelis Boullins, raad van den graaf van Vlaanderen 
en andere, samen met gildebroeders van Gent, kwamen 
schieten met de schutters van Deinze. (35) 's Avonds werden 
de Gentsche kruisboogschutters ontvangen e_n beschonken 
door het Sint Jorisgild en· de Dein'sche wethouders. (36) 

De Heer van Poucke, samen met den Koning en de 
leden van Sint Joris van Poeke, kwamen op 27 April en 
6 Mei 1538 naar Deinze schieten, waarvoor de stad iedere 
maal een steungeld van 16 L. P. verleende. (37) 
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Schutterye van Sint Jorisgild, gelegen tegen de Gentsche poort, het Hospitaal 
en den stadsgracht 

(Uit Flandria Illustratie door Sanderus - 1623) 



II. - Het Privilegie van Keizer Karel (I 5 36) 
en de "V er~onckering" van het gild (I 6 5 6) 

I. - Het Privilegie van Keizer Karel (1536) 

Het Sint Jorisgild was te dien tijde .zeer bloeiend. Het 
telde niet minder dan 60 leden. 

Het kan niet anders of aan het gild werd reeds onder 
de vroegere vorsten een privilegie verleend. De militaire 
rol, die het vervulde, onder Filips de Stoute (1405) en onder 
Filips de Goede (1436) wijzen voldoende het belang van 
het gild aan. 

Doch, zooals het Sint Sebastiaans gild privilegies ontving 
in 1428, 1445 en 1520, .zoo .zal ook het Sint Jorisgild ver
scheidene privilegies ontvangen hebben. 

Het was ten andere gebruikelijk, in die tijden, de privi
legies te vernieuwen of aan te vullen, bij sommige bi.zondere 
gelegenheden, het .zij bij den aanvang, het .zij tijdens het 
beleid van de vorsten. 

De vroegere privilegies waren wellicht verloren gegaan 
in den brand der stad in I 492, .zoo .ze niet in de vorige ver
woestingen van 1484 en I 488 waren .zoek geraakt. 

Wat er ook van .zij, onder de regeering van Keizer Karel, 
hebben de gildebroeders van Sint Joris een cc supplicatie n 
tot hun vorst gericht en werd deze in volgende termen 
door den Keizer beantwoord : (38) 

cc Kaerle, bijder gratien Godts, Keyser van Roomen, 
altijt vermeerder srijcx ; Conynck van Germanien, van 
Castillien, van Leon, van Grenade, van Arragon, van Navar-
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re, van Napels, van Cicillien, van Maillorque, van Sardyne, 
vanden Eylanden van Indien ende vaster eerde der Zee 
occeane ; Ertshertoghe van Oistenrijck ; Hertoghe van 
Bourgoignen, van Brabant, van Limbourg, van Luxem
bourg, Gheldre ; Grave van Vlaendren, van Artois, van 
Bourgoignen ; Patsgrave ende van Henegouwe, van Hollant, 
van Zeelant, van Ferette, van Hagnenau, van Namen, 
Zuytphen ; Prince van Zwave ; Marckgrave des heylichs 
Rycx; Heere van Vrieslant, van Salins, van Mechelen, 
der stad, steden ende lande van Uutrecht ende van Overys
sel ende Dominateur in Asie ende in Afrique, Allen den 
ghenen die dezen onsen brief zullen zien, Saluut. Wij hebben 
ontfanghen die ootmoedige supplicaecie van conynck, 
dekene, gheswoorne ende gemeene Ghuldebroeders van 
Sent Jorisghulde te Doinze, schutters metten cruysboghe, 
inhoudende hoe dat zy ende huere voorzaten, schutters 
metten voornoemden boghe, bij institutie van heere ende 
Wett der stede van Doinze, onderhauden hebben een eer
lycke vergaderynghe ende broederschap ende den gay 
alle jaere gheschoten bij consente van Bailliu van Doinze, 
die alle jaere daervooren ghehadt heeft drye ponden 
parisis, ende anders schutterlyck ende eerlyck onder
hauden van zoo ouden tyden dat niemant der contrarie 
en ghedynckt; ende zyn nu ter tyt in ghetalle van ootrent 
LXtich mannen van eeren, schutters ende eerlycke goede 
mannen, ende zouden noch meer zijn, indien tvoornomde 
ghulde van onser weghen ghehouden ende ghepreviligiert 
waere ; ons daeromme zeer ootmoedelyck biddende zonder
lynghe dat zy in ghulde broeders vergaederen moghen 
totten ghetalle toe van hondert vijftich schutters, mannen 
van eeren van goeder fame, levene ende conversatie, die 
bij competenten ghetalle schutterlyck, eerlyck ende ghe
nouchelyk hanteren zullen moghen t' spel metten cruys
boghe ende alle jaere eenen gay afschieten, zonder den 
Bailliu van Doinze daer af te gheven de vooroomde drye 

38 



Wapenschild van Keizer Karel 



ponden parisyse die hy voortyts ghehadt heeft ende trecht 
omme prys te beschieten alomme binnen onse la~de van 
Vlaendren ende daer buuten, daer die van onsen weghen 
ende anders gheconsenteert zoude zyn. te schieten met 
andere besloten ende ghepriviligierde . steden ghelyck de 
stede van Doinze bekent es ; welcke ghuldebroeders draegen 
zouden moghen ghelycke cleeren van zuleken coul.euren 
alst hem ghelieven zoude, ende de selve in onser reverentie 
ende eeuwigher ghedynckenesse doen brodueren met 
onze devyze « Plus oultre n, met eene calumne aen elcker 
zijde ; Voort dat de voornomde conynck, dekene, bailliu 
ende schepenen van tvoornomde ghulde vérmoghen zouden 
vander ghulden weghen te remedieren atle questien ofte 
twisten die tusschen den voornomden ghuldebroeders 
upstaen zouden moghen, hebalven daer wonden zyn daer 
bloet loopt, ende dat de selve Coninck, deken, bailliu ghe
zworene ende ghemeene ghuldebroeders hun underlynghe 
ende tsaemen zouden moghen verbinden ende statuyten 
maecken der ghulde · aenclev.ende, om ter eeren Godts 
eerlyck ende schutterlyck te converseren in worden ende 
in wercken, ende dit te onderhauden up de boete, peyne 
ende amende naer de qualiteyt vander saecken, ende daer 
af ende toe te doen als dat redelyck waere, welcke boeten 
allen commen zauden ten proffycte vanden Aultaere van 
Ste Jooris inder kercken te Doinze, weleken aultaer de voor
oomde schutters ghehouden zouden zyn van nu voort 
aen te underhauden; Voorts te moghen onderhanden 
huer hof vry om te schieten tusschen doelen daermen 
van audts ende van lancx ghecostumeert es te schieten 
ende der ghulde toe gheleyt, twelck bedolven, begracht 
ende besloten es ende uut den weghe vanden volcke, ende 
dat de schutters schietende ghehauden inden voornomden 
hoff ofte de ghuldebroeders elders in ander hoven om prys 
ofte uut ghenouchte schietende ghehouden wert vast te 
roupene, zoo luyde dat ment hooren soude moghen up 
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dander eynde; ende in ghevalle dat boven troupen vast, 
als voorseyt es, eenich schutter yemant van de ghulde
broeders ofte andere tspel aenziende bij onghelucke doot 
schote ofte quetste, dat de selve schutter zulcx gheschoten 
hebbende, daer in engbehouden zouden zyn ende danof 
quyte, los ende entsleghen; Welcke ghuldebroeders altyts 
hereet zouden zijn ons metten voorn. cruysboghe, bussen, 
goegen ofte hellebaerden, ende andere wapenen te dienen, 
om onze vianden ende quaetwillighen te wederstaen tallen 
tyden dat noot waere, emmers de ghene die totter oorloghe 
ghequalifieert waeren, behaudens de souldye zulcke als 
een archier toebehoort, welcke ghulde broeders draeghende 
de voornomde palluere ende borduere vande voornomde 
ghulde van Doinze schutterlyck ende paisibelyck zouden 
moghen draeghen alle onze landt van Vlaenderen duere 
huerlieder boghen metten coker met pylen ende andere 
stocken, messen ende wapenen, hoedanich die wesen 
mochten, omne alzoo altyts verzien ende bereedt te zyn 
onzen officiers ende justiciers ende onze vassalen in noode 
by te staene in voorderynghe van iusticien, zonder eenighe 
aenspraecke van den zeiven onzen officiers oft onze vassalen, 
ende hemlieden up als te verteenen onze opene briefven 
daertoe dienende. Soo eys 't dat wy de zake voorschreven 
overmerckende, ende daerup ghehadt t' advys van onzen 
lieven ghetrauwen president ende luyden onzer camere 
vanden raede in Vlaenderen, den voornomden supplyanten 
gheneghen wesende t' huerlieder voorschreven supplicatie, 
hebben gheoctroyeert, belieft ende gheconsenteert, octroy
eren, beliefven ende consenteren uut onse zonderlynghe 
gratie, by desen, dat zy de voorschreven ghulde, broeder
schap ende schutterye vanden cruysboghe erigieren ende 
opstellen ende daerinne aennemen ende ontfanghen zullen 
moghen tot hondert ende vyftich perseonen tot schutters 
ende mannen van eeren; dat sy sullen moghen doen maecken 
ende draeghen rocken ofte deederen van couleure ende 
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leverye ghebrodeert met sent Andries cruyce met dat 
vierstael (39) ende onse devise ; dat .zy tot goede ghereghel-· 
theyt ende observantie vander voorschreven gulde ende 
schutterye onder hemlieden .zullen moghen maecken ende 
ordonneren deken ende andere officiers, ende de selve 
jaerlycx vernieuwen ; dat zy oock jaerlycx eens den 
gay ·om hooghe schieten .zullen moghen ter plaetsen ende 
inder manieren ghecostumeert ; dat sy tot onderhoudynghe 
vande broederschap statuyten ende ordonnancien zullen 
moghen maecken by advyse van die van de wet vande 
voorschreven plaetse, de voorseyder broederschap ende 
dat schietspel alleenlyck aengaende; dat die deken ende 
gheswoorne kenesse sullen moghen nemen vande questien 
die tusschen den guldebroeders, ter eausen vanden schiet
spele ofte anderssins verrysen zullen moghen ; dat zij 
hueren hoff vry zullen moghen onderhouden om te schieten 
tusschen doelen, ter plaetsen daermen van oudts ghewoon
lyck es te schieten, bedolven, begracht, besloten en uuyten 
weghe vanden volcke alsboven; dat de schutters, schietende 
inden voornoroden hof ofte elders ende in andere hoven 
om prys ofte uuyt ghenouchte, ghehauden werden vast 
te roupen, zou luyde datment hooren mach op danders 
eynde, ende in ghevalle dan eenich schutter boven t' roupen 
van t' voorsereven wordt vast yemant gheraeckte by onghe
lucke doot te schieten ofte te quetsen, die .zal daer in onghe
hauden ende daer af quyte, los ende ontsleghen zyn; dat 
de voornorode ghuldebroeders tt allen tyden, als .zy uut
trecken zullen tot eenige schutterye om prys te ghewinnen 

1 in steden ofte andere plaetsen van onze ghehoorsaemheyt 
1 ende anders, met draeghen zullen moghen huere stocken, 

cruysboghen ende ander gheweer, dienende totten voor
seyden schietspele, .zonder daeromme te mesdoen ofte 
ons te vervallen in eenighe boete, behoudelycken dat .zy 
onder weghe gheen voghelen ofte andere beesten schieten 
en .zullen moghen, ende dat .zy oock ghehouden werden 
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ten daeghe dat .zy den gay schieten .zullen willen, den bailliu 
van Doin.ze te betaelen de voorseyde drye ponden parisis, 
als dat .zy van oudts pleghen te doene, gelyck wesende 
vande emolumenten van .zyne officie, ende observerende 
de andere eerlycke conditien ende artyculen boven ver
claert. Ontbieden daeromme, ende bevelen den voornomden 
luyden van onzen raede in Vlaenderen, Souverain Bailliu 
van Vlaenderen, Bailluys van Ghent, Brugghe, Yperen 
ende allen anderen, onzen rechteren, justicieren ende 
officieren, hueren stedehouderen, ende elcken van hun 
besundere, .zoo hem dat aengaen mach, dat .zy de voornomde 
supplyenten van deser onser jeghenwordyghe gratie, 
octroye, concessie, beliefnesse ende consent inder vueghen 
ende manieren, ende up die voorwaerden ende conditien 
alsdat boven verhaelt staet, doen, laeten ende ghedooghen 
rustelyck, vredelyck ende volcommelyck ghenieten ende 
ghebruycken, .zonder hunlieden te doen, nochte te laeten 
gheschien eenich hinder, letsel ofte moyenis ter contrarien, 
want ons al.zoo ghelieft. Des toorconden hebben wy onzen 
zeghel hier aen doen hanghen. Ghegheven in onse stadt 
van Brussele den XXVHen dach van meerte, inden jaere 
ons Reeren duysent vijf hondert .zes en dertich; van onsen 
key.zerycke t' xvne ende van onzen anderen rycken van 
Germanien, Castilien etc. t' XXJe. - By den Keyser in 
synen Raede. Herdinck. n 

Dit document is .zeer leerrijk. 
Het omvat in het eerste deel de <<supplicatie n of het 

verzoekschrift van het gild en in .zijn tweede gedeelte het 
eigenlijk verleende privilegie. 

Opvallend is onmiddellijk dat het privilegie voor een 
ruim deel geen voldoening geeft aan de supplianten. 

De Vorst betoont .zich .zeer .tegemoetkomend voor het 
verzoek, waar het er alleen om gaat aan de gildebroeders 
alle voldoening te schenken om hen toe te laten den kruis-
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boog te hanteerent den gaai te schieten op hun schuttershof 
en deel te nemen aan alle prijskampen cc in steden ofte 
andere plaetsen van onze ghehoorsaemheyt en anders n. 

Docht waar het gaattomaan de leden van het Sint Joris
gild de voorrechten te erkennent diet van oudshert ver
bonden waren aan de militaire en officieele functiest 
die· ze van bij hun .ont$taan vervuldent blijft het privi
legie zwijgzaam. 

In hun cc supplicatie n immers verklaren zij uitdrukkelijk 
dat zij bereid zijn te allen tijde den vorst bij te staan 
cc metten voorn. cruysboghet bussent goegen ofte helle
baerden ende andere wapenen )) tegen zijne vijandent 
mits te ontvangen cc de souldye zulcke als een archier 
toebehoort n. Zij vragen terzelfdertijd dat zij << schutterlyck 
ende paisibelyck zouden moghen draeghen alle onze landt 
van Vlaenderen duere huerlieder boghen metten coker 
met pylen ende andere stockent messen ende wapenent 
hoedanich die wesen mochtent omne alzoo altyts verzien 
ende bereedt te zijn onzen officiers ende justiciers ende 
onze vassalen in noode bij te staen in voorderynghe van 
justicient zonder eenighe aenspraecke van den zeiven 
onzen officiers ofte onze vassalen ••• n. 

Keizer Karel << de zake voorsereven overmerckende n 
gaat niet in op het aanbod der gildebroeders om Hem 
bij te staan tegen zijn vijandent en geeft hun evenmin 
toelating om in zijn cc landt van Vlaenderen n alle wapens 
te dragen ten einde zijn gerechtsdienaars bij te staan. 

Het recht van wapenen te dragent dat hun verleend 
wordtt is zeer nauwkeurig en beperkend omschreven in 
dezer voege: <<dat de voornomde ghuldebroeders t'allen 
tijdet als zy uuttrecken zullen tot eenighe schutterye om 
prys te ghewinnen in steden ofte andere plaetsen van onse 
ghehoorsaemheyt ende anderst met draeghen sullen moghen 
huere stockent cruysboghen ende ander geweert dienende 
totten voorseyden schietspele n. 
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Het is duidelijk. 
We meenen hierin te mogen zien een weloverwogen 

besluit, dat heelemaal ligt in de politieke lijn, reeds uit
gestippeld onder de Boergondiers, en met meer kracht 
en resultaat door Keizer Karel doorgevoerd. 

Het gaat er bij Hem om de traditionneele macht van 
de gemeenten en van de gilden en ambachten te beperken. 
De macht dient meer en meer in de handen gelegd te 
worden van de functionnarissen, die rechtstreeks afhangen 
van het Vorstelijk Gezag. 

Ook het leger heeft van af Karel de Stoute voor een 
ruim deel een ander karakter verkregen, dat onder Keizer 
Karel verder wordt ontwikkeld. 

Het moet voortaan in de eerste plaats bestaan uit een 
bestendig korps, vast in handen van den Vorst, en dat 
in tijd van oorlog, minder en minder wordt aangevuld 
door leden van de gemeentelijke militieën, die geleidelijk 
vervangen worden door huurlingen. 

Bovendien verloren de kruisboogschutters, door het 
opkomende gebruik der vuurwapens, meer en meer hun 
militaire beteekenis. 

De heldentijd en het glorietijdperk der voetboogschutters 
gaat stilaan tot het verleden behooren. 

De versterking van het Centraal Gezag, de ondergang 
der gemeentelijke onafhankelijkheid met de strenge onder
drukking van den laatsten opstand van Gent in 1540, de 
oprichting van eeri bestendig leger en het opkomende 
gebruik der vuurwapens, sluiten een periode, de voor
naamste periode in de ontwikkeling der kruisbooggilden, af. 

* * * 
Tot aan de ontbinding bij de Fransche revolutie, behouden 

zij nog, door traditie, sommige teekenen, die verband 
houden met de voorname rol, die ze in de vroege en late 
middeleeuwen hebben vervuld. 
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Het is echter nog slechts een zwakke glans van een heer
lijk verleden. 

Nog worden hun oefeningen en prijskampen met toelagen 
bedacht, nog worden Deken en Eed verkozen in tegen
woordigheid van afgevaardigden van het Stedelijk Magis
traat, nog houden zij den voorrang in stoeten. en processies. 

Hun werkelijke beteekenis en hun voorname rol hebben 
zij echter in den loop der XVIe eeuw verloren. 

Met de opkomst der gemeenten zijn ze opgegroeid. 
Met den val van het middeleeuwsch gemeentewezen 
hebben zij ook het voornaamste en meest eigen-aardige 
van hun wezen ingeboet. 

In den loop der l6e eeuw worden zij alleen nog vereeni
gingen voor vermaak en lichamelijke oefening, oyer wie 
een afstraling blijft hangen van hun vroegere glorie en 
beteekenis. 

Deze glans heeft Keizer Karel aan het Deinzische gild 
trouwens niet willen ontnemen. Integendeel. Hij komt 
hun eigenliefde tegemoet, door hen vergunning te geven 
te << doen maecken ende draeghen rocken ofte deederen 
van Couleure ende leverye ghebrodeert met Sent Andries 
cruyce met dat vierstael (39) ende onse devise n. 

Dit belet echter niet dat met dit privilegie een nieuwe 
periode ingeluid is in de ontwikkeling van het Sint Jorisgild 
van Deinze. 

2. - 1537 - 1580 

Sint Jorisgild had nu een vernieuwd privilegie. 
Alhoewel Keizer Karel gansch zijn regeering door in 

allerhande oorlogen was verwikkeld, toch was er voorspoed 
in den lande en bleef de stad jaren rust genieten. 
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Het gild dat, zooals wij zagen, 60 leden telde, was bloeiend 
in die jaren. 

In 1547 waren de Guldebroeders van Deinze op het schiet
spel te Harelbeke. De stad verleende daartoe eene toelage 
van 27 p.p., waarin begrepen was haar tusschenkomst 
in de kleeding van den knaap. (40) 

In 1552, den 23 April, op Sint Jorisdag, werd het gild 
plechtig ingehaald, bij zijn terugkeer uit Nazareth, alwaar 
het prijzen had gewonnen. 

Het werd vergezeld door het gild van Sint Sebastiaan 
en de stad beschonk hen met een ton bier. (41) 

Regelmatig ontving het de guldebroeders van Gent, 
Oudenaarde en andere steden om met hen << schutterlick )) 
te schieten. 

* * * 

Een eerste tegenvaller kwam spoedig het gild treffen. 
Door de veelvuldige (( beeden JJ om toelagen, tot het 

financeeren zijner oorlogen, had Keizer Karel de rijke 
Nederlanden uitgeput. 

Deinze was ondermeer achterwege gebleven in het 
uitbetalen van sommige renten, temeer daar de stad de 
last te dragen had van 2.000 p.p. boete haar opgelegd, 
om deelgenomen te hebben aan den opstand van Gent 
in 1540. 

Bezuinigingen werden van overheidswege aan de stad 
opgelegd en bij besluit van de commissarissen van financiën 
werden in 1556 de toelagen in vorm van presentwijnen 
uit de stadsrekeningen geschrapt. 

De gildebroeders lieten het echter niet daarbij en wend
den zich, over het hoofd van de c_ommissarissen heen, 
rechtstreeks tot Konin~i Filips II, die intusschen Keizer 
Karel was opgevolgd, in dezer voege : ( 42) 
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cc An den Coninck 
vertoonen ootmoedelick Coninck, Deken, geswoorne ende 
ghemeene guldebroeders van St Jooris Gulde uwer stede 
van Deynze, schutters metten cruusboghe hoe dat zij 
supplianten van allen auden tyden ghehanteert ende ghe
frequenteert hebbende de edele conste van den cruusboghe 
schieten tusschen de messalen ende hebbe dus gebruyckt 
van heere ende Wet weghe der selver stede alle weken te 
weten up den Sondach den wyn heerlic schietende XII 
s. par. ende voorts up gaeyavont ende St Joorisavont ende 
elcken dach teleken dobbelen wyn ende twee tonnen bier 
eens tsiaers. Ende naerdien de goede vergaderinghe ende 
broederschap van der selver Gulde was onghepriviligiert 
soo hebben die voorn. remonstranten van Uwe Mat Heer 
ende Vader verworven Octroy ende vryheyt vander voorn. 
Gulde in daten XXVII dach van Meert int jaere XVe 
XXXVI tich blyckende bij copie autentycque hierby ghe
voucht ; ende hoewel de remonstranten d'inhouden van 
den voorn. octroye altyts wel ende tot noch toe onder
houden hebben sonder deselve in eenigher manieren te 
contravenierene Es nochtans nu onlanghs leden in dit 
jaer van LVItich dat bij den commissarissen van Uwe 
Mat ghecommiteert ter auditie van de Rekeninghe der 
voornomde stede hebben den voornomden remonstranten 
gheroyiert densetven wyn die Uwe Mat Heer ende Vader 
heeft gehadt geoctroyeert soo dat sy van den selven octroye 
niet meer gandeeren noch proffycteeren en moghen/ 
waerduere deselve Gulde ende broederschap soude gescha
pen zyn te nieuten te gane hoewel nochtans dat desdve 
stede meer prouffycteere in ascyse imposten ende andersins 
in sulcke heerelicke vergaderinghe dan den cost gedraeghe 
die deselve stede daeromme doende is. Ghemerct dat sy 
remonstranten dagelicx den boghe useerende syn ende 
groote costen gedooghen met diversche gulden die h~m
lieden schutterlick komen bescueken ende beschietene, 
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te wetene de Guldebroeders der stede van Ghendt Audenaer
de ende andere diversche steden daerontrent ligghende ; 
zulcx dat zijlieden daerduere groote costen supporteerende 
syn omme de stede ende den Gulde eere te bewarene. 
Bidden daeromme in alder ootmoet de voors. suplianten 
dat Uwe Mat gelieven wille huerlieden noch te verteenen 
teleken Zondaghe in der eeuwicheyt XXIlil s. par. gelyck 
zy die gehadt hebben achtervolgende tvoors. octroy omme 
alle saecken ende poincten ter ghelieften van Uwe Mat 
tobserveerene droelck doende etc. » 

Van Brussel uit werd zonder dralen uitleg gevraagd 
aan de commissarissen, alsmede hun advies over het 
ingediende verzoek ! ( 42) 

u Soit envoyé aux commissaires au renouvellement 
des Lois des Flandres pour Ie veoir et aussi la copie ou 
transcripst y joinct et attaché et advertir ceulx des finances 
des causes pour lesquelles, ilz ont royé aux supplians le 
vin cy/ mentionné et aussi de leur advys sur ce quilz re
quierent pour apres a ordonner 

faict a Bruxelles Ie xe de mars I 556 
Soete ,, 

Alhoewel we gelooven moeten dat ook te dien· tijde, 
de administratie niet al te vlug een beslissing kon nemen, 
toch kreeg Sint Jorisgild volledige voldoening en dit zelfs 
voor de verloopen jaren. 

De griffier der Commissarissen van financiën zond 
immers op 13 Mei 1557 volgend bericht aan het magistraat 
van Deinze : ( 42) 

cc Commissarissen ghesien hebbende het narratyf van 
dese reqte ende up al rypelick gheledt, ordonneren die 
van de stede van Doinze te gheven den ghuldebroeders 
van Sente Jooris, supplyanten, den wyn die zy gheco
stumeert zyn van hebbene, alzoo wel van den voorleden 
jaeren, als van de loopende jaeren, niet jeghenstaende 
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dat in de voorgaende rekenynghe de zelve gheroyeert 
waeren met andere die henlieden expresselyc verboden 
waeren te doene ; welcke ordonnancie zy ghehouden zullen 
zyn te onderhouden tot dat de stede te vooren zal wezen 
ende anderssins up al gheordonneert zal zijn. Actum 
te Ghendt den XIIJe dach van meye xvc. LVIItich 

G. De Clercq · >> 

* * * 
De kruisbooggilden in het algemeen, en het Sint Jorisgild 

van Deinze in het bizonder, moeten nog steeds in hoog 
aanzien gestaan hebben bij de Hogere Overheid. 

Want, krachtens het besluit der Commissarissen van 
1556, werden uit de stadsrekeningen van af 1554 niet alleen 
geschrapt de toelagen aan het Sint Jorisgild, maar ook deze 
verleend aan alle andere vereenigingen, zooals cc de ghulde 
van Retorycke n. 

Eerst in 1562 komt de kamer van Rhetorica terug voor 
in de stadsrekeningen (43), terwijl aan het Sint Jorisgild, 
ingevolge het bevel van 13 mei 1557, zelfs de achterstallige 
toelagen door de stad moesten uitbetaald worden. 

Wij mogen veronderstellen dat de financieele toestand 
der stad zich vlug hersteld heeft. De markt van Deinze 
was toen zeer bloeiend door het heropleven der linnen
nijverheid. 

Immers van af 1562 verleende het magistraat terug 
toelagen aan de voornoemde Kamer van Rhetorika. 

Niet tevreden alleen met het herstel der vroegere toelagen, 
richten de gezellen van Sint Joris in 1564 volgend verzoek
schrift tot de commissarissen om verhooging van de toe
lagen voor de Zondagoefeningen te bekomen, waarin zij 
ten andere geen enkel argument onverlet laten: (44) 

Aen Myne Heeren Commissarissen der Con. Mat, 
Supplierende in alle reverentien Conynck Deken ghe-
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zwoorne ende ghemeene ghuldebroeders van Sente Jooris 
ghulde deser stede van Doinse scutters metten cruysboghe 
vertoogbende hoe dat zij van allen ouden tijden ghehantiert 
ende ghefrequentiert hebben de edele conste van den cruys
boghe gheauctoriseert ende gheoctroyeert van wijlent 
saligher memorie den ghenaedighen Keysere in zijnen 
levene onzen gheduchten Heere - wiens ziele Godt ghe
naedich zij - in sulcker wys dat hij den voorsaeten wet
houders deser stede den remonstranten thuerlieder ver
soucke ende vertooghe alle Zondaeghe gheconsenteert 
es geweest twaelf sch. par. voor de wyn thulpe der ver
gaederynghe die zij alle Zondaeghe houden naer dien zij 
den wijn schutterlyck geschoten hebben zoo dat zij een goed 
geselschap vergaederen daer dure zij grootelycx dassysen 
ende andere gabellen ( 44) deser stede verbeteren zoo in 
wijn in bieren als andersins twelcke grootelycx es ten prouf
fyte van de stede daer duere deselve van jaer te jaer aug
menteren int verpachten van dien ende compt ten achter
deele van den remonstranten oock zoo hebben deselve 
groote costen ghesupporteert int onderhouden van huer
lieder boghen metten toebehoorten ende voorts int ver
geselschepen van diverse goede ghuldebroeders die beur
lieden daeghelycx sijn visiterende als Ghent, Audenaerde, 
Thielt, Nevele en andere in welcke visiteren de remon
stranten hebben moeten de eere vander stede ende tvoorn. 
ghulde bewaeren thuerliederen coste op alleene den simpJen 
wijn van xn s •. voors. · 

Dit al gheconsidereert ende oock dat int selve ghulde 
zijn vele schaemel ghesellen beminnende deselve conste 
bidden deselve remonstranten dat Ulieden myne Heeren 
beliefde den wijn te augmenteren noch tot XXIlil groön. 
aenmerckende en aenschau nemende op den tyt jegen
woordich dat alle zaecken noch zoo diere ende costelyck 
zyn tonderhouden dan zij hier voortyts gheweest hebben 
dwelcke doende voorsienighe heeren zult wel doen. 
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Eerste blad van het register van 1559 



,. 

De· zelfde G. De Clercq liet de ghuldebroeders. op 28 
September 1564 weten dat hun verzoek was ingewilligd. 

* * * 
Het privilegie van 1536 door Keizer Karel verleend, 

was niet in het bezit van het Sint Jorisgild. 
<< Doriginael » was <<rustende int Secreet van schepenen 

int nieue cantoor ,,, aldus, lezen wij, in het gildeboek van 
het Sint Jorisgild dat in 1559 werd aangelegd en aanvangt 
als volgt: 

<< Copie vander privilegie vanden Guldebroeders van den 
Edelen Cruusboghe van myn heere Sinte Jooris binnen 
der stede V rijbede ende Poort van Deynse in Vlaendren 
mitsgaders den namen en toenamen van den setven gulde
broeders daernaer volgbende begonnen den XXllil dach 
van Meyemaent anno duust vyfhondert neghen ende vyftich, 
in weleken tyt den lesten Cooninck was int schieten van 
den papegaey Passchier De Rughelaere fs Joos ; Dekene 
Jan Fiers fs Jans; Besurghers Joos Martens ende Gillis 
Wittevronghele fs Willems. » 

Volgt dan het privilegie van Keizer Karel, dat we hier
boven hebben overgenomen, waaraan wordt toegevoegd : 

<< Collatie es gedaen jeghens syn originael wesende in 
frantsyne onder uuythangende eenen grooten seghele met 
dobbelen steerte in parchemyne met rooden wasse ende 
es bevonden accordeerende in daten ende geteekent als 
boven by my secretaris van Burghemeestere ende Sche
penen der voornomde stede van Deynse des XXV meye 
xve LIX ende was onderteekent Pieter Coperman n. 

Verder komt in het register voor, in betrekking met 
deze periode, kopij van het verzoekschrift van 1556, met 
vraag om advies uit Brussel en beslissing van de commis-
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sarissen van financiën in mei 1557. Van. een ledenlijst uit 
~eze jaren is echter geen spoor te vinden~· 

* * * 
Het scheen nu werkelijk goed te gaan, doch nimmer 

was een meer tragische en rampzalige periode nabij~ 
De religieberoerten met heel hun nasleep van ellende 
en weeën stonden voor de deur. 

Zij zullen het Sint Jorisgild fataal worden. 
Reeds in 1534 waren cc zekere insetenen daer suspicie 

op was van heresie u ( 45) Passchier De Hughelaere, onder 
meer, die in 1559 koning van het Si~t Jorisgild was, moest 
zich verantwoorden over een zwijntjesuitvaart. Mits een 
verklaring af te leggen dat hij met deze uitvaart niets 
bedoeld had tegen het Roomsch Katholiek Geloof en de 
ceremoniën kwam hij er van af met blootshoofds en onge
gord vergiffenis te vragen. ( 46) 

Geleidelijk drong de nieuwe leer toch door. 
In 1566 breekt de beroerte los: op 23 Aug. w:orden in 

de kapel van het Sint-Margrieteklooster, in Onze Lieve 
Vrouw- en Sint Martinuskerk de altaren, en beelden stuk
geslagen. 

De bevolking was sterk onder den invloed der hervor-
mingsleer. · 

De leden van het Sint Jorisgild, toen 50 tot 60 in getal, 
waren cc gheinfecteert n en de burgerij was <<suspect n. (47) 

In 1567, na de aankomst van Alva, werd Deinze gezuiverd. 
Een garnizoen werd in de stad gelegd. 

Doch in 1578 breekt de opstand los tegen het Spaansch 
regiem. Op 5 Februari teekent Secretaris Coperman de 
akte van Unie met het hervormingsgezinde Gent. Onder 
de toenmalige schepenen treft men aan Jan Wittevronghele, 
bezorger van het Sint Jorisgild in 1559. 

Plunderingen en verwoestingen houden niet op. 
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" 
... 1580 ·wo~dt ee~ ramp voor de stad. Deinze.werd ten gronde 
vernield. 

Op 2 Mei 1580 geven de Staten van Vlaanderen toelating 
aan de Deinzenaren hun vernielde poorten en versterkingen 
af te breken en ten profijte te brengen en bovendien de 
privilegiën te blijven genietenj die ze bezaten cc voor de ruyne 
ende destructie der stede n. 

De stad werd door de heele bevolking verlaten, die, over 
Drongen, naar Gent aftrok. 

De vernieling der stad· zal vermoedelijk de cc verdoncke
ring n van het Sint Jorisgild hebben ingeluid. 

3. - (( Verdanekering n van het Gild (1581-1656) . . 

Drie jaar lang bleef de stad onbewoond. 
De zetel van het magistraat was .zelfs naar Gent over

gebracht en de vernieuwing van de Schepenbank van Deinze 
vond plaats in eene herberg te Gent. 

Na drie jaar komt de bevolking stilaan naar Deinze 
terug en met den heropbouw van de stad werd een aanvang 
gemaakt. 

* * * 
Geen spoor van herleving van het Sint Jorisgild is t~ 

vinden. 
Ten andere ·een ware oorlog was ontstaan tusschen de 

Spanjaarden en de Noordelijke provinciën. , 
Noch de regeering van Atbrecht en Isabetla (1600;..1633) 

noch zelfs het twaalfjarig besta~d (1609-1621) blijken 
hierin eenige verandering te hebben gebracht. 

Tot een herinrichting van het gild kwam het niet. In 
de meest rustige periode, tijdens het twaalfjarig bestand 
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(1609-1621), komt in de stadsrekening van 1612/13 volgende 
opgave voor : 

cc Memorie 
Item den deken van de gulde van Ste Jooris van den cruys

boghe deser stadt zyn ghewone tontfanghene teleken Ste __ 
Jooris ende gaeydaghen van heere ende Weth een present 
van een tonne bier, nemaar overmidts van meerdereil 
deel van de guldebroeders door de troublen als vooren 
verstroyt zijn. 1 

Insgelycx plachten den voorn. deken ende guldebroeders 
te gandeeren van de stadt alle zondaghe dat zij schutters 
schoten met campetenten ghetalle den wyn tot 16 s. p. 
van halfmaerte tot Baefmisse midtsgrs de dobbelwynen 
van Ste Joorisdagh ende gaeydagh n. 

De toelagen, die de Stad bij traditie si~ds aloude tijd~n 
verleende, worden nog alleen cc voor· memorie" vermeld, 
aangezien de leden door de beroerten verstrooid bleven. 
Nochtans vermeldt de stadrekening 1619 een uitgave van 
,60 p. aan. de gebouwen en zitsels, der gilde ; maar van 
herstel der maatschappij zelf, is geen spraak. 

* * * . . 
De herop~ouw van Peinze .was :verder doorgevoerd. 

Ook de· hërber.g Sint Joris, waar de leden hun vergaderplaats 
hadden, was heropgebouwd, want zoowel in 1620/21 als in. 
1620/24 betaalt Gillis De Baets renten over de cc hostel
reye ghenaempt Ste Jooris" aan .het Armbestuur van 
Deilue, naar uitwils der rekeningen. . . 

De oorlog, die hernomen werd na het tw~alfjarig_ bestand 
en door Holland in verbond met Frankrijk werd doorgezet, 
~a~ andermaal de stad teisteren bij den inval in Vlaan
deren (1645). _. · . . - · . 

Eitlaelijk kwam de Vrede van Munste~ tot stand in 1648 
en in 1659 werd_ de vrede der Pyreneeën met Frankrijk 
gesloten. __ 
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III. -Wedergeboorte (1657) 
en Ontbinding (1795) · 

I. - 1657- 1734 

Nog vóór het einde van den oorlog met Frankrijk, in 
1657, werd het Sint Jorisgild heropgericht. 

Immers, het reglement van 1722 vermeldt dat het is 
« vernieuwt volghens het haude reglement dat ghemaect 
was ten jare 1657 bij de eerste instelders naer dat het gulde 
langhe verdonckert haede geweest n. 

WeJ werd Deinze nog in 1658 overrompeld door de Fran-, 
schen, doch de vrede met Frankrijk was nabij (1659). 

Het gild zal aldus geleidelijk tot ontwikkeling kunnen 
komen. 

Het genoot daarbij al zeer vroeg den steun van de stad, 
waar het r~eds in 1664 terug in de stadsrekeningen voor
komt. 

Doch wederom komt de oorlog het land teisteren in 
1667 en nu volgen, met enkele jaren tusschenpoos, de ver
schillende oorlogen van Ladewijk XIV elkander op tot 
1713. . 

In deze zware jaren hield ditmaal het Sint Jorisgild 
stand, alhoewel het voorwaar moeilijke tijden heeft door
gemaakt en zichtbaar eerst na 1713 een meer rustige ont-· 
wikkeling heeft gekend. 

Toch telde het gild in 1679: 39 lede,n. (48) 

* * * 
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Van af 1679 bestaan nog twee registers min of meer 
bijgehouden tot aan de ontbinding in 1795. 

Het eerste register, dat in 1559 werd begonnen, houdt 
hoofdzakelijk de verkiezingen van het bestuur in, de aan
neming van nieuwe leden en het begeven van enkele ambten. 
Het behoort tot het Stadsarchief. 

Bovendien, naast de reeds vermelde afschriften van het 
privilegie van Keizer Karel en het verzoekschrift aan 
Koning Filips 11, komt er nog het reglement van 1722 in voor. 

Het tweede register, begonnen in 1679, houdt allerlei 
cc resolutiën n in en enkele verkiezingen van het bestuur. 
Het berust in het archief van Kunst- en Oudheidkun
dige kring. 

Dit register werd later opgedragen: 
u Aen Syne Excellentie Messire Joseph comte de Merode, 

de Montfort, et du Saint Empire, marquis de Deynse, 
vicomte de Wavremont, Baron de Duffel, Houffalize, 
Saultour, Jehay & Goussencourt, Seigneur d'Ham sur 
Heure, Rochnies, Ste Catherine Wavre, Waelhem, Tron
chiennes, Petegem, Astene, Crupet, Lisserc:Eul, Faubreux, 
Massaker, haut avoué héréditaire de la ville et depen
dances de F os se etc. ,, 

* * * 
De graven van Merode hadden in 1632 het Markiesaal 

van Deinze verworven en waren aldus de opvolgers van 
den Heer van het aloude leen Deinze. 

Hun was te allen tijde voorrang verschuldigd in het 
gild en zij of hun vertegenwoordiger, de hoofdballiu van 
Deinze, genoten het voorrecht .de drie eerste scheutén· te 
lossen, wanneer de cc papegaey n geschoten werd. 

* * * 
Deze beide registers zijn. ·met weinig zorg en voorzeker 
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zeer onvolledig bijgehouden. Inzonderlijk tijdens de oor
logsjaren komt veelvuldig verzuim voor. 

Toch zijn er elementen in te vinden, die toelaten, zij het 
dan ook onvolledig, een beeld te scheppen van de weder
waardigheden van af 1679 tot aan de ontbinding in 1795. 

Het is opvallend, bij het doorbladeren van deze registers, 
hoe laag het peil van ontwikkeling der bevolking gevallen 
was in de eerste periode althans. 

Dit moet ten slotte geen verwondering wekken, wanneer 
men bedenkt hoe, tengevolge van de hervorming en de 
afscheuring van het Noorden, zoovele onder de meest 
ontwikkelden het Zuiden hadden verlaten, terwijl de Zuide
lijke Nederlanden bijna anderhalve eeuw door beroerten 
en oorlogen bleven geteisterd. 

De . verslagen van de gildebroeders uit dien tijd zijn 
dan ook geen voorbeelden in het vak. 

* * * 
In.l681 had het magistraat der stad de aloude gebruike

lijke toelagen hersteld, die nu bepaald waren op 2 schellin
gen voor iedere Zondagoefening en 4 schellingen . voor 
Sint Joris- en gaaidag. . 

In 1687 hield het gild een bizondere prijsschieting, waarop 
de Markies van Deinze werd uitgenoodigd. Als prijs was 
ingesteld een << Silveren Schuyte n, die werd aangekocht 
te Gent voor 4 p. 11 s. De algeheele kosten met « den vogel 
daertoe dienende, teer en andere bekostiging ,, beliep 
tot 50. gulden. De inleg was. bepaald ()p 4 schellingen. 

Wel treden nu en dan nieuwe leden toe. 
Doch de opeenvolgende oorlogen waren zeker niet bevor

derlijk voor het gild, en eerst het einde ervan, in 1713, 
ziet regelmatiger nieuwe l~den toetreden. .. 

* * * 
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In I 703 werd een geschil beslecht in der minne, ontstaan 
naar aanleiding van het afsterven van Jan De Plae, in leven 
Keizer van het gild. 

In die hoedanigheid had hij de juweelen van het gild 
in bewaring, die bestonden in cc negen silveren vergulde 
schelpen met silveren cetens als anderseyns deen aen 
dander, met een silveren vergulden papegaai aen den 
cruysboghe u. 

Zijn weduwe weigerde deze af te leveren, vooraleer 
zij integrale terugbetaling ontving van de voorschotten 
door wijlen haar echtgenoot gedaan aan advocaten en 
procureurs te Gent betrekkelijk verscheidene processen va~ 
het gild tegen Adriaen De Langhe, Anthone Van der Meeren 
en andere. 

Over h~t bedrag dezer sommen schijnen partijen het 
niet eens geweest te zijn. 

Toch kwam het tot een akkoord. 
Het gild zal we De Plae negen gulden betalen, en ver

leende haar kosteloos het lid~aatschap, zoolang zij weduwe .. 
bleef, doch, voegt de resolutie er aan toe, cc in cas zy nocJ:l. 
quam · tot den huwelycken staedt sal in suleken ghevalle 
daer van in alles tselve beneficie quyt zyn u. 

De zoon Jacobus wordt als lid aanvaard cc vry van ghe
Iaeghe u en mag de ketting blijven dragen, als erfgenaam 
van zijn vader-Keizer, tot dat een nieuwe Koning wordt. 
geschoten. · 

Eerst op 27 October 1715 werd de schuld van 9 gulden 
vereffend. ( 49) 

* * * 
Spijts de 'heerschende oorlog, beslist het gild een 

<c nieuwen standaert u te koopen. . 
Frans Dhaenens, die op 21 September 1711 lid wordt, 

« beloft te betalen tot het maeken van een nieuwen standaert 



tot de. somme van dry guldens tot·. het :maecken van eenen 
deselve- dees·aensocht synde ende over die twee boteyllien 
wyn ter tafel die comptant syn betaelt ·met het recht van 
van den greffier al ordinaire n. 

Ook andere leden, bij hun aanvaarding, komen in de kos
ten tusschen, zoo Miehiel Minnens in 1714 en Jacobus 
Van De Woestyne in 1728, elk voor 10 schellingen. 

* * * 
· Door den. oorlog moet .het Schuttershof ook schade 
geleden ·hebben. . 
- In 1714, het %ij het jaár volgend op de vrede van Utrecht, 
wordt als lid aangenomen Frans De :Hacker,. 4ie de ver
bintenis aangaat cc voor een goede j~nste ten dienste van de 
ghemeene gulde broeders' ,, de doelen met twee . schutsels 
op te maken, c( midts hem sal gelevert.worden steen calck 
en anderseyns· daertoe dienende n. 
. . ! 

* * * . ' . ' 

. ' 

Het gild had terug zijn rang genomen te Deinze en reeds 
vanaf 1717 vergaderden de ·gildebroeders 'jaarlijks te Ze~ 
vere·n om cc gemonteerd te peirde ;, deel te nemen aan de 
processie van" Deinze. · 

* * * 
. In 1716 werd voorzeker het jongste lid aanvaard dat 
het gild ooit heeft gekend. ' 

Het was Thesyn De Sutter, zoon van Christiaan, griffier 
in 1717. Hij was 6 jaar oud en moest 4 schellingen in het jaar· 
betalen tot aan den ouderdom van 16 jaar. · · ··' 

Op 24 Mei 1717 wordt· in het gild van Sint Joris, dat· 
immer een. gilde was van Deinzenaren, een inwoner van 
Petegem aanvaard·: Pieter ~MiÏmens fs Jans, oud 27 jaer· 
om trompet te spelen ••• 
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In 1719.wordt ten andere nog een inwoner van Macheten 
aanvaard, Gilles Schiers, mits betaling van drie gulden. 

Later worden buitensteedsche leden aanvaard, mits 
jaarlijks cc een croonen te betalen. 

In 1724 wordt voor den knaap, op 27 Mei, een rood livret 
geleverd door Pi eter De Back er, wolkoopman te Deinze: 

* * * 
De zilveren beker, die thans in het Museum voor Oudheid

kunde en Folklore te Deinze is ·bewaard, wordt voor he~ 
eerst vermeld in 1725, naar aanlei~ing van de jaarlijksche 
verkiezing van den deken. 

Wij lezen: 
cc Op heden desen 31 meye · 1725 heeft over ghelevert 

door Fransys Danens houden deecken den sylveren meuten 
in handen van den deecken · Pieter Josephus Gordebeke, 
in presentie van den Coninck en Greffier etc. (get.) Jacobus 
Combaert n. 

Deze zilveren beker werd ongetwijfeld aangekocht in 
die jaren. 

Immers een zekere Joannes Minnens wordt lid op 9 Juli 
1721 en in 1747 wordt aan. zelfden Joannes Minnens vijf 
jaar graspacht verleend over de Schutterye van Sint Joris 
als vergoeding voor de voorschotten door hem destijds 
gedaan voor den cc sylveren meuten en andere u. 

Zoo kan er bezwaarlijk twijfel bestaan dat de molen 
werd aangekocht tusschen 1721 en 1725. 

Dit is- des ·"te meer aannemelijk, daar er duidelijk vast 
te stellen is dat, gezien de aanwerving van talrijke nieuwe 
leden sinds 1711, de aankoop van den standaard rond 1711 
en het herstellen der doelen in 1714, het gild in deze jaren 
een meer intensieve activiteit aan den dag heeft gelegd 
en een bloeiende periode heeft doorgemaakt. 

* * * 
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Het was echtertemooit om lang te kunnen duren. 
Twist en tweedracht .zal het gild verdeelen. 
Op 23 September 1726 werd door Deken en Eed een ver

gadering belegd. 
Er ontstond aldaar twist tusschen den toenmaligen 

koning Goerdebeke en den ontvanger Balthasar Van De 
Genachte;... cc tot vechten toen • 
. Koning Goerdebeke bleek .zich niet te willen onderwerpen 
aan de beslechting van het geschil door Deken en Eed en 
werd uit de kamer verwezen. Aan beide partijen werd 
de boete opgelegd cc daertoe staende volghens ons regle
ment n. 

Werd daarmede een einde gesteld aan deze oaeenigheid 
of rezen er nieuwe moeilijkheden op? 

Dit werd niet door den griffier geacteerdt doch in 1733 
werd besloten met 5 tegen 4 stemmen een proces tegen 
Goerdebeke voort te zetten. 

* * * 
' . 

In 1727 telt het gild 23 ledent volgens het 2de register; 
Het waren Jacques De Sut~ere (1679); Joos Anne (1700); 
Thomas Van Dorpe (1705); Christiaen De Suttere (1711). 
~owys De Heygher (17U); Joos Van Oost (1711); Fransys 
I;>hanens (1711); Jacobus Chombaert (1713); Pieter De 
Backer (1714); Miehiel Minnens (1714); Pieter De Smet 
(1716); Jacques Van Straten (1717); Pieter Minnens (1717); 
Jan Minnens (1721); PieterVan Der Stede (1721); Jacques 
Minnens (1721); Carolus De Bosschere (1721); Lieven 
Hoste (1722); Balthasar Van De Ghenachte (1723); Jacobus 
Van De Ghenachte (1724); Pieter Josephus Gordebeke 
(1724) ; Chaerles Trowaen (1727) ; Aernout Colpaert (1727) • 
. Het gild is echter na 1733 een nieuwe crisis ingetreden. 
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2. - Het reglement van 1722 

De oorlogen van Lodewijk XIV, op het einde der XVne 
eeuw en in de eerste jaren der XVIIIe eeuw, hebben onver
mijdelijk nadeelig ingewerkt op de activiteit van het gild. 

Wij zagen dat omstreeks 1711 een periode van werving 
voor nieuwe leden werd ingezet en het bezit van het gild 
aanzienlijk werd verrijkt. 

De bekroning van deze activiteit zullen de leden van 
het Sint Jorisgild zoeken te vinden in het opstellen van een 
nieuw reglement, wellicht uitvoeriger en meer precies 
dan het vroegere, na de ondervinding van enkele jaren. 

Vergeten mogen wij immers niet, dat het oude reglement 
dagteekent van 1657 en werd opgemaakt door de cc eerste 
instelders naer dat het ghulde langhe verdonckert haede 
geweest n. 

Misschien was aan deze eerste cc instelders n heel wat 
van de vroegere gebruiken en regelen onbekend of althans 
onvolledig bekend. 

* * * 
Dit document is een der meest interessante, die zijn 

overgebleven, en wordt hier in zijn geheel overgenomen 
in zijn oorspronkelijken tekst : 

Ordonnantien ende Reglementen inhaudende alle de 
artykelen ende poyncten, op dewelcke de guldebroeders 
van tgulde van den Edelen Ridder Ste Jooris, residerende 
binnen der stede ende marquisaet van Deynse metten 
cruysboghe, hun hebben te reguleren in hunne qualitheyt 
op de vergaderdagen, tschieten van den gaey, als ander 
obligatien. 
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te Arle 

Alvooren tot regierynge van tselve gulde sal gecosen 
worden ter presentie van twee schepenen deser stede, 
by de ghemeene supposten van tselve gulde,· een en Deken, 
twee mannen van den eedt, twee hofmeesters ofte be
sorghers, met eenen ontfangher ; dewelcke alle jaeren 
ten derden vergaderdaghe, naer het doen ende passeren 
van de'- rekenynghe, sullen vernieuwt worden by voisen 
van de-~· ghemeente der confreers ; welcke voisen sullen 
gecolecle~rt worden by den konynck, van den deken ende 
greffier. 

Aenga~nde het offistis van Konynck sal behooren aen
degonnen die den gaey afschiet ofte tmeest getal in den 
hanghel schiet, ende t' offitie van Bailliu aendegonen die 
het eerste stuk van den gaey schiet ofte in den hanghel 
tmeeste getal heeft op een naer ; en alle geschillen die ter 
eausen van desen ofte quaerten soo op decamerals tusschen 
doelen sauden rysen sullen den Conynck, Deken ende eedt 
daerop sommier recht doen, naer het bevint van de saeke 
op wiens vonnisse hem een jegelick sal gehauden wesen 
te gedr.aghen sonder daer jeghens te opposeren of te reloe
teren op paine van de gone contrarie doende te verbeuren 
eene boete van eenen schellinck acht grooten. 

Item. geen guldebroeders en vermogen eenige nieuwe 
guldebroeders te aensoecken ofte aenveirden Dan sullen 
alleene aenveirt worden bij den Konynck, Deken, eedt 
ende Baillyu, die ghehauden sullen zyn goede sorghe te 
draghèn van tontfanghen lieden met vorenstaende ter· 
goedet naeme ende faeme ende reputatie. 

6,3. 



Den Konynck sal gheduerende syn jaer vry syn van alle 
onkosten tvoorn. gulde concernerende : als oock van tghe
meene gulde ontfanghen op den dagh van rekenynghe 
van den ontfangher twintigh scheil. gr. uuyt de ghemeene 
kas se. 

5e Arle 

Niemant en sal hem bemoyen met het beschyncken 
van den konynck van tgulde van gte Sebastyaen, dan alleene 
den Conynck, Deken, van den eedt, Baillyu, cornette mette 
de hofmts, die daertoe niethoogeren vermoghen te presen
teren ofte dispenseren, dan thien scheil. gr. op payne van 
d' excressentie by hun int particulier ende priveeen naeme 
betaelt te moeten worden. 

Den on tfangher sal teleken j aere op den dagh van de 
generale vergaderynghe ten derden daghe ghehauden 
syn, voor het verkiesen van de nieuwe Weth te doene behoor
licke rekenynghe Bewys ende Relyqua aen den weleken 
een ieder ghehauden is promptelick syn ghelagh te betaelen 
op payne van. parate executie ende sonder eenighe voor
gaende sommatie ten waere den ontfangher tevreden 
waere ende voren verantwoorde, anders boete van 12 gr. 
(1 sch.). 

Oock is den ontfangher ghehauden te doen syn reke
nynghe purgative op den Sondagh van Peteghem-Omme
ganck ofte gaeydagh van tgulde van Ste Sebastyaen, op 
payne van de .:boete tot twee scheil. 
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De hofmts ofte besorghers sullen verobligiert wesen 
te besorghen al dat tsoorv. gulde mach aencleven, soo 
tgone . noodigh is tot den maeltydt als andersints, maer 
niet voorder als by voorgaende advys ende orders by 
Konynck, ·Deken ende eedt, dewelcke op gte Joorisdagh 
in April sullen resolveren hoe ende op manieren de ver
gaederinghe sal gheschieden ende naer de meeste stemmen 
van de presente guldebroeders sullen de hofmts hun te 
hebben reguleren ende sal de generaele vergaderynghe 
geschieden ende de absente moeten hun daerin gedraghen 
sonder tegensegh Den cnape is verobligiert yder persoon 
ofte tsynder domicilie te daghvaerden, ende op syn ver
ciaers sal hy worden ghelooft. 

ge Arle 

De ordonaire jaerlicksche vergaderynghe sal wesen op 
heyligh Dryvuldicheytdagh in ieder jaer, als wanneer 
ieder hem aldaer hebben te presenteren ter sulcke ure 
ende plaetse als Konynck Deken ende eedt aen de respectieve 
guldebroeders by den baillyu ofte cnape stillen doen insi
nueren thaerlieder persoone ·ofte dorneeiele om alsoo 
tsamen aen tafel te gaen ende broederlick te recrieren. 

10 Arle 

Als het ghebeurt datter quamen eenighe vremde gulde
broeders om in partye schutterlick te schieten, sullen 
alsdan conynck, Deken ende eedt deselve vermoghen den 
wyn te presenteeren te haerlieder' discretie ten cos te van 
desen gulde, wel verstaende dat sy niet vermoghen excederen 
de somme van twee guldens op payne van te betaelen 
alsvooren by art. 5 gementionneert staet. 
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I Je Arle 

Konynck, Deken ende hooftmannen sullen de macht 
hebben van in alles te ordonneren ende gouverneren naer 
reden tensy eenighe depurtante saecken daer eenigh proces 
saude moghen uuyt resulteren. 

De guldebroeders syn verobligiert op gte Joorisdagh, 
begravynghen ende op processiedaghen alsmede op eenighe 
feestdaghen ordonaire te somen naer de Kercke, den dienst 
hooren, den Coninck haelen ende vergeselschapen naer 
de diensten aldaer offeren, in de processien gaen met een 
boghe pyl of soo het geordonneert wordt oock soo wanneer 
men den konynck thuys haelt ofte leyt op boete van elcke 
reyse eenen schellynck acht groote midts gedachvaert 
synde De post, soo vermoghen de guldebroeders iemant 
uuyt hunlieden naeme van hunne domistiquen, vrauwen 
ofte kinderen te senden, om den dienst te hooren hierin 
wort oock verstaen de misse van Requiem alwaer de gulde
broeders moeten offeren ende de gone iemant uuyt synen 
naeme sendt sal de kennisse moeten doen aen den Conynckt 
Deken, eedt ofte Baillyu, anders boete als boven. 

]Je Arle 

In de vergaderynghe sal yder guldebroeder ghehauden 
wesen hem te stellen ende syne plaetse te nemen aen de 
tafel naer advenante den tydt hy heeft in tgulde gheweest 
eerst het respect ende eere gevende aen den Conynck, 
Deken, eedt ende alle die in offietie syn daernae de hautste 
inghecomen guldebroeders sonder uuytnemynghe van per
soonen om daer met minsaeme vrientschap sonder vloeken 
ofte sweiren eenighe onreynicheyt te bedryven te com-
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pareren hem eerlick ende treffellek te camporteren anders 
doende boete van dry ~chellynghen vier groote. 

. 

T~r vergaderynghe en sal niemant by vryen wille ofte 
wete vermoghen te breken eenighe potten kannen ofte 
glaesen op payne van die in synen priveeen naeme · te 
moeten betaelen boven de amende van elcken podt kanne 
ofte glas ·boete van thien stuyvers. 

Wel verstaende dat deze boete. niet en sal gheincureert. 
worden by de gonne eenigh diergelycx onwetende waeren· 
brekende ende by abuyse ofte ongheluck. . . 

Op de ordonaire vergaderd·aghen vermogen yder gulde
broeders te samen met syn huysvr. mede vergaderende 
ende niet mede vergaderen syn verobligiert tselve op 
gte Joorisdagh te vooren dagh van resolutie wesende te 
segghen ofte door den cna pe doen adverteren . ende syn 
niet min ghehauden dhelft int ghelaghe te geven e'nde 
niet advertentie doende · de twee deelen van dryen ende 
niet campareeren dheelft als voorseyt tsy sieck ofte gesorlt 
Dit alles boven de onkosten die sullen ghetauxeert worden 
elck syn paerte soo van de missen cnape als anders. 

16 Atle 

Niemant en vermagh een:ighe kinders mede te beynghen 
tensy suyghe~de op de vergaderynghe w'anneert saude 
mogen wesen ofte bier van de camer te draghen oft iemant 
beschyncken sonder consent van die daertoe last hebben 
soo oock insgelycx van eenighe eten op boete van elcke 
reyse thien stuyvers. · · · · . 



17 Ar18 

Soo wanneer ~enighe guldebroeders sullen bevonden 
worden hun te vervoorderen te spreken eenighe cleynicheyt 
ofte blasphemie van onsen gulde ofte andersints tsy in 
particulier oft generael ende betuygt wort sal verbeuren 
ten profytte ende boete tot twaelf groote boven de corectie 
van konynck Deken ende eedt. 

188 Ar18 

Van ghelycken die met eenen teuge dryncken eenen 
heelen podt ofte halven, ofte die uuyt de kannen dryncken, 
boete van vier groote. 

Wat persoonen ofte guldebroeders hun vervoorderen 
eenighe toenaemen te geven ofte injurieuse worden met 
ellecanderen te gecken, uuyt tquaet eenighe vileynighe 
worden te spreken den duivel te noemen by de peste donder 
blicxem ofte iet dierghelyckx by de heylighe sacramenten 
godt ofte syn beylighen te noemen ofte sweiren oock heeten 
lieghen spuwen schyten etc. ende betuyght synde telckens 
.de boete van ses groote. 

Daer en sal hem niemant vervoorderen uuyt licht
veerdicheyt den naeme van godt ofte syne beylighen ofte 
eenighe eeden .te noemen of te doen als bij voorgaende 
arle is geseyt op boete van eene groote .. 

21 Ar1e 

De quaerte en vermagh niemant uuyt te hanghen dan 
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by orders ·van· co~ynck · Déken . ende hooftmannen noch 
wegh te doen op boete van een:e groote. . i 

Niemant en vervoordere hem toebaeq te rooken ofte 
smooren op de camer de quaerte uuythanghende boete 
elcke reyse vier groote. · · 

Reglementen van tschieten den papegay sal gevolght 
worden De resolutie die daer op sal ghetrocken wesen 
op den ordinairen voys ofte resolutiedaghen. 

Voorders en vermagh niemant te schieten naer den 
papegaey met eens anders pyleii sonder consent want waert. 
dat den papegaey wierde afgeschatten met eenen contrarien · 
pyl den gonen wiens pyl den. gaey afhaelt dien persoon 
sal voor conynck verclaert worden sonder eenighe tegen
segh ende den misbruycker ghestraft naer rechte boven 
de boete van ses schellynghen groote. 

Oock en sal niemant naer den papegaey schieten ten 
sy alvoorens gheschotten syn de dry scheuten van den heer 
marquies of iemant uuyt synen naeme ende de dry scheu
ten van den conynck van desen gulde, ofte waert anders ' 
boete van elcke reyse ende scheute ses groote. 

Inde waert datte eenighe guldebroeders. ofte ander 
liefhebbers tsy kinders immers wie tsaude inoghen we.sen · 
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schietende naer den gaey voor de voorn. ses scheuten 
ende afschietende eenighe stucken sal weder opgerecht 
worden ten coste van den misbruycker de auders voor dè 
kinderen by rechte. Daerenboven de boete van ses groote. 

· Eyndelynghe is gheresolveert ende vastgestelt dat men 
in de vergaderynghe sal op hauden van dryncken ende den 
taptoe slaen te weten savonts ten negen uren ende niet 
openen voor smorgens ten seven uren om iemant cost 
ofte dranek u uyt te nemen Ende sonder consent van 
Conynck Deken ofte eedt en sullen de besorghers niet 
vermoghen iemant spyse te geven al ist seven uren. Dit 
alles op de boete van elcke reyse betaelt een groote. 

' Al welcke boeten in cas van Refuys sullen by executie 
worden ghedresseert by den Baillyu van tgulde met den 
officier van de Stadt Deynse ofte synen ghecommitteerden. 

Dese voorenstaende artyckden elck in het besonder 
sullen onderhauden worden binnen onsen hove ende camer 
van alle de guldebroeders ende beminders ende soo wie 
eenighe boeten verbeurt heeft sal die dadelick betalen 
ten profytte van de bosse op payne als vooren gheseyt 
is op parate executie ende overstaene van den konynck 
Deken ofte hooftmannen dewelcke sullen ghehauden wesen 
goede toezicht te nemen op alle fauten ende delicten oock 
eenyder guldebroeder in dabsentie van den Baillyu ver
mach callaingne te doen daer hy die kan achterhaelen 
ofte wil den dienaer van tgulde last geven hetselve te doene 
tot welvaeren van desen gulde ende vergaderynghe alle 
hetwelcke wy jeghenwoordigh konynck Deken ende hooft
mannen ende Baillyu met de ghemeene broeders van den 
edelen princelyken gulde van gte Jooris willen ende beloven 
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in weirden te hauden ende aen te volkomen biddende aen 
al de gonn:e die naer ons comen sullen het ghebruyck te 
onderhauden opdat wy hier in vrede gheleeft hebbende 
moghen naer dit tydelick leven ende sterven met onsen 
patroon godts eeuwighe rycke beherven. 

Actum desen :XXIII0 Augustus 1722. 

Vernieuwt volghens het haude reglement dat ghemaect 
was ten jaere 1657 by de eerste instelders naer dat het gulde 
langhe verdonckert haede gheweest n. 

* * * 
Aan dit reglement werden enkele wijzigingen of aanvul

lingen gebracht tijdens de periode die loopt tot aan de ont
binding van het gild in 1795 : 

Op 22 December 1760 treffen de gildebroeders een reso
lutie, waarbij een boete van twee stuivers wordt opgelegd 
aan de afwezigen op-«-.eenighe vergaederdagen particulier n. 

De aanwezige leden mogen het bedrag dezer boeten 
verteeren cc maer niet voorder n. 

In een notitieboek ,waarin alle boeten werden opgeteekend 
en dat aanvangt op 26 Mei 1782, valt echter te bestatigen dat 
van af 1793 de boeten opge1oopen wegens afwezigheid op 
de cc extra-ordinaire n vergaderingen nog slechts voor de 
helft verteerd worden. 

Op 25 April 1762, zijnde Sint Jorisdag, wordt besloten 
dat de 20 schellingen groot, die de koning ontvangt cc uuyt 
de ghemeene kasse n moeten verteerd worden op den dag 
dat de gans geëten wordt. 

Ten slotte sinds 25 April 1763 wordt het niet meer toe
gelaten aan de gildebroeders zich te laten vervangen door 
cc hunne domestiquen, vrauwen ofte kinderen n in den 
dienst of in de Requiemmis. 
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Op dezelfde vergadering wordt bovendien besloten · 
dat ieder gildebroeder zich mag laten vervangen door 
een zijner zonen op koning- of prijsschieting. De gewonnen 
prijzen zijn den plaatsvervanger rechtmatig verworven. 
Schiet in dergelijke omstandigheden een jongeling zich 
tot Koning, dan verwerft hij daardoor het lidmaatschap. 

* * * 
Twee beschikkingen uit het reglement wijzen er op dat 

het Sint Jorisgild, wegens zijn ·vroegere functie en betee
kenis, een meer bizondere erkenning van overheidswege, 
bij traditie, had weten te bewaren. 

Alle bestuursverkiezingen immers vonden plaats in 
aanwezigheid van afgevaardigden van de stad, gewoonlijk 
in den persoon van twee schepenen, die het proces-verbaal 
onderteeken den. 

Bovendien wordt aan de. boeten, die door de leden worden 
opgeloopen, uitvoerende kracht verleend door de stad. 

Het reglement vermeldt immers in fine: cc al welcke 
boeten in cas van refuys sullen by executie worden ghe
dresseert by den Baillyu van tgulde met den officier van 
de Stadt Deynse ofte synen ghecommitteerden n. 

Bij de herinrichting, na de Fransche Revolutie, is in het 
reglement van 1805 geen spoor meer te vinden van derge
lijke beschikkingen. 

De revolutie had immers als een van haar voornaamste 
oogmerken gesteld de volledige afschaffing van alles wat 
nog herinnerde aan bizondere erkenningen of privilegies 
van het oude regiem. 

Hierdoor werd de laatste herinnering verbroken aan 
wat vroeger, gezag en fierheid der aloude gilden had uit;. 
gemaakt. 

* * * 
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Het kan opvallen dat in dit reglement geen woord wordt 
gerept over de aanstelling van den griffier, den ccvinderich>> 
of << cornette n en den << cnaepe n. 

Deze werden echter aangezien als bezoldigde beambten 
van het gild. 

Ambten werden, als gebruikelijk onder het oud regiem, 
niet toegewezen bij verkiezing doch bij opbod aan de meest 
biedende. 

Zij werden begeven voor het leven en bij de aanstelling· 
worden. ook de verplichtingen, aan het ambt verbonden, 
vermelit, als blijkt uit de volgende voorbeelden. 

Zoo wordt op 31 Mei 1679 het ambt van << cnaepe n toe
gekend <<na den derden clopslaghe >> mits 5 schellingen. 
aan Philips Michiels. Hij is vrijgesteld van << ghelaeghe n, 
doch moet het gild eerlijk dienen en doen wat Koning, 
Deken en Eed met de bezorgers bevelen. 

Omstreeks 1680 wordt het ambt van griffier toege
wezen aan Frans De Bàcker voor één pond vier schellingen. 

Het werk van den griffier wordt echter ook vergoed. 
Voor het inschrijven van ieder nieuw lid ontvangt hij 

12 gr. e_n bovendien 12 sch. 6 gr. voor het opstellen der 
rekening en alle << resolutiën n, benevens de kost van pen, 
inkt en papier. 

Een boete van 5 scheil. is bepaald voor ieder verzuim 
in het vervullen van zijn taak. 

Op 12 December 1757 is Pieter De Paepe u aanveirt als 
vindirick... geduerende syn leven midts te geven twee 
schellingen grt wisselgeit eens ten profyte van dese gulden 
en u mits doende volgens d' ordre n. 

* * * 
Merken wij nog op dat de leden boven de betaling van 

het recht aan den griffier een << wijngeld n storten bij hun 
intrede en dat zij zich bovendien verbinden tot het betalen 
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eener cc doodschuld n, bij hun uittreden of bij hun afstètven. 
Hun erfgenamen zijn gehouden tot de uitvoering dezer 
verbintenis. Een mis van Requiem werd ter intentie van 
ieder overleden lid gezongen. 

* * * 
Ter verduidelijking van het reglement van 1722 kan, 

met nut, het reglement, dat in 1805 werd opgesteld, worden 
nagelezen. Dit laatste is veel uitvoeriger, en omschrijft 
meer, in het bizonder, de taak die ieder in het gild was 
opgedragen alsmede het normale verloop van het gildeleven 
in al zijn bizonderheden. 

'Deze beschouwingen om het reglement willen wij beslui
ten met te wijzen op het verschil tusschen de cc ordinaire 
vergaderynghen ,, en de u extra-ordinaire ofte vergade
rynghe particulier n. 

De eerste zijn bepaald in het reglement. 
·De tweede worden samengeroepen, zoo er iets aan een 

algemeene ledenvergadering dient voorgelegd te worden, 
als b.v. het beantwoorden der begroetbrieven van andere 
gilden. 

De ordinaire vergaderingen worden gehouden : 

I. - Op 23 April, zijnde Sint Jorisdag, waarop gewoonlijk 
alle schikkingen getroffen worden voor het loopende jaar 
en inzonderlijk de Koning- en de daaropvolgende prijs
schieting worden vastgesteld. 

2. - Op H. Drievuldigheidsdag, zijnde de Zondag na 
Sinksen, waarop, naast de koningschieting, het jaarlijksch 
feestmaal plaats vindt. 

3. - Op Dinsdag volgende op H. Drievuldigheidsdag, 
nadat de Maandag de prijsschieting heeft plaats gehad, 
en aldus genaamd cc ten derden vergaderdaghe u legt de 
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ontvanger de rekeningen en bewijsstukken voor en stelt 
het aandeel van eenieder in de kosten en uitgaven vast, 
waarna tot de jaarlijksche bestuursverkiezing wordt over
gegaan. 

4. - Op Zondag van Petegem-Ommegang, dag der 
Koningschieting van Sint-Sebastiaan, moet de ontvanger 
cc syn rekenynghe purgative doen n wat wil zeggen de vol
ledige vereffening en afsluiting van inkomsten en uitgaven 
over de jaarrekening, die loopt van den een tot den 
ander Drievuldigheidsdag. 

Van deze· vergadering maakte het Sint Jorisgild gebruik 
om op dezen dag den nieuwen koning van Sint Sebastiaans
gild te beschenken, zooals de handboogschutters hunnerzijds 
het steeds op prijs stelden den nieuwen koning van het Sint 
Jorisgild, bij zijn aanstelling, te begroeten. Van oudsher 
immers onderhielden beide gilden hartelijke betrekkingen.· 

* * * 
Dit reglement moet voldoening gegeven hebben. Het 

bleef gehandhaafd tot bij de ontbinding in 1795. 
Het gild van Sint Sebastiaan, dat gevestigd was op Sint 

Martens parochie, nam, bij de vernieuwing van zijn regle
ment op 28 Juli 1784, dit reglement ongeveèr letterlijk over. 

3. - Crisis (1734 - 1752) 

Ongetwijfeld heeft het gild in deze jaren een crisis door
gemaakt. 

Welke de juiste oorzaken ervan zijn is niet recht duidelijk. 
Zijn tengevolge van het geschil Goerdebeke - Van De 

Genachte moeilijkheden en oneenigheden in het gild blij.ven 
bestaan? 
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Vermoedelijk wel, gezien in 1732 het gild bleek in proces 
te zijn met Goerdebeke. 

Bovendien was het in die jaren niet rustig in de stad. Ook 
de bevolking was zeer verdeeld. 

Voegt er aan toe dat in 1744 het Fransche leger andermaal 
het land binnenviel en de verscheidene veldtochten heel 
wat schade berokkenden. Het magistraat van Deinze werd 
zelfs in 1745, als gijzelaar, naar Kortrijk gevoerd. 

Zoo hebben we wellicht de meeste elementen, die samen
gewerkt hebben, om deze crisis te veroorzaken en enkele 
jaren te bestendigen. 

* * * 
Verdwenen of ontbonden is het gild niet geweest, want 

enkele zeldzame nieuwe leden worden nog aangeworven. 
Nergens is echter een spoor te vinden van schietingen 

of verkiezingen van het bestuur. 
Het gild was ingedommeld. 
De crisis moet wel in 1734 voor goed zijn ingetreden. 
Rond dit jaar wordt, wellicht ten titel van voorzorgsmaat-

regel, geacteerd dat de Koning Miehiel Naessens, de konings
ketting bestaande uit tien zilveren schakels met een zilveren 
papegaaiken en ·het kruishoogsken in ontvangst heeft 
genomen. 

Bijna 20 jaar nadien in 1752 zullen wij zien dat de zelfde 
Miehiel Naessens, nog immer als Koning vernoemd, de 
koningsketting terug ter beschikking stelt van het gild. 

Er kan aldus bezwaarlijk twijfel bestaan dat over gansch 
deze tusschenperiode de werking van het gild was stilge
legd. 

Het eenige, dat over deze jaren vermeld wordt, bestaat 
in enkele verkoopingen, onder andere van wilgen en snoei 
en in verscheidene grasverpachtingen. 
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Op een verkooping echter moet in het bizonder de nadruk 
gelegd worden. 

6 Juni 1735 verkoopt het gild aan Judocus Dhuyvetter 
de steen van de doelen met het· cc zijmuurken n ten zuiden, 
voor zes schellingen. 

Was de steen der doelen in slechten staat? 
Het is mogelijk. 
Doch men kan ook aan den indruk niet ontkomen dat, 

tengevolge van de ingetreden crisis, moedeloosheid en 
geldgebrek heerschten. 

De wilgen immers, staande op het Schuttershof, werden 
reeds in 1734 verkocht en in 1747 vergenoegde Joannes 
Minnens zich met vijf jaar graspacht over de Schutterye 
als vergoeding voor de voorschotten door hem gedaan 
voor den aankop van den cc sylveren meuten n. 

De verkoop van den steen van de doelen heeft echter 
een gevolg gehad, dat de gildebroeders zelf in 1735 wellicht 
niet hadden vermoed. 

Hij beteekende voor het Sint Jorisgild het afbreken 
met het oudste verleden in het banteeren van den voetboog : 
het schieten op doel. 

Reeds zeer vroeg werd weliswaar naar den papegaai 
geschoten. 

Doch de oudste kruisboogen zijn deze, die gebouwd waren, 
om in de lengte te schieten. 

Met deze verkooping echter was het met het doel-schieten 
te Deinze bepaald gedaan en was aldus een wijziging inge
treden aan het oorspronkelijke en meest eigen-aardige 
van het wezen van de schutterij met den voetboog •. 
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4. - 1753- 1795 

1753 heeft de heropleving gezien van het Sint Jorisgild. 
Zes nieuwe leden treden op 18 Juni in het gild. Het .zou 
geen verwondering moeten wekken, dat de twee luisterijke 
schietspelen, te Gent ingericht op 12 Juni en 10 September 
1752, aanleiding .zijn geweest tot de heropleving van het 
Dein' sche gild. Deze feesten hadden immers veel opgang 
gemaakt. De populaire landvoogd van dien tijd, prins 
Karel van Lorreinen, lid van het Sint Jorisgild te Gent 
sinds 21 Mei 1749, had voor de eerste schieting drie .zilver
prijzen uitgeloofd. Aan de tweede schieting had hij .zelf 
deelgenomen en zich tot Koning geschoten. 

Deze twee schietspelen hadden aan het Gentsche Sint 
Jorisgild gelegenheid geboden om nog eens een van de 
luisterrijke stoeten in te richten en een praal te vertoonen, 
die de oude landjuweelen in de herinnering opriepen. ' 

Zij .zu11en we11icht bij een groep Deinzenaren den iever 
opgewekt hebben om nieuw leven in het kwijnende gild 
te jagen. 

* * * 
Geestdriftig en volhardend gaan .zij dan aan het werk. 
Op 14 Januari 1753 wordt andermaal het gras van hèt 

Schuttershof verpacht voor een termijn van drie jaar. 
Deze verpachting behelst echter de bepaling dat .ze is 

toegestaan <<op de conditie dat wij guldebroeders ver
moghen de doelen op te maeken en te schieten als het hun 
sal believen sonder dat den pachter daer jeghens sal mogen 
segghen n. 

Een .zelfde voorwaarde wordt eveneens in de verpachting 
van 23 April 1756 ingelascht. 

Er moet dus wel het inzicht bestaan hebben gebeurlijk 
de doelen terug op te ste11en. 

78 

• 



Tot een verwezenlijking van dit voornemen kwam het 
echter niet meer. 

* * * 
Hun eerste bezorgdheid gaat naar de herinrichting 

der · jaarlijksche koningschieting. 
Een paar oudere leden samen met de nieuwe leden 

stellen zich in betrekking met den laatsten Koning, Miehiel 
N aessens, die, als wij hooger zagen, houder was geworden 
van de koningsketting. 

Op 18 Juni zijn zij erin geslaagd een regeling te treffen, niet 
zonder aan Miehiel Naessens een tegemoetkoming te 
moeten doen. 

Het verslag meldt: «op 18 juny 1753 heeft Miehiel Naes
sens als Conninck van het gilde van den Edelen Ridder 
Sin te Jooris de silvere schaekels gesideert ten profyte van het 
selver gilde voor de somme van thien scheil. wissel en 
vermoghen den papegaey te schieten als het hun sal belie
ven, waermede hij blijft confreere ghelyck de ander con
freers volghens syn incommen n. 

Doch er ontbreekt werkelijk alles! 
Een koningschieting gaat niet door zonder tromgeroffel! 
Denzelfden dag besluiten nog cc Conninck ende mannen 

van den eed n aan den griffier Pieter Minnens opdracht 
te geven den cc trommel te maeken ofte eene te coopen n. 

* * * 
1754 wordt dan het beslissende jaar voor de herneming 

van hun activiteit, nu zij koningsketting en trommel hebben. 
Op Sint Jorisdag, 23 April, beslissen zij cc ghesaemelyck 

de papegaai te schieten n op komende H. Drievuldigheids
dag en verbinden er zich schriftelijk toe dat cc jder gulde
broeder moet eenen boghe sien te cryghen met ten minste 
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ses bouten om te schieten den papegaai hierboven ver
meit op de boete van 10 schellinghen sonder iet tegen 
te segghen n. 

En, aansluitende bij de oude traditie van het gild, zullen 
zij u op de voorgaende conditie ende boete als vooren n 
ook cc gesaementlyck te peirde rijden naer Severen in de 
processie van Deynse n. 

In 1755 wordt, boven de vernieuwing der schikkingen 
van het vorige jaar, nog besloten u eenen prysgaey te schie
ten, dit alles cc op de boete van dry guldens ten waere de 
siecte quaem te excuseeren n. 

* * * 
Het is begrijpelijk dat, na die jarenlange crisis, het 

schuttershof in geen al te besten staat meer zal geweest zijn. 
Ook daaraan is gedacht. 

Het maken der doelen is bepaald opgegeven, doch het 
gild besluit een nieuwe cc schoone gaeypeirse nop te richten. 

De schutterye is echter laag gelegen en biedt aldus. groote 
bezwaren. 

' 
De oude stadsvesten hebben alle militaire waarde ver-

loren, palen aan het Schuttershof en een deel ervan zou 
een geschikt plein vormen voor het oprichten van de cc gaey-

• petrse n. 
Het gild vindt, terecht, het oogenblik aangewezen, om, 

te dien einde, zich tot het magistraat der stad te wenden 
en doet zulks in dezer voege : 

cc Supplierende verthoonen reventelyck Koninck, Deken 
ende eedt van het ridderlyck gilde van den edelen Ridder 
Sinte Jooris opgerecht binnen desestede dat sy tot het doen 
hunne gewoonlycke exercitien van te schieten met den 
cruysboghe naer den voghel, van intensie zijn te doen rech
ten ende stellen eene schoone gaeypeirtse, daertoe d' erfve 
van outs genaemt het schuttershof,' aen het selver gilde 
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competerende, gelegen binnen dese stede, door de waeter
suchtigheyt van den grondt bevonden wordt seer slecht 
ende selfs onbequaem te syn, sauden de supplianten geerne 
deselve hemlieden gaeypeirtse rechten ende stellen op een 
deelken erfve van de stedeveste aen dese voorseyde stede 
competerende ende gemerckt sulcks niet en. vermach te 
gebeuren sonder prealabel consent ende permissie, · oor
saecke de supplianten hunnen toevlucht nemen tot· U. L. 
heer en. 

Ootmoedelyck biddende believe gedient te weten con
siderende de peremptoire redenen voorschreven aen de 
supplianten· by apostille op den te verteenen consent ende 
permissie omme hunne gemelde gaeypeirtse te moghen 
doen rechten . ende stellen op een deelken erfve van de 
stedeveste ten fijne van hunne exercitie van schieten met 
den cruysboghe honorabelijck te· kunnen verrichten, midts
gaeders aen de supplianten oock te accorderen van nu 
voortaen d'exemptie van pointinghlasten voor hunne voor
seyde erfve het schuttershof, geconsidereerd het gemelde 
gilde voor desen ende soo langhe het syne exercitie van 
schieten heeft gedaen van de geseyde exemptie van poin-
tinghlasten heeft gejouisseert. · 

P. Beyens. n 

Op dit verzoek antwoordde de stad als volgt: 

cc Bte ende Schepenen consenteren dat de supplianten 
sullen vermogen op te rechten hunne gaeypeirtse op de 
erfve in desen versoebt; dit alles nochtans bij provisie 
ende tot wederroepens ende sonder eenige alteratie ofte 
exemptie van pointinghen en settinghen. 

Actum in collegie desen 8 meye 1756 
toorc. als greffier A. De Caigny. n (50) 

Zoo bekwam het Sint Jorisgild spoedig voldoening voor 
een deel van zijn verzoek. 
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Ontslaging van belasting werd niet toegestaan, wellicht 
om reden dat het Schuttershof thans regelmatig werd 
verpacht. 

Het oude Schuttershof viel in onbruik. 
Sint Jorisgild betrad een nieuw plein, eigendom van 

de stad, waar het verder zal oefenen tot bij zijn ondergang 
en waar het Sint Sebastiaansgild het zal komen vervoegen 
en.... opvolgen. 

* * * 
Nu werden het jaren van vrede en rust in den lande, 

gewaarborgd door het verbond van Frankrijk met de 
Habsburgers. 

Deinze gaat een periode van welstand tegemoet. Genever
stokerijen bloeien. De veekweek neemt een felle uitbreiding. 
De graanmarkt ontwikkelt zich. Stijfselfabrieken, olie
slagerijen, een zeepziederij en een tabakfabriek werken 
op volle kracht. 

Sint Jorisgild ook deelt in deze welstand en rust. 
Ongeveer jaarlijks treden nieuwe leden toe. De oefeningen, 

koning- en prijsschietingen volgen regelmatig elkander op. 
Het bestuur wordt jaarlijks herkozen en geen onheil be
dreigt het reeds zoo dikwijls beproefde gild. 

* * * 
Misschien in deze. periode verwierf het gild ook een 

u koningsstok >> die in sommige gilden gedragen werd door 
den Koning. 

Immers het 2de register vermeldt: cc op den 19n Juny 
1764 heeft over gelevert Lauwereyns De Raet gewesen 
deken den silveren muelen ende den wysser· aen Francies 
Steurbaut als deken van dit jaar 1764. 

J. L. Dhersigny als Griffier>> 
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Nergens elders wordt van den << wysser >> melding ge
maakt, doch we lieten reeds opmerken dat de.ze registers 
.zeer onvolledig blijken te .zijn. 

Het kan moeilijk betwijfeld worden dat het hier gaat 
om een cc koningsstok » of .zinnebeeldige stok, waar de.ze 
samen met de .zilveren molen van deken tot deken wordt 
overgeleverd, alhoewel het woord cc wysser = wisseher ., 
als oorspronkelijke beteekenis heeft : cc stok om geschut 

• • te retntgen ». 

* * * 
Op 26 Augustus 1770 richtte Brugge een groote schieting 

in met .zeven .zilverprijzen. 
Dein.ze was mede beroepen en trok er heen met .zeven 

schutters, P. Van Hulle, koning, C. P. Martens, deken 
en hoogbailliu der stad, P. Minnens, Joannes Francoys, 
Lambert Deleissie en E. Van Der Straeten, die ieder 16 
schellingen betaalden boven de u oncosten ordinaire tot 
de voyage noodigh ». 

88 schutters waren op het appel: ondermeer uit Brugge, 
Eekloo, Gent, Kortrijk, Aalst, Harelbeke, Her.zele en 
Dein.ze. (51) 

In den loop van het jaar, op 8 Juli, hadden de gildebroe
ders reeds beslist de oefeningen gedurende het .zomer
seizoen regelmatig te houden iedere Zondag te 4 uur. 
Tinnen prijzen werden aangekocht en ieder lid betaalde 
twee schellingen wisselgeld. 

Zes jaar later op 4 Augustus 1776 nemen andermaal 
.zeven schutters Francois Ferdinand Van Der Piete, C. P. 
Martens, P. Minnens, B. Ottevaere, E. Van Der Straeten, 
A. Van Quickenborne en A. F. Martens deel u ten gemeen en 
proffyte » aan een .zilveren prijsvogelschieting te Gent. 
Op 21 Juli hadden .zij daartoe elk 7 gulden gestort. 
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Een nieuwe zware uitgave dringt zich op. De (( gaey
peurse n vervalt in slechten staat. ((Om te voorkomen alle 
perykelen ofte onverwachte voorvallen n wordt besloten 
u een nieuwe peerse te laeten rnaeken n. 

De onkosten zijn echter boven de geldmiddelen. 
12 leden betalen op 7 Juli 1777, om daarin te voorzien, 

op voorhand hun doodschuld, ten bedrage van (( een pond 
courant n aan den ontvanger Anthonius Joannes Martens. 

Het zijn: Frans Van Der Piete, koning, C. P. Martens, 
Anth. Van Quickenborne, Emmanuel Van Der Straeten, 
Anthon. Martens, Bernard Ottevaere, Jan Baptiste Van 
Wonterghem, Jacobus D'Hersigny, Jacobus Minnens f 8 

Pieter, Livinus Dhont, Jacobus Minnens f 8 Jan en Pieter 
Van Hulle. 

* * * 
In 1781 hadden de gilden van Aalst, Brugge, Kortrijk 

en Oudenaarde een verbond gesloten om beurtelings in 
ieder hunner steden jaarlijks een prijsschieting te geven 
tusschen 15 Mei en 15 September. 

Deinze wil tot dit verbond toetreden, bij resolutie geno-
men op 9 December 1782. 

Nog kende het gild eenige jaren van rustige bedrijvigheid. 
De welstand heerschte nog in de stad. 
In 1786 was de bevolking gestegen tot 1870 inwoners. 
Jozef 11 had echter in 1780 Maria Theresia opgevolgd, 

wiens regeering over het algemeen bevorderlijk was ge
weest voor de Zuidelijke Nederlanden. 

De weerstand tegen de hervormingen van Jozef 11 gaf 
aanleiding tot onlusten, kwaadwilligheid en Patriotten
strijd. 

I 786 tot I 788 zijn minder gunstige jaren voor het gild. 
Noch het verslagboek, noch het notitieboekje der boeten 

geven eenige inlichtingen over die jaren. 
Nieuwe leden treden nog toe. Van bestuursverkiezingen, 
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koning- of prijsschietingen is echter geen spoor te vinden. 
Bizondere moeilijkheden moeten het gild getroffen 

hebben, want in 1786 werd door Jacq. Minnens, vleeschouwer 
te Deinze, beslag gelegd op de goederen van het gild. (52) 

In 1789 blijkt alles ten beste verloopen te zijn. 
Van 1789 tot en met 1792, wordt in het Bestuur naast 

den Deken nog een hoofdman verkozen, en in die jaren 
komt ook jaarlijks de verkiezing voor van den Guidon 
of Cornette, die vroeger voor zijn leven werd aanvaard. 

Van af 1793 is evenwel het bestuur terug samengesteld 
als van oudsher. Op 23 April 1789 hebben 8 confreers A. 
Van Quickenborne, C. P. Martens, J. Van Quickenborne, 
P. Beyens, J. B. Ottevaere, J. Delcroix, F. F. Heyndrickx 
en J. Van Der Piete, cc ingevolge de begroetinghe der gilde 
van Isegem n toegezegd aan deze schieting deel te nemen. 

Er wordt bovendien bedongen dat in het vervolg, in tegen
stelling met vroeger, ieder lid, zoowet op eigen plein als 
elders, altijd << ten privativen profyte n zal schieten • . 

* * * 
Het Sint Jorisgild schijnt als zoodanig in den Patriotten

strijd niet te zijn opgetreden. 
9 Dec. 1789 kwamen gilden in behoorlijk uniform, met 

wapperend vaandel en slaanden trom vóór het stadhuis 
met de notabelen, om de burgerwacht op te richten. Van 
S. Joris waren in de leidende posten : · C. P. Martens, Leo 
Vermandele, Frans vandepiete, Antoon Martens. 

Aan het hoofd van de twee veldcompagniën gewapende 
burgers trad als stadskapitein op : Leo Vermandele, 
guidon van het Sint Jorisgild sinds 1790. 

Op 16 Januari 1790 had een Zielemis plaats voor de 
cc kloeke en dappere vaderlandsche helden, dewelke hun 
leven voor onzen ·Roomsch Katholyken Godsdienst en 

85 



voor Rechten van het Vaderland manhaftiglijk hebben 
·verloren n. 

De dienst en processie werd bijgewoond door cc de Heeren 
van ons magistraat, het Ridderlijk Gilden van de HH. 
Georgius en Sebastiaen, alle in dealderschoonste uniforme 
met hunne eere-teekens, de confraters van onze vier Broe
derschappen en twee compagniën vrijwillige gewapende 
borgers gecommandeerd door onzen waeren Vaderlander 
en Stadskapiteyn Leo Vermandele ... n. 

Alle vereenigingen en broederschappen zijn ts namiddags 
·" met ontrolde vaendels en slaende trommels, onder het 
gespel van verscheyde musicale instrumenten, in de 
alderbeste order gegaen n~e het Stadhuys, en aldaer 
bekomen hebbende de restitutie der boeken van hunne 
afgeschafte broederschappen n werd een plechtig Te Deum 
Laudamus gezongen in de Kerken van Onze Lieve Vrouw 
en Sint Martinus, cc zijnde alle de voorzeyde solemniteiten 
in de alderbeste orde geeyndigd door het iverachtig bestier 
van onzen waeren Vaderlander dtHeer Charles-Philippe 
Martens, Hoog-Bailliu der zelve stadt, den welken ter dif
ferenten reprisen in alle de straeten dezer stad het volk 
met de grootste animositeyt heeft voorgegaen onder het 
geroep : Vivant de Vereenigde Staeten van Vlaenderen 
en Brabant! Vivat -den Ardsbisschop van Mechelen! Vivat 
Henricus Van Der Noot! Vivat den Generael Van Der 
Mersch! Vivant alle waere Patriotten, en alle confraters 
der herstelde Broederschappen! n. (53) 

* * * 
Charles Philippe Martens is werkelijk de bezieler geweest 

en de leidsman van het Sint-Jorisgild, zoowel in de laatste 
jaren vóór de Fransche revolutie, als na_ de herleving in 1800. 

Aan alle prijskampen verleende hij zijn medewerking 

86 



en steeds was hij het gild behulpzaamt ook als het in geld-
nood verkeerde. · 

Op verscheidene stonden had hij het gild tot 75 pond 
geleend. Samen met Van Der Heeren leende bijt op 21 
Augustus 1793t 30 pond voor het bekostigen van de nieuwe 
logie op het oefenplein. 

* * * 
Zwaar onheil stond thans aan de deur. 
De Fransche republiek verklaarde op 2 April 1792 den 

oorlog aan Oostenrijk. 
Het duurde niet lang of de oorlog richtte zich naar onze 

streken. 
Op 11. November 1792 werd Deinze door de Fransehen 

bezet. 
Deze eerste bezetting was van korten duur. Op 26 April 

1793 kwamen de aftrekkende Fransche troepen door 
Deinze. 

Het had den schijn niet dat de schuttersgilden het gevaar 
zagen dat hen bedreigde. 

Eecloo zond in Juli 1793 en Herzele in Augustus een 
begroetingsbrief aan het .Deint sche gild. Deinze bouwde 
nog een nieuwe << logie n op haar schietplein. 

* * * 
In het voorjaar van 1794 vielen andermaal de Fransehen 

het land binnen en versloegen de Oostenrijkers te F'leurus 
Guni 1794). Niets kon de druk der Fransche legers nog 
weerstaan en op 24 Juni leverden de Oostenrijkers te Deinze 
nog slechts eenige achterhoedegevechten. 

Het Fransch bewind was te Deinze aangebroken. 
Het vertrouwen der schuttersgildero scheen nochtans 

ongeschokt. 
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Op 28 Juni 1795 wordt kennis genomen van de begroe
tingsbrieven van Aalst en Eecloo en op 26 Juli van een be
groeting van Ninove. 

De wip wordt nog hersteld en een nieuw lint aangekocht 
voor den standaard. 

Bestuursverkiezing en koningschieting werden in dit 
jaar als naar gewoonte gehouden. Op 27 Juli worden Dokter 
J. Verkest en Josephus Minnens als leden aanvaard. Het 
gild telt 25 leden. (54) 

Doch het einde was nabij. 

* * * 
Bij decreet van I October 1795 werden de Zuidelijke 

Nederlanden eenvoudig weg bij Frankrijk ingelijfd. 
De Fransche wetgeving zal aldus van kracht worden 

in België. 
Deze was ingegeven door een blinde vernielingszucht 

tegenover alles wat aan het oude regiem herinnerde en 
inzonderlijk tegen de oude gilden, ambachten en neringen. 

De wet van 5 September 1791, bekrachtigd den 14D october 
van het zelfde jaar, raakte in haar artikel 28, rechtstreeks 
het Sint Jorisgild. Het artikel luidde: 

Art. XXVIII. De oude borgerlijke wagten, compagnien 
van bus-schieters, musket-schieters, ridders van den hand
bogen of van de kruysbogen, compagnien van volontairen 
en alle andere, onder welke form en benoeming het zijn 
mag, worden afgeschaft. 

Op 2 Prairial of weidemaand van het jaar 4 der Republiek 
wordt dit artikel cc in uytwerkinge gestelt n •••••••• cc in de 
negen departementen (dit is in België), aen de fransche 
Republike vereenigt door de wet van den 9 vendémiaire 
laetsleden n. (55) 

Aldus was het aloude Sint Jorisgild ontbonden. 

* * * 
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Het bezit van het gild wordt, als nationaal goed, in 
inventaris gebracht, op verzoek van Pieter Van Winnen
daele, adjoint der Commune van Deynse. 

Immers de municipaliteit was daartoe aangezocht 
geweest, als blijkt uit volgende akte : 

« Le commissaire du Directoire demande que radmi
nistl:~ation lui déclare les confréries telles que celles de 
S. Georges et S. Sebastien, pour que le mobilier de ces 
corporations supprimées soit remis a la République. 

L' administration déclare que dans la seule commune 
de Deynse il y avait la confrérie de St Georges et celle de 
St Sébastien et que le chef de la I ere est Ie citoyen Ph. Mar
tenset de la seconde le citoye.n Jean Van De Keere. 

Le commissaire prend sur lui d'inviter tous les particu
Hers de Deynse de rapporter le mobilier de ces confréries 
au greffe du Canton. n (56) 

Men was wel verplicht aan dit bevel gevolg te geven en 
deze cc staet n werd als volgt opgesteld : (57) 

u Staet ende bewys van de goederen soo meuble als 
immeuble in twee differente rubriquen, competerende 
het gesupprimeert gilde van den Ridder Georgius, onder
houden met den staelen voetboghe binnen de commune 
van Deynse hooftplaetse van het Canton, mits gaeders 
ook van de schulden daer op moetende defalqueren in 
eene derde rubrique, welken staet aldus maeken, den gewe
sen Coninck, Deken, Eed ende voor dese confraters van den 
geseyden gesupprimeerden gilde uyt crachte van den brief 
van den borgher PieterVan Winnendaele adjoint der com
mune van Deynse van daeten acht en twintigsten fructidor 
lest, ten fine van seffens over te leveren de leste rekeninge 
van alle de goederen, mitsgaeders alle de titels van incom
sten van wat nature die souden mogen wesen het voornoem
de gilde van den Ridder Georgius gecompeteert hebbende. 

Je Rubque: Immeuble goederen dito gilde competerende 
soo volght·: . 
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Te weten een partijken meersch ende land, wesende 
voortyds de Schutterye ofte plaetse alwaer de doelen 
van den gemelden gilde hebben gestaen groot in gronde 
omtrent een vierendeel, ende gelegen binnen de geseyde 
commune van Deynse, paelende oost het gesupprimeert 
clooster van Deynse in Gent ende gte Blasius hospitael 
noord ende west de stadsveste ende ook west het beggynstjen 
De Ruyck, suyt francies De Meyere, in pachte gebruyckt 
wordende bij Janzne Dossche, ten pryze van vier ponden 
en negen schellingen groote court 'tjaers die daer anne noch 
pacht is hebbende tot ende met Kerstavont 1700 seven en 
negentig. 

IIe Rubque: Meuble goederen den voorgemelden gilde 
competerende soo volght: 

Alvooren competeert aen den setven gilde eene gaey
peirsse van seer slechte gestaethede alsmede eene steene 
logie tot gerief van den gemelden gilde bij gedoogzaem
hede geplaetst op de stedeveste binnen 't gemelde Deynse. 
Item eenen standart van het selve gilde. 

Ille Rubque : Schulden waermede den voornoemden 
gilde beswaert is, soo volght: 

Alvooren met eene rente van vijf en 't seventig 
ponden groote wisselgeit cappitals bij den setven 
gilde in differente stonden opgelicht van Chls Phle 
Martens, insetene van het nog geseyde Deynse 
croiserende a vier ponden grooten wisselgeit 'tjaers 
ende vallende 't elcken alf meye van jeder jaer, dus L. 75 0 0 

Item met twee jaeren en het loopende jaer crois 
der selve rente 't sedert den valdag I 700 vijf en 
negentig dus I2 0 0 

Item met eene somme van dertig ponden grooten 
wisselgeit aen de Borgers Van Der Heeren ende 
Chis Phle Martens, over de becostinge der voor
schreven logie ten jaere I 700 drij en negentig 
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nieuwe gebouwen, conforme den contracte danaf 
synde van den een en twintigsten augusti van den 
selven jaere dus 30 0 0 

Item is men schuldig aen August Plaetsaert, 
cnaepe van den meergemelden gilde over syne 
diensten ende devoiren 't sedert de leste rekeninge 
van den tweeden juny 1700 vijf en negentig voor 
desen gilde gedaen tot twee ponden grooten wissel-
geit dus 2 0 0 

Item aen den Borgher Anthone Martens over 
verschoten volgens specificatie van reparatie im
mers calck en steenen aen de gemelde logie ge-
bruyckt toe 2 0 0 

Item aen den Borgher Engelbertus Callier over 
camerhuere toe 2 0 0 

Nergens vindt men een spoor in dezen (( staet n van de 
juweelen van het gild. Ook toen bleek het moeilijk, ja nutte
loos, voor een bezetter goud of zilverwaarden op te eischen. 

Zoo werd gelukkig althans de molenbeker in zilver voor 
h.et nageslacht bewaard. 

* * * 
Aldus verdween het Sint Jorisgild met het oude regiem, 

waaruit het was opgegroeid en waaronder het zich had 
ontwikkeld. 

Reeds heel wat van den ouden glans was verdwenen. 
Zijn gedwongen ondergang zal niet van langen duur zijn. 

Maar, herrijzend in het kader van het nieuwe regiem, 
zal het meer en meer de glans van vroeger zien te loor 
gaan, om alleen nog te zijn een gewone burgerlijke vereeni
ging, doch met een aloude afkomst en traditie en, uit dien 
hoofde alleen reeds, nog ste·eds eerbiedwaardig. 
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Blazoen Sint Jorisgild : voorzijde 



IV.- Herleving (18oo) en Teleurgang (1848) 

l. - 1800- 1804 

In 1799 waren Charles Philippe Martens, gewezen hoofd
bailliu en Leo Vermandele, gewezen stadskapitein, beide 
vooraanstaaJ;J.de. leden van het vroegere Sint Jorisgild, 
in hechtenis genomen en weggevoerd naar Parijs, als 
verdacht van leiding genomen te hebben in den opstand 
te Deinze ter gelegenheid van den boerenkrijg. Bij den 
val van het << Directoire n werden zij in vrijheid gesteld. 

De staatsgreep van Napoleon (19 Brumaire 1799) was 
het begin van een herstel van de orde. in het land. 

Op 24 Mei 1800 nam Jan Baptist Ottevaere, als<< maire n 
de leiding van de stad in handen. · 

Op 29 Juli 1800 zwoer de gemeenteraad getrouwheid 
aan de Constitutie. Hij was samengesteld uit: Charles 
Gellinck, landbouwer ; · Augustin Claes, apotheker ; Leo 
Vermandele, handelaar ; Piet Van Der Straeten, zoutzieder ; 
Charles Philippe Martens, bizondere; lgn. Maenhout en 
Frans Van Hee, landbouwers ; Antoon Haegens, koopman ; 
Frans Van Oost, bizondere; Jan Baptist Delcroix, brouwer; 
Domien Bracke, zeepzieder ; Athanaas Van Haute, stoker ; 
Jozef Provoost, koopman ; Emmanuel Van Eeckhaute, 

' stoker; Frans Van De Piete, koopman; Jan Baptist Goe-
minne, stoker; Jan Van De Keere, notaris; Emmanuel 
Van Wonterghem, stoker; Pieter Ketels, herbergier; Ber
nard Durieux, notaris. 

De toenmalige gemeenteraad telde aldus verscheidene 
leden, die vroeger deel uitgemaakt hadden van het Sint 
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Jorisgild en onder hen de groote bezieler ervan Charles 
Philippe Martens, wiens hechtenis met deze van Leo Ver
mandele van korten duur was geweest. 

Onder Napoleons bewind werd .zeer vlug afgebroken 
met de al te revolutionnaire politiek der vroegere jaren. 

* * * 
Reeds in 1800 werd het Sint Jorisgild heringericht. 
Daarvan getuigt in de eerste plaats het blazoen van het 

gild, dat thans in het Museum voor Oudheidkunde en 
Folklore te Deinze wordt bewaard. 

Dit blazoen vertoont op de voorzijde Sint Joris die, 
naar de legende, een draak neervelt die een jonge maagd 
bedreigde. Op den achtergrond staat de Onze Lieve Vrouw 
Kerk afgebeeld. 

De keerzijde vertoont het klassieke schild der kruis
boogschuttersgilden: het kruis van Sint Andries in roode 
kleur op grond van .zilver. Boven op het kruis staat een 
kroon met een kruisboog en bouten. Onder aan het kruis 
hangt een koningsketting met den papegaai. 

Het blazoen draagt het jaartal: 1800. 
Vermoedelijk werd het geschilderd door Pieter Cras, 

die ten andere, naar overgebleven rekeningen getuigen, 
gewoonlijk ook den koningsvogel vergulde. 

Ten andere reeds op 18 Floreall801 was het Sint Jorisgild 
uitgenoodigd door de gildebroeders van Sint Sebastiaan, 
ter gelegenheid hunner koningschieting, om deel te nemen 
aan een diner gevolgd van bal gegeven in de herberg cc De 
Roose n. (58) · 

Van bij hun herinrichting hernamen aldus beide gilden 
de oude traditie elkander te begroeten. 

* * * 
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Blazoen Sint Jorisgild: keerzijde 



Van zijn vroeger bezit, behalve de zilveren beker, heeft 
het gild, bij zijn herinrichting, vermoedelijk niets terug 
gevonden. 

Wij zagen dat als mobiliere goederen aan de fransche 
overheid alleen de wip, de steenen logie en den standaard 
was aangegeven. 

Deze standaard zal het gild wellicht niet terug ontvangen. 
hebben, daar we er nergens melding van vinden en het gild. 
in 1815/16 een nieuwe standaard liet maken. 

Van den cc Wysser n of de vroegere koningsketting is 
evenmin een spoor te vinden. Art. 64 van het reglement 
van 1805 bepaalt dat de koningsketting bestaat uit een 
zilveren vergulden vogel aan een rood zijden lint. Wel is 
het mogelijk dat later,zooals.LeonardLagrange ze beschrijft, 
de koningsketting bestond uit cc een kleyn gouden pape
gaeyjen met een goude keten, en de eermedalien welke 
zij (de kruisboogschutters) op andere plaetzen behaelt 
hebben». 

In geen geval beantwoordt een dezer beschrijvingen. 
aan deze van de vroegere koningsketting, zooals deze 
beschreven werd, in de oude registers ten jare 1703 en 1734, 
zoodat we meenen te mogen besluiten dat de oude konings
ketting, na de herinrichting van het gild, niet werd terug-· 
gevonden. 

Merken we te dezer gelegenheid op, dat aan -de keizers-· 
ketting, volgens art. 71, drie zilveren vogels dienen te hangen 
en dit sieraad, de traditie getrouw, den Keizer in eigendom 
was verworven. Veelal echter stond nadien de Keizer of· 
zijn erfgenamen kosteloos of tegen vergoeding de ketting 
terug aan de gilde af. · 
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2. - Het Reglement van 1805 

De gildebroeders stelden er prijs op te blijven in de 
traditie. 

Dit is des te begrijpelijker daar zij allen nog de herinne
ring droegen aan het gildeleven, zooals het was gegroeid 
en ontwikkeld tot aan de ontbinding. 

Bij het opstellen van een nieuw reglement hebben zij 
klaarblijkelijk niet willen vernieuwen, doch alleen aanpas
sen. 

Alhoewel veel uitvoeriger dan het reglement van 1722, 
dat slechts 26 artikelen omvat, is het reglement van 1805, 
op enkele punten van ondergeschikt belang na, de getrouwe 
weergave van de regelen sinds aloude tijden in voege en 
in eere gehouden door hun voorgangers. 

Het heeft echter vollediger willen zijn dan het vroegere 
reglement en omvat ook al de ongeschreven regelen, die 
vroeger werden gevolgd. 

Dit reglement omvat niet minder dan 158 artikelen. 
Het geeft aldus een zeer volledig beeld zoo van de orga

nisatie, als van de werking van het gild. Zijn uitvoerigheid 
was als bedoeld om, aan de latere generaties, een duidelijke 
handleiding te geven om, naar traditionneel gebruik, 
den voetboog te blijven hanteeren. 

* * * 
Wat echter uit dit statuut blijkt, is dat het Sint Jorisgild, 

bij de herinrichting onder het nieuwe regiem, alle officieele 
erkenning of privilegie heeft verloren. 

Daarvan kon ten andere met de begrippen van het nieuwe 
· regiem geen sprake meer zijn. 

Sint Jorisgild is een eenvoudige burgerlijke vereeniging 
geworden voor ·ontspanning en lichaamsoefening. 
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De sancties, die hun statuten voorzien ten aanzien hunner 
leden, hebben geen rechtskracht meer en geen publiek 
officier zal nog, voor de uitvoering ervan, gemachtigd 
zijn hulp of bijstand te verleenen. 

Evenmin zal nog eenig afgevaardigde van het magistraat 
der stad aanwezig zijn bij de verkiezing van hun bestuur. 

Noch het een, noch het ander is trouwens vereenigbaar 
met de rechtsopvattingen van het nieuw regiem. Aan onder
geschikte groepen wordt elk rechtsbestaan ontkend naar 
de begrippen die toen algemeen waren aangenomen. 

* * * 
Wegens zijn uitvoerigheid wordt dit reglement hier 

niet overgenomen, doch . in een aanhangsel in extenso 
gepubliceerd. 

Het is voldoende duidelijk, zoodat elk verder commentaar 
overbodig is. 

Het werd vermoedelijk geteekend door al de cc inzetenen 
d.w.z. de plaatselijke leden van het gild. 

Ze waren 18 in getal met Charles J;>hilippe Martens 
als Deken. 

3. - 1805- 1830 

Alhoewel het gild wellicht nooit veel meer dan 18 plaat
selijke leden heeft geteld sinds 1800, toch zal het in de 
eerste jaren zeer bloeiend geweest zijn. 

De tijdsomstandigheden waren te Deinze daartoe zeer 
gunstig. 

Het Keizerrijk had de welstand verzekerd. 
Handel, landbouw en nijverheid waren voorspoedig. 
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Leonard Lagrange, die omstreeks 1850 een geschiedkundige 
kroniek over Deinze schreef, houdt voor dat er cc in dien 
tijd meer kroonen te winnen (waren) voor alle de inwoners 
dezer stede als nu hedendaags dikke stuyvers n. 

De welstand en de weelde was zoo groot dat alle klassen 
der bevolking zich voor overdreven geldsommen overgaven 
aan kaart- dobbel- en lottospel (59). 

De kwaal moet zoo erg gewoekerd hebben dat bij art. 153 
van het reglement van 1805 het de leden verboden was 
cc geduerende de vergaderinge, ter kamer te speeten met de 
kaerte, teerlingen, daemberd, lotto ofte andere speeten 
hoegenaemt n. 

Met den val van het Fransche Keizerrijk zou daarin 
te Deinze verandering komen en op de voorspoedige jaren 
zijn dan gevolgd jaren van inzinking en later van schrij
nende ellende en armoede. 

* * * 
Op 20 Januari 1805 wordt voor de uitrusting van het gild 

gezorgd in overleg met die van Sint Sebastiaan. Zij zullen 
elk de helft betalen in den aankoop van een nieuwe groote 
trom, een trommel en een fijfer. (60) 

Groote feestelijkheden zijn immers nabij. 

* . 
* * 

Op 29 Juni 1806 nam de Kamer van Rhetorica cc Geen 
konst zonder Nyd » deel aan een cc redestrijd n te Wakken. 

Met een praalwagen verbeeldende den berg van Parnassus 
togen de leden van Rhetorycke naar Wakken. Zij werden 
vergezeld door de maatschappij voor toonkunst Ste Cecilia, 
het Sint Sebastiaans- en het Sint Jorisgild. 

Rederijkers, muziekanten en handboogschutters stapten 
op in hun kleurrijke uniformen, terwijl twaalf der voor-
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naamsteleden van het Sint Jorisgild te paard aan den stoet 
deelnamen, gedoscht in hun schitterende roode mantels. 

Een cc courrier >>in een met goud geborduurd en kostelijk 
versierd kleed reed voorop. 

Een menigte volk in allerhanqe voertuigen volgde deze 
weelderige stoet. (61) 

Het uniform van de leden van het Sint Jorisgild is als 
volgt beschreven in art. 4 van het reglement van 1895: 
driehoekte zwarte hoed, cocarde van witte en roode zijden 
linten, witte pluimen met rooden top; een roode schaar
laken kazak met zilveren of zilver geplatineerde knoppen, 
witte veste, zwarte broek, witte k·ousen en zwarte schoenen~ 

,Albyn Van den Abeele geeft deze kleedij aan als deze 
van de Deintsche kruisboogschutters van af de XVIIe eeuw .• 
Dit zal wel juist zijn. 

Niets laat veronderstellen dat de herinrichters in 1800 
in iets de vroegere kleedij zullen gewijzigd hebben. 

* * * 
Enkele weken nadien op 3 Augustus richtte het Sint 

Jorisgild een groote zilverschieting in. 
Vijf zilverprijzen waren te bestrijden: een zilveren 

koffiekan op den hoogvogel ; een zilveren melkkan en thee• 
pot op de twee hooge zijvogels, een dozijn zilveren lepels 
en een dozijn zilveren vorketten op de twee lage zijvogels. 

150 schutters waren opgekomen. 
Volgende gilden traden toe : Brugge, Diksmuide, Roese

lare, Izegem, Tielt, Kortrijk, leper,. . Meen en, Harelbeke·, 
Gent, Lokeren, Sint-Nikláas, ·Aalst, Dendermonde,· Ninove, 
Oudenaarde, Assche, Enghien en nog andere. · 

Het moet een feestelijke dag geweest zijn, die bonderde 
vreemdelingen naar Deinze had gebracht, waar dansfeesten 
en allerhande vermakelijkheden waren ingericht. (62) 
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Evenmin als te Wakken, liet het Sint Jorisgild zich onbe
tuigd, toen cc Geen Konst zonder Nijd n in 1811 een u prijs
kamp in dicht- en schrijfkunst n had uitgeschreven. 

Op 29 Juni te 3 uur cc vertrok de gansche stoet uyt (de) 
redezael rond de stad n. 

De ridderlijke gilden van Sint Sebastiaan en van den 
H. Georgius allen te peirde en in hun respectievelijke 
groene en roode kleedij namen deel aan den stoet ; 
naast de 22 muzikanten der stad insgelijks in uniform, 
de rederijkers en de mededingers. 

De stoet werd besloten door den cc Heer Meyer der stad, 
J. B. Ottevaere met zijnen adjoint, commissaris van politie, 
Bernard Van DeKeerenen een prachtigen praalwagen. (63) 

Spijts de gebeurtenissen die gepaard gingen met den val· 
van Napoleon, kwamen ccdtHeeren van Gent n in 1814/15 
schieten met hun gildebroeders van Deinze. (64) 

Regelmatig werden de rekeningen bijgehouden en onder 
de leden werd het aandeel in de jaarlijksche onkosten 
van het gild bepaald. 

Met zorg werden tent en wip onderhouden. 

* * * 
In 1815/16 is het ledenaantal gevallen op 14. Voor 16 

gulden en acht stuyvers wordt nochtans een nieuwe trom
mel aangekocht en deze 141eden betalen hun aandeel in den 
aankoop van een Dieuwen geborduurden standaard aan 
18 Paleys te Gent, die 66 gulden en 3 stuyvers heeft gekost. 

Dit vaandel is thans in het bezit van het Sint Sebastiaans
gild. 

De vergaderplaats van het gild was in de herberg u Het 
Gulden Hoofd n op de graanmarkt bij P.J. Delcroix. 

Van af 1817 doet het gild beroep op de Philharmonie 
van Deynze om haar feestelijkheden op te luisteren. 

Haar buitensteedsche leden zijn alsdan gestegen tot 7.(64) 
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In 1820 nemen de gildebroeders deel aan de groote prijs
schieting te Gent, ingericht op 6 Augustus ter gelegenheid 
van de Nationale Tentoonstelling der Nijverheid. 

Sinds het landjuweel van 1498 had Gent zooveel kruis
boogschutters niet meer vereenigd gezien. 

cc D~ St Jorisbroeders van Brugge deden hunne intrede 
binnen de stad met eene ongemeene pracht. Zij voeren. 
met de barge binnen, al in roode kleederen op het dek 
geschaard staande, terwijl een muziekkorps, ook in uni
forme, de vroolijkste feestakkoorden aanhief. De barge 
hield stil bij de Recolettenbrug, en begroette de stad met 
herhaald kanongeschut. 

De stoet der mededingende gilden was zeer prachtig ; 
de meeste waren, gelijk in vroegere eeuwen, in rijke oor
spronkelijke kleedij van verschillenden vorm en kleur 
uitgedoscht, en voerden hunne oude bannieren, schilden 
en eereteekenen met zich n. 

Brugge, Deinze, Tielt, Kortrijk, Nevele, Oudenaarde, 
Ninove, Eekloo, Aalst, Edingen, Assche en andere steden 
namen deel aan den strijd. 

De prijzen werden door de stad geschonken. 
Edingen behaalde den Jen prijs, Assche den 2en, Tielt 

den Jen, Deinze den 4en, Brugge den sen, die bovendien den 
prijs voor de schoonste kleedij won. (65) 

Het was voorwaar een eervolle uitslag voor een gild 
dat nog slechts 12 actieve leden telde. 

* * * 
Aan nieuwe levenskracht won het gild niet meer. 
Het ledenaantal verminderde bestendig. 
In 1824 telt het nog 11 leden. 
Finantieele moeilijkheden dreigen. 
De weelde en de welstand van de Fransche tijd is niet 

bijgebleven. 
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Op 14 Mei 1828 wendde het gild zich tot den stedelijken 
raad om een toelage te bekomen ter herstelling van de 
wip of minstens om toelating tot het aanwerven van cc ver
eerende (gewoonlijk gezegd honoraire) leden n. 

Op 18 Juni laat Burgemeester Claes weten dat de stad 
geen beschikbare middelen heeft, maar zeer gaarne zal zien 
dat het gild cc honoraire n leden tracht aan te werven. (66) 

* * * 
Op 17 October 1829 beslist het Stadsbestuur dat de hand

boogmaatschappij cc het Sint Carolusgild n, na den Fran
sehen tijd te Deinze opgericht, toelating kan verleend 
worden om een schietpaal te plaatsen op het oefeningsplein 
van het Sint Jorisgild. (66) 

Deze beraadslaging zal echter geen verdere onmiddellijke 
gevolgen hebben, aangezien op 14 Juli 1830 de leden van 
het Sint Carolusgild tot het Sint-Sebastiaansgild zijn 
toegetreden. 

4. - Teleurgang (1831-1848) 

De Septemberdagen van 1830 hadden de onafhankelijk
heid van het land ingeluid. 

Reeds op 6 September hadden Victor Verhoeye en Leon 
Gelling de driekleur op den toren geheschen. 

Nog was 1831 niet een jaar van rust en volkomen normaal 
leven, doch te Deinze in het bizonder deden zich geen 
.uitzonderlijke gebeurtenissen voor. 

* * * 
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Met het Sint-Jorisgild was het echter treurig gesteld. 
Weinig of geen activiteit zal het gild nog gekend hebben. 
Het gild van Sint-Sebastiaan betracht van uit Petegem 

naar Deinze over te komen. 
Tot het stadsbestuur hebben de handboogschutters een 

verzoek gericht om ook gebruik te mogen maken van het 
stedelijk schietplein, waar het Sint Jorisgild sinds 1756 
zijn wip had opgesteld. 

De stad beantwoordde dit verzoek gunstig, mits het 
gild van Sint Sebastiaan zich zou verstaan met de kruis
boogschutters. 

DQch de gildebroeders van Sint Joris blijken deze regeling 
niet genegen te zijn. 

Op 24 Januari 1831 richt het stadsbestuur volgend schrij
ven: 

<< Aen de Heeren Gildebroeders van Sint Jooris te Deinze. 
De Gildebroeders van Sint Sebastiaen hebben ons een 

aanvraag gedaen tot het plaetsen eener auxiliaire peerse 
op den zoogenaemden gaeypeerschmeersch. Wij hebben. 
daar in toegestemd onder voorbehoud van hun de stelplaats 
aen te wijzen nadat zij met Ued. broederschap in het vrien
delijk een oeffeninge concordat zullen aengegaen of voor
gesteld hebben bij hetwelk alle mogelijke oneenigheden 
zullen voorkomen worden en waer in een redelijken voor
rang en optie aen Ued. zal vergund worden. 

Alzoo wij rapporten ontvangen dat Ued. daer over in. 
onderhandeling weygerd te komen of ten minsten Ued., 
antwoord op gestelden dag en noch lang er na verzuymd 
te geven, dient dezen om Ued. uyttenoodigen aen een 
redelijk verzoek te volkomen in het belang van de algemeene 
rust en genoegen der borgers, dewijl wij een langer stil
zwijgen van Uens, wege, als een wezenlijke weygering van 
goede verstandhouding zouden moeten beschouwen en 
overzulks dusdanige ma~tregelen nemen. ·als aen eene goede 
en onpartijdige administratie betaemd. Het zal ons aen-

103 



genaem wezen binnen de 8 dagen Ued. antwoord te ont
vangen ofte vernemen dat de gildebroeders van St Sebas
tiaen een juiste aenhooring en concordat bekomen heb
ben». (67) 

Tot een vriendelijk akkoord kwam het niet. 
Het Sint Jorisgild wou klaarblijkelijk geen minnelijke 

regeling treffen over het gemeenschappelijk gebruik van 
het schietplein, waar het Sint Sebastiaansgild, dat sinds 
aloude tijden tot de Sint Marfensparochie had behoord, 
nog over een oefenplein beschikte in het Nieuw Park te 
Petegem-Kou ter ken. 

Het stadsbestuur trof dan zelf eene beslissing, waarvan 
het op ll Maart 1831 kennis gaf: cc aen de Gildebroeders 
van Sint Sebastiaen in Deynze n bij volgend schrijven: 

u Aengezien alle conciliatoire middelen zijn uytgeput 
om de gildebroeders van St Jooris te bewegen tot het aen
treffen met Ued. van een vriendelijk concordat opzigtelijk 
de wederzijdsche oefeningen, voor het schietspel, verteenen 
wij mits deze toestemming dat de auxiliaire peirse van 
Ued. gildebroederschap geplaets worde alwaer zulk door 
ons zal aengewezen worden ten welken eynde Ued. des 
Zaterdags voor het Collegie verzogt word te verschijnen, 
ons behoudend echter voor alle welzijn zelf een concordat 
d' office voor te schrijven indien er bevonden werd door de 
ondervinding dat de respectieve oefeningen aenleiding 
tot misverstand en tweespalt kwamen te geven hetwelk 
wij van Uwe vredelievendheyd geensints verwagten. n (67) 

* * * 
Sint Jorisgild verkwijnde hoe langer hoe meer. 
Ten andere een zware slag kwam het gild treffen. 
Op 21 Maart 1833 overleed te Deinze Charles Philippe 

Martens geboren te Vinkt op 5 Aprill740 in den gezegenden 
ouderdom van 92 jaar. 
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Met Hem verdween een vooraanstaand figuur uit het 
Deinze der laatste helft der XVJIIe en de eerste helft der 
XJXe eeuw. Onder het oude regiem was Hij Hoofdbailliu 
van Deinze. Jaren achtereenvolgens was Hij Deken geweest 
van het Sint Jorisgild, steeds zijn bezieler en weldoener. 

Met het afsterven van Charles Philippe Martens was 
de teleurgang van het Sint Jorisgild onwederroepelijk 
bezegeld. 

* * * 
Het gild telde in 1833-34 nog slechts 9 leden. 
Het volledig verval trad nu voor goed in. 
Reeds op 16 Aprill934 werd het gild vanwege het stads

bestuur gesommeerd u agtervolgens resolutie van den 
stedelijken raed van 14 dezer •••••• om de tente staende 
op stad meersch mitsgaeders ook de gaeypeers, binnen 
den loop der aenstaende maend Meye, behoorlijk te her
stellen ofte doen verdwijnen als ruïne menaceerende, 
zoo niet dat de stad er over zal beschikken als van verlaten 
catyl zig op haeren grond bevindende. n (67) 

Op-30 Augustus 1834 berichtte de stad andermaal aan het 
gild, dat << op onze aenschrijving van 16e April lest nr 4156 
hebben Ued, de erstelling der zoo genoemde peersch be
werkstelligd e welk het stedelijk bestuur met genoegen 
heeft gezien. Nogtans alzoo het voorriaemste der zaek 
te weten het verdwynen of in staet stellen der zoo afschuwe
lijke vervallen tent nog ongedaen is gebleven zoo nemen wij 
het als eene pligt Ued. ander en voor de leste mael mits 
dezen aen te zeggen dat er naer verloop van thien dagen 
door het stedelijk bestuur in het belang der publieke veylig
heyd en verbetering van den stedelijken eygendom gevolg 
zal gegeven worden aen onze omschrijving ten hoofde 
vermeld in de maetschappij binnen den bepaelden termijn 
geen gebruyk maekt van deze vergunning waeromtrent 
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wy daedelijk deszelfs bedenkingen zullen inwagten. n (67) 
Dit besluit bracht wellicht de volledige ontmoediging 

bij de overgebleven leden. 
Tot een herstelling van de tent kwam het niet meer. 

Noodgedwongen werd overgegaan tot den verkoop van tent 
en materiaal van het gild. 

Op 26 Februari 1835 verkocht Notaris Verhulst voor 
rekening der 9 overblijvende leden : tent, ijzerwerk, bout, 
reepen, leeren enz. (68) 

* * * 
Met de oefeningen zal het wel van dan af gedaan zijn. 
In 1837 richtte het Sint Sebastiaansgild, dat van meer 

levenskracht getuigde, een nieuwe peers op in het Park 
te Petegem en een tweede op den gaaipeersmeersch te 
Deinze, het oefeningsplein van het Sint Jorisgild sinds 
1756. (69) 

Toch bleven de leden nog vereenigd. 
Op 27 September 1846, bij het huldebetoon aan de gebroe

ders Emiel en Jules De Beil, eerste en vijfde in den prijs
kamp onder de athenea en colleges van het land, stapte 
het aloude ridderlijk schuttersgild van Sint Joris in den 
stoet, naast haar zustermaatschappij Sint Sebastiaan, 
de kamer van Rhetorica '' Geen Konst zonder Nijd ,, en 
allerhande vereenigingen. (70) 

Het einde was nabij. 
In de jaren van ellende en armoede, die in deze streken 

heerschten omstreeks 1845-48, tengevolge van de invoering 
van de mechanische spinnerijen en de achtereenvolgende 
mislukkingen van den oogst, ging het Sint Jorisgild te 
onder. 

In 1848 traden de overgebleven leden tot het Sint Sebas
tiaansgild toe. (71) 
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BESLUIT 

Na een bewogen bestaan verdween circa honderd jaar 
geleden <<de Societeyt van den staelen voetbaghen onder 
de bescherming van St Jooris onderhouden binnen de Stad 
Deynse in Vlaenderen n. 

Ongetwijfeld een der oudste vereenigingen van Deinze, 
was het gild vooral van beteekenis in de Middeleeuwen, 
toen het een voorname rol vervulde bij de verdediging 
der stad en de beveiliging der bevolking. 

Indien het na zijn wedergeboorte in 1657 nooit meer 
de waarde en beteekenis herwon, die het verworven had 
sinds aloude tijden, toch bleef het geacht en geeerbiedigd 
om zijn verleden en de traditie die het nog twee eeuwen 
lang wist voort te zetten en in eere te houden. 

Het verdween in 1848 in een tijdperk waarin vele andere 
kruisbooggilden ten onder gingen, maar dat anderzijds 
ook de herleving kende van enkele. 

Zeker zijn er kruisbooggilden die meer roem verworven. 
en meer luister hebben vertoond door hun geschiedenis 
heen. 

De gilde van<< Mijn Heere Sente Jooris binnen der Stadt 
V rijbede ende Poort van Deynse in Vlaenderen ,, heeft 
echter in de bewogen geschiedenis der Stad een eervolle · 
plaats bekleed, welke haar onafgebroken werd erkend om 
haar aloud en eerbiedwaardig bestaan. 
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REGLEMENT VAN I 8 0 5 

Statuten ende Reglement voor de Societeyt van den staelen voetboghen ; 
onder bescherminge van St Jooris, onderhouden binnen de Stad Deynse 
in Vlaenderen. 

ten TITEL 

Van de zaemenstellinge der Societeyt; vermogen en voorrechten van 
d' administratie ; Devoir der Amptenaeren ; Observatien der gemeyne 
societairen ; en plichten hunner bediende. 

16 Ver de e 1 in ge 

Van de zaemenstellinge der Societeyt 

Art i c 1 e te De Societeyt bestaet uyt Notabele perzoonen, zoo 
inzetene als afzetene, bij competenten oude ofte bij consent van ouders 
of voogden: alle staende ter goeden naeme, faeme ende reputatie. 

A r t. 2. Deeze verbinden hun ten inkomen in eene gifte aen de Socie-
teyt van elk seven guldens minstens ten titel van doodschuld, die ten afschey
den moeten betaelt worden ; beloven getrouwigheyd aen de statuten ; 
ende wel naemen,tlijk van te zullen voldoen hoofds-en hoofdsgelijke d'on
costen ; clevende aen het schietspel, decoratien en reereatien ; mitsgaders 
alle voordere, die geduerende hunnen tijd van societaire, bij meerderheyd 
van stemmen in wettige vergaederingen vastgestelt zullen zijn. 

Art. 3. D'afzetene societairen gestaen met een croone voor jaere-
lijksche contributie, boven hunne taire ; dienende tot onderhoud, van 
alle het gonne aen deeze societeyt competeert ; ende de welke moet betaelt 
zijn, ten daeghe van rekeninge, door hun ofte bij commissie. 

A r t. 4. Eiken Societaire voorziet zig t' zijnen coste van uniforme 
cleedinge, bestaende in eenen drijhoekten zwarten hoed ; cocaerde van 
witte en roode zijde-linten ; witte pluymen met rooden top ; eene roode 
schariaeken kazake, met zilvere, ofte zilvere geplatineerde knoppen; witte 
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veste, zwarte broek; witte koussens ; en zwarte schoenen : ende dit alles 
zonder eenige mengelinge van andere couleuren. 

A r t. 5. Allen Societaire is gehouden, van zig te bezorgen, eenen 
staelen voetboghe, met zijne accessoiren, binnen het jaer naer zijne 
incomste. 

A r t. 6. De Societeyt heeft eenen koning ; eenen bailliu ; en somwijlen 
eenen keyzer : de benoeming derzelve dependeert van de gevallen, voorzien 
bij den tweeden titel. 

A r t. 7. Ook heeft zij eenen deken, en twee of vier gezworne ; deeze 
benevens den koning of keyzer, en bailliu uytmaekende den administrativen 
bureau, bij den welken gevoegt word, eenen secretaris greffier. · 

A r t. 8. Oaerenboven is de Societeyt voorzien van twee hofmeesters 
of bezorgers ; eenen guidon ofte cornette ; en eenen ontfanger : mitsgaders 
van eenen of twee tambours, fifre, en cnaepe. 

A r t. 9. De benoeminge van Deken ; gezworne ; hofmeesters ; ende 
ontfanger zijn anual. Degonne van greffier ; guidon of cornette, dueren 
tot wederroepens. 

A r t. 1 0. Zij worden voor elke qualiteyt genoemt. bij bulletin secret. 
en separat scrutin. Het scrutin voor de bedieningen word's jaerlijks geopent. 
voor of naer het sluyten van de generaele rekeninge ; en alle scrutins worden 
geconeeteert door den Bailliu, ter presentie van d'administratie. 

Art. I 1. De relative meerderheyd van stemmen, attribueert de 
plaetze en in cas van pariteyt. word het ampt geconiereert bij den decisiven 
voys, van den Koning of Keyzer en niemant en kan zig van zijn ampt excu
seren op wat pretext het zoude mogen weezen. 

A r t. 1 2. Allen perzoon, hebbende de qualiteyten vastgestelt by 
den eersten artiele ende genegen zijnde om societair te worden mag zig 
presenteeren ter exercitie plaetze ende een geheel zomersaison door de 
societairen aengenomen worden om te leeren schieten : doch moet voor 
al zig door eenen societaire der societeyt doen aanbieden, als candidat. 

A r t. I 3. Den candidat bij balotage in generaele vergaederinge 
bekomende toe twee derde der voyzen ofte meer ; word medelit van de socie
teyt. prestantis prestandis : het contrarie geval, duidend zijne afkeuringe. 
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A r t. I 4. Alle scrutins, balotagen, ende bezwaerende of verplich-
tende besluyten, gebeuren in generaele vergaederinge, op pene van nulli
teyt. 

A r t. I 5. De presentie der twee derde van alle de residerende mem-
hers (: behoorelijk verrnaend zijnde door order van den Deken, bij ge
drukten biliette, t' hunnen huyze, daegs voor den dag dienende :) con
stitue·erd eene generaele vergaederinge. 

A r t. I 6. Den of de tambours, fifre, en knaepe worden aengestelt, 
door den Bureau Administratif, op den naeme der societeyt, volgens resultat 
van de generale deliberatie der societairen. 

A r t. I 7. Den standaert en echarpe voor den Guidon en trommels 
en fiuyte voor de tambours en fifre, berusten t' Hove ; en worden aldaer 
gelicht voor 't noodig gebruyk, en daer naer tot bewaeringe, wederom 
gedepositeert. 

2e V e r d e e I i n g e 

Van de vermogen, voorrechten en devoir van d'administratie 

Art. I 8. D'administratie, bestaende in nieuwen en ouden Koning 
of Key;er ; Deken ; twee of vier gezworne ; en Balliu : met bijvoeginge 
van den greffier ; heeft de regie ende directie van deeze gemelde societeyt ; 
en zorgt voor d'onderhoudinge en uytwerkinge van onze statuten en regle
ment. 

A r t. 1 9. Zij heeft de macht om te ordonneren ende gouverneren, 
alle het gonne niet speciaelyk en is uytgenomen ; naer reden ende equiteyt. 

A r t. 2 0. Zij beslist de zaeken van kleyn belang ; geeft arbitraire 
correctie ; en vonnist degonne, die buytenspoorigheden zouden begaen 
hebben, alhier niet ondersproken. 

A r t. 2 I. Zij disponeert over kleyne ·werkingen, niet beloopende 
boven de twintig guldens ; ende onthoud zig van ·de Societeyt te belasten 
of zaeken t' ondernemen, waer uyt moeijenissen ofte processen zouden 
connen resulteren, op priveen naems responsabiliteyt. 
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Art. 2 2. D'administratie reguleert de maniere van uytwerkinge 
der besluyten in generaele vergaederinge vastgestelt: en voorcomt de 
bezorgers van 't gonne zij te verrichten hebben. 

Art. 2 3. Doet ook sommier en verbaele recht, op alle oppositien. 
aen boeten en g'ordonneerde uytwerkingen: d'opposanten ten vervolge 
en diligentie van den Bailliu, daer over competentelijk geropen. 

3° V e r d e e I i n g e 

Van den Deken en Zyn pouvoir. 

Art. 2 4. Den Deken, (: als 't hoofd van d'administratie :) heeft 
het pouvoir discritionnaire: hij ordonneert den secretaris greffier. de 
societairen tijdelijk, en daegs te vooren bij billiette, door Hem, ofte bij 
order, door den secretaris onderteekent, te vermaenen, jgens alle ordinaire 
vergaederdaegen; annonceert aldaer d'ure tot deliberatien; balotagen; 
voyzingen ; religieuse diensten : publique exercitiën : festins en reereatien : 
mitsgaders begin en eynde van gemeene bier gelaege, volgens d'omstandig
heden van den dag. 

A r t. 2 5. Vermag ook estraordinairelyk doen vergaederen, tot 
het resolveren op nieuwe werken ; particuliere ondernemingen : begroet: 
brieven, en andere beschrijvingen : mitsgaders op begraevenissen ; diensten; 
uytvaerden ; ende particuliere Zielmissen die deeze Societeyt verschuldig 
is te doen celebreeren. voor de zielen der afgestorvene. confraters, naer 
dien zij hunne doodschuld betaelt hebben : ende jnsgelijks op alle andere 
diergelijke extraordinaire voorvallen. 

Art. 2 6. Jn alle deliberative vergaederingen exerceert den Deken 
de Policie ; hij annonceert het begin der resolutien ; exponeert de te verrich
ten zaeken ; accordeert het woord aen de Societairen op hunne vraege 
by toure tot het doen van alderhande voorstellen ; verwerpt degonne ter 
materie jrrelevant ; stelt de pertinente in motie ; aenhoord de discussien ; 
sluyt deselve ; consulteert de vergaederinge ; ende declareert ingevolge 
de meerderheyd of minderheyd van stemmen, haeren affirmativen of 
negativen wille : in cas van pariteyt word den voorstel aengenomen ofte 
verworpen, door d'uyttinge van den decisiven voys. 
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Art. 2 7. Ter absentie van Koning of Keyzer, heeft den Deken den 
pas van Eere ende den decisiven voys. 

A r t. 2 8. Ook uyt eracht van zijn pouvoir discretionnaire, vermag 
hij den entré te beletten tot de festins, aen alle mans en vrouwsperzoonen, 
die eenige societairen (:zonder zijn voorafgaende kennisse en consent:) 
aldaer zouden verstaen in te brengen voor compagne ; ende welkers pre
sentie,· aen de meerderheyd der conviven, om bekende redenen, onaen-

genaem zouden konnen weezen. 

Art. 2 9. Jn alle bijeenkomsten, word de kaerte van Policie, bij 
ordonnantie van den Deken, door den Bailliu uytgehangen en ingetroken : 
hij voorcomt de Societairen .bij de vermaenbillietten van d'ure der ver
gaederinge ; ook van de comparitien in uniforme, ende op boete en eed. 

Art. 3 0. Den Deken, ordonneert den greffier, de plaetzingen ten 
boeke, de gebaloteerde amptenaeren ; alle resolutien ; rekeningen ; acten 
van aenveirdinge der nieuwe Societairen; ende sluyt alle zittingen bij 
ordonnantie van het leste appel. 

A r t. 3 I. Hij dedecoreerd den Coning, naer zijne drij scheuten 
van eere ; ende decoreert den nieuwen Koning of Keyzer met dezelve 
decoratie. 

4e V e r d e e 1 i n g e 

Van den Eed. 

A r t. 3 2. Den Eed, bestaende in twee ofte vier members, zijn mede-
litten van d'administratie, ter presidentie van den Deken; zij plaetzen 
hun aenzijden van den nieuwen en ouden Koning of Keyzer en· Deken : 
en den Eersten (: volgens meerderheyd van stemmen :) exerceert het ampt 
van Deken, t'zijnder absentie. 

Art. 3 3. Den Eed, als memhers honoraire, bedeeden dezelve plaetze 
in alle cortegen en publique marchen. 
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se V e r d e e 1 i n g e 

Van d'Hofmeesters 

A r t. 3 4. De Hofmeesters ofte bezorgers zijn speciaelijk belast, 
zorge te draegen, ende te veilleren op het onderhoud en de bewaeringe 
van all d'effecten aen de Societeyt competerende. 

A r t. 3 5. Zij annonceren ter pastorye der commune van Onze Lieve 
Vrouwe deezer stede, ten daege der Coningschietinge; wien den titel van 
Koning bekomen heeft ; ten effecte van het zingen den gewoonelijken Lof
zang. Ende doen, aenstonts verslag aen den Deken van hunne missie. 

Art. 3 6. Voorders executeren zij alle de werken; tractementen; 
en andere becostingen door de Societeyt ofte d'administratie vastgestelt: 
zij zyn gehouden ten dien pointe, te blijven binnen de paelen der aen
gewezen sommen, op pene van privee responsabiliteyt, voor alle excressen
tie. 

6e V e r d e e 1 i n g e 

Van den Guidon 

Art. 3 7. Den Guidon ofte Cornette, is in alle cortegen ofte publique 
Marchen, gezeten te peirde ende gedecoreerd met eene echarpe. 

A r t. 3 8. Hij is draeger van den Standaert der Societeyt ; annon-
ceerd daer het behoord de Marche, en aenkomste van het corps der 
Societairen; ende brengt te retour d'antwoorde relatif, tot hunne receptie. 

A r t. 3 9. Is gehouden zig t' zynen coste te voorzien van een peerd, 
behoorelyk g'equipeerd; ende is verantwordelijk voor den Standaert 
en echarpe, die hem door de Societeyt worden toebetrouwt. 

A r t. 4 0. Ten daeghe van Cortege, of Marche, is hij vrij van kamer-
boete, op d'ure der vergaederinge ; ten aenzien van zyn equipement en 
monture. 
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7e V e r d e e li n g e 

Van den Ontfanger 

A r t. 4 I. Den ontfanger is gehouden d'inninge te doen van alle 
de quoten en andere inkomsten deezer Societeyt ; ook alle de boeten bij 
den Bailliu : mitsgaders te betaelen alle de schulden derzelve, jngevolge 
de g'ordonneerde listen, die hem tot dies gepresenteert en ter hand gestelt 
worden. 

A r t. 4 2. Hy verleent acquit van den ontfang ; ende trekt quitantie 
in, van de betaelingen. 

A r t. 4 3. Op den Maendag ofte Deyssendag naer Heylig Dryvul-
digzondag (: ingevolge het vastgestelt is :) presenteert hij, rond ten vier 
uren naermiddag, in generaele vergaederinge, zijne rekeninge, met alle 
de verüicatoiren en bewijzen daertoe relatü. 

A r t. 4 4. Idem doet de purgative rekeninge ten daeghe der Koning-
schietinge van Sint Sebastiaen : terug ter kamer gekomen zynde, naer 
't Eyndigen der Eerpleginge aen hunnen nieuwen Koning; en geeft over 
degonne nog schuldig gebleven zijn 't zynder ontlasting : om ter ordon
nantie van den Deken, door den Greffier gesloten, ende door hem en 4ito 
Griffier, geteekent te worden. 

ge V e r d e e 1 i n g e 

Van Den Greffier. 

A r t. 4 5. Den Secretaris greffier voerd de penne in alle vergae-
deringen, acteert ter ordonnantie van den Deken, alle resolutien, en andere 
acten de Societeyt regarderende, zoo van administratie, als. van policie 
en justitie. 

Art. 4 ·6. Hij stelt de processen verbael ter aenveirdinge van nieuwe 
societairen ; drukt in dezelve uyt, hunne verbintenissen, en onderwerpinge 
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aen de statuten; mitsgaders de sommen die zij beloft hebben te betaelen 
voor doodschuld ; en onderteekent benevens dito nieuwe societairen. 

Art. 4 7. Doet d'inschryvinge der zelve processen verbael, en ander 
acten, ten boeke ; redigeert, appostileert, calculeert, en liquideert de 
rekeninge; en jntervenieert op de purgative van diere; en dan gesloten 
zijnde, teekent dezelve benevens den ontfanger : draegt zorge voor alle 
d'archiven; ende geeft communicatie derzelve, ter ordonnantie van d'ad
ministratie. 

Art. 4 8. Schrijft alle de brieven en vermaenbillietten, met uyt-
drukkinge van dag, plaetze, en ure der vergaederinge ; door wiens order 
dezelve gebeurd ; of zij is op boete en eed ; ende of men moet compareren 
in uniforme. 

A r t. 4 9. Hy doet (: ter ordonnantie van den Deken :) het appel 
in begin en eynde van alle vergaederingen g'ordonneert op boete. 

A r t. 5 0. Alle het gonne noodig is toe zijnen bureau, word hem 
gelevert ten koste van de societeyt ; ende ontfangt jaerelyks ses guldens, 
ten titel van pensioen, voor zijne diensten ende besoignen ; boven veerthien 
stuyvers contant, voor inschryvinge van jderen nieuwen Societaire. 

Art. 5 I. In cas van ziekte, of ander wettigh beletzel, doet schrif
telijken inken aen d'administratie, geverifieert door Doctor of Chirurghien; 
anderzints absent zynde ter comparatie, zonder hem t' hebben doen 
remplaceeren door anderen habilen Societaire, vervalt in dobbel boete. 

ge Verdeelinge 

Van 't Devoir en Plicht ; der gemeynen Societairen. 

A r t. 5 2. Eenen waeren Societaire, staet de Societeyt te vooren ; 
hij behertigt alles wat tot nut en welzijn voor dies kan strekken ; hij is 
oprechten jveraar tot d'exercitie; en doet alle mogelijke devoiren, om 
door zijn adres en behendigheyd, de Societeyt in hoogsten roem en luijster 
te brengen. 

Art. 53. Hij onderwerpt zig aen zyne plichten, en onderhoud het 
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'goed order ; en 'respecteert, en doet hulde aen zijnen Koning of Keyzer ; 
obedieerd d'overheyd, en onderhoud de wetten. 

A r t. 5 4. In alle vergaederingen plaetst zig ter séance, den Koning 
of Keyzer ten hoofde ; daernevens den Deken, afgaenden Coning, eed, 
hofmeesters, guidon, ontfanger en greffier ; en dan alle de andere Socie
tairen volgens date van admissie, zonder distinctie van perzoonen of quali
teyt: den Balliu op 't ander eynde, in face van d'overheyd, ter beter opzicht 
der contraventien. 

A r t. 5 5. Ook in alle cortegen, marchen, en geleydingen van Koning 
of Keyzer, gedraegt eenen Societaire zig lofbaer, respectueus, en modestig • 
observeert zijnen rang • en staet ter correctie van den Bailliu, ten aenzien 
van d' orderplicht. 

Art. 56. 
bode, bij alle 
ges telt. 

1 oe Verdeelinge 

Van Den Cnaepe 

Aen den Cnaepe: word g'attribueert de functie van camer
de vergaederingen, ende word ook als dusdaenigen in eede 

Art. S 7. Hy verrnaend de residerende Societairen tot alle ver-
gaederingen, daegs te vooren t' hunnen huyze bij billiette daer toe relatif, 
ende behoorelijk door den .Deken ofte t• zijnder ordonnantie, bij den greffier 
onderteekent. 

Art. S 8. Verrnaend ook op de keyzerscheute alle Societairen, zoo 
inzetene, als afzetene, ende be~omt voor 't ver~n van jderen afzetenen 
Societaire, ses stuyvers eens par ure, voor gaen en keeren. 

A r t. 5 9. Aen de relaezen die hij danaf doet, word volle geloove 
gegeven : behoudens uytdrukkende, wanneer hij verrnaend heeft, ende 
in wiens handen hy ten liuyse der respective Societairen, het vermaen
billiet gelaeten heeft. 

Art. 6 0. Voorders is hy schuldig aen het corps, alle slag van dierist-
baerheyd ; resulterende uyt zijne qualiteyt van Cnaepe. 



Art. 6 1. Den Cnaepe is gesallarieerd, en bekomt uniforme. Zijn 
gage en cleedinge word gedetermineerd bij particuliere besluyten. 

1 Je Ver de e 1i n ge 

Van Tambours en Fifre. 

Art. 6 2. Den of de Tambours en fifre bevinden hun in alle publique 
exercitien, cortegen, en marchen; aen het hoofd van het corps. 

Art. 6 3. Zij annonceeren de publique exercitien, daegs· te vooren 
met trommel en fluyte, rond de stad. Deze instrumenten worden hun 
door de Societeyt ter hand gesteld. 

A r t. 6 4. Deeze zijn ook gesallarieerd, en bekomen uniforme'; en 
hunne gagen en cleedingen, worden jnsgelyks gedetermineerd bij parti
culiere besluyten. 

ne TI TEL 

Raekende het Schietspel voor Koning of Keyzer en Bailliu ; Respect 
en hulde aen dito Koning of Keyzer ; Generaele Exercitien ofte Schietingen 
by begroetbrieven ; Publique feesten, festins, en banquetten ; Poliele en 
Boeten. 

te Ver de eli n ge 

Van de Koningschietinge en Bailliu. 

A r t. 6 S. Den eersten Municipaelen Magistraets:perzoon van deeze 
stad, membre honoraire de droit, voor de gevallen van wettig beletzel, 
op den voet voorgeschreven by de wetten in materie van Policie ; vermag 

118 



n die qualiteyt, op beylig Dryvuldigzondag, dag van de Koningschietinge, 
op d'ure daertoe aenzocht zijnde ; de dry eerste scheuten van Eere te schie
ten. 

A r t. 6 6. Den Koning bekomt zyne qualiteyt door het afschieten 
van den Koning: voghel, ofte het meeste getal in den hanghel. 

Ar-t. 6 7. Hij word gedecoreerd met het koning:lijk cieraed be-
staende in eenen zilveren vergulden voghel, aen een roodzijden lind; hij 
heeft den pas van eere, en den voys decisif, in alle plichtigheden ende 
deliberatien van de Societeyt; hem word achtien guldens courant g'attri
bueerd (: ontfangen ten daege van rekeninge :) voor zijn adres ; ende hij 
heeft dry schooten van Eere ter eerstvolgende koningschietinge : naer 
welke dry schooten, hij zyne decoratie aen den heer Deken overgeeft, die 
dezelve aen de peersse hangd, om wie koning zal geworden zijn, daermede 
te decoreeren. 

A r t. 6 8. Den afgaenden koning behoud voor geheel het jaer de 
plaetze naest den nieuwen Coning en blijft membre administratif : en 
naerdien vervalt de plaetze volgens rang. 

A r t. 6 9. Eenen afzetenen Societaire, koning bediedende, is in 
dien gevalle gehouden, te kiezen domicilie binnen deeze stad, ten fine 
hem aldaer te comen aenbieden, alle d'eerbewijzen die hem toecomen. 

A r t. 7 0. Den Koning word Keyzer door den koning : voghel, drij 
naer elkander:volgende jaeren af te schieten, ofte alzoo drymaal, het meeste 
getal in den hanghel gewoonen t' hebben. 

A r t. 7 1. De Societeyt vereerd den Keyzer met een cieraet van dry 
zilveren vergulde vogheltjens ; hij geniet alle de preeminentien en jaer
lijksche contributie, aen den koning g'attribueerd, en is vrij met zijn Com
pagne, in het ordinaire tractement. 

A r t. 7 2. Den Keyzer is niet gehouden, volgende Coningschietingen 
toetetaeten : dog deeze konnen naer prealable arrangement door hem, 
met de Societeyt genomen, plaetze hebben. 

Art. 7 3. Den Bailliu bekomt zijn ampt, bij het afschieten van het 
eerste stuk van den koningvoghel ; ook kop, vleder of stert : mitsgaeders 
het meeste getal op een naer in den hanghel. 

Art. 7 4. Hij verkrijgt dit ook bij commissie van den koning die 
deeze·beide qualiteyten zoude gewoonen hebben: ende hij word terzelver
tijd, membre administratif. 
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Art. 7 5. Hy veilleert op d'uytwerkingen van alle de wetten, besluy-
ten, en deliberatien van de Societeyt ; observeert en doet observeren het 
goed order en discipline in alle publique cartegen ; marchen ; vergeley
dingen ; exercitien ; en vergaederingen : hangt uyt, en trekt in, ter ordon
nantie van den Deken, de caerte van Policie in alle generaele zittingen, 
en publique exercitien ; denonceert alle contraventien ; en vervolgt d'in
ninge der boeten. 

2e V e r d e e 1 i n g e 

Van 't Respect en hulde, aen Koning of Keyzer 

A r t. 7 6. De hulde bestaet, in het geleyden den Koning of Keyzer, 
in order en rang (: naer het afschieten van den koningvoghel :) van de 
peersse ofte exercitieplaetze, tot de Kerkke van Onze Lieve Vrouwe, binnen 
deeze stad ; hem aldaer (: volgens het verschuldig respect :) de eerste plaetze 
aenbieden, en met hem aenhooren den gewoonlijken Lofzang, ter eauzen 
zijnder vereffinge : va·n daer hem te geleyden ter ontmoetinge der Societeyt 
van den handboghe, hem komende feliciteren en ververschinge toebieden 
t' hunnen hove ; daernaer hem wedergeleyden tot den hove deezer Societeyt; 
ende ten acht uren ' s avonts, in gelyke order, hem conduiseren t' zynen 
huyze ofte domicilie. 

A r t. 7 7. Des anderdags, den Maendag of Deyssendag naer beylig 
Dryvuldigzondag,hem in gelijk order t'zynen huyze uythaelen, conduiseren 
ter ordinaire jaerlijksche Misse van Requiem voor de zielen van alle d'af
gestorvene Societairen deezer Societeyt ; met hem offeren ; en hem (: naer 
't eyndigen van den Dienst :) wedergeleyden ter kamer ofte vergaeder
plaetze der Societeyt. 

A r t. 7 8. Des namiddags met hem, het ordinaire traetement bij-
woonen (: ofte ten waere het verschoven zoude zijn, tot den Deyssendag :) 
en hem rond ten dry uren geleyden naer de peersse ofte excercitieplaetze, 
om den prys ofte prysen te schieten ; van daer hem weergeleyden ter kamer ; 
en des avonts hun, met hem verlusten en vermaeken, bij bal ofte ander
zints. 

Art. 7 9. Den dag der koningschietinge van Sint Sebastiaen, word 
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onzen Koning of Keyzer, in order geleyd van de kamer ter ontmoetinge 
van dito Societeyt, om hunnen nieuwen koning reciproquelijk te feliciteren, 
en ten deezen hove ververschinge te presenteren ; ende naer dies de gemelde 
Societeyt t' accompagneren tot op de Leybrugghe ; en naer genomen 
afscheyd, hem weder in order, t' onzer kamer te geleyden, tot het aènhooren 
de purgative rekeninge. 

A r .t. 8 0. Op den dag van Sint Jooris, word den Koning of Keyzer 
door de Societairen van de kamer in order ten z;ij_nen huyze uytgehaeld ; 
ende jnsgelyks geleyd ter Kerkke, alwaer eene Votive Misse solemoelijk 
gecelebreerd word, ten coste van deeze Societeyt, tot continuatie van den 
roem en eere, bij de Societairen; door hunne waepenen bekomen ; in dezelve 
met hem offeren ; en naer 't eyndigen, hem weergeleyden ter gemelde 
kamer ; ende des avonts, rond ten acht uren, hem gelijkelijk naer zijn huys 
geleyden. 

Art. 8 I. Op den meer gemelden beylig Dryvuldigzondag, word 
den Koning of Keyzer, van de kamer jnsgelijks in order ten z;ijnen huyze 
uitgehaeld ; geleyd naer d'hoogmisse ; offeren ; en weergeleyd ter meer· 
gezeyde kamer deez;er Societeyt. 

A r t. 8 2. Ende des naermiddags, naer den godelyken Dienst der 
Vesperyen, van de kamer geleyd ter exercitieplaetze, om den koningvoghel 
op nieuws te schieten. 

Art. 8 3. By extraordinairen Dienst of Misse van Requiem voor 
eenen overledenen Societaire, en word den koning of Keyzer, maer in 
order geleyd, van de kamer, naer de Kerkke; ter offerande; en weder ter 
Societaire kamer. 

A r t. 8 4. Men moet den Koning of Keyzer in alle vergaederingen 
in hoogachting houden, en volgens plicht eerbieden en respecteren ; en 
in alle cortegen, marchen, geleydingen, en begroetingen, zoo binnen als 
buyten deeze stad, hem ten hoofde het word laeten voeren, en complimen
teren de vremde Societairen der ander Societeyten : ten waere hij den 
Deken daermede belaste. 

Je V e r d e e I i n g e 

Generaele Exercitien, en Schietingen by Begroet:brieven. 

Art. 8 5. Allen Societaire vermag den cnaepe te lasten van de peersse 
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te voorzien, van eenen, of dry voghels, t' zynder exercitie : mitsgaeders 
van vijf voghels, bij ondertingen combat. 

Art. 8 6. En mogen vervolgens tusschen doelen schieten t'allen 
tyden voor zoonenondergang. 

A r t. 8 7. De koningschietinge, naer den Goddelyken Dienst der 
Vesperen, op beylig Dryvuldigzondag moet altyd (: mogelijk zynde :) 
plaetze hebben; en zelfs niet uytgestelt worden, voor d'absentie van den 
Koning. 

A r t. 8 8. Allen residerenden Societaire, is gehouden van mede 
te schieten; ende d' afzetene worden er g' admitteert, en hebben d'opsie 
van daer in deel te neemen, mits volcamende aen den artiele 68. 

A r t. 8 9. Niemant, wien hij zij, en zal vermogen naer den Koning-
voghel schieten, ten zij alvooren geschoten zijn, de dry schooten van eere 
door den eersten officier deezer stede ; ende de drij schooten van eere, 
door den Koning. 

Art. 9 0. Den Maendag (: of Deyssendag :) daernaer, is het de ordi-
naire prysschietinge ; den prysvoghel bestaet uyt dry guldens, die den af
schieter profiteert uyt de kasse der Societeyt. 

A r t. 9 1. Deeze exercitie heeft plaetze op een der voorzeyde daegen, 
voor, of naer het ordinaire tractement ; en Diemant en is verbonden van 
als dan mede te schieten : nemaer het staet allen afzetenen vrij, van daer 
deel in te neemen, mits betaelende vijf stuyvers in den heropen prijs. 

Art. 9 2. De Societairen Schutters, vermogen den prys t'augmen-
teren ; en zelfs meer prysvoghelen te schieten, ingevolghe zij convenieren 
te suppleeren, naer hun wel bevallen. 

A r t. 9 3. Wiens Pyl den voghel zal afhaelen, bekomt den titel of 
prys, die er aenvast is : en daerom en is het geenzints gepermiteert van met 
een anders boghe of pyl te schieten, zonder bekomen consent of toestem
minge ; anders is den eygenaer van diere gerechtigh tot den titel of prys, 
die er mede zoude gewoonen zijn. 

A r t. 9 4. Bij dien dat het gebeurde dat jemand den voghel van 
eere, zoodaenig trof, dat hij palanceerde om te vallen en een wynig naardien 
beneden storte : schoon er eenige scheuten naer gelost zouden geweest 
hebben, zonder hem eenige alteratie door 't raeken van voghel sprange 
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of peersse toegebracht t'hebben, den zeiven voghel moet erstelt worden 
en d'eerste scheute gegeven worden aen dengonne die hem dusdanig zoude 
getroffen hebben. 

A r t. 9 5. Ende ten opzichte van een prysvoghel die ter gelyke eauzen 
zoude beneden komen; dezen moet gelost worden onder den medeschietende 
Societairen ter uytzonderinge dergonne die reeds hunnen tour voldongen 
hebben naer dito voghel die op het gezeyde point gebracht was, dog den
gonnen die hem dusdanig gestelt heeft, heeft recht van een lot meer op zynen 
naem, daer in te neemen voor zyn adres. 

A r t. 9 6. Inden gevalle dat eenen Societaire twee mael naervolgende, 
den koningvoghel g'emporteert hadde; zijn alle de confraters zoo resi
derende als afzetene, verbonden, van op de keyzerschoote present te zijn en 
mede te schieten. 

Art. 9 7. Indien bij resolutie (: op Sint Joorisdag :) eene begroetinge, 
ofte generaele beschryvinge, voor den zomerzaizoene vastgestelt is ; ende 
dat dezelve plaetze heeft : ofte dat deeze Societeyt zig door andere Socie
tairen g'inviteert vind, voor combat, ofte prys schietinge ; zal het eenjege
lijk vrij staen vandaer (: medeschietende :) deel in te neemen ; mits achter
volgende ende volkomende aen onze bespreken en conditien ; bij d'invi
tatie brieven uytgedrukt. 

A r t. 9 8. Het is. hoogelijks verboden aan allen Societaire deezer 
Societeyt, van voor zig zelfs profyt ofte privative rekeninge te schieten, 
nog zig in diergelijke exercitien af te scheyden ofte aftezonderen van ons 
corps. ende zig bij andere te vervoegen ; ofte zig op een ander Societeyts 
naeme op te geven ende schieten; ten waere hij zig alleen van deeze Societeyt 
in zortgelyke exercitien vond, ende geen llledemaet en hadde, tot het for
meren van een ordinair Peleton. 

A r t. 9 9. De Societairen t' zaemen schietende in alle begroetingen 
voor zilvere prijzen hetzij binnen deze stede ofte alom elders, zal voor 
zijn adres in 't afschieten van eenen prys, voorenuyt profiteren het fatzoen, 
indien hij den prys ingevolge zijne heropen weirde aanveird : nemaer mag 
de prys voor de generaeliteyt laeten, met verlies van een derde van dito 
fatzoen. 

A r t. 1 0 0. De becostingen van beschrijving voor combat, ofte prys-
schietingen, die bij generaele resolutie vastgestelt zijn, kommen allen 
ten coste der Societeyt : nemaer degonne bij eenige particuliere onzer 
Societairen, bij toestemminge onzer administratie, zijn alle ten laste van 
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deze schutters : ende de Societeyt en is in dien gevalle maer gehouden, 
van te preteren 't Hof; Standaert; peersse; en andere bezittende benoo
digbeden, dienstig tot zulkdaenige exercitien. 

A r t. I 0 I. Indien den sevensten pennink van den inleg, voor de costen 
gereserveert word ; zal denzeiven dienen, tot 't ontvangen der vremde 
Societairen ten bove, om hun den wijn van eere te presenteren. 

A r t. I 0 2. 't Exercitie : ceremonial ; word ten hoofde gepleegd 
door den Koning of Keyzer ofte ter ordonnantie van deeze, door den Deken, 
Eed en Bailliu : en 't overig util door d'hofmeesters. 

4" V e r d e e 1 i n g e 

Van d'ordinaire Publique Feesten; Festins en Banquetten. 

A r t. I 0 3. Heylig Dryvuldigzondag, is bet grooten feestdag, ten 
opzichte van de koningscbietinge ; ook dag van gemeene biergelaege, tot 
zooverre als den tijd, door den Deken bepaeld staet: ten zeiven daegbe 
word den Koning des morgens uyt zijn buys gehaeld, alwaer hij de Socie
tairen onthaeld met eenen dejeuné; bestaende in boterhamen; koeken • 
thée; caffé; en liqueur. En des naermiddags naer dat den koningvoghel 
geschoten is, word, er een festin van wegben de Societeyt van Sint Sebas
tiaen, aen deeze Societeyt gegeven : en des avonts, ten buyze van den nieu
wen koning, een desert van gebaken goed zonder meer ; benevens bier 
of wijn naer geliefte. 

A r t. 1 0 4. Den Maendag ofte den Deyssendag daernaer ook dag 
van gemeene biergelaege ; geeft den Koning, t' zyner uythaelinge des mor
gens, eenen déjeuné ; bestaende als vooren in boterhamen ; koeken ; tbée ; 
caffé en liqueur. 

A r t. I 0 5. Des middags is het groot banquet ten Hove (: ten waere 
bet tot op volgenden dag verzet waere :) alwaer alle residerende Societairen, 
met hunne buysvrouwe ofte and·ere g' accepteerde compagne, zig ter tafel 
presenteren: d'afzetene Societairen hebben gelyk acces tot de tafel met 
hunne vrouwen ofte andere g'accepteerde compagne; mits de tafelcosten 
a part gerekent en betaelt worden : en jderen residerende Societaire staet 
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voor de tafelcosten pro parte verbonden, en word daerom altyd voor twee 
perzoonen gereken~. 

Art. I 0 6. Ten daeghe van het tractement is er des avonts eenen 
soupé, in gelyker manieren als hier vooren, ofte ten waere anders gere
solveert. 

Ar-t. I 0 7. Den ordinairen bal, heeft altyd plaetze ten daege van 
het tractement om thien uren 's avonts ; alwaer alle de Societairen van den 
handboghe, benevens hunne vrouwen ofte g'accepteerde compagne g'in
viteert worden. ook ten overstaen ende bij consente van den Deken deezer 
Societeyt vermag allen Societaire der beide Societeyten, aldaer te brengen 
zijne kinderen en naeste bestaende, zijnde boven de sesthien jaeren oud; 
ter uytzonderinge nogtans, van de mannelijke hoofden, die geen lit, ofte 
wiens vader geen membre van een der beyde dezer Societeyten en is mae
kende, dog dusdaenige treffelyke vremde lieden der beyde geslachten 
mogen er g'admiteert worden. 

Art. l 0 8. Des anderdags den Deyssendag (: ofte ten waere dit 
's Maendags plaetze hadde :) is het wederom dag van gemeene biergelaege; 
ende naer de rekeninge en voysinge, is er eenen Soupé ; die voor de gene
raliteyt in de rekeninge gesteken, en uyt de gemeenzaemheyd betaeld word. 

A r t. I 0 9. Den dag der koningschietinge van Sint Sebastiaen, 
geeft deeze Societeyt, a~n dito Societeyt van Sint Sebastiaen een festin 
ofte regal, tot het feliciteren van hunnen nieuwen koning. 

Art. 1 1 0. Op Sint Joorisdag, is het grooten feestdag, ten opzichte 
van den Patroon van deeze Societeyt ; het is dag van gemeene biergelaege, 
als de ander geciteerde: de~ morgens word den Koning t'zynen huyse· 
uytgehaeld door de Societeyt, die hij den ordinairen dejeuné presenteert ; 
daernaer word hy ter Solemnele Votive Misse geleyd; en des avonts word 
den Koning wederom t'zyn~n huyze geconduiseert, alwaer hij de Societairen, 
met eenen ongeborneerden soupé mag onthaelen naer geliefte. 

A r t. 1 1 I. De Societeyt van de Patroneele Misse ter kamer gekomen, 
zijnde; bestemd den Deken d'ure, wanneer de resolutie des naermiddags 
haeren aenvang zal neemen. 

Art. 1 1 2. Ter zittinge, proponeert den Deken de noodige schik-
kingen tot de aenstaende schietinge van den Koningvoghel, ofte in den 
hanghel ; den prijs of prysvoghels ; 't Devoir van den Cornette ; en· de 
banquetten en tractementen op die daegen geplogen. 
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A r t. 1 1 3. Hij brengt voorders in motie of er tot exercitie eenen 
onderHogen combat zal plaetze hebben ; ook of men geduereode den 
jaere, vremde confrerieo zal inviteren tot het Schietspel : ende alles het 
goone, 't welk in dien gevalle, de ooodzaekelijkheyd ende het goed order 
kan verheysschen. 

A r t. I I 4. Den Deken consulteert de Societeyt, om Misse van 
Requiem, de prysschietinge, tractement en bal, te houden op den Maendag 
ofte die te verschuyven op den Deyssendag, daegs naerdieo : ende in cas 
van verschuyvinge, zal dan des Maeodaegs gebeuren, d'ordinaire geoeraele 
rekeninge ; en kiezioge. 

58 V e r d e e 1 i o g e 

Van de Policie en Discipline 

A r t. I I 5. De Policie, is een regeringe die ter uitwerkinge staet 
van de Regie : de misbruyken van diere en glisseroe maer daerin, door 
een slappe regerioge, ofte eeoe teenemael regeeringsloosheyd : de discipline 
en is geen last, als men die door geduerig exerceeren gewoon word ; want 
door negligentie van de Policie te doen onderhouden, word de discipline 
in haer eygen, eenen fardeau. 

A r t. I 1 6. De statuten en reglement ; is eene vaste wette voor alle 
de Societaireo: de regie van diere, hangd af, van d'administratie: deeze 
belast d'hofmeesters, de toezicht op alle nieuwe werken ; becostingen van 
cortegen; marchen, exercitien; festins; banquetten; bal; ofte andere 
geresolveerde ende vastgestelde benoodighedeo. Houd voor het devoir 
van allen ampteoaer ; thoond aeo de plicht van allen gemeynen Societaire ; 
en doet sommier recht, op alle misbruykeo, door den Bailliu aengeklaegt, 
die daerop de surveillance is hebbende. 

Art. 1 1 7. Dan tot onderhoudinge van alle deeze, word een jeder 
belast, met d'observatie van diere; ende hem te gedraegen als waeren 
jeveraer, en voorstaende-r deezer Societeyt. anders contrarie doende aeo 
deeze onze pointen ende articlen ; zal vervallen, in de penen, boeten, bruiken,_ 
ende amenden, zoo volgt. 
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6e. Ver de e 1 i n ge 

Van de Boeten; Penen; Bruiken; ende Amenden 

A r t. I 1 8. Ordonnantie voor de Societeyt van Sint Jooris deezer-
stede ; toe te kennen de misbruyken, op onze statuten en wetten, bij 't voo
renstae~de reglement vermeld. 

Ar i 11 9. Den Bailliu deezer Societeyt, is gehouden; in alle publique-
schietingen, ende generaele beschrijvingen ; voor 't begin der zelve overluyd 
ende verstaenbaer te leezen den naervolgenden article, op boete van thien 
stuyver. 

A r t. I 2 0. Met permissie van die 't behoord, ende privilegie van 
over oude tyden ; staet het ons vrij, te schieten met den staeten voetboghe : 
waerom wij mits dezen allen omstaende-r verwittigen, van zig te meyden 
van schaede of schande ; mits wij voor alle ongelukkige voorvallen, niet 
in te staen en hebben, en daervan ten volle ontstegen zijn. Daerom elk 
vermeyd het gevaer en perykel. 

Art. I 2 1. Op de vijf ordinaire vergaederdaegen moet allen Socie-
taire in uniforme zijn op boete van thien stuyvers. Alle degonne, wien een. 
ofte meer deelen van d'uniforme zal manqueren ; verbeurt eene boete 
van tblen stuyvers. 

A r t. I 2 2. Allen Societaire, moet voor den eersten dopslag van. 
d'ure, ter kamer ofte vergaederplaetze deezer Societeyt present en in 
't appel zijn; anders boete van thien stuyvers. 

A r t. I 2 3. Gelyk zij ook present moeten zijn, in het uythaelen,. 
en weer ten zynen huyze geleyden, van den Koning of Keyzer ; op boete 
van thien stuyvers t'elker reyze. 

A r t. I 2 4. Eenen afzetenen Societaire Koning bedegen zijnde, 
is gebonden van zig altyd tydelijk gereed te houden t'zynder gecozen 
domicilie, wanneer de plichtigheden verheysschen van zynen perzoon 
aldaer uyttehaelen ofte naer dies te vergeleyden t'elkens op boete van. 
twee guldens. 

Art. 1 2 S. Den Koning of Keyzer, en mag t'zynder uythaelinge, 
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en thuysgeleydinge, boven den gespecifieerden dejeuné, ofte désert niet 
gaen ; t' elkens op boete van twee guldens. 

Op Sint Joorisdag, des avonts, is hij tieher van de Societairen t'onthaelen, 
met eenen Soupé naer geliefte. 

A r t. I 2 6. Bij alle conduiseringen van den Koning of Keyzer ; 
zoo van of naer zijn huys ; naer de Kerkke ; ter offerande ; tot den Lofzang ; 
naer de kamer ; naer de peersse of exercitiepiaetze ; ofte naer ende te retour 
van de Sodeteyt van Sint Sebastiaen: zal t'elkens bij manquement van 
perzooneie presentie, jdern Societaire iocureren eene boete van thien 
stuyver ; hetzy op ordinaire als extraordinaire vergaederingen. 

Art. I 2 7. De boeten, die op 't eerste appel, des naermiddags, ter 
extraordinaire vergaederingen, g'incureert zullen worden ; mogen door de 
presente comparanten, tot' er helft vertairt worden. 

A r t. I 2 8. En op alle vergaederingen, verrnaend zijnde op boete, 
ordonneerd den Deken naer t'eyndigen der zittinge een leste appel, dunkt 
het hem goet, alwaer allen absenten Societaire eene boete van vijf stuyvers 
incureert. 

A r t. I 2 9. Op de koningschietinghe, moet allen residerende Socie-
taire presentelyk medeschieten, op boete van thien stuyvers. 

A r t. I 3 0. Gelyck ook op de Keyzerschoote alle residerende ende 
afzetene Societairen present moeten zyn, ende gehouden zijn van mede 
te schieten, op boete van drij guldens. 

A r t. I 3 I. Niemant en vermag naer den koningvoghel te schieten,' 
voor aller de drij schooten van eere gegeven zijn door den eersten Muni-· 
cipaelen Magistraetsperzoon, en degonne van den Koning, op boete van 
eenen gulden. 

A r t. 1 3 2. Indien zulkdaenigen moedwilligen schutter den koning-
voghel quaeme te quetsen, ofte eenigszints dep1umeerde, incureert boete 
van dry guldens. 

A r t. · 1 3 3. Thans bij herhaeling van schieten, verbeurt boete van 
ses guldens, boven arbitraire correctie, als stoorder der exercitie. 

A r t. 1 3 4. Wien met een anders boghen of pijl schiet, zonder voor-
afgaende consent, verbeurt boete van thien stuyvers, boven het verlies 
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van den titel of prys, die hij er mede zoude gewoonen hebben; indien den 
eygenaer van dito boghen of pijl, het begeerd. 

A r t. I 3 5. Ook wien ter presentie van andere Societairen deezer 
Societeyt van zijne medernaets zig afzondert om voor eygen rekeninge ; 
of met vremde Societairen ; ofte op den naem van een ander Societeyt, in 
combat ofte generaele beschryvinge te schieten verbeurt eene boete van 
dry guldens en thien stuyvers. 

A r t. I 3 6. Wien ook eenen afgescheyden ofte gewezenen Societaire 
dezer Societeyt zal permitteren van te schieten op onze peersse naer prys
vogelen, ofte in den doel ; verbeurt eene boete van thien stuyvers ; ende 
degonne die met dusdaenigen medeschiet, verbeurt het dobbel. 

Art. I 3 7. In het ordinaire tractement, moeten allen residerenden 
Societaire met zyne huysvrouwe, ofte andere voortreffelijke perzoon, 
compareren ter tafel; op pene van te verbeuren, den taux par copel g'ac
cordeert : het zij hy getweeen, alleen, ofte niet en compareerd. 

A r t. I 3 8. Die de generaele rekeninge niet bij enwond, incureerd 
boete van thien stuyvers. 

A r t. I 3 9. Idem degonne purgatif, gelyke boete van thien stuyvers 
als vooren; ende die ten zeiven daege, zijne schuld niet acquiteert, staet 
ten vervolge van den Bailliu, bij order van d'administratie. 

Ar t. I 4 0. Ter ontmoetinge van den nieuwen Koning van Sint 
Sebastiaen, incureerd allen absenten Societaire, eene boete van thien 
stuyvers. 

Art. I 4 I. Als mede ter uytleydinge, en ·het conduiseren van dito 
Koning en Societeyt tot op de Leybrugghe, dezelve boete van thien stuyvers. 

Ar t. I 4 2. Naer genomen afscheyd van dito Societeyt van Sint 
Sebastiaen, conduiseert men onzen Koning of Keyzer in ordre ter Camer, 
anders boete van thien stuyvers. 

A r t. I 4 3. Bij afleyvigheyd van eenen residerenden Societaire, 
moet men 't lijk ter aerden conduiseren, op boete van thien stuyvers. Ende 
jndien men het cadavre ter aerde bestellen moet, bij ordre van d'adminis
ratie ; benoemt den Deken uyt de jongste Societairen, de vier draegers. 
Den genommeerden draeger, die zijnen post niet en vervolt, incureert 
gelyke boete van thien stuyvers; en bij zijnder absentie eenen gulden. 
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Art. I 4 4. Niemant en zal vermogen eenige oneere aen deezeSocieteyt 
toe te brengen ; het zij met dezelve te spotten ; jnjurieuselyk en met mis
achtinge daervan te spreken ; het goed order en uni willende houleverseren ; 
schaede, ofte schande aendoen ; ofte zortgelyke zwaere pointen op pene 
van t'incureren eene boete van ses guldens, boven arbitraire correctie: 
ende in cas recidive, uyt de Societeyt gevoyst te worden. 

A r t. 1 4 5. In alle vergaederingen, zoo ordinaire als extraordinaire, 
is allen Societaire verobligeert van het order t'observeren; de voorzittinge 
geven aan den nieuwen Koning of Keyzer ; daer naer aen den Deken ; den 
ouden Koning ; den Eed ; hofmeesters ; Cornette ; ontfangher en greffier : 
ende d'ander Societairen volgens date hunder admissie, zonder distinctie 
of qualiteyt van perzoonen: mitsgaders den Bailliu, aen 't ander eynde 
in face van d'administratie: alles op boete van eenen stuyver contant te 
betaelen. 

A r t. I 4 6. Den Deken, die de vermaeninge tot de vergaederinge 
g'ordonneert heeft, is bij absentie de boeten verschuldig als allen anderen 
Societaire: ende binnen 't verloop van een half ure naer den gestelden tyt, 
niet comparerende ; valt in dobbel boete : en 't leste appel mag gedaen 
worden door order van den koning ofte opvolger van den Deken. 

Art. l 4 7. Niemant en vermag eenige motiën ofte propositien 
te doen, ten zij hij, alvooren van den Deken gemaend is, ofte bekomen 
heeft het woord ; op boete van eenen stuyver contant. 

A r t. I 4 8. Het word stiptelyk verboden, aen allen Societairen, 
van jmant, boyten deeze Societeyt, ter vergaederplaetze te brengen, zonder 
kennisse ende consent van d'administratie; op boete van ses stuyvers. 

A r t. 1 4 9. Insgelyks en mag geenen Societaire zig g' accompagneert 
vinden ter vergaederplaetze met eenen hond ofte andere viervoetige beeste ; 
op boete van twee stuyvers. 

A r t. 1 5 0. Ook is het niet georloft, op de daegen van gemeene 
gela~ge, ofte tafelcost ofte drank, van de camer te draegen ; ofte jmand 
anders (:geen lit zynde deezer Societeyt :) daermede ter kamer te speyzen. 
op boete van thien stuyvers, boven de becostinge van deeze. 

A r t. 1 5 1. Nogte niemant en zal zig vervoorderen, van uyt quaed 
te vloeken ofte sweer~n, elkander injurieren, ofte eenige schaede aendoen 
hoegenaemt : het zij door moedwilligheid ; passie ; colleere ; ofte ander
zints : op pene van boven de prestatie der schaede ; reparatie van injurie; 
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ende voordere arbitraire correctie, door d'administratie te decerneeren; 
te betaelen eene boete van eenen gulden. 

Ende indien zij tot daedelijkheden quaemen, ende handgemeyn wierden, 
zullen dusdaenige vervallen in eene boete van drij guldens jeder ; boven 
gelyke arbitraire correctie, ende vergoedinge der schaeden die zij daerdoor 
zouden veroorzaekt hebben. 

A r t. 1 5 2. Daerom is het stiptelijk verboden van exces in aethe 
ofte drank te doen ; ende den gonnen, die bedrank bevonden word : zal zich 
bij verbod van Deken, voorders van drinken moeten onthouden, op boete 
van ses stuyvers. 

A r t. 1 5 3. Dan tot 't voorkomen van alle désagrementen, is het ook 
verboden, van geduerende de vergaederinge, ter kamer te speeten met de 
kaerte ; teerlingen ; daemberd ; lotto ; ofte andere speeten hoegenaemi : 
op boete van ses stuyvers. 

A r t. 1 5 4. Ook en vermag niemant, ter kamer, bij uythanginge 
der kaerte lichveerdig den naeme Gods noemen ; vloeken ; zweeren ; vilaine 
woorden te spreeken ; ofte polisonnerie te begaen ; mitsgaders tabac smoo
ren ofte knauwen: t'elkens op boete van eenen stuyver contant te betalen. 

A r t. 1 5 5. Allen Societaire is onderworpen en onderwerpt zig. aen 
boeten ; penen ; bruiken ; ende amenden : ende en kan hem geenzints 
daervan excuseren ; tenzij alleenelijk door remareabie redenen ; als ziekte ; 
ofte ander groot ongeval; die hem in d'onmogelykheyd stelt, van zijn devoir 
t'acquiteren: nogtans moet de reeliteyt van diere blijken bij schriftelyke 
declaratie van Doctor of Chirurghien. 

Art. 1 5 6. D'afzetene Societairen, die d'ordinaire, als extraordinaire 
vergaederdaegen deezer Societeyt, met hun presentie gelieven te vereeren 
en zijn niet meer te coste dan hun handeet : nemaer bij alle contraventien, 
staen zij gelijk verbonden, aen alle de boeten en amenden gelyk d'inzetene 
Societairen. 

Art. 1 5 7. Een medelit deezer meergemelde Societeyt hebbende 
twee zoooen benevens hem Societaire is vry van alle boeten ; ter uytzon
deringe degonne van uniforme, als hy mede compareert ende dat dito 
uniforme g'ordonneert is. 

A r t. I 5 8. De geschillen ofte disputen, die op eenige pointen ofte 
articlen van deeze statuten ofte reglement, zouden connen rijzen ; staen 
ter decisie van d'administratie; sauf appel op zwaere zaeken, het gonne 
eenen Societaire (: dunckende geleseert te zijn :) vermag te doen tot de 

I 
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naeste generaele vergaederinge ; het welke dan door de Societeyt defini
tivelijk gedecideert word ; en sommier recht doet : mitsgaders het vonnis 
uytspreekt naer bevind der zaeke. op welke uytspraeke, eenjeder zig zal 
moeten gedraegen, ende pointenlijk aen volkomen zonder voorderen 
tegenzeg ofte oppositie; op verbeurte van het dobbel, waer in hij zig gecon
demneert zal vinden. 

Aldus deeze vernieuwt, ende bij de generaliteyt aengenomen, onder 
d'obligatie ende verband als naer rechte, waervooren wij onderschreven 
verbinden onzen perzoon ende goederen : mitsgaders degonne van onze 
future weduwe, hoirs, ende naerkommers in solidum; ende hebben deeze 
ten effecte van alle het gonne voorschreven onderteekent met ons gewoon
lijk handteeken met bijvoeginge den dag der admissie en de jgenwoordige 
qualiteyt. Dey n se de e zen negent h ie n den Me y e l 8 0 0 
Vijf. 

C. P. Martens - Deken 
A. F. Martens Ottevaere hooftmannen 

maire 
De Poortere E. Minnens hofmeesters 
1· Verkest ontfgre Van Der Piete lid J. E. Van Hee Lucas Van Heek
haute P. J. Van Oost Brusseel De Lava Van Coppenolle C. 
Vermeeren A. Francoys Jean Dhont fils Dhont Be Martens Secre
taire. 
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Jaar Koning 
(I) Keizer (2) 

Bailliu 
(prince) Deken 

Mannen v. den Ee 
(Hooftmannen 

. . . . .. 

. . . . .. 
1427 

. . . . .. 
• • • • •• 

• • • • •• 

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

. . . . .. 
••• • •• 
1439-40 

••• • •• 
••• • •• 
150G-OI 

... . .. 
••• • •• 

••• • •• 
••• • •• 

Keizer (naam 
onbekend) 

Keizer (naam 
onbekend) 

Keizer (naam 
onbekend) 

Geerolf Van Der 
Kercken 

Jacoppe Van 
Ronneke 

Danneel Van 
Nieuwenhuus 

Hendrik Van 
Overbeke 

Miehiel Van 
Betsbrugghe 

(1) Deze lijst is opgesteld aan de hand van gegevens uit de registers en rekeningen 
van het gild en andere bescheiden. . 
De benamingen tusschen haakjes zijn meerdere benamingen gegeven voor 
een zelfde ambt. 

(2) In de kolom voorbehouden voor de koningen zijn ook de keizers ondergebracht. 
Zij zijn als dusdanig vermeld. Het is echter onmogelijk geweest vast te stellen 
wanneer zij hun titel hebben verworven. Er weze aan herinnerd dat een Keizer 
zijn titel zijn leven lang bewaart. 

of ge%Worn 



' lofmeesters Ontfanger Greffier Vinderich 
:Besurghers) (Coumette of Guidon) 

~IEr dient aan herinnerd dat onder het oude regiem, greffier vinderich en cnaepe 
~et verkozen werden, doch dat hun ambt gewoonlijk begeven werd bij opbod 
kn in beginsel werd verleend voor het leven. Luidens het reglement van 1805 
kchter werden Greffier en Guidon benoemd door de algemeene vergadering 
i\ tot wederroepens • en werden zoowel de cnaepe als de Tambeurs en de fifres 
Alangesteld door het q Bureau Administratif ~. 

I 

I 

Cnaepe 

Lowys De 
Deckere (3 ) 
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Koning Bailliu Mannen v. denEe 
Jaar Deken (Hooftmannen Keizer (prince) of gezwornt 

... ... ... . .. 
1558-59 Pascruer De Hughe- Jan Fiers fs Jans 

lare fs Joos 

... ... 

. . . . .. 
1678-79 Jan Lammens 

Guillielmus Van D 
Venn 

r67g-8o Joos Strobbe Guillielmus Van Rae,Pieter Cannoot Jacques Claeyssens 
Jan Lammens 

168o-81 Joannes De Gruytere Jan Tuytschaevere Jacques Claeyssens Pieter Cannoot 
Jan Lammens 

1681-82 Jan Boelaere de Josyn Jolyt Pr. De Smet d' oude Pieter Cannoot 
Jonghe Jacq. De Costere 

1682-83 Jan Boelaere Symon Herck Pr De Smet d'oude Jacques De Coste 
Joannes De Gruyte 

... ... ... . .. 
1684-85 

... ... ... . .. 
r687-88 

(4) Guillielmus Van Der Vennet is overleden als greffier den rr September r67g. 
(5) Aan Philips Miebiels werd het ambt van « cnaepe • slechts voor een jaar toe

gekend. 
(6) De aanstelling van Jacques Van Der Straeten fs Philips tot « cnaepe & volgt 

deze van Philips Miebiels doch is niet gedagteekend. De duur is insgelijks 
beperkt tot een jaar. 

(7) Voor het jaar r68r-82 werden drie hofmeesters verkozen in plaats van twee 
zooals gewoonlijk. Voor het volgende jaar wordt de derde «Jacques Van Der 
Meulen » aangeduid in het bizonder als • controleur der Besurghers ~. 
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Hofmeesters Ontfanger Greffier Vinderich · 
(Besurghers) (Cournette of Guidon) 

,s Marteos 
lis Wittevron-
~hele fs Will~ms 

ncoys De Guittielmus Van 
Waghenaere Der Vennet 

:er Cannoot 

ris Van Den Francoys De Guillielmus Van 
Broucke 

raen Bekaert 
Waghenaere Der Vennet (4) 

De Plae Jacques Van Der 
1. Jolyt Straeten fs Phil. 

.. 

lips Jolyt Jacques Van Der 
ques Van Der Straeten 

Straeten 
Sap (7) 

.nsDe Jos. Jolyt 
Waghenaere 

ques Van Der 
Straeten 

ques Van Der 
Meulen (7) 

Jacques Van Der Francoys De 
Meulen Backere (g) 

Francoys De 
Backere 

) Jacques Van Der Straeten fs Jacques verwerft het ambt van a cnaepe » doch 
laat het over aan Jacques Van Der Straeten fs Philips. 

) In welk jaar Francoys De Backere het ambt van greffier verkreeg kon niet 
vastgesteld worden. Zijn benoemingsakte is onvolledig daar een of meerdere 
bladzijden in het register ontbreken. Vermoedelijk volgde hij Guillielmus 
Van Der Vennet als greffier op en werd op 2;ijn beurt opgevolgd door Guill. 
De Dappere. 

Cnaepe 

Philips Miehiel s 
(5 ) 

Jacques Van 
Der Straeten f 

Philips (6 

Jacques Van 
Der Straeten 

fs Jacques 
Jacques Van 

Der Straeten 
fs Philips (8 } 
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Koning Bailliu Mannen v. den Ee1 
Jaar Keizer (prince) Deken (Hooftmannen 

of gezworne 

1688-89 

... . .. 

. . . ... 
:1702-o3 Jan De Plae 

(Keizer) (10) 

1703-04 Jacques De Suttere Jacques Van Der Philips Miebiels 
Straeten Jacobus Van Der 

Meule1 

... ... ... • •• 
1711-12 

••• ... 
... • •• 
1713-14 Jacobus De Plae Jacques Van Der 

Meulen 

.1714-15 Jacques Van Der Joos Anne 
Meulen Joannes Miebiels 

1:715-16 Jacobus Chombaert Joos Van Oost Jacques Van Der Joos Anne 
Meulen Joannes Miebiels 

1:716-17 Jacobus Van Der Jacobus Chombaert Miehiel Minnens 
Meulen Joos Anne 

~717-18 Jacobus Van Der Joos Anne 
Meulen Jacobus Chombaert 

1:718-19 Jacques Van Der Jacobus Van Der Joos Anne 
Straeten Meulen Joannes Miebiels 

719-20 Miehiel Minnens Joos Anne 
Joannes Miebiels 

... . .. 
. 1: 

••• . .. 
721-22 Jacques Minnens Jacques Van Der Miehiel .Minnens 

Meulen Pieter De Backer 

(10) Jan De Plae is vermoedelijk overleden in 1703. Wanneer hij den titel van 
Keizer verwierf is niet uit te maken. 
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Hofmeestets 
(Besurghers) Ontfanger Greffier I Vïnderich I (Coumette of Guidon) 

--------~~----------~----------~-

obus Van Joannes Miebiels Guill. De Dappere 
Wijmmelbeke fs Phs 

ns Cocquyt 

ter De Backer 
chiel Minnens 

J ac. Chombaert 

Guill. De Dappere 

ter De Backer Francoys Dhanens Guill. De Dappere 
omas Van Dorpe 

mcoys Cocquyt Pieter De Backer 
omas Van Dorpe 

ancoys Cocquyt Pieter De Backer 
1omas Van Dorpe 

Christiaen De Sutter 
Jacques Van Der 

Straeten (u) 

Jacques Van Der 
Straeten 

1omas Van Dorpe Jacques De Suttere Jacques Van Der 
ancoys Cocquyt Straeten 

ans Cocquyt 
1wys Dheyger 

>wys Dheyger 
n Minnens 

Jacques De Suttere Jacques Van Der 
Straeten 

Pieter Minnens Jacques Van Der 
Straeten 

x) Christiaan De Suttere verwierf de greffie in 1717, doch liet deze over aan 
Jacques Van Der Straeten op 25 Mei 1717. Jacques Van Der Straeten was 
aanvaard als lid en greffier op 2 Mei 1717. 

Cnaepe 

Jacques Van 
Der Straeten 

Hendrik 
Mestdach. 
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Koning I Bailliu Mannen v. den Eed 
Jaar Deken ( Hooftmannen Keizer I (prince) of ge:z;worne) 

1722-23 Pieter Minnens Jan Minnens Jacques Minnens Miehiel Minnens 
fs Jacques (12) 

1723-24 Pieter De Backer 

1724-25 Dobbele Koning Francis Dhanens Miehiel Minnens 
(naam onbekend (13) Pieter De Backer 

1725-26 Pieter Josephus Miehiel Minnens 
Goerdebeke Jan Minnens 

1726-27 Pieter Goerdebeke Pieter De Backer Pieter Minnens 
Miehiel Minnens 

1727-28 Pieter De Backer PieterVan Der Stede 
Miehiel Minnens 

1728-29 Jan Minnens Miehiel Minnens 
Van Der Stede 

1729-30 Jan Minnens Miehiel Minnens 
Thomas Van Dorpe 

173o-31 Miehiel Minnens Thomas Van Dorpe 
Pieter Minnens 

1731-32 Miehiel Minnens Jan Minnens 
Jacques Chombaert 

... . .. 

... • •• 
1734-35 Carolus Trowaen Jeannes De Puyt Miehiel Minnens 

Jan Minnens 

... . .. 

... . .. 
1753-54 Michiel~aessens(17) 

De naam van den * tweeden van den Eed & wordt niet aangegeven. 
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(12) 
(13) 

(14) 

Een t dobbele Koning & is geen titel die voorzien is bij de reglementen. Hij 
is verworven door die zich tweemaal achtereenvolgens koning schiet. 
Jacobus Chombaert werd greffier op 22 Mei- 1725. Hij volgde vermoedelijk 
Jacques Van Der Straeten op, die waarschijnlijk greffier was van 1717 tot 1725. 
Als dusdanig teekent hij in deze periode de overgebleven verslagen. 



Hofmeesters 
(Besurghers) 

7fYS Dheyger 
ven Hoste 

ven Hoste 
:hiel Naessens 

Ontfanger Greffier 

Carolus De Jacques Van Der 
Bosschere Straeten 

Jacques Minnens de 
Jonghe 

Jacobus Van Der 
Straeten 

Vinderich 'j 
(Coumette of Guidon) 

ven Hoste 
'I'JS Dheyger 

Jacques Minnens Jacobus Chombaert Pieter De Smet (15) 
(14) 

ven Hoste 
'l'fS Dheyger 

Balthasar Van De Jacobus Chombaert 
Genach te 

'I'JS Dheyger Lieven Hoste 
ques Van De 

Jacobus Chombaert 

Genach te 

s Van Charles Trowaen 
Renterghem 

nout Colpaert 

s Van Pi eter Minnens 
Renterghem 

Pieter Minnens (16) 

nout Colpaert 

s Van Pieter De Backer Pieter Minnens 
Renterghem 

nout Colpaert 

s Van Joannes De Puyt Pieter Minnens 
Renterghem 

nout Colpaert 

:tues Chombaert Jacques Minnens Pieter Minnens 
olus De 

Bosschere 

Pieter Minnens 

1 Pieter De Smet werd vinderich voor zijn leven op 22 Mei 1725. 
I Pieter Minnens wordt greffier op 7 Juni 1729 voor zijn leven. In de crisis

periode van het gild tusschen 1734 en 1752 komt zijn handteekening veel
vuldig voor onder meer bij de verpachtingen van de Schutterye en inzen
derlijk in 1741, 1743 en 1745. 

I Miehiel Naessens wordt als Koning vernoemd in een verslag van 18 Juni 1753. 
Waarschijnlijk was hij Koning vóór de crisis van 1734-1752. 

Cnaepe 

141 



Jaar 

1759-6o 

Koning 
Keizer 

• 

Francies Steurbaut 

Guillielmus De 
Backere 

Bailliu 
(prince) 

I 

Deken 
Mannen v. den E• 
(Hooftmannen 

of gez;w rn 

Benedictus Jan Minnens 
Verschueren Laureyns De Rae 

Benedictus Joannes Minnens 
Verschueren Joseph Minnens 

Joannes Minnens Francies Steurbaut 
Joseph Minnens 

Laureyns De Raedt Joannes Minnens 
Joseph Minnens 

Laureyns De Raedt Frans Steurbaut 
Joseph Minnens 

Laureyns De Raedt Jacobus Minnens 
Joseph Vinckier 

Jacobus Minnens Bendictus 
I V erschuere 
Francis Steurbaut 

Jacobus Minnens Frans Steurbaut 
Joseph Minnens 

Laureyns De Raedt Joseph Minnens 
Steurbaut 

Laureyns De Raedt Joseph Minnens 
Frans Steurbaut 

Francies Steurbaut Benedictus . 
Verschuere! 

Joseph Vinckier 

Frans Steurbaut Benedictus 
VerschuereJ 

Adriaen De 
Bosschetl 

Thoussain De Verschueren 
Suttere Joseph Minnens . ' 

dt· 

(18) Jacobus Livinus Dhersigny wordt op 12 December 1757 greffier voor z;ijn 
leven, na het overlijden van Pieter Minnens. 
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Hofmeesters 
(Besurghers) Ontfanger Greffier 

acobus Dhersigny 
~cobus Minnens 

j Guillielmus De Pieter Minnens 
Backer 

;tcques Dhersigny Jacobus Minnens 
.oannes Bte 
) Vermandel 

Pieter Minnens 

acobus Dhersigny Benedictus Pieter Minnens 
bseph Vindtier Verschueren 

Pieter Minnens 

Vinderich 
(Coumette of Guidon) 

oannes Vermandel Jacobus Dhersigny 
~uillielmus 

Naessens 
Jacobus Dhersigny Pieter De Paepe (19) 

(18) 

pseph Vinckier 
acobus Minnens 

Joannes Vermandel J. L. Dhersigny 

:enedictus Franc. Steurbaut 
Verschueren 

~uillielmus De 
Backere 

.udovicus Van Liere Joseph Vinckier 
nseph Minnens 

·• 

nannes De Keysere Ludovicus Van Liere 
;.uillielmus De 

Backere 

J. L. Dhersigny 

J. L. Dhersigny 
I 

.udovicus Van Liere Joannes De Keysere J. L. Dhersigny 
:>seph Vinckier 

::>annes De Keysere Thoussain De J. L. Dhersigny 
;ackere Suttere 
i 

l
\.eroout De Joseph Minnens 

Bosschere 
annes De Keysere 

l~cobus Minnens fs Jacobus Minnens 
'I Jans rph Vinckie< . 

'~co bus Minnens pr Van Hulle 
;~n Helstraete 

I• 

J. L. Dhersigny 

J. L. Dhersigny 

J. L. Dhersigny 

~lg) Pieter De Paepe wordt op 12 December 1757 vinderich voor ~ijn leven. 

Cnaepe 
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Jaar Koning Bailliu Mannen v. den Eecj 

Keizer (prince) Deken (Hooftmannen 
of gezwornel 

!767-68 Thoussain De J oseph Minnens 
I 

Suttere Bosschere i 

1768-69 Ch. P. Martens 

1769-70 C. P. Martens 

1770-71 !Pieter Van Hulle C. P. Martens 

1771-72 C. P. Martens 

1772-73 C. P. Martens 

1773-74 C. P. Martens 

1774-75 C. Phe Martens 

I 

1775-76 

1776-77 Francais Ferdinand C. Phe Martens 
Van Der Piete 

1777-78 Francais Ferdinand C. P. Martens 
Van Der Piete (23)! I 

I 

(20) Joannes Helstraete wordt in 1769 vinderich voor zijn leven. 

' 

Frans Steurbaut I Benedictus ' I 

Verschuere~ 

Laureyns De Raedt 1 

I 

~ 
I 

Thoussain De 
Sutter 

IAnthonius Van 
Quickenborn e' 

Verschueren 

Verschueren 
Jacobus Minnens 

fs pr 

Verschueren 
Jacques Minnens fs 

' Piete r: 

Jacobus Minnens fi s 
pr 

Verschueren 

Anthonius Van 
Quickenborne 

Jacobus Minnens fs 
Pi eter 

Jacobus Minnens fs 
Pi eter 

Emmanuel 
Verstraeten 

144 
(21) Livinus Dhont wordt op 23 April 1775 vinderich voor zijn leven. 
(22) Jacobus Livinus Dhersigny overleed in I777· Wie hem opvolgde is niet met 

zekerheid uit te maken. Francais Ferdinand Van Der Piete komt eerst, naar 
de voorhanden bescheiden, als greffier voor in 1788. Wanneer deze laatste 
het ambt verwierf is niet bekend. Nochtans is er een verslag van zijn hand 



Hofmeesters Ontfanger Greffier (Besurghers) 

I 
:tens Jacobus Minnens J. L. Dhersigny 
straete 

)bus Minnens Helstraete J. L. Dhersigny 
!ph Vincicier 

lbus Minnens 
•sere 

Aernout De J. L Dhersigny 
Bosschere 

lbus Minnens fs Jan Francoys 
Jans 

abert 

>bus Minnens fs Lambert Deleissie 
Jans 

Francoys 

Jbus Minnens fs pr Van Hulle 
Jacques 

Francoys 

Jbus Minnens Bernardus 
Francoys Ottevaere 

Van Hulle Joannes Van 
obus Minnens fs Wonterghem 

Jans 

obus Minnens fs Anthonius Martens 
Jans 

evaere 

Anthonius Martens 

IJ· L. Dhersigny 

J. L. Dhersigny (22) 

Vinderich 
(Cournette of Guidon) 

Joannes Helstraete 
(20) 

Livinus Dhondt (21) 

van 7 Juli 1777 doch werd door hem onderteekend als volgt: « F. F. Van 
Der Piete, coning t>, 

0 F. F. Van Der Piete wordt niet vernoemd als G dobbele Koningt> en teekent 
ook niet als ~odanig in de akte van 7 Juli 1777. Mogelijks is er geen koning
schieting geweest voor het jaar 1777-78, daar ook geen spoor te vinden is van 
de bestuursverkiezing voor dit jaar. 

Cnaepe 
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Koning Bailliu Mannen v. den Ee: 
Jaar Deken (Hooftmannen Keizer (prince) of gezwornt 

1778-79 Charles Phe Martens Martens Junior 
B. F. Ottevaere 

... .. . 

... ... 
I78I-82 C. P. Martens Martens Junior 

Minnens 

... .. . 

... ... 
783-84 Charles Phe Martens Ferdinand Van 

Wontergheil 
I 

Jacobus Minnens 

I 784-85 Van Quickenborne C. P. Martens 
P. J. Minnens 

I 785-86 Jacobus Minnens Van Quickenbome 
De:lcroix 

.. .. . .. ... 
I 788-89 

789-90 Martens Junior (25) Delcroix 
Ottevaere, minor 

I 

79o-9I Ottevaere Minor J. B'e Delcroix 
Ottevaere 1' Ainé 

I 

.. .. . .. .. . 
792-93 Ottevaere Minor A. Martens minor 

Van Der Elstraeten 

• 
I 

(24) Op 17 Juni 1783 wordt Livinus Dhont verkozen tot Guidon. Hij was nochtans 
als vinderich voor zijn leven aangesteld op 23 April I775· Het is niet vast 
te stellen of hij en wanneer hij in deze tusschenperiode ontslag nam als zoodanig. 

In de voorhanden verslagen wordt de verkiezing aangehaald van een « Guidon ~ 
in de bestuursverkiezingen van 8 Juni 1784; 9 Juni 1789; I Juni 1790 en 
5 Juni 1792 terwijl geen verkiezing van een Guidon vermeld wordt in de bestuurs 
verkiezingen van 24 Mei 1785; 28 Mei 1793 en 2 Juni 1795. 
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' 

Hofmeesters 
(Besurghers) Ontfanger 

vinus Dhont E. Van Der Straeten 
éobus Minnens fs 
' Jans 

n Der Donckt 
1vaers 

~ Govaers 
innes Van Der 
' Donckt 

!1 Der Donckt 
h Der Elstraete 
I 
' 

Ottevaere junior 

Jan Bapte Delcroix 

De Vos 

l B&e Van Der De Vos 
I 

Donckt 
~ Der Elstraeten 
I 

I 
I 
a Der Elstraeten Beyens 
t Quickenborne 
I junior 

\
.Van Der Beyens 

Elstraeten 
mues Van 
r Quickenborne 

Charel De Caigny 

Greffier I Vinderich · -
f (Coumette of Guidon}. 

Livinus Dhont (~4) 

Van Der Meulen 

Fr. F. Van Der Piete 

Fr. F. Van Der Piete Dhont 

Fr. F. Van Der Piete Leo Vermandele 

Fr. F. Van Der Piete Leo Vermandele 
I 

'IJ Alleen in deze jaren werd dit ambt begeven doch geen vermelding wordt 
· gemaakt van de bevoegdheid aan deze functie verbonden. Zij stemt klaar-

11 blijketijk niet overeen met de functie vervuld door de << mannen van den eed ~ 
ook soms « hooftmannen " genaamd. Bij de verkiezingen in de hierboven 
vermelde jaren wordt eerst overgegaan tot de verkiezing van den hoofdman 
en daarna eerst tot de verkiezing van den Deken. De functie van hoofdman 
blijkt dus van een hoogere rang te zijn dan deze van Deken. 

Cna~e-
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Koning Bailliu Mannen v. den Be 
Jaar Keizer (prince) Deken (Hooftmannen 

of gezwornt 

1793-94 Dhont major C. P. Marteos Van Quickenbome 
pèl 

Marteos Stoker 

1794-95 

1795-96 J. Van Hee C. P. Marteos Marteos père 
Ottevaere 1' Ainé 

... ... 

... . .. 
1804-05 E. Minneos C. P. Marteos A. F. Marteos 

Ottevaere, maire 

... ... 
••• . .. 
1814-15 

1815-16 P. J. Van Coppenolle H. De Poortere 

. 
1816-17 P. J. Van Coppenolle 

(dobbele koning) 

1817-18 C. Vermeiren 

1818-19 A. Francoys C. P. Martens H. De Poortere 
A. De Lava 

1819-20 Van Goethem-
Marteos 

A. Francoys 

182o-21 

1821-22 
• 

18~2-23 De Poortere 

1823-24 Francoys H. De Poortere 

1824-25 Leon Miebiels 



Hofmeesters 
(Besurghers) Ontfanger 

án Der Elstraeten J. Van Hee 
e Poortere 

.ortere 
1nnens 

. De Poortere 
Minnens 

' 

!guste Dhont fils 
Declerek 

I 

I 

Herman 

J. Verkest 

Auguste Martens 

Jean Dhont fils 

Jean Dhont fils 

Jean Dhont fils 

Jean Dhont fils 

Jean Dhont fils 

L. J. Verhulst 

Goeminne 

Jean Dhont fils 

Greffier 

/Fr. F. Van Der Piete 
I 
! 
I 

Bê Martens 

Leon Miebiels 

Leon Miebiels 

Leon Miebiels 

'Leon Miebiels 

Leon Miebiels 

Jean Dhont fils 

Jean Dhont fils 

Jean Dhont fils 

Vinderich 
(Coumette of Guidon) Cnaepe 

Augustinus 
Plaetsaert 

Augustinus 
Plaetsaert 

Augustin 
Plaetsaert 

Augustin 
Plaetsaert 

Augustin 
Plaetsaert 

. 
Augustin 

'• 

Plaetsaert 

Augustin 
Plaetsaert 

Augustin 
Plaetsaert 

Augustin 
Plaetsaert 

Augustin 
Plaetsaert 
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LEDENLIJST VAN I 6 7 9 (I) 

Jacques Claeyssens fs Geeraerts 
Francoys Cokuyt fs Joos 
Jacques Dhanens 
Gillis Dhanens 
Guillielmus Van Der Vennet <t 1679) 
Jacques Van Machtenburch <t 1681) 
Jan Lammens 
Joannes De Gruyttere 
Jan Tuutschavere 
Pieter Van Rae 
Joseyn Jolyt 
Jan Van Der Vennet 
Guillielmus Van Rae 
Jacques De Costere 
Joos Strobbe 
Symon Herck 
Francoys De Waghenaere 
Pieter Cannoot 
Julyaen Bekaert 
Pieter De Bouver 
Philips Jolyt 
Philips Miebiels 
Philips Dhanens 
Miehiel De Clercq 
Jooris Van Den Broucke 
Caerle Van De Walle 
Gillis Temmerman 
Jan Lampens 
Jan Schelpe 
Guillielmus Andries 

(1) De7;e lijst werd samengesteld aan de hand der beide overgebleven registers 
van het gild. 

ISI 



Jacques De Suttere .(t 1730) 
Jan De Plae, fs Miebiels <t 1703) 
Jacobus Van Der Meuten 
Jacques Van Der Straeten fs Jacques 
Jacques Van Der Straeten fs Philips 
Pieter De Coninck 
Jan Persyn 
Geeraert Dhuygelare 

(I) Pi eter De Smedt, d' oude 

(2) Heyndrik Everaert 
Joos Faulte 
Gillis Lybaert 
Jan De Gruyttere 

* * * 

F. Van Wonterghem 

(r) De voorgaande leden kunnen allen met ongeveer volstrekte zekerheid aanzien 
worden als lid in r67g. 

(2) De navolgende leden waren ook lid in deze periode. De juiste datum hunner 
toetreding js. ttiet vast te leggen. Sommige of misschien allen waren reeds lid 
in r67g. Geen dezer zal echter later toegetreden zijn dan in r6gg. 
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LIJST DER TOEGETREDEN LEDEN SEDERT 1680. 
TOT EN MET 1795 (I) 

I 6 8 0 Jan Boelaere de Jonghe 
Joos Van Honackere fs Joos 
Gillis Jolyt ( t 1704). 
Geeraert Cornelis 
Jan Sap 
Phil. Bruggeman ( t 1703) 
Francoys De Backere, fs Passchier 
Lieven Cornelis 

I 6 8 I Jacobus De Smedt 
Jan Van Rae 

. Jacques Van De Walle fs Caerels 
I 6 8 2 Jacques Claeyssens de Jonghe 
I 6 9 9 Pieter Reyloff 

Guillielmus De Dappere 
I 7 0 0 Jacques Minnens 

Jacobus Van Wymmelbeke 
Joos Anne fs Jacques <t 1728) 

I 7 0 I Adryaen Empenens 
Jan Cnudde fs Lidvynus 

I 7 0 2 J oannes Miebiels 
Jacques Van Der Meuten 
F rancoys Claeyssens 

I 7 0 3 Lucas Mestdach 
Jacobus De Plae, fs Jan 

(1) Deze lijst is klaarblijkelijk onvolledig, doch is opgesteld met de voorhanden 
verslagen, die noch regelmatig noch zorgvuldig werden bijgehouden en waarvan 
sommige zijn zoek geraakt. 

Zie bovendien de hiervoor en hierna opgenomen ledenlijsten van 1679 ·en: 
1795 en andere gepubliceerd in den tekst. , , 



I 7 0 5 Marten Dharse 
Thomas Van Dorpe ( t 1738) 

I 7 0 7 Jacobus De Clercq 
I 7 I I Christiaan De Suttere fs Joos 

Lowys Dheyger 
Joos Van Oost 
Frans Dhanens fs ·Davits <t 1728) 

I 7 I 3 Jacobus Chombaert 
I 7 I 4 Pieter De Backer fs Frans <t 1740) 

Miehiel Minnens fs Bartholomeus ( t 1740) 
I 7 I 5 Josephus Hoorebeke 
I 7 I 6 Pieter De Smet fs Jans 

Thoussain De Suttere, fs Christiaens 
I 7 I 7 Jacobus Van Der Straeten 

Pieter Minnens fs Jan (Petegem) 
Emmanuel Mander 

I 7 1 8 Philips Dhaenens fs Martins (Deinze-buiten) 
I 7 I 9 Gillis Phiers (Machelen) 
I 7 2 I Jan Minnens fs Jans 

Pieter Van Der Stede fs Anthone 
Jacques Minnens fs Jans 
Carolus De Bosschere fs Passchier 

I 7 2 2 Lieven Hoste ( t 1740) 
I 7 2 3 Miehiel Naessens fs Miebiels (geboortig van 

Cruyshautem) 
Balthasar Van De Genachte (Deynse-buiten) 

l 7 2 4 Jacobus Van De Genachte 
Pieter Josephus Goerdebeke 

l 7 2 7 Charles Trowaen 
Aernout Colpaert 

l 7 2 8 Joos Van Renterghem 
Jacobus Van De Woestyne 

I 7 2 9 Joannes·De Puydt 
I 7 3 2 Jan Floryns 
I 7 4 3 Pieter De Paepe 
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I 7 4 5 Josephus Minnens 
I 7 5 3 Guillielmus De Backere 

Joannes Bapte Vermandel 
Benedictus Verschueren 
pr Jacobus Minnens 
Jacobus Livinus Dhersigny 
Francies Steurbaut 

I 7 5 4 Laureyns De Raet 
I 7 5 6 Joseph Vynkier 

Guitlietmus Naessens fs Miebiels 
I 7 5 8 Frans De Clercq 
I 7 5 9 Ludovicus Van Liere 
I 7 6 I Joannes Bapte De Keysere 
I 7 6 4 Arnoldus De Bosschere 

Jacobus Minnens 
Pieter Van Hulle 

I 7 6 6 Joannes Helstraete 
• Charles Philippe Martens <t 1833) 

I 7 6 7 Anthone Van Quickenborne fs Andries 
I 7 6 8 Albertus Van Wonterghem · 
I 7 6 9 Joannes Francoys 

Pieter Beyens 
Ferdinandus Van Wonterghem 
Joannes Dernardus Van Praet 
Jan Bapte De Vreese 

t'7'7 o· ·~; Van Der Stràeten 
Lambert Deleissie 

I 7 7 2 A. J~ ':M:artens 
Van De Piete 
Philippus Emmanuel Van Der Donckt 

I 7 7 3 Dernardus Ottevaere 
Livinus Dhont 
Joannes Bapte Van Wonterghem 

I 7 7 6 Francois Ferdinand Van Der Piete 
I 7 7 8 Jan Bapte Ottevaet:te 
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Thomas Slock 
1 7 7 9 Frans Govaers 

J oseph Van Waes 
1 7 8 0 J oannes Van Der Donckt 

Pieter Joannes Van De Wiele 
Jan Baptiste Delcroix 

l 7 8 l Jan Frans Stockman 
l 7 8 2 Petrus Josephus Roman 

Jacobus Van Der Meulen 
Jacques Van Der Triest (Gent) 
Francies Van Loo (Gent) 

1 7 8 3 Martinus Josephus De Vos 
Pieter Martens (Gent) 
Augtistinus Van Der Elstraete 
Bernardus Anthonius Stevens (Gent) 
Jacques Ferdinand Drieghe (Gent) 

1 7 8 4 Philippus Frans Mertens (Gent) 
Joseph Morel (Gent) 
Josephus Speekaert (Cruyshautem) 
Jan Bapte Stoop (Cruyshautem) 
Jacobus Stoop (Cruyshautem) 
Augustinus Van Speybroeck 

1 7 8 5 Anthone Haegens 
1 7 8 7 Crisostomus Smet 

Jacques Charles Adriaen Despret (geboortig van 
Dixmude) 

Emmanuel Judocus Minnens fs Jacobi 
1 7 9 5 Doctor J. Verkest 

J osephus Minnens 

. , : . 

IS6 
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LEDENLIJST VERMOEDELIJK VAN I 7 9 5 (I) 

I. -cc Confraters deser confrerie van Sinte Jooris volgens 
ouderdom in de confr.erie. n 

Marteri.s Hoogbailliu 
Qtiickenborne père 
Martens Minor 
Ottevaere L' Aine 
Van Der Piete 
Van Der Meuten 
Van Der Elstraeten 
Em. Minnens, fs pr Jacq. 
Quickenborne fits 
Vermandele 
Constantinus Beyens 
Dossche 
Dhont Major 
Smet 
Gillisquet 
Ho eek 
Rotterdam 
Poortere 
Van Hee 
Charel De Caigny 
Van Der Heeren 
Ottevaere fits 

(1) Deze ledenlijst is overgenomen uit «Notitie van alle de Boeten geincurreert 
bij de confreers van het gilde van Mijnheer Sint Jooris onderhouden binnen 
de stede van Deynse beginnende den 269 Meye 1782 ,> (Archief van K. 0. K. 
Deinze). 
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Dhont junior 
Herman 
Goeminne 
Marteos fits 
Verkest M. J. 
}os. Minnens fs Jacq. 

D.- <1 Absente confraters die moeten een croone des jaers 
contribueren voor boeten en ordinaire oncosten n (I) 

Albert Beyens Gendt verantwort C. Beyens 
Hyndrickx Gottem jedem Caigny 
Van De Vivere Gendt jedem Van Der Piete 
J. Bapte Beyens Gendt jedem C. Beyens 
Lefebure Gendt jedem Hoogbailliu 
Jan Dhont Wacken jedem 
Jacob De Caigny Gendt jedem 
J. Bte De Beir Eecloo jedem 
Joseph Roelants Gendt jedem 

Caigny 
Van Der Piete 
Hoogbailliu 

(1) Dit zijn buitensteedsche leden die jaarlijks een forfaitaire som van één croone 
moeten betalen ter bestrijding der uitgaven van het gild, dat een deel zijner 
inkomsten vindt in de boeten. Zij zijn immers ontslagen van tal van verplich
tingen op straf van boete aan de plaatselijke leden (onder rubriek I vermeld) 
opgelegd, als onder meer aanwezig te zijn op vergaderingen, schietingen, 
uitvaarten enz. Een plaatselijk lid moet borg zijn voor de vermelde finantieele 
verplichting van ieder buitensteedsch lid. 
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BRONNEN en AANTEEKENINGEN 

(1) Oosthoek's geïllustreerde Encyclopaedie - 3e druk- deel III -sub «boog)) 
(wapen). 

(2) Frans De Potter: Jaarboeken der Sint Jorisgilde van Gent. 
(3) Jean Serverius: Résumé historique de la grande Gilde des arbalétriers (1934). 
(4) Frans De Potter : id. 
(5) Floris Prims: Onze eerste wapengilde - Antwerpiensia (1928). 
(6) Floris Prims: id. 
(7) Dr. K. C. Peeters : Eigen aard. 
(8) Mgr. Paul Guérin: Les Petits Bollandistes: Vies des Saints-sub: Saint Georges, 

martyr. 
(g) Dr. K. C. Peeters : id. 

(10) Stadsrekening 1402: <• Item ghegheven den ghesellen van Ste Jorisgulde tulpen 
eenen Sinte Jorisse die si nieus hebben doen maken 6 p. par.» 

(u) Stadsrekening 1403: «Item ghegheven den cueninc ende den scutters van 
S1 Joerisgulde van Doynse te hulpen ter beelden van Ste Joeris stofferene 1). 

(12) Stadsrekening 1400: ~Item, ghegheven den coninc ende den ghesellen van 
den voetboghe doe men den papegay te Deinze scoet den andren dach in 
octob. ter maeltyt van den gulde Ste J.orise VIII cannen wyns, heff~n 

· -XLVIII s. p. » 
(13) Stadsrekening 1402 : « Item ghegheven den coninc ende den scutters van 

St Joeris gulde op den dach dat sy den papegay scoeten ende sy haer feesten 
daeden ghesonden VIII cannen wijns van V s. den stoep, heft IIII lib. VIII s. » 

(14) Stadsrekening 1405 : o Op den XXIIHen dach in mey so was Abseloen, als 
sergant sbaillius van Curterike te Deynse ende brochte een brievelken. van den 
hoeftpointers van Curterike an scepenen van Deynse dat sij bevelen souden 
II Scutters ende IX Serganten ende dat die hun sonden te Thielt met hare 
wapene omme wapenscuwinghe te doene voer den bailliu van Curterike op 
den ascensioen avend omme voert te treekene inden dienst van onsen ghe
duchten heere ; Abseloene ghegheven V sch. » 

(IS) Albyn Van Den Abeele : Geschiedenis der Stad Deinze. 
(16) Stadsrekening 1405 : « Item, so was Willem van Overacker ende Willem de 

Decker ghesonden te Ghend ter dachvaert daer de casselrie van Ghend dach 
hadde, om te hebbene tvonnesse van minen heere den capitein van Ghend 
ende van scepenen omme te wetene waer elck gaen soude in orloghe ; daeromme 
uute eenen dach van hare costen XX s. » 

(I?) Stadsarchief Oudenaarde (gilden : Sint Joris). 
(I8) Frans De Potter : id. 
(Ig) Renteboek H. Geest - Kortrijk. 
(20) Alfons Vlaminck : « Jaerboeken der aloude kamer van rhetorika, het Roosjen, 

te Thielt ». 
(21) Stadsrekeningen 1428: « Item, so was ghesonden eenen brief met buut anghende 

sterten van mijns heeren St Joris gulde van der stede van IJpre anden keyser, 
coninc ende deeckene van mynsheeren St Joris gulde van Deynse, mensioen 
makende dat hemlieden soude willen ghelieven te commen scietene omme · den 
prijs up den VII eten dach in houstrnaent inde Stede van IJpre; Ende daer 
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was ten voors. scyetspele de keyser, coninc deeckene ende meer andere gulde 
broeders van der Stede van Deynse. Hemlieden ghepresenteert te hulpen 
haeren costen XII L. p. •> 

(22) Rekeningen Stad Oudenaarde. 
Fr. De Potter : id. 

(23) Stadsrekeningen 1431 : «Item betaelt Jacoppe Ronneke als deeken van mijns 
heeren St. Joris gulde inde stede van Deinse van XV Sendaghen dat de Scotters 
gescoten hebben met haeren conincstavels, waer of deerste Sondach inghinc 
up den XXIIII81en dach in wedemaent, anno XXXI toet Ste Baefs daghe int 
selve jaer, elcken Sondach VI s. p., comt IIII lib. X s. p. >> 

«Item, betaelt den selven deecken van dat de scotters ghescoten hebben 
met haeren conincstavels van half maerte XIIIIc ende XXXI tot up den XXIIsten 
dach in wedernaent anno XXXI van XV Sendaghen elck Sondach VI s., comt 

IIII lib. x s. •> 

(24) Stadsrekening 1436. - Hier volgen enkele uitgaven : 
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« Item, betaelt Willem Huus, als scuttre vander voors. stede van Deinse 
van dat hij was voor Calaeys van LIX daghen te XVI s. p. sdaechs, heffen 

XL VII L. IIII s. 
betaelt Thomaes den Hondt als Scuttre vander voors. stede van Deinse 

up deselve reyse van LIX daghen te XVI s. p. sdaechs heffen XL VII L. IIII s. 
betaelt meestre Janne vors. van XXIII L. donderbospoedere omme mede 

te vaerne voor Calaeys, van eiken ponde VIII s. p. heffen IXL. IIII s. 
betaelt Gillis van den Ackere van eenen ledirene sacke daer tvors. poeder 

in ghedaen was, cost V s. p. 
den XXJIIIsten dach in me so was Daneel van den Nieuwenhuus als ont

fanghere vander Stede van Deinse te Gent omme tvors. poeder te coepene, 
ende omme te eoepene gheschut van voetboghen, ende omme loede te doen 
gietene ten donderbossen, ende om andere diversche saken van al eenen dach 
van sinnen wedden X s. 

betaelt te Ghent eenen loetghietere van V steenen ende II lib. loets dat 
hij gegoten heeft omme mede te scietene buut loetbossen te IX s. p. eiken 
steen, heffen LVII s. 

betaelt eenen boechmakere van Ghend van XII dossijnen voetboochsgescuts 
te VIII s. p. elke dossine, heffen IIII L XVI s. 

betaelt den selven boechmakere van VI dossinen outs voetbochsghescuts 
te vervederne, van aller dossine II s., heffen XII s. 

noch ghecocht jeghen Pieter Boutkene II dossinen ghescuts met vederen 
ghevedert, ende met andre faetsoene van ysere, mits doet de capitein van Cur
trike begherde, ende van eener dossine yseren omme out ghescut mede te 
veryseren, cost al XXVI s. 

betaelt Sanders van der Moerscepe dat hy tvors. ghescut, loet ende poedre 
braecht van Gent toe Deinse van al III s. 

betaelt Luuc Blondeels van V ellen ende III vierendeels lakens swart omme 
de Scutters vander Stede van Deinse mede te deedene te XVII s. p. elke elle, 
heffen IIII L. XVIII s. 

betaelt Gillis den Deckere van III ellen wits lakens ten selven abyte te XIIII 
s. p. elke elle, heffen XLII s. 

Up den dach als alle Sergeanten, Scuters ende andre diversche lieden ghe-



comen waren ende gheordonneert bij den heere ende wet omme te treekene 
voor Calaeys, doe te coste mette vors. heere ende wet LIIII s. •> 

(25) Stadsrekening: «Up den XIIsten dach in wedemaent, so voeren die der Stede 
van Deinse huut ende die onder hem lieden ter reyse van Calaeys •••.•• •> 

(26) Stadsrekening : << Betaelt Daneel van den Nieuwenhuus, als deken van myns 
heeren Sent Joeris ghulde inde Stede van Deinse, van dat de Scutters gescotten 
hebben met hueren cuenincstaevels van halfvasten int jaer XXXVI toet tson
dachs naer den xxvat dach in oust anno XXXVII, van XXVI Sondaghen, 
te VIII s. p. elken Sondach, heffen X L VIII s. 

Betaelt Hendrik van Overbeke, als deken vanden vors. ghulden van V Son
daghen dat de Scutters ghescotten hebben alsoet behoert toet Bamesse anno 
XXXVII XL s.~ 

(27) naar Fr. De Potter: id. 
Lijst der deelnemende gilden volgens rangorde, waarin zij, na loting, naar 

de doelen gingen : Duinkerke, Aardenburch, Aarschot, Bergen, Brussel, Den
dermonde, Sint-Truiden, Geeraardsbergen, Rijsel, Rupelmonde, Breda, 
's Prinsen lot, Amiens, Kamerijk, Edingen, Brugge, Axel, Vilvoorde, Bergen 
op Zoom, Lier, Binche, Halle, Hulst, St Winocx Bergen, Aalst, Wervik, Aath, 
Valencyn, Diest, Oudenaarde, St Amands, Bethune, St Omaars, Dixmude, 
Eekloo, Ninove, Thienen, W aasten, Leuven, Antwerpen, Damme, Atrecht, 
Nieuport, Mechelen, Quesnoot, Doornik, Deinse, Thielt, Sluis, Veurne, 
Rousselare, Leeuwe, Nijvel, Dowaai, Kortrijk, Chierne, Luik, Liedekerke. 

(28) « Deynse, X scutters, ende ghelogiert te Meebiels Buussers, up den Brabantdam, 
en quamen met r Keyser XXXV te peerde boven de Scutters •> (uit kopij 
van handschrift : << Dit is den bouc van der Scutterie toebehoorende Pieter 
Polet, ende eynder hoerrie, ende dat van den voetboghe van mijnen heere 
den edelen Ridder Sint Jorijs, int ghulde te Ghendt •>) - zie : Fr. De Potter : 
id. ; Alb. Van Den Abeele: id. 

(29) Staatsarchief Gent 6g/2o S. Margr. klooster. 
(30) Stadsrekening 1466 : « Item, up den selven dach so waren in de selve herberghe 

(Sint Joris) de coeninc ende veel notabie guldebroeders van mijn heere Sent 
Jooris binnen der Stede van Ghendt ende van de Scietspele van Dixmudden; 

haerlieder ghepresenteert 1 canne rynsche wijn aan VIII gr. den stoep, heft 

(33) 

11 

XVI s. par.~ 
Fr. De Potter : id. 
Stadsrekeningen I500 : «Item, up den xxen dach van wedernaent xvc zo 
scoten de keysere ende conync ende ghemeene guldebroers van mijn he~re 
St Joerisse van der Stede van Deynse den papegay : hemlieden ghepresenteert 
ut name van der stede naer doude costume vier cannen wijns van V s. den 
stoep ; boven desen noch geschoncken den zeiven ghuldebroers III L. p. ende 
datte te hulpen van den commisserus (bezorgers) int .scutters hof, anghesien 
datse dees orloghe verherrent waren, comt samen VL p. •> 

Stadsrekeninge I50I : «Item, up den vnen dach van Septembre XVc een zo 
quam te Doijnze mijn heere van Denterghem, den hoochbailliu van Thielt 
ende tsiaerle van Halewyn metten ghemeenen guldebroeders van mijnen 
heere St Jorisse vander Stede van Thielt omme te commen scietene mindelic 
metten guldebroers vander Stede van Doynse ; aldoe ghesconcken de selve 
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heeren ende guldebroers uter name vander Stede IX cannen wyns ten VI 
s. p. den stoep, comt XL .VIII s. p. » 

(34) Stadsrekening 1501 : ~ Item, up den vnen dach van Septembre XVc een quam 
te Doynze den conync van de artsiers van mijnen gheduchten heere ten huuse 
van den hoochbailliu vander stede van Doynse ; hun ghesconcken uter name 
vander stede een canne wyns ten VI s. p. den stoep, comt XII s. p. ~ 

(35) Stadsrekening 1502: a Item up den XXIHen in boyrnaent XVc twee quam 
te Doynse meester Comelius Boullins, raet myns gheduchs heeren, ende 
meer andre met hem, metten guldebroers van mijnen heere St Jooris vander 
stede van Ghent, omme te scietene mindetic metten guldebroers vander stede 
van Doynse ; doen ghesconcken den zeiven heere ende guldebroers ut name 
vander stede VIII cannen wyns ten VI s. p. den stoep, comt 1111 L. XVI s. p. & 

(36) Stadsrekening 1502: «Item, up den selven dach snavons zo vergaderde de heere 
ende wet vander stede van Doynze met meer ande goede mannen metten 
vander stede van Ghent ende Doynze up der stede huus, daer hemlieden de 
guldebroers vander stede van Ghent presenteerden ende sconcken den gulde
broeders van Doynze den wyn ; de heere ende wet vander stede van Doynze 
sconcken den ghemeenen guldebroers VII cannen wyns tenVI s. p. den stoep, 
comt III L. p. •> 

(37) Albyn Van Den Abeele: id.: « So quam te Deynse myn heere vari Poucke 
met den conync ende veel guldebroeders van den gulde van St Jooris te Poucke, 
ende quamen scieten te Deynse, ende naer tschieten zo wasser ghenouchtelycke 
ebiere ghemaect roette voorn. heer ende guldebroers, ende doe ghepresenteert 
vande wet XVI L. p. 

(38) Stadsarchief Deinze : gildeboek van Sint Joris. 
(39) Naam van een kleine Vlaamsche zilveren munt: zie Vervys en Verdam: Midd. 

Ned. Woordenboek (1929) <~Den doublen stuvere metten twee leeuwen ghe
naempt vierstael, te IIII d. Y2 gro. tstic anno 1520. » 

(40) Stadsrekening 1547· 
(41) Stadsrekening 1552: Up St Joorisdach XVc Lil na paesschen zo haelde tgulde 

van St Jooris deser stede den mey na costume metgaders zekere prysen die ey 
gheobtinneert hadden te Nazarette, ende alsdoe tgulde van mynen heere van 
Ste Sebastiaan eerlic met hueren conynck voer Ste Martins prochie in Doynse 
met hemlieden inne quaemen ende ghepresenteert een tonne biers volgbende 
een bilget, comt XL s. p. » 

(42) Stadsarchief Deinze : gildeboek van Sint Joris. 
(43) Albyn Van Den Abeele: id. 
(44) Staatsarchief Gent : Register Wettelijke Passeeringen 

gabel : belasting. 
(45) Stadsrekeningen 1534: «Item op den versworen xnaendach na kerstdach 1534 

soe waren ghedachvaert zekere insetenen daer suspicie op was van heresie, 
ende omme die te ondersoeckene zoe was daervuer ghenomen den gardiaen 
van den freremincuren Van Ghent midsgaders den prochipape van Deynse ende 
Petighem ende met heml. verteert in Sint Joeris als zij van Schepenhuus quamen, 
voor huerl. moyte · XL s. p. • 

(46) A. Cassiman: Geschiedenis du -0. L. Vrouw Parochie te Deinze: Bijdragen 
tot de geschiedenis der stad Deinze 1937. 

(47) A. Cassiman : id. · 
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(48) Stadsarchief Deiru;e: register van het Sint Jorisgild (Ie register). 
e Dit naervolghende syn de naemen ende toenaemen van alle de guldebroeders 
die nu jeghenwoordich int gulde syn van den edelen Rudder Sente Jooris 
binnen Deynze ende oock gheteeckent met syn ghewonelyck handteeken den 
28 meye 1679 ende oock de dootschuld als er eenen guldebroeder overlyt 
dan moet betaelt syn bij syne Wwe ofte hoirs tot 20 sch. groot als sy het doode 
lichaem ter aerde sullen ghedaen hebben ende heerlyx telpen begraeven bid
dende voor de siele van den overledenen )) (zie ledenlijst : 1679). 

(49) ·Stadsarchief Deinze : register van Sint Joris. 
~Op bedent in het jaer ons heeren den 4 dach van de maendt Juny 1703 heeft 

de we van Jan de plae gheassisteert met haren zoon Jacobus bij compitentie 
ende syn selfs ghemaect welcke via te kennen gaf den deken ende eedt van het 
gulde van den edelen Ridder Ste Jooris binnen der stadt van Deynse dat wijlent 
haren man overleden Keyser geschoten met den cruysboghe den opgherechten 
paepegaey voor de raede ghedaen hadde dieversche verschoten tot Ghendt 
soo aen advocaten procureurs als anderseyns van dieversche processen die het 
gemelde ghulde als heerschers hebben moste sustineren jeghens Adriaen de 
Langhe, Anthone vander Meeren als andere ............. wordt gheconfereert 
waer jeghens voorn. deken ende eedt over tgulde deelareeren en sustinoeren
veel redenen haer contrarien niet de min om het ghemeene beste en ·omme beter 
ghedaen dan ghelaeten naer rypelic ondersouck gheconsidereert ende oversien 
alle de heseheden sulcx niet en heeft connen passeeren sonder intrest van on2.e 
overleden Keyser dien,svolghens es bij ghemeene resolutie kenbaer ghemaect
aen alle die supposten aen de voors via uit sonderlinghe affectie die zij tot 
haeren meer gheseyden man hadde ter eausen vangoedendienst en diensvolghens 
in syn leven aen tgilde ghedaen te presenteeren eene somme van neghens 
guldens eens en bovendien gheduerende haeren weduw staedt sa1 maghen 
in selve gilde gratis maer in cas sy noch quaem tot den huwelycken staedt 
sal in suleken ghevalle daer van in alles tselve benifien quyt syn al twelcke 
de voors. via alsoo ver daertoe heeft aenvaert en gheacepteert en tvoorn. gilde 
daermede ende ten eeuwighen daeghe quyt gescholden van alle pretentien 
ghepurgeert ende ongheveynst gherenonseert ter eausen van haeren- weduw
staedt en alle rechten en specialen ten contrarien daermede dit saude connen 
welecht worden ende is tensetven daeghe als gildebroeder tanvaerden densetven 
Jacobus de plae haeren sone die ghedaen heeft den ghewonen eedt daertoe 
staande ghelyck alle andere confreers behoudens dat hy sal vrij syn van ghe
laeghe tot dat men eenen gaey sal oprechten ende afschieten van onse gulde
broeders en sonder meer. Ende is aen hem ende syne moeder in handen ghe
levert ende bij desen present degone van eedt met sine damen ende alle de sop
posten den voorn. Jacobus de plae aen den. hals ghehanghen de juweelen 
ons gilde competeerende te weten negen silveren vergulde schelpen met silveren 
cetens als anderseyns deen aen daender ghelyck synen overleden vaeder deselve 
in syn qualiteyt heeft .·ghedraeghen met eenen silveren vergulden papegaey 
aen den cruysboghe dies te weten al waert van d'overleden geschoten con:Y.nghe 
ende eenen keyser desselvs via en haeren sone onder de clausel solideyre van 
elck waer onder eens en vooral solidair beloven te restitueren· aen deken ende 
eedt van tmeergheseyde ghilde soo haest alser eenen nieuwen geschoten co
nynghe sal syn op de maniere voorseyt om hem aen te hanghen en voorders 
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te laten berusten waer het hun goedt vinden sal Dies moet den voorn. deplae 
boven het doopsel ordinaire gheven eenen stoop wijns voor coetesie. 

Aldus ghedaen binnen der Stede van Deynse in onse vergaederinghe ten 
jaere r;naend en daeghe voorseyt met belofte van wedersyds aen al tgone voor
schreven ghetrouwelyck te onderhouden in alle syne poincten en articelen 
alsmede de voors. Wwe verbende haeren persoon goedt present en toecommende 
ende· degonne. van sine hoyrs ende· naercommers. 

Aldus ghedaen binnen de voors. stede en bij ons respectievelyck volghens 
de quitantien van de Wwe de plae syn haer pretenties tot coste van tgulde 
van Ste Jooris tot daete deser voldaen weten 27 8bre 1715. 

toorconden als greffier en tvolle collegie ondert. daeten ut supra 
C. De Dappere 

Jat!:ques Van Der Straeten Jacobus Van Der Meuten Philips Miebiels 
Dit is + dmerck van Josyne Wwe De Plae 

+ Jacobus De Plae fs Jans » 
(5o) Staatsarchief Gent : Dein:ce (134/120). 
(51) Fr. De 'P,otter: id. 
(52) Staatsarchief Gent 134/135· 
(53) Gaiette 21 Januari 1790. 
(54). Archief Kunst- en Oudheidskundige Kring Dein:ce : rekening van het Sint 

Jorisgild over de jaren 1793-1794 en 1794-1795· (23 leden bij het sluiten der 
rekening op 2 Juni 1795 vóór het toetreden van Dokter J. Verkest en Josephus 
'114in'nens). 

(55) Rè~euil des lois de la République Francaise (T. IV). 
· ; (Nb CCCXLV) Arrêté du directoire exécutif, qui ordonne que l'article 28 
· · ·dè la loi du 5 septembre 1791, qui suit, sera promulgué et mis en exécution 

·. :dans les départements réunis 
• 1 • du 9 floréal an 4 

· ; . · 'J;.e Directoire exécutif considerant qu'il vient d'être orgatiisé dans les dépar
, ' tetri.ent.S, qui · composaient la Belgique, une gendarmerie départementale, 

. spééiale~ent chargée d'y maintenir la tranquillité et de protéger l'exécution 
: · · des orétres· émanés' des autorités constituées, arrête : 
· Art. I. -· · L'article vingt buit de la section 11 de la'loi du 29 septembre 1791 

(vi~ux ·srylê) sera promulgué et mis a exécution dans les neufs départements 
réu~ ä"la Républiq'ue Fra,nçaise par la loi du 9 Vendémiaire dernier. 

· 11. -'.En ·çxécution de la di te disposition les anciennes millees bourgeoises 
tofupagnies d'arquebusiers, fusiliers, chevaliers de l'arc ou d.e l'arbalêtre, 

: ' so!!S· quefque forme et dénomination que ce soit, notamment celle dite des 
"· serqJ.etis" seront et demeureront supprimées. . . 

.. Le ;rtiihistre d.e rintérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel 
ne; será Imprimé que 'pour les départements qu'il conceme. . 
~. · s'igné''I:.etoumeur, président; par Ie directoire exécutif, le secrétaire-:général, 
signé Lagarde. · · 
· Extràii: de la loi du 5 septembre 17911 sanctionnée Ie 14 octobre de la même 

: . ' -~·ée, r~lative ' à t•organisation de la garde nati~nale. 
" : · · Sectiori deuXième. . ' . · . . 

.. ·. · · ·· ·Áif. XXVHI. Les ~mciennes millce5 bourgeoises, compagnies d'arquebusiers, 
· ·. "ftlsilitrs1 chevaJiers de l'arç' et de ~'arbalêtre~ coni.pagnies ·d~ volon~~es et 

r • • • • •• ·~ f • • I, . • . : . : • · · '.• · · 



toutes autres, sous quelque forme et dénomination que ce soit, sont supprimées. 
Pour copie conforme, signé Bouteville et scellé. 
Consigné au département Ie 2 prairial an 4· 

(56) Provinc. Archief: Deinze : 454· 
(57) Archief Kunst- en Oudheidkundige kring : Sint Jorisgild. 
(58) G. P. Baert: Het Sint Sebastiaansgild te Deinze: Bijdragen tot de geschiedenis 

der stad Deinze 1936. 
(59) Leonard Lagrange : Geschiedkundige kroniek van Deinze (handschrift). 
(6o) G. P. Baert: id. 
(61) Leonard Lagrange : id. 
(62) Leonard Lagrange: id. 
(63) Hugo Van Den Abeele: Geschiedenis der Rederijkerskamer met zinspreuk 

«Geen Konste zonder Nijd». -Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze 
1945· 

(64) Archief Kunst- en Oudheidkundige kring: rekeningen Sint Jorisgild. 
(65) Fr. De Potter : id. 
(66) Archief Stad Deinze: beraadslagingsboek (1824/1832). 
(67) Archief Stad Deinze : register van briefwisseling. 
(68) Albyn Van Den Abeele : id. 
(69) A. Van Goethem: Het bestaan van St Sebastiaansgilde van Deinze (uitgave: 

Boekdrukkerij Em. Van Risseghem). 
(70) Leonard Lagrànge : id. 
(71) A. Van Goethem : id. 
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BESTUURLIJK. GEDEELTE 



JAARVERSLAG 1945 . 

. . . 
. . 

·Bracht 1944 de bevrijding, van het land, 1945 ~ag het einde· 
van de langd~rige oorlog en het herstel van den vrede • 

. Toen alle gevaar voor . bombardementen was geweken, werd · 
het beût van K. 0. K; uit de kelders gehaald en terug gerangschikt. 
in het Museum. 

Ter gelegenheid der Onze Lieve Vrouw Kermis, op 22 Juli 
1945, werd het Museum toegankelijk gesteld voor het publiek. 

De belangstelling was niet verminderd en gedurende de Kermis
dagen was het bezoek aan het Museum b~onder druk. 

De activiteit van den Kring over 1945 is begrijpelijker wijze 
gering geweest. 

De heropening van het Museum en het ordenen van de docu- · 
menten in bezit van K. 0. K. drongen zich eerst en vooral op 
en namen veel tijd in beslag. 

Het bestuur achtte het zich dan toch tot plicht, ter gelegenheid 
van 11 November, een rouwhulde te brengen aan de gevallen 
slachtoffers van Deinze en Petegem. 

Midden de foto's van de al te talrijke slachtoffers was eene 
Berelijst tentoongesteld, geschreven door den bekenden calligraaf 
Parmentier Gustaaf van Sint Martens Latem. De eeretafel was 
omkranst met hulst en chrysanten. 

Ook de foto's der overleden bestuursleden van K. 0. K., en 
der overleden kunstenaars der Leiestreek werden uitgestald, 
terwijl in verscheidene uitstalramen een keus van oude en jongere 
doodsheeldekens en doodsberichten waren voorgelegd. 

Deze rouwhulde van K. 0. K. verwekte diepen indruk en 
piëteitsvol werd in die dagen door honderden aan het Museum 
een bezoek gebracht. 
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K. 0. K. rust niet. 

Het zet zijne werking voort, door alle tijden en alle omstandig
heden heen, volledig en immer getrouw aan wat zijn doel en reden 
van· bestaan is. Daarvan wil en zal het niet afwijken. Het vormt 
de nauwe band die allen, uit deze zoo rijk gezegende Leiestreek, 
bindt, wie, onderricht door ons verleden, gelooven in het heden 
en de toekomst. 
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AANWINSTEN IN 1945 VOOR HET MUSEUM 

Oude zwingboor, geschonken door Mr. Gerard Oppeel. 
Portret van z. E. Heer Deken Van Der Straeten door Eerw. 

Zusters Maricolen. 

RUILDIENST 

Oudheid- en Geschiedkundige Kring 
Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Hoogstraeten's Oudheidkundige Kring 
Biekorf, Noordzandstraat 
Koninkl. Geschied- en Oudheidk. Kring 
Oost-Vlaamsche Zanten 

Oudenaarde. 
Halle. 
Hoogstratep. 
Brugge. 
Kortrijk. 
Gent. 
Utrecht. Historisch Genootschap, Rijksuniversiteit 

Eigen Schoon en de Brabander 
Oudheidk. Kring << De vier Ambachten » 
Geschiedkundige Kring van Waasland 
Geschied- en Oudheidk. Kring 

Laken (villa Ossegem). 
Hulst. 

Kunst- en Geschiedkundige Kring 
Geschied~ en Oudheidk. Kring 
Brabantsche Folklore 
Oudheidk. Kring van 't land van 
L'Emulation 
De Nederlandsche Leeuw 

St. Niklaas 
Gent. 
Di est. 
Mechelen. 
Brussel. 
Dendermonde. 
Brugge. 
Den Haag. 

ABONNEMENTEN 

Bibliotheek der Hoogeschool van Gent. 
Hoofdbibliotheek der stad Antwerpen, (Conscienceplein). 
Ministerie van Schoone Kunsten, Brussel. 
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