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I

Inleiding.

In de middeleeuwen noemde men Gilden, Eeden of Broederschappen zulke
vereeningen van burgers, die zich belastten de Gemeente tegen inwendige onlusten
of vreemde aenvallen te verdedigen. Deze vrywillige schutteryen waren, in den
beginne, met hand- of kruisbogen gewapend. Zulke waren te Gent de Gilden van St

Joris en van St Sebastiaen. Toen het gebruik der vuerwapens zich uitbreidde, zag
men in al de groote Steden van België nieuwe vereenigingen tot stand komen, welke
de pylen en schichten van den ouden tyd door meer geduchte wapens vervingen.
Al is het dat de draegbare vuerwapens uit de veertiende eeuw dagteekenen, maekte

men echter daervan geen ernstig gebruik vóór het einde der vyftiende eeuw.
Daerenboven, by deze lompe voortbrengselen eener pas onstane nyverheid, gingen
zwaremoeijelykheden van behandelingmet geringe juistheid gepaerd, en daer dezelve
koleuvren, handkoleuvren, bussen of hackebussen genoemdwerden, namen degenen
die zich daervan bedienden insgelyks den naem van kolverniers en busschieters aen.
Reeds in 1488 wendden eenige liefhebbers van vuerwapens, ghesellen userende

ende beminnende de conste vanden engie
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nen ende instrumenten van oorloghen, zich tot de Schepenen van der Keure, te Gent,
om oorlof te bekomen ten einde een gezelschap op te richten. Zy doen het nut van
het vuerwapen uitschynen en de noodwendigheid voor de burgers om daermede goed
om te gaen, ten einde, in geval van nood in staet te zyn de Stad te verdedigen of
opstand te beteugelen. Het reglementsontwerp, door hen voorgedragen, werd door
de Schepenen, den 16 januari 1489, goedgekeurd en den 14 mei daeropvolgende,
met Stadszegel afgekondigd; Keizer Karel bekrachtigde hetzelve den 19 april 1515.
Gedurende de eerste jaren hunner inrichting was de plaets, waer zich de kolverniers

vereenigden om hunne oefeningen waer te nemen, gelegen aen de Akkergemsche
Vest, niet ver van den grooten toren. Destyds was dit ver afgelegen oord byna
onbewoond. Akkergems groote toren en de kleine torentjes in de omstreken dienden
ter verpleging der zieken in tyd van pest of andere heerschende volksplagen. De
onaengenaemheid en de gevaren van zulk eene nabuerschap, gepaerd met de weinig
geschikte ligging van het lokael, verhinderen den welstand van het Gilde. De
Confraters klaegden meermaels over dezen staet van zaken en trachtten daer in te
voorzien door den keus eener beter gelegene oefenplaets. Toen zy, na lang zoeken,
dezelve gevonden hadden, wendden zy zich tot hunne natuerlyke beschermvoogden,
de Schepenen van der Keure, en niet tevergeefs: by acte van 9 july 1532, deden de
Schepenen aenkoop, ten pryze van 100 pond groot, van een uitgestrekt terrein gelegen
achter het Prinsen-hof, ter plaets genoemd den Vogelzang(1) en stelden hetzelve ter
beschik-

(1) De Vogelzang, in de 16e eeuw, begreep de Lieve-kaei en St Antones-kaei.
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king der busschieters van St Antone. Van hunnen kant zagen de busschieters, die op
het lokael te Akkergem gelegen eenig eigendomsrecht ingeroepen hadden, daervan
af, als ook van de elf pond groot, onderstand, welken de Stad hun jaerlyks betaelde.
Ter onzer kennis bestaet geen bewysstuk, waeruit men zou kunnen opmaken dat

de busschieters van St Antone, als afzonderlyk schuttery korps, aen de oorlogen der
XVIe eeuw deel zouden genomen hebben. Als zouden zy den opstand der Gentenaers
tegen Keizer Karel in 1539 zyn bygetreden, worden zy niet genoemd.
Niettemin, 't is misschien om dat zy in gemelden opstand meer of min betrokken

waren, dat de Gildebroeders van St Antone, twee jaren later, hunne dizeniers zagen
afschaffen en de stedelyke toelage verloren.
Wanneer het Gilde bezitting genomen had van het lokael op denVogelzang, groeide

hetzelve allengskens aen, zonder nogtans gedurende de XVIe eeuw, tot eenen zeer
bloeijenden toestand te geraken. Gelyk de meeste gezelschappen van dien aerd,
kenmerkte het zich door eene groote onvoorzienigheid en liet zyne schulden zoodanig
aengroeijen, dat in 1589, ten verzoeke van Geeraerd Van Ydegem, ontvanger van St

Nicolaeskerk, by besluit der Schepenen van der Keure, het Gildehof, met huis en
erve, werd te koop gesteld. Deze eigendom is in de verkoopingsakte beschreven als
volgt: Een huus ende stede toebehoorende het Gulde van myn heer Sinte Anthonis,
ghenaemt de busschieters hof, zo tzelve mette erfve, bogaert, lochtinck, vanden huusen
ende zulc alsser meer an dependeert van vooren tot achtere, eertvast ende naghelvast,
ghestaen ende ghelegen es ten voorhoofde over de tinnen potbrugghe up de Lieve,
daer ment heedt te Voghelensanghe. Alles was belast, in kapitael en intresten, met
eene som van 130 pond, 9 schellingen en 9 grooten, onbegrepen de eeuwig-
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durende niet-aflosbare renten. Het Gildehof van St Antone werd voorloopig
toegewezen, in eene eerste zitting, den 28 juli 1589, aen Marcus Snoucq,
zaekgelastigde van Geeraerd Van Ydeghem; daerna, in de tweede zitting, den 3
november 1589, met verhoog van 5 pond groot, aen den zelfden Marcus Snoucq,
voor den Raedsheer Frans Molinaeus. Ofschoon wy daervan geen spoor gevonden
hebben, werd er hoogstwaerschynelyk nog eene derde zitting gehouden, waerin de
Deken van het Gilde, Gillis Van der Venne, eindelyk kooper werd verklaerd van het
lokael dat zyne vorige bestemming behield. Kooper betaelde 100 gulden, benevens
de renten, welke hy ten zynen laste nam.
Hoewel dus den ondergang ontkomen, kon het Gilde toch zich niet wederom

opbeuren. Zyn onvermydelyk verderf te gemoet ziende, wendde het zich wederom
tot de Schepenen van der Keure. In hun smeekschrift klagen de Confraters bitterlyk
dat mannen van aenzien en de gegoede burgers het Gilde verlaten ter oorzaek der
schulden, waermede het Hof is belast, en verzoeken de Stad daervan den aenkoop
te doen.
Na eenige onderhandelingen verkocht Gillis Van der Venne zynen eigendom aen

de Stad, op gelyke voorwaerden als hy denzelven, vyftien jaren te voren, gekocht
had. De koopbrief draegt het datum van 8 november 1605. Het Gilde vierde den
goeden uitslag zyner onderhandelingen met een heerlyk banket, aen hetwelk al zyne
leden deel namen.
Dezelfde netelige toestand trof ook de andere Gilden. Ditzelfde jaer 1605 stelden

de Schepenen vast dat het getal Confraters der busse, der hand- en kruisbogen
dagelyks verminderde, dat de aenzienlyke burgers de Gilden verlieten. Diesvolgens
vreezende deze Broederschappen, waerop de Stad weleer trots mocht zyn en die
zoovele diensten bewezen hadden en nog bewyzen konden, geheel en al te zien
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vergaen, verklaerden de heeren Schepenen dat alle Stadsambtenaren, Schepenen,
Pensionnarissen, Geheimschryvers, Schatbewaerders, Ontvangers, Bedienden,
Kontroleurs, al degenen in Stads-dienst zynde en bekwaem om de wapens te dragen,
gehouden waren zich te laten inschryven in een der dry Gilden. Om allen tegenstand
te overwinnen wendden zich de Schepenen tot de Aertshertogen die bereidwillig hun
besluit bekrachtigden (9 januari 1606). Uit dit besluit blykt dat Stads-magistraet de
goede diensten waerdeerde, die men in tyd van beroerte of gisting onder het volk,
van een talryk, goed ingericht en uit het puik der burgery bestaende Genootschap
kon erlangen.
Van dan af aen, begon voor het Gilde van St Antone een tydstip van voorspoed,

des te gevoeliger, daer dit gezelschap in zyn bestaen zelf was bedreigd geweest.
Nieuwe jaerlyksche toelagen werden aen hetzelve toegestaen en al zyne oude
voorrechten bevestigd.
In eene oorkonde van 24 mei 1610 verklaren de Schepenen dat het Gilde van St

Antone het nuttigste en het belangrykste aller Stadsgilden is voor het behoud van
den vrede en de goede orde.
In de opene brieven door de Aertshertogen Aelbrecht en Isabella den Gentenaers

verleend (17 january 1611), lezen wy dat het Gilde van St Antone, van allen ouden
ende immemorialen tyden een schoon, groot en edel Genootschap is geweest, dat
hetzelve uitstekende diensten aen de Overheid bewezen heeft, 's Lands bestuer, de
Stad en hare instellingen met moed en ernst tegen hunne vyanden verdedigd heeft;
dat hetzelve ten allen tyde, als een vry en bevoorrecht Gilde werd beschouwd aen
geen ander onderhoorig; dat de andere Gilden, in hunne twisten of geschillen, tot
deszelfs bemiddeling hunne toevlucht plachten te nemen en aen deszelfs
onpartydigheid, bekwaemheid en gegronde kennis
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in het omgaen met vuerwapens volle recht lieten wedervaren. De Aertshertogen
zwaeijen denzelfden lof aen deszelfs leden in het byzonder toe: Dat zy alle zyn
treffelicke persoonen ende van goede ghestaethede, alle an ons midtsgaders an heere
ende wet eedt ghedaen hebbende elck in 't particulier, die om gheen goedt ter weerelt
haerlieder eedt en souden willen te buuten gaen, veelemin yemandt hinderen in lyfve
ofte goede, ofte oock anderssins overtreden ende contravenieren de placcaten ende
onse ordonnantien.
Overigens verzuimden de busschieters niets om door wyze maetregelen hunnen

herlevenden welstand te versterken. In belang van hun financie-wezen stelden de
Eeden van St Antone en van St Joris vast (5 april 1614), ofschoon zy toelieten dat
degenen die van meer dan een Gilde deel maekten, slechts in één dienst deden, dat
de door gemelde leden in elk dier Gilden erkende doodschuld verplichtend bleef en
zoudemoeten betaeld worden. Dit besluit werd goedgekeurd door heeren Schepenen
van der Keure.
Ook werd eene soort van vertegenwoordigend bestuer, den vier Hoofdgilden

gemeen, ingericht. In 1617, op voorstel van die van St Michiel namen de Eeden der
vier Hoofdgilden de verbintenis aen tweemael 's jaers by een te komen, te weten,
den zondag na Beloken-Paschen en den zondag na het feest van StBaef, om uitspraek
te doen op al hetgeen goed en nuttig zoude zyn in het algemeen belang der vier
Hoofdgilden, en besloten dat het register der resolutien zoude berusten in handen
des Griffiers van St Joris; ook kwam men overeen heeren Schepenen te verzoeken
dat al degenen van Stadsbestuer afhangende, alsmede de Hoofdmannen, Luitenanten,
Oversten en Beëedigden der Neringen zouden verplicht zyn zich in het eene of andere
Gilde te laten inschryven. Te dien einde werd aen heeren Schepenen van der Keure
een smeekschrift ingezonden, welke
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heeren, by besluit van 26 mei 1618, aen al de Kapiteins, Luitenanten, Vaendrigs der
burgerwacht en Hoofdmannen der Neringen bevalen een der vier Hoofdgilden te
verkiezen.
De aengenomene verbintenis om tweemael 's jaers by een te komen werd stipt

nagevolgd door de vier Souvereine Gilden tot het oogenblik hunner afschaffing
(1703). Sedert, vergaderden zy nogmaels, den 6 maert 1732; maer die van StAntone,
nog niet wettig heringericht zynde, woonden de vergadering niet by. Eene eerste
vergadering der vier Hoofdgilden, om aen dat van St Antone de hoedanigheid van
Souvereine Gilde toe te kennen, had plaets den 24 maert 1753. Eene tweede werd
gehouden in 1767. Sedert hadden nog eenige algemeene vergaderingen plaets, maer
op langen tusschentyd.
De plaets, waer de vier Souvereine Gilden byeen kwamen, was oorspronkelyk het

Hof van St Joris. Toen, te beginnen met 1692, dit Hof in kazerne werd herschappen,
werden de vergaderingen der vier Eeden gehouden in de afspanning van Spanje, op
de Hoogpoort (1690-1692), in het Kapittel van StBaefs (1692-1695) en ten Stadhuize
(1695-1698). In het najaer van 1698 hadden zy wederom plaets in St Joris-Hof.
De op elkander volgende verbeteringen en volmakingen, welke aen het in de

schietingen gebruikte materieel moesten worden toegebracht, de verfraeijing der
lokalen, welke zindelyk, zelfs prachtig moesten blyven, veroorzaekten somwylen
uitgaven, die de Gildenmoeijelyk konden uitstaen. Het jaergeld door de leden betaeld
en de opbrengst der boeten waren ontoereikende om daerin te voorzien. De
voornaemste bron van inkomsten bestond in de opbrengst der doodschulden, welker
beloop somwylen nog aenmerkelykwas. Vandaer de noodzakelykheid voor deGilden,
zooveel mogelyk nieuwe leden aen te werven en meermalen werd tot dat einde de
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tusschenkomst van Stads Overheid ingeroepen. Aldus, in 1637, nieuw rekwest aen
Schepenen van der Keure, ten einde al wie zoude geroepen worden tot het bekleeden
van eenig ambt, der Stede onderhoorig, gehouden zoude zyn zich in een der vier
Hoofdgilden te laten opnemen. Dit zelfde rekwest, het volgende jaer andermael
ingezonden, werd gunstig onthaeld.
Eenige jaren later (1660), in vergadering der vier Eeden, besloot men in rechte te

vervolgen al diegenen welke zich aen de schikkingen, in het rekwest van 1637
besloten, zouden trachten te onttrekken. Deze maetregel werd bevestigd in 1664 en
1668.
Krachtens een besluit van 17 april 1676, zullen praktizyns van beide gerechtshoven

en alle personen in Stads-dienst het eene of het andere Gilde moeten kiezen. De
vereenigde Eeden, in zitting van 20 oogst 1679, besloten dat het van belang was de
hand er aen te houden dat al degenen thans en in 't vervolg van Stedelyke Overheid
afhangende, zouden gehouden zyn een der vier Hoofdgilden te verkiezen, en dat men
hen des noods, by rechtsmiddelen, ten gemeenen koste der vier Gilden, zoude
behooren te bedwingen; dat gelyke maetregelen den Oversten der Neringen,
Luitenanten en Vaendrigs zouden worden toegepast. Ter uitvoering van dit besluit,
werden in elk Gilde twee Proviseurs aengewezen (die van St Antone waren Van
Hoorn, advocaet, en De Wulf), gelast vóór heeren Schepenen van der Keure te
verschynen en Schepenen van beide Banken, alsmede Stads-pensionnarissen te
verzoeken zich in een der Hoofdgilden te laten inschryven.
Deze maetregelen uit te voeren was niet altyd gemakkelyk. Het jaer zelf wanneer

voornoemd besluit genomenwerd, weigerden de advocatenVanHamme en Lombaert,
Oversten der Burgerwacht, zich te onderwerpen en bekwamen zelf

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



IX

uitspraek ten hunnen voordeele; maer de Eeden voorzagen zich in appèl en vroegen
eindelyk aen den Koning verklaring hunner voorrechten. Te dien einde zonden zy
naer Brussel den Overdeken van St Sebastiaen, bygestaen van den Griffier, met last
het geding voor en door te dragen. Hun streven had de gewenschte uitkomst. Op
advies van President en leden des Raeds van Vlaenderen, gebiedt de Koning, by
dekreet gegeven te Brussel, 2 october 1684, aen al de Hoofdmannen der Neringen,
Kapiteins, Luitenanten en Vaendrigs der Burgerwacht, zich in een der vier
Hoofdgilden, naer verkiezing, te laten inschryven. By het rekwest door de vier
Hoofdgilden ingezonden, was gevoegd een besluit van het magistraet van Gent, 1605,
dat gebood, zelfs aen Schepenen van beide Banken, aen Penningmeesters en bedienden
der Stad, zich in een der vier Gilden te doen opnemen, en de goedkeuring door de
Aertshertogen in 1606 verleend. In gemeld rekwest stond ook dat, kort na de
goedkeuring, de Oversten der Burgerwacht beweerd hebbende niet begrepen te zyn
onder de in besluit van 1605 genoemde ambtenaren, heeren Schepenen van der Keure
dit onderscheid niet aengenomen hadden, en dat zy hen op gelyken voet als de
bedienden der Stad gesteld hadden, by akte van den 25mei 1618. Ten einde processen
te vermijden bevestigde de Koning het besluit van 1618.
Door het koninklyk bevel van 1684werd nog geen einde aen onwilligheid gemaekt.

In 1688 gaven de vier Eeden last aen de Griffiers, om, by rechtswege, al de stedelyke
bedienden te bedwingen. Daerenboven verklaerden zy dat niemand der nieuwe leden
zoude vry zyn van dienst, en dat degene, die tegenwoordig zulke gunst genoten,
zouden verzocht worden daervan af te zien (2 mei 1688).
Deze beslissingen deden een groot getal processen ontstaen, welke de vier Eeden

zeer ontstelden.

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



X

Dientengevolge kwamen zy byeen in algemeene vergadering, den 28 mei 1688; die
van St Antone stelden vóór eene deputatie te zenden naer Brussel om den Koning te
verzoeken uitlegging te geven over de volgende punten: Zyn de Prokureurs verplicht
zich te laten inschryven in een der vier Gilden? Is het ook zoo gesteld met degene
die eene schatting aen Stadspenningmeester moeten betalen, vooraleer de bedieningen
waer te nemen, waertoe zy zouden benoemd zyn? Is het ook zoo gesteld met de
Vinders, Halheeren, Dekens en beëedigden der Neringen? Ook werd beslist dat men
Zyne Majesteit zou verzoeken om de Confraters, die het ambt van Raedsheer of
Griffier, het diploma van Advocaet, Klerk of Procureur zouden bekomen hebben, te
verplichten by het Gilde te blyven en de bediening van Proviseur, daertoe gekozen
zynde, te aenvaerden.
De voorrangsvrage onder de vier Hoofdgilden deed zich de eerste mael op in 1639.

Tydens het schieten naer den papegaei, waren die van St Antone en van St Michiel
het eerst den Koning gaen begroeten. Die van St Sebastiaen kwamen daertegen op
en het geschil werd bygelegd als volgt: voortaen zullen die van St Joris voorop gaen:
daerna komen die van St Sebastiaen en van StAntone en eindelyk die van StMichiel.
In den loop van dit zelfde jaer rees een geschil op tusschen de Eeden der vier

Hoofdgilden op het stuk of die van St Antone en van St Michiel het recht hadden
zich Souvereine Gilden te noemen. Dit werd ten volle bewezen door het Gilde van
St Antone en die eertitel werd in het vervolg aen hetzelve niet meer betwist.
In 1760 zenden de busschieters van Aelbeke by Kortryk, en in 1765 die van

Sweveghem, beide onder het patroonschap van St Barbara, smeekschriften aen het
Souvereine Hoofdgilde van St Antone, te Gent, ten einde erkend te
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COninck / Heuver-deken / Deken / ende Prouiseerders van den
Souveraynen Gvlde van de Colleuvreniers, Canoniers, ende Busschietiers,
onderhouden binnen deser Stede van GHENDT, onder den Naeme, Title,
e Patronaetschap van mijn Heere Ste. ANTHEVNIS, doen te weten, dat zy
(uyt krachte van Acte aen-hemlieden ghejont ende verleent by mijn Edele
Heeren den Hoogh-Bailliu ende Schepenen vander Keure der voornoemde
Stede, den eersten December XVIc. neghen-en-veertich) by desen gheuen
Acte van Vrydom vande Borghelicke Wacht deser Stede, e Contributie
van diere, aen [Thomaes de Suttere, filius Thomaes] midts conditie, dat
hy (zyn leuen langh gheduerende) zynen voornoemdē Vrydom niet en zal
vermoghen te verkoopen, ofte transporteren aen eenen anderen.
Voorsoeckende, dien volghende, aen alle Colonels, Sergeanten-Majors,
Wacht-Meesters, Capiteynen, ende alle andere (die 'taengaen mach) dat
zy den voornoemden [Thomaes de Suttere, filius Thomaes] laeten rustelick,
ende volkommentlick ghenieten den voorseyden Vrydom, sonder hem te
doen ofte laeten doen eenigh hinder, letsel, ofte moeynisse, ter contrarien;
ende dit alles naer wtwijsen vande voorseyde Acte e Vermoghen, ons
daer-by verleent. Aldus ghegheuen inde Kaemer vanden voorseydē GVLDE
onder 't Cachet vande zelue Kaemer ende het Handt-teecken van onsen
Deken ende Greffier desen [30 meye 1651.]

[FRANS MAES, Deken.] [G. D'HURTERE, Greffier, 1651.]

[Gheapprobeert int Collegie vander Keure den ijen Junij 1651. VAN DER
LUYTHEN.]
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worden als vrye bevoorrechte Gilden. De Eed van St Antone stond die vragen toe en
verleende daer van akte in behoorlyken vorm.
Omtrent het midden der XVIIe eeuw besloten de busschieters van St Antone zich

wat te nauw gehuisvest bevindende, hun Hof te vergrooten. Reeds in 1609 hadden
zy geklaegd, midts de cleyne commoditeyt van de Gulde camer, dat wanneer de
gaeischieting te regelen was, zy zich ten Stadhuize moesten begeven om de loting
te verrichten. Daer nu het getal der leden merkelyk was aengegroeid en vervolgens
het Gilde over ruimere geldmiddelen kon beschikken, werd in 1638 besloten het oud
lokael ten gronde af te breken en een nieuw Gildehof op ruimere schael te bouwen.
De eerste steen werd hetzelfde jaer gelegd door Niklaes Sersanders en Van Royen,
Schepenen van der Keure, en den Geheimschryver Overwalle. De werken liepen af
in 1641, en in 1646 werd de toren opgetrokken. Op dat tydstip telde het Gilde meer
dan negen honderd Confraters.
Het betalen der bouwkosten leverde groote moeijelykheden op; na vele

reddingsmiddelen beproefd te hebben, moest het Gilde aen den toenmaligen Koning
Philippus IV een uitstel van betaling vragen, hetwelk hun werd toegestaen. De
schulden beliepen tot de som van 10,000 gulden (1657).
Ten jare 1678 viel de Stad Gent in handen van LodewykXIV. De vier Hoofdgilden

werden behouden, maer hunne Hoven werden door de Fransche troepen bezet en
dienden voorloopig voor kazernen. Om een einde te stellen aen de klachten en aen
de vraeg op vergoeding uit dien hoofde opgerezen, verzochten, in 1703, heeren
Schepenen aen het Opperbestuer de vier Hoofdgilden af te schaffen. Deze aenvraeg,
hoewel op weinig billyke en onpartydige beweegredenen gegrond, werd gunstig
onthaeld, en by besluit,
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gedagteekend uit Brussel, 3 april 1703, beval de Koning de afschaffing der Gilden
van StAntone, van St Joris, van St Sebastiaen en van StMichiel. Derzelver goederen,
roerende en onroerende, vervielen aen de Stad, op voorwaerde dat deze de schulden
en renten der afgeschafte Gilden op zich zoude nemen. Het Gildehof van St Antone
werd in een hospitael voor zieke krygslieden herschapen. Later diende het als
Godshuis voor oude mannen en vrouwen. Den 22 december 1777 werd daer ingericht
het oudmannenhuis of huis van bermhertigheid. De Stad verkocht dit Godshuis aen
baron Van der Meersch van Berlaere, Moeraert, en G. Van Eersel, bisschop van
Gent, by kontrakt geteekend den 16 december 1784. Sedert 1806, worden in hetzelve
slechts oude vrouwen aenvaerd. Thans is het de eigendom der BurgerlykeGodshuizen.
In 1706 werd het Gilde van StMichiel hersteld. De busschieters wendden ernstige

pogingen aen om insgelyks hunne herstelling als Gilde, de teruggave van hunnen
eigendom, meubelen en juweelen te bekomen; doch tevergeefs. Slechts negen en
veertig jaren na de afschaffing, namelyk in 1752 richten eenige liefhebbers van
vuerwapens, Jaek Noiret, Jan De Bleecker, Jan-Bapt. De Waghenere, Jan Coppens,
Gregorius Van Loo, Jan De Smet oudste, Pieter De Bruyne, Albrecht Doré, Jan De
Smet, Sebastiaen De Roo en Marcus Marist een smeekschrift tot Maria-Theresia,
ten einde de herstelling van 't Gilde en van deszelfs vroegere voorrechten te bekomen.
Door heeren Schepenen van der Keure ondersteund werd hunne aenvraeg door de
Keizerin gunstig beantwoord (10 november), maer op de uitdrukkelyke voorwaerde
dat de nieuwe Gildebroeders van alle recht op hun voormalig Hof zouden afzien, dat
zy op eigen kosten zich een nieuw lokael zouden verschaffen en geene aenspraek
meer zouden maken op de vrye jacht.
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A. Deuren.
B. Vensters.
C. Nis.
D. Schoorsteenen
E. Schildery door P. Hals.
F. Zoldering
G. Hof
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Ten gevolge van dit dekreet noodigde het nieuw Genootschap de andere reeds
herstelde Gilden uit ter vergadering in St Jorishof. Dezelve had plaets den 24 maert
1753 en allen verklaerden het Gilde van St Antone te erkennen voor een souverein
Gilde.
Onmiddellyk na hunne herstelling zagen de nieuwe Gildebroeders naer een lokael

uit. Na verscheidene ontwerpen, waeraen geen gevolg kon gegeven worden, namen
zy in huer de herberg het Sas van Gent, op den Platten Steeger, te H. Kerst, en
verbleven daer tot 4 maert 1755. Eindelyk vonden zy eenen eigendom geschikt voor
de oefeningen van het Gilde, namelyk een huis met hoving gelegen in het Prinsenhof
en toebehoorende aen de weduwe De Regge; daerby zoude nog moeten ingelyfd
worden een woonhuis gelegen in de Zilverstraet en toebehoorende aen Jan Farazyn.
Den 17 maert 1754, in algemeene vergadering, besloot men den aenkoop dier twee
huizen te doen, ten pryze van 1,525 pond groot. Eene buitengewone leening van
2,000 pond zoude gedaen worden ter betaling van den koopprys, der noodige
herstellingswerken en inrichting eener schietbaen en Gildekamer.
De goedkeuring van dezen aenkoop door heeren Schepenen van der Keure,

ontmoette zware moeijelykheden en werd slechts bekomen, dank zy de ernstige
houding der Gildebroeders, den 6 februari 1755.
De leening van 2,000 pond groot was ontoereikend om al de kosten van aenkoop

en opschikking te betalen. Nieuwe gelden moesten opgenomen worden, derhalve dat
met het einde van 1755, de schulden van 't Gilde de som van 3,500 pond groot
bedroegen; als onderpand werd gegeven het Gildehof, geschat, met al zyne
aenhoorigheden en verbeteringen, op eene waerde van 23,500 gulden wisselgeld.
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Weldra werden nieuwe verbeteringen aen het lokael noodig bevonden en nieuwe
leeningen moesten worden aengegaen; maer ondanks al de opofferingen der
Gildebroeders, dreigde, in februari 1758, eene noodlottige, mischien doodelyke slag
het Gilde te treffen. Anna-Marie Paelinck, douariere van L.-Fr. Werrebrouck, heere
van Hundelghem, deed al de goederen van St Antone, roerende en onroerende, in
beslag nemen voor achterstel van betaling van twee renten, ten kapitale van 200 en
400 pond groot.
Gelukkiglyk was Confrater Falligan, Koning van 't Gilde, een edelmoedig man;

om de ontstane moeijelykheden uit den weg te ruimen, bevlytigde hy zich de 50 pond
groot, bedrag der achterstellen, te storten. Een staet van schulden werd opgemaekt
en men stelde vast dat het Gilde er een derde van betalen kon: voor het overige zou
een uitstel van dry jaren gevraegd worden.
Het Gildhof diende niet uitsluitelyk voor de vergaderingen en oefeningen der

Confraters. In 1761werd het gedeelte waerover men beschikken kon, in huer gegeven,
ten pryze van 50 pond groot 's jaers, aen kastelein Gorle, die er eene afspanning
opende en kostgangers aenvaerdde. Daerenboven bezat het Gilde nog eene aenpalende
herberg, de Jacht genoemd, welke verhuerd was tegen 14 ponden groot 's jaers. Zelfs
verkocht men drank in het lokael, zoodat, krachtens vergunning vanMaria-Theresia,
het Hof van St Antone eene vry herberghe werd.
Weldra volgde de regeering van Joseph II, met zyne hervormingen en de onlusten,

die er uit ontstonden. In juli 1787, machtigde het Magistraet van Gent de vier
Hoofdgilden zich een onbepaeld getal vrywilligers aen te sluiten om met hen
gezamenlyk de openbare rust en veiligheid te helpen bewaren. Zy bewezen uitstekende
diensten, waervoor het Magistraet hun meermalen zynen warmen dank betuigde.
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Gedurende de omwenteling van 1789 besteedden de aenhangers van Van der Noot
groote geldsommen ten einde de vrywilliggers der vier Gilden om te koopen; doch
zy konden er niet in gelukken. Het ware eene ondankbaerheid, zegt een schryver uit
dien tyde, Ferd. Ottevaere, dit manmoedig en onomkoopelyk vrywilligers-korps van
StAntone niet te melden, aen hetwelk velen hunnen stand en leven te danken hebben.
De inval der Franschen in Belgie bracht eenen noodlottigen slag aen Gilden en

Neringen toe. Krachtens art. 28 der wet van 5 september 1791 , werden de oude
Burgerwachten, zooals busschieters- kruis- en handboogmaetschappyen en alle andere
van gelyken aerd, afgeschaft.
Dientengevolge, by besluit van het Middenbestuer des Departements der Schelde

(21 mei 1796), werd het Gilde van St Antone afgeschaft, 'tgeen aen hetzelve voor de
tweede mael te beurt viel sedert deszelfs instelling ten jare 1488.
Ten gevolge van het besluit van 1796 werden al de eigendommen van 't Gilde,

zoo roerende als onroerende, aengeslagen als nationael goed. Het Hof werd
openbaerlyk te koop geveild in 1797, en aen burger De Vos, timmermansbaes, voor
de som van 109,300 liv. toegewezen. Een gedeelte daervan werd naderhand
aengekocht door M. Jaek Van der Straeten.
Geen zes jaren waren verloopen toen eenige oud-leden van 't Gilde en nieuwe

liefhebbers van 't busschieten zich tot denMeijer der Stad Gent, De Naeyer, wendden,
ten einde oorlof te bekomen om een nieuwe Maetschappy te vormen en eene schyf
in een bemuerd terrein op te rechten. De aenvraeg door den Meijer aen den Prefect
van 't Departement verzonden werd toegestaen voor een termyn van tien jaren. De
directie zou bestaen uit eenen Bestuerder en twee
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Byzitters, het getal leden, ten gevolge der bestaende wetten, mocht de zestig niet
overtreffen. De nieuweMaetschappy vestigde zich in de afspanning het Sas van Gent
op den Platten Steeger; de eerste prysschieting voor eijerkoeken had plaets in april
1802.Weldra zocht men een voordeeliger gelegen lokael en onderhandelingenwerden
aengeknoopt met de eigenaers der herberg de Korenbloem, op Akkergem, doch men
kon niet overeenkomen en in 1810 werd een nieuw huercedel voor negen jaren
geteekend met Sieur Van Hoecke, in het Sas van Gent.
In 1822 brachten groote schulden, oneenigheid onder de leden, en het ontslag des

Overdekens Fervaecke en van veel andere leden het Gilde naby zynen ondergang;
een nieuwe Maetschappy poogde zich te vormen en wendde stappen aen by den
Gouverneur van Oost-Vlaenderen om de noodige machtiging te bekomen. Maer de
Eed van St Antone verzettede zich daertegen en de gevraegde machtiging werd
geweigerd.
Hetgeen den nadeeligsten invloed uitoefende op den toestand van 't Gilde, was de

slechte ligging van het lokael. Lang werd naer eene betere plaets gezocht en
verscheidene ontwerpen werden aengeboden, doch in 1825, werd door den Eed in
zitting van 5 juni aengekondigd dat men het gewenschte terrein gevonden had,
namelyk een onbewoonden grond achter St-Pieters-kerk, en de Stad toebehoorende.
De algemeenheid machtigde den Eed de noodige stappen aen te wenden, welke met
eenen goeden uitslag werden bekroond.
Eene vrywillige leening, onder de leden, bracht de noodige gelden op om het nieuw

lokael in staet te stellen en de plechtige opening van hetzelve had plaets den 20 oogst
1826.
Daer dit lokael niet geschikt was voor het oprechten eener gaeipers, wendde het

Gilde zich andermael tot Stads Overheid voor het in huer nemen van een terrein
gelegen
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tusschen het Handelsdok en Stads gracht. De pacht werd gegeven voor den prys van
20 frank en geteekend den 18 juny 1836. Voor de eerste mael schoot men aen de
pers in juni 1837; zilveren medaljes werden uitgeloofd. De pers had 1,000 frank
gekost; later werd dezelve in het Spanjaerdskasteel overgebracht; doch deze was
hare laetste omzwerving niet.
In de maend mei 1849 nam het Gilde het bestek aen eener woonst voor den

Kastelein, welke, met eenige andere veranderingen aen het bestaende gebouw 2,070
frank kostte. Elf jaren later werd het gebouw, waer de vergaderingen van 't Gilde
gehouden worden, met eene verdieping verhoogd volgens plan en bestek door
Gisseleire, ondernemer, ingediend.
Ziedaer het kortbondig verhael van het daerstellen van het lokael waer het

hoogedele Gilde der busschieters van StAntone zynen zetel tegenwoordig opgeslagen
heeft. Hetzelve is, achter de kazerne van het Geniekorps gelegen. Wy laten er in 't
kort de beschryving van volgen: gelykgronds, eene vergaderzael met het wapenrek
der oorlogs- en juistheid-geweren der Confraters en het standbeeld van St Antone,
eene schietkamer, waer het gereedschap der schutters berust, en eene woonst voor
den portier. Boven, aen de muren der groote banketzael hangen schilderyen, door
Hals en Spruyt, schietingen naer den gaei, ook schietingen met het kanon en den
bomketel verbeeldende, eenige portretten van de oude Gildekamer voortkomende
en door wylen M. Jaek Van der Straeten geschonken. Ook daer treft men de
borstbeelden aen van Z.M. Leopold I, van prins Frederik, Koning der busschieters
van St Antone, en van den Tyroler karabinier Hofer, en het portret des Overdekens,
Karel Leirens, door de beeltenissen aller Confraters omzet. Op eenen uitsprong

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



XVIII

van den muer staen twee kanonnen en een metalen bomketel, uit de XVIIe eeuw,
twee kurassen, twee yzeren helmen en het wapenschild van 't Gilde. Bezyden de
groote schildery van P. Hals ontvouwen zich twee vaendels met de eereteekens van
't Gilde. De schietbaen meet 105 meters in de lengte. Er is geen breedte genoeg om
er twee schyven te plaetsen. Men hoeft niet te zeggen dat met de juistheid en het
bereik der tegenwoordige wapens, zulk een afstand te kort is. Voor het huren of
aenkoopen van een gedeelte der aenpalende hoving werden reeds herhaeldelyk, doch
vruchteloos, voorstellen gedaen.

HOOFDMAN OF OVERDEKEN. - DEKEN. - PROVISEURS. - KONING. - OUDERLINGEN.
- EED EN DESZELFS VERGADERINGEN. - In den beginne, ten jare 1488 werd het Gilde
van St Antone bestuerd door een Deken en zes Proviseurs, welker getal later op tien
werd gebracht en zelfs tot twaelf kon verhoogd worden. De Confraters kozen de
Proviseurs en deze den Deken en den Griffier. Zy bleven twee jaren in bediening;
de Proviseurs waren maer ontslagen na het afleggen van den eed door hunne
opvolgers, welke zy zelven kozen, en voor welke zy verantwoordden. Hy, die
Proviseur benoemd werd, was verplicht die bediening te aenvaerden.
De Deken was gelast de doodschulden te innen. Hy had het recht nieuwe

reglementen temaken of de oude te wyzigen. Inmarschen en plechtigheden, bekleedde
de Deken, te paerd gezeten en door vaendragende busschieters omringd, het midden
van den stoet.
De waerdigheid van Overdeken, in de XVIe eeuw, werd voor een onbepaelden tyd

opgedragen. By besluit van 1658 werd die termyn op dry jaren gebracht.
Van den Koning van 't Gilde wordt eerst in 1497 gewag
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gemaekt. In vergaderingen bekleedde hy de eereplaets; hy bleef twee jaren in
bediening. Na zyn ontslag bleef hy gedurende zeven jaren verschoond de bediening
van Proviseur aen te nemen.
Twee mael 's jaers kwamen de Eeden der vier Hoofdgilden byeen om over vragen

van algemeen belang te beraedslagen.
Ten jare 1753 werd een nieuw reglement gemaekt. De Eed bestond uit 24 leden,

Koning, Proost, Overdeken, Deken, veertien Proviseurs, Griffier, Blazoendeken,
Kapitein, Standaerddrager, Luitenant, Constabel, Baljuw en Vaendrig. Jaerlyks werd
de Eed vernieuwd. Aen den Koning behoort de eereplaets in de vergadering van den
Eed, na hem komen Proost, Overdeken, Deken en Proviseurs. Deze laetste zyn belast
met het handhaven der orde in het Gilde.
Al de leden van den Eed waren verplicht by den lykstoet van overledene Confraters

tegenwoordig te zyn, alsook by het banket, dat jaerlyks op St Antonius-dag plaets
had.
In navolging van 'tgeen in de andere Hoofdgilden gebruikelyk was, werd in 1756

besloten dat men twee Ouderlingen zou benoemen, en in 1764 dat een Ouderling,
voor zyn leven lang, in rang onmiddellyk na den eersten Proviseur, en twee andere
Ouderlingen slechts voor twee jaer zouden benoemdworden. De eerst voor het leven
benoemde Ouderling was Petrus-Joannes De Bruyne.
Afgeschaft tydens den inval der Franschen werd het Gilde van StAntone hersteld,

in 1802, onder de benaming van Inschryving der liefhebbers van 't busschieten. De
Raed bestond uit eenen Bestuerder en twee Byzitters. In het najaer van 1802 benoemde
men Ouderlingen, eenen Baljuw, eenen Kapitein en twee Constabels. In 1808 werd
het Gilde bestuerd door eenen Koning, eenen Overdeken, eenen Deken en zes
Proviseurs, welke den Eed uitmaekten. Alle twee jaren
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werd een derde gedeelte van denzelven vernieuwd. Gedurende meer dan veertig jaer
werd in deze verordening geene verandering ingevoerd.
Den 20 oogst 1823 ontving men de blyde mare dat Z.K.H. prins Frederik der

Nederlanden de aen Hoogstdenzelven aengebodene waerdigheid van Koning van 't
Gilde van St Antone aenvaerdde. Deze tyding door den Deken ter kennis der
Confraters gebracht, te dezer gelegenheid in algemeene vergadering byeen geroepen,
werd begroet met herhaelde geroepen van: Leve de Koning!
En zoo, zonder schok of stoot, stapte, tot in 1848, het Gilde der busschieters voort.

De politieke driften, die alles ontroeren, brachten ook stoornis in den sedert 1808
zoo vreedzamen toestand onzer busschieters Maetschappy. Klachten rezen op dat de
Ouderlingen die verondersteld waren de algemeenheid te vertegenwoordigen, de
byeenkomsten van den Eed nooit bywoonden, en dat een klein kransken zich het
bestuer van 't Gilde had weten aen te schaffen. Vervolgens vraegden eenige leden
dat het art. 4 betrekkelyk op de benoeming der leden van den Eed zou gewyzigd
worden. Om aen gemelde vraeg recht te doen werd er besloten door den Eed dat
voortaen het uittredende derde gedeelte in algemeene vergadering zou benoemd
worden en dat niemand van het Bestuer zou kunnen deel maken vooraleer, sedert
twee jaren ten minste, werkelyk lid van 't Gilde te zyn geweest.
Eindelykwerd in 1850 een nieuw reglement gemaekt; daerin vindt men de volgende

schikkingen betreffende den Eed:
‘Het Bestuer van 't Gilde der busschieters bestaet uit eenen Koning, eenen

Overdeken, eenen Deken en zes Proviseurs.
De Koning kan niet afgezet worden; hy wordt door den
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Eed benoemd en heeft in al de beraedslagingen, die hy bywoont, beslissende stem.
De Overdeken wordt benoemd voor eenen termyn van zes jaer; hy is niet

onmiddellyk herkiesbaer. By den Overdeken berusten de juweelen, medaljes en
andere kostbare voorwerpen den Gilde toebehoorende. Hy geeft bevel enmachtiging
tot alle uitgaven de tien franken niet overtreffende.
De Proviseurs worden door de algemeenheid, by volstrekte meerderheid van

stemmen, benoemd; zy worden jaerlyks, naer rang van oudheid, vernieuwd.
Uittredende leden kunnen niet onmiddellyk herkozen worden.
De Eed kiest in zyn midden of onder de overige leden eenen Geheimschryver,

eenen Penningmeester, eenen Blazoendeken en eenen Baljuw. Zy kunnen de
vergaderingen van den Eed bywonen, maer slechts raedgevende stem hebben, indien
zy er geen deel van maken. Al de besluiten van den Eed worden by meerderheid van
stemmen genomen. De Eed zal byeenkomen zoo dikwyls het de belangen van 't Gilde
zullen vorderen. Al de leden van 't Gilde beloven zich aen al de beslissingen van den
Eed of der algemeenheid zonder tegenspraek te onderwerpen. De Eed benoemt, zet
af en vervangt al de bedienden geenen eergevenden graed bezittende, als daer zyn
Kapitein, Standaerddrager, Vaendrig, Kastelein, Kanonniers, Tamboers, dienstboden,
enz.’
Nadat Confrater Quanonne zyn ontslag gegeven had als Deken of Onder-Voorzitter,

werd die waerdigheid door de algemeenheid, in vergadering van 15 februari 1855,
bepaeldelyk afgeschaft.
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Naemlyst der Koningen:

1514. Jan Barnage, Koning en Keizer.
1522. Joris Barnage.
XVIe eeuw (1ste helft). Lieven Colins.
XVIe eeuw (1ste helft). Gillis Van Buckstale.
1558. Frans Toebast, Fransz.
1562. Jan Legiers.
1563-1603. Theunis Van Overbeque, Onderbaljuw van Gent.
Omtrent 1570. Jan Van Turcke, Lievenz.
Omtrent 1571. Jaek Van de Kerehove.
Omtrent 1572. Jaek Van Hulst.
Omtrent 1573. Joos De Jaghere.
1609. Gillis Van den Eechaute, heer van Pumbeque.
1610. Jaek Claissone.
1611. Theunis Dullaert, Fransz.
1612. Jan Van Daele, Klaesz.
1613. Willem Van Leeucourt.
1614. Theunis Matton.
1615. Lieven Van den Bogaerde.
1616. Jaek Hoorebault, Fransz.
1617. Jan De Grave, Lievensz.
1619. Karel de Bourgogne, heer van Wacken, Lembeke, enz. Hoofdbaljuw van
Gent.
1620. Pieter Bonne, Michielsz.
1621. Frans Zevecote, Gillisz.
1625. Jan Haeck, Philipsz.
1626. Jaek De Buck.
1627. Pieter Dhamere, Pietersz.
1632-1633. Jan Dhont (of Dhondt), Karelsz.
1637. Pieter Van Haute.
1638. Theunis Goetgebeur.
1645. Jan Vileyn (of Vilain), Huigsz.
1649. Jan Odemaer.
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1649. Jan Pien.
1651. Philips Volckaert, heer van Welden.
1662. Christiaen Valentyn.
1663. Van der Piet.
1683. Maerten Bruynsteen.
1688. Jan-Baptiste Vergult.
1763. H. Falligan.
1803-1809. Karel Vilain XIIII.
1823-1867. Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden.

Hoofdmannen en Overdekens.

1529. Theunis Van der Vicht.
XVIe eeuw (1ste helft), Lodewyk Bette.
XVIe eeuw (1ste helft), Lieven Scoteleere.
(1566). Odomaer Claissone.
1585-1594. Lodewyk De Blasere, heer van Ydewalle.
1595-1597. Philips De Gruutere, heer van Exaerde.
1598-1607. Jaek Borluut, heer van Sevenberghe.
1607. Jan Borluut, Gerolfsz.
1608-1612. Michiel Van Seclin, heer van Eyne.
1613-1617. Philips De Seclin, heer van Erpelghem.
1617-1620. Lodewyk De Blasere.
1621-1625. Lodewyk De Seclyn, Philipsz.
1627. Adriaen le Prevost, gezeid de Basserode.
1649. Emmanuel Ballet, heer van Leeuenburch.
1655. Adriaen le Prevost, gezeid de Basserode.
1670. Jan Goethals, Claesz.
1671. Philips Montanus, alias Van den Berghe.
1671. Jan Bom, Jansz?
1673. Jaek Verhaghen, Geeraerdsz?
1752. Jaek Noiret.
1802. Thomas Bayley, (met benoeming van Bestuerder).
1802-1805. J.-B. Hellebaut.
1807-1808. J. Della Faille.
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1808. C. Limnander.
1816. J. Della Faille.
1821-1822. Karel Fervaecke.
1822. P.-J. D'Huyvetter.
1836. Jan Rooman.
1842-1847 en 1853. Graef Eugeen d'Hane.
1853-1860. Karel Leirens.
1860 (van 12 tot 15 january). Karel Hulin.
1860-1866. Karel Leirens.
1860 (van mei tot july). Karel Hulin.
1866...Karel Leirens.

Dekens.

1511-1525. Joos Sammelin.
1513. Jan De Muldere.
1522. Gillis Van der Eecken, Adriaensz.
1529. Jan De Jaegher (of De Jaghere).
1537. Baldwyn Scauteet (of Schoutete).
1538. Lieven Van der Haghen.
1539. Arnold Paridaen.
15....Jan Wauters.
1540-1551. Jan Meeussins.
1562. Frans Toebast.
1585-1588. Jan De Jaegher.
1589. Gillis Van der Venne.
1591. Gillis Mathys, Adriaensz.
1592-1595 en 1599. Adriaen Huysman (of Huusman).
(1600). Lieven Helaut, Gerolfsz.
1603-1608. Laurens De Wandele (of Van Wandele).
1608-1609. Hendrik Montebroeck, Jaeksz.
1610-1619. Jaek Claissone.
1618. Karel De la Motte, heer van Ingoyhem.
1618. Karel De Pours.
1619-1622. Jaek Lefebure.
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1623-1630. Hendrik De la Kethulle.
1640. Parmentier.
1641. Theunis De Grave, Pietersz.
1648-1655. Frans Maes.
1666. Frans Van der Vynct.
1675-1676. Vanderhaghen.
1752. J.-J.-H. De Grave.
1753. A.-Fr. Van Haerde.
1756-1763. Christiaen Huyttens.
1805-1807. Thomas Bayley.
1808-1816 en 1822. J. Rooman.
1821. P.-J. D'Huyvetter.
1822 en 1842. J. Blancquaert.
1826. Joos Goeman.
1836. F.-J. De Smet.
1847. Bernard Quanonne.

TIENDEMANS. - In den beginne telde het Gilde er tien. Elk had tien mannen onder
zyn gebied. Zy werden benoemd door Deken en Proviseurs en door den
Engien-meester der Stad. Zy oefenden de Confraters in het schieten met de
handcoleuvre, ook naer den papegaey, en waren gelast gezamenlyk met Stads
Engien-meester, Stads wapenen en grof geschut, viermael 's jaers, nauwkeurig na te
zien. Zy genoten sommige gedeeltelyke voordeelen. Zy werden in 1541 door Stads
Magistraet afgeschaft, om welke reden weet men niet.

SCHRYVER OF KLERK. - ONTVANGER OF PENNINGMEESTER. - De Schryver of Klerk
werd door de Proviseurs benoemd. Zyn voornaemste plicht was het inschryven der
nieuwe leden, waerby, zoo het schynt, het weleens aen eerlykheid
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of onomkoopelykheid ontbrak. Een besluit van 1688 legde den Klerk uitdrukkelyk
de plicht op, Stadsbedienden, zelfs by alle rechtsmiddelen, te dwingen om in een der
vier Hoofdgilden te treden.
De bediening van Ontvanger of Penningmeester werd, tot op de tweede afschaffing

van 't Gilde, in 1796, door den Deken waergenomen. Slechts in 1802 werd een
afzonderlyk ontvanger benoemd.

CEREMONIEMEESTER. - BALJUW. - Luidens het reglement van 1497 was de
Ceremoniemeester, alias Hofmeester, ook met het inzāmelen der boeten belast. Hy
werd voor twee jaren door de algemeenheid benoemd, en belast met al wat op
gaeischietingen en banketten betrekkelyk was te regelen. Krachtens beslissing van
den Eed, ten jare 1612, mocht de nieuw-benoemde Hofmeester die bediening niet
van de hand wyzen, op straf van dubbelen inleg.
De Baljuw werd door den Koning en den Eed benoemd (reglement van 1497). By

schietingen vervulde hy, als 't ware, de bediening van Policie-Commissaris, ook,
gezamelyk met den Blazoendeken, handhaefde hy de goede orde in de zael. Indien
een Confrater de hem opgelegde boet intyds niet betaelde, was de Baljuw gelast
deszelfs busse en ander tuig in beslag te nemen.

BLAZOENDEKEN. - KAPITEIN. - VAENDRIG EN STANDAERDDRAGER. - CONSTABELS.
- De Blazoendeken is gelast de eendrachtigheid en goede overeenkomst onder de
schutters te bewaren. Alle geschillen, by schietingen opgerezen, moeten hem
onderworpen worden en men moet zich naer zyne uitspraek schikken.
De bediening van Kapitein, Vaendrig en Standaerddrager
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bestaet in het inrichten van stoetmarschen of andere openbare plechtigheden.
De Constabel verzorgt en bestuert de kanonnen, wanneer vreugde-salvos te vuren

zyn, of in andere buitengewone omstandigheden. Het Constabelschap werd ingesteld
ten jare 1766, met oorlof van Maria-Theresia. Aen de onderscheidene poorten der
Stad werden batteryen opgericht, waervan het commando aen Commissarissen werd
toevertrouwd. In 1807 werd een Opper-kanonnier benoemd, zonder welks toelating
niemand over de kanonnen mocht beschikken. Heden bestaen de bedieningen van
Kapitein, van Vaendrig en Constabel niet meer in het Gilde van St Antone.

KASTELEIN OFBODE. - AENTEEKENAER. - POETSENMAKER OFRECREATIEFMEESTER.
- De Kastelein of Bode, alias Knaep, onderhield, onvergeld, het schietblazoen en de
aerden doelen; hy moest de waschkaerssen, welke door de Confraters by processien
gedragen werden, opschikken en te huis bestellen, en altyd den Overdeken, Deken,
den Koning en Proviseurs ten dienste staen.
Luidens het reglement van 1854, moet de Knaep altoos het lokael gadeslaen. Van

twee ure namiddag, ook 's morgens, indien hy daegs te voren verwittigd is geweest,
moet hy aenwezig zyn. Hy gaet ten huize den inleg ontvangen en bestelt de
uitnoodigings-briefjes. By Te Deum, stoeten of andere openbare plechtigheden, moet
hy, in kostuem van Standaerddrager verschynen.
De Aenteekenaer ontving vier grooten van elken schutter. Elk geschoten wit werd

hem twee grooten betaeld. Hy was verplicht, by eed, al de geloste schoten door den
Griffier of deszelfs plaetsvervanger te doen opschryven. Volgens het reglement van
1808, geeft de Aenteekenaer zoodra de
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schutter gebeld heeft, een sein; na elk schot, schryft hy het nummer op, dat geschoten
is; in geval van twyfel, verwittigt hy den Blazoendeken, die alleen by den
Aenteekenaer mag komen.
In de XVIIIe eeuw, had het Gilde ten zynen dienste, behalve den Knaep en de

Dienstboden, eenen Poetsenmaker, Recreatief-meester genoemd, dien men by alle
feesten en plechtigheden zag optreden.
In 1804 wordt daervan voor de laetste mael gewag gemaekt. Jaerlyks, omtrent

januari, bood de Recreatief-meester den Confraters een koddig gedichtje aen.
Verscheidene dier stukjes zyn nog aenwezig.

BURGERLYKE VERPLICHTINGEN. - AFLEGGING VAN DEN EED. - Het handhaven der
goede orde en openbare veiligheid was voor de vier Hoofdgilden een plicht. Van
1488 af zweren de busschieters van St Antone de wacht der Stad op zich te nemen,
en desnoods dezelve te verdedigen. By brand, hanteerden zy de spuiten. De Keizer,
als graef van Vlaenderen, vermocht, zoo de omstandigheden zulks vereischten, hun
den militairen dienst op te leggen. Hun voornaemste plicht was de Stad te bewaren,
en, by nachte zoo wel als by dage, moesten zy den oproep van Stads-Magistraet
beantwoorden. Sommige Confraters aen onderscheidene neringen, zoo als
vleeschhouwers, vischkoopers of schippers, behoorende, moesten by voorkeur op
hunne eigene nering, in het Gilde van St Antone dienst doen.
By de herinrichting van 't Gilde, tydens Maria-Theresia, werd de verplichting om,

het zy aen het Stadhuis, of elders, op aenvraeg van het Magistraet, wacht te maken,
in het reglement neergeschreven. Afwezigen werden met eene boet van 5 schellingen
gestraft. In den patriottentyd kwamen
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talryke vrywilligers zich by de Hoofdgilden aensluiten en bewezen gewichtige
diensten.
Door den inval der Franschen werd een einde gemaekt aen de, voor openbare rust

en veiligheid, zoo nuttige medewerking van het Gilde van St Antone, dat zelf
verdween om later onder eene andere benaming te herleven.
Kort na hun herstel (1808), toen 's Lands grenzen bedreigd schenen, in antwoord

aen den oproep door Stads Meijer gedaen, verklaerden zich de Confraters bereid den
inwendigen dienst op zich te nemen ten einde de goede orde te handhaven. Het
volgende jaer, tydens het beleg van Vlissingen door eene Engelsche vloot van 74
bodems, die er op uit was om Antwerpen te vernielen, boden de busschieters van St

Antone, uit eigene beweging, hunne medewerking en twee stukken kanon om de
Stad Gent, indien het noodig werd, te verdedigen.
Tydens zynen oorsprong was het Gilde gehouden getrouwheid te zweren aen den

graef van Vlaenderen, aen het Magistraet en aen de Staten, en moest het den Eed
afleggen de oude en nieuwe voorrechten van Vlaenderen te handhaven, de
bondgenooten der Gentenaers te verdedigen en aen de poorten der Stad wacht te
houden. Dezelfde eed van getrouwheid werd ook geeischt door Keizer Karel in zyn
charter van 1515. Een besluit der Aertshertogen legde ook den Hoofdgilden den eed
op van den Roomsch-katholyken en apostolyken Godsdienst voor te staen. Insgelyks
in 1752 en 1790 moesten de Confraters beloven den Godsdienst, den Vorst, het
Magistraet en 's Lands wetten te verdedigen.
Tydens de Fransche overheersching luidde de voorgeschreven eed als volgt: Ik

zweer getrouwheid aen den Keizer en Koning, gehoorzaemheid aen de wet en aen
Stads Overheden, goed Confrater te zyn en de statuten en reglementen van 't Gilde
te onderhouden.
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BESCHERMHEILIGE. - PROOST OF KAPELAEN. - KERKDIENST. - BEGRAFENISSEN. -
Door de stichters van 't Gilde der busschieters werd St Antone als Beschermheilige
gekozen, waerom, weten wy niet, en de alombekende levens-byzonderheden van
den patriarch der woestyn zyn weinig geschikt om dit vraegstuk op te helderen.
Al de andere Broederschappen van busschieters hier te lande stonden niet onder

het voogdyschap van St Antonius. Dendermonde vereerde St Andreas, Rouselare St

Michiel, Kortryk St Barnabas, Aelbeke, Zweveghem en Yperen Ste Barbara,
Nieuwpoort en Biksschote StAndreas, Brussel StChristoffel, Bergen in Henegouwen
Ste Christina, enz.
Aen 't Gilde van St Antone was een Proost of Kapelaen aengehecht; zondags las

hy demis, welke, in den beginne, Deken en Proviseurs gehouden waren by te wonen.
De Proost nam deel aen de oefeningen der Confraters, was lid van den Eed, bekleedde
de eerste plaets onmiddellyk na den Koning en was vry van inleg voor banketten en
jaergeld.
De Eed was gehouden jaerlyks, op St Antonius-dag, de plechtige mis, in St

Michiels-kerk, by te wonen in kostuem, ook de vespers, welke daegs te voren in
dezelfde kerk gezongen werden. Luidens een besluit van 1529 waren de Proviseurs,
op straf van boet, gehouden alle zondagen, de mis, in kostuem en onder de wapens,
by te wonen. In de XVIIe eeuw, alvorens tot de Koningschieting, op 2den Sinksendag,
over te gaen, waren de Confraters gehouden in deGildemisse aenwezig te zyn. Door
het reglement van 1752 waren al de Confraters verbonden, op St Antonius-dag ter
misse te komen en ten offere te gaen. Te beginnen met 1753, werd, op elken derden
zondag der maend, in St Michiels-kerk eene mis, door den Kapelaen gelezen, ten
einde het God geliefde het Gilde te beschermen
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en Confraters van alle gevaer te bewaren. Een gedeelte der boeten was bestemd om
de kosten der kerkelyke diensten te betalen, namelyk degene welke moesten betaeld
worden door de Confraters, die verzuimden by de begraving van eenen Gildebroeder
tegenwoordig te zyn. Het reglement van 1808 bevestigt de eerbewyzingen aen
overledene Confraters verschuldigd; in 1810 werden voor dezelve eereschoten met
het kanon gelost.

FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN. - INTREDE VAN PRINSEN ENKONINGEN. - PROCESSIËN.
- JUBELFEEST. - DANSFEESTEN. - Van festiviteiten, vóór 1618, wordt geen gewag
gemaekt. Dit jaer wendden zich de Hoofdgilden tot de Aertshertogen ten einde eenen
dach van keeremesse te bekomen omme by de vier Guldens in wapene te gaen.Men
koos den eersten zondag na St Jan.
Door het reglement van 1752 waren de Confraters verbonden by de intrede van

Prinsen, Landvoogden of Bisschoppen, in dewapenen te verschynen. Daertoemoesten
zy door briefjes verwittigd worden. Feesten, plechtigheden en stoeten werden door
Kapitein, Vaendrig en Standaerddrager ingericht en bestuerd.
By groote pryskampen en gaeischietingen voor den Koning, was het gebruikelyk

de andere Hoofdgilden uit te noodigen om zich by den stoet aen te sluiten. Ter
gelegenheid der benoeming van denHoogbaljuw, plachten hem de vier Hoofdgilden,
met hunne eereteekens, geluk te gaen wenschen. Ten jare 1756, deed prins Karel van
Lorreinen zyne intrede binnen Gent. In den stoet te dier gelegenheid ingericht, stapten
die van St Antone en de dry andere Hoofdgilden onmiddellyk na de Schepenen der
twee banken. Te beginnen met 1788 namen de feestlykheden een politiek karakter
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aen. Het huis van Oostenryk, de Brabantsche of patriottenrevolutie met Heintje Van
der Noot en generael Van der Mersch, toen andermael het huis van Oostenryk,
ontvingen beurtelyks van wege de vier Hoofdgilden ongeveinsde blyken van
verknochtheid en geestdrift.
Dit was echter het geval niet tydens de Fransche overheersching. By de festiviteiten,

waeraen de Hoofdgilden geroepen werden het hunne by te dragen, heerschte veel
koelheid en onverschilligheid, tot zoo verre dat er tamelyk zware boeten noodig
waren om de Confraters te bedwingen by stoeten en openbare plechtigheden
tegenwoordig te zyn.
Den 29 juni 1814, deed Willem, prins van Oranje zyne intrede binnen Gent.

Hoogstdezelve werd door de vier Hoofdgilden met slaende trommels en vliegende
vaendels te gemoet gegaen.
Den 7 september 1815, werden HH. MM. de Koning en de Koningin der

Nederlanden door de vier Hoofdgilden ingehaeld. Vervolgens werden al de
merkwaerdige gebeurtenissen, intrede van Vorsten en gekroonde Hoofden, inwyding
van nuttige gestichten, als van de Hoogeschool, de eerste tentoonstelling der nationale
Nyverheid, de opening der nieuwe vaert van Terneuzen gevierd met luisterryke
plechtigheden, waertoe de vier Hoofdgilden het hunne bydroegen.
Niet alleen by burgerlyke, maer ook by kerkelyke plechtigheden, processiën, en

intrede van bisschoppen verschenen de busschieters van St Antone.
In 1688 namen zy deel aen den ommegang van het H. Bloed, door de PP.

Augustynen ingericht. Den 12 juni 1753, by besluit van den Eed, waren zy gehouden
de processie van het H. Sacrament, in volle getal, met zygeweer, by te wonen.
Slechts van één halfeeuwig jubelfeest, namelyk dat
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van baeske Poelman, stoker, wordt gewag gemaekt. Den 11 october 1802 werd de
jubilaris, plechtig, onder het gebulder van het kanon en het geschal van krygsmusicq
naer de kerk van 's H. Kerst geleid, waer eene luisterryke mis en het Te Deum
gezongen werden. Daerna, gaeischieting, naer dry vogels van eere. De oppervogel
werd door den jubilaris zelven afgeschoten, 'tgeen de algemeene bewondering en
geestdrift verwekte. 's Avonds banket en dansfeest.
Het Gilde is voornemens een tweede jubelfeest te vieren, namelyk in 1867, dat

van prins Frederik der Nederlanden, sedert vyftig jaer lid van 't Gilde. Hoogstdeszelfs
inschryving op het register, in hoedanigheid van lid en beschermer, dagteekent van
11 juli 1817.
Niet alleen uit gezellen van het sterke geslacht, maer ook uit leden van de teedere

kunne, uit Confreressen, bestond het Gilde van St Antone. Opzichtens deze laetste
werden in de XVIIIe eeuw, afzonderlyke feesten en danspartyen ingericht, welke
veel byval vonden.

SCHIETINGEN. - TOELAGEN. - PRYSKAMPEN. - KONINGSCHILTING. - KONING. -
BLAZOENSCHIETING. - PISTOOLSCHIETING. - SCHIETING AEN DE PERS. -
ZONDAGSCHIETING. - WYNEN KOEKSCHIETING. - KANONSCHIETING. - PRYSKAMPEN
DOOR HETGILDE BESCHREVEN OF ELDERS BYGEWOOND. - Om goede scherpschutters
te vormen, 'tgeen bovenal by het Gilde van St Antone werd beoogd, was niets
doelmatiger dan pryskampen. Door deze werden ook innige betrekkingen tusschen
de steden van ons Vaderland en gelyksoortige instellingen aengeknoopt. Zoo is het,
dat, ten gevolge van eenen pryskamp, in 1540, de Koning der busschieters van Yperen,
Christiaen De Hase, zich in 't Gilde van St Antone
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liet inschryven, en de volgende kenspreuk by zynen naem voegde:

Haut vast an de kaken,
Ant lossen ligghet al.

Reeds in 1488werden, door de StedelykeOverheid, gelden voor aenkoop van buskruit
en andere onkosten toegestaen, omme recreatie te nemene ende met elcanderen te
verblydene. De knapste schutter werd wynman genoemd. Voor eenen te Haerlebeke
in 1550 beschrevenen pryskamp werd door het Magistraet eene toelaeg van 3 pond,
6 schellingen en 8 deniers toegestaen: in regarde dat meest al scamel ghezellen zyn.
Behalve geldelyke ondersteuningen werden ook, om de Gildebroeders aen te
moedigen, zilveren pryzen en medaljes geschonken.
Prysschietingen hadden vooral plaets ter gelegenheid van gewichtige

gebeurtenissen, by voorbeeld, den 1sten juli 1757, om de zegeprael te vieren by Praeg
door de Keizerlyke troepen op het leger van den Koning van Pruisen behaeld, werden
door de Staten van Vlaenderen de vier Hoofdgilden uitgenoodigd eenen vuervogel,
te midden den Kouter op eene pers geplant, in brand te schieten. Aen den overwinnaer
was eene gouden medalje, ter waerde van 10 dubbele souvereinen, uitgeloofd.
Vervolgens, by al demerkwaerdige historische gebeurtenissen, werden pryskampen

geopend met geldelyke toelagen, eermedaljes, of zilveren pryzen door de Stedelyke
Overheid aengemoedigd of opgeluisterd.
Volgens 't reglement van 1609, had de Koningschieting plaets, jaerlyks, den

tweeden Sinksendag. Zie hier de voornaemste schikkingen betrekkelyk deze
plechtigheid: 's Morgens mis, in StMichiels-kerk, door al de Confraters bygewoond;
vandaer naer het Stadhuis voor de loting;
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GAEYSCHIETING OP DE PLAISANTE VESTE XVIIIe EEUW GILDE DER RUSSCHIETESS
VAN St ANTONE Verzameling van den heer P.J. Goetghebuer
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eereschoten namens den graef en de gravin van Vlaenderen, door den Hoogbaljuw;
ten 11 ure, naer den berch voor de schieting; daerna banket in de vier-leden-camer.
Vroeger moesten al de onkosten van dit banket door den Koning gedragen worden;
door het gemelde reglement wordt de Koning daervan ontslagen, hy zal slechts 30
kannen wyns te betalen hebben, en zal, gedurende zyn Koningschap al de banketten
kosteloos mogen bywonen.
Wat prysschietingen betreft, ingevolge het reglement van 1752, was het verboden

op de bussen schiet-wyserkens ofte lonck-machienen te plaetsen. In afzonderlyke
kampen, (schieting in partye), zullen de verliezers dadelyk moeten betalen, vooraleer
tot eene tweede party over te gaen. De Confraters zullen gehouden zyn eens binnen
hun leven te gheven hun pryzen van plaisier.
Eerst tydens de regeering vanMaria-Theresia kwam de blazoenschieting in zwang.

Voor dezelve waren dry pryzen bestemd, twee voor het grootste getal punten en een
voor de kortste maet. Volgens reglement van 1802 schoot men naer het blazoen den
zondag, dinsdag en woensdag; op de overige dagen der week werd naer de pers
geschoten. Echter werden al die schikkingen meermaels gewyzigd. Als een heuglyke
dag in de Jaerboeken van het Gilde van St Antone wordt de 1 juni 1820 aengegeven,
toen Confrater Van Audenhoven, op eenen afstand van 100 meters, na vyf
achtereenvolgende malen twee kogels in het middenpunt der schyf, dat slechts dry
duim breedte had, geplaetst te hebben, er in gelukte dry op elkandervolgende kogels
in hetzelve te schieten.
Voor Koning en voor pryzen werd aen de pers geschoten, naer den papegaey, en

wel van den beginne van 't Gilde. In de eerste jaren dezer eeuw, schoot men in het
begin der week naer het blazoen en de overige
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dagen aen de pers, daervoor betaelde men telkens twee schellingen onder de
aenwezige schutters te verdeelen. Volgens besluit van den Meijer der Stad, 6 oogst
1810, werd gemelde schieting naer de herberg de vierWinden, buiten de Heuvelpoort,
overgebracht, waer, den 15 der zelfder maend, eene groote schieting plaets had. De
prys, eene medalje door C. Limnander geschonken, werd gewonnen door Confrater
P.-J. Lorio. De eereschoten werden geschoten door denMeijer van Gent, baron Pycke
en deszelfs Byzitters Limnander en Papeleu. In hetzelfde lokael had eene tweede
prysschieting plaets, den 2 october 1815. Er waren vier pryzen: de eerste prys bestond
in een zilveren servies en een gouden stempel door Confrater K. Fervaecke
geschonken.
Den 21mei 1850 werd aengenomen het voorstel door J. Leirens, Proviseur, gedaen,

dat voortaen de prysschietingen naer de schyf en niet naer de pers zouden plaets
hebben. Korts daerna werd de persschieting door Stads Overheid verboden, uit hoofde
der gevaren met dezelve gepaerd. Toen ter tyde was de pers in het Spanjaerds-Kasteel
geplant. In 1851 werden onderhandelingen aengeknoopt met de Maetschappy der
Regatten en het Stedelyk bestuer om de pers op te richten aen het Koophandelsdok,
ook met den heer Verkercke, Kastelein van hetMotje, buiten de Brugsche poort.
Eindelyk werd de pers naer Meirelbeke, in hetWarandeken, by baes Raes,
overgebracht, waer eene Koningschieting plaets had. Kort daerna, werd besloten, uit
hoofde van het klein belang, dat de Confraters in gemelde schieting nog vonden, dat
de pers zou verkocht worden. En zoo ging de persschieting, waerin onze voorouders
gedurende meer dan dry eeuwen zoo veel behagen vonden, geheel ten onder.
Van den beginne hadden voornamelyk de schietingen
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den zondag plaets. Daervoor werd telkens door de Stad een prys geschonken. Op het
einde der XVIe eeuw, maken die pryzen, op Stads-rekening, eene som van 8 pond
groot uit. Voor die zelfde schietingen werd, in 1760, 20 april, een reglement
opgemaekt. Daer moesten ten minste vyf Confraters aenwezig zyn. De inleg was van
twee stuivers, behalve elks aendeel in de gemeene kosten. Hy die het lokael verliet
voor het sluiten der rekening, betaelde tien stuivers. Daervoor mocht hy eene halve
pint wyn drinken.
Na het herstel van 't Gilde in 1802 werden voor de zondagschieting pryzen

uitgeloofd, eerst eijerkoeken, dan tinnen en eindelyk Doornyksch-porseleinen
tafelborden; thans worden die borden, met vergulde lysten en de wapens van 't Gilde
bekleed, te Parys vervaerdigd.
Vanwynschietingen is weinig bekend. Hetwyn-schieten begon om 1 ure namiddag,

van Bavo tot half-maert, en ten 2 ure gedurende de zomermaenden. Men schoot den
15 maert 1756 om de craekelingen als naer gewoonte, 't geen bewyst dat dergelyke
schieting vanouds in zwang was. In 1761, den tweeden Paeschdag, werd geschoten
om eijerkoeken door den Overdeken gejond. Dat gemelde schieting in den smaek
der Confraters viel, blykt daeruit dat dezelve vervolgens alle jaren plaets had.
De schietingen om pryzen van plaisier namen haren oorsprong in eene schikking

van het reglement van 1752. Elk Confrater moest, ten minste eens gedurende zyn
leven, voor dergelyke schieting pryzen geven, namelyk dry tinnen borden, eene
waerde hebbende van minstens 10 schellingen.
Van 1646 wordt reeds van kanonschieting melding gemaekt. In 1753 werden aen

het Gilde door Stads-Overheid twee metalen stukken geschonken, en voor die
schieting werd in 1754 een reglement opgemaekt. De pryzen beston-
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den in geldsommen, waermede de winnaer zilveren voorwerpen met de wapens der
Stad en van het Gilde, moest laten vervaerdigen. De laetste prysschieting, in het
register van 't Gilde vermeld, had plaets den 24 juni 1759. De dry pryzen werden
gewonnen door baron Della Faille, Jan Coppens en Jan De Bleecker.
Eene nieuwigheid was het inrichten van eene schyfbaen voor pistoolschieting, den

16 januari 1835, welke echter weinig byval vond. Voor dezelve werd eene
afzonderlyke party onder de Confraters geopend, den 26 october 1854. Er werd
besloten dat gemelde schieting telkens den maendag zou plaets hebben. De inleg
werd op 5 frank bepaeld. Den 4 maert 1856, werd dezelve regelmatig ingericht. Het
reglement werd door Confraters Ad. Neyt, J. Hulin en J. Versturme opgesteld. De
schietingen zouden plaets hebben in reeksen van dry kogels; thans geschieden dezelve
in twee reeksen van vyf. Gemelde party begint in mei en staekt in september.
Van 1497 af vinden wy schikkingen op pryskampen door het Gilde beschreven.

De kosten werden verdeeld onder den Koning, den Deken, de Proviseurs en de
Tienmannen. In 1539 werd te dien einde eene toelage door de Stad geschonken. Op
pryskampen in de XVIe en de XVIIe eeuw hebben wy weinige byzonderheden
aengetroffen.
In 1760 had, den 26 en 27 mei, eene groote prysschieting, voor zilveren pryzen

plaets, aen de pers, op den molen van Confrater Neyman, in den Acker. By deze
waren schutters uit Aelst, Kortryk en Rouselare aenwezig. De zilveren vogel werd
afgeschoten door den Koning van 't Gilde van Aelst die den eersten prys won. Den
9 september 1764, groote prysschieting aen de pers met de busse en 's anderendaegs
met het kanon. De pers was gericht op den molen van Confrater De Somer, in den
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Ham. De oppervogel werd afgeschoten door J.-B. DeWaghenere en de twee zyvogels
door J. De Somer en Jaek Van der Beke. De medaljes voor de schieting met het kanon
werden gewonnen door de Duitsche Kapiteins Wolff en C. von Baltz. Op voorstel
van Confrater D'Huyvetter werd, op 17 october 1806, een groote pryskamp, met de
busse, voor zilveren pryzen beschreven. De busschieters van al de Gilden van
Vlaenderen, voornamelyk die van Aelst, werden uitgenoodigd. Er waren vyf pryzen,
ter waerde van 350 gulden, door Confraters F. Claeys en Brebart vervaerdigd.
De laetste groote prysschieting had den 1 juli 1850 plaets. Er waren twaelf pryzen,

in zilveren serviezen te winnen en een dertiende prys, een gouden medalje, voor
dengenen die het grootste getal wit zou geschoten hebben.
In de eerste jaren zyner inrichting werd maer weinig door het Gilde van StAntone

aen prysschietingen in andere steden deel genomen. Slechts in 1550 trokken eenige
busschieters van Gent naer Harlebeke, waer zy dry zilveren pryzen wonnen. In de
XVIIe eeuw werd maer weinig gehoor gegeven aen beschryvingen uit steden en
dorpen van Vlaenderen ontvangen. Den 4 juli 1753 werd eene uitnoodiging van 't
Gilde van Aelst door acht busschieters van StAntone beantwoord. Het volgende jaer,
den 29 juni, trok het Gilde van St Antone naer dezelfde stad, maer weigerde aen de
schieting deel te nemen, uit hoofde dat by dezelve, schutters van 't Gilde van
Dendermonde, hetwelkmen niet als een vry geoctroyeerdGilde kon aenzien, aenwezig
waren. De juistheid dier opmerking werd erkend door die van Dendermonde; want
hetzelfde jaer, toen eene prysschieting in laetstgenoemde Stad moest plaets hebben,
verzochten zy het Gilde van St Antone voor dezelve dag en uer te stellen. Hetwelk
gedaen werd. Zestien Confraters van
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St Antone begaven zich naer Dendermonde en wonnen daer den derden prys, door
P. De Smet geschoten.
Den 11 juni 1755 wezen de Gildebroeders van St Antone de uitnoodiging van die

van Rouselare van de hand omdat de schieting op een en vrydag moest plaets hebben.
De busschieters van 't Gilde van St Andries, te Nieuwpoort, 't Gilde van St Antone
verzocht hebbende aen eene prys schieting op de pers deel te nemen, besloot men,
den 21 april 1765, daer naertoe te gaen met vanen en standaerd, trommels, trompetten
en keteltrommels, ten einde den prys te winnen, eene gouden medalje, voor de
prachtigste intrede.
In 1768 gingen onze Gildebroeders ook naer Geeraerdsbergen, waer zy eene

schitterende zegeprael behaelden, welke echter hun recreatief-meester, James
Houtstont, eenen geboren Engelschman, van wege de mededingende Waelsche
schutters nog al hard moest bekoopen.
De prysschietingen gedurende de tegenwoordige eeuw waeraen het Gilde van St

Antone deel nam, waren die van Kortryk, 1802, waer Confrater Maertens, voor zyn
aendeel, den oppervogel en nog eenen anderen vogel afschoot en eene zilveren
koffiekan en vier zilveren serviezen won; die van Iseghem, van Haerlebeke en
Lendelede, 1803, waer jubilaris Daniel Poelman eenen vogel schoot; die van Aelst,
1806, waer het Gilde van St Antone eene eeremedalje bekwam, en nogmaels die van
Aelst, 17 september 1848, waer elf Confraters van StAntone den 1sten, 2den, 4den, 6den,
en 7sten prys wonnen. In de groote pryskampen te Brussel ingericht, behaelden ook
onze schutters talryke pryzen.
Den 1 maert 1852, gaf de Eed in weerwil van den Overdeken en van den Deken,

zyne aenkleving aen het daerstellen eener nationale prysschieting, op gelyken voet
als de Zwitsersche bondschietingen.
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KOninck / Heer Heuver-Deken / Deken ende Proviseerders vanden
Souvereynen Gulde vande Collen-vriniers, Canoniers ende Busschieters,
onderhouden binnen der Stede van GHENDT, onder den Naeme, Titel ende
Patronaetschap van S. ANTHONE. Doen te weten, uytte dien dat
[Franciscus Willaeys filius Frans] onsen Mede-broeder als vry ende
ghe-eedt zijnde in 't selve Gulde, vermagh (niet jeghenstaende de
Placcaeten ende Ordonnantien ghemaeckt ende ghepubliceert op 't faict
vande Jacht ende Voghelrye) midtsgaders van 't draghen van Wapenen
achter Lande, met sijnen Stock ofte Handt-Busse, vryelijck sonder pericle
van Calainge, te gaen wandelen achter Lande, om sijn plaisier, ende
onderhoudt van sijn Konste, te schieten naer alle ongheprivilegierde
Voghelen, ende passagiers. Soo ist dat wy den selven [Franciscus Willaeys
filius Frans] inde bovenschreven qualiteyt naer 'tvermoghen, ons ende
'tvoorseydeGulde daer toe verleenen by deGRAVEN endeGRAVINNEN
van Vlaenderen ten effect voorseyt, ghecommitteert ende gheauthoriseert
hebben, soo wy doen by desen. Versoeckende dien-volghende, aen alle
Baillius, Meyers, Schauteeten, Justiciers ende Ondersaeten soo van s'
KON INCKX onsen gheduchten Heere, ende Prince, als haerliedere
Vassaelen die dit aengaen magh, dat sy den voornoemden [Franciscus
Willaeys filius Frans] alomme vryelijck laeten passeren met sijnen
voornoemden Stock ofte Handt-Busse, ende voorts hem doen laeten ende
ghedoogen, rustelijck e volkomelijck genieten e ghebruycken van sijn
voorseyde vermoghen, sonder hem te doen ofte laeten doen eenigh hinder,
letsel, ofte moeynisse ter contrarie, alles naer 't uytwysen van 't voorseyde
Privilegie e 't vermoghen. Behoudens dat hy te dien niet en contrariere,
wel verstaende dat hem dese Commissie maer en sal dienen voor dit
jeghenwoordigh Saysoen van Schieten. Te weten, vanden vyfthienden
Augusti date deser, totten eersten vanMaerte daer naer volghende. Sonder
dat hy vermagh dese aen jemandt te leenen, ende is ghehouden die
wederomme te brenghen in handen vanden Deken voor halfMaerte
voorseyt, al op de boete van Thien Schellinghen grooten. In oorconden
der waerheyt hebben wy hier op doen Drucken 't Cachet vanden
voornoemden Gulde, ende dese doen teeckenen by den Greffier vanden
selven Gulde den xv. Augusti xvij. hondert [een].

DeGheprivilegierde Voghelen diemen niet schieten en magh, sijn Swaenen,
Reyghers,Putoiren,Hoeyevaerts,Phaysanten,Patrysen ende Keet-duyven.

[Wtghegheven den tweeden november seventhien hondert een].

[DE ROUCK. 1701.]
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Eindelyk, op voorstel van den Overdeken, Karel Leirens, besloot het Gilde dat de
oorlogskarabyn, gezamelyk met de busse en de pistool voor de oefeningen der
Confraters zou aengenomen worden.

VOORRECHTEN. - VRYE JACHT EN DRAGEN VAN WAPENEN. - TOELAGEN. -
BANKETTEN. - Het voornaemste voorrecht van 't Gilde was de vrye jacht, door Keizer
Karel in 1515 verleend, om te schieten op de niet-voorbehoudene vogels. Dit besluit
werd gewyzigd door Philips II, 3 april 1570, in dien zin dat de jagende Gildebroeders
de groote banen en beurtwegen niet meer mochten verlaten om achter lande met
doelstokken te gaen.
Welken prys onze busschieters aen dit voorrecht hechtten blykt daeruit, dat zy

daerop de kleinste inbreuk niet lieten maken, maer zich krachtdadig verzetteden
tegen alle inkorting of belemmering daerop gepleegd door den Groot-valkenier des
Konings, en alles in het werk stelden om hetzelve, by gelegenheid, te doen vernieuwen
en bekrachtigen. Zoo is het dat de Aertshertogen, by besluit van 17 januari 1611,
verklaren, dat de Gildebroeders, van soo ouden ende langhen tyde datter gheen
ghedyncken en is, het recht genieten om achter lande te gaen met hunne bussen en
doelstokken en te schieten op al de niet gepriviligieërde vogels, als zyn eendvogels,
meerlen, bruwieren, kraeijen, trekvogels, lysters en kleine vogeltjes, wordende
begrepen onder de benoeming van geprivilegieërde vogels, waerop niet mocht
geschoten worden, de zwanen, ooijevaren, reigers, pitoren, fazanten, patryzen en
keetduiven. Ook waren de bevoorrechte Gildebroeders gemachtigd de pensjagers
aen te grypen en hun het vuerroer af te nemen. Wierden zy zelven aengesproken,
zoo hoefden zy slechts het bewys te toonen
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dat zy waren van 't vrye Gulde van St Antheunis ofte van de busse te Ghendt, om
onverlet te mogen doorgaen. Ten jare 1662 poogde JaekDe Cottrel, heer van Drongen,
hun dit recht te betwisten en nam de bussen in beslag van eenige Gildebroeders, die
op zyne landgoederen gejaegd hadden. De Eed van 't Gilde aerzelde niet zich tegen
die handelwyze te verzetten en eene klacht by het Hof van Vlaenderen in te dienen
met vraeg van 1,000 gulden schadevergoeding. Het Hof, by vonnis van 16 december
1662, gaf de zaek, ten volle gewonnen aen 't Gilde.
Dit recht werd door de busschieters van St Antone uitgeoefend tot op hunne

afschaffing, in 1703. By hunne herstelling door Maria-Theresia in 1752, werd
verklaerd dat zy op de vrye jacht geene aensprack meer konden maken, zoo dat
gemeld voorrecht hun bepaeldelyk werd ontnomen. In het vervolg wordt daervan
niet meer gesproken.
Van den beginne werden door heeren Schepenen onderstandgelden aen 't Gilde

verleend, namelyk 6 pond groot 12 schellingen, jaerlyks, voor de schietingen, 12
schellingen aen dengene die den papegaei schoot en 3 pond groot aen Deken en
Proviseurs 't hulpen van eenen habyte. Eerstgemelde som werd in 1525 met 12
schellingen verhoogd. In 1532 verbond zich de Stad aen het Gilde 16 pond groot
jaerlyks te betalen, tot op de som van 100 pond, waervoor het Hof op den
Voghelensanghe ingekocht was geweest, en wat later, nog 3 pond voor deszelfs
onderhoud. Den 2 mei 1561, nieuwe toelage van 5 pond 4 schellingen voor de kanne
wyns wekelyks te verdrinken door de schutters by de schieting aenwezig. In 1600
betaelde de Stad het te-kort in de kas van 't Gilde, te weten 36 pond groot, 16
schellingen 8 deniers; in 1606 en 1607 nog eenige kleine gelden voor wyngelt en
zondags-pryzen; in
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1609 werd toegestaen een jaerlyksche onderstand van 6 pond groot voor
Koningschieting, de vrye invoer van wyn en bier, den dag der schieting te drinken,
en bevryding van alle rechten en accynzen voor den Koning, gedurende den termyn
van twee jaren; later, gelyke vrystelling van rechten, op den dag der schieting voor
Stede-pryzen, voor twee kwart okshoofden Franschen wyn en twee tonnen bier. Al
die onderstandgeldenwerden omtrent het einde der XVIIe eeuw, ondanks al de gedane
opmerkingen, ingetrokken.
Van banketten heeft men hier ter Stede, voornamelyk in de Hoofdgilden, ten allen

tyde, veel gehouden en de Confraters hebben onderstandgelden te dien einde van
Stadswege genoten, voor haerlieder ghecostumeerden wyn van Sint Antheunis daghe.
Gedurende de XVIe eeuw vergastte men zich niet alleen op St Antonius-dag, maer
ook daegs te voren. Voor het eerste banket schonk de Stad 24 schellingen of 12
kannen wyn. De overige kosten, ingevolge het reglement van 1609, werden door de
algemeenheid gedragen. Na het herstel van 't Gilde (1752), behoorde de verordening
van banketten den Ceremoniemeester; hy alleen vermocht wyn te laten halen, doch
slechts vóór 10 ure, op straf van 8 schellingen boet, ten profyte der Kapel. De Koning
van 't Gilde woont kosteloos alle banketten en avondmalen by, zoolang hy Koning
blyft; wordt hy Keizer uitgeroepen, dan is hy zyn leven lang, van alle kosten vry.
Opmerkelyk was het feestmael ter gelegenheid der opening van het nieuw lokael, in
het Prinsen-hof (1756). Hetzelve werd door burggraef de Nieulant, Hoogbaljuw,
door Vilain XIIII, Voorschepen, door de afgevaerdigden der Schepenen van beide
banken bygewoond. De Prelaten van St Pieters en van Baudeloo, die uitgenoodigd
waren geweest, hadden bedankt.
Dat opgeruimdheid en vroolykheid by onze voorouders de
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welvoeglykheid niet uit het oog deden verliezen kan hieruit worden opgemaekt, dat
na het eindigen van voornoemd banket, een Confrater zich begeven hebbende met
den Recreatief-meester naer eene onbehoorlyke herberg, vóór den Eed werd geroepen
en van de lyst der Confraters geschrabd.
Het laetste banket vóór de tweede afschaffing van 't Gilde had plaets ten Stadhuize,

1 october 1787. De leden der vier Hoofdgilden waren byeengekomen om elkanderen
te bedanken voor diensten aen de Stad bewezen en het handhaven der openbare rust
en veiligheid.
Tydens de Fransche overheersching, onthaelde jubilaris Poelman de Confraters,

ten getalle van vyftig, op een prachtig feestmael, waer een aental vroolyke liedekens
gezongen werden.
In het begin dezer eeuw, werden de banketten op St Antonius-dag gewoonlyk met

de tegenwoordigheid van Stads-Overheid vereerd.
Het laetste groote feest, waeraen al de Confraters deel namen, had plaets ter eere

van den Overdeken K. Leirens, ter gelegenheid van deszelfs benoeming als officier
van de Leopolds-orde.

RECHTSGEZAG. - TWISTSCHEIDING. - PROCESSEN. - POLICIE. - Het Gilde van StAntone
stond in het grootste aenzien by al de andere busschieters-genootschappen van
Vlaenderen; als SouvereinHoofdgilde oefende hetzelve eenwezenlykmagistraetschap
over gelyksoortige Broederschappen uit, en deed bepaeldelyk uitspraek over de
geschillen, die by dezelve kwamen te ontstaen. Het Hof van Vlaenderen gaf bevel
aen alle deurwaerders en officieren des Prinsen de hand te leenen ter uitvoering der
vonnissen

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



XLV

door het Gilde van St Antone uitgesproken (7 juni 1616).
Aen deszelfs wysheid en onpartydigheid werd overal hulde gedaen. Den 19 februari

1758, wendden zich de busschieters van St Barnabas, te Kortryk, tot het Gilde van
St Antone om te weten wat er te doen stond met hunnen Koning, Jan De Schaut, die,
wegens schulden, zich uit de voeten had gemaekt den gauden gaey van eeren, welke
hem toevertrouwd was geweest, medenemende.
Zoo hoog in achting byMagistraet en oppergezag stond het Gilde, dat op het enkel

voorleggen van deszelfs registers, waeraen kracht van deugdelyke en geloofwaerdige
bewysstukken was toegekend, alle geschillen betrekkelyk doodschulden, boeten of
andere door Confraters of derzelver erfgenamen aengegane verbintenissen dadelyk
opgelost werden.
De eerste plicht van den Eed was op de stipte uitvoering van al de schikkingen

des reglements een wakend oog te houden; doch zyne leden waren niet min bezorgd
voor het volle handhaven hunner eigene voorrechten. Indien geschillen of twist
tusschen Confraters oprezen, moest aen den Eed daervan kennis gegeven worden,
en kwam het recht toe daerop uitspraek te doen. Dit voorrecht bezat de Eed reeds
sedert 1488.
Wat de toepassing van boeten of andere straffen betreft, hy, die zich beleedigd

achtte, kon zich op den Eed beroepen, na voorafgaendelyk 12 stuivers, voor hofrecht,
verpand te hebben. Kon de zaek niet in der minne bygelegd worden, zoo werd dezelve
rechtstreeks vóór den Eed opgevoerd en de aengeklaegde moest zich mondelings
verdedigen; niemand vermocht zich door een praktizyn, advocaet of notaris te doen
bystaen, op straf van 8 schellingen boet.
In 1753, Van Menschbrugge, Baljuw van 't Gilde, den Blazoendeken Van Elegem

uitgescholden hebbende met hem
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vagabont te noemen, werd veroordeeld aen denzelfden Van Elegem verschooningen
te doen, acht dagen uit het Gildehof te blyven en eene boet van 2 schellingen te
betalen, bymoderatie.Hetzelfde jaer, 25 october, eenige Confraters buitensporigheden
bedreven hebbende van aerd om de achtbaerheid van 't Gilde te benadeelen, verwees
de Eed, op aenklacht van den Baljuw, en de getuigen gehoord, S. De Roo, J. De
Bleecker, P. Barth, en J. Van Eechaute tot boeten van 6 grooten tot 2 schellingen en
het leveren van een zeker getal waskaerssen, onder het beeld van den heiligen
Antonius in het lokael te verbranden. Wy zouden nog meer voorbeelden van
gestrengheid kunnen aenhalen; maer deze twee zyn genoegzaem om te doen zien
met wat ernst men de hand hield aen het stipt uitvoeren van het reglement en het
handhaven der regeltucht.
Dezelfde strengheid werd nog krachtdadig uitgedrukt in het reglement van 1802.

Hy die eenen Confrater beleedigde, hetzy in zaken het Gilde betreffende, hetzy
wegens voorgaende feiten, politieke of godsdienstige gezindheden, of met
kwaedwilligheid de inrichting of de gepastheid der marschen, stoeten, spelen of
plechtigheden zoude beknibbelen, zal eene boet van 6 frank verbeuren. Indien, ten
gevolge der uitgebrachte scheldwoorden, haet en nyd, onder de Confraters of
onderlingeGilden ontstond, zullen de plichtigen van het Gildeboek geschrabdworden;
alwie uit het Gilde zal weggezonden worden, zal, onder geen voorwendsel, in het
lokael, noch gedurende de schietingen, noch op andere stonden, mogen verschynen.
Eindelyk, krachtens de reglementen van 1824 en 1850, is de Eed belast met de

policie en het handhaven der goede orde; hy doet, zonder wederroep, uitspraek op
al de geschillen, die zouden kunnen opryzen in 't Gilde.
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BOETEN. - Ten allen tyde werd de stipte nakoming der reglements-schikkingen
verzekerd door toepassing van boeten. Er waren byzondere boeten voor de leden van
den Eed: onbescheidenheid werd met 20 grooten, nalatigheid met 20 schellingen
gestraft: te laet komen in de vergadering, na het slaen van den lesten klokslag, werd
met 6 grooten en na een half uer, met het dubbele verbeurd. Tydens het Fransch
bewind, straffen zonder tal en zware boeten: 7 stuivers boet ten laste der leden van
den Eed, die het proces-verbael der zitting niet teekenden, die spraken zonder oorlof
of des sprekers rede onderbraken; 6 frank voor ruggespraek of onbescheidenheid;
voor twist-dryvery met eenen collega, buiten de vergadering, wegens deszelfs gevoel
ter vergadering uitgedrukt, voor weigering om de zael te verlaten, op bevel des
voorzitters.
In de vorige eeuwen, toen de verdediging der Stad en het handhaven der openbare

rust en veiligheid vooral op de Hoofdgilden berustte, werd de verplichting om by
alle openbare plechtigheden op te treden en wachtdienst te doen byzonderlyk door
boeten, ten laste van alwie deswege zyne plicht verzuimde, bekrachtigd. Inzonderheid
werden boeten opgelegd aen degenen die van de godsdienstige plechtigheden, het
Gilde rakende, afbleven. Reeds in 1488 waren Deken en Proviseurs, die de hoogmis,
op St.-Antonius-dag en daegs te voren de vespers niet bywoonden, strafbaer met
eene boet van 2 tot 4 schellingen; ook moesten zy op straf van 2 grooten by de
offrande tegenwoordig zyn in kostuem. Het bywonen van kerkelyke ommegangen
of processiën en van lykdiensten van afgestorvene Confraters was verplichtend op
straf van min of meer zware boeten.
Gedurende de XVIIe eeuw verbeurde hy die aen een anderen Confrater zyn schrift

van vrye jacht leende of het
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zelve na het sluiten des jachttyds aen den Deken niet terugbracht, 10 schellingen
boet.
Toen, op het zelfde tydperk, het Gilde ongeveer negenhonderd leden telde,

waeronder niet slechts veel treffelyke burgers, maer ook Magistraets-personen en
mannen tot den hoogsten adelstand behoorende, was het hoogstbelangryk overdaed,
weerbarstigheid, scheldwoorden, dreigementen, godslasteringen, zelfs vuilen praet
en malle liedekens te beletten.
Derhalve, ten einde de beleefdheid en welvoeglykheid onder Confraters steeds te

onderhouden, had men van den beginne, boeten en zwaerdere straffen opgelegd aen
diegenen welke den eerbied door allen treffelyken man aen zich zelven en aen zyne
medeconfraters verschuldigd, uit het oog mochten verliezen. Hy, wiens slecht gedrag
den Gilde min of meer oneer kan aendoen, was aen uitsluiting blootgesteld.
Beleedigingen jegens eenen Confrater werd gestraft met 10 schellingen; de tweede

mael met het dubbele; de derde mael werd de plichtige vóór den Eed gebracht (1618).
Die met kaert of teerling, gedurende de oefeningen speelde, betaelde 6 grooten; die
met kryt of kool op muren, deuren of vensters schreef, in de meubels sneed of die
beschadigde, verbeurde 12 grooten.
In het reglement van 1808, werd de boet voor beleediging op 63 centiemen

gebracht. Het geval van weerbarstigheid aen Baljuw of Doeldeken komt op 3 frank;
indien daeruit hevige twisten spruiten kunnen de plichtigen weggezonden worden
uit het Gilde, en zullen bovendien met Stads-policie te rekenen hebben.
In de eerste tyden van 't Gilde, waren de Tiendemans gelast met de ingaring der

boeten; later was het de Blazoendeken of de Baljuw. De boeten brachten eene niet
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onmerkelyke som op; kwade betalers konden door den Eed in rechte vervolgdworden.

INLEG. - AENVAERDING EN UITSLUITING. - EERELEDEN. - CONFRATERESSEN. - Volgens
de statuten van 1488 waren de voorwaerden om in het Gilde aengenomen te worden
de betaling van 8 grooten en het vervullen van zedelyke verplichtingen. In 1606
moest elk sollicitant een getuigschrift van goed gedrag en zedelykheid vertoonen en
bewyzen dat hy tot de katholyke kerk behoorde en derzelver verplichtingen kweet.
Elk Confrater moet zich van eene busse of doelstok voorzien, en de oefeningen van
't Gilde regelmatig bywonen. In 1611 werd, met toelating van heeren Schepenen, de
jaerlyksche inleg op 5 schellingen gebracht.
Vooral in de XVIIe eeuw stond het Gilde van St Antone in groote gunst: eenige

Confraters lieten zelfs hunne minderjarige kinders inschryven, en erkenden in dezer
naem eene doodschuld.
In 1752 werd besloten dat een Confrater, die een onteerend vonnis zou ondergaen,

dat hy Gildebroeder infaem quaeme te worden, uit het Gildeboek moest geschrabd
worden.
Om den aenkoop te betalen van het nieuw lokael in het Prinsen-hof, werd, in 1752,

de inleg op 8 schellingen gebracht, en vier jaren later moest elk Gildebroeder een
dubbelen gouden souverein betalen voor het inkorten der schulden van 't Gilde.
Na de tweede herinrichting van 't Gilde van St Antone, in 1802, bevond men zich

meermaels, onder 't geldelyk opzicht, in groote verlegenheid. Het getal der leden
was gering, en daerby nog waren trage betalers; tevergeefs bedreigde men de
onwilligen met het aenplakken hunner
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namen; men werd genoodzackt hen uit het Gilde te bannen. In 1807 werd deze
maetregel op negen leden, en in 1810 op acht toegepast. Vandaer de noodzakelykheid
om met meer omzichtigheid in het aenvaerden van nieuwe leden te werk te gaen.
Dus werd bepaeld, in het reglement van 1808, dat elk persoon, onberispelyk van
gedrag en zeden, zich kon aenbieden, om als Gildebroeder te worden aengenomen;
hy zal door eenen Confratermoeten voorgedragenworden, en zyn naem zal aengeplakt
blyven in de gewone vergaderingszael, gedurende ten minste acht dagen voor zyne
aenvaerding.
De jaerlyksche inleg werd in 1850 op 12 frank 70 centiemen, en in 1860 op 15

frank voor de nieuwe leden gebracht. Volgens het reglement worden alle Confraters,
daertoe tweemael aenzocht zynde, den jaerlykschen inleg niet betalende als
ontslaggevers aenschouwd, en zullen voor het verschuldigde, boeten, inschryvingen
en doodschuld, vervolgd worden.
Zullen uit het Gildeboek geschrabd worden: al diegenen welke weigerig zullen

zyn zich aen de verzoeken en de besluiten van den Eed te onderwerpen; zy die,
ondanks eene tegen hen uitgesprokene opschorsing, zullen bestaen in het Gilde te
komen, die, na eene eerste ondergane opschorsing, zich zullen plichtig maken aen
herval; die door hun gedrag zich zullen onwaerdig maken om als Gildebroeder
gerekend te worden; eindelyk de ruststoorders en twistzaeijers. Aen den Eed alleen
komt het toe de beweegredenen tot uitsluiting te waerdeeren.
By besluit van 4mei 1856worden heeren officieren van het garnizoen, op voorstel

van eenen Confrater, in het lokael toegelaten en kunnen aen de schietingen deel
nemen, mits 3 frank per kwartael, vry van inkomgeld en doodschuld.
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Van eereleden hebben wy geenemelding gevonden, vóór het begin dezer eeuw. Eerst
werd in 1812 met die benoeming vereerd F. Stobbelaers, Voorzitter der Fonteinisten.
Luidens 't reglement van 1850 kan die onderscheiding gegeven worden aen alle
personen, die aen 't Gilde uitstekende diensten zullen bewezen hebben.
Van Confrateressen wordt alleenlyk gezegd dat men haer al den verschuldigden

eerbied en achting moet bewyzen. Een en zeventig Confrateressen werden
ingeschreven gedurende de XVIe eeuw: later groeide dit getal merkelyk aen. In een
enkel jaer, 1610, werden er dry en vyftig aenvaerd. De XVIIIe eeuw levert er maer
6 op en de XIXe eene, mevrouw Maelcamp, geboren de Virelles, die zich liet
inschryven tydens de feesten, ter gelegenheid van het huwelyk vanNapoleon, gevierd.

DOODSCHULD. - LEENINGEN EN SCHULDEN. - LOTERYEN. - Oudtyds teekende elk
Confrater, op den dag zyner aenvaerding, eene doodschuld jegens het Gilde of gaf
een geschenk. Dit heette doodschuld, omdat de betaling er van tot den dood des
Confraters kon verschoven worden. Het minimum, dat men geven kon, was bepaeld;
gegoede personen schonken somwylen aenzienlyke sommen.
In de opbrengst der doodschulden vond het Gilde een zyner voornaemste

hulpmiddelen.
In 1488 beliep de doodschuld, welke, by hunne inkomst, de Gildebroeders teekenen

moesten, niet boven de 12 grooten. Zy waren meest al geringe lieden; maer welhaest
lieten zich voorname personen in het Gilde opnemen, en deden aen hetzelve milde
geschenken.
In 1562 bekwam het Gilde van Philips II de machtiging om de kinderen en

erfgenamen van afgestorvene broeders ter betaling van doodschulden te dwingen.
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Ten einde de betaling der doodschulden te verzekeren en te bespoedigen vertoonde
de Eed, den 21 november 1609, aen heeren Schepenen, het register van 't Gilde, waer
Karel Van Redeghem, heer van Liedekercke, ingeschreven was voor eene doodschuld
van 10 gouden kronen. Heeren Schepenen verklaerden het gemelde register
geloofwaerdig en authentiek en de daerin ingeschrevene sommen eischbaer.
DeDekenwasmet het innen der doodschulden gelast. Nooit werd eenGildebroeder

van de betaling zyner doodschuld ontheven. Degenen die in twee of dry Gilden
ingeschreven waren, ofschoon zy maer in één derzelve gehouden waren dienst te
doen, moesten toch hunne doodschuld in al de Gilden, waervan zy deel maekten,
betalen.
De hoofdofficieren der Spaensche troepen, die de bezetting van het Kasteel

uitmaekten, werden somwylen by de feesten en schietingen van 't Gilde uitgenoodigd;
uit erkentenis en voor bedanking teekenden zy het register en erkenden eene
doodschuld, by voorbeeld, Juan de Velasco, zoon van don Juan de Salazar, schreef
zich in voor 100 gulden, en Francisco Antonio de Agurto, voor 100 patacons en 100
realen (1663).
Het Gilde aenvaerdde met dankbaerheid het geschenk gedaen door Coenraed de

Herre, van een half-tonnetje Rynschen wyn, te drinken na zyn overlyden, en de gift
van Lodewyk Pyn, namelyk, eene ton van het lekkerste bier, dat in Stad zou kunnen
gevonden worden.
In 1752 werd de doodschuld op 2 pond groot bepaeld, waervan de helft met baer

geld te betalen. Het reglement van 1850 bracht dezelve op 24 frank. Ontslaggevers
of uitgeslotenen zyn gehouden hunne doodschuld te kwyten.
Wy hebben reeds gesproken van de geldelyke moeijelykheden, waermede het

Gilde, in de XVIe en de XVIIe eeuw, te worstelen had. In dringende behoeften nam
gewoonlyk
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de Eed zyne toevlucht tot het Stadsbestuer en doorgaens met een goed gevolg. Maer
toen de Gilden min gewichtige diensten te bewyzen hadden, kon hun de Stad niet
meer, als voorheen, eene zoomilde hand toereiken, enmoesten zy zelven het finantieel
evenwicht trachten te behouden. Vandaer de noodzakelykheid, waerin het Gilde zich
bevond, om geldleeningen aen te gaen.
Voor het aenkoopen, herstellen en inrichten van het nieuw lokael in het Prinsen-hof,

1752-1757, werden gelden gelicht ten bedrage van ongeveer 4,900 pond groot.
In het begin dezer eeuw, 1806, had het Gilde eene schuld van 762 gulden 11

stuivers. De betaling dezer som werd verdeeld op al de leden, die elk 11 gulden
stortten. De Koning van 't Gilde, Vilain XIIII, schonk voor zyn deel, eene som van
100 gulden.
Na den val van het Fransch Keizerryk en het herstel van 's Lands onafhankelykheid,

hadden de plechtigheden en achtereenvolgende feestlykheden, waeraen het Gilde
geroepen werd het zyne by te dragen, deszelfs geldmiddelen geheel en al uitgeput.
Alles werd aengewend om aerde aen den dyk te brengen, vrywillige giften,
gedwongene en vrywillige leeningen, verkooping van voorwerpen den Gilde
toebehoorende, als keteltrommels, eenige stukken grof geschut, voorbarige betaling
van doodschulden, verdubbeling van den jaerlykschen inleg, dit alles kon bezwaerlyk
de opening aenvullen. Eindelyk herleefde het vertrouwen in 1826 en eene vrywillige
inschryving kon geopend worden, welke de som van 2,420 frank opbracht, benoodigd
tot het inrichten van het nieuw lokael gelegen achter St Pieterskerk. Elf jaren later
werd, in tweemael, eene nieuwe som van 2,000 frank gelicht, te verdeelen onder de
leden by aendeelen van 20 frank. Eindelyk werden nog twee andere inschryvingen
van 2,000 en 2,500 frank geopend
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onder de Confraters. Al die schulden zyn heden grootendeels afgelost en de geldelyke
toestand van 't Gilde is voldoende.
Geen wonder dat eene Maetschappy, zoo dikwerf in verlegenheid om aen geld te

geraken, raedzaem gevonden heeft loteryen in te richten. In 1759, werd met toelating
van KeizerinMaria-Theresia, eene lotery, ten kapitale van 10,000 gulden wisselgeld,
geopend: 4,000 briefjes van 2 gulden 2 stuivers zouden worden uitgegeven; er waren
1,002 pryzen en 4 premiën te winnen. Hetzelfde jaer werd eene tweede lotery van
6,600 gulden aengekondigd. De eerste lotery, waervan 500 briefjes niet konden
geplaetst worden, bracht eene winst van 21 pond groot 19 schellingen op; de uitkomst
der tweede is ons niet bekend, noch die der volgende. Eene vierde lotery begon in
de maend april 1760. Er waren 12,000 loten, een kapitael van 11,000 gulden
verbeeldende, en in 4 klassen verdeeld, van 10, 20, 30 en 40 stuivers het lot. Gemelde
lotery sloot met een verlies van 9 pond groot. By de vyfde verloor wederom het Gilde
de som van 301 gulden 13 stuivers. De slotsom der zesde bedroeg 1,439 gulden 10
stuivers in ontvangst en 1,071 gulden in uitgaef. De zevende bleef zonder uitslag;
by de achtste won het Gilde 378 gulden en by de negende 989 gulden, by de elfde
689 gulden, by de dertiende 443 gulden; maer de 14e, de 15e, 16e en 17e sloten met
een te kort van 200 à 300 gulden. De 32e, welke getrokken werd in de maend
december 1765, was de laetste. Het octrooi door de Keizerin verleend was verstreken
en de aenvraeg om een tweede te verkrygen werd van de hand gewezen.

KOSTUEM. - WAPENEN. - VAENDELS. - HALSKETEN DES KONINGS, JUWEELEN EN
SIERADEN. - SCHILDERYEN. - MEDALJES. - Reeds van den beginne onderscheidde
zich het Gilde
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van St Antone, gelyk de andere Gilden en Neringen, door een byzonder kostuem.
Gedurende de XVe eeuwwaren Deken en Proviseurs gehouden een kleed, op eigen

kosten, te laten maken. Op de mauwen was het wapen van 't Gilde gestikt. Hy, die
zyn kleed over 't jaer behield, wanneer het noch versleten noch beschadigd was,
betaelde 12 grooten voor het altaer.
De Koning der gaeischieting ontving van Stadsschatmeester 12 schellingen thulpen

van zynen habyte. Tenzelfden einde kregen de Tiendemans jaerlyks 6 schellingen.
M. Edm. De Busscher beschryft, als volgt, de teekening, door Felix De Vigne, van
het kostuem der busschieters van StAntone: In de XVe eeuw droegen de busschieters
van St Antone, in krygskostuem, den malienkolder en het halsstuk, eenen blooten
yzeren stormhoed en gele broek; op den lyfrok, een met de kleuren en kenteekens
van 't Gilde versierd overkleed. De Hoofdman is gewapend van hoofd tot de voeten
en voert een geteekend schild; als aenvallend wapen draegt hy het tweesnedig zwaerd;
de Confraters zyn gewapend met de lontbus.
In de XVIIe en XVIIIe eeuwen, was het kostuem slechts vereischt voor eenige

beambten van 't Gilde. Ook de bedienden droegen een afzonderlyk kleed met het
wapen van 't Gilde.
In 1807, ter gelegenheid van StNapoleons-dag, werd het kostuem der Gildebroeders

vastgesteld als volgt: Burgerkleed in groen laken, met vergulde knoppen; zwart vest
met korte broek en kousen van 'tzelfde kleur; schoenen zonder gespen of laerzen,
Fransche hoed, met roodgroene kokarde. De Standaerddrager zal eene roodgroene
sjerp dragen, en evenals de Kapitein en de Vaendrig, eenen vederbos op den hoed.
Ter gelegenheid der gaeischieting, tydens de groote ten-
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toonstelling der voortbrengselen van 's Lands nyverheid, in 1820, besloot de Eed dat
de Confraters gehouden zouden zyn in den stoet en ter schieting te verschynen met
een rond vest van Indisch nankin, met wit ondervest en halsdoek, met een groene
lederen klapmuts, op straf van 10 frank boet.
Tydens de stichting van 't Gilde waren de wapenen, waervan men zich bediende,

de busse, de serpentine ende handcoleuvre.
Volgens een besluit van 1606, werd niemand als lid ingeschreven zoo hy niet met

eene handbus voorzienwas. Dry jaren later gebruiktemen, by schietingen, doelstokken
of enkelyk stokken, musketten en andere bussen. In een rekwest, ten jare 1646 by
heeren Schepenen ingediend, verklaren de Confraters dat zy zich sedert jaren oefenen
in het schieten metten doelstoke, vierroers ende snaphaene. Van de wapening der
Confraters wordt geen gewag meer gemaekt tot 1860, toen de krygskarabyn,
gezamelyk met het juistheidsgeweer, aengenomen werd.
In de XIVe eeuw bloeide de wapenmakery te Gent; in de volgende was dezelve

in volle verval. In 1484 vond men hier ter Stede geenen enkelen wapenmaker, zooals
men het althans zou kunnen opmaken uit de volgende aenteekening in
Stads-rekeningen: Item betaelt ten beveelne van Scepenen meester Hubrecht,
busghietere, woonende tYpre, up zynen aerbeyt van twee metalen cortauwen te
ghieten, 5 gr.
In de XVIe en XVIIe eeuwen werden Arnold Petit, Robrecht Daneels en Hendrik

De Graeve ontheven van dienst te doen in de burgerwacht, als zynde de eenige
wapenmakers, die te Gent bestonden.
Wy laten hier de naemlyst volgen der wapenmakers, leden van 't Gilde, welke

hunne nyverheid te Gent uitoe-
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fenden gedurende de XVIe eeuw en de eerste helft der XVIIe. Waerschynlyk waren
er geene andere.

1537. Gillis De Vriese, busmeester.
1539. Cornelis Hoobrecht.
(1564). Francoys Winne, busmaker, overleden Uutslandts.
(1580). Heyndric Luytens, busmaker.
1591. Jaek Pourier, fs Jans, busmaker.
(1600). Arnold Petit.
1606. Robrecht Daneels, fs Rombauts, busmaecker van den Hove.
1635. Heyndric De Graeve.
1640. Pieter Uutvanck, rapiermackere, Drapstraete.
1650. Cornelis Van der Brugghen, fs Jans, busmaeckere.

In 1818 vereerde Joseph Fretin, van Dixmude, aen 't Gilde zyne handbus, in 1629
gemaekt. Of dit wapen te Gent vervaerdigd werd weten wy niet.
Eerst in 1646 wendden zich de busschieters van St Antone, wenschende het Gilde

meer luister en ontzag by te zetten, en meer verscheidenheid in hunne oefeningen te
brengen, tot heeren Schepenen van der Keure, ten einde oorlof te bekomen om zich
met grof geschut te mogen oefenen. Zy deden het aenbod om een stuk kanon op
eigene bekosting te laten gieten. Dit werd hun toegestaen, en van dit tydstip af, bezat
het Gilde steeds eene afdeeling artillery.
Krachtens reglement van 1753werd het grof geschut geplaetst onder het kommando

van den Konstabel, en dit zelfde jaer, schonken heeren Schepenen van der Keure aen
het Gilde twee stukken kanon. Het volgende jaer bezat het Gilde een tamelyk wel
voorzien geschutperk, dermate dat het vier kleine stukjes aen de busschieters van
Dendermonde kon afzenden.
In een vlugschrift betrekkelyk de Brabantsche omwen-
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teling zien wy dat het grof geschut van St Antone, tydens de gevechten, welke in de
Stad Gent plaets hadden, aen het begin van de Oud-burg, in de richting der
Veerle-plaets, geplant was. Het is ons onmogelyk te zeggen hoe dit geschut ter
beschikking der patriotten gesteld werd.
In 1805, dry jaren na deszelfs tweede herstelling, werd het Gilde gemachtigd

wederom een artillery-perk in te richten en begon met verscheidene kanon stukken
en yzeren kogels, by Confrater Van der Eecken, ten pryze van 222 gulden, aen te
koopen.
Den 18 september 1806, gaf zekere Devos, kanonnier ten dienste van 't Gilde,

kennis dat tydens de Brabantsche omwenteling, tien metalen stukken ten zynen huize
in bewaring werden geplaetst, en later door Confrater Schits, op bevel van den
Hoogbaljuw, werden weggehaeld. Naderhand werden die stukken naer Overmeire,
ten huize van Wirinck, smelter, vervoerd. Waerschynlyk behoorden gemelde
kanonstukken aen 't Gilde van St Antone.
In 1821 besloot het Gilde niet wetende hoe zyne schulden te betalen, zyne yzeren

kanonnen en keteltrommels te verkoopen. Diensvolgens werden, eenige dagen daerna,
twee yzeren stukken met hunne rolpaerden en toebehoorten, ten pryze van 31 gulden,
verkocht; daerna nog twee yzeren bomketels, een wagen en twee keteltrommels met
hunnen vollen opschik.
Het volgende jaer, in februari, vereerde prins Frederik der Nederlanden het Gilde

met het geschenk van een metalen stuk dat, den 26 maert, door Kolonel Muller aen
Confraters K. Fervaecke en Eug. d'Hane afgeleverd werd. Uit dankbaerheid voor dat
prinselyk geschenk, werd door den Eed aen prins Frederik een gouden medalje
aengeboden.
Behalve het stuk door prins Frederik geschonken, bezit thans het Gilde nog twee

fraeije kleine metalen kanontjes,

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



*19

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



*21

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



LIX

het jaertal dragende van 1671 en in 1825 door Hendrik Fowler vereerd, en eenen nog
ouderen metalen bomketel. Het bezit nog twee bloote yzeren stormhoeden en twee
harnasen, uit de XVIIe eeuw.
Volgens Felix De Vigne, was de banier der Gentsche busschieters, in de XVe eeuw,

lazuer, met twee gouden kruiselings over elkander liggende handbussen, benevens
vier zilveren T 1-2-1. Dezelve was vierkantig en bovenop de schacht stond een
lansyzer.
In 1611 werd de standaerd gemaekt, zooals dezelve op de schildery van Hals wordt

aengetroffen, met het Burgondisch roode kruis op een witten doek; te midden prykt
het wapen van 't Gilde; aen de vier hoeken steigert de leeuw van Gent en die van
Vlaenderen, beurtelings. In dezelfde schildery komt nog voor eene door eenen ruiter
gedragene vaen, boven op den Meulenberg, met de beeltenis van St Antone en een
op affuit geplaetst kanon. Aen de rechter hand des heiligen, bezyden de schacht, ziet
men twee kruiselings over elkander liggende handbussen.
Na het herstel van 't Gilde ten tyde vanMaria-Theresia, lieten de Confraters dadelyk

eene nieuwe vaen en eenen standaerd maken. Deze standaerd is nog aenwezig. Het
doek is groen damast, met verguld zilver, aen beide zyden, geborduerd. De beeltenis
van StAntone, de eereschilden en de twee gekruiste karabynen zyn met zyde gestikt.
De fulpen schouderriem is insgelyks met verguld zilver geborduerd en werd
geschonken door ConfraterWillems in 1810, ter gelegenheid der intrede vanNapoleon
I.
Reeds in de XVIe eeuw bezat het Gilde eene halsketen, welke door den Koning

in openbare plechtigheden en vergaderingen van den Eed gedragen werd. Wat er van
dit kostbaer pronkjuweel geworden is, weten wy niet. Het nieuw halssieraed,
omstreeks 1629 vervaerdigd, bevindt
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zich nog in het juweelkistje van 't Gilde, en is van louter goud. Hetzelve bestaet uit
14 eenparige schakels en even zooveel Burgondische vuerstalen. De schakels zyn
samengesteld uit twee gekruiste gouden handbussen, met yzerkleurige loopen, eene
lazure G beschuttende. Boven de bussen staet eene zilveren kroon met gouden
loofwerk, van onder, eene insgelyks lazure T. Aen de rechterzyde steigert een
gewapende zwarte leeuw, de gouden tong uitstekende; aen de linker, een gewapende
witte leeuw, met goud gekroond. De vogel of geëmailleerde papegaei, op eenen
boomtak zittende, draegt op den rug de Keizerskroon.
Op de keerzyde van elken schakel staet de naem des schenkers:
Antheunis Goetgebeur, Koning, 1638; Judocus Claerbaut; Jan De Jonghe; Jan

Pien, Koning, 1649; Phlips Volckaert, heer van Weldene, Koning, 1651; Emmanuel
Ballet, heer van Leeuwenburg, Overdeken (1649); Jan De Seclyn, heer van
Hoochstrate; Jan Dhont, Koning, 1632; Jan Vyleim (Vilain), Koning; Pieter Van
Haute, Koning; Christiaen Valentyn, Koning, 1662; Frans Maes, Deken; Karel
Leirens, Overdeken, 1854; Karel Hulin, tydelyk Overdeken, 1860 en 1866.
Op de keerzyde des vogels staet het wapenschild van het geslacht Volckaert. Den

13 juni 1652, betaelden Antheunis-Ferdinandus Volckaert en deszelfs broeder
Frederik-Frans, Phlipz., den vogel 9 pond groot.
De halsketen, in haren huidigen toestand, is niet, volledig.Wy vinden in het register

van 't Gilde dat in 1629 Pieter Dhamere, Koning, 32 gulden gaf aen den Eed voor
twee schakels. Adriaen De Cnoop, Balthazarsz., liet, in 1632, eenen schakel maken,
die hem 20 schellingen koste. Hetzelfde jaer, liet Jan De Grave, Koning van 't Gilde,
eenen anderen schakel vervaerdigen, in stede van den
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gouden ketting door zyne huisvrouw voor doodschuld in 1617 beloofd.
Ingevolge een besluit, door den Eed in 1752 genomen, heeft de Koning het recht

de gouden halsketen van 't Gilde te dragen. Degene die zal Keizer uitgeroepenworden,
zal dezelfde keten in eigendom mogen behouden, mits 50 gulden carolus betalende.
Dit is nog, sedert gemeld besluit aen geenen Confrater te beurt gevallen.
Gedurende de XVIIIe eeuw, in de H. Sacrament-processiën, droeg de Overdeken

de halsketen, welke men in dien tyd het Gulden Vlies noemde. Met te beginnen van
de XIXe eeuw werd dezelve gedragen door denzelfden ambtenaer in de algemeene
vergaderingen en in de byeenkomsten van den Eed.
Slechts in de XVIIIe eeuw, werd het dragen van eere teekens door de leden van

den Eed en de Confraters in voege gebracht. Wy hebben al diegene welke, ter onzer
kennis, nog bestaen laten graveren.
Het Gilde van St Antone bezat ook nog altaer-versieringen door voorname

geestelyken geschonken. In 1607, gaf Jan-Baptiste de Rodoan, heer van Biese, al het
benoodigde om mis te lezen. Eenige jaren later (1627), liet, Gillis Bauters, pastor
van St Michiels-kerk, op zyne eigene kosten, het altaer van het Gilde versieren.
Vroeger had Pieter Pype, priester, gift gedaen van zyne cosule ende gheerusele.
De talryke gouden en zilveren juweelen, gezamelyk met de charters en de oude

registers, werden geroofd tydens de beroerten der XVIe eeuw. In de volgende eeuw
werden deze verliezen gedeeltelyk hersteld. In 1652 stelde Augustinus Van der Beke
5 dubbele gouden Jacobus als doodschuld voor zynen zoon Augustinus tot het maken
van een glasraem, boven hetwelk zyn wapenschild prykte, dat in hout gesneden en
op glas geschilderd was. Omtrent 1660, gaf Jan
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Van Cleruwe, Procureur ten Hove, insgelyks een glasraem.
Augustinus d'Herrera, bevelhebber van 't Kasteel, schonk, in 1592, eenen fraeijen

zilveren beker, en Karel van Burgondië gaf ook, in 1619, eenen beker ter waerde
van 200 gulden. Dit alles werd aengeslagen in 1703.
Na de vestiging van 't Gilde in 't Prinsen-hof, betaelde Confrater J. Van

Menschbrugghe het behangen der groote vergaderingszael, en schonk eene schildery.
Eenige leden van den Eed lieten, op eigen kosten, eene ruime tent maken om de
Confraters, by schietingen, te beschutten. Den 25 maert 1764, schonk H. Falligan,
Koning, twee fraeije bekers in gedreven zilver.
Het Gildehof in den Vogelzang was versierd met een aental schilderyen en

portretten, welke verstrooid werden, toen men van dit lokael eene kazerne maekte.
Eenige dier schilderyen zyn bewaerd gebleven. Twee derzelver behoorden in 1756
aen de kinderen vanmevrouwweduwe Elbo en aen baron de Heems. Deze heer stond
gratis zyn aendeel in gemelden eigendom af ten voordeele van 't Gilde; het andere
werd gekocht door den Eed. Eene dier schilderyen door Hals gemaekt, verbeeldt
eene gaeischieting op de Plaisante-vest. Zywerd verkocht gelyktydigmet het Gildehof
in 1797. Toen de heer Jaek Van der Straeten eigenaer wierd van gemeld lokael, liet
hy de schilderyen uitnemen en schonk edelmoedig aen 't Gilde de schilderyen van
Hals met de portretten daerrond geplaetst. De andere schildery door baron de Heems
geschonken verbeeldt St Antone predikende. Zy werd gemaekt door Jan Van Cleef,
die zich in Gent kwam vestigen in 1667. Deze schildery, onzes dunkens, bevindt
zich tegenwoordig in de handen der erfgenamen van den heer Jaek Van der Straeten.
In 1766 liet de Eed twee andere schilderyen maken door Phlips-Lambrecht Spruit

en betaelde 50 pond groot; de
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eene verbeeldt eene schieting met het kanon, de andere eene schieting met den
bomketel.
In die schilderyen ziet men de portretten van het meeste deel der Confraters van

dien tyd; zy hadden daervoor elk 14 schellingen betaeld. Beide schilderyen werden
uitgeteekend en gegraveerd door den heer L. Verboeckhoven en terug geschonken
aen 't Gilde in 1862 door den heer Jaek Van der Straeten. Moge dit voorbeeld vele
navolgers vinden!
Al de gouden en zilverenmedaljes, welke het Gilde oudtyds bezat, zyn verdwenen.

Hoe zyn dezelve verloren gegaen? Degene die nog voorhanden zyn, behooren tot de
tegenwoordige eeuw.
In 1792, behaelde P.-F. Cnockaert, lid van 't Gilde, den eersten prys van bouwkunde

in de Academie van Gent; het Gilde schonk hem eene eermedalje. Het volgende jaer
werd dezelfde hulde bewezen aen J.-B. Hellebaut, primus van de Universiteit van
Leuven. Het Gilde van St Antone schonk aen dien heer den titel van eerelid en eene
goudenmedalje, welke hem plechtig, den 26 oogst 1793, om den hals werd gehangen.
De derde onderscheiding van dien aerd viel te beurt in 1817 aen Confrater
D'Huyvetter, Penningmeester van 't Gilde, voor bewezene diensten. Een gouden
borstsieraed, door De Bast gegraveerd, werd hem vereerd. Eene andere gouden
medalje, insgelyks door De Bast gegraveerd en welke 100 gulden kostte, werd, in
1823, aen prins Frederik der Nederlanden opgedragen. Z.K.H. had, sedert jaren aen
het Gilde blyken van Hoogstdeszelfs genegenheid gegeven, den titel van Koning
aenvaerd, en het Gilde met het geschenk van een metalen kanon vereerd. Dry jaren
later (11maert 1826) werd eene zilveren verguldemedalje door den Eed aen Confrater
Deken Blancquaert, voor goede en trouwe diensten, overhandigd. Dit is de laetste
eerepenning door 't Gilde geschonken.
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Eertyds, in de vergaderingen van den Eed, droeg de Deken dwars over de borst aen
een groot lint, ten kleuren van 't Gilde, de medaljes, welke hetzelve in gedenkwaerdige
tydsomstandigheden ontvangen had. Thans zyn van die medaljes maer acht meer
aenwezig.
De oudste dagteekent uit 1807. De leden van 't Gilde van St Sebastiaen, uit

erkentenis voor de eer bewezen aen hunnen Koning K. Heyman, die in de schieting
van 15 oogst den eersten prys gewonnen had, boden aen het Gilde van StAntone dry
medaljes aen, waeronder eene gouden, de met papierbloempjes gekroonde
zinnebeelden beider Gilden voorstellende. Op den rand staet het opschrift:Nulla dies
pacem hanc nec foedera rumpet. Gand. MDCCCVII. Op de keerzyde: La Confr. de
l'arc honorée dans la personne de son com.reC. Heyman, procl. le XVI août, vainqueur
dans les jeux publ. de l'arqueb. rend à la Confr. de S. Ant. ce gage d'union et d'amitié.
De Eed besloot dat gemelde medalje zorgvuldig zou bewaerd blyven, en dat men

daermede by feesten en eeretogten dien Gildebroeder zou vereeren, die deze
onderscheiding waerdig zou geacht worden.
Den 15 oogst 1808 schonk graef Della Faille, Meijer der Stad Gent, aen het Gilde

van StAntone eene goudenmedalje, met de namen van heeren Della Faille, K. Vilain
XIIII, D. Poelman en K. Heyman en de letters B. (Bayley), P.-L. (P. Lorio), F.M.
(F. Maertens), W. (Willems?) en P.N.R. (Rooman?) Het randschrift luidt: Se quoque
principibus permixtum agnovit. V. AE. III octob. MDCCCVIII.Op de keerzyde staet:
Jos. Dellafaille, quod, praetor Gandav. in ludis publicis princeps palm. retulit, hoc
sociis D. Antonî perp. munificentiae gratus D.D. XV. aug. MDCCCVIII.
Den 13 februari 1811 schonk baron Pycke, Meijer der Stad Gent, insgelyks aen 't

Gilde van St Antone eene medalje,
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om zyne voldoening te betuigen wegens diensten door hetzelve bewezen.
In 1814, na het vertrek der Fransche troepen, werden nieuwemedalje door de Stad

Gent aen de vier Hoofdgilden en aen de Maetschappyen van Ste Cecilia en van
Rhetorica geschonken. Het randschrift voert: Pro publ. tranquill. fortiter asserta, en
op de keerzyde:Ganda memor.MDCCCXIV. Eene andere medalje werd aengeboden
aen dezelfde Gilden en Maetschappyen door graef Della Faille-d'Hane.
Zes jaren later werd een bronzen gedenkpenning ter gelegenheid van het leggen

van den eersten steender Gentsche Hoogeschool geslagen aen 't Gilde door de
Overdeken Della Faille overhandigd.
Den 3 october 1850, zond het Brusselsche busschietersgenootschap wenschende

zyne genegenheid te bewyzen aen het Gilde van St Antone te Gent, aen hetzelve een
zilveren eerpenning.
Den 24mei 1855 schonk de heer K. Leirens, Overdeken, aen 't Gilde eenen fraeijen

stempel met het wapenschild van 't oude Gilde der busschieters te Gent. Het is een
der schoonste kunstwerken des Gentschen graveerders J.-P. Braemt.
Ziedaer het weinige, dat overblyft der kostelykheden, menigvuldige klachten

aengetroffen wegens verlorene of vermiste juweelen. Meermalen werd, door bevel
van den Eed, een inventaris gemaekt van alles wat aen 't Gilde toebehoorde; doch
na verloop van eenige jaren geraekte die inventaris verloren; geen enkele werd ooit
geregistreerd.
In Gilden of Maetschappyen worden doorgaens de oude schriften en kostbare

voorwerpen aen de bestuerders toevertrouwd. Met verloop van tyd vergeten de
bewaerders zelven het eene of het andere, wanneer zy, zooals het meermaels gebeurt,
gestadig in hunne bediening behouden
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blyven. Een andermael komt de Confrater, die de oude schriften en juweelen ter
bewaring ontvangen heeft, te overlyden; de ten sterfhuize bevondene voorwerpen
worden door de erfgenamen verkocht en het Gilde vraegt zynen eigendom terug,
wanneer het te laet is. Dan gaen die kostbare heiligdommen vreemde verzamelingen
verryken.
Toen wy onlangs het musaeum van Kensington te Londen bezochten, vonden wy

daer niet de heerlyke wapenen en toerustingen van het Hoofdgilde van St Michiel te
Gent? Hoe zyn dezelve daer gekomen?
De Confraters van St Antone hadden de handvesten en de registers van 't Gilde

aen Jan De Bleecker, deszelfs schatbewaerder, toevertrouwd. By zyn overlyden,
werd het Gilde genoodzaekt deze van zyne weduwe af te koopen! (1819).
Hooger hebbenwy een niet min treffend geval aengehaeld: Jan De Schaut, Koning

van 't Gilde van St Barnabas, te Kortryk, gedwongen zynde, wegens schulden, zyne
geboorte-stad te verlaten, koos het hazepad, met het gouden halssieraed, dat hy ter
bewaring ontvangen had, in zyne zakken.
Wilden wy de jaerboeken der Gilden enMaetschappyen doorbladen, zoo ware het

ons gemakkelyk meer voorbeelden van gelyksoortige verliezen en verduisteringen
aen te halen.
Onzes dunkens zou er eenmiddel kunnen gevondenworden om die zoo beklaeglyke

ontvreemdingen te vermyden, namelyk de juweelen, vaendels, medaljes, eereteekens,
oude wapenen, charters, kortom al de kostelyke voorwerpen aen Gilden, en byzondere
Genootschappen toebehoorende, aen een Stedelyk musaeum te vertrouwen. Dezelve
zouden aen het publiek, in glazen kassen, ten toon gesteld worden; dagelyks zouden
de Gildebroeders kunnen vaststellen dat niets verdwenen of verloren is geraekt, en
zeker zouden zy daer meer genot by vinden dan het nu het geval
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is, daer zy dezelve slechts in geheel zeldzame omstandigheden zien te voorschyn
komen; zelfs zyn er onder die voorwerpen, welke nooit uit den schuilhoek worden
gehaeld. Overigens zouden die kostelyke overblyfsels, eerwaerdige gedenkstukken
der geschiedenis onzer Gilden, onzer Neringen en Ambachten, nergens veiliger dan
in een dergelyk musaeum berusten en altyd ter beschikking hunner eigenaren staen,
wanneer zy die zouden kunnen benuttigen.
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[1488-1497]

1488.

Pieter De Moerloese, wapenmaker in Gent, Jan Ghyselins, Jan De Scheppere, Jan
Van Wesemale, Simoen De Smet, Marten Cornelis, Jan Van den Damme, Lieven
Van der Loenen, Danneel Van den Bossche, Jacob Van Male, Jacob Merdake, en
andere gezellen verzoeken de Schepenen van der Keure der stede van Gent goed te
keuren de instelling van hetGilde of gezelschap van de coleuvreniers of busschieters,
nemende Sint Antone voor patroon, op de volgende voorwaerden: De Gildebroeders
zullen verkiezen eenen Deken en zes Bestuerders of Proviseurs, welke in
werkzaemheid zullen blyven tot op Sint-Antones-avond eerstkomende (1489); op
Sint-Martinusdag, wezende den 11 november, zullen de oude Proviseurs vergaderen
om te verkiezen andere Proviseurs, en de nieuwe Proviseurs zullen in hun midden
noemen eenen Deken, en zoo van jaer tot jaer; in geval van geschil beslist de
voorgaende Deken; de Deken en de Proviseurs zyn gehouden te doen maken, t'allen
jare een kleed van zulk laken in
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kleur als de meeste menigte van de leden dragen zal, met de wapens van 't Gilde op
de mouw geborduerd; zy zyn gehouden tegenwoordig te zyn, alle zondagen, in
uniform, by de zondagmisse en ten offere te gaen; alle die ontvangen zyn in het Gilde
zullen, ter hunner aenkomst, betalen 6 grooten voor de goddelyke diensten, 12 grooten
tenminste voor doodschuld, en 2 grooten jaerlyks; zy zullen den eed doen van getrouw
te zyn aen den Grave van Vlaenderen, aen de Wet en aen de Dry Leden der Stede,
van te behouden alle oude en nieuwe privilegiën, te verdedigen alle vrienden der
Stede van Gent, te bewaren ten allen tyde, met hunne geburen, de poorten en de
vesten der Stede, en eindelyk van te doen alles wat een goed en getrouw ingezetene
schuldig is te doen; in geval van geschil tusschen Gildebroeders, zullen de regeerders
van 't Gilde beslissen; het Gilde zal bestaen uit tien Dizeniers, elk onder hem hebbende
tien gezellen, welke benoemd worden door den engienmeester der Stede, den Deken
en de Proviseurs; de Dizeniers zullen in dienst blyven hun leven lang, tenware zy
ongetrouwig bevonden wierden aen hunnen eed, zy zich verwyderden van der Stede
of onbekwaem wierden hun ambt te vervullen; in geval de leden niet talryk genoeg
zouden zyn voor de tien Dizeniers, zullen deze laetsten verminderen in getal; alle
zondagen van het jaer zal een Dizenier, met zyne tien mannen, gehouden zyn te
schieten, met de handtcoleuvre, op de gewone plaets, ten minste dry scheuten, op de
boete van twee grooten ten profyte van degene die uit genoegen zullen geschoten
hebben; de Dizenier is gehouden af te leveren aen elken schutter dry scheuten poer,
waervoor hy ontvangen zal twaelf grooten van den schatbewaerder der Stede; te meer
zal er by ge voegd worden nog achttien grooten om den selven ghe-
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sellen recreatie te nemen ende met elcanderen te verblydene; degene die naest het
doelwit zal geschoten hebben, zal vry zyn zyn gelag te betalen tot de som van dry
grooten; de voorzeide zullen den papegaey schieten, zooals gedaen wordt in de gilden
van Sint Joris en Sint Sebastiaen; degene die den papegaey zal afschieten, zal
verklaerd worden Koning en zal ontvangen van den schatbewaerder der Stede twaelf
schellingen t'hulpen zynen habyte; de Gildebroeders zullen vry zyn van de wacht;
de Dizeniers zullen genieten, alle jaren, zes schellingen grooten t'hulpen van eenen
habyte: daerom zyn zy gelast, ten minste vier mael 's jaers, nauwkeurig na te zien,
met den wapenmeester, al de engienen (wapens) der Stede.

1488 (1489), 16 january.

De voorgaende supplicatie wordt goedgekeurd door Schepenen en Raed van Gent,
in den Collatie-zolder. De aet wordt gezegeld met den zegel der stede van Gent, den
14 mei 1489.

1489.

In Stads-rekeningen, 1488-1489, vindt men de volgende byzonderheden aengaende
het Gilde van Sint Antone: ‘Presenten ende ghiften. Item betaelt ten beveelne van
Scepenen den Guldebroeders van den Ghulde van den Culoveriers, onlancxleden up
gestelt binnen deser stede, te wetene den Dysinier van dat hy alle sondaghe, alst hem
metten zynen ghebueren zal, metter culivere te schietene, ende van dat hy elken van
zynen ghesellen ghelevert heeft drie schoten buspours, zulc alsser toebehoorde, hem
daer voren toegheleyd xij gr. ende omme naer dat zy gheschoten hebben alle sondaghe,
ende den ghesellen recreacie met elcandre, te hebben daer voren xviij gr. Comt ij s.
vj gr. de weke, beghinnende den xvisten dach van laumaent 1488 (1489 n.s.) ende
houdende tsondachs ixe in
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ougste 1489. Bedraghende van xxx weke iij xv s. gr. - ‘Item betaelt ten beveelne
van Scepenen den ghonen die van den voors. Ghulde de papegaye afgheschoten
hebben, voor zyn schote ende te hulpen zynen habyte, xij s. gr. - ‘Item betaelt den
Deken ende de Proviserers van den voors. Ghulde naer den uutwysene van zekere
lettren den voors. Ghulde by colacien van den drien leden gheconsenteert onder den
zeghele van deser stede, elken te hulpen eenen habyte, comt iij gr.’
Deze giften in geld wierden alle jaren gejond aen het Gilde van Sint Antone. Men

vindt ze aengeteekend van 1489 tot 1499 in Stads-rekeningen.

1497, 16 january.

Aenvraeg aen de heeren Schepenen van der Keure en Raed van de Stad Gent door
den Eed van het Gilde van Sint Antone, ten einde de goedkeuring en de bekrachtiging
door Stads-magistraet te bekomen van verscheiden verordeningen en schikkingen
strekkende om het bestaen van 't Gilde, de eendragt en de vriendschap onder de
Gildebroeders te behouden en te vermeerderen. Dit verzoek wordt door voornoemde
heeren gunstig beantwoord, en de volgende punten worden vastgesteld:
De tien Dizeniers zullen vry zyn van dienste van der blomme te dragen, zy zullen

met de Proviseurs de tweemaeltyden betalen, waervan de kosten zullen gezamentlyk
gedragen worden door den ouden en door den nieuwen Eed.
Wanneer er Schutters zullen komen van andere steden om naer prys te schieten,

zullen de Koning, de Deken, de Proviseurs en de tien Dizeniers gelyke kosten betalen,
en insgelyks, indien zy ergens naer toe trekken om te schieten.
De Proviseurs, gekozen zynde, zullen kiezen den Deken en den Klerk. Den vogel

geschoten zynde, zal de Koning
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en de Eed eenen Baljuw kiezen. De Hofmeesters, gekozen zynde, zullen moeten
dienen het jaer uyt; zy zullen mogen panden degene die niet zullen betalen binnen
de drie dagen.
Om het Gilde beter te besturen en tot de betaling te geraken van 'tgene men aen

hetzelve schuldig is en zyn zal, wordt het getal Proviseurs van zes op tien of twaelf
gebragt, gelyk het is in het Gilde van Sint Sebastiaen. De Baljuw en de Klerk zullen
geene andere kosten betalen dan in het Gilde van den handboog.

[1502-1589]

1502.

‘Item betaelt Keyser, Coninc, Deken ende Proviserers van den Gulde van mynen
heere St. Antheunis, dat men heet de busschieters, binnen deser stede, ten behouf
ende thulpen den cost van den gheenen den Coninc van den zelven Gulde werden
zoude deser jaerschaere, xx sch. gr. (Stads-rekeningen van Gent, presenten ende
giften, 1502-1503).’

1510.

‘Item betaelt den goeden lieden van den Gulde van den Culluevriers (sic) van den
Gulde van St. Anthonis thulpen den cost die zy deden, als zy haerlieder papegay
schoten, xx s. gr. (Stads-rekeningen).’

1510.

In dit jaer wierd een placcaet uitgegeven aengaende de jagt en het dragen der bussen
voerende den volgenden titel: ‘Placcaet dat geen landslieden ofte andere en vermoghen
haer honden achter lande te laten gane, zonder stock ofte schijlge aen den hals, op
de peyne van te verbueren telcker reyse ende voor elcken hondt, dry ponden parisis;
desghelijcks van niet te moghen iaghene met den zelven honden naer eenighe wilde
beesten, ofte de zelve eenighsins te vanghene, met gaerne, netten ofte andere ingienen
ende instrumenten; nochte van ghelijcken die
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met bussen, boghen, ofte met anderen geschutte te schietene. Ghegheven te Brugghe,
den 12 april 1510.’
Wy achten niet onnoodig hier de titels mede te deelen van verscheidene andere

placcaten aengaende de jagt in het dragen der busse achter velde, volgens het eerste
placcaetboek van Vlaenderen:’ Placcart que nul ne poeult chasser ne tirer aux bestes
sauvages ne prendre icelles au filet ou autrement, saulf ceulx d'ancienneté à ce
authorisez; sur peine de cinquante Lyons d'or. Donné à Bruxelles le 5 oct. 1514. -
Placcart dat nyemand en vermaghmet loopende honden oft andersins te iaghene naer
eenighe wilde beesten groote ofte cleene, nochte die te schietene...Ghegheven te
Middelburg in Zeeland, den 14 ougst 1517. - Placcart par lequel est défendu à tous
(fors au commis du grand-veneur seulement) de ne lever ou emporter des bois et
forrestz quelques bestes rouges ou noires tirées ou bleschées par quy que ce
soit...Donné à Barcelone, le 3 apvril 1519. - Placcaet inhoudende verbot van niet te
iaghene eenighe groote beesten rood ofte swart, nochte de zelve met bussen, boghen,
netten ofte gaerne te schietene...Ghegheven teMechelen den 7 ougste 1528. - Placcart
par lequel est déffendu à touts de ne porter par les champs en chemin ou d'hors,
arquebutes, arc-balestres, ny arcz à main: sur peyne de confiscation d'icelles, et de
vingt libvres parisis d'amende. Donné àMalines le 20 janvier 1528. - Placcart touchant
de ne porter arquebutes, arc-balestres, ny arc à main. Donné à Bruxelles le 22 nov.
1529. - Placcaet angaende de jacht. Ghegheven te Ghendt den 22 april 1540. - Idem.
Ghegheven te Bruessele den lesten maerte 1541. - Placcaet inhoudende verbodt van
niet te vanghene, schietene ofte nemene de zwanen van den Prince. Ghegheven te
Brugghe den 14 nov. 1545. -
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Placcaet aengaende der jacht ende voghelrie. Ghegheven te Bruessel den 29 october
1546. -Idem. Ghegheven te Bruessel den 22 augusti 1551.’

1511.

‘Item betaelt Joos Sammelin, Deken van den voorn. Gulde van Sinte Anthonis, over
de gemeene Guldebroeders de somme van vi gr. heml. by slote van collacien
toegheleit om dat zy tgulde onderhouden zouden, te betalen de twee payemente sjaers,
telken payemente iij gr. naer uutwysen van den briefven van verbande die zy daer
af hebben. Dus hier over de payemente ghevallen in lauwe x (january 1511 n.s.) ende
hoymaent xi (july 1511 n.s.) (Stads-rekeningen, presenten ende giften, 1510-1511).’

1512-1514.

‘Item betaelt den goeden lieden van den Gulde van S. Anthonis van den Collovriers
(sic) thulpen den cost die zy hadden als zy haerlieder papegay schoten, xx sch. gr. -
Item betaelt Jan De Muldere, Deken van den voorn. Gulde over de ghemeenen
Guldebroeders, de somme van vj gr. heml. by slotte van collacien toegheleyt, om
dat zy tvoorn. Gulde zouden onderhouden, die zy ontfaen telcken drie maenden xxx.
s. gr. naer tverclaers van den briefven van verbande die zy daer af hebben. Dus hier
over djaer ghevallen den vjen july xiij (1513). - Item betaelt Jan Barnage, Keyser van
den Gulde van mynen heere Sint Anthonis van den Coluvreniers hem by Scepenen
toegheleyt thulpen eenen abyte, xx s. gr. (Stadsrekeningen, presenten en giften, en
onvoorsiene costen, 1512-1514).’

1515, 19 april.

Bevestiging der instelling van 't Gilde van Sint Antone.
Op supplicatie van Koning, Deken, Proviseurs en
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leden van het Gilde, zeggende dat zy sedert het jaer 1489 bestaen, ter eere, tuitie
ende bewarenesse vande stede van Ghendt, bekrachtigt Keizer Karel de Vyfde de
statuten en keuren van 't voorzeide Gilde. By deze handvest magtigt hy de
Hoofdmannen en Dizeniers te veroordeelen tot boeten de defaillanten en die in
gebreke zullen blyven aen de vermaningen te antwoorden, voorts de keuren en
ordonnantien, goedgekeurd door de Schepenen, te mogen veranderen naer d'exigentie
ende veranderynghe van den tyde. In dezelfde handvest verklaert de Keizer dat de
Gildebroeders schietende naer doel of naer papegaei, die eenige kleine bezwaernis
zouden hebben met het geregt, vry verklaerd zullen worden gelyk andere vrye
coleuvreniers; dat alle de Gildebroeders voortaen moghen paisivelick gaen achter
lande, draeghende met hemlieden ende schietende met huere voorseyde busse ende
instrumenten, behaudens dat zy noch zwanen, reygheren, putooren of dierghelycke
wilde ende vlieghelicke voghelen niet en schieten, volghende de interdictie ende
ordonnantie daerup ghemaeckt, en dat geene officiers, onder voorwendsel van andere
ordonnantiën, hen vermogen aen te houden of huune wapens af te nemen. Het Gilde
van Sint Antone zal niet mogen uitgeven eenige nieuwe keuren of statuten zonder
advies en oorlof van den Hoog-Baljuw en Schepenen der Stede van Gent. De
Gildebroeders zyn niet gemagtigd hunne wapens te dragen buiten hun lokael, tenzy
zy zich begeven in een andere stede of plaetse om te schieten naer prys; zy zullen
hunnen eed doen van getrouwheid en onderdanigheid aen den Keizer en aen zyne
opvolgers als Grave van Vlaenderen, alsook aen den Hoog-Baljuw en Schepenen
van Gent; zy zullen gehouden zyn, mits redelyke belooning, zich te begeven in dienst,
ten allen tyde, wanneer zy daertoe verzocht
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zullen worden. Indien eenig Gildebroeder, by cas fortuit, een ander kwam te kwetsen,
in de schieting naer doel of naer papegaei, zal hy vry blyven van alle vervolg. Deze
handvest wierd gegeven in Gent den 19 april 1515, na Paschen.

1516-1529.

‘Item betaelt den goeden lieden van den Gulde van Sint Antheunis thulpen den cost
die zy deden als zy haerlieder papegaey schoten, xx sch. gr.’
Deze som van twintig schellingen voor de papegaei-schieting verschynt byna alle

jaren op Stads-rekeningen.
‘Item betaelt den Deken van den Gulde van Sint Antheunis over den ghemeenen

Guldebroeders van dien, volghende den slote van collatie omme donderhaut van
dien, telcken iij maenden xxx s. gr. comt over tgeheel jaer gheexpireert den vjen van
hoeymandt xv.c zeventhiene, vj gr.’ Het zelve vindt men in stads rekeningen in de
jaeren 1522 en 1529.

1525, 17 january.

Toelage van twintig schellingen groot. Schepenen van der Keure toestaen aen Deken,
Proviseurs en Dizeniers van den Gilde van St. Antone, zoodat zy, behalve de zes
ponden groot bovenvermeld, nog jaerlyks zouden genieten uit stadskas de somme
van twintig schellingen groot ten einde die te verteren in hunne byeenkomsten op
St.-Antones en papegaeidagen, telkens de helft. Er wordt bevolen aen den
tegenwoordigen stedelyken Tresorier en aen zyne opvolgers hun die toelage te betalen,
zoo lang de bovenschrevene acte zal in stand blyven.

1525, 24 april.

Geschil opgerezen tusschen Joos Sammelins met de Proviseurs, van den eenen kant,
en Jan De Jeude met de Dizeniers van den anderen kant.
Dit geschil wordt mondelyks gepleit tusschen partyen vóór heeren Schepenen van

der Keure. Deken en Proviseurs
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vragen om behouden te worden in 't genot der twintig schellingen, die zy tot nog toe
voorafgenomen hebben op de zes ponden groot Vlaemsch door de Stad jaerlyks
toegelegd aen het Gild als hulpgeld ter bestryding der kosten, op grond dat zy daervan
in bezit zyn en er gebruik van maken om de onkosten van den maeltyd en van het
papegaeischieten te bestryden.
De Dizeniers beweren dat het zoo genoemde recht van bezit slechts eene acte van

gedoogzaemheyd is en uit loutere vriendschap geschied, en geenszins inbreuk kan
maken op hun regt. Zy alleen dragen de kosten van 't onderhoud der bussen; de
stedelyke toelage is daertoe alleen bestemd. Overigens vragen zy dat men den Deken
en de Proviseurs verplichte zich by hen, Dizeniers, aen te sluiten en hen by te staen
in al wat het gaeischieten en de maeltyden betreft, volgens de aloude gewoonte en
het oorspronkelyk reglement. Ook zy verbinden zich van hunnen kant alzoo te
handelen met den Deken en de Proviseurs.
Uitspraek ter zaek: Deken en Proviseurs worden niet ontvankelyk verklaert met

hun verzoek. De geheele somme van zes ponden groot zal onder de Dizeniers verdeeld
worden, luidens den tekst der toelage. Beide partyen zullen voortaen malkander
helpen en bystaen, en mogen daeraen in 't minste niet te kort blyven. Eindelyk worden
Deken en Proviseurs verwezen in de kosten.

1529, 1e february.

Verscheidene schikkingen en verordeningen van den Gilde.
Jonkheer Antheunis Van der Vichte, Hoofdman, De Jaegher, Deken en de enkele

Gildebroeders van St. Antone, by welke ook zich voegen de Koning en de nieuw
gekozene Proviseurs, dienen een verzoek in aen Schepenen en Raed
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van de Stad Gent ten eynde hun te onderwerpen zekere artikelen en schikkingen
welke hun nuttig en noodzakelyk schenen, en dezelve te zien goedkeuren, en
bekrachtigen. Zie hier die schikkingen:
1oDe Deken van het Gilde legt den eed af aen den Heere en deWet der Stad Gent,

en de nieuw gekozen Proviseurs doen eed aen den Deken.
2o Elk Proviseur is gehouden, op de boete in den act van bekrachtiging vermeld,

te komen alle zondagen naer de mis, in volle gewaed, of zoo het luidt,metten habyte.
3o De Proviseurs zullen knielen en ten offeren gaen den eenen na den anderen, by

rang van oudheid, zonder te klappen noch geen ander gerucht te maken, gedurende
de mis, op boete van zes penningen parisis, knielende in den koorstoel.
4o Elk Proviseur is gehouden den Koning en den Deken te vergezellen, in habyte,

ter plaetse waer men de Kamer of Schaepshoofden houden zal, in orde, naer rang
van oudheid, op boete en eed, in denzelfden rang als in den koorstoel.
5o Niemand van de Proviseurs zal de vergadering verlaten, tenware met

toestemming van den Deken, zoo lang er daer zaken te verrichten zyn het Gilde
betrekkende, op boete en eed.
6o Men zal vergaderen, ten minste eens ter maend. De Koning, de Deken en de

Proviseurs zullen geven voor hun aendeel vier grooten, vry blyvende van gelag.
7o De Deken zal gehouden zyn te doen uitnoodigen met den Knape, op boete en

eed, den gemeenen eed of bestuer op de dagen als men de Schaepshoofden houden
zal, en de vergadering in persoon by te wonen.
8o Niemand, Koning, Deken, Proviseurs noch enkele Gildebroeders, zullen zich

veroorloven achter straet te
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dragen 'tgeen ter Kamer is besloten geweest, op boete van twintig grooten.
9o Geheel de Eed, of Raed van Bestuer, Hoofdman, Keizer, Koning, Deken en

Proviseurs, zoo lang als hun dienst zal duren, dat is te zeggen twee jaren, te rekenen
van den jare dat zy aengekomen zyn, zullen vry zyn van alle andere Gilden en
ongemolesteerd van dienste.
10o De Proviseurs, vooraleer zy hun ambt zullen afleggen, zullen hunne boeten

uitbetalen, zoo wel die ten profyte der oude mannen als der kerken, behoudens men
van die boeten de zondagmis niet betalen zal; de opbrengt derzelver zal blyven ter
beschikken van het Bestuer.
11o De ontslaggevende Proviseur zal in zyne plaets stellen eenen bekwamen

persoon, en zal niet ontslagen worden vooraleer zyn opvolger den Eed zal hebben
afgelegd.
12o Indien de gekozene niet bekwaem zoude bevonden zyn, of zich onttrekken

wilde aen zyne bediening, zal de Proviseur, die zulken persoon zal gekozen hebben,
hem dwingen te dienen kosteloos voor den Gilde.
13o In gevalle dat een behoorlyk gekozene Proviseur, na zynen Eed afgelegd te

hebben, kwam te overlyden, zal het Bestuer eenen anderen Proviseur kiezen, zonder
kost of last te doen aen den persoon, dien de overleden zal in zyne plaets gesteld
hebben.
De Schepenen van Gent en de Raed voornoemd, in 't bywezen van den Heere der

stad, hebben de bovenstaende artikelen wel nagezien en dezelve toegestaen en
bekrachtigd.

1529, 22 november.

In gevolge een besluit van Karel V, is het niemand toegelaten te gaen achter lande
met bussen, kruisbogen, handbogen, of eenig ander hoegenaemd
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wapen, indien hy tot het leger des Keizers niet behoort, of geen deel maekt van het
eene of andere bevoorregte Gilde van Vlaenderen. De Gildebroeders zullen zich
mogen naer de plaets hunner oefeningen begeven met hunne bussen, kruis- en
handbogen, en met hunne wapens naer hunne woning terug keeren. (Ordonnancien,
Statuten, Edicten en Placcaten van Vlaenderen, I, bl. 412).

1529.

‘Item betaelt den goeden lieden van den Gulde van mynen heere Sint Antheunis xx
s. gr., de x s. gr. thulpen den cost vander maeltyt tot Antheunis daghe, ende dandere
x s. gr. thulpen den costen van den papegay daghe. - Item betaelt Jan De Jeude,
meester Dixenier vanden buscutters, de somme van xij s. gr. ende xx scepenen strypen
thulpen eenen keerlaken. - Item betaelt Jan De Jeude over hem ende den anderen
zyne medeghesellen Cueleuvereniers deser stede de somme van v s. vj d. gr. voor
een tonne keyten, hemlieden ghegheven voor huerlieder waken. (Stads-rekeningen,
presenten ende ghiften en onvoorsiene costen, 1529).’ Dezelfde betalingen worden
gedaen aen het Gilde in 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537 en 1538.

1532, 9 july.

Aenkoop door de Stad van een nieuw Hof op den Vogelzang voor het Gild van St.
Antone.
Vertoog gedaen aen heeren Schepenen door den Eed en de gemeene Gildebroeders

eenpaerlyk. De plaets waernu het Gildhof gelegen is werd in 't jaer 1488 door de
Stad ter beschikking van het Gild gesteld; maer zy is te verre afgelegen van de Stad;
zy is niet geschikt noch om de vreemde schutters te onthalen noch om de inwoners
der Stad uit te lokken. In tyd van peste of andere besmettelyke
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ziekten is Ackergem geen aengename nabuerschap. Vervolgens heeft het Gilde naer
eene andere plaets moeten zien en heeft die gevonden, namelyk op den Vogelzang,
achter het hof van zyne Keizerlyke Majesteit. Die eigendom is te koop voor honderd
ponden groot, en te betalen met zestien ponden gr. gereed geld en het overige met
zes ponden van jaer tot jaer. De middelen van 't Gilde zyn geenszins toereikende om
zoo eenen aenzienlyken aenkoop te doen. Vervolgens smeeken zy de Stad dien
eigendom te koopen, waer zy veel beter dan waer zy tegenwoordig zyn, hunne edele
en voor de rust en verdediging der Stad zoo oorbaerlyke oefeningen zouden mogen
voortzetten. Zy bieden aen, in geval hun verzoek bewilligd wordt, van al de toelagen,
die zy tot nog toe genoten hebben, af te zien, behalve de somme van zes ponden
groot 's jaers.
De Schepenen stemmen toe in hun verzoek. Het nieuw lokael op den Vogelzang

zal gekocht worden tegen voorzeide voorwaerden, de zestien ponden groot zullen
geteld worden aen het Gilde door den schatbewaerder der Stad en het overige per
zes ponden 's jaers tot de volle uitbetaling van de koopsomme van honderd pond.
Het Hof zal de eigendom zyn der Stad, die aen het Gilde niet meer dan zes ponden
gr. 's jaers als hulpgeld zal betalen.
Men vindt in Stads-rekeningen onder het opschrift van onvoorziene kosten, anno

1532-33: ‘Item betaelt Pieter VanderMuelne over ende in den name van den Keysere,
Coninc, Deken ende Proviserers ende andere Guldebroeders vanden Gulde van Sint
Antheunis de somme van vj gr. up ende in minderinghen van lxxx iiij gr. reste
van c gr. hemlieden toegheleyt thulpen den coope van den plaetse by hemlieden
ghecocht omme de hantieringe van der busse te exerceerne, volghende der
wetteliehede danof wesende.’
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1537, 13 maert.

Besluit krachtens hetwelk de Dekenmet de schutters, ter Kamer behoorlyk vergaderd,
kennen mogen van de misbruiken, die in het Hof gebeuren.
Meester Jan De Jeude, wapenmeester der Stad Gent, zich roemende het opperhoofd

te zyn van 't Gilde van Sint Antone, en diensvolgens het recht te hebben op alle
geschillen of schade in het Gilde voorgevallen, uitspraek te doen, zoo hebben zich
de Keizer, Koning, Deken en Proviseurs, die den voornoemden Jan De Jeude niet
kennen wilden, tot Stads Magistraet gewend, het volgende feit aenhalende: zekere
Jan Van derMeere had verscheiden personen be leedigd, die in het Hof tegenwoordig
waren, onder anderen eenen man, die van Eecke gekomen was om te schieten en die,
zonder het minste recht of reden door voornoemde Jan Van der Meeren zeer grof
wierd aengesproken en beleedigd, zoodanig dat de tegenwoordige Gildebroeders er
moesten tusschen komen om hen te scheiden. Daer mede zich niet vergenoegende,
kwam Van der Meere in de kamer, waer de Gildebroeders vergaderd waren en bragt
daer alles in rep en roer, trok zelf zyn mes uit al dreigende, 't geen men verpligt was
hem, niet zonder gevaer, af te nemen. Meester Jan De Jeude, zonder daer over het
bestuer van het Gilde te raedplegen, trok zich deze stoornis aen, 't geen rechtstreeks
tegenstrydig is met de voorregten door de drie leden der stad Gent verleend, krachtens
welke voorregten, alle questien ende geschillen in het Hof gebeurende ende daer
niet afgeleyt, zullen geoordeeld en vereffend worden door voornoemde supplianten,
en de Gildebroeders. Bovendien was de zelfde De Jeude gedurig het Gilde
moeijelykheden aendoende voor de twaelf grooten, die hy alle zondagen gehouden
was te betalen in 't gezelschap daer de schieting plaets had, en die hy jaerlyks ontving
uit der
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hand van den Tresorier van de Stad, 't geen zeer verdrietig was voor de Gildeboeders
en oorzaek was dat men van hen zeidde dat zy niet betalen konden, dat zy al de
penningen van het Gilde verdronken hadden, dat zy gedurig door De Jeude of de
Stad moesten geholpen worden; eindelyk het ging zoo verre dat de Hoofdman met
de Jeude niet meer dienen wilde en zyn ontslag had gegeven, zoo dat de Gilde
tegenwoordig zonder Hoofdman was. Om daer een einde aen te stellen, verzoeken
de supplianten dat Stadsoverheden op alles zouden voorzien en gebieden zouden dat
Jan de Jeude zal vervangen worden door een ander welvocglyken en bekwamen
persoon, en dat men hem verbiede de twaelf penningen te ontvangen, die men alle
zondagen aen de gezellen gaf, en die zoude laten ontvangen door den Deken en zynen
Eed, welke zich verbinden zouden alle weken in het gezelschap te komen.
Nadien de voornoemde De Jeude, dit verzoek t' hemwaert gehad en gelezen

hebbende, beweerde het tegenovergestelde der voorstellen der supplianten, en nogtans
verklaerde zich in alles te onderwerpen ter discretie der Schepenen, zoo is het, dat
Schepenen op alles wel en rypelyk gelet hebbende, uitspraek doende, zeggen, wat
aengaet het half pond was, door den voornoemden De Jeude gebruikt, in zynen naem
allen, zonder kennisse van den voornoemden Gilde, dat hy zyn vermogen is te buiten
gegaen, en hetzelve zal te betalen hebben, en gestraft zal worden door de supplianten
in de palen van hun vermogen, by maniere van provisie, totdat daerin anders door
Schepenen voorzien wordt. Voorts wordt geboden de twaelf grooten voor de schieting
alle zondagen door de stad toegelegd aen de supplianten te betalen en door ten minste
twee hunner te brengen ter plaetse waer de schieting zal
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plaets hebben. De Jeude zal zich voortaen zoo te dragen hebben dat men geene reden
zal hebben om hem af te stellen. Uitgesproken met vergoeding van kosten.

1537.

‘Item betaelt meester Gillis de Vriese, busmeestere, de somme van xvj s. viij d. gr.
hem toegheleyt in recompense vanden diensten deser stede by hem als busmeestere
ghedaen. - Item betaelt Bauwin Schoutete, als Deken van den Gulde vanmynen heere
Sint Antheunis, de somme van vj gr. ter causen van ghelycker somme hemlieden
toegheleyt ende ditte over 't vste payement verschenen thalfougste xxxvij (1537).
(Stads-rekeningen, onvoorziene costen, 1536-37).’

1538, 13 july.

‘Men drouch processie general. Achter de processie quamen de heeren van
Dronghen...daer naer de wet van Ghendt, alle de Dekenen metten gheswoorne, die
van Sente Jooris, Sebastiaen, Sente Anthuenis, de camere van Rethorijcke, elc met
eender kersse in de handt, ende lanxst de strate ghynghen de liij cnapen met tortsen
van zes ponden in de handt, elc met zynen wapene...(Memorieboek der stad Ghent,
II, bl. 126).’

1538.

‘Item betaelt Lieven Van der Haghen, Deken vanden busschieters de somme van vj
xi s. ij d. gr. te wetene de vj gr. over 't vje payement van den coepe vanden

Scuttershove ende de xj s. ij d. gr. van costen by executie ghebeurt. (Stads-rekeningen,
1537-38).’

1538-1539.

‘Item betaelt Cornelis Hoobrecht, busmeester deser stede, met synder thien Diseniers,
de somme van viij s.x d. gr. voor een tonne keyte ende de reste voor
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huerlieder banket thalfvastene lestleden, naer daude costume. - Item betaelt den
Hooftman, Deken ende Proviserers vanden Gulde van mynen heere S. Antheunis,
dat men noempt van den buscieters, de somme van v gr. den selven toegeleyt ten
hulpen ende sublevatien van den costen by hemlieden ghesupporteert int festoyeren
van sekeren vremde persoonen wesende van ghelycken Gulde uut andren steden
alhier ter occasioene van den spele van Rhetorycken. - Item betaelt Arendt Paridaen,
als Deken van den Gulden van St Antheunis binnen deser stede de somme van vj
gr. over 't vije payement van c gr. van den coope van huerlieder Hove staende te
Voghelenzanghe, verschenen thalfougste (M.D.) xxxix. (Stads-rekeningen,
onvoorsiene costen, 1538-59).’

1539-1540.

Opstand der Gentenaren. ‘Item betaelt den Coninc van mynen heere Sent Antheunis
thulpen den costen die zy daden ten daghe van den afschietene van huerlieder papegay,
NIET. - Item betaelt den Deken van den zelven Gulde over de ghemeene
Guldebroeders, volghende den slote van Collacie omme tonderhaut vanden zelven
Gulde, telcken drymaenden xxx s. gr. comt over de drie vierendeelen ende ixmaenden
iij x s. gr., maken xxvij Karolus guldens. - Item betaelt den goede lieden vanden
zelven Gulde xx s. gr., de x s. gr. thulpen den cost vander maeltyt tSent Antheunis
daghe ende dander x s. gr. thulpen den cost vanden papegaeydaghe, comt over de
maeltyt van voorn. St Antheunis daghe alleene x s. gr., maken iij Kar. guld.
(Stads-rekeningen, 1539-40).’
Wy vinden geen bewysstuk, waeruit wy kunnen opmaken dat de Gildebroeders

van StAntone eenig hoegenaemd deel aen den opstand der Gentenaers in 1539 zouden
genomen hebben.
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1540-1541.

‘Item betaelt den Coninc van mynen heere Sint Antheunis den cost die zy daden ten
daghe van den afscietene van huerlieder papegaey, xx s. gr. - Item nopende de vj
gr. wylent by slote van Collatie toegheleyt den selven Gulde ten onderhouden van
den selven, danof de iij gr. quamen ten prouffyte van den Dixeniers ende dander
iij gr. ten prouffyte van den Deken met Proviserers vanden selven Gulde, es by
Scepenen ghelast alleenelyc danof te betaelne den selven Proviserers ij gr. daer
of hier naer int cappitle van den extraordinaire by ordonnancie van den selven
Scepenen uutghevene ghemaect werdt. Ende dander iij gr. zyn gheroyeert, midts
der destitutie by den Hooch-Bailliu ende Scepenen ghedaen van den voornoemden
Dixeniers. Daer comt hier NIET. - Item betaelt Jan Meeussins, als Deken van den
Gulde van mynen heere S. Antheunis ghenoemt vanden busscieters, over ende ten
behouf vanden zelven Gulde, de somme van iij gr. by Scepenen den voorseyden
Gulde toegheleyt voor huerlieder ghecostumeerden wyn van Sint Antheunis daghe,
ende anderssins ten onderhauden vanden zelven Gulde, welcke iij gr. betaelt ende
ghecomprehendeert zyn geweest in de zes ponden over zeker jaeren den voorn. Gulde
by slote van Collacie gheconsenteert, danof dander iij gr. zyn ghedistribueert
gheweest den Dixeniers van den zelven Gulde, de welcke Dixeniers nu by Scepenen
met ende by advise van mynen heere den Hooch-Bailliu ghedestitueert ende verlaten
zyn uut zeker consideracie ende redenen hemlieden daer toe move ren, ende totter
anders inne gheadviseert ende gheordonneert zal worden, xviij Karl. guld. - Item
betaelt Jan Meeussins, als Deken ende ten behouf van den Gulde S. Antheunis,
gheseyt van den busschieters, de somme van iij gr. ter causen van ghelycke somme
by Scepenen den selven Gulde
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uut zekere consideracie ende thulpen den onderhauden van dien toegheleyt te deser
waerde, xviij K. guld. - Item betaelt Jan Mecussins, als Deken van den Gulde van S.
Antheunis, de somme van zes gr. omme daermede te betaelne Joos Moustry (?)
ter causen ende over 't viije payement van den reste van gr. over den coop van den
busscietershove ten Voghelenzanghe, dwelcke de stede thueren laste ghenomen heeft,
naer uutwyse der wettelichede danof wesende, tvoorn. payement verschenende
thalfougste xl (1540),. xxxvj Kar. guld. (Stads-rekeningen, presenten ende ghiften
en onvoorsiene costen, 1540-41).’

1541, 14 july.

Joos Sammelin verklaert, voor Schepenen der Keure, gehouden te zyn, aen het Gilde
van St. Antone, in den persoon van Jan Meeussins, Deken van hetzelfde Gilde,
jaerlyks te betalen eene erfelyke losrente, den penning XVI, van drie schellingen,
welke zal vallen en verschynen op St.-Gregoriusdag, 1541, en zoo voorts, van jaer
tot jaer, in goede en gangbare speciën, tot onderhouding eener misse, of jaergetyde,
met prebende, in de kerke van St. Michiels, aen het autaer van St. Antonius. Deze
rente wordt gehypothekeerd of verzekerd op zyn huis en erve, met alle zyne gelagen,
alzoo het gestaen en gelegen is in de Burgstraet tusschen het huys van Cornelis
Hutsebaut en de Rame, daer de comparant alsnu is woonachtig. Voornoemd huis is
nog belast met vyf andere renten duidelyk aengewezen. Indien Jan Mecussins en
zyne nakomelingen in hoedanigheid als boven gebrek hadden van betaling, 't ware
van een of meer jaren, zullen zy hun recht kunnen uitoefenen, zonder kosten, op
hetzelfde huis, en is het nood, op den persoon van den comparant, en andere goederen
tegenwoordige en toekomende. Van zynen kant vermag Joos Sammelin de
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lossing te doen, als het hem gelieft, mits overleg, ter somme van twee pond, acht
schellingen grooten, in gouden of zilveren munten.

1541.

Uit het Placcaet van Keizer Carel, den 11 april 1541. ‘Nul ne peut circuler par nostre
diet pays de Flandres, hors du lieu de sa résidence ordinaire, portant Harquebuse,
Colleuvriere ou autre Baston à feu, à peine de confiscation desdiets Bastons et dix
Carolus d'or d'amende...Sus ces pointz exceptez et reservez en ce, nos Scrviteurs
domestiques et nos Officiers, et ceulx de nos Vassaulx, Eschevins, Gens de Loy, et
ceulx qui sont des Confreries des Harquebuses des bonnes villes et autres lieux
privilegez. (Ordonnancien, Statuten, Edicten ende Placcaten van Vlaenderen, I, bl.
18-19).’

1542.

‘Item betaelt den Coninc van mynen heere StAntheunis thulpen de cost die zy daden
ten daghe van den afscietene van huerlieder papegaey, wesende den ij son dach naer
Paesschen xlij (1542), xx s. gr. - Item betaelt Jan Meeussins, als Deken van den
Gulde van St Antheunis, de somme van iij gr. den selven Gulde by Scepenen
toegheleyt voor huerl. ghecostumeerden wyn van St Antheunis daghe lestleden ende
anderssins ten onderhauden vanden selven Gulde, welcke iij gr. voortyts den selven
Gulde betaelt ende gheemployeert zyn gheweest in de vj gr. die over zekere jaeren
by slote van Collatien den voorn. Gulde toegheleyt waeren, danof dandre iij gr.
ghedistribueert hebben gheweest den Dizeniers vanden selven Gulde de welcke by
advise van mynen heeren den Hoochbailliu ende Scepenen ghedestitueert zyn, uut
zekere causen hemlieden daer toe moverende ende totter anders inne gheordonneert
zal worden. - Item betaelt Jan Mecussins, als Deken,
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de somme van iij gr. thulpen den onderhaude van den selven Gulde ende van den
oncosten ten daghe van den scietene van huerlieder papegaey ende anderssins, iij
gr. (Stadsrekeningen, presenten en onvoorsiene costen, 1541-42).’

1542-1543.

‘Item betaelt Jan Meeussins, als Deken van den Gulde van St Antheunis iij gr. ter
causen van ghelycker somme den selven Gulde toegheleyt voor huerlieder
ghecostumeerden wyn up Sint Antheunis daghe ende anderssins ten onderhauden
vanden selven Gulde. - Item iij gr. thulpen den onderhaude van den Gulde ende
van den oncosten ten daghe van den scietene van huerlieder papegaey.
(Stads-rekeningen, 1542-43.)’ Gelyke sommen worden gegeven voor den papegaei,
voor den ghecostumeerden wyn en voor de maeltyd op den feestdag van den H.
Antonius, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551.

1544.

‘Item betaelt Joos van Moustry vj gr. ter causen ende over 't xije payement van e
gr. die dese stede hem sculdich es ende thaeren laste ghenomen heeft te betaelne

met afgaende payementen over den coop van den scutters hove van den Gulde van
Sint Antheunis gheseit de busscieters ten Voghelenzanghe volghende de wettelichede
danof wesende, tselve payement verschenen thalfougste (M.D.) xliiij.
(Stads-rekeningen, onvoorsiene costen, 1544-45).’

1550-1551.

‘Item betaelt Coninc, Deken ende Proviserers vanmynen heere StAntheunis, gheseit
de busscieters iij vj s. viij d. gr. hemlieden by Scepenen toegheleyt ende
gheaccordeert thulpen den oncosten by heml. ghesupporteert en tgheunt dat zy ter
eeren deser stede ende den voirn. Gulde gheweest hebben tHaerlebeke, volghende
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zekere quaerte by die van Haerlebeke uutghesonden, ende aldaer metter busse zo
gheacquitteert als dat zy drie zilvere prisen behaelt ende ghewonnen hebben, ende
tzelve grooten cost ghedoocht ende in regarde dat meest al scamel ghezellen zyn (fo

146). - Item betaelt in den handen van Jan Meeussins, als Deken van Sint Antheunis,
de somme van iij gr. ter causen van ghelycke somme den selven Gulde toegheleit
tot huerlieder oncosten ten daghe van den scietene van huerl. papegaey ende
anderssins ten onderhaude van dien. (Stads-rekeningen, onvoorsiene costen, 1550-51).’

1561, 2 mei.

Verzoekschrift aen heeren Schepenen van der Keure door den Eed van het Gilde van
St. Antone aengeboden.
Dit zoo nuttig gesticht, dat byzonderlyk in oorlogstyd de grootste diensten aen de

Stad bewyst, geniet van wege het Stadsbestuer geenen den minsten onderstand;
nogtans zyn daer de kosten veel grooter dan in de Gilden van St. Joris en van St.
Sebastiaen, aen welke van over jaren door Stadsbestuer eene toelage is toegestaen.
Waeruit volgt dat het getal busschieters dagelyks vermindert en dat het Gilde van
St. Antone met eenen volkomen ondergang bedreigd wordt, zoo de stad Gent aen
hetzelve geene milde hand toereikt, ten einde de schutters na hunne oefeningen het
middel te verschaffen, om vriendelyk by een te blyven en zich behoorlyk te verzetten.
Ten dien einde gelieven heeren Schepenen van der Keure, alle zondagen 's jaers twee
schellingen grooten by te leggen aen het Gilde van St. Antone, om daer mede de
gezellen schutters, busmeesters en dizeniers, na 't schieten by een te houden en te
verlustigen.
Heeren Schepenen van der Keure aen dit verzoek gehoor
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gevende, besluiten dat de supplianten en hunne nakomers voortaen, alle zondagen
's jaers twee schellingen grooten zullen krygen van de Stad, op gelyken voet als de
oude Gilden van St. Joris en van St. Sebastiaen. Stads-penningmeester is gelast alle
zondagen de twee schellingen te betalen.

1561, 31 july.

Op aenvraeg van den Eed, dat door Stads-Magistraet worde bepaeld, waer men de
kan Rynschen wyn zal gaen drinken, welke alle zondagen gejond is door de Stad aen
de Dizeniers en Schutters van het Gilde van St. Antone, wordt er beslist dat de scheut
en de kanne wyn van den Gilde van St. Antone gelegd zal worden binnen heurlieden
hove of andere behoorlyke plaetsen binnen de oude vesten der Stad, ter benoeming
van hem wiens scheute het is.

1562, 28 october.

Privilegie en octrooi aen den Gilde van St. Antone, ter inninge der doodschulden
van de afgestorven Gildebroeders en Gildezusters op hunne erfgenamen.
Vertoog wordt gedaen aen den koning van Spanje, Philips II, graef van Vlaenderen,

te Brussel resideerende, door Adriaen Van Riebeke(1), Jan Legiers(2), Koning, en
Franciscus Toebast, vryschipper, Deken van den Gilde van St. Antone, dat de
schikkingen van het privilegie in 1515 toegestaen niet uitvoerbaer zyn, voor wat de
doodschulden betreft, om reden dat sommige schuldenaers van den Gilde uitlandig
zyn, of buiten deze landen zyn overleden.

(1) In den eersten register staet Van Rybeke en Van Riebeke.
(2) id. id. J. Lygiers.
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De koning willende den ondergang voorkomen van een zoo nuttig Gilde of
Broederschap, dat zulke groote diensten bewyst en jaerlyks zoo vele missen doet
celebreren, geeft, gelykvormig het advies van den Raed van Vlaenderen, magtiging
aen 't Gilde de weduwen, de erfgenamen of actie-hebbende van de afgestorvene
Gildebroeders en Gildezusters, welke in gebreke zouden zyn of weigeren de
doodschulden der voorzeide Gildebroeders te betalen, daer toe te bedwingen en in
rechte te vervolgen, zonderdat zy ontvankelyk zullen zyn in oppositie of appel, ten
zy dat zy het bedrag der doodschuld zouden bezetten in handen van eenen daertoe
door de supplianten aengestelden persoon, en behoudens dat de voorzeide doodschuld
deugdelyk bewezen worde op het register van 't Gilde of deszelfs extrakt, onder het
handteeken van den Greffier van Vlaenderen of van de Wethouders der stad Gent.

1566, 30 october.

DeGildebroeders van St. Antone zyn verpligt het zelve Gilde te dienen ter uitsluiting
van alle andere Neringen.
Door Hoofdman en Deken van den Gilde van St. Antone wordt te kennen gegeven

aen de heeren Schepenen ter Keure, dat zy meermaels gelast zyn geweest een zeker
getal hunner Gildebroeders te leveren om, by dage en by nachte wacht te doen, en
zich gedurig gereed moeten houden, om met hunne doelstokken en ander geweer
gewapend, de rust en de goede orde in de stad Gent te handhaven; maer dat
verscheiden Gildebroeders, als deel makende van de Neringen der Vleeschouwers,
Vischkoopers en Schiplieden, afwezig blyven, ja, weigeren op te komen, onder
voorwendsel dat de Oversten dier Neringen een zeker getal mannenmoeten opleveren,
om de wacht te doen op dezelfde dagen en uren als het voornoemde Gilde,
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waeruit spruit dat de verzoekers dikwyls in de onmogelykheid zyn het noodige getal
mannen byeen te brengen. Er wordt verzocht, dat de Schepenen daerin zouden
gelieven te voorzien als het behoort. Dien ten gevolge wordt door voornoemdeHeeren
Schepenen van der Keure besloten en bevolen, dat, als door de verzoekers en hunne
opvolgers, Hoofdman en Deken van den Gilde zal zyn bevolen hunne Gildebroeders
te doen vergaderen en byeen houden ten dienste der Stad, de Gildebroeders, wie zy
ook zyn mogen, 't zy leden van de dry voornoemde Neringen of van andere Neringen
dezer Stad, geene uitgezonderd, zullen gehouden zyn zich aen te bieden, voorzien
met doelstokken, lood, kruit en ander geweer, op aenzoek van hunnen Hoofdman en
Deken ter plaets door Heeren en Wet aengewezen, en zulks doende zullen zy
verschoond zyn in hunne Nering de wacht te doen, of elders, tenzelfden tyde,
tegenwoordig te zyn. Alle de Gildebroeders en alle andere persoonen, wie het aengaet,
zullen zich schikken naer dit bevel, tot intrekking van hetzelve.

1569, 30 january.

Proviseurs van 't Gilde van St. Antone zyn niet verpligt in andere Gilden te dienen.
Verzoekschrift van Jan Van Keerevoorde aen Schepenen van der Keure: Hy heeft

het Gilde van St. Antone gediend tot St.-Antoniusdag van het verleden jaer 1569, en
is tegenwoordig nog dienende in 't zelfde Gilde als volger, en alhoewel de Suppliant,
gelyk alle zyne medegildebroeders niet verpligt is te dienen in andere Gilden, is hy
onlangs, in 't verkiezen van den Eed van 't Gilde van St. Sebastiaen aengesteld geweest
als Proviseur, in tegenstrydmet de privilegiën van het voorzeide Gilde van St. Antone.
Daerom wendt hy zich tot Stadsmagistraet ten einde op zyne zaek uitspraek worde
gedaen. Diensvolgens, Schepenen
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van der Keure gehoord hebbende wederzydsche partyen, behouden 't Gilde van St.
Antone in zyne privilegiën, verklaren den Suppliant niet verpligt te dienen in 't Gilde
van St. Sebastiaen, en gebieden aen dit laetste Gilde eenen anderen Proviseur in zyne
plaets te kiezen.

1570, 3 april.

‘Placcaet ende ordonnantie ons Heeren des Conincx, op 't stuck vander Iaght binnen
Vlaenderen...Art. 7: Item ordonneren wy, dat niemandt t' sy Gulde-broeder, Soldaet,
Crychsluyden oft ander, en zullen moghen vanghen oft spannen, met netten, gaeren,
stroppen oft andere instrumenten, noch oock schietenmet handtboghen, voet-boghen,
oft cruys-boghen, bussen oft andersins, eenighe hasen, conynen oft andere wilde
beesten: verbiedende allen ende eenen yeghelicken soo wel Gulde-broeders als andere
't draghen vande voorseyde bussen, voet-boghen, cruys-boghen oft handt-boghen
achter velde, bosschen, wouden ofte foreesten, buyten s' Heeren strate oft groote
weghen, op peine van confiscatie vande voorseyde instrumenten, ende 't elcker reyse
de boete van 10 gout guldens. (Placcaet-boeck van Vlaenderen, II, p. 389).’

1584.

‘Item jaerlicxsche uutgheven....nopende den Deken ende ghemeene Proviseerders
van den Gulde van S. Antheunis, de somme van viij vj sc. viij gr. den zelven Gulde
jaerlicx ghejont ende gheaccordeert by myne heeren Scepenen omme alle weke
gheemployeert te worden int voorn. Hof voor de beminders van der conste [van den
buscietene] tot up hanghen van eenen wekelicken prys diere mede te nieute zyn de
xx s. gr. die tzelve Gulden pleecht te gauderen alle jaere up den tweeden zondach
naer Paesschen tot secourse van den cost die zy alsdoen doochden, ditte van eenen
jaere verschenen den eer-
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sten novembris xvc vier en tachentich, nemaer alzoe den doendere dezer [den
ontfanghere] dien aengaende gheen ordonnantie ghewaere gheworden en heeft, omme
den tydt dezer rekenynghe, stelle tzelve alhier by memorie. (Stadsrekeningen,
1584-1585).’
In 1585 de Schepenen gaven dry ponden gr. voor het onderhoud van hun Hof, en

zes ponden voor de wekelyksche pryzen. De twintig schellingen hier voren vermeld
voor de papegaeischieting wierden op nieuws gegeven aen het Gilde in 1585 tot
1594. De Gildebroeders ontvingen van de Stad, binnen het zelfde tydstip, dry ponden
voor het onderhoud van hun Hof, vyf ponden en vier schell. voor de kanne wyns et
dry ponden tot dekking der andere onkosten. In de jaren 1595 en 1596 krygen zy
tien ponden, en in de jaren 1598 en 1599, vyf ponden. In stads-rekening van
1599-1600, fo 267, leest men: ‘Betaelt aen St. Antheunis Gulde omme daer mede te
betalen tslot van de rekeninghe vanAdriaen Huusman ende LievenHelaut, als Dekens
gheweest hebbende van den selven Gulde, xxxvj xvj s. viij d. gr.’

1589, 3 november.

Proces-verbael van gerechtelyke verkooping ten overstaen van Schepenen en Raed
der stad Gent van eenen eigendom, gelegen aen de Lieve, op den Vogelzang, waer
het Hof van den Gilde van St. Antone gevestigd was.
Ten verzoeke van Gheeraerd Van Ydeghem, ontvanger van St.-Nicolaeskerk, is

deze eigendom aengeslagen geweest wegens achterstallen van betaling van jaerlyksche
renten en deszelfs verkooping door heeren Schepenen en Raed bevolen. Daerop
waren bezet de volgende renten en achterstallen: 1oEene cyns-rente van 2 schellingen,
2 grooten 's jaers, ten behoeve van St.-Michielskerke, zes jaer
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achterstal. 2o Eene rente van 6 grooten 's jaers, ten behoeve van St.-Janskerke, zeven
jaer achterstal. 3o Eene rente van 4 schellingen grooten 's jaers, ten behoeve van
St.-Nicolaeskerke, acht jaer achterstal, 4o Eene rente van 5 schellingen grooten 's
jaers, aen de zelfde kerke, dry jaer achterstal. 5o Eene rente van 5 ponden grooten 's
jaers, aen penning 16, ten behoeve van Frans Molinaeus, Raed, en medegenooten,
vyf jaer achterstal. 6o Eene rente van 17 schellingen, 4 grooten, 4 deniers 's jaers,
tegen penning 16, ten behoeve van Lieven Van Hulse, zes jaer achterstal. Maekt te
zamen in kapitael, boven de eeuwige niet aflosbare renten: 130 pond groot, 7
schellingen, 9 deniers. Den 28 july 1589, eersten zitdag, is de voorzeiden eigendom,
huis, boomgaerd, lochting en aenhorigheden ingesteld op 5 pond groot, 10 schellingen,
6 deniers door Marcus Snoucq, gelastigde der vervolgers, en, den 3 november 1589,
is deze prys verhoogd door den zelfden Marcus Snoucq voor Frans Molinaeus met
de renten van 5 ponden groot 's jaers in principael en intresten, en de eigendom is
hem toegewezen.

[1600-1699]

1600.

Intrede binnen Gent der Aertshertogen Albert en Isabelle. De Prins van Arenberg,
als oppervalkenier hunner Koninklyke Hoogheden, doet de bussen van Maerten
Imschoot, vanWillemVan de Velde en van Pieter Eeckman, die zich ter jagt begeven
hadden, in beslag nemen. Op het mondelyk verslag en de aenmerkingen gedaen door
Lodewyk De Blaesere, Heere van Ydewalle, watergraef en moermeester van
Vlaenderen, door Jonkheer Philips DeGruutere, Heere van Exaerde, en door Jonkheer
Jaek Borluut, Heere van Schoonberghe, die opvolgenlyk gedurende verscheiden
jaren, Heuverdekens geweest waren, bevestigt de Oppervalkenier, zoo als deszelfs
voorzaet,
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Jonkheer De Mol hetzelve reeds gedaen had, de voorrechten van den Gilde.

1603, 5 maert.

De Hoofdman, Dekens, Proviseurs en gemeene Supposten van den Gilde van St.
Antone binnen Gent vertoonen aen den admirael Prins Karel van Arenberg, hoe dat
de voorzaten der Supplianten, in het jaer 1515 verkregen hebben van Z.M. denKoning
van Spanje, in dien tyde Grave van Vlaenderen, zekere opene letteren van octrooi
nopens de inrigting van 't voornoemde Gilde, waerby, onder vele andere schikkingen,
zy voortaen het regt hadden, ongestoord te mogen gaen achter lande dragende hunne
bussen en jagende, behalve dat zy noch zwanen, noch reigers, noch putooren of
dergelyk vliegend wild mogten schieten, en dat het aen geene bedienden of beambten
geoorloofd was, onder voorwendsel van eenig verbod of ordonnantie hen in
overtreding te verklaren of hunnen doelstok af te nemen.
Diensvolgens, alhoewel de Supplianten het volle betrouwen hebben, dat de Prins

van Arenberg hen geenszins in het genot hunner privilegiën zoude willen benadeelen,
bidden zy hem, dat hy gelieve hun te verleenen act van confirmatie of behoud van 't
voormelde octrooi, behoudens dat de leden van 't Gilde daer toe vry wezende, zich
zullen voorzien van een teeken afgeleverd door hunnen Hoofdman, vooraleer dat zy
zullen mogen jagen, en dat zy zullen gemagtigd zyn alle overtreders, in beslag te
nemen.
Op marge stond het navolgende:
Alhoewel de Supplianten niet gerechtigd zyn in hunne vordering, staet zyne

Hoogheid, door byzondere gunst; hun toe, zes leden van hun Gilde te benoemen,
welken het zal geoorloofd zyn te gaen jagen, maer niet nader dan eene halve uer van
de Stad, en zonder te mogen schieten op
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zwanen, reigers, putooren, patryzen noch fazanten. Zy zullen de namen van degene,
die zullen gekozen zyn, aengeven aen den Opper-valkenier of aen deszelfs
plaetsbekleeder, en hunne snaphanen met een teeken bekleeden, opdat niemand
anders zich het zelfde voorrecht aenmatige, en voorders zweren, byaldien zy een
ander persoon vonden jagende zonder schriftelyke toelating van zyne Hoogheid of
van deszelfs Oppervalkenier, hem in overtreding te nemen, en daervan kennis te
geven aen den Oppervalkenier of aen deszelfs plaetsbekleeder, ten einde den pligtige
voor de rechtbank te doen verschynen en hem tot de boete te doen verwyzen, als by
plakbrieven bepaeld, op straf, in geval van nalatendheid, de hier toegestane gunst te
verliezen. Dit alles by provisie en tot voorder bevel.

1605, 29 november.

Besluit genomen, door Schepenen van der Keure.
Van de vier Hoofdgilden der stad Gent, nemen dry dagelyks af en verminderen,

die van den Kruisboog, van den Handboog en van de Busse, ter oorzake dat vele
ordentelyke burgers er zwarigheid in vinden zich in dezelve te laten opnemen;
vervolgens zoude men hunnen ondergang in 't kort kunnen te gemoet zien, indien er
geene maetregels genomen wierden om zoo eenen voor de Stad noodlottigen uitslag
te voorkomen.
Daerom is besloten, dat al degene die in stadsdienst zyn en nog komen zullen, als

Schepenen, Pensionnarissen en Secretarissen van beide de banken, Tresorier,
Ontvanger, gezworene Klerken, Kontroleurs, Kommisen en Ontvangers ten
komptoiren der Stad en hunne opvolgers en die door Schepenen zullen bekwaem en
geschikt geoordeeld worden om van de voorzeide Gilden deel te maken, zullen gehou-
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den zyn een derzelve te kiezen, en zich in hetzelve als Gildebroeder bekend te maken.
Ten einde dit besluit al zyn uitwerksel bekome, hebbenHeeren Schepenen raedzaem

gevonden hetzelve mede te deelen aen den byzonderen Raed hunner Hoogheden en
daervan acte in forma, te doen ligten.

1606, 9 january.

Goedkeuring en bekrachtiging door hunne Hoogheden de Aertshertogen Albert en
Isabelle van het bevel uitgegeven door heeren Schepenen van der Keure der stad
Gent, waerby aen alle stadsbedienden de pligt wordt opgelegd van zich in een der
vier Hoofdgilden te laten inschryven.
De heeren Schepenen verkeerden in eenige bekommering nopens den wederstand

en de weigering, die hun bevel op de verpligtende deelneming van alle stadsbeambten
en Hoofdlieden der vrye Neringen in de voorzeide Gilden, zoude kunnen ontmoeten.
Daerom hadden zy het gezag en den steun van het Opperbestuer ingeroepen. Hun
vertoog wordt hier bereidwillig beantwoord. Hunne Hoogheden, na den Raed van
Vlaenderen over de zaek geraedpleegd te hebben, en het hunne willende bydragen
tot de goede instandhouding en den bloei der bovengemelde Gilden, verklaren, dat
het besluit van heeren Schepenen van der Keure ten dien opzigte uitgevaerdigd, zal
moeten stipt nagevolgd worden.

1606, 31 oogst.

Herinrigting van het Hof en privilegiën van den Gilde.
Heeren Schepenen en Raed der Stad Gent, nemen in aenmerking, dat de heer

Geeraerd Van Ydeghem, ontvanger van den heyligen Geest van St.-Nicolaaskerke
zich in regte heeft voorzien ter onteigening van het hof, huizingen en
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toebehoorten van den Gilde van St. Antone, gelegen op den Vogelzang, om de
achterstallen te bekomen van renten daerop bezet, den heyligen Geest en de kerke
toebehoorende, en dat 't voorzeide Hof met het uitbranden van de keers verbleven
is aen Gillis Van der Venne, gewezen Deken van 't zelfde Gilde, voor de somme van
honderd gulden, boven alle renten, die hy t' zynen laste neemt. Deze aenkoop gedaen
zynde, doet Gillis Van der Venne afstand van al zyn regt op 't voorgaende Hof ten
profyte der Stad, volgens kontrakt met heeren Schepenen en Raed, op aenzoek van
den Hoofdman, Koning, Deken, Proviseurs en Gildebroeders van St. Antone, om
reden dat vele ordentelyke persoonen, ter oorzake van de voorzeide renten en lasten,
zich in het Gilde niet willen laten inschryven, en alzoo 't Gilde gevaer loopt geheel
ten onderen te gaen. Er wordt tevens door gemelde Gildebroeders verzocht om, na
het overnemen van 't voorzeide Hof door de Stad, daer te mogen hunne dagelyksche
oefeningen voortzetten met de bussen, en vervolgens: 1o zulke toelage uit Stads kas
te genieten als te voren, van vier schellingen grooten by de week voor wyngeld, vier
en twintig schellingen grooten voor twaelf kannen wyn, telken St.-Antoniusavond,
dry pond grooten telken St.-Antoniusdag, om het feest te vieren van den Hoofdman
en andere heeren, en twintig schellingen grooten voor papegaeigeld.
2o Dat de Knape of Concierge van het Gilde zal belast zyn onvergeld de schyven

en de aerden doelen te onderhouden, de toortsen, in de processie door de
Gildebroeders gedragen, te kroonen en hun dezelve te huis te bezorgen, en in alles,
het Gilde betreffende, den Hoofdman, Koning, Deken, en de Proviseurs ten dienste
zal staen, mits de Eed hem leveren zal de toortsen en de keersen en betalen het
celebreren van den goddelyken dienst.
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Ter bestryding van welke kosten de Gildebroeders zullen behouden ten hunne
voordeele de doodschulden verschenen sedert 8sten october 1605 en degene die
namaels zullen vallen, van welke doodschulden elke Deken aen den Eed jaerlyks
rekening zal geven.
3o Om de Gildebroeders te helpen in den aenkoop van kruit en lood voor hunne

oefeningen en van hunne zondagspryzen, zal de Stad hun schenken dry schellingen
vier grooten ter weke.
4o De Eed zal mogen al zulke verordeningen maken, welke men in 't schieten en

in de kamer onderhouden moet, blyvende aen de Gildebroeders het regt om zich te
beklagen aen het Magistraet, ware het zake dat zy zich beleedigd vonden.
4o Ten opzichte welker voordeelen voornoemde Hoofdman, Koning, Deken en

Proviseurs, Ouderlingen, Notabelen en gemeeneGildebroeders zich verbinden, boven
alle andere Gildebroeders van andere Hoven, poorters en ingezetenen dezer Stad,
met alle vlyt zich te begeven, de eerste en de bereidste, met hunne wapens en
doelstokken, om Heeren en Wet by te staen, volgens den alouden eed gedaen in der
maniere naschreven: Ick zweere te wezen van den Gulde van mynHeere St. Anthuenis,
busschieter deser stede van Ghendt, de heylighe catholicqe religie vooren te staene,
den Grave ende Gravinne van Vlaenderen ghetrauwe te syne, Heere ende Wet deser
stede bystandich te wesen, ende te ghevalle comen t' allen tyden alst van noode werdt,
ende voorts al te doene dat een goedt ende ghetrauweGuldebroeder van St. Anthuenis
schuldich is van doene; zoo moet my Godt helpen ende al zyne heylighen.
5oNiemand zal aenveerd worden in voorzeide Gilde dan degene wezende van een

goed, eerlyk en katholyk leven. De Gildebroeders zullen voorzien worden van
doelstokken en zullen zich daermede vlytig exerceren, tot welk einde
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heeren Schepenen, om de Gildebroeders aen te moedigen jaerlyks dry zilveren pryzen
zullen schenken, welke zullen geschoten worden in 't zelfde Hof, door den Eed en
de Gildebroeders voorzien van hunne eigen doelstokken.
Heeren Schepenen en Raed, om de redenen voorschreven, en om het Gilde te

herstellen in zynen ouden fleur, staen toe aen voornoemden Hoofdman, Deken,
Koning, Proviseurs en gemeene Gildebroeders, gebruik te maken van den voorzeiden
hove, doelen, schiethuizen en kamers, en verklaren voorders 't Gilde te behouden in
de toelagen en voordeelen, welke het van oude tyden genoten heeft.
Eindelyk zal het Gilde in bezit blyven van al de oude voorrechten, voordeelen en

bekrachtigingen aen hetzelve toegestaen en gejond van onheuglyke tyden af, door
de Graven en de Gravinnen van Vlaenderen.

1607, 9 oogst.

Op verzoek van den Eed der dry Hoofdgilden van St. Joris, St. Sebastiaen en St.
Antone, ten einde de dry Gilden te herstellen in hunnen vorigen bloei en om
eeniegelyk op te wekken zich in dezelve te laten inschryven, is door heeren Schepenen
van der Keure, tot hulpe en inkoop der wekelyksche pryzen, de stedelyke toelage
gebragt tot op vyftig gulden 's jaers, met last om van die somme goed gebruik te
maken, op straf, wierd zy van hare bestemming afgewend, dezelve te verliezen.
Stads-schatmeester is gelast de dry bovengemelde Gilden de hier toegestane gunst
te laten genieten.

1609, 8 january.

Vrystelling van den dienst der burger wacht, door den heer Hoogbaljuw en de heeren
Schepenen, aen den busmaker van den Gilde.
Arent Petit, busmaker van zyn beroep, heeft in die hoedanigheid ten dienste gestaen

van den Gilde van St. Antone,
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en is om dezelve reden ontheven geweest door heeren Schepenen van den dienst der
burgerwacht. Nu ligt genoemde Arent Petit gevaerlyk ziek, zoodat de geneesheeren
alle hoop op beternis hebben opgegeven. In geval van deszelfs overlyden, zoude
Robert Daneels, ook bus- of wapenmaker van beroep, en wiens bedrevenheid
genoegzaem bekend is, den genoemden Arent Petit willen opvolgen als busmaker
van 't Gilden, op voorwaerde dat het den Heeren zoude gelieven hem ook van den
dienst der burgerwacht te ontslaen. Dit verzoek wordt verzonden door het Kollegie
aen den heer Hoogbaljuw, door deze aen Schepenen van der Keur en door deze
laetsten toegestaen.

1609, 30 april.

Toelage van zes pond groot voor het schieten van den papegaei.
Een rekwest wordt ingediend aen heeren Schepenen van der Keure door den Eed

van den Gilde van St. Antone. Om den wapenstilstand na de voorgaende langdurige
oorlogen waerdiglyk te vieren, heeft het Gilde besloten den papegaei te schieten en
zyne oude en nuttige oefeningen te hernemen. Men zal by dit feest en deze
byeenkomsten al de nuttelooze onkosten vermyden, en men verzoekt: 1oDat de Stad
gelieve te verleenen het hulpgeld van zes of zeven pond groot, hetwelk reeds van
1525 af is aen het Gilde ten dien einde toegestaen geweest. 2o Dat de wyn en het
bier, die men zal drinken ten Hove op den dag van het papegaeischieten, zal vry zyn
van alle landelyke en stedelyke belastingen en accynsen. 3o Om de schutters aen te
moedigen en hunnen vlyt op te wekken in het oefenen der wapens, dat de Koning,
met geheel zyn huisgezin zal vry zyn van alle belastingen en accynsen voor den
termyn van tien jaren.
Dit verzoekschrift wordt gunstig beantwoord. Het Gilde van St. Antone zal genieten

eene jaerlyksche toelage van
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zes pond groot voor het schieten van den papegaei. De gene die den vogel zal
afschieten, zal vrystelling bekomen van alle stedelyke belastingen en accynsen voor
den tyd van twee jaren. Wat aengaet de ontheffing van regten voor de te verbruiken
dranken in demaeltyd, welke ter dier gelegenheid plaets heeft, zullen de Gildebroeders
aen heeren Schepenen eenen register mogen aenbieden om daerop, naer gelang van
den tyd, te beslissen. Eindelyk zullen het gaeischieten en de maeltyd moeten plaets
hebben binnen de Stad of in haer vrygebied. Stads-tresorier zal de zes pond groot
aen het Gilde betalen op den papegaeidag, wezende den tweeden zondag na Paschen,
maer dit jaer, by uitzondering, den tweeden Sinksendag.

1609, 24 mei.

Reglement op het schieten van den papegaei, gemaekt door mynheeren Koning,
Hoofdman, Deken en Proviseurs van den Gilde van St. Antone:
De papegaei zal geschoten worden alle jaren, den tweeden Sinksendag. Daeraen

zullen mogen deel nemen al de Gildebroeders en ook andere liefhebbers, die met dit
schieten Gildebroeders zullen worden. Op papegaeidag, Guldemisse te St. Michiels,
om 8 ure, bygewoond door den Eed, Gildebroeders en liefhebbers, die mede schieten
willen. Van daer, naer het Stadhuis om te loten, wie eerst schieten zal, en zoo voort,
en de plaets aen te wyzen, waer elk zal staen in 't schieten. Voorop schiet de heer
Hoogbaljuw eene scheut van eer uit name van den Grave van Vlaenderen, en eene
tweede uit name van de Gravinne, daerna de Koning en de Hoofdman, en de andere
schutters elk op zyn beurt. De loting gedaen zynde, zal een kort ontbyt plaets hebben
op het voorzeide Stadhuis, in de vier-leden kamer. Om elf ure stipt, kamperen al de
Gildebroeders binnen den Hove, van daer, in goede orde, naer de schietplaets.
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Voorop marcheert de Hoofdman, vervolgens de Deken en vaendrig, de tamboers en
fyfers, opleidende het geheele Gilde, met doelstokken, musketten en andere bussen.
De Deken met den Eed ryden te peerd. Edelen, Notabelen en Ouderlingen is 't
geoorloofd een zygeweer te dragen. Zy zullen hunne bussen mogen doen dragen.
Afwezig zynde ten voornoemden dage, zal elk Proviseur twee gulden boete betalen
en de andere Gildebroeders twintig stuivers, ten profyte van het banket. Al de
Gildebroeders zyn verpligt, na het afschieten van den papegaei, den Koning te
vereeren, in persoone, te voet of te peerde, al hadden zy ook niet geschoten. Het
bedrag van wedding op het afschieten van den vogel is van tienmael den inleg, en
dat van stuk of gaei van zesmael; alle andere weddingen voor hoogere sommen zyn
verboden, en zullen op den voorgaenden voet bekort worden. 't Verlies zal dadelyk
moeten betaeld worden.
De vogel zal schutterlyk opgezet worden en gerigt in tegenwoordigheid van den

Eed en der heeren gecommiteerden van hetMagistraet, indien zy zich daer aenbieden,
zooals zy daertoe zullen uitgenoodigd worden. Voordat men begint te schieten, zal
de Baljuw van den Hove den vogel wettelyk bannen en verbieden daeraen te komen.
Na trommelslag zal hy eeniegelyk waerschuwen zich te wachten van alle gevaer en
ongeluk.Men zal op geene schadeloosstelling konnen aenspraekmaken voor dergelyk
ongeval. Na deze aenkondiging zal de schieting beginnen elk op zyne beurt en met
orde, met eene busse alleen. Nogtans zal men nog eenen anderen doelstok mogen
by zich hebben en dien gebruiken in geval de eerste onbruikbaer wierd. Het is streng
verboden anders te schieten dan schutterlyk, met eenen enkelen kogel, op straf van
uitsluiting uit het Gilde. Den vogel afgeschoten zynde, zal de Eed verklaren wie
regtveerdiglyk Koning is, en de papegaei van den
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Gilde zal door den aftredenden Koning den nieuwen Koning om den hals gedaen
worden. Deze zal zich naer het Stadhuis begeven, rydende te peerd nevens den
aftredenden Koning, den Hoogbaljuw of deszelfs gedelegeerde, den Voorschepen
of de gemagtigde van het Magistraet, den Deken en Proviseurs, de Edelen, de
Ouderlingen en de Notabelen, allen te peerd en vergezelschapt van al de
Gildebroeders, onder slaende trommels, spelende fyfers, blazende trompetten en
vliegende vaendels.Men zal onmiddellyk na 't afschieten van den vogel, aenkondigen,
langs welke straten en plaetsen de Koning zal voorby trekken, en het zal geoorloofd
wezen den Koning en het Gilde te beschenken onder wege met wyn of bier. 's Avonds
na 't afschieten, zal banquet gehouden worden ten Stadhuize, op de vier-leden-kamer.
De bloedverwanten van den Koning zullen er worden toegelaten, benevens al de
Gildebroeders en liefhebbers, die medegeschoten hebben. Alwie gehouden is aen de
schieting deel te nemen, en degene die ter maeltyd komen, al hadden zy niet
geschoten, zullen de kosten moeten helpen dragen en binnen de dry dagen in handen
van de Hofmeesters moeten betalen. Ter inrigting van welke festiviteiten zullen
benoemd worden alle jaren by meerderheid van stemmen, twee Hofmeesters. Deze
zullen ook belast wordenmet de verdeeling der zes ponden groot door de Stad jaerlyks
toegelegd voor het papegaeischieten, maeltyd en andere onkosten. Insgelyks zullen
de Hofmeesters zich verstaen met de trommelaers, fyfers en trompetters, mitsgaders
met al zulke persoonen, die zy voor het Gilde noodig zullen vinden, behoudens
goedkeuring van den Eed. Immers zy zullen verzorgen al hetgene tot het schieten
van den papegaei en het banket betrekkelyk is. Door besluit van 30 april laetstleden
is de Koning met zyn huisgezin vrygesteld van alle stedelyke rechten en accynsen.
Vervolgens, indien men de
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oude gebruiken volgde, zoude hy alleen de kosten der maeltyd en vele andere moeten
betalen.
Niettemin wordt er besloten, dat de Gildebroeders zich vergaderen om zich in den

wapenhandel te oefenen en te vermaken en geenszins uit baetzucht noch om Koning
of andere Gildebroeders onkost aen te doen.
Dientengevolge zal de Koning slechts schenken dertig stoopen wyn, in gelde, vry

van accynsen, 'twelk doende zal hy vry zyn van de voorzeide onkosten der maeltyd,
alsook van de andere banketten van den Gilde gedurende zyn Koningdom. De
Hofmeesters zullen zes pektonnen doen plaetsen voor het huis van den Koning om
's avonds ontstoken te worden. Voor zyne woning gekomen zynde, zal de Koning
zyn geleide bedanken en alle andere onkosten vermyden. 's Anderdags gaet de Eed,
op boete van tien stuivers met de andere Gildebroeders en liefhebbers dien het
gelieven zal, naer de kerk van St. Michiels, om 8 ure, den Koning, zonder geweer,
begeleidende tot den Autaer van den H. Antonius, waer eene solemnele mis
gecelebreerd wordt. Van daer, in goede orde, naer het Stadhuis, waer gelot wordt,
om ten zelfden dage, na een kort ontbyt, tot de schieting der dry zilveren pryzen over
te gaen. 's Avonds banket, met een matelyk byvoegsel, en rekening, door de
Hofmeesters. Alle schulden zullen moeten betaeld worden.
De schikkingen hierboven en alles, waerop geschil zoude ontstaen, staen ter

interpretatie en ter uitvoering aen den Koning, Hoofdman, Deken en Proviseurs van
den Gilde.

1609, 21 november.

Formulier van vidimus of approbatie om tot betaling van vervallen doodschulden te
geraken.
Ten voornoemde dage is aen Schepenen van der Keure, van wege Hoofdman,

Deken, Koning, en Proviseurs van

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



41

den Gilde van St. Antone overgebragt en getoond het Gildeboek of Register waerin
alle degene opgeschreven worden, die zich uit eigen en vryen wil als Gildebroeders
aengeven, en aenteekening gehouden wordt van hetgene elk Gildebroeder biedt te
betalen voor zyne doodschuld ten voordeele van hetzelfde Gilde. In denzelfden
Register fo xo, aen 't Kapittel van de Edelen, wordt gevonden de naem van Mr Karel
van Redeghem, heere van Liedekercke, welke voor zyne doodschuld de som van
tien gouden kroonen gesteld heeft, en vermits voornoemdGildeboek voor authentiek,
dat is, geloofwaerdig, doorgaet, zoo zyn door heeren Schepenen brieven van vidimus
of ratificatie verleend, by welke nog door Schepenen van der Keure bevestigd wordt,
dat meester Hendrik Montenbroeck, advocaet, tegenwoordig Deken is van den
voornoemden souvereinen Gilde, en dat men in zyne handen alle doodschuldenmoet
betalen van 'tzelfde Gilde, als wezende de Deken met de inzameling derzelve gelast,
die daerover moet verantwoorden in zyne eerste rekening.

1610, 19 february.

Volmagt gegeven om in regte te procedeeren ter inning van eenige doodschulden.
Ten voornoemden dage is door den Eed van den souvereinen Gilde van St. Antone
in de stad Gent byzondere volmagt gegeven aen Willem Cuvillon en aen eenen
andere, procureurs te Ryssel, om alle actien, die het Gilde zoude kunnen hebben in
die Stad en in hare omstreken, 't zy als eischer, 't zy als verweerder, in te spannen en
te verdedigen, zelfs ware het zake dat het geval eenen byzonderen lastbrief zoude
vereischen. Al wat voornoemde procureurs zullen doen voor het Gilde, 't zy
gezamentlyk, 't zy afzonderlyk, zal voor goed en welgedaen gehouden worden.
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1610, 16 mei.

Boeten te betalen door de Gildebroeders, die bij 't schieten van den papegaei zouden
afwezig zyn.
Aenvraeg aen heeren Schepenen van der Keure door den Eed van den Gilde van

St. Antone om gemagtigd te worden de hier ondervolgende schikkingen, genomen
krachtens privilegiën ten jare 1515 toegestaen, te mogen invoeren ten einde de boeten
te doen betalen.
Is verzonden door het Collegie aen den Hoogbaljuw, die de vraeg toestemt;

vervolgens wordt dezelve toegestaen door heeren Schepenen van der Keure, en last
gegeven aen den eersten officier, daer toe verzocht, om deze nieuwe ordonnantie ten
uitvoer te brengen. (Actum 24 mei).

1610, 16 mei.

Gebod van wege den Eed aen al de Gildebroeders van St. Antone om zich te bevinden
in den Hove, den 31 dezer loopende maend, zynde den 2en Sinksendag, om 11 ure
stipt, met behoorlyk geweer. De Ouderlingen en de Notabelen behoeven slechts een
zygeweer te dragen, om den Koning te vereeren en te vergezellen ter plaetse waer
men den papegaei schieten zal, en van daer naer het Stadhuis, op boete van twintig
stuivers, en de Proviseurs, dobbel, in geval van afwezigheid zonder wettelyke redenen.
By zendbrief van wege den Eed wordt kennis gegeven dat men den papegaei zal

schieten op den 2en Sinksendag, en de zilveren pryzen den volgenden dag, ter gewoone
plaets. Afwezigen zullen gestraft worden.

1610, 16 mei.

Goedkeuring, door den heer Hoogbaljuw en de heeren Schepenen van der Keure der
stad Gent, van een besluit hun aengeboden door den Eed van den Gilde van St.
Antone, ten einde de Gildebroeders te verpligten om ten Hove te komen telken
gaeidage op boete van vyf schellingen groot.
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Krachtens octrooi in 1515 door Karel, prins van Spanje en graef van Vlaenderen
verleend, wordt de Eed van den Gilde van St. Antone gemagtigd, om, onder
goedkeuring van den heer Hoogbaljuw en de heeren Schepenen, al zulke maetregelen
te nemen, die voor den dienst, het sieraed en de bevordering van het Gilde zouden
noodig geacht worden. Dientengevolge is, bevolen door den Eed, dat al de
Gildebroeders zullen gehouden zyn, telken jare, op den papegaeidag, dat is, den
tweeden Sinksendag, om twaelf ure stipt, zich ten Hove te bevinden, voorzien met
behoorlyk geweer, om den Koning te vergezellen en te vereeren. De Eed, de Edelen
en de Ouderlingen zullen mogen komen te peerd ter plaetse der schieting. De
afwezigen, by gebrek aen wettige redenen, zullen gestraft worden met eene boete
van vyf schellingen groot, voor de enkele Gildebroeders, en van het dubbele, voor
de Proviseurs.
De heer Hoogbaljuw en de heeren Schepenen van der Keure, wenschende het

voorzeide Gilde te herstellen (24 mei 1610) in zynen ouden goeden staet, en hetzelve
beschouwende als het noodigste van al de Gilden, in alle tyden van oorlog en in de
tegenwoordigmoeijelyke omstandigheden, keuren goed en bekrachtigen bovengemeld
besluit, gebieden aen den eersten officier, daertoe verzocht, de hand te leenen ter
uitvoering van hetzelve.

1611, 2 january.

Vergadering ter kamer, van Deken, gemeeneGildebroeders enWynman, in 't bywezen
van den Koning. Er wordt besloten, dat de wynschieting zal beginnen om een uer
stipt, van Baefmis tot half-maert, en om twee ure stipt, van half-maert tot Baefmis.
Alwie zich terzelfder uren niet zal bevinden met zynen doelstok, ter balie, gereed
om te schieten, uiterlyk vóór het omgaen van den toer, zal niet vertoefd worden,
maer zal mogen overgeschrikt worden, en dus den wyn niet genieten.
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1611, 17 january.

Smeekschrift door den Eed en de Gildebroeders van St. Antone, den Aertshertogen
Albert en Isabelle aengeboden om geoorloofd te worden ten platten lande uit te gaen
met hunne bussen en doelstokken ter jagt op vliegende wild.
De Supplianten vertoogen, dat het Gilde van St. Antone ten allen tyde een groot,

schoon en edel gezelschap geweest is. Men oefent er zich met den loffelyksten iever
in den wapenhandel, zoo met de handbussen als met het grof geschut; de
Gildebroeders, getrouw aen den eed, dien zy gedaen hebben, achten het als eenen
heiligen pligt ten allen tyde, in oorlog en in vrede, in de moeijelykste omstandigheden
de goede orde te bewaren, Stad en Vorst by te staen. Doch, ten gevolge van de
beroerten en de langdurende oorlogen in ons Vaderland, is het Gilde zeer vervallen,
zyne schatten, juweelen en boeken zyn geroofd geworden en verdwenen, de bewyzen
zyner oude voorrechten en vryheden zyn vernield en de toepassing van het verbod,
door de Regeering, na 't sluiten van den wapenstilstand, genomen, van ten platten
lande, met handbussen of ander schietgeweer uit te gaen, zou den Gilde
allernoodlottigst zyn en het aenwerven van nieuweGildebroeders geheel en al beletten.
Dientengevolge, gelieven de Aertshertogen het Gilde in zyn bovengemeld aloude
recht en privilegië te herstellen.
De Aertshertogen, na den Hoogbaljuw, Schepenen en Raed van Gent geraedpleegd

te hebben, willende deze aenvraeg gunstig beantwoorden, staen toe en verleenen aen
voorzeide Gildebroeders het vrye vermogen ommet bussen en doelstokken, ten allen
tyde van het jaer uit te gaen ten platten lande en te schieten naer alle
ongeprivilegiëerde vogels als zyn eendvogels, duikers, bruwieren, kraeijen, meerlen,
lysters en alle andere mindere vogels, behoudens
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dat zy geene zwanen, ooijevaers, reigers, putoren, fazanten, patryzen of andere
geprivilegiëerde vogels zullen mogen schieten.

1611, 28 january.

De heer Hoogbaljuw en de heeren Schepenen van der Keure bewilligen en
bekrachtigen een besluit genomen door den Overdeken, Deken en de Proviseurs van
den Gilde van St. Antone ten einde middelen te vinden om de onkosten te dekken
benoodigd tot het herstellen van 't voorzeide Gilde in zynen ouden luister, het maken
van eene nieuwe vane of standaerd, het kleeden van den teekenaer, en zoo voorts.
Er zal eene omstelling of algemeene belasting te betalen zyn van vyf schellingen
grooten door alle de Gildebroeders. En vermits bovengemeld besluit, krachtens het
reglement, niet mag ten uitvoer gebragt worden zonder toestemming en goedkeuring
van den heer Hoogbaljuw en de heeren Schepenen, zoo rigt zich den Eed tot deze
Heeren ten einde de noodige bemagtiging te bekomen, welke hun wordt toegestaen
op voorwaerde van rekening te geven van het gebruik der ontvangene gelden, ten
allen tyde, daer toe verzocht zynde.

1611, 23 april.

Geloofwaerdige getuigenissen vóór Thomas de Mets, Notaris van den Raed van
Vlaenderen, door vier Ouderlingen van denGilde van St. Antone afgelegd, ten bewyze
van het privilegie van 't Gilde nopens de vrye jagt.
Nicolaus Serré, oud 70 jaer, Gildebroeder sedert 50 jaer; Jan Aertsens, oud 71

jaer, 47 jaer Gildebroeder; Pieter Van Quaille 56 jaer oud, 30 jaer Gildebroeder; Joos
Molin, oud 65 jaer, 39 jaer Gildebroeder, leggen eensluidende getuigenissen af. De
Gildebroeders van St. Antone hebben ten allen tyde vrye jagt gehad op de niet
geprivile-

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



46

giëerde vogels. Nooit zyn zy daeromtrent ontrust geweest; zy hebben overal, tot in
de Polders en in Zeeland, met hunne doelstokken en bussen, ten platten lande, zich
vertoond, schietende op voornoemd vliegend wild, en er is nooit schyn geweest hen
in overtreding te verklaren. Dit voorrecht van gemelde Gildebroeders was zoo wel
gekend, dat andere jagers daer toe geen oorlof hebbende, ten einde niet gestraft te
worden, meermalen hebben gepoogd zich voor Gildebroeders van St. Antone te doen
doorgaen. Wat meer is, gemelde Gildebroeders hebben zulke jagers verscheidene
keeren in overtreding verklaerd en hun vuerroer afgenomen. Ook vlugten de
pensjagers wanneer zy eenen jagenden Gildebroeder ontmoeten.

(1611).

Bevel van Koning, Overdeken, Deken en Proviseurs, betrekkelyk het schieten van
den papegaei. Al degene, die aen deze schieting zullen deel nemen, zyn verpligt
schutterlyk te schieten met enkel lood, volgens den eed, dien elk Gildebroeder gedaen
heeft. Overtreders zullen gestraft worden als meineedigen, en anderszins, naer gelang
van het misdryf.

1612, 3 juny.

Bevel van den Eed aen den Hofmeester gerigt: De heeren van den Eed hebben
vernomen, dat de Hofmeester in de laetste vergadering gekozen voornemens is
gemelde bediening niet te aenvaerden. Er wordt denzelven voorgeschreven en bevolen
al de pligten van zyn ambt waer te nemen, of zoo veel te doen, dat iemand van den
Eed zich daermede belaste in zyne plaets, op straf van te betalen dobbel gelag en alle
schaden en intresten, die het Gilde, door zyne weigering en uitstel, zoude kunnen
ondergaen.

1612, 27 juny.

Ten gevolge der klagten door de Hof-
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meesters telken jare ingebragt, dat zy geene spoedige betaling konden bekomen van
de gelagen in de papegaeischieting en in het banket gedaen, wordt uitdrukkelyk
bevolen door den Eed, dat dergelyke schulden zullen spoedig moeten betaeld worden,
ten uiterste binnen de dry dagen, op straf van eene boet tot tien schellingen grooten,
ten profyte van het autaer van 't Gilde, en daertoe, krachtens het recht van 't Gilde,
rechterlyk gedwongen te worden. Dit besluit is toepasselyk op alle de verteringen
gedaen in de andere vergaderingen en banketten van den Gilde.

1612, 5 oogst.

Aenstelling door den Eed van den Gilde, als Baljuw, van Laureins Volckaert, die
genoegzame blyken gegeven heeft van bekwaemheid en geschiktheid tot
voorschrevene bediening. Hy heeft den gewoonlyken eed afgelegd. Vervolgens zullen
hem alle de Gildebroeders de achting toedragen, den Baljuw verschuldigd, en hem
alle hulp en bystand leenen daer het van noode zoude zyn. Hy zal de profyten en
baten genieten, die aen bovengemelde bediening vast zyn.

1614, 5 april.

Ten gevolge van het besluit genomen door de Gilden van St. Joris en van St. Antone
den 22 january en den 4 maert 1612, wordt beslist door den heer Hoogbaljuw en
door heeren Schepenen van der Keure, dat alle degene die zich bevinden in meer
dan één van de dry Hoofdgilden, het zullen mogen ontstaen met zich aen den dienst
van één Gilde, waervan zy de verkiezing zullen doen, te onderwerpen, behoudens
nogtans dat zy in het andere Gilde of Gilden zullen verbonden blyven wat de
doodschuld betreft.

1615, 6 mei.

Besluit genomen in het Hof van St. Joris op de volgende punten:
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1o De akte van heeren Schepenen van der Keure, 1614, blyft in voege.
2o Zy die in verscheiden Gilden zyn en nog geen byzonder Gilde, om daer dienst

te doen, gekozen hebben, zullen zulks moeten doen binnen de maend, op straf van
te moeten dienen in het eerste Gilde, daer zy in geweest zyn.
3o De Gildebroeders, die zich in een ander Gilde begeven, moeten in het eerste

blyven dienen.
4o De nieuwintredende Gildebroeders en die nooit van eenig Gilde hebben deel

gemaekt, moeten in het eerste, waer zy ingekomen zyn, blyven, en zyn verpligt daer
dienst te doen, niettegenstaende zy later zich in een ander kwamen te begeven.
5o Zoo iemand van de Gildebroeders in twee of dry Gilden zynde, aldaer gekozen

wierd als Proviseur, zal dit niet mogen geschieden in elk Gilde dan van zeven jaren
tot zeven jaren.
Deze punten zyn toepasselyk op de Gildebroeders van St. Antone en op de dry

andere Hoofdgildens.

1616, 7 juny.

Gebod door het Hof van Vlaenderen, aen den eersten deurwaerder en andere
prinselyke officieren by denzelfden Hove, van ten uitvoer te brengen al de vonnissen
uitgesproken door den Eed van den Gilde van St. Antone ten laste zoo wel van de
onderhoorigen van den Hove als van de andere Gildebroeders. De gelastigde
deurwaerder en officieren zullen op een billyk salaris mogen aenspraek maken.

1617(1).

‘Die van den Gulde van Ste Michiel zullen

(1) Deze beslissing en andere die volgen voorgegaen door het teeken’ zyn uit het boek getrokken
voor titel voerende: Resolutie-bouck van de vier Guldens deser stede van Ghendt, begonst
1617, tot 1702.
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beliefven in deliberatie te legghenmet heurliederen Eedt zondaghe vierentwintichsten
decembris xvie zeventhiene de naervolghende poincten:’
‘Eerst of niet goet en waere dat alle vier de Gulden hielden twee ordinaire

vergaderynghen tsiaers bove de extraordinaire alst noot is, te wetene tsondaechs naer
beloken Paesschen ende tsondaechs naer Ste Baefsdach omme by elck aldaer te
proponeren al dat goet ende proffyctich waere voor de generaliteyt.’
‘Item dat alle de resolutien die de vier Guldens by vervoisinghe tzamen zullen

nemen, datmen die zal scryven in eenen bouck die rusten zal onder den Greffier van
Ste Jooris, die ghehouden wert eenen yeghelicken van dandere Gulden daertoe acces
te gheven ende extract te verleenen dies verzocht zynde ende datmen zulcke resolutien
int zelve registre zal doen onderteeckenen byde vier Dekens op dat naermaels niemant
en segghe dat hy daerover niet gheweest en heeft.’
‘Item oft men aen Schepenen vander Keure vervolghen zal dat alle de Capitainen,

Lieutenanten, Hooftmannen ende Gheswoorenen van de Neerynghe gheordonneert
zy elck een Gulde te kiesen, midts zy alle mediatelyck ofte immediatelyck zyn in
den dienst van de Stadt.’

1618, mei.

Verzoek ingezonden aen heeren Schepenen van der Keure door de vier Hoofdgilden
der stad Gent en strekkende om al degene die in Stads dienst zyn, namelyk de
Kapiteins, de Luitenanten en de Vaendrigs der burgerwacht, mitsgaders de
Hoofdmannen en de gezworenen van de Neringen te verpligten een der vier Gilden
te kiezen en zich in het zelve te laten inschryven.
Dit verzoekschrift wyst terug op het besluit van heeren Schepenen, in dato van 29

november 1605, en op de daer-
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op volgende akte van Hunne Hoogheden, waerin gezegde verpligting is uitgedrukt,
daer zy de eenige maetregel is om de Gilden met deftige borgers te vervullen, en aen
dezelve hunne ouden bloeijenden toestand terug te geven.
Dit verzoek, op bevel van heeren Schepenen, wordt verzonden aen de oversten en

gezworenen der Neringen alsmede aen de Kapiteins, Luitenanten en Vaendrigs der
burgerwacht. (25 mei 1618).
Den daerop volgenden dag, 26 mei, op den inhoud van bovenstaende verzoek

nader gelet hebbende, gebieden Schepenen van der Keure aen al de oversten der
Neringen en aen voorzeide officieren der burgerwacht, zich te schikken naer den
inhoud van het besluit van 29 november 1605.

1618, 7 october.

‘Hedent zyn te samen vergadert de vier Gulden deser Stede van Ghendt, te wetene
over die van Sente Sebastiaen den Coninck Jor Franchoys de Stoppeleere, Charles
de Pours, Gheeraert Dhollandere, Jan vanden Plassche, Bailliu, ende Jan Brant,
Clercq, over die van Sente Anthonis Jacques Claeyssone ende Jacques Claerbaut,
ende over die van Sente Michiel den Coninck Govaert, Jor Pieter de Buck, Pieter
Bosschaert ende Dominicus vande Fonteyne.’
‘Eerst, datmen ten ghemeenen coste anden Prince zal vervolghen ende verzoucken

executoriael generael voor alle de vier Gulden, tot innynghe van de dootschulden,
boeten van absentie, metgaders tot betalynghe van haerlieden verteerde ghelaghen,
inde generale vergaderynghe geschiedt, alles zonder verjaeren.
‘Voorts, gheproponeert de grootte vande boete te stellen, ten laste vanden ghonen

in faulte blyfvende te compareren als tGulde heere van doene zal hebben, ende daertoe
verobligiert is, waerup gheresolveert zal worden ter naester
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vergaderynghe, oock up de differente vande ghone die in twee vry Guldens zyn.’
‘Ten anderen, te lichten de resolutien van onder den pensionnaris vander Mandere

dienaengaende ghehouden.’
‘Es oock gheproponeert wat boete datmen stellen zal ten laste vande ghone

metelcanderen schimpende ende gheckende, ende hoe die boete zal ghedeelt worden,
ende is by ghemeene resolutie gheordonneert dat voor deerste reyse de boete wesen
zal thien schellinghen grooten, de tweede reyse dobbele, ende de derde reyse ter
arbitraige vanden Eedt, welcke boete zal wesen tot proffycte vande gheinjurieerden
naer behoorelicke verificatien ten minsten met eene ghetuyghe ende den Eedt vanden
gheinjurieerden.’
‘Item dat alle de ghone die ghecoren zullen worden tot eenich offitie zoo wat het

zy, ende niet en bedient, zal verbeuren de boete van twintich schellinghen grooten,
ten proffycte vanden Gulde, ten waere legitime excuse.’
‘Voorts gheresolveert an haerlieder Sme Hoocheden te vervolghen eenen dach van

keeremesse, omme byde vier Guldens in wapene te gaen, twelck zoude moghen
geschieden den 1en sondach naer Ste Jans onthoofdynghe.’
‘Item datmen conforme d'ordonnantie van Scepenen vander Keure zoude doen

dachvaerden voor de zelve Scepenen alle de Capitainen, Lieutenanten ende Vinders,
metgaders de Hooftmannen van alle de Neerynghen, omme te kiesen een Gulden,
ende datte jeghens dyssendaghe ende acht daghen, wesende den xvie deser maent,
jeghens den neghen hueren int vergaderen van Scepenen, ten welcken fyne men zal
requeste presenteren an myne heeren Scepenen.’

1618, 4 november.

‘Over die van Sente Sebastiaen zyn ghecompareert den Coninck, Charles de Pours,
Deken, Jan vanden Plassche, Bailliu, Jan Brant, Clercq, over die van
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SteAntheunis, JorAndries vander Sare, Jacques Claeyssone, MattheeusWinnebroot,
meester Jaspar Schamelaerts, Bauduyn de Cock, Bailliu, ende Franchois Zevecote,
Greffier, ende van weghe die van Sente Michiel joncheer Pieter de Buck, Niclaeys
Vermeere ende meester Pieter van Hoorebeke. Ten zelven daghe is gheresolveert
byde vier Guldene, datmen twee persoonen deputeren zal tot het solliciteren tghone
byde voorseyde vier Guldenen gheconcipieert, waertoe ghecoren zynmeesterMarcus
Snoucq ende Jacques Claeyssone.’
‘Dat de vergaderynghe vande generaele Guldenen geschieden twee mael tsiaers,

te weten sondaghe naer beloken Paesschen ende sondaghe naer Bamesse.’

1619, 3 february.

‘Present den vollen Eedt ende heeren notable ende schutters nopende de propositie
van weghen myn heere den Hoochbailliu ende Scepenen vander Keure ghedaen.’
‘Up het eerste poinct, dat die vanden Gulde vanden Ed. Rudder Ste Jooris bereet

zyn hemlieden te reguleren conforme de propositie, behalvens dat dandere Guldens
yemant kiesende, hem niet en verminderen nochte in leegher plaetse en stellen als
hy in het voorgaende Gulde van Ste Jooris zoude moghen ghedient hebben.’
‘Soo van ghelycken dat zy gheene oncosten ofte ommestellynghen subiect en

zullen wesen dan alleenelyck int Gulde daer elck Guldebroeder oudts in Eedt zal zyn
ofte waepen zal draghen, ten waere het jaer dat hy diende, ende in zynen tyt
ommestellynghe gheschiede, zulcx dat elck Proviseerder zal ontstaenmidts betalende
doncosten van dat jaer dat hy als Proviseerder is dienende.’
‘Up tweede poinct, dat elck Guldebroeder ghehouden zal worden ten daghe van

tschieten vanden papegaey het Gulde eere te doene in wapene ghelyck hy ghewoone
is,
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up de pene daertoe staende, ende als alle de vier Guldens tzamen in wapenen zullen
gaen, zal alsdan een ieghelick ghehouden worden te gaene int Gulde daer hy oudts
in Eedt is, ten welcken fyne byde vier Greffiers vande respective Guldens ghemaect
zal worden een lyste van alle de Guldebroeders.’
‘Up tderde point, fiat volghende de propositie.’

1620, 17 mei.

‘Gheresolveert an Scepenen vander Keure requeste te presenteren ten fyne dat de
ghone in Eedt zynde voor dat jaer zouden exempt zyn van te gaene inde processie
generale met die vanden Raede.’
‘Voorts alzoomen verstaet dat sommeghe Thiendemans composeren ter causen

vande boeten byde Guldebroeders gheincurreert ter causen dat zy niet ghecompareert
en hebben, int upgaen ende wederkeeren int schieten vanden papegaey, ofte andere
extraordinaire vergaderynghen, zoo es gheresolveert dat alleenelyck deen helft vande
boete van thien schellynghen groote zal commen tot proffycte vanden Thiendeman
ende dander helft tot proffycte van elck Gulde daeronder de defaillanten sorteren.’
‘Item gheproponeert dat elck Guldebroeder jaerlicx zoude betaelen vier, vyf, zoo

zes stuvers tsiaers tot hulpe van alle doneosten zoo van poedere als anderssins.’

1621, 25 april.

‘Gheresolveert datmen zal voorts procederen mette resolutie ghenomen nopende de
Capitainen, Lieutenanten, Venders, etc. in ghevolghe vande ordonnantie vande
Scepenen vander Keure, ten welcken fyne zal andermael requeste ghepresenteert
worden ten fyne te compareren int Collegie, ende met eene verzoucken dat
dHoofdmannen van alle de Neerynghen oock gheordonneert zal worden een Gulde
te kiesen by zoo verre zy in gheen en zyn.’
‘Voorts datmen zal requeste presenteren up de name
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vande vier Gulden, of gheradich waere, midts dezen aenstaende oorloghe, te schieten
naer den papegaey.’

1622, 2 october.

‘Ten selve daghe zyn ghecompareert die vanden Gulde van Ste Sebastiaen ende Ste

Anthonis, ende is gheresolveert datmen ter naester vergaderynghe zal advyseren of
de Conynghen zullen vry ende exempt blyfven van ghelaghe ende schieten met den
Eedt den zelveren stedeprys of dat zy zullen loten als andere schutters. Item oock
gheresolveert datmen alsdan van ghelycken zal adviseren nopende het schieten inde
hoofmesse ende vesperen.’

1623, 9 october.

‘Gheresolveert dat de Conynghen niet langher en zullen ghenieten den vrydom dan
den tyt die zy van te vooren vry zyn gheweest alsser een ander in haerlieder plaetse
ghesuccedeert is. Oock dat den Coninck afghegaen naer het jaer van zyn
Coninckschap, zal loten mette schutters, indien hy begheert te schieten naer den
zelveren stedeprys.’

1624, 22 april.

‘Generalick ende by ghemeenen voise gheresolveert datmen den Coninck zal vry
houden van ghelaghe int schieten vanden zelveren stedeprys, ende oock dat hy zal
schieten metten Eedt.’

1624, 29 september.

‘Gheresolveert datmen requeste zal presenteren anmyne Ed. heeren Scepenen vander
Keure omme thebben de zes ponden grooten die de voorseyde heeren tot nochtoe
ghegheven hebben tot hulpe vande groote oncosten dier vallen int bancquet int
schieten vande zelveren stedeprys midts den tresorier deser stede tzelve is refuserende
ende datte up den name vande voorseyde vier Guldenen waertoe elck Collegie twee
zullen deputeren tot het presenteren ende solliciteren vanden zelven requeste. Voorts
zalmen an myne heeren Scepenen vander Keure
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te kennen gheven dat het poedere commende uut het magazyn deser stede, van cleene
weerde is ende by dien dat het beter ware te verzoucken een somme van ghelde om
tzelve te coopen. Item datmen myne heeren Scepenen zal te kennen gheven de
desordre die er valt zoo wel int marcheren vande vier Gulden, inhaelen eenighe
Princen ofte andere Heeren, als oock int wederkeeren ende bydien dat myne Heeren
zouden daerup gheliefve ordre te stellen.’

1626, 26 april.

‘Gheresolveert te schieten den papegaey, en hebben die van Sinte Anthonis dach
ghenomen up den ijen Syncxendach, alles up tadveu ende consent van denHoochbailliu
ende Scepenen vander Keure.’

1626, 26 mei.

Vertoog door den Eed van het Hoofdgilde van St Antone aen den Raed van
Vlaenderen, ten einde dwangbevelen te bekomen ten laste der Gildebroeders, die in
gebreke blyven hunne schulden te betalen.
Requireerenden wyzen terug op de magtiging door Keizer Karel en Hunne

Hoogheden Albert en Isabelle aen den Eed van 't Gilde verleend om al zulke
verordeningen te maken, voor den welstand van hetzelve vereischt; van dit recht
gebruik makende heeft de Eed, onder anderen, bevolen, dat al de gelagen, in de
banketten, door de Gildebroeders gemaekt en andere onkosten, zoudenmoeten betaeld
worden, ten uiterste, binnen de dry daerop volgende dagen, op straf van daertoe
rechterlyk gedwongen te worden. Dit besluit is door den heer Hoogbaljuw en de
heeren Schepenen bekrachtigd geworden. Daerna is de Eed genoodzaekt geweest
aen voorzeide heeren dwangbrieven te vragen, welke hem ook zyn toegestaen geweest.
In dier voege heeft de inning der gelden den Gilde toekomende, gedurende
verscheiden jaren, plaets gehad. Nu is het gebeurd dat een groot getal supposten van
den Hove van Vlaenderen Gilde-
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broeders geworden zyn, en in die hoedanigheid al de oefeningen, vermaken en
banketten van het Gilde bywonen, waer zy de schulden, nevens hunne
medegildebroeders gemaekt, en ook de boeten, die zy ondergaen hebben, niet betalen;
maer wat erg is, de Supplianten kunnen niemand vinden, die het op zich wil nemen
deze schulden en boeten te doen betalen, dewyl de schuldpligtigen beweren voor het
Hof van Vlaanderen te rechte te staen en niet dan door eenen deurwaerder van
hetzelfde Hof te kunnen gedwongen worden.
Het Hof verleent de dwangbevelen alhier vermeld.

1627, 18 april.

‘Gheresolveert te schieten den papegaey upden tweeden Synxendach.’
Later werd beslist den papegaei te schieten in 1628, 1629, 1635, 1636, 1637, 1638,

1639, 1640, 1646, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1657, 1660, 1661, 1662,
1663, 1665, 1667, 1669, 1670, 1681, 1686, 1687, 1688, 1699, Er wierd beslist, den
papegaei niet te schieten in 1630, 1631, 1633, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647,
1648 (ter oorzaek van de inneming van Kortryk door de Franschen) 1655, 1656,
1658, 1659, 1664, 1666, 1668, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678,
1679, 1680, 1682, 1683, 1684, 1685, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695,
1696, 1697, 1698, 1700, 1701 en 1702. Het is te bemerken, dat in de vergaderingen
der Eeden van de vier Hoofdgilden, die van St. Antone byna altyd stemmen voor het
Koningschieten;maer dewyl dit besluit metmeerderheid der stemmenmoest genomen
worden, werd hun wensch niet altyd vervuld.

1627, 10 october.

‘Gheresolveert datmen an zyne Co. Mat zal presenteren requeste, omme tot innen
vande
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dootschulden te moghen toespreken een hoir alleene vanden overledenen
Guldebroeder, zonder dat tzelve hoir zal vermoghen afwysynghe te doene, ende datte
omme sommighe cleene dootschulden ende multiplicatie van processen ende groote
oncosten te schuwen, midts hebbende den aenghesproken hoir zyn regres up zyne
medehoirs.’
‘Voorts, nopende het vervolch ghedaen by die van Ste Anthonis, te weten of de

Coninghen zullen gaen in wapene naer haerlieden tweede jaer ende oock of de zelve
zullen moeten dienen, oock de afgaende Dekens, waertoe alle de Guldens int generale
zullen convoceren haerlieder ghemeente omme ter naester vergaderynghe rapport te
doene ende alsdan gheresolveert te worden.’

1628, 7 mei.

Vergadering in het Hof van St Jooris der Eeden van de vier Hoofdgilden der stad
Gent. Er wordt besloten:
1o Dat het besluit van den 6 mei 1615 stiptelyk zal nagekomen worden, dat men

hetzelve zal doen bekrachtigen door heeren Schepenen van der Keure en daervan
akte in forma verzoeken.
2o Op voorstel van de Koningen en Dekens, in dato 10 october 1627, wordt

insgelyks beslist, dat de afgeschoten Koning zal gaen tusschen de twee eerste
Proviseurs, twee jaren als Notabel, en van daer voorts zal hy geteld worden als enkel
Gildebroeder; 't zevende jaer zal hy gehouden worden te dienen als Proviseur, indien
hy daertoe gekozen wordt. Hetzelfde zal gelden de Dekens.
Dezelfde Koningen blyven ontheven van alle onkosten den Gilde rakende

gedurende den termyn door heeren Schepenen bepaeld.

1628, 21 mei.

Goedkeuring door heeren Schepenen
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van der Keure van 'tgeen besloten is in de vergadering der Eeden van de vier
Hoofdgilden.
De aenvraeg aen heeren Schepenen gericht, na door hen aen den heer Hoogbaljuw

te zyn verzonden geweest, wordt door dezen goedgekeurd. Daer op volgt het besluit,
waerby heeren Schepenen de meergemelde punten, zooals die beslist zyn, in de
algemeene vergadering der vier Eeden, tot wederroeping, goedkeuren.

1628, 8 october.

‘Zyn ghecompareert de vier generaele Guldens ende es gheresolveert zoo yemant
vande voorseyde Guldens quame ghedeputeert te worden tot vervolch van eenighe
zaecken de voorseyde vier Guldens raeckende, zal ter naester vergaderynghe
overbrynghen zyn deboursementen ter causen van dien ghedaen, twelcke hem alsdan
zal betaelt worden byde vier Dekens elck zyn contingent, twelcke alsnu ende in
toecommende tyde zal onderhouden worden.’

1629, 7 october.

‘Gheresolveert dat int aenveerden vande ancommende Guldebroeders, de zelve
hemlieden zullen verobligieren voor haerlieder dootschult heurlieden hoirs ende
naercommers in solidum ende den ghonen hemlieden afnemende den Eedt hem tzelve
poinct zal ghehouden worden vooren te houden waermede compt te cesseren de
resolutie van den xe octobris 1627.’
‘Item an Schepenen te verzoucken zekeren taux, op dat den eenen Greffier niet

meer en trecke van sallaris dan den anderen.’
‘Voorts is oock gheresolveert te deputeren Commissarissen van elck Gulde om

an Schepenen te verzoucken executoriael omme de sententien, byde voornoemde
vier Guldens ghewesen, ter executie te stellen.’
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‘Item dat niemant el vry wesen en zal van parade te doene dan den Eedt vande
voornoemde vier Guldens daer vute zullen ghecosen worden de ghecommitteerde
omme den nieuwen Coninck, naer het afschieten vanden papegay te begroeten, ende
by zoo verre yemant vande voornoemde vier Guldens waeren deputerende andere
Guldebroeders inden Eedt niet zynde en zal daeromme niet gheexcuseert worden
inde andere Guldens, daerinne hy oock is, van op te gaene in waepene, ofte anderssins
tzelve eere te doene, alzoo hy daertoe ghedachvaert zal zyn.’

1630, 14 april.

‘Gheresolveert te stellen requeste omme te verzoucken volcommynghe vande resolutie
van vije octobris 1629.’
‘Item is gheresolveert datmen desen jaere 1630 niet en zal schieten naer den

papegay, nemaer wel den zelveren prys.’
‘Voorts is oock gheresolveert dat niemant vande Guldens en zal schieten nochte

spelen naer den papegay ofte zelvere stedeprys, op anderen dach dan den ordinairen,
te weten die van Ste Michiels sondaechs voor Syncxenen, emmers wel daervooren
ende niet daernaer, die van Ste Anthonis opden tweeden Syncxendach, ende hiernaer
die van Ste Sebastiaen, ende alsdan die van St Jooris.’

1630, 6 october.

‘Is gheresolveert byde vier Guldens te vervolghen betalynghen vande zes ponden
groot metgaders de xxiiij sch. gr. over de twaelf cannen wyns die by myn heeren
Schepenen vander Keure jaerlicx ghegheven wordt tot hulpe vande oncosten vande
maeltyt, die byde voornoemde vier Guldens ghehouden wordt int schieten van
haerliederen papegay ofte zelvere stedeprysen.’
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1632, 25 april.

‘Compareerden de vier Guldens ende hebben gheresolveert datmen zoude compareren
voor Schepenen vander Keure jeghens de pachters vanden impost, ter causen van
haerlieden ghepretendeerde rechten vanden impost die te vooren byde Guldens niet
en is betaelt gheweest.’

1632, 3 october.

‘By de voornoemde Guldens gheresolveert te mainteneren den vrydom vande assyse
vande vier Conninghen ende andere vrydommen, die zy ghecostumeert zyn thebbene.’

1633, 2 october.

‘Gheproponeert by de voornoemde Eeden, oft niet gheradich en waere te versoucken
executoriaele van dootschulden, die ghevallen syn, soo die van Brugghe, gheleden
corten tyt, hebben vercreghen. De Greffier van Ste Sebastiaen, verclaert dat up den
naeme vande vier Guldens verereghen is executoriael ende dat tzelve berust in
haerlieden secret ende heeft beloft danof communicatie ende copie te verleenen.’
‘Voorts oock ter naester vergaderynghe te resolveren oft niet gheradich en waere

te verlegghen de daghen van dese vergaderynghen, deurdien up de ghestelde tyden
de messen van het een Gulde vrougher ghedaen worden als dandere.’

1634, 30 april.

‘Ter vergaderynghe vanden Eedt vanden souverainen Gulde van Ste Jooris, zyn
ghecompareert den Eedt van Sinte Anthonis, Ste Sebastiaen ende Ste Michiel.’
‘Ghevraecht propositie vanden tweeden octobris 1633 van verlegghen vanden

dach vande vergaderynghen up tsondaechs naer Bamesse, is gheresolveert dat den
dach ende huere blyven soude ghelyck te vooren gheuseert is gheweest.
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Int regardt van het schieten vanden papegaey, zyn dienaengaende ghevallen de voysen
ghelyck ende bydien ghedraghen hemlieden in sulcx myne Ed. heeren Schepenen
vander Keure sullen ordonneren. De post is by Schepenen gheresolveert te schieten.’

1634, 8 october.

‘Gheresolveert tappeleren van eene sententie inde saecke van myn Ed. heere den
Hoochbailliu hre causa officii jeghens Jan Maes, verweerdere, ter causen dat den
verweerdere, in den Hove van Ste Sebastiaen, metter handt ghesmeten hadde
Baudewyn de Guick.’
‘Voorts gheresolveert dat zoo wien van den Eedt van elck Gulde absent sullen

blyfven, sullen telcken reyse verbueren de boete van twee ponden grooten ende van
ghedisponeert zullen worden naer discretie byde gone present wesende, inghevolghe
resolutie vanden 18en oct. 1620.’

1635, 30 december.

Aenvraeg aen de heeren Schepenen gericht door Hendrik De Graeve, busmaeker van
beroep, ten einde vrystelling te bekomen van den dienst der burgerwacht.
Requierant herinnert dat Robert Daneels en daer te voren Arent Petit, die het Gilde

van St Antone gediend hebben als busmakers en by hetzelve ten pensioene hebben
gestaen, uit dien hoofde zyn vrygesteld geweest van te dienen in de burgerwacht;
dus koestert hy de hoop, daer hy nu aenvaerd is als opvolger van Robert Daneels,
dat het den heeren Schepenen van der Keure zal believen hem insgelyks van gemelden
dienst vry te verklaren.
Ten gevolge dezer aenvraeg wordt Hendrik De Graeve van de burgerwacht vry

verklaerd.

1636, 11 april.

‘Up de propositie nopende het schieten
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vanden papegaey, zyn, omme de conjoncture des tyts, de vooysen dienangaende
ghelyck, ende bydien ghedraghen hemlieden respectivelyck inde wtspraecke van
myn Ed. heeren Schepenen vander Keure.’
‘Aengaende het vervolch van het executoriael vande dootschulden tselve heeft

Parmentier, Deken vanden Gulde van Sinte Anthonis, tsynen laste ghenomen.’

1637, 4 october.

‘Ghearresteert dat de requeste an myne Ed. heeren Schepenen vander Keure sal
ghepresen teert worden ten fyne van dat alle de gonne in officie commen deser Stede,
sullen ghehoudenworden te kiesen eenGulde ende daertoe te versoecken authorisatie.’

1638, 3 october.

‘Gheresolveert dat telcker vergaderynghe van de vier Guldens, de Conynghen zullen
commen met haerlieder ketens, ghelyck ghedaen werdt in eenighe andere
vergaderynghen ofte bancketten ende voorts gheordonneert te volcommen de resolutie
vanden iiij octobris 1637.’

1639, 8 mei.

‘Dispositie nopende het innen der dootschulden ter voldoenynghe vande ordonnantie
ghegheven in priveen Raede van zyne Co. Majesteyt tot het vercryghen van letteren
executoriaele ende vande dootschulden ghevallen ende te vallen.’
‘Aengaende de resolutie ghetrocken den iiij octobris 1637 ende den iij octobris

1638 gheordonneert te vervolghen, is volcommen ende is by myn Ed. heeren van
hetMagistraet deser Stede gheaccordeert ende overzulcx by hemlieden gheordonneert,
dat elck persoon zynde in Eedt ende officie deser Stede, is verobligiert te commen
in een vande vier Guldens.’
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1639, 9 october.

‘Gheordonneert tonderhouden dat de Conynghen telcken vergaderynghe zullen
commen met haerlieder ketens aen.’
‘Voorts alzoo dheeren vanden Eedt van Gulde van Sinte Sebastiaen hemlieden

hebben beclaecht dat die van het Gulde van Sinte Anthonis ende van Sinte Michiel
hemlieden hebben gheanticipeert by het vooren gaen in het begroeten vande nieuwe
Conynghen, daer dat ter contrarien altyts onderhouden is gheweest dat het oudtste
Gulde, te weten Sinte Jooris eerst is gaende, daernaer Sinte Sebastiaen, ende alsdan
Sinte Anthonis, ende daernaer van Sinte Michiels, zal daeroppe ter naester
vergaderynghe worden gheresolveert ende ordre ghestelt.’
‘Ende alzoo die van Sinte Anthonis ende Michiels Gulde hemlieden intituleren te

wesen souveraine Guldens, zal daerup ter naester vergaderynghe gheordonneert
worden.’

1640, 22 april.

‘Aengaende beclach ghedaen den ix octobris 1639 int regard van het begroeten vande
Conynghen, is byde vier Guldens gheresolveert, dat die eerst zal ghedaen worden
by die van Sinte Jooris, daernaer Sinte Sebastiaen, alsdan Sinte Anthonis ende
daernaer Sinte Michiels, zonder elcanderen dienaengaende te anticiperen, ten waere
dat deen of dandere binnen competenten ende behoorlycken tyt niet en quamen.’
‘Raeckende het tweede poinct, zullen die van Sinte Sebastiaen ende Sinte Jooris

hemlieden dienaengaendemoghen beclaghen daer ende zoo zy in raede zullen vinden.’
‘Voorts dat die van Ste Anthone den aentsaende zomer zullen schieten den gaey.’

1641.

Dit Gilde was merkelyk aengegroeid in leden, zoo wel mannen als vrouwen en
geestelyken. Het bezat ook
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ruime geldmiddelen, zoodat het Hof in 1641 kon gebouwd en voltrokken worden,
zooals men zien kan door het jaercyfer, op den voorgevel naer den kant van de Lieve.
Dit gebouw was met eenen vierkanten toren bekroond, welke in 1821 afgebroken
werd. (Aenteekening van wylen den heer Goetghebuer).

1641, 6 october.

‘Is byde heeren vande vier Guldens gheauthoriseert Anthonis DeGraveDeken vanden
Gulde van Sinte Anthonis, omme voorts te vervolghen het executoriael vande
dootschulden, die inde voornoemde Guldens zyn vallende, twelck te vooren byden
Deken Parmentier zynen voorzaten ghedaen is gheweest ende by hem De Grave
gheaccepteert up de conditien ende bespreken ghelyck den voornoemden Parmentier
is toegheseyt.’

1642, 15 july.

Milddadigheid van Pieter De Lileers, poorter van Gent.
Ter vergadering van Koning en Proviseurs van 't Gilde van St Antone, neemt

schriftelyk Pieter De Lileers de verbintenis aen om jaerlyks, op StAntones-dag, onder
de misse, eenen zak tarwen brood, onkost den Gilde, te doen uitdeelen aen den armen,
en dit, gedurende twaelf jaren, ingaende met StAntones-dag eerstkomende. Hy voegt
er deze voorwaerde by, dat het Gilde, hem, De Lileers, of zyne erfgenamen daertoe
zullen aenmanen ten minste acht dagen te voren, en hun ter hand stellen twaelf looden
of broodkaerten om die uit te deelen naer believen.
Koning en Proviseurs van 't Gilde aenvaerden het aenbod en de voorwaerden

daerby gevoegd.

1642, 4 mei.

‘Is gheresolveert datmen alle jaeren, jeghens de daghen van convocatie vande vier
Guldens, de misse
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maer en zal doen ten neghen hueren in plaetse van acht hueren.’

1643, 4 october.

‘Die van Ste Sebastiaen niet ghecompareert zynde, wordt ghegheven defaut ende
alzoo ghevallen inde boete van twee ponden grooten. Oock gheresolveert dat alle de
ordonnantien ende resolutien in bouck ghestelt, rustende onder den Gulde van Ste

Jooris, zullen gheteeckent worden byde vier Greffiers in plaetse vande Dekens.’

1644, 2 october.

‘Gheresolveert dat de ghecommineerde boeten gheroert byde resolutie van iiijen

octobris 1643 zullen onderblyven ende dat van nu voorts de Guldens up de twee
ordinaire daghen, metten Bailliu ofte Cnape van het Gulde van Ste Jooris, zullen
vermaent worden telcken dry of vier daghen van te vooren, ende tzelve alzoo ghedaen
zynde, zullen dabsente alsdan incurreren de ghestatueerde boete ende anderssins
niet.’
Uit een handboeksken voor titel voerende: Deboursen ende wtgeven ghedaen by

my Jan Vilain als Conynck van het souverain Gulde van Ste Antheunis deser stede,
tot coopen vande materialen, aerbeytsloon ende anders, ghelyck hier achter volcht,
begonnen den 28 novembris 1644:

0-7-6‘Betaelt aen Maryn De Brune iij
decembris 1644 over dry dagen de
fondamenten te delven a ij st. vj gr. s'
daechs

0-2-2‘Voor een hant groot papier aen Anthone
Pieters tot het maken vande vierpylen int
leggen vanden eersten steen

0-8-0‘Voor dry pont buspoer

0-8 0‘Voor tambouryns ende feyfelers int
leggen vanden eersten steen
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0-4-6‘Over trecht van het bier comptoir van
twee tonnen drynckebier by eenen
Guldebroeder aen de metsers geiont

6-0-0‘Voor zes duyst nieu coreel steen op de
vooren leye ghecocht a xx sch. 1000

0-6-10‘Item verteert int stellen vande
passerynghe vande lichtynghe van
penynghen int Hof van Ste Jooris

0-4-3‘Noch verteert op Boet en Eed alswanneer
committimus gegevenwiert tot lichtynghe
van vyf hondert ponden

0-5-0‘Voort' passeren vande rentebrief met
d'expeditie

0-14-6‘Verteert byden Conynck, Deken, Mr

Thobias ende andere meester metsers
snavonts als den eersten steen geleyt was,
om te resolveren hoe datmen
sanderdaechs soude beginnen te wercken
(dec. 1644)

0-5-0‘Den 26 decembris 1644 by denConynck,
Deken, Greffier ende andere verteert int
maken vande rollen ende andere
besoingnen

1646, 13 april.

Vertoog aen heeren Hoogbaljuw en Schepenen van der Keure:
Het Gilde van St Antone telt tegenwoordig ongeveer 900 leden. Aen dit Gilde

heeft de stad Gent te danken, dat hare burgerwacht uit de behendigste schutters is
samengesteld, die men ergens vinden kan. Nu is men voornemens de Gildebroeders
ook te oefenen in het laden en losbranden van het kanon, en een stuk kanon zal
gegoten worden ten koste van het Gilde, om daermede de Gildebroeders te oefenen,
zoodat in alle tyden van gevaer, de stad Gent zal mogen rekenen, voor het behoud
der goede orde en voor hare verdediging, op het Gilde van SteAntone. Deze diensten,
die het Gilde ten allen tyde bewezen heeft en bewyzen zal, worden aengehaeld, omdat
het verplicht
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is zynen toevlucht te nemen tot de Stad voor de betaling van een te kort in zyne
geldmiddelen ter bestryding der kosten van zyn onlangs uit den gronde nieuw
gebouwd gesticht. Dit te kort beloopt tot de som van 1509 ponden groot, 3 schellingen,
10 grooten. De kooplieden, die de bouwstoffen geleverd hebben, en de werklieden,
die voor het Gilde gewerkt hebben, willen de hand slaen aen dezen eigendom, ten
einde hunne schuldvorderingen te verzekeren, en zoo zullen de nuttige
wapenoefeningen van de Gildebroeders onderbroken worden. Vervolgens, als
reddingsmiddel, gelieve de Stad aen den Gilde toe te staen om vier mannen van elke
compagnie van de burgerwacht te mogen ontslaen van dienst, hun leven lang. Die
vrystelling zal aen tamelyk groot geld verkocht worden, en het Gilde zal daermede
in staet zyn zyne schulden te betalen.
Toegestaen door heeren Hoogbaljuw en Schepenen, op voorwaerde dat de lyst

van de vrygekochte burgerwachten zal overgelegd worden, dat die vrydom zal
persoonlyk zyn en niet zal kunnen aen anderen overgaen door verkoop of erfenis,
en dat in dringenden nood de vrygestelden zullen kunnen opgeroepen worden.

1646, 15 april.

‘Gheresolveert te schieten naer den gaey den aenstaende zomere in cas van trevis
ende anderssins niet.’

1647, 6 october.

‘Wiert, byden Keyser van Gulde van Ste Jooris ghedaen vertooghen hoe dat hy
ghemolesteert wiert tot betalynghe van sCo. impost ende impositie van het schaughelt,
de rechten up het branthaut ende andere specien, dat nochtans, volghende de oude
usantie, alle voorgaende Keysers daervan vry ende exempt zyn gheweest ende
midtsdien ande Guldens ghevraecht zynde of den zelven vrydom
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by hemlieden ghesaemdelyck zoude worden ghemaintineert ofte wel datmen tHove
daervan zoude verzoucken particuliere acte. Is daerupe by hemlieden gheandwoort
dat zy hem niet voorder en willen diffenderen dan voor zoo veele als zoude aengaen
de stadts rechten daervan de Conynghen van oude tyden vry zyn gheweest.’

1648, 26 april.

‘Wiert byde respective vier Guldens tzamen gheresolveert datmen taenstaende
zomersaisoen niet te schieten naer het Coninckschap, ten waere by veranderynghe
vanden tyt van paeys ofte verhoverynghe vande stadt van Cortrycke.’

1648, 4 october.

‘Hebben dheeren vanden Eedt vande vier Guldens gheresolveert te onderhouden de
ordonnantien die byde respective Guldens ghemaect zullen worden, ende int regard
dat elck zoude houden zynen ordinairen dach in het schieten vanden papegaey ofte
zelvere stedeprysen, daervan zal ter naester vergaderynghe den dach ghestelt worden.’

1649, 18 april.

‘Is gheresolveert by die vanden Gulde van Sinte Michiels ende van Sinte Anthonis
te spelen naer het Coninckschap ende te schieten, ende die van Ste Jooris ende
Sebastiaen dat neen, ten respecte vande conjoncture des tyts, ten waere dat daerinne
veranderynghe quame, ende in cas dat by dheeren van het Magistraet weerde
gheordonneert te schieten, zoo zullen in zulcke ghevalle schieten naer costume ende
naer de ordonnantie die het Magistraet daerup zal gheven. Voorts hebben die van
Sinte Michiel ende Sinte Anthonis ghesustineert dat van nu voorts elck zyn resolutie
zal overgheven in gheschrifte omme die ghesaem-

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



69

delyck te openen, up datter daerinne gheene veranderynghe en zoude gheschieden.’

1649, 3 october.

‘Ande vier Guldens in haerlieder vergaderynghe vooren ghehouden zynde, dat Jan
Odemaer, Coninc van het Gulde van Sinte Anthonis, mede gheschoten hadde naer
het Conincschap inden Gulde van Sinte Jooris, is by ghemeene voyse gheresolveert
dat de ghone wesende Coninc in een Gulde gheduerende zyn Conincschap nu
voortsaen niet en zal vermoghen te schieten ofte spelen metten sweerde in een ander
Gulde om Coninc te wesen.’

1650, 2 october.

‘Wiert byden Gulde van Sinte Jooris ghevraecht dat oft gheschiede dat een
Proviseerder quame Coninc te bedyden, of hy alsdan zoude vry wesen van ghelach,
daeruppe die van Sinte Sebastiaen ende Sinte Michiels gheseyt hebben dat jae, ende
die van Sinte Anthonis te wesen anders in usantie, alwaer den Coninc zynen vrydom
maer en gheniet naer het bancket tot zyn afgaen.’

1651, 8 october.

‘Op de vraeg of den Coninck vry is van ghelach in banckette, zegghen die van Sinte
Anthonis dat haerlieder Coninc maer vry en is tzynen afgaen.’

1652, 14 april.

‘Voorts is oock gheresolveert dat elck Gulde int begroeten vande Coninghen, in
redemptie vanden wyn die hemlieden alsdan wordt ghepresenteert, daervooren in
ghelde ghezonden zal worden tot twee ponden grooten van elck Gulde. (Get.) E.
Everaert, 1652. G. Lammens. J. d'Hurtere. J. de Jonckere, 1652.’

1653, 27 april.

‘Upde propositie ghedaen van dat dheeren ghecommitteerde van myn Ed. heeren
Schepenen
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vander Keure ende van Ghedeele, in het schieten ofte spelen naer het Conincschap
van dat eenighe vande voornoemde ghecommitteerde begheerden mede ghelot te
worden, twelck niet en behoorde te wesen, ten respecte dat de zelve heeren niet en
compareren als Guldebroeders, nemaer als ghecommitteerde jugen up tzelve schieten
ende spelen, soo is daeruppe gheresolveert, datmen niemant vande zelve
ghecommiteerde en zal laeten mede schieten, ende zulex willende doen als
Guldebroeder, zullen eerst moeten laeten surrogueren in haerlieder plaetse andere
ghecommitteerde.’

1656, 30 april.

‘Zyn tzamen ghecompareert de vier Guldens ende ghevraecht up het schieten ende
spelen naer tConinckschap, hebben die van Ste Jooris gheresolveert te schieten naer
den papegaey zonder parade te doene, ende SteAnthonis, maer datmen parade zoude
doen, ende die van Ste Sebastiaen ende van Ste Michiels datmen niet schieten noch
spelen en zoude. Daernaer is andermael in deliberatie gheleyt of men schieten zoude
met ofte zonder tdoen van parade, is by die van Sinte Jooris ende Sebastiaen
gheresolveert te schieten zonder parade ende die van Sinte Anthonis ende Michiel
datmen parade, zoude doen alsmen schieten zoude. Ende midts de voornoemde
voysen andermael waeren stekenden, is ghesaemdelick ghesloten andermael te
vergaederen upden 28 meye 1656, ten acht hueren en half voor noene.’
‘Den 28 meye 1656, andermael comparerende ter causen voorschreven, waerup

tGulde van Sinte Jooris ende Sinte Anthonis ghevoyst hebben datmen schieten zoude
ende parade doen, Ste Sebastiaen ende SteMichiel datmen noch schieten noch spelen
en zoude, waerop dat verzocht zal worden duytsprake vanmyn Ed. heeren Schepenen
vander Keure.’
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1656, 15 october.

‘Upde vraghe ghedaen van weghen den Gulde van SteMichiel, oft niet en is een oude
usantie tusschen de vier Guldens dat den Eedt upden dach van elcx patroon, naer het
doen van ordinairelicken Goddelicken dienst, zyn ordinairelick houden een maeltyt
ende dat daerinne moeten contribueren zo wel de ghone present als absent zynde.
Waeroppe den Gulde van Ste Jooris, Ste Sebastiaen ende SteAthonis hebben verclaert
dat jae ende dat zulcx by hemlieden naer de oude costume ende usantie by hemlieden
altyts alzo is gheuseert gheweest ende noch doet.’

1657, 27 january.

Uitstel van betaling toegestaen aen het Gilde van St Antone.
De heeren van den Raed van Vlaenderen zullen de schuldeischers van St Antone

ontbieden en hen trachten te bewilligen om eenen behoorlyken termyn van uitstel
hunner schuldvorderingen toe te staen. In geval er moeijelykheden zouden opryzen,
zal men ZyneMajesteit dadelyk verwittigen, die er in voorzien zal. Tot nader bescheid
zal het Gilde en zyne borgen, voor eene maend, geene in beslagneming te duchten
hebben, mits deze uitstel de eerste is dien zy bekomen. Onderwylen zullen zy hunne
eigendommen, roerende noch onroerende goederen mogen verkoopen of belasten
op straf van nulliteit.
Ingevolge het schriftelyk antwoord van den Commissaris door den Raed in zyn

midden gelast, en gelykvormig deszelfs advies op het verslag der te dien einde
gehoudene beraedslaging, een uitstel van dry jaren om zyne schulden te betalen,
werd den Gilde toegestaen, schulden voortspruitende uit het, met groote kosten,
aenbouwen van zyn heerlyk lokael. Doch het Gildehof en de oefeningsplaets, op
eenewaerde van by de veertig duizend gulden geschat, werden als onderpand gegeven.
De schulden van 't Gilde beliepen slechts tot tien duizend gulden.
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1657, 7 october.

‘Is byde vier Guldens gheresolveert dat upden dach van elcx respective patroon, naer
het doen vande ordinaire misse, dat elck die vanden Eedt zyn, ghehouden sullen zyn
te compareren inde recreatie ofte maeltyt, die ten zelven daeghe sal woorden
ghehouden, ende dat dabsenten soo wel zullenmoeten betaelen als de presenten ende
dat de selve resolutie alzoo alle jaeren puntuelyk zal worden onderhouden, ende dat
alsdan de boeten sullen verteert ofte voor baete inde maeltyt ghebrocht worden, die
totten dach sullen zyn verschenen, ende de gonne het gheheel jaer staende te
verschynen.’

1658, 5 mei.

‘Is den heer Heuverdeken by ghemeene voysen van alle de Proviseerders ghecoren,
ende gheresolveert te continueren noch dry jaeren als Heuverdeken, waerhinne den
voornoemden heer Heuverdeken heeft gheconsenteert.’

1658, 6 october.

‘Gheresolveert te presenteren requeste aen synMats priveen Raedt, upde naem vande
voornoemde vier Guldens, ende daerby tenderen tot executoriael van dat de schulden
inde voornoemde vier Guldens ghemaeckt, soo aengaende de ordinaire bancquetten
byde Proviseerders, als de dootschulden, boeten, schulden vande loten ende jaercosten
sauden ligghen in parat executie naer voorgaende sommatie emmers tot namptissement
incluys, ende dat de selve executien sullen vermoghen ghedaen te worden byden
eersten officier of deurwaerder daertoe aensocht.’

1658, 22 october.

Opene brieven van executie aen de Eeden der vier hoofgilden vande stad Gent, door
Philippus IV koning van Spanje, graef van Vlaenderen.
Dagelyks hebben de Eeden der voornoemde Gilden met

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



73

groote moeijelykheden te worstelen en zelfs processen in te spannen, om de inning
te bekomen van 't geen door Gildebroeders en Proviseurs verschuldigd is voor hun
gelag in banketten, boeten, jaergelden en doodschulden. Dat gaet zoo verre, dat men
welhaest geene Hofmeesters of Dekens meer vinden zal, daer deze heeren gedurig
verpligt zyn verschot te doen voor de achterstallen. Vervolgens hebben voornoemde
Eeden opene brieven van executie verzocht om na sommatie, op zicht van een
behoorlyk en geloofwaerdig uittreksel uit het register van 't Gilde, goed en kort recht
te bekomen.
Bovengemelde brieven worden aen de vier Eeden verleend. Elk deurwaerder des

Konings zal zich moeten gelasten, in den zin als hier boven, de schuldenaers tot
betaling te dwingen. In geval van oppositie zal moeten pand gesteld worden. Wat de
doodschulden betreft, men zal de erfgenamen ter betaling vervolgen, in solidum.

1659, 27 april.

‘Gheresolveert niet te schieten naer den papegaey, ten waere datmen hadde den pays
ofte schurssynghe van waepenen. Dan is gheresolveert te schieten ende spelen naer
de selvere stedeprysen.’

1659, 15 mei.

‘Zyn gecompareert ten einde onder de vier Guldens te resolveren mette publicatie
vanden stilstant van waepenen ingevolge vande bovenschreven resolutie of men
soude schieten naer den papegaey, ende spelen naer het Conynckschapmet het sweert
ofte wel datmen soude veranderynghe doen vande respective gestelde daegen, soo
ist dat het Gulde van SinteMichiel, hemlieden gepresenteert hebbende in tvoorseyde
Gulde van Ste Jooris sonder tanhooren eenige propositie ofte wel te nemen haerlieder
ordinaire plaetse, vutte selve camer syn vertrocken, dien-
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volgende alsoo tselve vertreck heeft het effect van absentie, hebben de voorseyde
dry Guldens geresolveert tvoorseyde Gulde van Ste Michiel te condemneren in eene
boete van twee ponden grooten.’
‘Ende hebben de dry andere Guldens getrocken haerlieder resolutie of men soude

schieten naer den papegaey, ende hebben gedelibereert hun taddresseren midts zy
verschillig waeren in voysen, aen myn Ed. heeren Schepenen vander Keure.’

1660, 11 april.

‘Oock geresolveert datmen in rechte sal betrecken alle de persoonen wesende in Eedt
vande stadt, ten fyne van te kiesen een vande vier Guldens, ten gemeene coste.’

1660, 3 october.

‘By pluraliteyt van voysen vande dry Guldens te weten van Sente Jooris, Sente
Sebastiaen ende Sente Anthone geresolveert ende nietmin geordonneert tot laste van
die van tGulde van Sente Michiel ter executie te leggen de condemnatie alhier
thaerlieder laste gegeven op den 15e meye 1659.’

1661, 1e mei.

‘By pluraliteyt van voysen geresolveert datmen, naer oudde gewoonte, naer het doen
van parade, desen aenstaende somersaisoene, sal schieten naer de respective
Conynckgayen ende oock sal spelen metten sweerde.’
‘Ten voorschreven daege, by die van Sinte Michiel verthoont geweest synde dat

by myn Ed. heeren Schepenen vander Keure deser stede hadden by haere deffinitive
sententie in staete gehauden dat de gemeene pynders souden verobligiert wesen te
kiesen eenige vande vier Guldens, niet jegenstaende tselve by voorgaende acte van
Schepenen voornoemt was geordonneert, ende daerop byde voorschreven
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vier Guldens geresolveert synde, hebben die van Ste Michiel ende Ste Anthone
geresolveert ende geraedich gevonden vande selve acte tappelleren in Vierschaere,
ende die van Ste Sebastiaen ende Ste Jooris datmen de selve sententie sal laeten sorteren
haer vol effect.’

1662, 22 juny.

Verordening van wege Heere en de Wet op het Koningschieten.
Namens de vier Hoofdgilden is vertoog gedaen in het Collegie, en de wensch

uitgedrukt, dat de manier op de welke zy malkanderen zullen moeten vereeren en
begroeten, na het afschieten van den papegaei en het spelen met het zweerd, door
stads-overheid worde voorgeschreven.
Dientengevolge, om alle misbegrip of wanorde in dergelyke omstandigheden te

voorkomen, is er bepaeldelyk besloten van wege Heere ende Wet, dat zoo iemand
van de vier Hoofdgilden zal Koning geworden zyn, de andere dry Gilden, vergezeld
met hunnen onderlingen Koning, Overdeken, Deken en den Eed, zullen gehouden
zyn voornoemden Koning te komen vereeren en gelukwenschen op het estrade, onder
straf van honderd Carolus gulden boet voor elk daerin te kort blyvende Gilde.

1662, 16 december.

Vonnis uitgesproken door den Raed van Vlaenderen ten voordeele der Gildebroeders
van St Antone, op het stuk van vrye jagt naer water- en niet geprivilegieerd vliegend
wild.
Als eischers, Koning, Overdeken, Deken en Proviseurs van den Gilde, ter zake

van Willem Helaut en Karel de Keysere, Gildebroeders, staen in rechte tegenover
Jacob de Cottrel, heere van Lessenbosch, Drongen, enz., als verweerder, de zaek
aenvaerd hebbende voor Karel Van der
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Guchte, baljuw, Pieter Sucaet en Adriaen Denys veldwachters van 't voorzeide
Drongen.
Eischers vertoonen, dat zy ten allen tyde het recht hebben gehad aen de

Gildebroeders schriftelyk oorlof te geven om ten platten landemet hunne doelstokken
en handbussen jagt te maken op vliegend en niet geprivilegieerdwild. Den 2 november
1654, voornoemde Gildebroeders zich naer Drongen begeven hebbende om daer te
jagen, heeft men hun roer en handbus afgenomen niettegenstaende zy voorzien waren
van de vereischte toelating. Van daer de klagt door den Eed van den Gilde ingediend,
met vraeg van duizend Gulden voor aengedane schade. Als rechtmiddelen gelden:
1o Het privilegie in 1611 door de Aertshertogen Albrecht en Isabelle den Gilde
verleend, en toch was dit maer eene nieuwe bekrachtiging van een veel ouder
voorrecht. 2o Eene rechterlyk gewonnene zaek, in gelyke omstandigheden, ten laste
van 's verweerders voorzaten, in 1613. 3o Eene uitspraek ten Hove verleend den 11
december 1619, waerby veroordeeld wordt zekere Huybrecht De Schepper, Amptman
van 't voorzeide Drongen aen Jan De Brabandere, medebroeder van StAntone deszelfs
afgenomen roer terug te geven. 4o Uittrek uit het boek van den Gilde, ten betooge
dat De Keysere en Helaut de hoedanigheid van Gildebroeders bezitten, en 5o De
commissie of schriftelyke toelating van den Eed verkregen, ten einde op het platte
land te mogen gaen schieten. Van wege den verweerder wordt daer tegen ingebragt:
1o Het is niet geloofbaer, dat de eischers in bezit waren van voornoemd recht op
Drongen, aengezien, elken keer als zy daer gekomen zyn om te jagen, men hun roer
heeft afgenomen. 2o Onder voorwendsel van naer waterwild te schieten, hebben
voorzeide Gildebroeders een bosch afgejaegd, naer patryzen geschoten, de
gebruikelyke geroepen of gefluit laten hoorende, alzoo men

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



77

pleegt te doen op patryzenjagt; zy waren vergezeld met spanieulen of patryshonden.
Op dit laetste hebben de eischers geantwoord, dat de honden, welke voornoemde

Guldebroeders by zich hadden geene spanieulen of jagthonden, maer kortharige
waterhonden waren, waervan zy zich maer bedienden, om het geschoten wild te doen
halen in de waters en in de grachten, welke men in de meerschen overal aentreft.
De gezegden van beide partyen rypelyk overwogen hebbende, besluit de Raed dat

het Gilde van St Antone zal, als voren, het recht van vrye jagt genieten mits de
Gildebroeders van de daertoe noodige commissie zullen voorzien zyn en zullen
uitgaen om te schieten ten platten lande, op tyd en stond daertoe bepaeld, zoo wel
op Drongen als op andere dorpen. Verbod wordt gedaen aen verweerder en deszelfs
officieren of dienaers den jagenden Gildebroeders eenige hinderpael of beletsel aen
te doen, en veroordeeld hem voor stoornis, in de boet van dry ponden parisis, ten
profyte zyner Majesteit. Wat de schade betreft door de Gildebroeders geleden, deze
zal door deskundigen geschat worden.

1664, 27 april.

‘Ghevraecht wesende of men het aenstaende somersaisoen soude schieten naer de
respective coninckgayen ende oock spelen metten sweerde, hebben die van Ste Jooris,
Ste Sebastiaen ende Ste Michiel gheresolveert dat neen, ende die van Ste Anthone dat
jae, ende alsoo sy waeren overvoyst hebben geprotesteert hun daerover te beclaghen
an myn Ed. heeren Schepenen vander Keure, daertoe sy worden gelaeten onverlet.’
‘Ende gevraecht op het stellen vande daghen tot het bancquet ende tschieten ende

spelen naer de stedeprysen, syn de selve ghestelt naer ordinaire.’
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‘Wordende van nu voorts gheauthoriseert de vier Greffiers vande respective Guldens,
omme de gone wesende in eedt vande Stadt, te bedwynghe tot het kiesen van een
Gulde thunnen coste ende dat sy ter naester vergaderynghe sullen overbringhen wie
Guldebroeder geworden is.’
‘Ten selve daghe oock ghevraecht synde of men de gone van nu voorts commende

in eenighe vande respective Guldens soude moghen aenveerden met exemptie van
dienste voor eenighe jaeren, is met pluraliteyt van voysen gheresolveert dat neen, up
wat pretext tselve soude moghen wesen.’

1664, 5 october.

‘Gheproponeert synde of dit voorleden saisoen eenighe difficulteyt gevallen waere
de vier Guldens raeckende, hebben die van Ste Sebastiaen ghevraecht of het inde
macht vande Schepenen vander Keure was, iemant texcuseren vanden dienst als
Proviseerder, up het pretext van aermoede, hebben deendere dryGuldens gheresolveert
dat sy sich tselve niet en verstonden an te trecken, maer dat tGulde van Ste Sebastiaen
sich soude deffenderen in justitie als naer raede.’

1665, 19 april.

‘Ghevraecht synde of men dit anstaende somersaisoen soude schieten naer den
papegaey ende spelen metten sweerde naer elcx respectief coninckschap, hebben die
van tGulde van Ste Michiel gesustineert datmen de voysen ghesaemdelyck soude
overgheven met beslotene billietten, ende daarup ghevraecht synde dandere heeren
vande Guldens, is gheresolveert datmen de voysen soude gheven overluyt ende
daerinne achtervolghen den auden voet ende usantie.’
‘Dienvolghende hebben die van Ste Michiel angaende deerste propositie nopende

tschieten ende spelen naer elcx
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coninckschap gheresolveert dat neen, ende die van Ste Anthone, Ste Sebastiaen ende
Ste Jooris dat jae, ende alsoo deerste waeren overvoyst syn de daghen daertoe ghestelt
naer ordinaire.’
‘Ghelyck ten selve daghe oock gheresolveert is dat niemant van de resolutien, die

by overvoysynghe tusschen de vier Guldens ghetrocken sullen worden, hen en sal
vermoghen te beclaghen, niet meer by requeste dan anderssins, maer sullen de selve
resolutien precies moeten blyfven staen en achtervolght worden, up peyne van te
verbeuren de boete van twee ponden grooten, ten proffycte van elck Gulde, de selve
boete te verhaelen tot laste vanden Eedt van wiens weghe de clachte wort ghedaen,
die haeren garrant sullen moeten haelen up haere claghers ofte claghere.’

1667, 24 april.

‘Gheproponeert synde of men dit anstaende somersaisoen soude schieten naer den
papegaey, is by die van Ste Jooris ende Ste Anthonis ghevoyst gheweest dat jae, ende
by die van Ste Sebastiaen ende Ste Michiels dat neen, ende alsoo de voysen waeren
ghelyck is gheresolveert daerover taddresseren anmyne Ed. heeren Schepenen vander
Keure. Ende syn nietmin de daghen ghestelt tot het hauden vande respective
vergaderynghe ende tschieten vande selvere stedeprysen.’
‘Ten selven daghe is oock gheresolveert dat de gone wesende meer dan in een

vande vier souveraine Guldens deser stede, gehauden sullen wesen te dienen als
Proviseerder int Gulde daer hy audts Guldebroeder is, sonder dat hy van dies
geexcuseert sal wesen met te dienen in een vande andere Guldens daer hy jongher
Guldebroeder is.’
‘Is oock gheresolveert datmen sal voortgaen mette voorgaende resolutie, van te

doen dachvaerden om een Gulde
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te kiesen de gone wesende ende die noch sullen commen in eede vande Stadt.’

1668, 15 april.

‘Is geresolveert dat de Coninghen met twee gedeputeerden van elck Gulde sullen
gaen int Collegie op den 24 deser omme te versoucken ordonnantie van dat de gone
commende tot eenighe officie sullen moeten kiesen een Gulde ende dat Schepenen
niet en souden commen jeghens de voorgaende ordonnantie.’

1670, 15 november.

Vraeg: Gildebroeders van verscheidene Gilden deel makende, in hetwelk moeten zy
dienst doen? Het antwoord is: krachtens het reglement van den jare 1615, in het
oudste Gilde, waerin zy geweest zyn, als blykt uit het volgende.
Meester Leo Mahieu, licentiaet in de rechten, by rekwest van 13 september en 13

october 1670, betrekt vóór heeren Schepenen van der Keure den Eed van het Gilde
van St Joris, ten einde van den dienst, door voorzeiden Eed hem opgelegd, vry te
blyven.
De Eed raedpleegt twee rechtsgeleerden, wier advies is, dat de eischer in zyne

besluitselen niet ontvankelyk moet worden verklaerd en verwezen in de kosten van
het proces. Dit gevoelen is hier op gegrond: Krachtens voornoemd reglement, zullen
degenen die van verscheidene Gilden deel maken, moeten binnen de maend, een
Gilde kiezen om daerin dienst te doen, zoo niet, zullen zy moeten blyven dienen in
het oudste Gilde, waerin zy geweest zyn.

1671, 12 april.

‘Depost is by myn Edele heeren Schepenen vander Keure geordonneert te schieten
naer den papegaey ende silvere stedeprysen, metgaders te doen de parade naer aude
gewoonte.’
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1672, 4 february.

Gevoelen van twee rechtsgeleerden nopens eene inbeslagneming door den Eed van
St Antone uitgevoerd.
Frans Sinoy dient eene klagt in by heeren Schepenen vander Keure tegen den Eed

van het Gilde van St Antone. Op grond van eene doodschuld te innen, welke door
voornoemden Frans Sinoy reeds sedert vyf dagen betaeld was, had de Eed eenig
tinwerk doen afhalen ten huize van denzelfden Frans Sinoy, in deszelfs afwezigheid.
Van daer een proces tegen den Eed vóór Schepenen van der Keure ingespannen, en
ter zake van den eischer, advies door twee geraedpleegde rechtsgeleerden afgegeven.
Voormelde inbeslagneming wordt kwaed, nietig en van geener waerde verklaerd: de
Eed zal dezelve laten varen en de kosten van het proces betalen.

1672, 1 mei.

‘Geproponeert zynde ofmen het anstaende somersaisoen zoude schieten den papegaey
ende doen dordinaire parade, is gheresolveert by die van Ste Michiels, Ste Sebastiaen
ende Ste Jooris dat neen, ende by die van Ste Anthonis dat jae, ende dienvolghende
de selve overvoyst synde is de voordere resolutie tselve te kennen te geven an myn
Ed. heeren Schepenen vander Keure. Ende syn niettemin de daghen ghestelt tot het
schieten vande selvere stedeprysen.’

1672, 2 october.

‘By die van tGulde van Sinte Anthonis geproponeert synde oft niet geraedich en
waere de toecommende Coninghen, sonder exceptie van persoonen, te doen stellen
seker voor de weerde van de keten, is by die van Ste Jooris en SteMichiel gheresolveert
dat neen, ende by die van Sinte Sebastiaen ende Sinte Anthonis dat jae,
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dienvolghende elck int syne te doen soo sy in raede wordt.’
‘Ten voornoemde daghe, by die van tGulde van Sinte Sebastiaen gevraecht synde

of de vier souveraine Guldens deser Stede niet geprefereert en syn int convoyeren
van eenighe lycken van haerlieder Guldebroeders ende int doen van de offerande,
voor andere Guldens ofte Confrerien die onderhauden worden in eenighe kercken
ofte cloosters, is met alle voysen geresolveert dat jae, ende dat gheene vande vier
souveraine Guldens niet anders en sullen gaen in diergelycke occasien, ten sy
hebbende de selve preferentie.’

1673, 16 april.

‘Gevraecht synde of men het anstaende somersaisoen soude schieten naer den
papegaey, is geresolveert by die van Ste Michiels, Ste Anthonis ende Ste Jooris dat
neen, ende by die van Ste Sebastiaen dat jae, ende by dien syn de selve overvoyst.
Dienvolghende syn de daghen tot het schieten vande selvere stedeprysen gestelt naer
ordinaire.’
‘Alsoo den Coninck van tGulde van Sinte Anthonis hem vanden Eedt van tselve

Gulde was beclaghende, van dat hem afghehaelt was ende onthauden wiert de keten
sonder hem die overteleveren. Daerjeghens by den Eedt van tselve Gulde door
haerlieden Greffier geproponeert synde exceptie declinatoire, van dat sy ter cause
van dien voor de vier Guldens ende inde vergaderynghe derselver niet te rechte en
stonden. Soo is by resolutie vande andere dry Guldens anden Eedt van tGulde van
Ste Anthonis afgeslaghen haerlieder voorschreven exceptie declinatoire ende
hemlieden geordonneert, up tversouck ende propositie van haerlieder Coninck, ten
principalen tandwoorden ende contesteren.’
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1673, 8 october.

‘Is geresolveert vut crachte van sententie gewesen ten nadeele van Sr Jan Masureel,
den 31 july 1673, hem texecuteren ten eynde hy, ingevolghe van dien soude hebben
te kiesen een van de vier Guldens, sonder prejudice nochtans nopende de compensatie
van costen.’

1674, 26 mei.

‘Voorengehauden synde de propositie getrocken by die van tGulde van Sinte Jooris
den 8 april 1674, nopende het grief dat iemant door het schieten soude moghen
anghedaen worden buyten den Hove, is geresolveert ande voorseyde andere dry
Guldens over te leveren copie vande voornoemde propositie, die daerop haerlieder
respective resolutie sullen overbringhen ten naesten.’

1674, 7 october.

‘By tGulde van Sinte Anthone te ken nen gegeven synde dat die van tGulde van Sinte
Michiel commen retracteren de resolutie getrocken op den 6 october 1658, ende dat
daerop voor Schepenen vander Keure proces was hanghende ongedecideert, is by
die van Sinte Jooris, Sinte Sebastiaen ende Sinte Anthonis geresolveert hemlieden
te voughen int voorschreven proces, omme te maintineren de resolutie.’
‘Ten selven daghe by die van tGulde van Ste Sebastiaen gevraecht synde, hoe

langhe dat eenen afgaenden Coninck inde jaerlicxsche bancquetten vry ende exempt
gehauden wordt, is by de dry andere Guldens unanimelyck gedeclareert tewesen een
audt gebruyck ende observantie, dat de afgaende Coninghen niet voorder vry nochte
exempt en syn geweest als int bancquet gehauden ten tyde als sy afgeschoten ofte
afgespeelt worden.’

1675, 6 october.

‘By die van Sinte Sebastiaen geproponeert synde oft niet goet en geradich en waere
datmen
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de vier Greffiers vande respective Guldens soude stellen in Eede van dat sy naer de
lottynghe omme de gone wesende in dienste van de Stadt te doen kiesen een vande
voorseyde Guldens, niemant vande selve persoonen en soude versmuycken ofte door
de vingheren sien, midts soo sy allegierden eenighe vande selve Greffiers waeren
die tselve voor desen hadden gedaen, daerjeghens de Greffiers van het Gulde van
Sinte Jooris ende Sinte Anthonis versochte declaratie vande gone die sulcx souden
hebben gedaen, ende midts dabsentie vande gone van Ste Michiel, dat den selven
soude bebben te compareren omme hem dienangaende neffens hun te diffenderen,
alswanneer sy bereet waeren hemlieden in alles te acquitteren op den eedt by hun
ten ancommen van jaerlycksche functie gedaen, gelyck oock dede de Greffier van
tvoornoemde Gulde van Sinte Sebastiaen, behaudens by hemlieden vande Guldens
genietende sallaris vande debvoiren die sy daerinne souden doen emmers vande gone
die vry redenen ofte by Schepenen van officie weghe sullen geexcuseert worden,
ende waervan sy sullen doen consteren. Is geresolveert dat de voornoemde lotynghe
van nu voorts sal geschieden telcker vergaderyng vande vier Guldens, die gestelt sal
worden door de respective Dekens, die daer vut, by laste van elck Gulde, sal doen
praemen sulcke persoonen als hun by lotynghe gevallen is, alswanneer nopende den
geheeschten sallaris naerder resolutie getrocken sal worden.’

1676, 19 april.

‘Ten voornoemde daghe, in deliberatie gelegt synde of men ten gemeene coste soude
betrecken de practesienen van beeder de bancken ende andere wesende in dienste
deser Stede, ten eynde deselve souden kiesen ende comen in een vande voorseyde
Guldens, is geresolveert mette voorseyde propositie voorts te gaen ende te doen
effectueren.’
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1678.

By de capitulatie toegestaen door den coning van Vrankryk, der stede van Gent in
1678, het artikel 32 luidt als volgt: De Broederschappen van StAntone, St Sebastiaen,
St Jooris ende St Michiel, zullen genieten ende behouden syn in hunne privilegiën,
costumen en ghewoonten.

1678, 24 april.

‘Geresolveert het anstaende somersaisoen niet te schieten naer den papegaey. Dese
vergaderynghe is geschiet naer voorgaende consent vanden grave van Montbron als
gouverneur van de Stadt, op het stadthuys inde capellecamer, ten respecte alle de
Hoven vande Guldens beleyt waeren met fransche soldaeten.’

1678, 2 october.

‘Die van Sinte Anthonis gevraecht hebbende of niet geradich en waere dat de vier
Guldens hun souden tsamen voughen tot het versoucken ende vervolghen vande
recompense vande schaede gedaen ande respectieve Hoven ende huysen vande
Guldens, ende ooc het belegghen met soldaten, is by die van Sinte Michiel voor
andwoorde gegeven, dat hunne huysen ende schole was competerende ande Stadt
ende dat sy alsoo vande selve schade niet en conden claghen, maer dat sy eventwel
in cas van clachte, bereet waeren hun mede te voughen, ende by die van Sinte Jooris
ende Sente Sebastiaen is geresolveert dat hem elck int particulier soude beclaghen
ende syne schade te vervolghen, als naer raede, midts elcx intrest diversche ende
separaet is.’

1679, 16 april.

‘Geproponeert synde ofmen het anstaende somersaisoen soude spelenmettens weerde
ende oock schieten naer den papegaey om elcx respectif Coninckschap ofte niet, is
geresolveert by die van tGulde van SinteMichiels ende Sinte Anthonis, niet te spelen
noch te schieten, ende by
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die van Sinte Jooris ende Sinte Sebastiaen, datmen soude spelen, ende schieten,
sonder het doen van parade, ende alsoo de voysen waeren stekende, is geresolveert
omme dienangaende decisie thebben gesaemdelick taddresseren anmynen Ed. heeren
Schepenen vander Keure, daerjeghens by den Coninck Matton geprotesteert wiert,
datmen, in cas van het schieten ende veranderen van Coninck, oock soude moeten
doen dordinaire parade ende de eere ghelyck ande voorgaende Coninghen was
geschiet. Ende al tselve ten voornoemde daghe byde vier Guldens vertoont synde an
myne voornoemde Ed. heeren Schepenen, is byde selve gedeclareert ende verstaen
datmen dit jaer noch spelen noch schieten en soude om het Coninckschap, velemin
doen eenighe parade. Dienvolghende syn de daghen gestelt tot het spelen ende schieten
vande silvere stedeprysen.’

1679, 20 oogst.

‘Is met alle voysen gheresolveert te maintineren dat de gone wesende ende die noch
commen sullen in dienste vande Stadt, gehauden syn te kiesen eene vande selve
Guldens, in conformiteyte vande respective ordonnantie bymyn Ed. heeren Schepenen
vander Keure dienangaende gemaeckt, ende by haerl. SmeHoocheden geconfirmeert
ende dienvolghende, datmen de saken daerover alreede ingestelt ende noch in te
stellen metsgaders de gone daerinne de contrarie mach verstaen syn sal involghen
by alle weghen van justitie, ten coste vande selve vier Guldens, soo int regard vande
heuverste vande Neerynghen, Capitainen, Luytenanten ende Alpherissen als alle
andere die syn ende noch commen sullen inden dienst vande Stadt; ten effecte van
welcke ende omme tselve vut te wercken, van ider Gulde gecommitteert syn twee
Proviseerders, te weten: van die van Ste Jooris, dadvocaeten Scheppere ende Ameye,
van die van Sinte Sebastiaen, den docteur van Daele
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ende Lucas van Zele, van die van Ste Anthonis, den advocaet van Hooren ende Sr de
Wulf, ende die van Sinte Michiels, dheer Jacques de Richebourch ende Sr Gillis
Steuperaert, die daertoe jeghens de gone alreede betrocken synde sullen compareren
op morghen int Collegie van myne Ed. heeren Schepenen vander Keure ende hun
vinden op de saele aldaer, voor den neghen hueren en half, op peyne vande gone in
faulte blyfven, te verbeuren eene boete van viij schel. gr. alswanneer oock versocht
sal worden dat de respective heeren van beede de Collegien, soo Schepenen als
pensionarissen, die tot noch toe ande voorseyde ordonnantie niet en hebben
volcommen, daer anne sullen hebben te voldoen.’
‘Soo oock met pluraliteyt van voysen gheresolveert is, ten coste als voorseyde, te

vervolghen daer ende soo tbehoort, dat de Raetsheeren, Greffiers vanden Raede,
Luytenant civil ende andere dierghelycke persoonen int generael wesende, ofte hun
beghevende als Guldebroeders, gehauden ende verobligiert sullen syn te dienen als
Proviseerders, op hunnen tour, ghelyck andere Guldebroeders syn doende, daertoe
ande voornoemde gecommitteerde geadministreert sullen worden de stucx ende
andere bescheeden daertoe noodich.’

1679, 8 october.

‘Geresolveert datmen sal appelleren in Vierschaeren vande respective sententie
gegeven in faveure vande advocaeten van Hamme ende Lombaert, als Hoofmannen
van eenighe Neerynghen, ten effecte vande selve te bedwynghen tot het kiesen van
een vande selve Guldens, metsgaders oock datmen sal compareren int Collegie ende
aldaer versoucken dat de respective heeren Schepenen pensionnarissen ende
secretarissen, voor alsnoch gheen Gulde ghecosen hebbende, daeranne souden
beliefven te voldoen, daertoe tvoorgaende committimus wordt gecon-
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tinueert, ten eynde van by hun deselve comparitie ende versouck te doen op dysendach
eerstcomende.’

1680, 5 mei.

‘Geproponeert synde of men het anstaende somersaisoen soude schieten naer den
papegaey, is gheresolveert by die van Ste Michiel ende Ste Anthone niet te schieten,
by die van Ste Sebastiaen datmen den Coninckgaey schieten soude, sonder het doen
van parade, ende by die van Ste Jooris, datmen sal doen dordinaire parade, metsgaders
schieten ende spelen, naer elcx respectyf Coninckschap, ende alsoo de voysen niet
en waeren overeencommende, soo is de voordere resolutie daerover te vraghen de
vuytspraecke ende decisie van myne Ed. heeren Schepenen vander Keure, synde niet
min in cas van toestaen daertoe, ende oock tot het schieten vande silvere stadtsprysen
de daghen ghestelt.’
‘Schepenen vander Keure hebben het opgaen ende tdoen van parade, metsgaders

het schieten ende spelen om het Coninckschap voor dit jaer geexcuseert 6 meye
1680.’

1680, 6 october.

‘By die van tGulde van Sinte Michiel te kennen gegeven synde, dat eenighe van
haerlieder Proviseerders, inden bancquette gehauden SteMichielsdach lestleden, niet
en hadden gecompareert nochte niet en verstonden te betaelen haerlieder contingent,
ende hebben dienvolghende gevraecht, of sy, in conformiteyte vande resolutie vanden
7 october 1657, daertoe niet en zyn verobligeert, is met alle voysen van dandere
Guldens geresolveert dat jae, ende dat de voornoemde resolutie moet blyfven staen
ende punctuelyck worden achtervolght, metsgaders dat de defaillanten, vut crachte
van het octroy vande Mat, voor haerlieden quote sullen moghen gedaeght worden.’
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1682, 5 october.

‘Geresolveert te senden gecommitteerde byden heere Raet Mantels, inde zaeke
nopende het kiesen van een Gulde door de persoonen wesende in eede vande Stadt.’

1683, 3 october.

‘Gheproponeert synde of niet geradich en waere requeste te presenteren an myn Ed.
heeren Schepenen vander Keure, ten eynde van te versoucken dat de vrye mannen
vande Guldens by comissie vande Stadt, sullen moghen waken in tyde van noode
onder de thiendemannen ghelyck geuseert is geweest, is geresolveert dat jae, ende
ten effecte van welck uyt elck Gulde gecommitteert syn twee persoonen, te weten,
van die van Ste Jooris, den Deken Cocquyt ende Sr Charles de Casteckere, van die
van Ste Sebastiaen, den Deken Thysbaert ende Jor Jan Bapte van Vaernewyck, ende
van die van SteAnthonis, mynheerenDelvael ende d'Hase, midts die van SinteMichiel
hun daerop waeren excuserende, daertoe dach gestelt op dysendach toecommende
int vergaederen van Collegie.’
‘Is oock geresolveert dat de respective heeren Heuverdekens, Dekens ende dandere

gecommitteerde, beneffens de Greffiers vande vier Guldens, sullen gaen int Collegie
ende aldaer versouckenmaintenue vanden vrydom vande wacht vande lest afgegaene
Coninghen vande Guldens, ende in cas van refuys, in te gaen den wech van appeele
vande condemnatie gewesen in crychraet ten laste van Marten Bruynsteen den 31
july 1683.’

1684, 13 oogst.

‘Voorengehauden synde het proces nopende d'interpretatie byde vier Guldens vande
Majesteyt gevraecht, omme in de selve Guldens tobligieren te doen commen ende
kiesen eene vande selve, alle de gone wesende in eede ende dienste vande Stadt,
ende namentlyck oock dheu-
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verste vande Neerynghe, Capitainen, Luytenanten, Alpherissen vande borghelike
wacht, ende diergelycke daer vut angaende tvercryghen van favorable rescriptie in
Raede van Vlaenderen.’
‘Ende gheproponeert wesende of het niet goet en geradich en waere yemant vutte

generaliteyt vandeGuldens, ende ten coste vande selve, naer het lichten vande briefven
van rescriptie, te senden naer Brussel om aldaer te vervolghen een goet succes vande
sake, is geresolveert met pluraliteyt van voysen dat jae, ende syn midts desen daertoe
gecommitteert Jor Jan Jaecques Peeters, Heuverdeken van tGulde van Ste Sebastiaen
beneffens den Greffier van tGulde van Ste Jooris.’

1684, 2 october.

Besluit van Z.M., krachtens hetwelk al de Oversten der Neringen, Luitenanten en
Vaendrigs der burgerwachten gehouden zyn zich te laten inschryven in een der vier
Hoofdgilden.
De Eeden der vier Hoofdgilden der Stad Gent vertoogen dat, ten jare 1605,

Schepenen van der Keure, wel wetende dat het bestaen en de welstand der voorzeide
Gilden allernuttigst is voor de verdediging en het sieraed der Stad, en dat het van het
grootste belang is, dat dezelve het meeste getal mogelyk treffelyke lieden in hunnen
schoot tellen, bevolen hebben, dat Schepenen, Ontvangers, Penningmeesters, immers
al de voornaemste Stadsbedienden verpligt zyn zich in een der Hoofdgilden te laten
inschryven, en dat voorzeide Schepenen, ten einde aen hun bevel meer kracht by te
zetten en hetzelve als wet te doen doorgaen, zich tot Zyne Majesteit gewend hebben,
in 1606, om hun gemeld bevel te doen goedkeuren en bekrachtigen, hetgeen zy
inderdaed bekomen hebben, zoo is hun bevel, zonder tegenspraek nagevolgd geworden
tot den jare 1618, toen de
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Oversten der Neringen, de Kapiteins, Luitenanten en Vaendrigs der burgerwachten,
gepoogd hebben zich aen voormelde verpligting te onttrekken, onder voorwendsel
dat zy, noch in het bevel van Schepenen van den jare 1605, noch in het dekreet van
zyneMajesteit van 1606 uitdrukkelyk vermeld waren, waertegen de Eeden der Gilden
zich hebben voorzien en by rekweste vertoond dat voormelde persoonen, in de
uitdrukking van al de gene die in Stede-dienst zyn, begrepen waren, en in dien zin,
is het geschil door heeren Schepenen van der Keure, by bevel van 25 mei 1618,
afgedaen geweest. Een iegelyk heeft zich daer naer geschikt en al de daerop volgende
ordonnantiën zyn daerop gegrond. Nu hebben de Eeden der Gilden redenen om te
vreezen, dat eenige onwilligen zich zouden willen verzetten tegen voornoemd bevel,
en beweren dat Schepenen van der Keure, ten jare 1618, niet gemagtigd waren om
de Oversten der Neringen en Officieren der burgerwacht voorzeide ver pligting op
te leggen, en aengezien de geldmiddelen der Gilden niet toelaten gedurige processen
in te spannen om hunne rechten te verdedigen, zoo wenden zy zich tot ZyneMajesteit
en verzoeken, dat de ordonnantie van 25 mei 1618 bekrachtigd worde, met de
verklaring dat de Oversten der Neringen, Kapiteins, Luitenanten en Vaendrigs der
burgerwacht verpligt en gehouden, zyn zich als Gildebroeders te laten inschryven.
Dit verzoek, wordt door Zyne Majesteit, op advies van Voorzitter en leden des

Raeds van Vlaenderen, ingewilligd, met byvoeging dat de Gilden niet zullen
vergaderen dan om eenig besluit te nemen, of anderszins, tenzy als het volstrekt
noodig zal wezen.

1684, 8 october.

‘Is, midts dabsentie van myn heere Peeters, tot het effectueren vande voorenstaende
resolutie in
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syne plaetse gesurogeert Jor Jan GuillaumeVilain Heuverdeken van tGulde van Sinte
Jooris.’

1684, 12 october.

‘Andermael geconvoceert synde de andere dry Guldens, ende voorengelesen wesende
dacte declaratoire by de Majesteyt verleent den 12 deser, van dat dHeuverste vande
Neerynghen, Capitainen, Luytenanten ende Venders vande borghelicke wachten
deser Stede gehauden ende verobligiert waeren te kiesen een vande vier Guldens
deser Stede, is geresolveert daermede voorts te gaen, ende die te doen effectueren,
daertoe midts desen geauthoriseert worden de vier Greffiers vande voorn. Guldens.’

1685, 6 mei.

‘Is, omme de jeghenwoordighe conjuncture des tyts, ende de groote tachterheyt vande
Guldens, met alle voysen geresolveert dit somersaisoen niet te schieten den papegay.
Niet te min syn de daghen tot het schieten vande silvere stedeprysen vastgestelt.’
‘Ten selven daghe is met pluraliteyt van voysen oock geresolveert, in gevalle myn

Ed. heeren Schepenen vander Keure ande Guldens quamen tordonneren te spelen
naer elcx Coninckschap, ofte dat sulcx in toecommende tyden wierde geresolveert,
datmen van nu voorts geene Coninghen en sal thuys convoyeren, nochte doen eenighe
vierynghen, ende dat men ten respecte van dien andeselve Coninghen niet meer en
sal betaelen de twee ponden grooten die ieder Gulde an elcken Coninck placht te
vereeren voor wyn tot hulpe van haerlieder oncosten.’

1685, 19 mei.

‘Copie vande resolutie ende ordonnantie by myn Ed. heeren den Hoochbailliu ende
Schepenen vander Keure verleent:
Schepenen ghesien de nevenstaende resolutie, ghehoort
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oock myn Ed. heere den Hoochbailliu, verclaeren hunne resolutie ende intentie te
wesen dat de vier Guldens sullen schieten ende spelen naer het Coninckschap ter
plaetsen ordinaire, sonder nochtans temoeten doen parade ofte eenighe solempniteyten
van thuys leedynghe vande Coninghen ende vierynghen, ordonnerende de selve vier
Guldens hun daernaer te reguleren. Actum int Collegie den XIX meye 1685.
Onderteekent, Doorissele.’

1686, 28 april.

‘Is gheresolveert by die van Sinte Michiel te doen dordinaire parade met het schieten
naer het Coninckschap, ende by die van Ste Jooris, Ste Sebastiaen ende Ste Anthone
datmen soude schieten sonder het doen van parade. Synde nietmin de daghen daertoe
ende tot het schieten vande Stads silvere prysen ghestelt.’
‘Op den 29 dito, de voorenstaende resolutie by ghecommitteerde vande vier

Guldens overgedraghen wesende int Collegie vanmyn Ed. heeren Schepenen vander
Keure, is die by deselve geapproheert.’

1687, 13 april.

‘Is met alle voysen geresolveert te schieten naer het Coninckschap sonder het doen
van parade, op den voet ende maniere ghelyck ten jaere 1685 ende 1686 ghebeurt
is. Synde nietmin de daghen daertoe tot het schieten vande silvere Stadsprysen
gestelt.’
‘Schepenen vander Keure der stede van Ghendt ghehoort hebbende in haerlieder

Collegie eenighe heeren ghecommitteerden vande bovenstaende vier Guldens
overbringhende de voorenstaende resolutie omme by het Collegie te worden
gheapprobeert ende al ghesien, approberen de selve resolutie, voor soo veel angaet
het schieten ende spelen naer het Coninckschap, maer dat hunne intentie is ende by
desen gheordonneert wort, dat men sal doen de
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parade met schieten ende tdoen van triumphe al ordinaire, considererende dat oock
sal gaen den ommeganck vande Eerw. paters Augustynen als ordinaire, up welcken
dach een vande selve Guldens sullen moeten doen deselve parade ende des
anderendaechs schieten ofte spelen naer het Coninckschap, daerup sy tusschen hun
sullen convenieren op sondach toecommende, ende smaendaechs daernaer,
overbringhen aen het Collegie de ghenomen resolutie om te worden gheapprobeert
ofte ghedesapprobeert. Actum int Collegie den xiiij april 1687, onderteekent J.
Doorissele.’
‘Schepenen nader ghelet hebbende op de resolutie ghenomen byde vier Guldens,

ende namentlyck op de tachterheyt der selver alhier verthoont, approberen voor dit
jaer de resolutie byde selve ghenomen. Actum int Collegie den xxij april 1687 ten
overstaen van myn Ed. heere den Hoochbailliu deser stede, onderteekent P. Zoetaert.’

1688, 2 mei.

‘Geresolveert met alle voysen dat de respective Greffiers sullen bedwynghen by
justitie alle persoonen die in Stadts dienste syn, sonder eenighe texempteren, tot het
kiesen van een Gulde.’
‘Soo oock geresolveert datmen niemant en sal aenveerden inde selve Guldens vry

van dienst. (Vide resolutie vanden 27 april 1664). Voorts oock datmen alle persoonen
inde selve Guldens wesende sal presseren tot het dienen, schoon de selve persoonen
mochten besproken hebben vry van dienst te willen wesen, mits dat tselve bespreek
niet en can wercken. (Vide resolutie van 20 ougst 1679).’

1688.

Uit de Gendtsche post-tydinghen. ‘Ghendt den 14 juny. Onsen Iaerlijckschen
omme-ganck sal toe-kommende sondagh sich seer triumphantelijck,met veele schoone
vernieuwinghen, verthoonen, s'maendaeghs sal het Gilde van
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St Jooris seer cierelijck inde wapenen op-trecken, ende des namiddaghs dry voghels
van plaisantie gheschoten worden, ghelijck oock dynsdaghs insghelijcken sal doen
de Gilde van StAntone, waertoe alle liefhebbers van const uyt d'omligghende steden
ghenoot worden om d'eer te behaelen van 't afschieten der prys-voghelen.’

1688.

Ter gelegenheid van den plegtigen omgang van het H. Bloed, by de paters Augustynen
binnen Gent, trekt het Gilde van St Antone, met al de liefhebbers der andere Gilden,
welke uitgenoodigd waren geweest, zeer sierlyk onder de wapens vooruit, des
namiddags 22 juny, om tot het afschieten der dry prysvogels over te gaen.

1688, 1 oogst.

‘Geresolveert te convoceren de dry andere Greffiers vande Guldens, ende hun vooren
te hauden dat dheeren van desen Eedt geradich vinden te deputeren twee heeren wt
elck Gulden, beneffens den Greffier, Coninck ende Deken, om te resolveren of niet
beter en waere te versoucken exclairsissement van syne Majt, dat in syn decreet
begrepen syn de respective Procureurs ende andere persoonen hun opposerende
jeghens het betreck om een Gulden te kiesen, om alsoo oncosten, processen ende
moyelickheden te ontgaen, ende om elcken Greffier dese resolutie aen hemlieden
Eedt te kennen te geven int stille sonder devulgatie omme voorder oppositien te
voorcommen, ende om elck resolutie ghehoort naerder geresolveert te worden, alles
tot beter welstant ende proffyct vande vier Guldens deser stede.’

1688, 28 oogst.

‘Inghevolghe vande propositie vanden eersten augusty 1688, is andermael
voorenghehauden dat het noodich is exclairsissement te versoecken vande Majt, of
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niet d'intentie vandeMajt gheweest en is dat alle persoonen, wesende in Stadts dienst,
ende subject ten ancommen van hunne officien, ampten, ofte functien te betaelen
den taux vander Stadt ter tresorie, te kiesen een vande vier Guldens, te weten de
Procureurs postulerende voor myn Ed. heeren Schepenen vander Keure ende
Ghedeele, de Vinderen ende Halheeren, mitsgaders Dekens, ghecommitteerde ende
gheswoorne vande respective Neeringhen. Ten tweeden, dat oock conveniert voor
het welvaeren vande Guldens, eene particuliere requeste te presenteren ten gemeenen
coste alsvooren, ende daerby ande Majt te vraeghen, of haere intentie niet en is, dat
alle de gone hun inde voorseyde Guldens verbonden hebbende ende naer daete
gepromoveert worden tot de qualiteyt van Raetsheer ofte dierghelycke royale patente
hebbende, als oock Greffiers, Clercquen, Advocaeten ende Procureurs byden Rade
van Vlaenderen, te blyfven continueren ende te betaelen in alle lasten ghelyck alle
andere Proviseerders schuldich syn te doene. Waerop gheresolveert is dat elck van
dese rapport sal doen an hunnen vollen Eedt, ende waertoe an elcken Greffier copie
gelevert sal worden, ende anderen dach gestelt om hierop voorder te resolveren.’

1689, 24 april.

‘Synde te kennen gegeven door den Greffier van SteAnthone dat Sr Jan Bapt. Vergult,
afgegaen Coninck vanden selven Gulde, refus was gedaen vanden officiael ten
wyncomptoire, van hem te verleenen billet van vrydom ordinaire, ghelyck de
afgegaene Coninghen ordinairelyck genieten, ende of men alsoo requeste soude
presenteren an myne Edele heeren Schepenen vander Keure omme daerin te blyfven
gemaintneert.’
‘Soo oock te kennen gegeven is door den Greffier van Ste Michiel, dat aldaer een

ordinaire was, dat soo wanneer
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eenen Coninck comt te sterfven, dat den afgegaenen Coninck niet alleene en blyft
continueren inde ordinaire previlegien, nemaer dat oock den gonen te vooren afgegaen
synde, by middel van het afsterfven vanden presenten Coninck, daerinne oock blyft
continueren, versoeckende oversulcx elcx resolutie in dat regaert ende ofmen daertoe
oock requeste soude presenteren, ofte niet?’
‘Angaende het eerste poinct is geresolveert daertoe requeste te presenteren om

daerin gemaintineert te worden. Ende int regaert van het tweede poinct, syn die van
Ste Michiel, Ste Anthone ende Ste Sebastiaen by resolutie gevallen dat sulcx oock
moet gheschieden, ende het Gulde van St Jooris contrarie.’

1690. 9 april.

‘Synde geproponeert ofmen an de Schepenen soude bidden te willen declareren of
sylieden geresolveert syn datmen, niet jeghenstaende de Guldenhuysen beset syn
met soldaeten, sal moghen exercitien doen ende prysen schieten, ende of deselve
heeren Schepenen de goetheyt sullen hebben van te verleenen de ordinaire silvere
prysen, ofte niet om daerop daernaer voorder geresolveert te worden, is daerop
geresolveert dat jae.’

1692, 20 april.

‘Synde geresolveert alsoo de Guldens in noot syn ende hemlieden Hoven beleyt, an
de heeren Schepenen te vraeghen recompense.’

1692, 12 october.

‘Is geproponneert ofmen myn heeren Schepenen vander Keure soude praemen om
thebben recompense van het belegh, daerop is geresolveert voor alsnoch te swyghen.’

1695, 17 april.

‘Synde ten voornoemden daeghe ver-
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thoont door myGreffier by laste vanden Eedt, dat die van het Gulden van SteAnthone
hebben gepexeert ende misdaen jeghens de oude ghewoonte ende jeghens het respect
van op den 4 january 1695 te compareren op de vrydachmerct, om in te haelen,
verwillecommen ende convoyeren syne Hoochweerdicheyt den Bisschop Philippus
Erardus van der Noot met hunnen standaert, sonder Guidon ofte te peerde, maer
gedreghen te voet door eenen anderen persoon, waerover themlieden laste correctie
gepretendeert wiert naer bevindt van saeke, waerop door den Greffier van het Gulden
van Ste Anthone eenighe discoursen wierden gesproken, doch heeft soo verre
gecommen van te sustineren dat het zelfde Gulden daerover niet en conde gecorrigiert
worden door andere Guldens, ende dat tselve themlieden kennisse niet en stont, doch
de voorseyde andere Guldens, wt consideratie, hebben eenpaerlyck geseyt tselve
voor dese reyse te laeten passeren sonder te trecken in consequentie, waerop de
voorseyde Greffier wederom heeft gepersisteert alsvooren, alswanneer byde andere
ghelast wiert daeran alsoo notitie ghehauden te worden, om daernaer voorder daerop
geresolveert te worden naer behooren.’

1696, 6 mei.

‘Geresolveert niet te schieten den Coninckgacy; synde nietmin, naer oude gewoonte,
de daeghen ghestelt tot dordinaire vergaderynghen ende tvernieuwen vande respective
Eeden.’
‘Ten voornoemde daeghe verthoont synde datter diversche persoonen waeren

subject an het kiesen van eene vande voorseyde Guldens die nochtans gheene en
hadden gecoren, is tusschen de selve Guldens eenpaerlyck geresolveert, ende de
Greffiers belast voorts te gaen, tot laste van alle de voorseyde persoonen, geene
gereserveert, ten effecte van een Gulden te kiesen, ende deselve te betrecken ter
justitie al ten gemeene coste vande vier Guldens.’
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1698, 5 october.

‘Door den Greffier van Ste Anthone voorengehauden dat sy van intentie syn te
vraeghen vande Stadt de wekelycke prysen ende kanne, ende versocht dat de dry
andere Guldens souden willen mede voughen ende deputeren commissarissen om
int Collegie te gaen, waerop dheeren van Ste Jooris hebben gheseyt te sullen kiesen
ende ten eynde dies resolveren.’

1699, 3 mei.

‘Ghevraecht synde ofmen dit anstaende somersaisoen soude spelen ende schieten
naer het Coninckschap, hebben die van Ste Michiels geresolveert niet te spelen, die
van Ste Anthone te schieten sonder te doen eenighe parade ofte formaliteyten ende
te bidden an dheeren van het Magistraet datmen soude moghen hebben dordinaire
silvere prysen, mitsgaders wekelycxsche cannen ende thene prysen, die van Ste

Sebastiaen syn geresolveert niet te schieten tot consideratie dat sy niet en syn in staet
ghelyck dander dry souvereyne Guldens, ende oock de quade conjuncture des tydts,
ende die van Ste Jooris hebben geresolveert oock niet te schieten, om de voorseyde
quade conjuncture des tydts, ende bydien syn die van Sinte Anthone overvoyst,
sullende nietmin dese an myn Ed. heeren Schepenen vander Keure overghedraghen
worden om daerop thebben hemlieder resolutie naer oude usantie. Synde op de
voordere resolutie by die van Ste Anthone van te versoeken de wekelycksche kanne
ende thene prysen andermael an de andere Guldens in deliberatie gheleyt, waerop
sy adhereren.’
‘Eyndelyck is by dheeren van Ste Jooris gheproponeert, of het niet noodich ende

geradich en waere datmen ten ghemeenen coste vande Majt soude versoeken
interpretatie, dat het syn intentie gheweest is int verleenen van het octroy tot innynghe
vande dootschulden vande Guldebroeders, dat
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daerinne soo wel begrepen syn de minderjarigghe als meerderjarigghe, is suclx
gheleyt in deliberaetie, waerop dheeren van Ste Michiel hebben geresolveert dat sy
hun dese propositie niet en willen andraeghen, dheeren van Ste Anthone draeghen
hun consent en syn van resolutie dat ten ghemeenen koste soude versocht worden
het voorgeseyde decreet ofte interpretatie met voorder versoeck by requeste te doen
dat in cas van difficulteyt de Majt soude gedient syn de rescriptie te vraghen by myn
Ed. heeren Schepenen vander Keure, als wesende superintendenten vande respective
Guldens, dheeren van Ste Sebastiaen adhereren hun naer de resolutie van dheeren
vanden aertsinghel Ste Michiel, ende die van Ste Jooris adhereren hun ande resolutie
van die van Ste Anthone, soo dat de voysen desen angaende egael staen.’

[1702-1796]

1702, 7 mei.

‘Gheresolveert door de jeghenwoordighe droeve ghesteltenisse des tydts, dit anstaende
somersaisoen niet te schieten naer het Coninckschap; synde nietmin den dagh van
elcx vergaderynghe vastghestelt.’

1703, 3 april.

Vertoog aen zyne Majesteit den Koning, door Schepenen van der Keure en Raed der
Stad Gent, ten einde de afschaffing der vier Hoofdgilden te bekomen:
Gedurende de oorlogen die zoo lang gewoed hebben, is men genoodzaekt geweest

het krygsvolk in de Gildehoven te legeren, of deze gestichten als hospitalen voor
zieke of gekwetste militairen, zelfs als stallingen voor de ruitery te gebruiken. Ook
is men verpligt geweest aen dezelve veelvuldige werken te verrichten, nieuwe kamers
aen te bouwen, ten einde dezelve voor hunne nieuwe bestemming geschikt te maken.
Van daer menigvuldige onkosten en processen voor de Stad, in geval dat voornoemde
Gildehoven op hunnen

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



101

ouden voet zoudenmoeten hersteld worden. En nogtans zyn de vier Gilden niet alleen
ondienstige, maer zelfs bezwaerlyke instellingen of maetschappyen, bezonderlyk
voor lieden van geringen stand, die er in groot getal deel van maken, en alle zeven
jaeren verpligt zyn negen a tien pond groot te betalen, als het hunne beurt valt het
ambt van Proviseur te vervullen. Die Gilden zyn niet anders voor gemeene burgers
dan eene gelegenheid om geld te verteren, om te drinken en te spelen, van daer: ydele
hoofden en ydele beurzen, twisten en krakeelen, 't is al wat er van komt. Vele leden
latenmet den noen hun werk liggen, brengen het overig van den dag in de Gildehoven
door, en verteren daer 'tgeen zy vóór den noen gewonnen hebben. De stad Gent trekt
van die Gilden geen denminsten dienst, dewyl in andere steden van ons land dezelfde
Broederschappen de wacht optrekken en zich met de bewaring der Stads-poorten
belasten. Daerenboven zyn de vier Gilden overladen met schulden, zoo verre dat die
van StAntone en van St Sebastiaen door hunne schuldeischers vervolgd zyn geworden
en bedreigd met executie.
Het afschaffen der voornoemde Gilden zoude des te voordeeliger in de

tegenwoordige omstandigheden voorkomen, daer het door zyneMajesteit is bevolen
eene lakenhalle op te richten, en dat men daertoe het Gildehof van St Jooris, te midden
der Stad gelegen, allerbest zou kunnen gebruiken. Overzulks zoude het onder alle
opzichten voordeelig zyn, dat de vier Hoofdgilden kwamen te onderblyven.
Vertoogers verzoeken dus, dat de Gilden afgeschaft en derzelver Hoven aen de

Stad afgestaen worden. De Gildebroeders zullen van hunne schulden ontslagen
worden. Het korps van honderd mannen, welke hunne vrystelling uit de burgerlyke
wacht van het Gilde van St Michiel afkoopen, zal in Stadsdienst overgaen.
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De aenvraeg van heeren Schepenen wordt door den Koning gunstig beantwoord. De
vier Hoofdgilden worden afgeschaft. Het Hof van St Jooris zal als lakenhalle gebruikt
worden; hetgene van St Antone, als logement voor oude officieren en soldaten; die
van St Sebastiaen en van St Michiel, als cazernen voor het krygsvolk. Alle lasten en
schulden der afgeschafte Gilden zal de Stad op zich nemen. Het goedvinden, dat zou
kunnen bestaen, zal in Stadskas gestort worden, ten profyte van bovengemeld
invaliden-huis. De commissien van vrystelling zullen op den zelfden voet als die
bezeten waren door het Gilde van StMichiel, aen de Stad overgaen. De vergunningen
van vrye jagt ten profyte van het Gilde van St Antone worden ingetrokken.

1719, 3 february.

Verzoek op herstelling van het Gilde van StAntone ondersteund en aenbevolen door
den Raed van Vlaenderen.
Afgeschaft gelyk alle de andere Gilden der Stad Gent, door het decreet van 3 april

1703, met verbeuring van huis en hof, meubelen, juweelen enz., wendt zich het Gilde
van St Antone tot den Keizer en vraegt om wettig en plegtig hersteld te worden, met
teruggaef van eigendom, meubelen, juweelen en van zyne aloude voorrechten. De
Raed heeft dit verzoek verzonden aen Stads Schepenen, en tot drywerf toe, geschreven
zonder antwoord te bekomen, hetgeen wil zeggen, dat heeren Schepenen niets goeds
in te brengen hebben tegen de herstelling van het Gilde. Hier op komen vervolgens
de besluitselen des Raeds neder: De Gilden zyn zeer nuttige instellingen, mede voor
den lande en voor de Stad; zy zyn ten allen tyde door de vorsten begunstigd geweest.
Verscheidene dezer vorsten hebben er zich als leden laten in schryven, en niemand
werd in het Magistraet benoemd zoo hy niet kon bewyzen van broeder

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



103

in het een of het andere dier Gilden te zyn. Wat de teruggave van eigendommen,
meubelen, juweelen betreft, niets is billyker. Wel is waer heeft de Staet recht om
byzondere eigendommen ten voordeele van het land uit te winnen, maer met
behoorlyke schadeloosstelling. Doch welk recht of belang heeft de Staet gehad om
aenmeubelen en juweelen de hand te slaen? Vervolgens moet het Gilde van StAntone
hersteld worden.

1752, 10 november.

Herstelling van het Gilde van St Antone.
‘Maria Theresia by der gratie Godts RoomsKeyserinne, Coninginne vanDuytslant,

van Hongarien, van Bohemen, van Dalmatien......alle de ghone die dese
teghenwoordighe sullen sien, salut.Wy hebben ontfangen d'oodtmoedighe supplicatie
ende requeste van Jacobus Noiret, Joannes De Bleecker, Joannes Baptiste De
Waghenere, Joannes Coppens, Gregorius Van Loo, Joannes De Smet d'aude, Pieter
De Bruyne, Albertus Doré, Joannes De Smet, Joannes Van Eechaute, FrançoisMorel,
Pieter De Smet, Sebastiaen De Roo, endeMarcusMarist, met consorten alle insetene
van onse Stadt Ghendt, inhaudende hoe dat de respective Guldens van den edelen
Ridder St Jooris, onderhauden met den voet ende cruysboghen, Sinte Sebastiaen met
den hantboghen, SteAntheunis met de busse, ende van den aertsenghel Sinte Michiel
onderhauden met den sweirde ende andere waepenen binnen de voorse Stadt by acte
van den 3 april 1703 ghesupprimeert synde geweest, daer naer het voornoemde Gilde
van SinteMichiel op den 6 september 1706 erstelt was geworden in alle syne fonctien,
privilegien ende exercitien, mitsgaeders prerogativen daervan dependerende soo
ende gelyck het zelve te vooren was geweest, als oock het voorse Gulde vanden
edelen Ridder Ste Jooris by opene

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



104

brieven van den 12 november 1727, ende het voorseyde van den edelen Ridder Ste

Sebastiaen, by opene brieven van octroy van den 20 april 1731, ter reserve alleen
dat zy daer by versocht ende becommen hadden eene nieuwe erectie, mits de
becommertheden van het aut ghesupprimeert Gulden voortsgecommen soo door
troubelen van oorloge als andersints, dat de verthoonders bevonden, datter van het
Gulde van den voornomden SteAntheunis verleent uyt crachte van octroy van wylen
Keyser Carel den V ende gheconfirmeert by wylen de Aertshertoghen Albertus ende
Isabella den 16 january 1611 nogh exteerden ofte in leven waeren eenighe aude
confreers de welcke hun uyt vreese van gelycke becommertheden ofte schulden
daermede het selve Gulde saude moghen belast syn hun niet en durfven presenteren
tot erstellynghe ofte retablissement van diere, mits hunlieden Guldenhuys naer daete
van de selve suppressie door Schepenen van der Keure onser voorse Stadt altydt ende
tot den dagh van heden gebruyckt is geworden tot een hospitael van onse troepen als
andersints, ende de gheannexeerde erfven, alwaer de confreers van het ghesupprimeert
Gulde hun exercitienwaeren doende, uyt crachte van decreet vercocht waeren geweest
voor merckelycke somme van pennynghen, ende alsoo de verthoonders de voorseyde
exercitien geerne sauden willen ernemen, ende dat sy verhopen datter daertoe met
den eerstenmenighvuldighe treffelycke persoonen sullen oock gheamunieert worden,
hebben sy ons seer oodtmoedelyck gebeden hun onse opene brieven te verleenen tot
d'erectie van een nieuw Gulden van de caloveniers, canoniers ende busschieters,
onder den titel van den heylighen Antheunis, met alsulcke vryheden ende
preeminentien gelyck voor desen geploghenwas, ofte alsulcke andere als ons believen
saude sonder hun verthoonders ofte desselfs naercommelynghen, in eenighermanieren
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nochtans verobligeert te worden aen eenighe schulden van het voornomde
ghesupprimeert Gulde. Doen te weten dat wy, het ghene voorschreven is aengemerckt
ende daerop het advys gehadt van de Schepenen van der Keure van onse Stadt Ghendt,
geneghen wesende ter oodtmoedighe bede ende begeerte van deselve Supplianten,
hebben hun toegestaen, gegunt, verleent ende gheconsenteert, toestaen, gunnen,
verleenen ende consenterenmits desen, dat sy sullen moghen oprechten de voorseyde
nieuwe Gulde, onder den titel van den heylighen Antheunis, op laste ende conditie
dat de supplianten gehauden sullen syn hun te voorsien op hunnen coste van eenen
behoorelycken huyse, tot hunne exercitien ende andere gebruycken, waervan sy hun
niet en sullen moghen bedienen aleer van ons, over deselve, onse amortisaetie brieven
becommen te hebben, dat sy hun in gheenen tydt niet en sullen moghen presenteren
ten platten lande, met de bussen, om de jachte te exerceren, alsoo hunne voorsaeten
hier voormaels dat ghepretendeert hebben te doen, verclaerende voorts, dat de
Supplianten niet gehauden en sullen syn aen de betaelynghe van de schulden der
aude ghesupprimeerde Gulde, ende eyndelyck, dat aleer de voorseyde exercitie te
ernemen, sy verobligeert sullen syn aen die Schepenen van der Keure van onse Stadt
Ghendt een project van reglement te presenteren, om by de selve gheapprobeert ende
ghedecreteert te worden, ontbieden daer omme ende bevelen onse seer lieve ende
getrauwe die Hooft ende Presidenten ende luyden van onse priveen ende grooten
Raeden, President ende luyden van onsen Raede in Vlaenderen, ende alle andere
onse rechteren, Officieren ende Ondersaeten, die dit, aengaen sal, dat sy van dese
onse tegenwordighe gratie ende octroy, inder vueghen endemaniere soo voorschreven
is, de voorse Supplianten doen laeten ende gedooghen, volcommentlyck ende rustelyck
genieten
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ende gebruycken, sonder hun daerinne te doen ofte laeten geschieden eenigh hinder,
letsel ofte moeyenisse ter contrarie, want het ons alsoo gelieft. Des toorconden hebbe
wy onsen grooten seghel hier aen doen hanghen. Gegeven in onse Stadt Brussel, den
10 november in 't jaer ons Heere 1752 ende van onse rycken het derthiende, ende
was onderteeckent Steenh. Vit, ende op de ploye stont: by de Keyserinne ende
Coninginne, in haeren Raede, ondt J.J. Le Roy, ende was uythangende de waepen
van haere voorseyde Majestydt in rooden wasse met dobbelen sterten.’

1752(1), 19 november.

‘Actum in extraordinaire vergaederinghe van de heeren gheassocieerde tot
oprechtynghe van het Souverain Hooftgilden van den H. Anthonius, onderhauden
by de coluvriniers, canonniers ende busschieters binnen de Stadt Ghendt, den 19
november 1752.’
‘Ten voornoemden daeghe, syn ghecompareert alle de gheunieerde (uytghenomen

Sr Sebastianus De Roo, die buyten dese Stadt was), de welcke openende de brieven
van octroye aen hun by de Majt verleent, ende naer lecture der selve, eenstemmigh
resolveerden datter tot beter directie deser Confrerie hoogh noodigh was te maecken
ende verkiesen eenen Eedt, conforme aen de andere Souveraine Gilden deser Stadt,
dit voor een jaer, ende onder expresse conditie, dat elck niet alleenelyck en saude
moeten content syn met het officie waer toe hy saude verkosen worden, maer oock
het selve gheduerende een jaer saude moeten bedienen, sonder eenigh vergelt,
ingevolghe van welcke

(1) Deze beslissing en andere die volgen, voorafgegaen van het teeken ‘zyn getrokken uit het
boek voor titel voerende: Resolutie boeck vande Confrerie vanden H. Antonius, begonst
sedert de erectie ende erstellinge vande selve Confrerie die gebeurt is den 10 november
1752.
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resolutie, soo isser, omnium votis, verkosen tot Prost deser Confrerie heer ende
meester Amandus-Josephus Van Aelbroucq, priester, welcken voornoemden heer
van een ieder afgenommen hebbende de voysen, soo isser, door pluraliteyt van
stemmen, verkosen voor Heuverdeken d'Hr Jacobus Noiret, voor Deken Sr Joannes
Jacobus DeGrave, ende voor Proviseerders Sr Joannes Coppens, Sr Joannes-Baptiste
De Smet, Sr Joannes-Baptiste De Waghenere, Sr Petrus Willems, Sr Sebastianus De
Roo ende Sr Petrus De Smet, voor Ontfangher Sr Joannes De Bleecker, voor Deken
van de schutters Sr Franciscus Van Elegem, Greffier Sr Petrus-Joannes De Bruyne,
Capiteyn Sr Joan. De Bleecker, voor Guidon Sr Gregorius Van Loo, fs P., Constabel
Sr Joan.-Baptiste De Smet junior, Alpheris Sr Joannes-Petrus Van Eechaute, ende
voor Bailliu, Sr Franciscus Morel, de welcke het selve alsoo hebben aenveirt, in der
manieren voorschreven, synde ten selven daeghemet ghemeenen consente aengestelt
voor Cnaepe Joannes Cools, ende voor Recreatiefmeester Carolus Van Gusseme,
aldus wel ende ter goeder trauwen gheresolveert, gevoyst ende gheapprobeert. In
teecken der waerheyt is dese by den voornoemden heer Prost benevens den Greffier
onderteeckent, date ut supra. (Ondt) A.-J. Van Aelbroucq praep. S. Anton. P.-J. De
Bruyne, Greffier.’

1752, 23 november.

‘Actum in extraordinaire vergaederinghe van Heuverdeken, Deken ende Eedt van
het Souverain Hooftgilden van den heylighen Anthonius onderhauden by de
coluvriniers, canonniers ende busschieters, binnen dese Stadt, den 23 november
1752.’
‘Ten voornoemde daeghe syn ghecompareert de Heuverde ken, Deken,

Proviseerders, Capiteyn, Deken van de schutters, Greffier, Guidon, Constabel,
Alpheris en Bailliu, de welcke resolveerden dat aengesien den Ontfangher Sr de
Bleecker
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alreede een merckelycke somme hadde ghedebourseert, tot betaelynghe van de
oncosten, soo van de ghonne gheresen op het vervolgh van het becommen octroy,
als andere alreede betaelt ende nogh te betaelen, men niet beter nogh proffytiger en
conde doen, dan te lichten eene somme van vyftigh ponden grooten wisselgelt, ten
minsten intreste doendelyck, t'welcke alsoo, met ghemeenen consente, is goetgekeurt,
daerenboven dat men saude voorts procederen tot het becommen van decretement
op het geprojecteerde reglement, ende daertoe te presenteren requeste aen myne
Edele heeren Schepenen van der Keure deser Stadt, mitsgaders voort te vaeren met
het coopen van een huys op de Slypstraete bequaem om een Hof en schutbaene te
maecken, ten besten coop dat het doendelyck is, op conditie dat men tydt sal hebben
om den coop finabelyck toe te slaen, tot dat wy van de Majestydt sullen becommen
hebben de brieven van amortisatie, ende in cas wy die niet en conden becommen,
dat den coop sal onderblyven. Aldus gheresolveert, enz. (Get.) P.-J. De Bruyne.’

1752, 23 november.

Statuten van het Gilde van St Antone, bevattende het reglement voor de verschillige
bedieningen en waerdigheden in het Gilde, de schietingen, de burgerlyke en
godsdienstige verpligtingen. Gemelde statuten werden goedgekeurd door Schepenen
van der Keure, op gunstig advies van den Hoogbaljuw van Gent, den 6 december
1752.

1732, 22 december.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van Prost, Heuverdeken, Deken,
Proviseerders ende van alle de voordere heeren vanden Eedt van het Souverain
Hooftgilden van den H. Anthonius. Ten voornoemde daeghe synde ghecompareert
den heere Prost, Heuverdeken, Deken,
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mitsgaders den geheelen Eedt, de welcke altemael op he dent waeren gedaeghtvaert,
soo Joannes Cools, Cnaepe, relateert, welcke presente heeren resolveerden dat
aenghesien het huys op Slypstraete aen dese Confrerie heel schaedelyck was, van
den coop van het selve te scheeden, mits dat d'heeren den ghedanen coop niet en
verstonden t'agreeren, mitsgaders datter tot meerder proffyt deser Confrerie
geraedigher gevonden wiert van de heeren leden deser provintie te versoecken een
dryhoeckte stuck landt, geleghen ontrent de nieuwe Coupure, by de Baerge caye,
ende danof te laeten maecken een plan door eenen gheexperimenteerden baes,
bovendien om de geduerighe byeencomsten te menageren, te authoriseren zes heeren
Confreers, die deselve saecke sullen versoecken ende uytvoeren, sonder nochtans
van den bauw te maecken positif accort, sonder consent van den vollen Eedt,
ingevolghe van welcke resolutie, voor ghecommitteerden gestelt syn den heer Prost,
den heer Heuverdeken, den Deken, Sr Jan-Baptiste De Smet, Sr De Bleecker, den
Greffier, ende SrA.-F. Van Haerde, de welcke het geresolveerde van morghen sullen
moeten in t'werk stellen, bovendien dat oock door den Ontfangher sal besorgt worden
het maecken van den standaert, vendel ende alle voordere noodighe ornamenten
deser Confrerie, ende die soo veele doendelyck is, gereet te hebben jeghens den
feestdagh van den H. Anthonius onsen patroon, dat oock sullen gedruckt worden de
briefkens om de Confreers te vermaenen, van gelycken de reglementen deser
Confrerie. Hebbende Sr Frans Morel ghesangeert met Sr Van Eechaute, soo dat Sr

Eechaute nu sal wesen Bailliu ende SrMorel Alpheris; mitsgaders is voor Proviseerder
gestelt Sr Adrianus-François Van Haerde.’

1753, 17 january.

‘Syn volgens het gestatueerde ende
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gedecreteerde ordonnantie gedagvaert alle de heeren Confreers deser Confrerie, de
welcke gecompareert synde, ende betaelt hebbende hunne redemtie, hebben wy desen
eersten feestdag van onsen patroon den heyligen Anthonius gesolemniseert, met eene
solemnele misse, inde kercke van Sinte Nicolaes, ende van daer ten banquette onder
het losbranden van het kanon van desen Gilden.’

1753(1), 24 maert.

‘Actum ter vergaederinghe extraordinaire van onder Coninck, Proost, Heuverdeken
ende Proviseerders van het Souvereyn Gilde vanden Ed. Ridder mynheer St Jooris,
binnen de Stadt Ghendt, op de groote Gilde camer.’
‘Ten voornoemden daeghe, ten thien uren en half voor middagh, den ghemelden

Eedt, benevens den gonnen van den Souvereynen Gilde van den Aerts-engel Sinte
Michiel, ende den Eedt van het Gilde van den Edn Ridder St Sebastiaen vergaedert
synde op de voorseyde camer, syn aldaer ghecompareert Sr Joannes DeGrave, Deken,
ende Joannes De Bleecker, d'heer Jacobus Noiret, Heuverdeken, heer
Joannes-Amandus Van Aelbroucq, Proost, gecommitteerde van het Gilde van St

Anthone, binnen de voorseyde Stadt Ghendt, de welcke hebben gheexhibeert het
Keyserlyck octroy aen hun verleent van daten, 13 november 1752, versoeckende
inghevolghe van dien, als een Souvereyn Gilde gheadmitteert, erkent ende
gherespecteert te worden, soo van het voornoemde van St Jooris als van St Michiel
ende St Sebastiaen, met belofte vande selve Gildens reciproquelyck te eeren ende
vriendtschap te bewysen, gelyck de selve elckanderen syn doende; bydien wiert, by
de gemelde dry Gildens van St Jooris,

(1) Uit het Resolutieboeck vande vier Guldens, fo. 142.
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StMichiel ende St Sebastiaen, het voornoemdeGilde van StAnthone achtervolghende
hemlieden voorseyde vercreghen octroy, voor een Souvereyn, wettigh ende vierde
Gilde erkent met belofte van hun in diervoughen te sullen eeren ende respecteren,
soo sy insgelycx aen de voorseyde dry Gildens beloft hebben te sullen doen, ende
wanof aen het voornoemde Gilde van St Anthone verleent is acte in forma.’

1753, 24 maert.

‘Syn op het versoeck vande andere Souveraine Confrerien deser Stede, gecompareert
ter Gilde kamer van de Confrerie van Ste Jooris (alwaer de gecommitteerde van de
Confrerien van Sinte Michiel ende van Ste Sebastiaen vergaedert waeren), den heer
Prost ende den heer Heuverdeken van desen Gilden, geassisteert met Sr

Adrianus-Fransciscus Van Haerde, Proviseerder, ende Sr Joannes De Bleecker,
Ontfanger en Capiteyn, de welcke naer dat aen hun was vooren gehouden, dat de
nieuw erstelde Confrerien aen de andere moeten overbringen hun bekomen octroy,
aleer sy konnen erkent woorden als Souveraine Confrerie, ende naer dat aen hun
waeren vooren gelesen de acten daer anne conform, hebben sy, in voldoeninge van
diere, geexhibeert het origineel octroy by de Majesteyt aen ons verleent, naer lecture
van welcke, d'heeren gecommitteerde van de dry voornoemde Confrerien hun hebben
gefeliciteert, ende dese Confrerie erkent voor een Souverain Gilden, ende 't selve
alsoo t'hunnen boecke geannotteert, waer naer wy in corpore syn gemarcheert naer
de schermschole, ende van daer met hun, beneffens de Confrerien van Ste Jooris ende
Ste Sebastiaen, naer de kercke van SteAnna op het Sant, om te hooren ende assisteren
in het uytvaert van den heer Fotergil, Koninck der Schermers, synde onsen eersten
publicquen act die wy als Souveraine Confrerie hebben gedaen; om welcke reden
geresolveert is 't selve te
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annotteren t' onsen resolutieboecke, omme te valideren als naer behooren. Actum ut
supra. (Get.) P.-J. De Bruyne, Greffier.’

1753, 1 april.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van Prost, Heuverdeken, Deken ende
Proviseerders deser Confrerie van den heyligen Antonius, binnen de Stadt Ghendt.’
‘Ten voornoemde daege, synde volgens relatie van Joannes Cools, Knaepe, by

billiette gedagvaert alle de heeren van den Eedt deser Confrerie, de welcke ten
meerderen deele gecompareert synde, eenstemmig resolveerden, datter tot beter
politie ende naerder unie deser Confrerie, noodig waeren, onder de heeren van den
Eedt geobserveert te woorden, eenige constitutien ende regels boven de gonne
begrepen in het reglement gedecreteert by myn Edele heeren Schepenen vander
Keure, 't welcke gemerckt, soo hebben de voornoemde heeren geconcipieert ende
geresolveert voortaen te achtervolgen ende onderhouden het gonne naerschreven.’
1. ‘Alvooren sal in het toekomende den Eedt gereguleert woorden ende bestaen

in vyfentwintig dienende heeren ofte wel meer, indien't d'heeren van den Eedt
goetdenckt, als te weten boven d'heeren Coninck ende Prost, eenen Heuverdeken,
eenen Deken, veerthien heeren Proviseerders, eenen Greffier, eenen Deken vande
schutters, eenen Capiteyn, eenen Guidon, eenen Lieutenant of Constabel, eenen
Bailliu ende eenen Alpheris.’
2. ‘Sullende de selve gecoren woorden by meerderheyt van stemme, ende sal elck

syn offitic waertoe hy gecoren is geduerende den gestelden tyt, sonder eenigen
tegenseg, moeten bedienen, ten waere sy met consente vanden Eedt eenen anderen
Confrere presenteerden die de selve bedieninge in hunne plaetse wilde aenveirden.’
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3. ‘Den Eedt sal vernieuwt worden alle jaeren, ofte wel blyven continueren, indien
't de dienende heeren (die den Eedt moeten veranderen) goetvinden, sullende alle
Confreers gehouden syn, elck 't synen toure, te dienen, ende als het ront is, wederom
aenkomen, op pene van te moeten betaelen alle de onkosten die geduerende den tyt
van syne bedieninge t' synen laste souden komen te vallen, boven eene boete van
vyf schellingen grooten ten proffyte deser Confrerie.’
4. ‘Maer den Eedt (reden hebbende hun daer toe moverende) sullen mogen iemant

in den Eedt stellen, schoon synen tour noch niet en waere gekomen, sonder aen het
Corpus te moeten declareren, waerom sulcx gebeurt, ende sal den gonnen alsoo in
den Eedt gestelt synde, het selve moeten bedienen op pene als boven.’
5. ‘Den heer Prost (indien hy Confrere is) sal naer den heer Koninck den eersten

voys hebben in den Eedt, ende andersints vry wesen in alle banquetten ende onkosten
den Gilde regaerderende, beneffens den heer Koninck soo ende gelyk art. 13 van de
gedecreteerde ordonnantie int regard van den heer Koninck is gestatueert.’
6. ‘D'heeren Heuverdeken en Deken sullen naer den heer Koninck en Prost het

opperste gezag hebben, in alle by-een-komsten, ende aen de te veel sprekende
Confreers silentie imposeren, sullende een ieder hem naer d'orders der selve moeten
reguleren op pene van arbitraire correctie.’
7. ‘Item sullen d'heeren Proviseerders, naer rang, het gonne in den voorschreven

art. vervadt, moeten subministreren, sullen oock arbiters wesen in alle mefaiten, ende
besorgen dat d'ordonnantien pointuelyck worden achtervolgt.’
8. ‘Den Greffier sal getrouwelyck moeten opschryven ende ten boecke stellen alle

de resolutien, soo in ordinaire als extraordinaire boeten en eeden getrocken, ende die
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(beneffens alle andere saecken ende acten dese Confrerie regaerderende)
onderteekenen, die daertoe by desen wort geauthoriseert, wordende van nu voor altyt
soodanige acten ende resolutien, by hem alreede onderteekent ende noch te
onderteekenen, gehouden voor goet ende vanweirden ende voor soo vele noodt, mits
desen geapprobeert ende geratificeert.’
9. ‘Den Deken van de schutters sal notitie houden ende ontfanck nemen van de

boeten van den Eedt, ende die distribuere, soo hier naer sal gereguleert worden, synde
het gonne van syn offitie voorder dependeert begrepen in de gedecreteerde
ordonnantie.’
10. ‘De bedieninge van de heeren Capiteyn, Guidon ende Alpheris, bestaet inde

marche, de welcke gereguleert sal worden conform aen de andere Souveraine
Confrerien deser Stede. Sullende den Guidon in consideratie van d'onkosten by hem
t' elckens te draegen, vry wesen in alle banquetten, wel verstaende nochtans indien
hy niet mede en schiet.
11. ‘Den Constabel sal alleene de sorge hebben van het kanon, te weten als er

moet geschotten woorden in rejouissancen ofte andersints, sonder dat hem iemant,
met het laeden ofte afschieten van het selve (sonder syn orders) sal mogen bemoyen,
op pene van te moeten betaele soodanige boete, als de heeren van den Eedt sullen
vinden te behooren.’
12. ‘Het offitie van den Bailliu is begrepen inde gedecreteerde ordonnantie.’
13. ‘Den heer Koninck ofte in syn absentie den heer Prost, Heuverdeken ofte

Deken, sal vermogen boet ende eedt te leggen als het hem gelieven sal (den noodt
sulcx vereysschende) ende sullen alle de heeren van den Eedt te vooren door den
Knaepe behoorelyck by billiette gedag-
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vaert synde, gehouden syn aldaer te comparerenmet het slaen van den lesten klokslag
van de ure die in het billiet sal gemarqueert syn, op de boete van zes grooten.’
14. ‘Doch indien hy niet en quaeme met den lesten klokslag van de eerste alf ure

daer naer, sal verbeuren noch een gelycke boete van zes groote.’
15. ‘In alle boet-en-eeden, sullen de presente vervangen d'absente, ende sullen alle

saecken by pluraliteyt van voysen gedecideert ende vaste gestelt worden, nemaer de
voysen egael synde, sal den heer Koninck ofte in syn absentie den heer Prost, ofte
Heuverdeken, eenen dobbelen voys hebben den welcken de saecke sal decideren.’
16. ‘Het geresolveerde sal pointuelyck achtervolgt worden sonder dat het iemant

sal georloft syn het selve te veranderen ofte syn gegeven woort te retracteren, niet
meer op pretext van absentie als andersints, op pene van nulliteyt boven soodanige
boete als de heeren vanden Eedt sullen vinden te behooren.’
17. ‘D'heeren Confreers sullen in alle byeenkomsten malkandere respect draegen,

ende en sullen niet vermogen te schreeuwen nochte disputeren, vele minmalkanderen
injurieeren, maer sullen paisibelyck moeten aenhooren de propositien die alsdan
sullen vooren gehouden worden, waer op elck syn resolutie gevraegt synde, sal een
ieder t' synen toure, syn goetdencken lieberlyck sonder dissimulatie moeten
uytspreken, ende syn gevoelen met soodanige reden mogen verstercken als het hem
gelieven sal, sonder dat het iemant sal georloft syn een ander te interomperen, maer
soo haest iemant door den presiderenden heer geboden wort te swygen, sal 't selve
anstonts moeten doen op pene als boven.’
18. ‘Het gonne inden boet en eedt of andersints
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geresolveert wort, sullen d'heeren moeten secreet houden op de boete van vyf
schellingen grooten.’
19. ‘Alle derde sondaegen van elcke maent, sal den heer Prost in de kercke van

Ste Michiels, smorgens ten thien uren, lesen ofte doen lesen eene misse ter eeren van
den H. Antonius, onsen patroon, op dat Godt, door syne voorspraecke, dese Confrerie
soude gelieven te protegeren ende de Confreers bewaeren van alle ongelucken, soo
in het schietspel als andersints, in welcke misse de heeren van den Eedt sullen moeten
compareren op de boete van zes grooten. (Sullen oock moeten compareren in den
ordinairen boet en eedt, volgens resolutie van den 2 maert 1755).’
20. ‘Alswanneer datter eenen Confrater komt te sterven, sullen alle d'heeren van

den Eedt het dood lichaem moeten vergeselschappen tot de plaetse daer het sal
begraeven worden, op den voet en maniere als by de andere Souveraine Gildens is
geplogen, ende oock hooren den lyckdienst ofte uytvaert, sullende de non
comparanten, behoorelyck door den Knaepe vermaent synde, betaelen eene boete
van twaelf grooten.’
21. ‘D'heeren van den Eedt sullen gehouden syn jaerlyckx, op den feestdag van

den heyligen Antonius, naer het eyndigen van den Goddelycken dienst, te komen in
de maeltyt die alsdan sal gehouden woorden, op pene van te moeten betaelen hun
contingent in de bekostinge van het selve.’
22. ‘Men sal, soo in de boet-en-eeden als andersints, geene andere excusien

anveirden als sieckte, ofte absentie buyten dese Stadt, in welck geval sy sullen moeten
d'advertentie doen aen den Knaepe, op pene van te incurreren de daer op gestelde
boete.’
23. ‘Den ontfanck van alle de boeten, als oock de schaele ende offerpenningen in

de misse, sal genomen worden by den heer Deken van de schutters den welcken die
sal moeten
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distribueren, eerst aen den Prost, over het celebreren van de missen, tot zes Guldens,
daer naer aen de kercke voor het wasch etca, acht schellingen grooten, ende het
resterende sal by de heeren van den Eedt verteirt worden t'elcker veranderinge van
den Eedt, sullende niet min de boeten van het schietspel etca, gementionneert inde
gedeereteerde ordonnantie, komen in de gemeene kasse van den Ontfanger, ende de
gonne gestatueert ten proffytte van den autaer ende van wasch geemploveert worden
tot betaclinge van de solemnele misse op den feestdag van den heyligen Antonius,
vercieringe van den autaer, ende alle het gonne d'heeren van den Eedt voorder sullen
goetvinden ende ordonneren.
24. ‘Welcke voorschreven artickelen vooren gelesen synde aen de generaliteyt

deser Confrerie, daer toe by billiette op heden behoorelyck gedagvaert, de welcke
de selve eenpaerlyck hebben goetgekeurt, geapprobeert ende gelaudeert, mitsgaeders
geresolveert ende vaste gestelt de selve in 't toekomende pointuelyck te sullen
achtervolgen ende onderhouden, daerenboven, dat alle het gonne voorschreven sal
worden geannotteert ten resolutieboecke deser Confrerie, ende by onsen Greffier
onderteekent. Actum desen eersten april 1753, t'oorconden, P.-J. De Bruyne, Greffier.’

1753, 3 april.

De volgende brief wordt toegestuerd aen Schepenen vander Keure:
‘Supplierende verthoonen reverentelyck Heuverdeken, Deken ende Proviseerders

van het nieuw erstelde Gilde van den H. Anthonius onderhouden mette busse ende
andere waepenen binnen dese voorseyde Stadt, dat sy onlangs van UEd. hebben
versocht om by provisie hunne exercitie te mogen nemen in den hof van Plaisance
op Tichelrye, welck versoeck UEd: ghedient syn geweest aen de Supplianten te
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ontseggen, ter causen d'arme schole deser Stadt daer aen te contegue is gelegen, ende
alsoo Supplianten Gilde niet en can bestaen sonder exercitie, sauden de Supplianten
de selve exercitie geerne doen in eene herberghe, daer voor teecken uytsteeckt het
Zas, recht over den platten Steeger, van achter uytcomende op de Nonnemeerschen,
alwaer geen peryckel en can ontmoet worden, als synde eene plaetse buyten weghe
ende uyt den volcke, oorsaecke de Supplianten hun andermael keeren tot UEd.’
‘Ootmoedelyck biddende de selve believe ghedient te wesen, by provisie te

consenteren dat de Supplianten sullen mogen doen hunne exercitie in de voorseyde
herberghe het Zas, op de conditien als by den regel ende ordonnantie van Supplianten
Gilde vermelt. 't Welcke doende, enz. Geteekend, De Backer, Pr.’
‘Schepenen committeren ten effecte in desen versocht, Mher Pierre Louis

burghgraeve Vander Varent, benevens den onderschreven Secretaris, die dagh
prefigieren op hedent ten twee uren naer middagh, omme naer examinatie van de
plaetse in desen gedesigneert ende hemlieden rapport gehoort, voorder te worden
gedisponeert. Actum in 't Collegie den 3 april 1753. (Ondt) G. Gobert.’
‘Schepenen, gehoort het rapport van hemlieden gecommitteerde ende op alles

geleth, accorderen dat de Supplianten, ter plaetse in desen vermelt, sullen moghen
doen d'exercitie van hun schietspel, alles by provisie ende mits maeckende den
schietdoel ter hooghde als de selve aen commissarissen is aengewesen, te weten dat
den selven doel sal moeten hoogher wesen als Stads achterliggende vesten. Actum
in 't Collegie den 4 april 1753. (Ondt) G. Gobert.’

1753, 23 april.

‘Actum ten daege van de eerste schic
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tinge om de prysen van plaisier gejont door den heer Prost van het Souverain Hooft
Gilden van den H. Antonius, binnen Ghendt. Ten voornoemden daege relateerde
Joannes Cools, Knaepe, gedagvaert t' hebben geheel de generaliteyt deser Confrerie,
soo wel de heeren van den Eedt, als de gonne daer buyten, de welcke gecompareert
synde eenstemmig resolveerden dat het om diversche redenen noodig was, tot naerder
resolutie, te doen eenige veranderinge aen de artikelen in de gedecreteerde ordonnantie
gestatueert, nopende het schieten om de prysen in het blaisoen, soo ist, dat d'heeren
Prost, Heuverdeken, Deken, Proviseerders en voorder heeren Confreers deser
Confrerie, verklaeren hun intentie te wesen, dat tot naerder resolutie soo voorseyt is,
de prysen sullen gewonnen worden inder manieren naerschreven:
Den eersten prys sal geproffiteert worden by den gonnen schietende in dry scheuten

het meeste getal.’
‘Den tweeden by den gonnen schietende in gelycke scheuten het meeste getal daer

naer, in beede gevallen, 't sy dat alle dry hun scheuten in het blaisoen syn ofte niet,
wel verstaende nochtans dat twee scheuten binnen het blaisoen sullen geprefereert
syn voor eene scheute, ende dry voor twee.’
‘Ende den derden prys by den gonnen in dry scheuten schietende de kortste maete.’
‘Aldus met gemeenen consente geconcipieert ende geresolveert, enz.’

1753, 29 mei.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van de Confrerie van den H. Antonius:
De heeren van den Eedt resolveren, dat aengesien de Confrerie, tot betaelinge van

diversche noodige saeken, moet aen haere beschikking hebben een groote
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somme, vinden geraedig op te lichten 100 wisselgelt op lyfrente.’
‘Nota. De lichtinge van de lyfrente, in de nevenstaende resolutie vermelt, is

onderbleven.’

1753, 12 juny.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van het Souverain Hooft-Gilden van den
H. Antonius. Ten voornoemden daege synde gecompareert den meerderen deele van
de heeren van den Eedt, de welcke vergaedert zynde eenstemmig resolveerden, dat
het noodig was, om diversche redenen, ende wel naementlyck, tot meerder eere ende
luyster deser Confrerie, dat tot de anstaende processie generale souden begroet worden
alle de heeren Confreers van desen Gilde, soo wel die van den Eedt als de gonne
daer buyten, daer toe noch in acht genomen hebbende d'obligatie die d'heeren
Confreers hebben van te compareren t' elcken wille ende vermaene van den Eedt,
volgens het dispositif van het 17e art. van onse ordonnantie, welcke gemerckt, isser
goetgevonden, alle de heeren Confreers te doen dagvaerden ten fyne sy op den 21
deser, wesende den feestdag van het Alderheyligste, souden compareren, smorgens
ten 9 uren, ten Hove, voorsien met behoorelyck sygeweire, op de boete van dry
stuyvers, om van daer in corpore te gaen naer het Capittel van Ste Baefs, ende aldaer
afwachten de komste van het venerabel, mitsgaders het selve op onsen rang te volgen
den geheelen tour van de processie, op noch eene boete van vyfthien stuyvers, ende
alsoo samen dry schellingen grooten, sonder dat het iemant sal georloft syn,
geduerende den tour der selve processie, sonder expresse permissie, daer uyt te
scheeden, ende naer het eyndigen van der selven, het Gulden Vlies te conduiseren
tot den huyse van den Heuverdeken, welcke permissie nochtans, by de heeren Prost,
Heuverdeken ende Deken sal mogen verleent
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woorden aen de Confreers daer toe praemende redenen hebbende. Aldus geresolveert
goetgekeurt ende geapprobeert, soo wy het selve goetkeuren ende approberen by
dese, met consent dat danof aen de heeren Confreers, communicatie sal verleent
woorden, in teeken der waerheyt hebben wy dese doen teekenen by onsen Greffier
omme te valideren als naer behooren. (Get.) P.-J. De Bruyne.’

1753, 4 july.

‘Ten voornoemde daege exhibeerde den heer Heuverdeken seker missive draegende
de daete van den derden july 1753, aen hem toegesonden by Hooftman Koninck,
Dekens, Capiteyn etca, van het Gilden van den H. Antonius, geseyt Colvenieren der
Stede van Aelst, inhoudende hoe dat sy by resolutie hadden vastgestelt, van op den
vyfden ditto, binnen de voornoemde Stede van Aelst, op te rechten dry prysvogels,
omme by de liefhebbers afgeschotten te worden, waer toe sy ons waeren noodende,
biddende dat wy aldaer souden willen verschynen ten daege voorschreven, met onse
ordinaire bussen ofte doelstocken, niet getrocken synde, en op de voordere conditien,
by de selve hunne getrocken resolutie te bevinden, en ten daege van de schictinge
vooren te lesen, al het welcke gemerckt, soo isser geresolveert, aen het versoeck der
voornoemde heeren te voldoen, mitsgaders dat alle de gonne die het soude gelieven,
lieberlyck, ongedwongen, ende 't hunner particulieren koste, sullen mogen derwaerts
gaen, waer toe hun anstonts hebben gepresenteert, d'heeren Prost en Heuverdeken,
de Srs P.F. Barth, Joannes De Bleecker, Gregorius Van Loo, L. Wynants,
Vandereecken, F. Van Menschbrugghe en Fr. Morel, aen de welcke met gemeenen
consente is mede gegeven, eenen brief van antwoorde, ende hebben de voornoemde
heeren beloft hun aldaer te laten vinden ten daege ende ure geprescribeert.’
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‘Ingevolge van de voorenstaende resolutie, syn op den vyfden july, de heeren by de
selve resolutie vermelt, vertrocken met eene voituere naer de Stede van Aelst, 's
morgens tusschen ses en seven uren, ter presentie van diversche bystaende Confreers
en my onderschreven. (Get.) P.-J. De Bruyne, Greffier.’

1753, 8 july.

‘Actum in de schietinge. Ten voornoemden daege, schietende naer de prysen van
plaisier, twintig heeren Confreers, soo isser verschil geresen, nopende het verstant
van het gonne te vooren in de eerste schietinge geresolveert was, aengaende het
winnen van den derde prys, te weten, of om te hebben de kortste maete, men moest
meten alle twee de scheuten, ofte maer eene, en of twee scheuten oock waeren
geprefereert voor eene, gelyck in het winnen van de twee andere prysen, over de
decisie van welcke d'heeren divers van sentiment synde, te meer alsoo het by de
voornoemde resolutie niet precies en was uytgedruckt, soo is het selve met gemeene
toestemminge geleyt in voysen, alswanneer met 17 voysen jegens 3 is vastgestelt
dat den naesten aen de pinne sal profitteren den derden prys, soo wel met eene scheute
blaisoen als met alle drye, vervolgens, dat maer de naeste scheute en sal mogen
gemeten worden. Aldus gevoyst ende by de schietende Confreers geapprobeert,
(onder de welcke waeren den meestendeel van den Eedt), mitsgaders geresolveert
in 't toekomende te sullen achtervolgen.’

1753, 11 july.

‘De heeren van den Eedt resolveeren, dat niet jegenstaende by het 32 artile van onse
gedecreteerde ordonnantie expresselyck verboden is van geen lonckmachienen noch
schietwyserkens te mogen stellen op onse bussen, het even wel geraetsaem was om
diversche redenen
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het selve te permitteren, ende wel namentlyck, om dat het in alle de andere steden
van Vlaenderen, en Brabant gepermitteert wort ende het gebruyck is; alle het welcke
overmerckt, hebben d'heeren van den Eedt goetgevonden, al eer dien aengaende iet
positifs te besluytten, daer over te vraegen het advis van de generaliteyt van desen
Gilden, mitsgaders de selve te convoceren jegens den 15 deser loopende maent july
1753.’

1753, 12 oogst.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van Prost, Heuverdeken, Deken ende
Proviseerders van het Souverain Hooftgilde van den H. Antonius. Ten voornoemden
daege synde d'heeren van den Eedt vergaedert, heeft Sr Van Elegem, Deken van de
schutters, hem beklaegt van door den Bailliu Sr Van Menschbrugghe, geinjurieert te
syn op den 9 deser loopende maent augusty binnen de kamer van den Hove, ter
presentie van diversche Confreers, hem tot meermaelen noemende vagabont, ende
andere schandaleuse ende injurieuse termen, directelyck strydende tegen onse
ordonnantie, ende goede unie deser Confrerie; alle het welcke by de vergaederde
heeren gemerckt, ende op alles geleth ordonneren aen den voornoemde Sr Van
Menschbrugghe, van publicquelyck voor den vollen Eedt, aen den voornoemde
Doeldeken, te vraegen excusie van syne gedaene injurie, ende voor boete te betaelen
tot twee schellingen groote, dit by moderatie, boven dat hy voor acht daegen van de
doelen ende schietspel sal gepriveert wesen, met interdictie van in 't toekomende
sulckx niet meer te doen, op pene van rigoureuser gecorigeert te worden.’
‘Ten selven daege is oock gecompareert Sr Van Menschbrugghe den welcken

adhererende aen de voorenstaende sententie, heeft aen Sr Van Elegem gevraegt
excusie van syne gedaene injurie, ter presentie van de heeren van den Eedt,
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ende heeft de voorschreven boete betaelt. Actum 12 augusty als boven.’

1753, 18 oogst.

Confrater Cnudde stuert aen den Eed een request inhoudende dat hy den 5 oogst
1753, geschoten heeft in de prysschieting; dat hy hetzelfde getal punten behaeld heeft
als zyne Confraters, die hem belemmerd hadden mede te kampen voor prys, om
reden dat hy maer twee schoten in het blazoen had, en de andere mededingers dry.
Dus vraegt hy eene vergoeding. De Eed, in zyne vergadering van 18 oogst, nam
daerover geen besluit. In zitting van 25 october 1753 verklaerde Cnudde afstand te
doen van de gevorderde vergoeding.

1753, 16 september.

‘Ten voornoemden daege relateerde Joannes Cools, Knaepe, gedagvaert t' hebben
alle de heeren van den Eedt, de welcke, ten meesten getalle gecompareerd synde,
resolveerden, dat aengesien d'Edel heeren Schepenen deser Stadt aen desen Gilden
hadden verleent twee stucken kanon om daer mede te doen hun exercitie van
kanonniers, op de reserven ende conditien breeder te bevinden by het appointement
staende op de requeste tot dien eynde by de gecommitteerde Confreers aen de
voornoemde Edel heeren gepresenteert, waer van de copie sal gevoegt worden by
de archiven van desen Gilden, ende dat de voornoemde twee stucken noodig
gerepareert waeren, als het eene synde sonder affuyt, ende het ander een nieuw laetgat
noodig hebbende, omme alle het welcke te doen, mitsgaders het olieverwen van de
affuyten, het nieuwmaecken van het een, en repareren van het ander, d'heeren hebben
gecommitteert den Ontfanger de Bleecker ende Sr Gregorius Van Loo, Guidon, met
last van het selve te doen soo haest het mogelyk is.’
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1753, 25 october.

‘Actum in extraordinaire convocatie. Is gecompareert den heer Bailliu van desen
Gilden, den welcken versocht decisif recht ten laste van Sr De Roo, Sr Barth, Sr De
Bleecker, ende Sr Van Eechaute, alle vier Confreers deser Confrerie, by hem
gecalengiert over de buytenspoorigheden by hun begaen binnen de kamer van den
Hove, op den 21 october 1753, alle het welcke by de heeren geconsidereert, ende
gehoort de getuygen, ende die voorders behooren gehoort te syn, ende op alles geleth,
gemerckt dat het faiten syn directelyck strydende tegen onse ordonnantie, de goede
unie, ende reputatie deser Confrerie condemneren den voornoemde Sr De Roo, ter
causen voorschreven, in eene boete van twee schellingen, ses groote in gelde, een
pont wasch in kerssen, te branden voor het beelt van den H. Antonius binnen de
kamer van den Hove, ende interdiceren hem de doelen te frequenteren tot den 25
november naestkomende, condemneren voorders Sr Barth, ter gelycker causen in
eene boete van ses grooten in gelde, ende een half pont wasch te branden alsvooren,
mitsgaeders, condemneren Sr De Bleecker ter selver causen, en oock eene boete van
ses grooten in gelde, alsmede een half pont wasch te branden als boven, eyndelinge
condemneren Sr Van Eechaute, in eene gelycke boete van ses grooten in gelde, ende
een half pont wasch te branden in der manieren als de voorgaende; interdiceren de
gecondemneerde, van in 't toekomende sulcx niet meer te doen, op pene van
rigoureuser te worden gecorrigeert.’

1755, 18 november.

Vernieuwing van den Eed. Worden genoemd: Van Aelbroucq, Prost; Noiret,
Overdeken; Adrianus-Franciscus Van Haerde, Deken; De Grave, Joannes Coppens,
Huyttens, Petrus Willems, Franciscus Van Elegem, Frans Van Menschbrugghe, P.
Cornelis, J. Couvreur, De Smet,
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de jonge, J. Genyn, Joannes Vervenne, Gerardus Poelman, Thomas, junior, en De
Gruyter, Proviseerders; P.-J. De Bruyne, Greffier; Barth, Deken van de schutters;
Joannes De Bleecker, Capiteyn; Gregorius Van Loo, Guidon; Stommans, Constabel;
Wynants, Baljuw; en Van Eechaute, Alpheris.

1753, 16 december.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van het Souverain Hooftgilden van den H.
Antonius, gehouden den 16 december 1753.’
‘Ten voornoemde daege hebben de gecompareerde heeren geresolveert den

aenstaenden feestdag van den H. Antonius, onsen patroon, solemnelyck te vieren,
ende tot dien eynde, ten selven daege, te doen celebreren eene Misse in 't musiecq,
in de kercke van Sinte Michiels, welckers bekostinge wiert gereguleert op een pont,
thien schellingen grooten, mitsgaders naer gewoonte te begroeten alle de beeren
Confreers ten Hove, ende van daer in corpore, vergeselschapt met onsen keteltromel
en trompetten, te gaen naer de voornoemde kercke tot het bywoonen van den
Goddelycken dienst, ende daer naer weder te keeren ten banquette, indien wy in
eeniger manieren met den weirt konden accorderen, tot welcken eynde, aen hem
door den heer Deken gedaen synde diversche redelycke propositien, ende in geender
manieren met hem konnende overeen komen, hebben d'heeren geresolveert hun
tractement te leggen op een ander plaetse, ende 't selve geleyt hebbende in voysen,
isser, by meerderheyt van stemmen, geresolveert te gaen naer het Brauwers-huys,
ende tot dien eynde verkosen tot Commissarissen, Sr Genyn ende Sr Thomas, die tot
hun assistentie versocht en bekomen hebben, Sr Van Loo, Guidon, met last van naer
het voornoemde Brauwers-huys te gaen ende te accorderen tot vyf schellingen grooten
par tailliore ende niet meer; daerenboven datter
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sal gemaeckt worden een billiet, waer mede den Knaepe sal gesonden worden by
alle de heeren Confreers, om het selve te teekenen, op dat de Commissarissen, wetende
het getal, hun daer naer souden konnen reguleren, in het maecken van het accort van
de tafel.’

1753, 26 december.

‘Wordt geresolveerd van op den feestdag van den H. Antonius te gebruyken de
tamboers en fyfelaers, gevende daer toe last aen d'heeren Commissarissen, om zoo
wel met hen als met de trompetters, timballier en de draegers van de keteltrom te
accorderen om met ons te gaen uyt het Hof naer de kerck en van daer naer het
Brauwers-huys sonder voorde:.’

Regel ende ordonnantie geproponeert by den actuelen Heuverdeken d'heer Noiret,
van het Gilden van den H. Antonius binnen Ghendt, nopende het tractement; welcken
regel ende ordonnantie, in den boet ende eedt van den 26 december 1753, by de
comparerende Confreers is geagreëert ende geapprobeert.

1. Alvooren dat niemant en sal vermogen eenigen wyn te commanderen als de
Hofmeesters, ende dat niet laeter als tbien uren 's avonts, op pene van te incurreren
eene boete van acht schellingen grooten ten proffyte van de Kapelle.
2. Dat niemant als de Hofmeesters en is gepermitteert eenigen wyn buyten de

vergaderkamer te draegen, nochte iemant wyn te geven, op pene van te incurreren
eene gelycke boete van acht schellingen grooten voor ider bouteillie in proffyte
alsvoren.
3. Dat niemant en sal vermogen eenige vremde persoonen in de vergaderkamer te

bringen, ten symet consent van den Heuverdeken en Deken, op pene van te incurreren
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eene boete van vyf schellingen grooten ten proffytte alsvoren.
4. Dat de gonne eenige stooringen souden veroorsaecken, door den Heuverdeken

sullen gecondemneert worden in eene boete naer bevint van de saecke.
5. Dat niemant en sal vermogen hem te bemoeyen met het geschut als den

Constabel, nochte syn tafel abandonneren om het schieten by te woonen, op de boete
van vyf schellingen grooten ten proffytte alsvoren.
6. Eyndelinge dat de geincurreerde boeten van stonden aen moeten betaelt worden,

in handen van den Bailliu, die daer van notitie sal houden en aen den Deken
overleveren, ten proffytte van de Capelle. Aldus geagreërt ende geapprobeert ten
daege, maent ende jaere als in het hooft deser gementioneert 't oorconden als Greffier.
(Get.) P.-J. De Bruyne.

1754, 6 january.

Confrater Van Elegem verklaert dat het Gilde beleedigd is in zyne voorrechten, ter
oorzake dat de heeren van den Eed hadden besloten de keteltrom van 't Gilde, op den
aenstaenden feestdag van den H. Antonius, te doen dragen naer de kerk, in plaets
van dezelve te doen voeren te paerd, waermede, zoo hy zeide, men daerna het
privilegie zoude verliezen om dezelve te mogen voeren, scheldende geheel den Eed
utt als meineedigen, met wie zich aenstonds verklaerden te vervoegen, De Grave en
Willems, Proviseerders, en Barth, Doeldeken, die aenstonds, zonder bevel, de kamer
geruimd hebben, op welk belachelyk voorstel de heeren hebben besloten dat zy niet
anders vermogten te doen dan het geen alreeds besloten, volgens art. 16 van de
resolutie getrokken den 1 april 1753.

1754, 8 january.

‘Den achtsten january 1754, is voor my onderschreven, Greffier van het Souverain
Hooftgilden van
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den H. Antonius, gecompareert Sr Van Menschbrugghe, Confrere van het selve
Gilden, den welcken reïtererende de gifte, van het behangsel van de Gildekamer in
het Hof, ende eene schilderye hangende aen de schauwe (mits alle het gonne aldaer
voorder bevonden woort aen hem was betaelt) by hem uyt pure jonste gedaen in
proffytte van desen Gilden aen Sr Van Haerde, Deken, Sr De Bleecker, Capiteyn, en
Sr Van Loo, Guidon deser Confrerie, versoeckende dat het selve soude geannotteert
worden ten resolutieboeke, omme aen desen Gilden te valideren als naer behooren.’

1754, 17 january.

‘Naer het bywonen van de solemnele Misse in de kercke van St Michiel, begaven
zich, in corpore, ten bancquette, naer het Brauwers-huys, alwaer gehouden wiert
eene treffelycke maeltyt onder het losbranden van eene dryvoudige salve van het
kanon, schieten van vierpylen, enz., alles ter presentie van de heeren Commissarissen
uyt het Collegie van myn Edele heeren Schepenen van der Keure deser Stadt, synde
mynheer Della Faille d'Assenede, Voorschepen, ende mynheer Papejans de
Morchoven, Schepen, geassisteert met den heer Secretaris Goeman, alle het welcke
in goede ordre is geeyndigt.’

1754, 17 february.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van Prost, Heuverdeken, Deken ende
Proviseerders van desen Souveraine Gilde van den H. Antonius.
Ten voornoemde daege, naerdat Joannes Cools hadde verklaert gedagvaert t'

hebben, by billiette, jegens heden, alle de heeren van den Eedt, brachte den heer
Deken aen de gecompareerde een extrait uyt den lantboeck van den heyligen Geest
van de kercke van SteMichiels, behelsende de lasten waermede het Hof, gecompeteert
hebbende aen het oud gesupprimeert Gilden van den selven heyligen Antonius, was
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beswaert, ende mits deselve belastinge beliep meer als 65-0-0 's jaers, boven vele
reparatien die het selve noodig hadde, 't welcke met den voornoemde last groote
capitaelen souden bedraegen, soo oordeelden d'heeren geraediger en voor dese
Confrerie proffytiger te syn, te sien naer een huys in het Princen-hof, competerende
joff. de weduwe De Regge, tot welcke eynde den heer Deken wiert gecommitteert
om met Srs David Kindt en Thomas timmerman en metsers baes, te gaen naer den
selven huyse omme 't selve te visiteren en daer van te doen de prysye, oock te
informeren naer den naesten prys, mitsgaders danof te doen rapport aen de heeren
van den Eedt ter naeste convocatie, omme by de selve, daerop voorder geresolveert
te worden, als naer behooren; ende mits Sr Van Menschbrugghe op eene oneerlycke
maniere was vertrocken buyten dese Stadt, soo wiert' er voorder geresolveert eenen
anderen Confreer te kiesen in den Eedt in syne plaetse, 't welck geleyt synde in
voysen, isser by meerderheyt van stemmen verkosen, tot lesten Proviseerder, Sr

Petrus Brabant, laetende het last aen den Greffier van hem het selve by billiette 't
adverteren als naer gewoonte.’

1754, 21 february.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt. Ten voornoemden daege heeft Sr Petrus
Brabant, in de voorgaende vergadering benoemd Proviseerder, gedaen den eedt.
Voorders dede den heer Deken rapport van syne commissie nopende het koopen van
een huys in het Princen-hof, 't welcke hy, beneffens de gonne met hem by de
voorenstaende resolutie gecommitteert, oversien hadde ende 't selve bevonden hebben
capabel tot het doen van onse exercitien, mits daer by koopende een ander huys
staende in de Silverstraete, op het welcke rypelyck gelet hebbende, isser met gemeenen
consente geresolveert deselve huysen in het Princen-hof ende Silverstraete, te koopen
ten
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minsten pryse dat het doendelyck is, alles op agreatie van de heeren van den Eedt,
myn Edel heeren Schepenen van der Keure, ende op het bekomen van de brieven
van amortisatie van haereMajesteyt, ten welcken effectemits desen syn gecommitteert
d'heeren Heuverdeken en Deken, de Srs Genyn en Thomas, Proviseerders, ende den
onderschreven Greffier, om den koop van de selve huysen op de voornoemde
conditien te doen, oock om van de Edel heeren Schepenen te versoecken hun
approbatie, beneffens de brieven van amortisatie van HaereMajesteyt, het ligten van
de noodige penningen ende voorts te doen alle het gonne sy tot beter proffyt van
desen Gilden sullen vinden te behooren.’

1754, 17 maert.

‘Actum in extraordinaire convocatie van de generaliteyt. Ten voornoemde daege
relateerde Joannes Cools, Knaepe van desen Gilden, jegens heden by billiette t'
hebben gedagvaert geheel de generaliteyt deser Confrerie, van dewelcke gecompareert
synde ontrent de seven deelen van achte, hebben de heeren Heuverdeken en Deken,
Sr Genyn, Sr Thomas ende den onderschreven Greffier, overgebracht ende aen de
generaliteyt vooren gelesen de contracten van koope, by hun in de qualiteyt van
gecommitteerde van de heeren van den Eedt op ons agreatie, aengegaen, soo tusschen
joffrouw Marie Baete, weduwe van Sr Jan De Regge, als Sr Jan Farazyn, meester
meulenaere, beede binnen dese Stadt, van de huysen en erfven in het Princen-hof
ende in de Silverstraete, respectivelyck voor de sommen van veerthien hondert ende
een hondert vyf en twintig ponden grooten wisselgelt, breeder vermelt by de
instrumenten gepasseert voor de Notarissen Franciscus Bauters ende Jan Ryckaert,
den 13 ende 15 deser loopende maent maerte 1754, beede heden originelyck by ons
gesien ende geexamineert, ende naer rype deliberatie, hebben
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geoordeelt, dat dese plaetse niet alleen bequaem enwas tot het doen van onse exercitie,
maer oock seer proffytig en voordeelig voor de Confrerie soude wesen, daerom
hebbenwy de voorgemelde koopcontracten in al hun deelen omnium votis, geagreëert,
geapprobeert ende gelaudeert, soo wy agreeren, approberen en lauderen, mits desen
authoriserende de voornoemde heeren Heuverdeken en Deken, SrGenyn, Sr Thomas
ende den Greffier, om van myn Edel heeren Schepenen van der Keure te versoecken
hun approbatie, beneffens de noodige brieven van amortisatie, mitsgaeders om te
compareren ten respectieve lantboecken, alwaer de voorgemelde huysen, steden en
erfven resorterende syn, ende aldaer uyt den naeme ende over de generaliteyt van
desen Gilden van selve in erfven te gaen, ende voorts te doen alle het gonne daer toe
soude konnen ofte mogen gerequireert worden, ende beth voorts om tot betalinge
van de koopsommen van diere, het doen van de noodige reparatien ende
veranderingen, soo tot het maecken van eene Gildekamer, schietbaene, doel, en alle
het gonne soude voorder mogen noodig wesen, op te ligten tot concurrentie van eene
somme van twee duysent ponden grooten wisselgelt, daervooren te verkennen eene
ofte meer renten, soo sy best sullen oordeelen te convenieren de voorseyde huysen
daer vooren te oppignoreren ende in seker te stellen, beneffens alle de generale
middelen deser Confrerie, onder soodanige beloften ende verbonden als naer rechte,
onder expresse conditie dat den heer Deken t' eynden dies danof sal doen behoorlycke
rekeninge ende bewys van synen te nemen ontfanck ende administratie aen de heeren
van den Eedt, als naer behooren, ende gemerckt de revenuen ofte hueren van de
gekochte huysen niet suffisant genoeg en syn om te betaelen de croisen van de te
ligten renten, ende dat desen Gilden niet voorsien en is van eenige inkomen ofte
capitalen, in tegendeel noch beswaert was met

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



133

eenige schulden, soo hebben de voornoemde heeren goetgevonden ende geconsenteert,
gelyck sy consenteren mits desen dat sy voor den tyt van ses achtervolgende jaeren,
ende tot dat dese Confrerie meerder in getal beter in state sal syn om de geseyde
lasten te draegen, sullen betaelen in de plaetse van vyf schellingen grooten 's jaers,
voor redemptie, tot acht schellingen grooten wisselgelt, te beginnen van op den
naestkomende feestdag van den heyligen Antonius, alles in der manieren als by, het
7e artikel van onse gedecreteerde ordonnantie breeder is uytgedruckt. Aldus
geresolveert, goetgevonden ende geapprobeert gelyck gedaen wort mits desen, ende
sal dese geannotteert worden ten resolutieboeke van desen Gilden, by twee heeren
Proviseerders over den Eedt, ende twee heeren Confreers buyten den Eedt, beneffens
onsen Greffier over de generaliteyt worden onderteekent om te valideren als naer
behooren, actum date ut supra. (Get.) J.-J.-H. De Grave als eersten Proviseerder,
Andreas-P. Cornelis, als Proviseerder, G. Vandereecken, en J.-Bapt. De Waghenere,
't oorconden als Greffier, P.-J. De Bruyne.’

1754, 21 april.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt. Den heer Deken, soo over hem als over
den heer Heuverdeken, Sr Genyn, Sr Thomas, ende den Greffier, doet rapport van de
saeke nopende het bekomen van consent ende agreatie van myn Edel heeren
Schepenen van der Keure tot het maecken van een Hof ende schietplaetse in het
Princen-hof, waertoe sy waeren gecommitteert, breeder by de voorenstaende resolutie
te bevinden, ende mits sy dien aengaende groote swaerigheden rencontreerden door
de oppositie van de heeren Secretarissen Elias, ende Gobert, d'Advocaeten Beerleere
ende Cardon, de welcke hun redenen van oppositie schriftelyck waeren overgevende,
ende waer jegens desen Gilden soude genootsaeckt syn te
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antwoorden by replicque ofte andersints, 't gonne, soo te vreesen was, tot een formeel
proces soude uytbersten, 't welcke de voornoemde heeren niet geradig en vonden te
vervolgen, sonder alvooren daer opmet de heeren van den Eedt rypelyck te delibereren
ende te hooren hun advis, dienvolgende hebben de gecompareerde heeren, naer rypen
raet ende examinatie, geresolveert, met de voorgeroerde saeke voorts te gaen ende
de opposanten het hooft te bieden, te meer om dat men weet dat de redenen van hun
oppositie maer en bestaen in een deel slechte redenen ende ongefondeerde
raisonnementen, tot uytwerckinge ende vervolg van welcke saeke, de vornoemde
heeren by desen worden geauthoriseert ende gecommitteert, omme die over dese
Confrerie te vervolgen, tot den definitiven, oock jegens alle de gonne hun noch
voorder souden verstaen te opposeren ende beth voorts om dies noodt (met advis
van rechtsgeleerde) tot Brussel by de Majesteyt het selve te vervolgen, emmers om
alles voorder te doen het gonne de voornoemde heeren sullen oordeelen tot beteren
proffytte ende tot korter decisie deser saeke noodig te wesen. Aldus geresolveert,
goetgekeurt ende de voornoemde heeren gecommitteert, soo gedaen wort by dese,
ende sal dese geannoteert worden ten resolutieboeke van desen Gilden, omme te
valideren als naer behooren.’
Op 17 juny van het zelfde jaer wierd uitgegeven het reglement aengaende de

schieting met het kanon.

1754, 29 juny.

In de vergadering werd lezing gedaen van eene missive toegezonden door het Gilde
van den H. Antonius, binnen Aelst, inhoudende dat zy hadden vastgesteld op 4 july
aenstaende op hunne ordinaire gaywippe op te rechten dry prysvogels en de Confreers
van Ghendt vriendelyck noodende om die, met onse ongetrocken bussen te komen
helpen afschieten. Nota.’ Op 4 july 1754 zyn 's morgens
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vertrocken naer de Stadt Aelst acht heeren Confraters van desen Gilde om aldaer te
gaen schieten naer de prysvogels, en zyn ten zelfden dage wedergekeerd, zonder
aldaer te hebben geschoten, vermits zy benevens die van Dendermonde niet hebben
willen schieten, als met Confreers van een niet vry geoctroyeerd Gilde.’

1754, 8 september.

‘Actum in de generaele convocatie. Ten voornoemden daege word gelesen demissive
ons toegesonden by de heeren Confreers van het Gilden van den H. Andreas, geseyt
Colvenieren der Stede van Dendermonde, synde den inhout van diere, dat sy met
den aenstaende ommeganck, die aldaer stont gesolemniseert te worden, den 15 deser,
noodig hadden vier stucxkens kanon, van welcke sy onvoorsien synde, hunnen
toevlugt naemen tot ons, biddende dat wy hun de selve souden willen ter handt stellen,
waer op geresolveert wiert, aen het voorgemelde versoeck te voldoen, ende aen hun
te senden onse vier stucxkens, ofte wel vier andere, indien wy die konden bekomen,
mits by hun presterende alle schaede en intresten daer aen te causeren, ende mits den
heer Deken declareerde dat de voornoemde heeren van Dendermonde aen hem
mondelinge hadden gedeclareert, dat sy, ten tyde der octave van hunne feeste, hadden
geresolveert op te rechten eenige prysvogels, laetende den dag ende de maniere, der
selve schietinge aen ons, als aen het Hooftgilden van Vlaenderen, soo wiert
dienaengaende geresolveert ende de schietinge gereguleert in plontons van acht
heeren ieder, mitsgaders dat wy ons op maendag 16 deser binnen Dendermonde
souden laeten vinden met twee plontons, volgens het woort van 16 heeren onder de
gecompareerde bevonden, alle het welcke aen den Greffier wiert versocht par missive
aen de heeren van Dendermonde bekent te maeken, die het selve aenstonts heeft
gedaen. Synde voorts
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gecompareert, Sr François Van Menschbrugghe, den welcken versochte (mits soo
hy seyde alle syne crediteuren waeren voldaen ofte stonden voldaen te worden)
wederom geadmitteert te worden als Confrere van desen Gilden, waer op geresolveert
ende aen hem gedeclareert wiert, dat wy ons dienaengaende souden reguleren naer
de andere Confrerien, waer van hy soo wel als by ons Confrere hadde geweest,
vervolgens dat hy van het Gilden van Ste Jooris ofte van Ste Sebastiaen soude brengen
behoorelyck certificat, dat hy aldaer als Confrere bekent ende aengenomen was, wy
hem met veel plaisier souden accepteren.’
‘Op den 16 september 1754 syn vertrocken naer Dendermonde d'heeren Confreers,

tot de gayschietinge in de vorenstaende resolutie vermelt, ende hebben aldaer op den
16 ditto geschoten naer vyf vogels, als wanneer den derden wiert afgeschoten door
Sr Pieter De Smet, Confrere van desen Gilden; twelcke alhier is dienende voor
memorie.’

1754, 24 september.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van de heeren van den Eedt. Den heer
Heuverdeken verklaerd dat d'heeren van het Gilden van St Michiel deser Stadt, ons
door hunne Commissarissen hadden versocht van hun in corpore te willen
vergeselschappen naer de Vrydagmert, ende aldaer by te woonen het spelen met het
sweirt om eenen Koninck, mitsgaeders de twee volgende daegen tot het winnen van
de prysen, 't welcke stont te gebeuren op den 29 en 30 deser ende 1e october 1754,
het welcke de twee andere Souveraine Confrerien van Ste Jooris ende van Ste

Sebastiaen oock hadden geconsenteert, voorders versoekende dry heeren van ieder
Gilden aen hunne tafel, alle het welcke geconsidereert, ende mits het van outs een
gebruyck is geweest, dat de Gildens in gelyck geval malkanderen conduiseren ende
opleeden, soo wiert er geresolveert
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aen het versoeck van de voornoemde heeren te voldoen ende (om diversche redenen)
ten dien eynde door den Knaepe, jegens de voorgemelde dagen, te doen dagvaerden
de generaliteyt van desen Gilden, d'heeren van den Eedt op eene boete van veerthien
stuyvers, ende de voorder heeren Confreers sonder boete, daer en boven alsdan in
corpore op te trecken met onse trompetten en timballen, tamboers en fyfelaere, in
volle solemniteyt als naer gewoonte. Tot het besorgen der trompetters wiert verkosen
Sr Wynants, ende den Capiteyn voor de tamboers, ende wierden verkosen als
Commissarissen op het tractement den heer Heuverdeken ende d'heeren Huyttens
en Couvreur.’

1754, 27 october.

‘Den Eedt zal blyven nog een jaer in bediening.’

1754, 17 november.

‘Worden gekosen: Proviseerders, Ronsse, Jocqué, Hanssens en Thomas d'aude, en
Alpheris P. De Kimpe. Den zelven dag wiert besloten op te ligten de somme van 100
ponden wisselgelt, om de schulden der Gilde te betaelen.

1755, 6 february.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt van Proost, Heuverdeken, Deken ende
Proviseerders van desen Souverainen Gulden van den H. Antonius binnen Ghendt,
gehouden in den nieuw gekochten huyse in het Princen-hof. Ten voornoemde daege,
de gecommitteerde heeren hebben gepresenteert de modelle ende plan van de te
maeken Gildekamer, schietplaets ende doelen, met alle het gonne tot de reparatie,
erstellinge ende veranderingen van de gekochte huysen voorder soude mogen noodig
wesen, met eene calculatie van het gonne de selve wercken souden kosten, alle het
welcke by de gecompareerde heeren geconsi-
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dereert synde, hebben, naer rype deliberatie, goetgevonden ende geconsenteert, ende
aen de voorgemelde heeren gecommitteerde versocht, van op het spoedigste met de
geprojecteerde wercken voorts te gaen, volgens het overgebracht plan ende modelle
ofte soodanige andere, als sy ten meerderen proffytte van desen Gilde souden vinden
te behooren. Daerenboven dat van stonden aen aen den Hospes in het Sas van Ghendt,
by den platten Steeger, soude gedaen worden eenen opseg by laetweten, dat wy geen
voorder gebruyck en verstaen te nemen van de schietplaets, kamer, enz., soo ende
gelyck wy de selve tot nu toe hadden geoccupeert, dan tot den 4 maerte 1755.’

1755, 9 maert.

Het nieuw Hof wordt verhuerd aen Sr Lauwaert.

1755, 20 maert.

Er wordt beslist dat de doelen in het nieuw Hof op den aenstaenden tweeden
Sinxendag zullen geopend worden.

1755, 8 juny.

De Prost, A.-J. Van Aelbroucq hebbende zyn ontslag gegeven en zyne doodschuld
betaeld, zoo wordt de heer Nicolas Van Belle, priester, benoemd tot Prost.

1755, 11 juny.

Die van het Gilde van StMichiel onderhouden met de busse, te Rousselaere, noodigen
de Gildebroeders van StAntone om den 25 july naer de prysgaeijen te schieten. Deze
laetste verschoonen zich die schieting by te wonen, vermits zy plaets moet hebben
op eenen vrydag.

1755, 15 juny.

‘Word geresolveert op den 22 deser te schieten naer dry vogels van plaisier op den
ordinairen molen, ende dat de lotinge soude gebeuren 's morgens ten
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9 uren, 't gonne men in 't toekomende alsoo sal onderhouden. Word gecommitteerd
tot het besorgen van diere, het rechten van de peirsse, enz. den Capiteyn, Sr De
Bleecker.’

1755, 6 july.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt. Ten voornoemden daege waeren alle
d'heeren van den Eedt behoorclyck by billiette gedagvaert, soo den Knaepe Joannes
Cools relateerde, waer naer aen de heeren wiert vooren gelesen de missive ons
andermael toegesonden by Koninck Hooftman, Deken en Eedt van het Conincklyck
Gilden van Sinte Michiel tot Roesselaere, behelsende het erstellen van den dag der
gayschietinge aldaer op den 7 september naestkomende, waer op d'heeren
resolveerden, dat de gonne van den Eedt die genegen syn om derwaerts te gaen,
sullen mogen doen dagvaerden de generaliteyt, om in cas sy konnen vinden ofte
uytmaeken een ofte twee plontons, alsdan aen die van Roesselaere te antwoorden
als naer raede; wordende voorder geresolveert, van op den derden sondag deser maent
te schieten met het kanon, op de ordinaire plaetse, waer van den heer Heuverdeken,
den last ende het besorgen op hem heeft genomen, geassisteert synde met mynheer
Huyttens, de welcke voorders presenteerden een plan ofte modelle van eene tente
van bequame groote, om te dienen in alle schietingen, 't welcke by den Eedt wiert
geapprobeert, maer gelyck de selve al een merckelycke somme soude moeten kosten,
wiert er door diversche iveraers geproponeert die te maeken sonder onkost van de
Confrerie, maer ten particulieren koste, waer toe den heer Heuverdeken offereerde
een stuck lynwaet, den heer Deken, beneffens SrCornelis, alle het hautewerck, singels
ende coorden, mynheer Huyttens alle de linten tot cieraet dienende, Sr De Kimpe,
Alpheris, alle het say, ende de heeren DeGrave, Coppens,Willems, Genyn, Couvreur,
Thomas d'aude, ende jonge, Rons,
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Jocqué, den Greffier, den Guidon Van Loo, elck tot thien schellingen in specie, 't
welck met danckbaerheyt geaccepteert synde, wiert er geresolveert met het maeken
der selve voorts te gaen.’

1755, 16 july.

De Overdeken is gelast, in naem van het Gilde, 200 ponden groot te ligten.

1755, 20 july.

‘De Confreers syn gedagvaert op de schietinge met het kanon. Er word insgelyks
bepaeld dat een ieder soude gehouden syn te besorgen syn poer, ende te betaelen het
fatsoen van de ballen, waer van het loodt soude wesen ten generalen koste van de
Gilde.’

1755, 17 oogst.

De gemagtigde leden verklaren dat de somme ter hunner beschikking gesteld om de
noodige werken in het Hof te doen, niet genoegzaem zyn. De Eed beslist, vooraleer
in eene nieuwe ligting van geld toe te stemmen, eene schatting te doen van het Hof
met zyn ap- en dependentien.

1755, 24 oogst.

‘Den heer Heuverdeken proponeerd van soo tot plaisier als exercitie van de Confreers,
op te rechten eene schiet-lotterye, waer van een plan geformeert synde aen de hoeren
wiert getoont, die het selve oversien hebbende, de te winnen prysen reguleerden in
zesse, te weten drye voor het hoogh getal, ende drye voor het leeg getal, ende in
2,000 lotten van dry scheutten ieder, waer vooren soude moeten betaelt worden tot
zeven groote.’
Die schietting begost den eersten zondag van september 1755.

1755, 21 september.

Lezing van eenen brief toegezonden

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



141

door die van het Gilde van den H. Antonius te Aelst, behelzende dat zy eene
schietlotery hadden opgerecht. De Eed beslist er geen deel aen te nemen.

1755, 28 september.

‘De gecommitteerde heeren gaeven te kennen dat het huys, de Jacht, ende de loge
daer nevens staende, aen desen Gilde competerende, nochte op geenen lantboeck
bekent ende alsoo niet en konden belast, nochte validelyck aen de credirentiers voor
hypotheque gegeven worden. Den Eedt heeft gecommitteert d'heeren Heuverdeken
en Deken, de Srs Genyn en Thomas, Proviseerders, ende den Greffier omme te
compareren ten lantboecke van den Groenen Briele alwaer ons groot huys ofte Hof
is sorterende, ende aldaer te doen annotteren het voorgemelde huys, voortyts
d'herberge de Jacht, ende de loge daer nevens staende, mitsgaeders te verkennen
eene cynsrente van twee grooten 's jaers voor elcke van diere.’

1755, 12 october.

Een geschil gerezen zynde tusschen den slotvoogd(concierge) en die van het Gilde
van den H. Zacheus, beslist de Eed, in zitting van 12 october 1755, te verzoeken
zyne Majesteyt het Hof van St Antone eene vrye herberge te noemen.

1755, 2 november.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt. Ten voornoemde daege procedeerden de
gecompareerde heeren tot het reguleren en distribueren van de prysen der
schiet-loterye, alswanneer bevonden wierden uytgegaen te syn 650 lotten, a seven
grooten ieder, bedraegende 113 guldens 15 stuyvers, die naer deductie van onkosten,
gereguleert wierden in ses prysen alsvooren, te weten dry voor het hoog, en dry voor
het leeg getal, synden den eersten prys in beede getallen, 20 guldens, den tweeden

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



142

16 guldens, ende den derden prys in beede de getallen, elck van 12 guldens, die
toegewesen wierden, den eersten in beede getallen aen Sr Vander Beke de jonge,
geschoten hebbende 68, en Sr Pieter De Smet, met syn leeg getal van 11, de tweede
prysen in beede getallen, aen Sr Stommans, die geschoten hadde 65 ende den heer
Deken Van Haerde, geschoten hebbende 13, ende om de derde prysen te preuven
tusschen Sr Coppens en Sr Thomas d'aude, elck bebbende het getal van 64, ende
tusschen den voornoemde Sr Vander Beke en Sr Thomas junior, geschoten elck het
getal van 14. Aldus gereguleert ende gedistribueert, present de Confreers mede
geschoten hebbende.’

1755, 9 november.

De Deken legt de algemeene rekening der Gilde ter tafel. De ontvangst beloopt tot
2,859 pond en 17 schellingen, en de uitgaef tot 2,801 pond en 10 schellingen.
Confrater Stommans, den Deken uitgescholden hebbende, zal aen dezen laetste

verschooning doen en wordt veroordeeld tot eene boet van zes grooten.

1755, 16 november.

De Gildebroeder De Bleecker doet opmerken dat in de andere Gilden de Kapitein
de helft maer moet betalen in de kosten der banketten. De Eed beslist dat voortaen
de Kapitein, de Doeldeken, de Standaerddrager, de Constabel, de Baljuw en de
Alpheris zullen vry wezen in alle banketten voor half geld, indien zy niet medeschieten
om prys.

1755, 20 november.

De voorgaende Eed wordt behouden. Tot volmaking van den Eed worden gekozen
als Proviseerders Cnudde, Vandereecken en VanMelle, en als Deken van de schutters,
Haeck.
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1755, 26 november.

‘Op het rapport van den heer Deken wordt geresolveert dat wy in corpore met het
Gulden Vlies, standaerd, vendel, trompetten en timbal mitsgaeders tamboers en
fyfelaers, in gewoone ordre, zullen marcheren naer het hotel van den heer burggraef
de Nieulant, verheven tot Hoogbaljuw deser Stad, ende aldaer onse complimenten
afleggen als naer behooren.’

1755, 11 december.

‘Actum in extraordinaire convocatie van de generaliteyt van het SouverainHooftgilden
van den H. Antonius, gebeurt den 11 december 1755.’
‘De generaliteyt der Confreers van desen Gilden gecompareert synde, presenteerde

den Greffier soo voor syn selven als voor d'heeren Heuverdeken en Deken, de Srs

Genyn en Thomas junior, pertinente specificatie van de distributie van de twee
duysent ponden grooten, by hun ten laste van desen Gilden opgeligt, uyt crachte van
commissie van de generaliteyt, begrepen in de resolutie van den 17 maerte 1754
alhier gesien ende gelesen, waer by bevonden wiert dat de gemelde somme was
gebruyckt, soo tot betalinge van de koopsomme van het Hof en de andere huysen
daer mede gaende, als van de voordere onkosten daer toe relatif, ende gelyck er tot
betaelinge van den bauw, de noodige reparatien ende veranderingen daer aen gedaen,
noch noodig was ten minsten eene somme van veerthien hondert ponden grooten
wisselgelt, soo by de billietten der wercklieden ende leveranciers was consterende,
versochten sy consent tot opligtinge van genoegsaeme penningen, omme de gemelde
schulden te konnen voldoen, ten waere d'heeren van de generaliteyt ander middelen
wisten uyt te vinden omme de selve te konnen betaelen, alle het welcke rypelyck
geexamineert synde, ende oock gesien de prysye van alle de huysen aen dese Confrerie
competerende, gedaen by ses gesworen erf-
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scheeders en prysers deser Stadt, by acte van den 27 november 1755, by welcke was
blyckende dat de selve waeren bevonden weirdig te syn 23,500 guldens wisselgelt,
daerenboven opgenomen ende gecalculeert synde de revenuen soo van de huysen
als de gonne dese Confrerie jaerlyckx andersints was heffende, ende gemerckt aen
desen Gilden alle andere middelen waeren ontbrekende om de gemelde pretentien
te konnen voldoen, hebben wy, met gemeene toestemminge, geconsenteert ende voor
soo vele noodt in desen geapprobeert ende gelaudeert, soo wel de voorgemelde
ligtinge als de distributie van de penningen hiervooren geroert, soo wy syn
approberende mits desen ende consenteren dat tot betaelinge van de meer gemelde
resterende schulden, sal worden opgeligt eene somme van twaelf hondert ponden
grooten wisselgelt ende alsoo te samen tot dry duysend vyf hondert ponden grooten
capitaels ten minste intreste doendelyck, waertoe by desen worden gecommitteert
de heeren Heuverdeken en Deken ende den Greffier, omme de gemelde somme op
hunne quittantie te ontfangen, daer vooren te verkennen eene ofte meer renten, soo
sy best sullen oordeelen te convenieren, het Hof met alle de voordere huysen, nieuwe
wercken ende packhuysen aen dese Confrerie competerende daer vooren te
oppignoreren ende in seker te stellen, beneffens alle de generale middelen van desen
Gilden, onder soodanige beloften ende verbanden als sy ten meerderen proffytte
sullen oordeelen noodig te wesen onder expresse conditie dat den heer Deken, t'eynden
dies van synen te nemen ontfanck ende administratie, sal doen behoorelycke rekeninge
aen de heeren van den Eedt als naer costume. Aldus geresolveert, goetgevonden ende
geapprobeert, mitsgaeders gecommitteert gelyck gedaen wort mits desen. In teeken
der waerheyt is dese by dry heeren van den Eedt over den selven ende by dry heeren
Confreers beneffens den Greffier over de gene-
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raliteyt worden onderteekent, omme te valideren als naer behooren. (Get.) Petrus
Brabant, P.-F. Willems, J.-J.-H. De Graeve, Ant. Neyman, Pieter De Smet, P.-F.
Barth, en P.-J. De Bruyne, Greffier.’

1755, 21 december.

Wordt beslist dat de feestdag van den H. Antonius op 17 january 1756 zal gevierd
worden, door eene solemnele misse, in StMichiels kerk, alwaer alle Confraters zullen
moeten aenwezig zyn, en daerna zullen zy ‘retourneren ten bancquette ordinaire, het
welck wierd gereguleerd op acht schellingen in specie per telloor, ende gemerckt het
de eerste reize was dat wy desen feestdag in het nieuwHof zouden vieren, resolveerde
men daerop te begroeten alle de heeren aen dewelke wy eenige obligatie waren
hebbende, als ook den heer Prelaet van St Pieters, dengenen van Baudeloo, den heer
President, d'heeren Hoogbaljuw en Onderbaljuw, den heer baron van Lovendegem,
enz. Zullende (mits het profyt tgonne men van de gemelde heeren verwachte, zoude
wesen aen het Gilden) 't gene zy zullen verteren, gebracht worden ten laste dezer
Confrerie; om welke heeren te begroeten gecommitteerd wierden d'heeren
Heuverdeken, Deken, Huyttens, en de Greffier, mitsgaeders tot de zorge van het
gonne dependeert aen het traktement de SrsGenyn en Thomas Proviseerders. Voorders
Sr Lauwaert onsen conchiergier niet content synde met den dag van het ingaen van
zyn huyshuere by den Eedt gestelt op den 1e juny 1755, wiert den selven naer gehoort
syne redenen verschoven tot op den 15 ditto.’

1756, 17 january.

‘Ten voornoemde daege marcheerde men in goede ordre naer de kercke van St

Michiel, alwaer gecelebreert wiert eene solemnele misse, naer het eyndigen van
welcke wy op de selve maniere in corpore retourneerden
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in ons Hof, alwaer wy tot meerderen luyster van desen feestdag, synde den eersten
die wy in dit ons nieuwHof waeren vierende, naer gewoonte hebben het middagmael
genomen, ter presentie van den heer Vicomte de Nieulant, Hoogbaljuw deser Stadt,
den heer Vilain XIIII, Voorschepen, d'heeren Commissarissen van beede de bancken
ende andere genoode heeren, onder het losbranden van het kanon, alle het welcke in
goede ordre is geeyndigt.’

1756, 25 january.

‘Alsoo sekeren FransMorel, geweest hebbende Confrere van desen Gilden, ende om
eenige reden gesouffreert in het tractement van den voorgaenden feestdag, den
tweeden dag hem vervoordert hadde van uyt het Hof des avonts vertreckende, met
den recreatif-meester te gaen naer eene oneerlycke plaetse, 't welcke aen den Eedt
geraporteert synde, wiert er geresolveert den selven Morel in 't toekomende noyt
meer voor Confrere te erkennen, ende den gemelden recreatif-meester, boven een
goet repriment, gecasseert voor den tyd van dry maenden, omme t'eynden dies gesien
syn gedrag, alsdan voorder te doen als men soude vinden te behooren.’

1756, 21 february.

‘Den Eedt resolveert met half maerte te openen de doelen, ende alsdan te schieten
om de craekelingen als naer gewoonte.’

1765, 19 april.

‘Het koningschieten word uytgestelt, om de Schepenen van der Keure te versoecken
de prysen ons te schenken. Karel De Gusseme versoeckt wederom erstelt te worden
in syne bediening van recreatif-meester, welck versoeck d'heeren hebben toegestaen,
op expresse conditie dat op de eerste klagten die 't synen laste souden mogen gedaen
worden, hy voor altyt sal gecasseert worden.
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Eyndelinge versochte zekeren Italiaenschen vierwerckmaecker de vertooningen van
syne vierwercken te mogen doen op den bascour van ons Hof, mitsgaeders de groote
Gildekamer voor den Edeldom, 't welcke hem wiert geconsenteert op conditie van
te accorderen met den Hospes, soo voor de schaede als anderzints, ende ieder reyse
te geven 24 vrye billietten omme te worden gedistribueert aen de heeren van den
Eedt.’

1756, 16 mey.

‘Mits aenstaende was den dag van de processie generael, wiert er geresolveert daertoe
te begroeten de generaliteyt van desen Gilden, ende om dese Confrerie met geene
kosten te beswaeren, dat elck soude betaelen syn paert in den afbrant en fatsoen van
de flambeeuwen.’

1756, 17 mey.

‘Met 14 stemmen jegens 2 word er besloten het Koninckschap te schieten met het
kanon, en om de silvere prysenmet de busse. - In zitting van den 19 der zelfde maend
wierd uytgegeven het reglement aengaende de schietingen voor de silvere prysen
soo met het kanon als met de busse.’

1756, 26 mey.

‘Den heer Deken declareerde het woort van mede te schieten ontfangen te hebben
van den heer Vicomte de Nieulant, Hoogbailliu deser Stadt, door den heer Vilain
XIIII, Voorschepen van der Keure, mynheer Carpentier en mynheer de Bauffe,
Schepenen, waer naer noch hun woort gaeven de Srs Couvreur, Van der Beke junior,
De Gruyter, Brabant, Vandereecken, Van der Beke d'aude, den Capiteyn De Bleecker,
DeWaghenere, ende SrDeKimpe, Alpheris, alle gecompareerde, synde alsdan onder
de gonnemede schietende voorder geresolveert te versoeken de dry andere Souveraine
Confrerien om ons naer gewoonte op te
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leyden, mitsgaeders donderdags aen tafel vier heeren van elck Gilden te vraegen, te
weten de respective Koningen, Prosten, Heuverdekens ende Dekens, als oock de
heeren Commissarissen van beede de bancken, d'heeren Prelaet en Prost der abdye
van Ste Pieters, d'heeren barons De Heems, en Van Lovendeghem, den heer
Commandant Lefebvre ende Sr Jan Provost. Voorders resolveerde men, beede de
daegen, soo in het gaen als weder keeren, te presenteren den wyn van eeren aen alle
de Confreers der andere Gildens, mitsgaeders dat men om alle vermoeden van fraude
te vermyden, soude kiesen twee gecommitteerde uyt den Eedt, om in de aenstaende
Koninckschietinge aen het blaisoen te nemen de maete en die aen de heeren
Commissarissen uyt het Collegie overdraegen, waer toemet gemeene voysen verkoren
wierden den Greffier ende Sr De Gruyter; oock dat men den Constabel Sr Stommans
de sorge soude laeten om achter het kanon te staen, ten tyde men soude schieten, om
te beletten dat door al te hooge te pointeren ongelucken souden gebeuren. Eyndelingen
syn gecoren als Commissarissen van het tractement den Doeldeken, Sr Haeck, ende
den Capiteyn SrDe Bleecker, de welcke sullen vry wesen van den helft der onkosten
van het tractement.’

1756, 7 juny.

‘Volgens de voorenstaende resolutien, isser op den 7 juny 1756, wesende den tweeden
Sinxendag, geschoten, met het kanon, naer het Coningschaep van desen Souverainen
Gilden, alswanneer het selve is gewonnen by den Edelen heer Falligand, geschoten
hebbende eene maet van seven duymen een quart, synde in het gestelde wit, waer
over den gemelden heer gefeliciteert synde door de heeren Commissarissen, is
aengedaen het gulden Vlies, alles met agreatie van alle de medeschietende heeren
Confreers; synde des anderdags geschoten met de busse om de dry
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gewoonelycke Stadtsprysen van silver, de welcke gewonnen wierden, te weten, den
eersten door Sr De Waghenere, Proviseerder, den tweeden by Sr De Smet junior,
ende den derden door den Capiteyn Sr De Bleecker, breeder by particuliere notitie
gehouden op den boeck der schietingen der prysen van plaisier ende alhier maer
dienende voor memorie.’
Het volgende lettervers wierd den Koning aengeboden:

Vers acrostiches adressés à Monsieur De Falligand Roy de la Confrairie de
St Antoine.

Fut-il jamais, pour nous, sort plus digne d'envie?
Apeine Falligand est dans la confrairie;
Le ciel favorisant nos plus ardents souhaits
Le faisant notre ROY, nous illustre à jamais.
Il comble nos désirs, cimente notre gloire,
Guide la confrairie au temple de memoire,
Assure le succès de sa restauration,
Nous inspire à chaqu'un la noble émulation
D'atteindre comme lui à la même victoire.

1756, 9 juny.

‘Wierd voorgestelt dat het soude convenieren den Coning (Falligand) te presenteeren
den wyn van eeren, soo het by de andere Souveraine Confrerien wiert geplogen, ende
met gemeyne toestemminge besloten dat men naer middag, ten vyf ure, in corpore,
aen den heer Coning souden presenteren eene filliette (sic) Toursse wyn, ende daertoe
souden begroeten geheel de generaliteyt, mitsgaeders de filliette doen schilderen met
de wapenen deser Stadt ende van dese Confrerie, alsoock dat men aen myn edel
heeren Schepenen van der Keure soude presenteren requeste, ten eynde te bekomen
den vrydom der Stadts rechten voor twee stucken wyn, als oock den gonnen van de
provintie, indien men dien konde bekomen.’
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1756, 13 juny.

Ter gelegenheid der intrede van hertog Karel van Lorreinen werd besloten dat de
Gildebroeders van Ste Antone, met de dry andere Hoofdgilden, in ordine, achter de
edele heeren Schepenen van beide banken, den Prins zouden inhalen.

1756, 17 juny.

‘Den heer Deken verklaert, dat den heer Hoogbailliu hem hadde versocht onse groote
tente, om syne Konincklycke Hoogheyt den hertog van Lorreinen te camperen op
de duynen van Blanckenberge, het welcke eenstemmig geresolveert wiert te
consenteren, mitsgaeders daer anne te doen vastmaecken onse waepenen, als oock
de vensters der selve tente te doen voorsien met de noodige groene zyde koordekens.’

1756, 25 juny.

‘Wiert geproponeert, mits men wiste dat S.K. Hoogheyt Karel Alexander hertog van
Lorreynen ende van Bar, beneffens Syne Konincklycke suster in dese Stadt synde,
genegen was om sig als Confrere van desen Gilden te teekenen, resolveerde men
hem daertoe te gaen versoecken in corpore, even gelyckwy naer deKoninckschietinge
waeren gemarcheert, ende gelyck Schepenen van der Keure hadden geordonneert
aen een ieder te vieren s'avonts 26 deser, resolveerde men t'selve te doen in ons Hof
met kerskens voor de vensters.’

1756, 26 juny.

Hertog Karel Alexander van Lorreinen en Bar, en deszelfs zuster Anna Carolina van
Lorreinen, laten zich inschryven als beschermleden van het Gilde van St Antone, en
teekenen eene doodschuld van 200 dukaten.

1756, 29 juny.

‘Word besloten dat het maken en drucken der dichten sal syn ten laste der schietende,
ende
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het vierwerck, concert en den wyn van eeren, aen den Koninck gepresenteert, ten
laste van desen Gilden. De algemeene onkosten beloopen tot 37 ponden en 8
schellingen grooten, de onkosten van het tractement tot 80 ponden en 4 schellingen
grooten, het welcke by de Commissarissen hoofts en hoofts gelycke ten laste van de
gonne mede geschoten hebbende, wiert uytgerekent. In zitting van den 4 july 1756,
wierd er beslist, voor de schulden van het Gilde te verminderen, dat elck Gildebroeder
sal betaelen eenen dobbelen Souverain.’

1756, 18 july.

‘Alsoo den heer baron de Heems, voor de doodschult van hem en synen sone, hadde
gegeven d'helft van twee groote schilderyen representerende de tentatie van den H.
Antonius, ende de andere de gaeyschietinge, soo wiert er geresolveert de wederhelft
te koopen van de gonne daer toe gerecht; waer van het last wiert gelaeten aen den
heer Deken.’

1756, 15 oogst.

‘Ten voornoemde daege heeft Sr De Bleecker, geschoten hebbende den derden
prysvogel, overgebragt vier silvere lepels en vier forchetten altemael geteekent met
de waepenen van desen Gilden ende van dese Stadt, ende insgelycx SrDe Smet junior
een silveren salve voor synen tweeden prysvogel, dit om te voldoen aen de conditien
daer van synde.’

1756, 2 september.

‘Proponeert den heer Heuverdeken, dat dewyl wy nu, soo by gifte als by koope,
waeren voorsien van de twee groote schilderyen, dat men de selve als best soude
doen racommoderen en plaetsen in onse groote Gildekamer jegens de mueren daer
toe sy waeren gedestineert, waer op geresolveert wiert de selve van stonden aen te
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te laeten vermaeken by Sr DeMeere, en daer toe te doen maeken de noodige raemen
en lysten. Waer naer verhandelt synde den offer by mynheer Sandelin gedaen, van
het Constabelschap deser Stadt te cederen in proffyte van desen Gilden, heeft den
heer Koning op hem genomen dese saeke met die het behoort te sullen consulteren.’

1756, 25 november.

De heer Deken geeft de algemeene rekening af, welke beloopt in ontvangst tot 694
ponden en in uitgaef tot 703 ponden.

1756, 5 december.

‘Ten voornoemde daege den Heuverdeken proponeerde dat het alsnu convenierde
den Eedt deser Confrerie te maeken conform aen de andere Souveraine Gildens deser
Stadt, ende diën te augmenteren boven den heer Koning, Prost, Heuverdeken en
Deken, met twee ouderlingen boven de 14 heeren Proviseerders, die sullen dienen
als by de andere Gildens in gebruyck is, als oock dat de officiaelen in toekomende
voor hunnen publicquen dienst, sullen vry wesen van onkosten in alle tractementen
van desen Gilden, wel verstaende indien sy niet mede en schieten, ende dat sy in
geene boeten en eeden en sullen moeten compareren nochte aldaer voys hebben,
mitsgaeders dat den Greffier voor synen dienst sal proffitteren egaelyck als de
Greffiers van de Confrerien van Ste Jooris ende van Ste Michiel binnen dese Stadt;
op alle het welcke gedelibereert is met gemeyne toestemminge alsoo vastgestelt ende
besloten.’
Vernieuwing van den Eed: Overdeken, Noiret; Deken, Huyttens; Proviseerders,

De Beer de Beveren, Du Bois de Weghewalle, Coppens, Cornelis, Genyn, Thomas
de jonge, Rons, Thomas d'oude, Van Loo, Van Melle, Haeck, De Gruyter, Neyman,
Poelman; Ouderlingen, Van Haerde en De Graeve; Greffier, P.-J. De Bruyne; Deken
van de schut-
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ters, Van Elegem; Kapitein, De Castillon; Guidon, Brabant; Constabel, Stommans;
Baljuw, Jocqué; Alpheris, De Kimpe.

1756, 19 december.

‘Op het versoeck van den heer Prost, den heer Heuverdeken proponeert of het niet
beter en soude geweest hebben dat wy, om onse diensten te doen in de kercke van
StMichiel, souden versoecken eene Capelle, waer op geleth synde, wiert geresolveert,
dat terwylent men den hoogen autaer in de selve kerck hadde versocht ende van
pastors en kerckmeesters bekomen, men den selven als wesende den alder
bequaemsten, en om vele redenen voor ons den besten, soude blyven behouden.
Voorders alsoo mynheer Du Bois, als tweeden Proviseerder niet en konde dienen,
als wesende in den Eedt van het Gilden van den heyligen Sebastiaen, soo wiert in
syne plaetse gecoren mynheer de Heems, ende alsoo het noodig was soo aen den
standaert te maecken een overtrecksel, om den selven te bevryden van den regen,
als aen het vendel eenen nieuwen stock, wiert den heer Deken belast het selve te
doen maecken. Eyndelinge versocht Sr Van Haerde, afgegaen Deken, datter soude
dag worden gestelt, om, present twee Commissarissen uyt den Eedt, te doen de
overleveringe van alle de effecten en papieren aen desen Gilden competerende ende
geweest hebbende onder syne directie, aen den nieuwen Deken, waerop geleth synde,
wiert daertoe dag geprefigeert op den 23 deser snaermiddags, ten dry uren, ende ten
dien effecte gecommiteert de Srs Rons ende Haeck, Proviseerders.’

1757, 2 january.

‘Wiert geresolveert den aenstaenden feestdag van den H. Antonius te vieren, soo
ende gelyck ten voorgaenden jaere, ende aen tafel te nooden den heere
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Hoogbaljuw en Voorschepenen, en mynheer Sandelin, beneffens d'heeren
Commissarissen van beyde de bancken, sullende by den Eedt moeten betaelt worden
voor de gevraegde heeren, sonder iet te mogen brengen ten laste van desen Gilden;
synde oock geaccordeert met den Hospes van desen Hove ende de tailliore gereguleert
op ses schellingen grooten wisselgelt.’
‘Den 17 january, naer het hooren der solemnele misse in de kercke van SteMichiel,

retourneerden wy naer ons Hof ten gewoonelycken banquette, 't gonne geschiede ter
presentie van den heer Hoogbaljuw ende mynheer Vilain XIIII, Voorschepenen, ende
andere gevraegde heeren, onder het losbranden van het kanon, synde alles in goet
ordre geeyndigt.’

1757, 16 january.

‘Sr De Maeght versoekende te scheyden uyt desen Gilden ende weygerende syne
doodschult te betaelen, sal hy er toe gedwongen worden.’

1757, 23 january.

‘Den heer Deken declareert dat diversche heeren Confreers waeren versoeckende
dat men soude geven eenige ballen der Confrerie, waer op men resolveerde, dat voor
aleer te doen eenige verloren onkosten, eerst souden sien of men ten getalle van 16
konde geraeken, ende dat men alsdan soude tot den bal doen begroeten de generaliteyt
van desen Gilden, ten welcken eynde een project wiert opgestelt ende gegeven aen
denKnaepe, om ront te gaen, ende de gonne genegen tselve te doen teekenen; voorders
wierter geresolveert, om noodige affairen, te doen dagvaerden de generaliteyt jegens
den 30 deser, 'snaermiddags ten 3 uren. Eyndelinge resolveerde men, dat, om te
eviteren de ongelucken die twee a dry reysen gemenaceert hebben te gebeuren in het
schietspel met de busste, men int toekomende sal onderhouden het naervolgende:’

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



155

‘Alsvooren, dat niemant in de groote Gildekamer en sal vermogen syne busse te
laeden ofte gelaeden daer in te stellen, op de boete van ses grooten.’
‘Dat alle de gonne staende om te schieten ende quaemen te fauten, niet en sullen

vermogen met hunne busse te gaen uyt het schiethuyseken, voor aleer sy dry mael
achtervolgende gefaut hebbende, hunne busse sal gelegen hebben op de baillie, tot
dat de volgende scheute geeyndigt sal syn, op de boete van vier schellingen grooten.’
‘Ende om te eviteren de langduerigheyt die somige naer dat sy gefaut hebben,

souden mogen besteden in het repareren ofte erstellen van hunne busse, en sal de
selve reparatie niet langer vermogen te dueren dan vyf minuten naer de eerste faute,
op pene van te vervallen van hunnen tour ende te verliesen hunne scheute.’
‘Sullende alle reparatien die gebeuren, naer ofte voor het fauten, moeten geschieden

in de plaetse daer de vyse staet (wel verstaende indien de bussen gelaeden syn),
sonder de selve te mogen doen in de laedtkamer, op de boete van twee schellingen
grooten.’
‘Aldus om de voorschreven redenen geresolveert, goetgekeurt ende geapprobeert,

mitsgaders geordonneert, dat dese sal worden geannoteert ten resolutieboeke van
desen Gilden, ende by copie authenticq geaffixeert in de laedt plaetse ofte schiethuys,
omme te vermyden alle pretexten van ignorantie.’

1757, 30 maert.

‘De Gildebroeders worden by een geroepen om te beslissen wat er te doen staet
aengaende de ligting van 1,400 ponden grooten tot betaelinge van de werklieden
gevrocht hebbende aen de constructie van het Hof van desen Gilde. Er wordt beslist
dat de voorgaende ligting zal gebeuren in kleyne rentjens onder de Confreers
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waervan de minste soude bestaen in 12 ponden 10 schellingen grooten capitaels,
waervoor de gevers souden profiteren tot 10 schellingen grooten 's jaers, mitsgaders
de selve renten te besetten op ons Hof.’

1757, 5 mey.

‘Den Eedt beslist op te rechten eene schietloterye, tot welcke men sal nooden alle
de Gildens van Vlaenderen. In boet ende eedt van 8 mey word besloten dat de
schietloterye sal bestaen in 6,000 loten aen seven grooten ieder, ende in thien silvere
prysen, vyf in het hoog getal ende vyf in het leeg getal.’

1757, 7 juny.

‘Ten voornoemde daeghe ghecompareert den heer Koninck, mynheer De Graeve,
d'heeren Proviseerders Coppens, Genyn, Judocus Thomas, Van Loo, Neyman, De
Gruyter, Poelman ende den Greffier aen den welcken gevraeght zynde het subject
van den boet ende eedt, 't ghonne hy declareerde niet te weten, ende mits de non
comparitie van den ghonnen den boet ende eedt hadde doen legghen, soo
concludeerden sy gerecht te syn te pretenderen, ten laste van den boet ende
eedtleggher, elck eenen schellinck in specie, synde, soo sy seyden, het gebruyck in
de andere Gildens.’

1757, 27 juny.

‘De heeren Confreers, tot vermindering der schulden van het Gilde, beslissen elck
te betaelen het overige deel van hunne doodschult.’

1757, 1 july.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt. Ten voornoemde daeghe adverteerde den
heer Heuverdeken dat hy op gisteren was ontboden in het Gilden Hof van Ste Jooris,
alwaer aen hem wiert gheannonceert dat de
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ghedeputeerde heeren van de Staeten deser provintie, ter oorsaecke van de victorie
door de troupen van haere Keyserlycke Majesteyt bevochten op het leger van den
coninck van Pruyssen voor de stadt Praegh, hadde gejont aen de vier Gildens deser
Stadt, eene premie bestaende in eene gauden medaillie, weerdigh thien dobbele
souverainen, de welcke sal geproffiteert worden by den ghonnen in brant sal schieten
eenen viervoghel, die ten dien eynde op den Cauter sal worden opgerecht, het welcke
gehoort, wiert geresolveert het selve par billiette aen de generaliteyt kenbaer te
maecken op dat de ghonne gheneghen synde mede te schieten hun daer naer souden
connen reguleren. Terwylent men in twyffel was of de vier Gildens sauden moeten
present syn in den Te Deum die op sondagh, in de Cathedraele kercke, sal worden
ghesonghen, wierden ghecommitteert de Srs Haeck en Coppens om het selve by die
van het Gilden van Ste Jooris te gaen informeren. Voorders resolveerde men te vieren
met keerskens naer gewoonte, als oock dat men om reden der voornoemde
rejouissance op sondagh om gheene prysen van plaisier en saude schieten ende 't
selve door den Cnaepe de generaliteyt doen adverteren. Eyndelynghe dat gelyck het
ghetal der loten noch niet compleet en was, men den tydt saude verlenghen tot den
15 deser, ende 't selve par missive aen alle de beschreven adverteren.’

1757, 24 july.

‘D'heeren gheinteresseerde in de schietloterye resolveerden dat, aenghesien den
nomber van 4,000 loten gherequireert by de conditien niet voltaligh en was, men
d'heeren vremdelynghen par missive saude bedancken, ende indien iederen Confreer
van desen Gilde wilde blyven behauden syne ghenomen loten, dat men die onder
ons saude schieten op het volghende plan, te weten: 1,225 loten synde het uytgegaen
getal, a seven
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grooten ieder, bedraegen, naer aftrecken van den sevenste pennynck............£ 31-5-3.

Leegh getal.Hoogh getal.
£ 7- 0-01e prys£ 7- 0-01e prys

5- 5-02e prys5- 5-02e prys

3- 7-63e prys3- 7-63e prys

__________

£ 15-12-6£ 15-12-6

£ 31- 5-0saemen uytmaeckende de somme van

1757, 21 augusty.

‘Wordt voorenghelesen de requeste by diversche wercklieden ghepresenteert ten
laste van desen Gilden, tenderende tot betaelinghe van hunne pretentien, waer op
wiert geresolveert dat men, om te vinden de penninghen daer aen dependerende,
souden informeren of men iemant conde vinden die de ghemelde somme rentewys
aen het Gilden soude geven, ende dat tot securiteyt van diere, iederen Confrere sigh
soude borghe constitueren tot concurrentie van 10 ponden grooten wisselghelt, 't
welck alsoo wiert gheapprobeert.’

1757, 2 october.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt. Ten voornoemden daege waeren alle
d'heeren van den Eedt, volghens het ghonne in de conditien van de schietloterye
gheconstateert, ghedaghtvaert tot het distribueeren van de prysen der selve loterye,
alswanneer de vergaederde heeren den notitieboeck, daervan gehouden, hebben
gheexamineert ende bevonden dat den eersten prys in het hoogh ghetal was
ghewonnen by Sr Judocus-Michiel Thomas, geschoten hebbende het ghetal van 69,
den tweeden by SrsCornelis, Proviseerder, ende Stommans, Constabel, elck geschoten
hebbende het ghetal van 67, ende den derden by den ghonnen die met de te doen
preufscheute den
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tweeden sal commen te verliesen, den eersten prys in het leegh ghetal, by den Greffier,
geschoten hebbende het getal van 7 egael met Sr Couvreur, ende de prysscheute
ghewonnen hebbende, den tweeden by den selven Couvreur, ende den derden by den
voorseyde Sr Stommans, Constabel, gheschoten hebbende het ghetal van 9, aen
welcke zes prysschieters toeghewesen wierden hunne ghewonnen prysen ende hun
gheassigneert van den heer Deken te ontfanghen de sommen gheproveneert van den
nombre van 1,275 loten, te weten: de twee eerste prysen elck £ 7-4-2 grooten, de
twee tweede prysen elck £ 5-7-2 grooten, ende de twee derde prysen elck £ 3-7-5,
waernaer tot het vinden van d'ontcosten nogh overbleef tot £ 5-6-3 grooten, waer
van aen denCnaepe, voor synen ghedaen dienst gheduerende de schietloterye, gegeven
wiert tot £ 1-0-0 grooten. Synde voorders gheresolveert het begonst proces jeghens
de wede De Regge voorts te pousseren, ende in cas van accort t'ghonne sy versocht,
ons te contenterenmet £ 50-0-0 grooten wisselgelt, mits by haer betaelende de costen,
tot het maecken van welck accort den procureur Vandereecken wiert gheauthoriseert’

1757, 9 november.

‘Den heer Heuverdeken geeft te kennen dat hy hem, over desen Gilden, betroeken
was vindende, van weghe SrDeMeere, tot betaelynghe van de somme van 25 ponden
13 schellynghen en 4 grooten, over reparaetie by hem ghedaen aen de schilderyen
van desen Hove, welcke vraeghe by de ghecompareerde heeren bevonden synde
exorbitant, wiert gheresolveert den ghemelden De Meere te gaen spreken ende te
trachten met hem in 't vriendelyck syne pretentien te adjusteren, met versoeck van
syn ghedaen betreck te surceeren, ende in cas van

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



160

ongheneghentheyt, om affronten te eviteren, ons daer jeghens te opposeren by
provisie.’

1757, 20 november.

‘Den heer Heuverdeken overbrengt de rekeninge. Den ontfanck is beloopende tot de
somme van 201 ponden ende de uytgaef daerjeghens bedraeght 198 ponden.’

1757, 30 november.

‘Vernieuwing van den Eedt. Wierden verkosen voor eersten Auderlinck mynheer
De Graeve, ende voor 2de Sr Coppens; voor Proviseurs, Srs Maes, P.-J. De Bruyne,
Couvreur, Hanssens, Martens, Van Hoobrouck en Boone; voor Greffier, mynheer
Willems; voor Capiteyn, Sr De Castillon; voor Baljuw, Sr Jocqué; voor Constabel,
Sr Stommans; voor Deken van de schutters Sr De Waghenere; voor Guidon, Sr

Hoogstoel, ende voor Alpheris, Sr Jacobus Van der Beken. De andere leden van den
Eedt worden erkosen.’

1757, 18 december.

‘Wiert geresolveert de generaliteyt te doen daghtvaerden jeghens den 17 january
1758, op den neghen uren voor middag, ten Hove, omme te hooren lesen de
ghedecreteerde ordonnantien van desen Gilde, ende ten elf uren tot de solemnele
misse als naer gewoonte, mitsgaeders dat wy sonder trompetten ofte tamboers (om
oncosten te menageren) naer de kercke van SteMichiels soudenmarcheren in corpore,
ende op die wyse retourneren ten bancquette, het welcke wiert ghereguleert op ses
schellynghen wisselgelt par talloire.’

1758, 19 february.

‘Wiert door Sr Thomas mede Confreer in eede gheproduceert ende ter hant gestelt
sekere missive gheschreven uyt Cortryck, den 25 december 1757,
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by den heer Coninck van het Gilden van den H. Barnabas onderhauden met de busse
binnen de selve Stede, mitsgaeders de inghesloten resolutie by de heeren van den
Eedt ghetrocken den 23 january te vooren, daer by sy gheresolveert hadden van
Joannes de Schaut, gewesenConinck van het voornoemdeGilden, hem in de ghemelde
qualiteyt naermaels niet meer te erkennen, veele min als Confrere van diere, ten
respecte dat hy omme pressante schulden vluchtigh was van de Stadt, ende het welcke
aen de hoofden van het voornoemde Gilden naerder ghebleken was geweest door de
judiciele vercoopynghe synder meubelen ende effecten, mitsgaeders dat aen hun
oock ghebleken was dat den ghemelden Coninck met sigh ghenomen ofte erghens
versteken hadde den grooten gauden gaey van eeren, gehanghen hebbende onder den
halsband, denwelcken hem als Coninck toebetrauwt was, wies aengaende versocht
synde, by de ghemelde missive, ons advys, te weten dat al is het saecken diergelycke
persoonen ten deele erstelt zynde in hun affairens, nogh aenveerdelyck syn om te
exerceren eenighe bedieninghe van eere in het Gilden ofte niet, alle het welcke by
ons gheconsidereert synde ende naementlyck het vyfde artikel van ons ghedecreteert
reglement, statuten luydende in verbis, ende soo wanneer iemant naer dat hy
Gildebroeder geworden is infaem quaem te bedyden, dat God wille verhoeden, sal
by de heeren Proviseerders synen naem ten boecke worden gheroyeert, ende daer by
gestelt worden de reden waerom sulckx geschiedt, indient d'heeren van den Eedt
goetdunckt, syn van sentiment dat diergelycke persoonen geensints meer admitterelyk
en syn om te exerceren eenighe bedieninghe van eere in het Gilden, ofte als Confrere
erkent worden, alwaert by aldien sy ten deele erstelt waeren in hun affairen, laetende
het last aen onsen Greffier van hier uyt te depecheren extrait ende het selve benevens
missive toetesenden aen den
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heer Coninck van het ghemelde Gilden omme het selve te valideren als naer
behooren.’

1758, 1 maert.

‘Actum in extraordinairen boet ende eedt. Wiert rapport ghedaen door den heer
Deken, mitsgaeders ghetoont ende gheproduceert d'acte pandynghe ghedaen doen
by vrouw Anna-Marie Paelinck, douairiere van Sr Leonardus-Frans Werrebrouck,
in syn leven heere van Hundelghem, op alle de meubelen, goederen ende effecten,
gheene uytghesteken nochte ghereserveert, die sauden moghen berusten binnen dese
Stadt Ghent ende Schependom van diere aen desen Gilde competerende, omme daer
aen te verhaelen eerst de somme van twee hondert vyf en twintigh ponden grooten,
dry jaeren crois eerder rente van vyf en seventigh ponden grooten, 's jaers croiserende
a pennynck twintig, tleste verschenen 13 february 1758, op conditie van over het
leste jaer te moghen ghestaen met 60 ponden grooten courant, in cas de betaelynghe
't synen tyde gebeurt, ten tweeden omme ter ontlastynghe van de vrouw vervolgerighe
voornoemt te worden afgelost de somme van vier hondert ponden grooten wisselgelt
capitaels met de verschenen croisen, in proffyte van Sr Joan Volbracht, die sy bevont
op het Hof van den selven Gilden anterieurelyck aen het ghedaen besette van de
vervolgerigghe op het selve Hof gebeurt te syn per constitutie brief, enz., ten derden
tot verhaelen van de somme van twintigh ponden grooten courant over twee jaeren
crois van eene andere rente van thien ponden grooten, sjaers pennynck twintig tleste
verschenen 1757, eyndelynghe ende ten vierden tot lossynge ofte breeder beseth van
het capitael der selve twee renten, enz., van welcke pandynghe de lecture by den
Greffier ghenomen synde, wiert by den ghemelden heer Deken gevraeght wat men
daer in te doen stont, als-
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wanneer gheresolveert wiert van devoiren te doen tot ophaelynghe van de respective
sommen die eenighe Confreers geneghen waeren aen desen Gilde rentgewyse ofte
andersints te geven, soo sommighe alreede hun woord voorgaendelyck hadden
gegeven, mitsgaders de ghonne van vyftigh ponden grooten, die den heer Coninck,
soo den geseyden heer Deken rapporteerde, aen desen Gilde saude tellen, omme met
de selve ten deele ofte geheele te betaelen de voorseyde lasten, als mede tot aldelstont
alle het selve gheffectueert synde, van de vermelde vrouwe vervolgerighe eenighen
tydt te vraeghen, ten welcken effecte ende in alle het gonne voorders den heer Deken
wiert ghecommitteert, t'eynden dies van alles rapport te doen, waer toe men eenen
anderen boet en eedt sal leggen.’

1758, 3den zondag van april.

‘Sr Carneva, vierwerckmaecker, versoeckt consent om te moghen verthoonen, op
den bascour van ons Hof, syn vuerwerck, 't welcke hem gheconsenteert wiert, op
conditie dat hy voor ieder reyse aen desen Gilde saude betaelen eenen enckelen
souverain in specie, boven het ghonne aen den Hospes, mitsgaders het stellen van
souffisanten seker voor alle schaede die hy, soo door brant als andersints, saude
commen te causeren.’

1758, 10 mei.

‘Naer ghemaeckt te bebben een bordereel der schulden van het Gilde, mitsgaders
het ghonne waer vooren sommighe iverighe Confreers hadden verantwoort, wort er
bevonden dat aen de crediteuren elck tot een derde, salvo justo, van hunne pretentien
sauden connen betaelt worden, 't ghonne aen de ghecompareerde crediteuren
gheproponneert synde, op conditie van tot dry jaeren te supersederen van alle judiciele
vervolghen, met laste
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nochtans van de Majesteyt te versoecken een octroy tot oprechten eener lotcrye ofte
andere middelen te suggereren, hebben eenpaerelyck daer inne gheconsenteert.’

1758, 21 mei.

‘De Gildebroeders zullen vergezellen de processie op H. Sacramentsdagh, ende de
flambeuwen alsdan te ghebruycken sullen commen ten laste van de Confrerie. De
Koninck en Eedt van het Gilden van Rousselaere hebbende aen ons geschreven, ten
effecte van op 24 juny naestcommende te schieten naer silvere ende thinnen prysen
in plontons, wiert oock geresolveert om een getal te vinden ende tot het bywoonen
der selve te daghvaerden de generaliteyt.’

1758, 26 july.

‘Wordt gheresolveert dat men ter oorsaecke der vierynghe jeghens s'avonts sauden
stellen eenighe keerskens aen de onderste vensters van desen Hove, ende alsoo ten
minsten coste doendelyck.’

1758, 20 oogst.

Proviseur De Bruyne brengt ter kennis van den Eed, dat confrater De Smet in de
boete is geslagen geweest wegens inbreuk op het besluit van 23 january 1757, en
aengezien voornoemd Confrater weigerde te betalen, werd zyn schietalm, door hem,
De Bruyne, aengeslagen. Doch De Smet heeft zich verstout zyne busse weg te nemen,
weigert dezelve terug te brengen, in handen van De Bruyne en verklaert dat hy de
opgelegde boete nooit betalen zal. Daerom wendt zich De Bruyne tot den Eed, met
verzoek denzelfden De Smet te verwyzen tot eene boete van vier schellingen,
benevens zes grooten voor onkosten, en tot het terug brengen van zyne busse, in
handen van den verzoeker, en in geval van weigering, denzelfden De Smet voorloopig
uit te sluiten uit het Gilde, tot dat hy teenemael
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zal voldaen hebben. Dientengevolge, na gehoord te zyn geweest in zyne verdediging,
werd De Smet veroordeeld tot het terugbrengen zyner busse en veertien stuivers
boete, benevens dry stuivers voor kosten. De Smet bedankt de heeren van den Eed
voor hunne genadige sententie, verklaert zich aen dezelve te onderwerpen, behalve
aen het terugbrengen zyner busse, tgeen hy volstrekt weigert te doen. Daerom wordt
hy opgeschorst van het recht om in het Hof en in de doelen te komen, tot dat hy op
alle punten voldoening zal gegeven hebben.

1758, 24 december.

Den heer Deken legt de rekeninge over, waervan de ontvanst bedraegt 189 ponden
en 17 schel., en de uitgave 166 ponden en 10 schel.

1759, 4 january.

Vernieuwing van den Eed. Wierden gekozen voor tweeden Ouderling De Bruyne,
voor Proviseerders de baron de Nevele, Kerremans, Coussens, Strobbe, Gregorius
Van Loo, Poelman junior, De Smet junior, Cnudde en Brabant, en voor Greffier G.
Vandereecken. De andere leden van den Eed wierden herkozen.

1759, 7 january.

‘Den heer baron de Nevele hem hebbende gheexcuseert, mits hy vry is van dienen,
wiert in syne plaetse ghecommiteert als Proviseerder den heere baron Frans de Plotho
d'Ingelmunster, ende in de plaetse van SrGregorius Van Loo, die hem hadde bedanckt
ter causen hy maer onlanghs hadde ghedient, ghecommiteert Sr Van der Beke.’

1759, 21 january.

Jacobus Houtstont wordt benoemd recreatif-meester van het Gilde.
De recreatif-meester Houtstont droeg alle jaren, den

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



166

1sten january, aen den Gilde een boertig gedicht op. Wy hebben verscheidene dier
stukken aengetroffen.

1759, 11 maert.

‘Wordt door den heer Heuverdeken gecommuniqueert ende vooren gelesen het octroy
van Haere Majesteyt becommen voor den tydt van ses jaeren, tot het oprechten eene
loterye in proffyte van desen Gilde, omme gedurende den selven tydt getrocken te
worden, als het dese Confrerie beliefde, mits het capitael van ieder treckynge niet
hooger te laeten monteren dan tot 10,000 guldens wisselghelt, met consent van
collecte, geheel de provintie van Vlaenderen door, waer op geresolveert wiert dat by
sommighe van de comparerende Confraters souden gemaeckt worden differente
plans, op den voorseyden voet, omme, naer examinatie, daer uyt redigeren t'gonne
men best soude vinden te convenieren. - De loterye sal bestaen in 4,000 billietten a
G. 2-10 courant, bedraeghende in capitael 10,000 guldens courant gelt verdeelt in
1,002 prysen en 4 premien. Ziet hier het octroy:

‘L'impératrice et Reine. Chers et féaux. Nous vous faisons la présente pour vous
informer que nous avons accordé aujourd'hui à ceux de la Confrerie de St Antoine
dans la ville de Gand, pour subvenir aux frais de la nouvelle Maison qu'ils y ont fait
construire, la permission de pouvoir établir, pendant le terme de six ans, autant de
loteries qu'ils pourront en tirer, dont le capital de chacune ne pourra excéder la somme
de dix mille florins de change, au bénéfice du dixième denier, comme d'ordinaire,
bien entendu que la direction de ces loteries se fera gratuitement par les supplians,
qui en feront signer les billets par un commis de leur Serment, et que les tirages se
feront en présence de deux députés du Magistrat de la ville de
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Gand: permettant aux supplians de pouvoir faire la collecte des dites loteries dans
toute la province de Flandres. A tant, chers et féaux, Dieu vous ait en sa sainte garde.
De Bruxelles le 12 février 1759. Par ordonnance de Sa Majesté, (Signé) Marie.
Aux conseillers fiscaux de Flandres.’

1759, 20 mei.

‘Wiert geresolveert op den aenstaenden H. Sacramentsdagh, als naer gewoonte,
geheel de generaliteyt te begroeten, ten Hove, met behoorelyck sydegeweer, om van
daer te accompagneren het Alderheylighste in de gewoonelycke processie.’

1759, 17 juny.

‘Actum in den ordinairen boet ende eedt. Ten voornoemden daeghe, naer dat den
Cnaepe gerelateert hadde d'heeren van den Eedt behoorelyck gedaghtvaert 't hebben
al ordinaire, doleerde sigh Sieur Jan De Smet de jonge ter causen Sieur Jacques Van
der Beke aen hem, ter leste schietynge, hadde naergeseyt, sonder reden, differente
injurien, welcken Sieur Van der Beke tsynder defentie door den Eedt oock gehoort
synde, hebben den voorseyden Eedt den gemelden Van der Beke ter causen van
aldies gecondemneert in eene boete van eenen schellynck ten proffytte van de Capelle,
ende hem voorts geinterdiseert van sulcx in toecommende meer te pleghen, op pene
van voorder gecorrigeert te worden. Synde ten selven daeghe by den Eedt geresolveert
ende geordonneert aen Sieur Jan De Waghenere ende den voorseyden De Smet,
aengaende het geschil op de geschoten maeten ter voorgaende schietynge tusschen
hun voorgevallen, om den prys in questie te verschieten met elck eene scheute om
de naeste maete.’

1759, 20 juny.

‘Den heer Heuverdeken geeft te kennen
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dat den heer Conynck van intentie is, op den 24 deser, te vereeren syne prysen, om
met het canon geschoten te worden door de respective Confreers; soo wiert er
geresolveert dat ieder medeschietende Confrere sal gedoogen in alle de oncosten aen
de schietynge dependerende, mede oock dat elcken Confrere separaet sal betaelen
syn eten ende dryncken t'gonne hy in de tente sal proffiteren; de dry prysen sullen
gewonnen worden, de cortste maete, den eersten prys, de tweedemaete, den tweeden,
ende de derde maete, den derden prys, met conditie noghtans dat niemant meer en
sal winnen dan eenen prys, alwaert dat hy twee corte maeten moghte geschoten
hebben, sullende geenen langeren tydt tot het pointeren geaccordeert worden dan
vyf minuten; elck sal twee scheuten schieten.’
‘De prysen voor de canonschietinge wierden behaelt den eersten door den baron

Della Faille en de twee andere door de Gildebroeders Jan Coppens en Jan De
Bleecker.’

1759, 22 july.

‘De Gildebroeders woonen, in St Michiels kercke, de missen van requiem by tot
laevenissse van de zielen van wylent mynheer de Nazareth ende sieur De Kimpe.’

1759.

Het volgende bericht vindt men in deGazette van Gent, maendag 5 september: ‘Alsoo
de Directeurs van het Hooftgilden van den H. abt Antonius hunne loterye exactelyck
hebben willen achtervolgen hun genomen engagement van geene intresten te zullen
nemen in hunne loterye by voorgaende conditien vermelt, ende dat sy niet
jegenstaende dies bevinden, dat de selven nog niet compleet en is, hebben sy liever
als een deel billietten aen hun selven te houden, ende alsoo hun gedaen belofte te
buyten gaen,
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ende op het verzoek van diversche geinteresseerde, hun plan verandert ende verdeelt
in twee classen, by de conditien te bevinden, waervan den inleg is in de eerste 20,
ende in de tweede 30 stuyvers, 't saemen als voorgaendelyk 2 guldens 10 stuyvers,
't welke veel favorabelder is als het voorgaende, gemerkt dat er meer prysen als nieten
syn, ende dat men voor 't selve geldt ses mael prys kan hebben, waerom sy betrouwen
dat 't van een ieder zal geapprobeert worden. De collecte deser loterye zal continueren
tot den 4 october 1759, om d'1ste classe getroken te worden den 8 dito, ende de 2de

den 5 november daer naer, de gone alreede hunne penningen bebben gedorven zullen,
indien het hun gelieft, hun billiet blyven behouden, mits het selve zal dienen voor
alle twee dese classen; aen die het verzoekt, zal men syn penningen restitueren, ende
zullen alle de gone hun, voor den 17 september 1759, niet en declareren gehouden
worden over geconsenteert; alle breeder uytgedrukt by de conditien daer van by de
respective collecteurs te bevinden.’

1759, 5 october.

‘Naer examinatie van de ingecommen lysten van alle de collecteurs der loterye van
desen Gilde, wiert bevonden datter nogh circa 500 billietten waeren overschietende,
is geresolveert, dat dewyl het credit van onse loterye danof dependeert, ende
oversulckx het welvaeren van desen Gilde, de selve loterye op maendagh te trecken,
ende de billietten, die naer gedaen devoiren, nogh sullen overblyven, te houden voor
rekenynghe van de Confrerie.’

1759, 21 october.

‘De loterye sal verdeelt worden in dry classen, wanof den geheelen inlegh bedraeght
tot elf schellyngen capitael van dito loterye 6,600 guldens, wanof d'eerste classe
geresolveert wiert te trecken den
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17 december, de tweede den 9 january 1760, ende de derde den 6 february daernaer.’

1759, 23 october.

Adriaen Van Haerde wordt benoemd ontvanger der loteryen van het Gilde.
‘Conditien, die Sieur Adr. Van Haerde aen de Commissarissen, by voorgaende

resolutie vermelt, heeft in handt gestelt:
‘Alsoo ick onderschreven hebbe verstaen van d'heeren P.-J. De Bruyne, Pieter

Thomas ende Guillaume Vandereecken, respective Auderlyngen, Proviseerder ende
Greffier van het Gilden van den H. abt Antonius, onderhauden met de busse, binnen
Gendt, als dat sy by resolutie van den 23 october 1759, waeren gedeputeert door
d'heeren van den Eedt van het voornoemde Gilde om my onderschreven kenbaer te
maecken, als dat d'heer C. Huyttens, Deken van het gemelde Gilden, sigh sonder
reden hadde geexcuseert van de voordere directie der loterye, by octroy aen het
Gilden verleent, ende by dien middel waeren gelast my te commen solliciteren ten
eynde van te willen aenveirden de directie der gemelde loterye, even ende alsoo den
gemelden heer Deken die is gehouden geweest te doen, waerop ick segge het
naervolghende: 1o Dat ick aenveirde de directie van eene loterye verdeelt in dry
classen sonder meer, ende dat indien den gemelden Deken hier van heeft gedesisteert.
2o Dat d'heeren van den Eedt my sullen committeren als eersten directeur van de
gemelde loterye. 3o Dat d'heeren van den Eedt tot mynen onderstant sullen
committeren, P.-J. De Bruyne, Pieter Thomas ende J. Thomas. 4o Dat myne directie
geen gemeens en sal hebben met de directie van de Confrerie. 5o Dat de gemelde
heeren my sullen committeren hier in alles te doen als naer raede, tot het eynde deser
loterye, sonder den Eedt voorder te moeten consulteren, ten waere ick het selve
noodig soude oordeelen
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wanneer het my liber sal syn convocatie te leggen, sonder selfs aen eenige boeten
onderworpen te syn. Actum 25 october 1759. (Ondt) A.-Franciscus Van Haerde.’

1759.

Bericht in de Gazette van Gendt, donderdag 1e november. ‘Alsoo de tweede classe
der loterye van het Gilden van den H. Antonius binnen deze Stadt, maer op dyssendag
6 dezer getrocken wort, sullen de gonne noch moeten vernieuwen, tyt hebben tot
saterdag avont, ende de verlaeten billietten, die daer naer sullen bevonden worden,
sullen by de respective collecteurs te bekomen zyn tot maendag avont, voor dertig
stuyvers courant, als mede billietten voor de tweede loterye bestaende in 2,000 loten
ende in 1,195 prysen en premien, verdeelt in dry classen, waer van den inleg is, in
de eerste, 10 stuyvers, de tweede 21, ende de derde 35 stuyvers, alles courant geldt.’

1759, 25 november.

‘Wordt geresolveert te daghvaerden de Gildebroeders by te woonen, in de kercke
der PP. Predickheeren, den uytvaert van wylent Sr Cornelis Van Loo, Coninck van
het Gilden van den H. Sebastiaen.’

1759, 30 december.

‘Vernieuwing van den Eed: d'heeren Heuverdeken en Deken, Srs Coppens en De
Bruyne; als Auderlyngen, d'heeren de Vaernewyck, Van Bellegem, Srs Pieter en Jud.
Thomas, Coussens, Poelman ende Van der Beken; als Proviseerders den heer baron
de Nevele, mynheer de Lens d'Oyghem, SrsCornelis, Adriaen Rons, Van Loo, Haeck,
Bertin, ende Beloud; als Greffier, G. Vandereecken; als Guidon, Lemercier; als
Capiteyn, Sr De Castillon; als Capiteyn Deken van de schutters, Sr De Waghenere;
als Constabel, Sr Stommans; als Baljuw, Sr Jocqué, ende als Alpheris, Sr Van der
Beken junior.’
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1760, 10 january.

‘De Proviseerders sullen doen den Eed conform het volghende formulier:
‘Ick sweire te syn Proviseerder van het Souverain Hooftgilden van den H. abt

Anthonius onderhauden by de coluvreniers, canonniers, ende busschieters binnen
dese Stadt Gendt, ende boven het onderhauden van mynen eed ten aencommen als
Confrere ghedaen, oock te sullen onderhauden, ende doen onderhauden de wetten,
resolutien, ordonnantien ende reglement van desen Gilde, de rechten, vryheden,
preeminentien van het selve vooren te staen ende beschermen, 't goedt deser Confrerie
te helpen regeren ende bewaeren als myn eyghen, dies aensocht zynde aen partyen
goedt cort recht te helpen administreren, de resolutien, in de boet ende eeden gesloten,
niemant te openbaeren, ende voorts al te doen dat eenen goeden ende getrauwen
Proviseerder schuldigh is te doen, soo helpe my Godt, alle syn heylighen en den H.
abt Anthonius.’

1760, 13 january.

‘Wort geprocedeert tot het sluyten ende arresteren der rekenynghe van de eerste
loterye, synde by slotte van de selve, bevonden datter boni was boven d'oncosten
dependerende aen het octroy enz. tot 21 ponden en 19 schellingen. De rekeninghe
van het Gilden bedraegt in ontfanck 172 2 schellingen ende in uytgaef 162 12
schellingen.’

1760, 25 maert.

‘Proponeerde den heer Deken aen de ghecompareerde heeren, aengesien het dit jaer
den tour was van desen Gilde om te hebben de Stadt silvere prysen, dat het niet alleen
honorabel maer oock profitabel soude wesen voor dese Confrerie, dat men de selve
jegens den aenstaenden tweeden Sinxendagh vooren uyt soude geven ende die
opstellen om te laeten afschieten, ende daer op
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begroeten alle de Gildens van Vlaenderen in der manieren als die van het Gilden van
den H. Sebastiaen lestmael hebben in het werck gestelt. Wort goetghekeurt in zitting
van den 29 maerte, op conditie dat, voor de dry op te stellen silvere prysen, sauden
schieten dry pelotons van ses Confreers ieder, ende in gevalle dat er meer dan dry
pelotons gevonden wierden, dat men alsdan gesaementlyck soude betaelen den thinne
prys, enz.’

1760, 7 april.

‘Conditien der prysschietynghe de welcke sal plaets bebben de 26 mey:
‘Alsvooren sullen tot het helpen afschieten soo van de dry voorschreven

prysvoghels als de andere op te stellen worden begroet alle de Gildens deser provintie,
dit in pelotons van ses confreers ieder, ende sal ieder peloton betaelen vier ponden
grooten, breeder by de uytgegeven conditien vermelt, waer naer men in dese in alles
sal refereren. De dry pelotons van desen Gilde en sullen gheenen inleghmoeten doen,
mits by hun worden gegeven de silvere prysen, dan in cas datter vier pelotons waeren,
sal den inlegh van vier ponden grooten voor het selve peloton worden betaelt by de
vier pelotons ghesaementlyck, ende sullen ten profyte van de ses schietende van elck
peloton wesen alle de prysen by de selve af te schieten, dogh die eenen silveren prys
afschiet, sal den selven by preferentie moghen behauden, mits aen de vyf andere
Confreers opleggende d'intrinsieque weirde van het silver, ende sal ieder peloton
moghen maecken soodanighe conditien als het hun sal goet duncken. De mede
schietende Confreers en sullen gheen andere oncosten hebben dan dat sy sullen
gehauden syn te commen aen tafel op het tractement, naer de schietynghe, ende
aldaer hooft ende hooftsgelycke te betaelen hun contingent, weder dat sy daer commen
ofte niet. De ghonne hun woord
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passeren ofte dese sullen teeckenen, sullen gehouden syn te betaelen hun quote part,
soo wel als sy medeschieten ofte niet, mits er gheen andere excusien als sieckte en
sullen worden gheadmitteert; op welcke conditien hun hebben gheengageert desen
7 april 1860, waeren onderteekent, C. Huyttens, P. De Bruyne, voor hun en Couvreur,
Daniel Poelman, Gregorius Van Loo, J. Noiret Heuverdeken, Frans Stommans,
Joannes De Bleecker, C. Jocqué, B. Beloud, Joseph Bertin, J.-B. De Smet,
Ludovicus-Jacobus Dhoyers, Frans Van der Beken, G. Vandereecken Greffier, Petrus
Brabant, Jan Baptiste DeWaghenere, Anthonius Neyman, en Jacques Van der Beke.’

1760, 20 april.

‘De Directeurs van onse loterye brachten het plan van eene vierde loterye over, by
hun alreede om de cortheyt des tydts in den druck gegeven, bestaende in 1,200
billietten ende in 1,776 prysen en premien, waer van den inlegh was, in de eerste
classe, thien stuyvers, in de tweede, twintigh, in de derde, dertigh, ende in de vierde,
viertigh stuyvers courant, uytmaeckende een capitael van 11,000 guldens courant,
welck plan is gheapprobeert. D'heer De Bruyne wort benoemt als directeur der
ghemelde loterye.’
‘De maniere van het schieten om de sondagsche prysen sal gereguleert worden

gelyck volgt:
‘De schietynghe sal beginnen al ordinaire ten vier uren, dogh de ghonne commende

met het slaen van den vyf uren sullen moghen mede schieten. De prysen en sullen
niet vermoghen gewonnen te worden ten sy datter vyf schietende Confreers syn,
ende met minder getal en sal de schietynghe niet valide wesen. Iederen schietende
Confrere sal gehouden syn te betaelen twee stuyvers inlegh gelt, syn deel in het
ghonne dat gesamentlyck by de schietende verteert
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sal worden, dogh den ghonnen gelieft te vertrecken aleer het ghelaeghe ghesloten is,
sal het selve moghen doen, mits drinckende eenen jooren wyn ende betaelende acht
stuyvers boven de twee stuyvers inlegh gelt, laetende den overschot aen de blyvende
Confreers.’

1760, 18 mei.

‘Den heer Deken brengt de brieven over van de Gilden der beschreven Confrerien
bekomen, alswanneer ondervonden wiert dat die van de Confrerie van Aelst hun
gheangageert hebben te commen met twee pelotons tot het afschieten van de
prysvoghels van deser Stadt die aen de Confrerie gheproposeert hadden den tweeden
Sinxendagh te schieten, de ghonne van Rousselaere met een peloton, de ghonne van
Cortryck met een gelyck peloton; alle 't welcke gecommuniqueert gelyck oock de
conditien van de selve schietynge, wiert oock aen de ghecompareerde Confraters
gevraeght wie de selve schietynge mede syn vereerende alswanneer hun woort
ghepasseert hebben de ghonne de selve conditien onderteekent hebben, die hun sullen
verdeelen in pelotons van ses schietende Confreers, ende sullen de prysen, die elcke
peloton sal afschieten wesen ten profyte van elck peloton, dan sullen de schietende
tot het formeren van elck peloton onder hun moeten loten. Is nogh gheresolveert
requeste te presenteren niet alleene tot de silvere Stadts prysen maer oock tot het
becommen den vrydom van de Stadt ende provintie rechten voor twee stucken wyn
gelyck de Confrerie van den H. Sebastiaen hebben gehadt ende geproffiteert de selve
rechten ten profyte van het Gilden, waer jeghens het Gilden sal betaelen alle de
oncosten tot de schietynge dependerende als rechten van de peirse ende den timbalier,
trompetters, fyffelaers, tambours, peerden tot de canons, sulckx dat de schietende
niet anders sullen betaelen als hun inlegh-

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



176

gelt ende het tractement. Is andermael gheresolveert generaelen boet ende eedt le
legghen op sondagh toecommende ten 4 uren.’

1760, 20 mei.

‘Wiert geresolveert de prysen te schieten op den bestemden daeghe, op den meulen
van onsen Confrater Neyman, in den acker, ende het tractement, ten selven daeghe,
's avonts, en de tafel te reguleren op vyf schellinghen grooten wisselgelt par tailliore,
synde voor Commissarissen tot het zelve tractement gecosen, Srs De Bleecker en De
Waghenere met macht in forma, ende tot het rechten van de peerse Srs Neyman ende
De Smet.’

1760, 26 mei.

‘Actum in de tente staende by de gaeypeerse op Ackergem. Ten daeghe voorseyt 's
naermiddagh heeft Jor Mestdagh, Deken van het Gilden van Rousselaere, synde in
het tweede peloton, eenen swarten vogel geschoten. Judocus Boone in het eerste
peloton van Aelst heeft geschoten eenen swarten vogel.’
‘Actum den 27, in de voorseyde tente, 's morgens omtrent den 9 uren: ten selven

daeghe is by de generaliteyt van de respective voorseyde pelotons geresolveert te
schieten naervolghens, over noene overal, tot den ses uren des namiddags weder het
regent ofte niet, ende in cas de selve vogels niet en waeren afgeschoten, hun te
reguleren naer de voorengelezen gedruckte conditien.’
‘Alsoo weinighe Confreers van het Gilden van Ghent op de ghestelde ure van

achten hun ter gestelde plaetse hebben laeten vinden, soo hebben de voorseyde
pelotons maer eerst begonst te schieten ten neghen uren voor den selven morgent,
alswanneer het eerste peloton vanAelst heeft begonnen te schieten, ende heeft Adriaen
Pauwels in het tweede peloton van Aelst eenen swarten vogel geschoten.’
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‘Item heeft Charles Jocqué in het eerste peloton van Ghent geschoten eenen swarten
vogel.’
‘Item heeft Frans Stommans in het derde peloton van Ghent geschoten eenen

silveren sydevogel, staende naer den cant van de kercke van Ackerghem, synde den
rooden vogel.’
‘Item heeft den Coninck van het Gilden van Aelst, synde in het eerste peloton,

geschoten den silveren eersten prys synde den vergulden vogel.’
‘Item Pieter Mestdagh, in het eerste peloton van Rousselaere, heeft geschoten den

silveren prysvogel te weten den groenen.’
‘Item Egidius Hubertus De Vos, in het tweede peloton van Aelst, heeft geschoten

eenen zwarten vogel.’
‘Item Ferdinandus Roodenback, in het eerste peloton van Rousselaere, heeft

geschoten eenen swarten vogel.’
‘Item Frans Glorie, in het tweede peloton van Rousselaere, heeft geschoten den

lesten swarten vogel.’

1760, 20 july.

Het Gilde van de H. Barbara tot Aelbeke wordt erkend als een vry geprivilegieerd
Gilde door den Eed van het Souverein Hoofdgilde van den H. Antonius binnen Gent:
‘D'heeren Coninck, Proost, Heuverdeken, Auderlynghen ende Proviseerders van

het Souverain Hooftgilden van denH. Anthonius binnenGhent, ghesien de supplicatie
aen hemlieden by requeste daertoe ghepresenteert by ende van weghen Coninck,
Heuverdeken, Deken, Hooftmannen ende Proviseerders van het Gilden van de H.
Barbara, onderhouden by de busschieters ende cannoniers binnen de prochie van
Aelbeke, casselrye van Cortryck, daer by verthoonende dat het voorschreven hun
Gilden, nu beth dan vyfentachentig jaeren, emmers van alle aude ende immemoriaele
tyden
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sigh gheexerceert ende onderhauden heeft in de conste van busschieten, gelyck alle
andere vrye ende gheprivilegieerde Guldens binnen dese provintie van Vlaenderen,
uytwysens de attestatien ende hun lest vernieuwt reglement daer by gevoeght, ende
dat sy supplianten als nu onvoorsien waeren van de voordere bewysstucken van diere
die soo door de troubelen van oorloge als andersints gediminueert syn, oorsaecke sy
hun keerden tot ons, soo sy seyden, biddende dat wy ghedient sauden wesen, in
aendacht te nemen de redenen voorschreven, het voorseyde supplianten Gilden, onder
den titel van de heylighe Barbara, te erkennen voor een vry gheprivilegieert Gilden,
ende aen hun danof te verleenen onse brieven in forma, ghesien oock den overlegh
daer nevens ghedaen ende op alles geleth, hebben wy heeren Coninck, Proost,
Heuverdeken, Deken, Auderlynghen ende Proviseerders voorseydt het ghemelde
Gilden van de busschieters ende cannoniers onder den titel van de heylighe Barbara
binnen de prochie van Aelbeke, casselrye van Cortryck, erkent, soo wy het selve
erkennen by desen, voor vry ende gheprivilegieert Gilden, ende danof verleent dese
onse brieven van erkentenisse in forma. In kennisse der waerheyt, hebben wy dese
ghedaen segelen met den seghel van onsen Gilden, ende ghedaen teekenen door
onsen Greffier. Actum in ordinairen boet ende eedt, desen 20 july 1760. (Ondt) G.
Vandereecken, Greffier.’

1760, 20 july.

Zitting van den Eed. De Deken maekt bekend dat hy voornemens is in rechte te
betrekken confrater Jan Cnudde, die sedert verscheidene jaren weigerig is het
verschuldigde jaergeld en de opgelegde boeten te betalen: hy beweert slechts vyf
schellingen grooten 's jaers schuldig te zyn, en hy beroept zich op de jarige prescriptie
voor 't geen de boeten betreft. De Eed keurt goed al wat de
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Deken in deze zaek gedaen heeft en nog doen zal, en aengezien die van het grootste
belang is, daer zy de geldmiddelen van 't Gilde raekt, zonder welke het Gilde niet
kan bestaen, wordt er besloten dat de Deken dezelve zaek zal vervolgen, is het noodig,
tot in appèl vóór den Raed van Vlaenderen.
In zitting van 1 february 1761, is vóór den Eed verschenen, confrater Jan Cnudde,

die verklaert zyne twee processen tegen het Gilde te laten varen.

1760, 5 october.

‘Uit de rekenynge der vierde loterye overgegeven by Sr Pieter De Bruyne, wiert
bevonden dat den ontfanck was beloopende tot 1158 ponden ende 4 schellingen,
ende den uytgaef daer jeghens 1,167 ponden en 6 schellingen.’

1761, 4 january.

‘Vernieuwing van den Eedt: d'heeren Prost, Heuverdeken ende Deken als
voorgaendelyck;AuderlynghenDeBruyne ende Pieter Thomas; Proviseerdersmarquis
De Rodes, de Lens d'Oyghem, de Beer d'Hulsvelde, Coussens, Cornelis, Judocus
Thomas, Rons, Couvreur, Van Loo, Poelman, Genyn, Bertin, Beloud, en Pieter De
Smet; Greffier, G. Vandereecken; Deken van de schutters, Bertin; Capiteyn, De
Castillon; Guidon, Lemercier; Baljuw, Beloud; Constabel, Stommans; Alpheris, J.
Van der Beke. Voorders wort gheprocedeert tot het sluyten der rekenynge van den
heer Deken beloopende in ontfanck 52 ponden ende in uytgaef 48 ponden.’

1761, 17 january.

‘Feestdag van den H. Antonius. Naer het eyndigen van den Goddelycken dienst, in
de parochiaele kercke van StMichael, syn wy gegaen ten Hove, ten bancquette (tegen
4 schellingen par tailliore), alwaer hebben
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geweest present den heer Hoogbaljuw deser Stadt ende den heer Gudwalus Seiger,
prelaet van de exempte abdye van St Pieters.’

1761, 8 february.

‘De Bruyne dient de rekenynghe van de vyfde loterye, de welcke beloopt in ontfanck
1,430 guldens 12 stuyvers, ende in uytgaef 1,732 guldens en 13 stuyvers, sulckx dat
de Confrerie aen hem debet blyft tot 301 guldens en 13 stuyvers.’

1761, 15 maert.

‘Is gheresolveert de doelen te openen den 2den Paesdagh, ten vier uren naermiddagh,
als wanneer sal geschoten worden naer de eyerkoucken die gejont sullen worden
door den heer Heuverdeken.’

1761, 7 mei.

Bericht in de Gazette van Gendt. ‘Men adverteert, dat er van stonden aen te hueren
is een schoon ende wel gelegen huys, eene vrye herberge, wezende het Moderne-hof
van het Souverain Hooftgilden van den H. Antonius binnen deze Stad, zoo het zelve
gestaen ende gelegen is ten voorhoofde in het Princen-hof, voorsien zynde met
schoone kamers ende andere gerieffelykheden bequaem voor een hostelrye, het
verhueren van koetzen en peerden, etc. De gone daer toe genegen zyn konnen hun
addresseren aen SrChristiaenHuyttens, Deken van het voornoemdeGildenwoonende
in de Veldstraete, die van de conditien der gemelde verhueringe aen een ieder de
communicatie sal verleenen.’

1761, 14 juny.

‘De conciergerie van het Hof wort verhuert aen Sr Gorle(1) voor 50 ponden grooten
's jaers,

(1) Elders: Joirie.
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vry van huysgelden, mitsgaders eenen patacon te betaelen aen den Cnaepe deser
Confrerie.’

1761, 21 juny.

‘Sluyting der rekenyng der 6e loterye. Den ontfanck was van 1,439 guldens en 10
stuyvers en den uytgaef 1,071 guldens en 5 stuyvers. Dus het voordeel voor de
Confrerie is van 368 guldens en 5 stuyvers.’

1761, 27 oogst.

Bericht in de Gazette van Gendt: ‘Alexander Joirie woonende in het Moderne-hof
van den H. Antonius binnen deze Stad Gendt in het Prinsen-hof, geeft te kennen dat
hy aldaer voorzien is van zeer schoone kamers ende ander commoditeyt, tracteert in
alle gousten ende voor alle prysen, zoo dinéen als soupéen, houd table d'hôte, logeert
alle soorten van persoonen zoo te voet als te peird, en met voituren; zynde voorzien
van alle soorten van zeer goede wynen zoo wel roode als witte, ende alle andere
liqueurs. Zullende tragten aen alle de gonne hem d'eere doen van t'zynen huyze te
komen logeren ofte hun te laeten tracteren, te geven een volle voldoeninge, mids hy
professie maekt van een ieder te dienen, ten zeer civilen en redelyken prys, hy bakt
ook taerten van alle soorten, zoo groote als kleyne, en verkoopt alle soorten van
bieren.’

1761, 30 oogst.

Het Gilde der Stad Audenaerde onderhouden met de busse noodigt de Gildebroeders
van St Antone de schieting by te woonen, welke plaets zal hebben op 30 september.

1761, 20 september.

‘Rekenynghe der 7e loterye de welcke beloopt in ontfanck ende uitgaef tot 1,738
guldens ende 6 stuyvers.’
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1761, 15 november.

‘Rekenynge der 8e loterye. Den ontfanck was van 1,438 guldens ende 11 stuyvers,
ende den uytgaef 1,060 guldens 10 stuyvers. Dus 378 guldens ende 1 stuyver voordeel
voor de Confrerie.’

1761, 23 december.

‘Vernieuwing van den Eedt. Den heer Prost, Coninck, Heuverdeken enDeken, worden
benoemd by continuatie; AuderlinghenDe Bruyne ende Pieter Thomas; Proviseerders
De Grave, Judocus Thomas, P. Willems, De Bleecker, Poelman, Haeck, Genyn, De
Somer, Pieter De Smet, Martens en Cambier; Greffier, Vandereecken; Capiteyn, De
Castillon; Guidon, Lemercier; Baljuw, Beloud; Constabel, Stommans, ende Alpheris
Van der Beke.’

1762, 31 january.

‘Sluyting der rekening der 9e loterye waer van den ontfanck beloopt tot 1,886 guldens
ende den uytgaef maer tot 896 guldens ende 12 stuyvers, soo dat de Confrerie
voordeelt de somme van 989 guldens ende 12 stuyvers.’

1762, 21 february.

‘Jacques Van der Beke doet rapport aen den Eedt dat Sr Cambier, hem op den 17
january 1762, alsdan geweest hebbende den feestdagh van den H. Antonius, onder
andere injurien hadde noch geseyt dat hy was den domesticq van dese Confrerie,
waer op binnen ontboden ende voor den Eedt compareerende den voornoemde
Cambier advoueerde hy de ghemelde injurien te hebben gheprofereert. Wort
geordonneert aen Sr Cambier, in presentie van den Eedt, excusie te vraghen aen den
voorseyde Van der Beke, ende wort gecondempneert in eene boete van 10 stuyvers
in profyte van den autaer.’
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1762, 18 april.

‘Wiert geresolveert dat iederen schietenden Confrere, emmers die hem tot het schieten
sal presenteren, gehouden sal syn te betaelen ten beginne van de selve schietynge,
in plaetse van twee stuyvers, tot concurrentie van vier stuyvers, sullende het resterende
door de Confrerie ghesuppleert worden, wel verstaende nochtans datter gheene
schietynghen en sullen gebeuren ten sy met den nomber van vyf Confreers.’

1762, 18 oogst.

‘Het Gilden van de busse ofte canonniers tot Iseghem nooden de Gildebroeders van
SteAntone, op 22 oogst, om te commen hun helpen afschieten diversche prysvoghels.
Den Eedt resolveert daer niet te gaen.’

1762, 12 december.

‘Sluiting der rekenynghe der 12e loterye: ontfanck 3,492 guldens ende 13 stuyvers,
uytgaef 2,803 guldens ende 4 stuyvers. Dus blyft aen het Gilden 689 guldens ende
9 stuyvers.’

1762, 26 december.

‘Het vernieuwen gedeeltelyk van den Eedt: voor tweeden Auderlynck, Judocus
Thomas; voor Proviseerders, Coppens, Couvreur, Van Loo, Hanssens, Dhoyers, De
Smet ende Neyman; voor Greffier, Pieter Thomas.’

1763, 13 january.

‘Den Eedt is samengestelt als volgt: Coning mynheer Falligan; Prost mynheer Van
Belle; Heuverdekenmynheer Noiret; Dekenmynheer Huyttens; Auderlyngen d'heeren
De Bruyne ende Judocus Thomas; Proviseerders mynheer den baron Plotho
d'Ingelmunster, mynheer De Grave, de heerenWillems, Coppens, De Bleecker, Rons,
Poelman, De Somer, Dhoyers, De Smet, Brabant, Neyman, Boone ende Massart;
Greffier, Pieter Thomas;
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d'heeren officiaelen by continuatie; Deken van de schutters, Poelman; Capitain, De
Castillon; Constabel, Stommans; Baljuw, Beloud, ende Alpheris, Van der Beke.’

1763, 6 maert.

‘Sluyting der rekenynge van de 13e loterye: ontfanck guldens 2,210-1-0, uytgaef
guldens 1,766-8-0. Dus blyft aen de Confrerie guldens 443-13-0.’

1763, 20 maert.

‘De doelen zullen geopend worden den tweeden Paesch-dagh om te schieten voor
de eyer-koecken.’

1763, 14 april.

‘De Jacht (herberg) ende de boeye nevens het Hof staende worden verhuert aen Sr

Albertus Schelfaut tegen 14 grooten courant 's jaers.’

1763, 8 mei.

‘Compareeren d'heeren gecommiteerde van de Confrerie van den H. Sebastiaen
binnen dese Stadt, te kennen gevende dat den Eedt van het selven Gilden hadde
geresolveert te schieten om eenen Koning, op sondagh 15e deser, versoeckende dat
wy hun d'eere souden doen van hun in corpore tot de gemelde schietyngen, beede
de daegen, op te leeden, als mede noodende op de twee soupeen d'heeren Koning,
Prost, Heuverdeken, Deken en twee gecommiteerde uyt den Eedt, het welcke hun
wiert geconsenteert.’

1763, 19 juny.

‘De Gildebroeders zyn uytgenoodigd tot het assisteren aen de prys-gaeyschietinge
van de Confrerie van den H.Michael tot Rousselaere; den Greffier sal hun een bedank
brief schryven.’

1763, 17 july.
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‘Sluyting der 14e ende 15e loterye. Ontfanck guldens 3,829-8-0, en uytgaef guldens
4,036-14-0.’
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1763, 26 december.

‘Gedeeltelyke vernieuwing van den Eedt: Proviseerders mynheeren de Beer de
Beveren, de Lens d'Oyghem, Cornelis, Haeck ende Frans Van Loo, ende Deken van
de schutters De Somer.’

1764, 17 january.

‘Ten voornoemde daege door den Greffier, aen de gecompareerde heeren Confreers
vooren gelesen synde de gedeereteerde ordonnantien van desen Gilden, waer naer
wy tot het hooren der solemnele misse marcheerden naer de parochiaele kercke van
St Michiel, naer het eyndigen van welcke wy retourneerden naer ons Hof, ten
gewoonelycke banquette (aen 5 schellingen grooten wisselgelt par hooft) 't gonne
geschiede onder het losbranden van het canon, synde alles geeyndigt in goet order.’

1764, 12 february.

‘Rekenynge der 16e ende 17e loterye: ontfanck guldens 3,127-0, uytgaef guldens
3,472-8. Dus te kort 345 guldens ende 8 stuyvers.’

1764, 19 february.

‘Word gelesen eenen brief van de Confrerie van Ste Barbara, onder den titel van St

Andries, tot Bixschote, ons begroetende jegens den 20e mey aenstaende, tot hunne
gaeyschietinge, ende aengesien dat er niemant genegentheydt en hadde om daer naer
toe te gaen, wiert geresolveert hun te antwoorden ende te bedancken.’

1764, 25 maert.

‘Voorders resolveerde men van de twee silvere santé coppen te laeten maecken eenen
nieuwen van de selve forme en maecksel als den gonne by den heer Koning Falligan
vereert aen dese Confrerie, behaudens het buytenste dryfwerck te maecken in silver,
en onder het selve dryfwerck te vergulden, ende alsoo opposit aen den anderen. Aldus
geresolveert ende goetgekeurt.’
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1764, 4 april.

‘Wort in overweginge genomen of het soude convenieren dat de generaliteyt van
desen Gilden in corpore soude optrecken om te assisteren in den solemnelen doop
van den sevensten sone van den heer Burggrave de Nieulant, Hoogbaljuw deser
Stadt, waer op wiert geresolveert, ten eynde voorschreven, te vermaenen, jegens den
twee uren naermiddagh, geheel de generaliteyt deser Confrerie, op eene boete van
vyf schellingen grooten, ende ons ten regaerde van de marche te reguleren naer de
dry andere Souveraine Confrerien deser Stadt; wordende tot het informeren van dien
gecommiteert, de Auderlingen De Bruyne en Thomas. Eodem die, des naermiddags,
syn wy benevens d'andere Souveraine Confrerien, ingevolge d'orders van d'heeren
van hetMagistrat ons overgebracht door de voornoemde gecommiteerde, gemarcheert
naer het Stadthuys, om de selve heeren af te haelen ende conduiseren naer de
parochiaele kercke van SteMichiel, ende aldaer te assisteren in den solemnelen doop
van de voornoemde sevensten sone, ende, naer het eyndigen der selve solemniteyt,
de voorgemelde heeren gereconduiseert naer het Stadt-huys ende van daer voorders,
met de geheele cortege, tot aen het huys van den geseyden heer Hoogbaljuw, synde
alsoo de gemelde solemniteyten gesloten in goet order.’

1764, 15 april.

‘Wort geresolveert jegens den tweeden Paeschdag de doelen te openen, en van dan
voorts alle sondaegen te schieten om prysen.’

1764, 12 oogst.

‘Den Eedt considererende dat, aengesien het van desen jaere onsen tour was om te
schieten om de Stadts silvere prysen, wiert geresolveert voor myn edele heeren
Schepenen van der Keure, by requeste, te versoecken, jegens den 26 deser maent,
alswanneer sullen opgestelt
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worden de dry prysvogels, de welcke gereguleert wierden op 24 ponden grooten, te
weten den middelste op 9 ponden grooten, en de twee seygaeyen ieder op £ 7-10-0,
ende de resteerende £ 6-0-0 blyven om sanderdags, 27 dito, geschoten te worden met
het canon, om prys ofte prysen, by de schietende Confreers te reguleren; sullende
alle demede schietende, soo in het een als in het ander geval, gehouden syn te betaelen
hun contingent, in het te reguleeren tractement, ingevolge het 10 artikel van de
gedecreteerde ordonnantie, mitsgaders d'oncosten, aen ieder schietinge dependeerende,
betaelt worden by de gonne in elcke schietinge mede sullen schieten, hooft en hooft
gelycke. Alle het welcke geresolveert wiert aen de generaliteyt bekent te maecken,
ende de selve daertoe te dachvaerden jegens overmorgen, ten 5 uren naer middagh,
ende sondagh, ten 11 uren voor middagh, alles ten effecten als by de gedecreteerde
ordonnantie vermelt.’

1764, 29 oogst.

‘Wiert by de gecompareerde Confreers geresolveert te achtervolgen de resolutie by
de generaliteyt getrocken, soo nopende de schietinge naer de prysvogels als met het
canon, van de 19 mey 1756, uytgenomen de gonne als nu niet meer applicabel en
syn, ende dat niemant langer en sal mogen pointeeren dan 4 minuten, als mede dat
het aen den gonne eenen prysvogel afschietende, vry sal staen van synen prys te doen
maecken ende coopen, by soodanigen silversmit als het hem sal believen. Voorders
wiert het tractement gereguleert op den 10 september 1764 savonds, ten advenante
van 6 schellingen wisselgelt par telloore, tot het reguleren van welcke tot
Commissarissen gekosen syn de Confraters De Bleecker en Haeck; synde oock
besloten van beede de daegen op te trecken met de trompetters, timbal, tamboers en
fyfelaers, welckers becostinge betaelt sal worden, d'een helft, by de Confrerie, ende
de weder helft

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



188

by de schietende Confreers, de welcke oock de voordere oncosten aen beede
schietingen dependeerende, sullenmoeten betaelen, hooft en hooft gelycke. Eindelinge
wierden de 6 ponden grooten, by voorgaende resolutie gestelt om te schieten met het
canon den 10 dito, gereguleert in dry prysen, die sullen syn dry medaillen, de somme
conform aen de gonne by den heer Deken geexibeert, de welcke sullen gewonnen
worden by de dry Confreers schietende de dry kortste maeten.’

1764, 9 september.

‘De schieting naer de dry prysvogels had plaets op den meulen van Confrater De
Somer in den Ham. s'Naermiddags is geschoten met de busse, synde den hoogsten
vogel afgeschoten by Confrater DeWaghenere, ende den eersten syvogel by Confrater
De Somer, ende den anderen by Confrater Jacques Van der Beke.’

1764, 10 september.

‘Wiert gemarcheert buyten de Petercelle poorte ende aldaer geschoten met het canon,
om de prysen in de voorgaende resolutie oock begrepen, alswanneer de kortste maete
wiert geschoten by Sr Neyman, den welcken daer mede gewonnen heeft den eersten
prys, den tweeden wiert gewonnen by den heer Wolff, Capitain in 't regiment van
Badendurlach, insgelyckx geschoten hebbende de cortste maete, ende, met de andere
cortste maete, is den derden gewonnen by den heer Baltz, Capitain in het selve
regiment, waer naer wy retourneerden in 't selve order ten Hove, alwaer de gemelde
prysen wierden uytgedeelt, ende gehouden den geresolveerde soupee, den welcken
onder menigvuldige losbrandingen van ons canon in goet order is geeyndigt.’
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1764, 16 december.

‘Naer afvraege en opneminge van de heeren die bleeven dienen in den Eedt, mynheer
Willems persisteerde, gelyck hy alsdan hadde gedaen, van niet te blyven dienen, ten
sy in qualiteyt van Auderlinck, dat alsoo niet wel en konde gebeuren om dat de
plaetsen van de twee Auderlingen waeren vervolt door de SrsDe Bruyne en Thomas,
schoon den voornoemde De Bruyne syne plaetse presenteerde te cederen ende te
blyven buyten den Eedt, 't welcke den Eed niet en wilde annemen, mits dit niet
overeen en quam met syne directie van onse loterye, dit overleyt synde proponeerde
den Greffier, om alle moyelyckheden 't eviteren, eenen middel, te weten dat men
soude kiesen eenen perpetuelen ende altydt blyvenden Auderlinck, met rang naer
den eersten Proviseerder als voorgaendelyck, mitsgaders noch twee ander Auderlingen
van de welcke alle jaeren eenen soude afgaen, ende alsoo elck twee jaeren dienen;
in de plaetse van welcken afgaenden altyd sal succedeeren den heer Proviscerder
actuelyck in den Eedt synde, ende die langst consecutivelyck gedient heeft, sulcx
dat de afgaende Auderlingen, thunnen toere, wederom sullen geobligeert syn te
dienen in den Eedt als Proviseerder, als te vooren, welcke propositie by de
gecompareerde heeren overmerckt synde, wiert de selve geapprobeert ende gelau
deert, mitsgaders met eenparige stemmen (soo om syne gedane diensten aen dese
Confrerie, als om dat hy door synen continuelen dienst in den Eedt sedert d'erectie
van desen Gilden gesaisiert was van alle d'affairens van het selve) voor perpetuelen
Auderlinck verkosen den voornoemden De Bruyne, ende voor eersten Auderlinck
Sr Judocus Thomas, mitsgaders voor tweeden mynheer Willems, den welcken, ten
toekomende jaere, in de plaetse van Sr Thomas sal opschuyven, ende den selven
Thomas afgaen, soo hier vooren is geseyt, synde het formeren van de
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voordere heeren Proviseerders verschoven tot den naesten boet en eedt.’

1765, 6 january.

‘Den Eedt wort vernieuwt, soo als volgt: Koning, Prost, Heuverdeken, Deken by
continuatie; Auderlyngen De Bruyne, Thomas ende Willems; Proviseerders de Beer
de Beveren, de Lens d'Oyghem, De Grave, Coppens, Cornelis, De Bleecker, Rons,
Haeck, Poelman, De Somer, Hanssens, Huysman, Maertens ende Van Deutecom;
Greffier, Pieter Thomas; Deken van de schutters, De Somer; Capitain, De Castillon;
Constabel, Stommans; Baljuw, Beloud; Alpheris, Van der Beke.’

1765, 17 february.

‘Word benoemd als recreatif-meester Jacobus Houtstont in plaets van Carolus De
Gusseme die bedanckt was.’

1765, 21 april.

‘De Confreers van het Gilden van de busschieters tot Meenen ende de gonne van Ste

Andries tot Nieuport nooden de Gildebroeders van SteAntone hunne gaeyschietingen
by te woonen. Wort geresolveert, mits in de conditien van Nieuport geseyt was dat
het Gilden komendemet denmeesten pracht ende luyster voor premie soude bekomen
een gaude medaille, van aen de gonne genegen aldaer te gaen schieten mede te laeten
voeren alle onse ornamenten, standaert, vindel, trompetters, kleeren, enz. Dit ten
laste van de Confrerie, tot het vervoeren van welcke men soude besorgen eene
voiture.’

1765, 7 oogst.

‘Wort gepresenteert eene requeste by Koning, Deken en Hooftmannen van het Gilden
van de H. Barbara, geseyt busseniers, binnen de prochie van Sweveghem, waer by
sy ons versochten om erkent te wesen voor
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een vry Gilden, de welcke gelesen synde, wiert, naer rype deliberatie, geresolveert
het voorschreven versoek te consenteren ende hun danof te verleenen acte in forma,
dogh aleer de selve te maecken, resolveerde men, mits sy oock versochten van hun
bygevoegt reglement te corrigeren, aen hun te schryven om de regulative van hunne
vergaderingen ten Hove ende schietingen in den doel, omme de selve, naer correctie
te bringen in eenen act.’
‘Voorders wiert noch geresolveert dat, aengesien veel Confreers hunne redemtie

niet en betaelden, men aen alle de selve het Hof ende doelen soude interdiceren te
frequenteren ende voorders t'hunnen laste sal agieren als naer behooren.’

1765, 12 oogst.

Bericht in de Gazette van Gend: ‘Alle die zig gelieven te interesseren in de XXXIe
loterye van het Souvereyn Hooftgilden van den H. abt Antonius binnen deze Stad,
worden verzogt 't zelve spoedig te doen, mids den tyd kort is, en d'eerste classe
(welkers inleg is eenen gulden) zonder uytstel zal getrokken worden op maendag
den 19 dezer maend augusty, veerthien dagen daer naer de tweede, ende andere
veerthien dagen daer naer de derde classe, 't welcke alzoo voorts sal gecontinueert
worden van loterye tot loterye, zullende t'elkens, voor het trekken der derde classe
van ieder loterye, billieten en conditien voor de volgende loteryen te bekomen zyn
by alle de collecteurs in de conditien te bevinden.’

1765, 22 december.

‘De heeren Lotu en J. Regnaut worden benoemd Proviseerders. De andere leden van
den Eedt worden erkosen.’
‘Voorders wiert door den Confrater Huysman aen den Eedt vooren gelesen eene

missive medebringende dat het
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versoeck van continuatie van onse loterye (gekomen tot de 32e) by de Majesteyt was
afgeslaegen, waer omme geresolveert wiert dat het noodigh soude wesen dat wy alle
de heeren, die geduerende den cours der selve loterye ons hadden dienst gedaen ende
gefavoriseert, te bedancken, ende dat men, om dit in goet order te doen, een tractement
soude oprechten, sondagh naestkomende 's middags, ende daer op begroeten alle de
voorgemelde heeren benevens alle de heeren van den Eedt.’
‘Maximiliaen Cambier wort benoemt page van het Gilde.’

1766, 12 january.

‘Worden schikkingen genomen voor de tracktementen soo van den feestdag als 's
anderdags tot het verteiren van de boeten van den Eedt van het gepasseerde jaer,
waer van den prys vastgestelt is, den eersten dagh op 6, en den tweeden dagh op 4
schellingen wisselgelt par tailloore.’

1766, 18 maerte.

‘Den heer Deken geeft te kennen dat hy, op aggreatie van den Eedt, requeste hadde
gepresenteert aen haere Majesteyt tot het bekomen van het Constabelschap deser
Stadt, ende naerdien de selve gesonden was op het advys van myn edele heeren
Schepenen van der Keure, hy onder correctie aen de selve gepresenteert naerder
hadde geexprimeert d'intentie van het Gilden, mitsgaders dat hy met de voornoemde
heeren Schepenen van der Keure ten dien pointen, en op het advies als vooren, was
geaccordeert in der maniere als volgt, te weten dat de gemelde heeren Schepenen
van der Keure aen de Confrerie sullen betaelen voor elek schietende stuck canon,
voor ses scheuten, tot twee ponden grooten courant, mitsgaders onderhauden ende
leveren alle de ustensilen geene gereserveert tot de schietinge noodigh, mits by de
Confrerie
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leverende het poeder tot de selve scheuten gerequireert, alle het welcke by de
gecompareerde heeren van den Eedt is gelaudeert ende geapprobeert, mitsgaders in
consideratie genomen synde dat tot meeste proffyt noodigh was aen elcke batterye
te stellen eenen Confrere, tot het nemen van de directie van de te doen schietinge,
ten welcken effecte gedaghvaert synde de generaliteyt, die het selve oock verclaerden
te approberen, ende syn met gemeyne toestemminge vercosen voor Commissaris
van de batterye aen de Keyserpoorte Sr Van Deutecom, aen de Ste Lievenspoorte Sr

Visart, aen de Heuverpoorte Sr Stommans, aen de Petercellepoorte den heer Deken
Huyttens, aen den Begynenthoren SrVanBelle, ende aen deMuydepoorte Sr Poelman,
gelyck oock tot het nemen van de generaele inspectie gecommiteert den heer
Heuverdeken benevens den AuderlynckDe Bruyne ende den Proviseerder DeGrave.’

1766, 31 april.

‘Het Gilden onvoorsien synde van genoegsaeme prysen om gedurende dit somer
saisoen verschoten te worden, wiert geresolveert eene schiet-loterye op te regten, op
de conditien alhier volgende:
‘Alvooren sullen de prysen bestaen ende gereguleert worden ingevolge de

uytgegaene ende genome loten, te weten den eersten in het hoogh getal 12, den
tweeden 10, ende den derden 8 deelen, volgens dat d'ontfangen somme sal
uytmaecken, ende insgelyckx de dry prysen in het leegh getal.’
‘Ieder lot sal bestaen in dry scheuten, in het selve blaison en op de maniere als

voorgaendelyck is geplogen; sullende altyd moeten onderhauden worden alle de
reghels die men in de doelschietinge gewoonelyck is observerende, op de boeten
ende amenden by het reglement ende resolutien geperschribeert.’
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‘Men sal betaelen voor ieder lot tot vyf grooten in handen van den gonnen daer toe
gecommitteert, ende sal de betaelinge moeten gebeuren aleer de loten verschoten
worden, op pene van nulliteyt, ten waere den ontfanger der selve daer vooren waere
verantwoordende.’
‘De distributie der loten en sal niet min gebeuren dan met 25, maer den gonnen

een 25 genomen heeft sal noch mogen nemenmet 10 seffens, en dieder 50 verschoten
heeft, met soo kleyn getal als hem belieft.’
‘Niemant en sal mogen schieten dan 's sondags ende donderdags 's naermiddags

ten 3 uren, ende dit ter presentie van dry Confreers ten minsten, ende den ordinairen
teekenaer, op pene van nulliteyt, boven de verbeurte van de alsoo geschoten loten.
‘Dese schietinge sal beginnen den 3 mey naestkomende ende eyndigen den 5

october s'avens ten 5 uren daer naer, alswanneer de prysen door d'heeren van den
Eedt sullen worden gedistribueert, op de maniere voorschreven, ende waermede een
ieder sal moeten vergenoegen sonder eenigen tegensegh, op de pene van correctie.’
‘Het sal een ieder vry staen loten te nemen soo veel het hem belieft, en die door

een ander laeten verschieten, behaudens dat het eenen Confrere is ende dat het 25
ofte minder soo die genomen syn by een en den selven Confrere verschoten worden.’
‘Voorders sal men hem in dese schietinge reguleren soo nopende het meten ende

jugeren der scheuten als andersints, naer de aude usantie van desen Gilden, ende
naementlyck naer de gedruckte conditien van de schiet-loterye van den jaere 1757,
ende sullen de loten gedistribueert worden aen de gonne die het belieft, tot ende met
den 15 juny 1766, naer welcken tydt geene meer en sullen uytgegeven worden, als
aen de gonne hun voor dien tydt geengageert hebben.
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Aldus geresolveert ende geapprobeert, 't oorconden als Greffier. (Get.) P. Thomas.’

1766, 2 oogst.

‘Ten versoecke van d'heer Charles-Louis Angillis, Capiteyn van het Gilde der
busseniers, totMeenen, wiert gepresenteert eene requeste waer by hy hem grootelyckx
was beklaegende van het ongelyck hem aengedaen binnen den Hove van het
voornoemd Gilden by den Koning en andere Confreers, die hem, soo hy seyde, naer
veele injurien hadden gecondemneert in eene remarquable boete, op het refus van
welcke sy hem noch eene hadden opgeleyt ende daer en boven afgestelt van syn
officie, alles by pure vexatie ende sonder daer over geropen te hebben de gonne die
het behoort; van welcke sententie hy voor ons, als het Hooftgilden van Vlaenderen,
hadde geappelleert, versoeckende dat wy hem als appellant souden admitteeren,
mitsgaders stellen in synen voorigen staet ende officie, enz. op alle het welcke gelet
synde, wiert op dito requeste gegeven volgende appostille: algesien, admitteeren den
Suppliant als appellant, ende stellen niet min den Suppliant by provisie in synen
voorigen staet, tot antwoorde van partye gesien (aen wie dese sal worden getoont)
anders geordonneert sy, ordonneeren ten surpluse, alle de gonne die het aengaen
magh, hun daer naer te reguleren, autoriserende tot het doen van de noodige
insinuatien alle publieke persoonen. Actum in extraordinaire vergaederinge van den
2 oogst 1766, 't oorconden als Greffier onderteekent P. Thomas.’

1766, 7 oogst.

‘De Confreers van de busseniers der stede van Meenen hebbende verklaert niet te
aennemen de voorenstaende resolutie van den Eedt van Gend, ende datter geen ander
appel en viel als voor Schepenen van
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Meenen, soo wiert daer op gegeven de volgende apostille: algesien, ordonneren die
van het Gilden van de busseniers der Stede vanMeenen hun pointuelyck te reguleren
naer appt van den 2 deser, op pene van te incurreren eene boete van 30 parisis ende
oock eenswegs te verclaeren hunne redenen van oppositie binnen acht daegen
peremptoirement naer d'insinuatie deser, ende consenteren dat d'insen sullen vermogen
te gebeuren ut petitur. Actum in extraordinaire vergaederinge van den 7e augusty
1766, toorconden als Greffier. (Ondt) P. Thomas.’

1766, 21 september.

‘Ten voornoemden daege alle de heeren van den Eedt gedagvaert synde, waer naer
in andacht genomen wiert dat tot cieraet van de Gildecamer noodig was te doen
maeken twee schilderyen, en dat ten dien eynde gesproken was met den heer schilder
Spruyt die over ieder stuck vraegde tot 50 grooten, op conditie dat hy op elck stuck
sal stellen soo veel portraiten mogelyck en als de Confrerie goetduncken sal. Tot het
vinden de selve oncosten, soo veele doendelyck, wiert voorts geresolveert dat iederen
Confrere die op de selve stucken sal gelieve gestelt te worden, ten profyte van de
Confrerie sal betaelen tot veerthien schellingen grooten wisselgelt.’

1766, 22 september.

‘D'heeren Commissarissen van de Confrerie van den Aerts-engel Ste Michiel geven
te kennen dat den Eedt van het selve Gilde geresolveert hadde, op den 29 deser, te
slaen om eenen Koning, ende des anderdags om de Stadts silvere prysen, waertoe
sy versochten dat onse Confrerie de gemelde twee daegen in corpore hun soude
opleyden van hun Hof naer de plaetse ordinaire alwaer sy hun exercitie doen, en des
avonts weder ten Hove, als mede begroeten sy des avonts, de twee voornoemde
daegen, ter
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tafel, van onse Confrerie de heeren Koning, Prost, Heuverdeken, Deken, benevens
twee Commissarissen, het gonne alsoo geaccordeert wiert.’

1766, 5 october.

‘Volgens notitie gegeven door den Proviseerder Haeck aengaende de schiet-loterye,
blyckt dat er verschoten syn tot 625 loten, die a 5 grooten ieder bedraegen tot 78
guldens. Dus voor iederen hoogsten prys sal er toegewyst worden 14 guldens, voor
de twee tweede 11 guldens ende voor de twee derde 9 g. 12 stuyvers. Vervolgens is
den hoogsten in het hooggetal aengewesen aen Sr De Bruyne, geschoten hebbende
het getal van 68, den tweeden aen Sr Coppens, met het getal van 66, naer voorgaende
preuve jegens Sr De Bleecker oock hebbende gelyck getal die vervolgens heeft den
3e prys; den hoogsten in het leegh getal is geadjugeert aen Sr Poelman, geschoten
hebbende hel getal van 5, den tweeden met het getal van 9, aen Sr De Somer ende
den derden aen den Greffier P. Thomas met het getal van 11.’

1767, 3 mei.

‘Actum ter vergaederinge extraordinaire van onder Coninck, Prost, Heuverdeken,
Deken ende Proviseerders van het Souvereyn Hooftgilden van den Eden Ridder
mynheer St Jooris. Syn gecompareert Commissarissen van de respective Gildens van
SteMichiel, Ste Sebastiaen ende SteAnthone ingevolge van het versoeck aen de selve
Gildens van onsen t'weghe gedaen, om te delibereren ende resolveren wat dient
gedaen te worden ontrent elckanderen in de respective hunne exercitien die by de
vier Gildens, elck op synen tour, sullen gedaen worden om te winnen de prysen by
de Stadt gegeven, ten tyde van de aenstaende feeste, alswanneer met allen luyster
sal geviert
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worden het sevenhondertjaerigh jubilé der verheffinge van de reliquien van den H.
Macharius.’
‘Wiert geresolveert dat de voorseyde vier Gildens elckanderen met alle teekenen

van eere in corpore sullen opleyden ende conduiseren van aen elckx respectiven
Hove naer den Cauter ofte andere plaetse, alwaer sal gebeuren elckx gaeyschietinge
ofte andere exercitie, ten daeghe voor elck tot dies geprefigeert by de Ed. heeren van
het Magistraet deser Stadt, om te winnen de voorseyde prysen, ende elck spel
geeyndight synde, dat sy elcanderen wederom sullen geleyden naer den Hove van
waer sy gecommen syn, behaudens ende met expres verstant ende eenpaerige
overeencomminge, dat elck Gilde maer eens en sal moeten endemoghen presenteren
den wyn van eere op den dagh cujus festum coletur, te weten in de eerste aencomste
van de andere Gildens, sonder voorder obligatie omme by dien middel te spaeren
alle superflue oncosten, my toorconden als Greffier (Ondt) J. Vanderbrugghen.’

1767, 8 juny.

‘Ter herneming der feesten van het jubilé van St Macharius, zal in het Gilde van St

Antone om dry ure na middag, 8 juny, geschoten worden met de bussen naer
verscheydene prysvogels t' eynden weere, door de vereenigde Confrerien van den
H. Antonius, en zullen dry zilveren en 19 tinnen pryzen te winnen zyn. Des avonds
om 9 1/2 ure zal geschoten worden op den Kauter naer eenen vuervogel, door de
zelfde Confrerie.’

1777, 22 december.

Plechtige opening van het Hospitael,Oud-mannekenshuis of huis van bermhertigheid
genoemd. Heeren Schepenen verkoopen aen deszelfs stichters, den Bisschop van
Eersel en anderen, by contract van 16 december 1784, het oud Hof van St Antone.
In 1806, verlieten
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de oude mannen hetzelve, en werden vervangen door de oude vrouwen, wier getal
tegenwoordig de 300 overtreft.

1781, 18 november.

Lykdienst voor H. Falligan, Koning van 't Gilde van St Antone.

1786, 5 february.

Joannes Franciscus Verstraete wordt Greffier van het Gilde benoemd, in vervanging
van den heer Huysman.

1786, 19 maert.

‘Om te connen vinden de jaerlycksche intresten van de renten ende andere lasten
ende schulden waer mede dese Confrerie bezwaert is, wiert geresolveert van de
jaerlycksche contributie t'augmenteren met dry schellingen, dus dat elcken Confrater
van dese Confrerie zal gehouden zyn jaerlycx te betaelen tot acht schellingen in
plaetse van vyf schellingen.’

1786, 5 november.

Lichting van 200 grooten om te betaelen de renten beset op ons Hof ende
competerende aen den heer Alphonsus Huyttens.

1787.

By het terugkeeren in Gent der Staten van Vlaenderen uit Brussel, den zondag 10
juny, na aldaer eenen goeden uitslag en gunstige schikkingen bekomen te hebben,
werden zy ingehaeld door het Gilde van StAntone en de dry andere Gilden en geleid
naer het Stadhuis, alwaer afgelezen werd de verklaring van hunne Hoogheden,
inhoudende de herstelling der rechten van Vlaenderen.

1787, 24 july.

‘Wordt geexhibeert een extrait uyt den resolutiebouck van myn edele heeren
Schepenen van der Keure, vervattende aggreatie ende permissie dat er ieverige

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



200

persoonen hun mogten agregeren aen de vier Hooftgildens deser Stad om in dese
tydts omstandigheden onder een committé, benevens de voorseyde vier Confrerien
te beveyligen de publique ruste waer toe de ordinaire policie niet en conde
vergenoegen.’

1787, 11 oogst.

Wordt goedgekeurd en uitgegeven het reglement voor de vrywilligers, die zich
gevoegd hebben by de vier Hoofdgilden.

1787, 5 september.

Bekendmaking door Heer en Wet der Stad Gent, nopens den patrouilledienst door
de vier Hoofdgilden met hunne vrywilligers te verrichten.
Stads overheid maekt bekend, dat, niettegenstaende het bevel van Z.M. van 28

oogst laetstleden, de verplichtingen der vier Hoofdgilden en aengevoegde vrywilligers,
ter handhaving der goede orde en openbare veiligheid, by middel van patrouilles, by
dage en by nachte, te voet en te paerd, blyven voortduren. Gemelde patrouilles zyn
gemachtigd al degenen, die de goede orde in eeniger manieren zouden storen, aen
te houden en in het huis van arrest te brengen.

1787, 22 september.

Kwamen de heeren gedeputeerden der Staten van Vlaenderen uit Brussel terug, met
de bekrachting der constitutie; 's namiddags wierden zy begeleid naer het Stadhuis
door de vier Hoofdgilden en geagregeerden, allen in vollen uniform zoowel te voet
als te paerd.
Den 1sten october, nadat de leden der vier Souvereine Hoofdgilden van Gent,

benevens hunne vrywillige geagregeerden, tot handhaving der ruste en goede orde,
gedurende eenigen tyd, patrouillen hebben gemaekt, hebben zy zich op het Stadhuis
in een prachtig avondmael vergaderd,
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om malkander te bedanken over de goede eensgezindheid en vriendschap welke
onder hen had geheerscht, tot rust en veiligheid der Stad. Des anderendaegs hebben
de gedeputeerden der gemelde Gilden en het Comité der vrywillige geagregeerden
aen de algemeene vergadering der Staten van Vlaenderen hunnen standaerd en hun
vaendel opgedragen, benevens de lyst van alle de vrywilligers en verdere leden der
vier Gilden, die patrouilles hadden gemaekt, by welke gelegenheid ridder Karel
Diericx aen gemelde heeren eene aenspraek deed, welke beantwoord werd door
Actuarius D'Hoop, uit naem der heeren Staten.

1787, 6 october.

Bekendmaking van wege Heer en Wet der Stad Gent, nopens patrouilles, door
gewapende persoonen in burgers-kleederen, te maken.
De Stad heeft het aen de vier Hoofdgilden met hunne vrywilligers te danken, dat

de openbare rust en veiligheid volkomenlyk hersteld is. Vervolgens wordt door Heer
en Wet, in nakoming der depeche van Z.E. graef de Murray, gouverneur-generael
der Nederlanden ad interim, van 2 dezer, besloten een zeker getal gewapende
persoonen, in burgers-kleederen en daertoe aengesteld, behalve de Stadssoldaten, by
dage en by nachte, te laten patrouille maken. Alle rustverstoorders zullen aengehouden
en naer het arresthuis gebragt worden. Met dezen maetregel komen de twee
ordonnantien van 4 oogst en 5 september laestleden te onderblyven.

1789, 13 november.

Een stuk kanon, den Gilde van St Antone toebehoorende, wordt geplant door de
Patriotten, aen den ingang van den Oudburg, aen 't einde de Ajuinlei, in de richting
der Veirleplaets, alwaer men eene aenranding
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der Oostenryksche soldaten, die aen de Vierweegsche geschaerd stonden, te gemoet
zag(1).

1789, 6 december.

Afkondiging van wege het Magistraet der Stad Gent op den patrouille-dienst door
de vier Hoofdgilden en aengevoegde vrywilligers te verrichten.
De vier Hoofdgilden worden gemachtigd door Stads overheid, met toestemming

der Collatie, der Staten van Vlaenderen en van het comité-generael der Nederlanden,
zoo by dage als by nachte, te voet en te paerd, de openbare rust te handhaven, gelyk
zy dit reeds met het beste gevolg, in 1787, gedaen hebben. Zy zullen mogen
aenhouden en in Stadsvangenis brengen al degenen, die zy zullen bevinden de goede
orde in eeniger manieren te storen. Een iegelyk zal henmoeten eerbiedigen, en daertoe
aenzocht zynde, hun de hand leenen.

1789, 8 december.

Reglement van dienst voor de wakende mannen der vier Hoofdgilden der Stad Gent
om de goede orde, en de veiligheid der inwoners te onderhouden, goedgekeurd door
Schepenen, den 14 december 1789.

1789.

H.-C.-N. Van der Noot, dien men den Franklin van Nederland noemde, deed zyne
intrede binnen Gent, den 24 december, om 6 1/2 ure 's avonds; hy werd luisterlyk,
onder het losbranden van het kanon, geleid te midden van eene menigte fakkels,
voorgegaen door de vier Hoofdgilden, met hunne geagregeerden, naer

(1) Mémoire pour servir de justification à M. le chevalier Diericx, 1789, p. 17.
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het Stadhuis, alwaer hy verwelkomd werd door den Raedpensionnaris Diericx.

1790, 4 january.

De Staten van Vlaenderen kondigen hunmanifest af, by hetwelk zy, door Gods gratie,
plechtig verklaren, in den naem des volks, dat deze provincie een vrye Staet is, en
zy het volk ontslaen van den Eed van getrouwheid aen Josephus den tweeden. De
gedeputeerde Staten reden in meer dan 72 koetsen, vergezeld van eenen
allerluisterlyksten stoet en de vier Hoofdgilden, naer St Baefs en ter Vrydagmerkt,
alwaer de onthulding plaets had.
Generael Van der Mersch deed zyne intrede binnen Gent den 25 february, omtrent

12 ure 1/2 's morgens. Hy werd voorgegaen door de vyf Gilden, St Antone, St Joris,
St Sebastiaen, St Michiel en Rhetorica, in uniform. Het was op dezen dag alleen, dat
men hen, zonder één uit te zonderen, in de wapenen zag. Zy vergezelden den generael
langs de voornaemste straten naer het Stadhuis, alwaer hy verwelkomd werd door
den Raedpensionnaris Diericx, en vervolgens naer de abdy van St Pieters, alwaer hy
ten middagmael werd onthaeld.

1790, 29 mei.

Tekst van den Eed door elk lid van het korps vrywilligers, aen het volk en de
Gemeente van Gent afzonderlyk afgelegd, volgens bewoordingen door de Collatie
voorgeschreven:
‘Ik N.N. Volontaire der Stad Gend, zweere ende belove in die qualiteyt de

conservatie der roomsch katholyke religie ende getrouwigheyd aen het volk ende
het Gemeente van Gend, alsmede dat ik het zelve volk ende Gemeente van Gend,
zonder eenigen personnelen intrest direct ofte indirect te aenmerken, in alles zal
verdedigen

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



204

als eenen goeden ende getrouwen volontaire behoort te doen, dit t'elkens wanneer
ik daer toe zal verzocht wezen. ZOO HELPT MY GOD EN AL ZYN HEYLIGE.’
‘Van wegen den onderschreven Kapiteyn der tweede Compagnie worden mids

dezen geconvoceert alle de volontaire der zelve Compagnie, om te compareren in
den Hof der gewezene Jesuiten op maendag 31 mey 1790, ten vyf uren naer noene
precies, ten eynde van naer dies op den Kauter te ontluyken den Eed, zoo ende gelyk
hy door de Collatie dezer Stad is voorgeschreven, ende wanof copie hier boven staet.
Actum 29 mey 1790.’

1790.

De commissie, door de Hoofdgilden aen de by dezelve aengeslotene vrywilligers
afgegeven, was opgesteld als volgt:

Les membres du Comité des quatre Chefs-Confrairies de la Ville de Gand étant
informés de la preudhommie, capacité et moeurs de Monsieur *** l'avons commis
et créé comme par les présentes le commettons et créons pour [Capitaine] de la
Cavalerie des volontaires agrégés aux dites quatre Chefs-Confrairies, avec tous les
honneurs y afferans, à charge néanmoins que la présente Commission devra être
agréée et approuvée par le Magistrat de cette Ville. En foi de quoi nous avons fait
apposer aux présentes les Armes de la Confrairie de St Georges, et fait signer par
les Secrétaires dudit Comité dans leur assemblée du
1790.

1790, 24 july.

Akte van verbintenis door 46 officieren, onder-officieren en korporaels van het
vrywilligers-korps der Stad Gent, namens het geheele korps aengegaen, ten einde,
volgens den eed aen het Magistraet en de Collatie afgelegd, de openbare rust en
veiligheid te vrywaren, de vergadering
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der Staten van Vlaenderen en elk lid in het byzonder, tegen alle beleediging, met
woorden of handdadigheden gepleegd, te beschermen.
Op dit stuk volgt het reglement van krygstucht voor het korps.

1790, 23 oogst.

Wierden van buiten de Dampoort door de vier Gilden ingehaeld de Fonteinisten,
pryswinnaers in den kampstryd te Dendermonde.

1790, 9 september.

Uit de Gazette van Gend: ‘De vier Hoofdgildens deser Stad, benevens het gene van
Rhetorica, en de vrywillige te voet en te peird, die hun onder de zelve Gildens hebben
begeven, hebben gisteren op de Vrydagmerkt, in handen van de Hoogmogende heeren
Staeten van Vlaenderen, met de grootste plechtigheyd, onder het luyden der
triumph-klokken, den volgenden eed afgeleyt:
‘Dat zweire ik, Gildenbroeder te zyn van den grooten Gilden van *** binnen deze

Stad Gend, de katholyke roomsche religie te onderhouden en voor te staen, de Staeten
van Vlaenderen, als Representanten van het volk, mitsgaders Heer ende Wet dezer
Stede goet en getrouw te zyn, de rechten, vryheyd en preëminentien van den zelven
Gilde te beschermen en onderhouden, en voords te doen dat eenen goeden en
getrouwen Gildenbroeder schuldig is te doen: Alzoo moet my God helpen en alle
zyne Heylige.’
‘Ten thien uren en half voormiddag vergaderden op de Gildenkamer van den H.

Joris, die van den H. Michiel, H. Sebastiaen, en Rhetorica, welke vier Hoofdgildens
alle gewapend en in gelyke kleedinge hun nae de Collegiale van de H. Pharaïldis
begaven, alwaer zy wierden vervoegt door de Hoofdgilden van den H. Antone met
des zelfs nieuwe
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aengenomene leden; aldaer wierd eene solemneele misse gezongen, om van den
Hemel af te smeeken den zegen, vrede en eensgezindheyd onder alle de inwoonders
dezer Hoofdstad; ondertusschen waeren voor het Stadhuys geplaetst een escadron
gesoldeerde dragonders, een detachement jagers en voetgangers van onze bezettinge,
de welke de vyf Hoofdgildens aldaer afwachtten; de misse geëyndigd zynde, quamen
de vyf Hoofdgildens nae het Stadhuys, terwyl de gesoldeerde troupen in parade
stonden, om de leden der vergaederinge van de Staeten nae de Vrydagmerkt te
vergeleyden. Den optocht wierd geopent door een half escadron dragonders van het
regiment van Vlaenderen en door het geheel detachement Vaderlandsche jagers,
waer naer volgden de vyf Hoofdgildens, naer welke men zag verschynen de leden
der Staeten vergaderinge, en dit luysterryk gevolg wierd gesloten door twee
compagniën voetgangers en een half escadron dragonders. Ter Vrydagmerkt gekomen
zynde, wierd aldaer den Eed ontloken in handen van den Auditeur-Generael van
Vlaenderen, denMajor Van Doorselaer, onder het spelen van den beyaerd, het luyden
der triumph-klokken, het losbranden van het geschut en een gedurig vreugde-geroep:
Lang leve de Natie! Lang leven de Staeten van Vlaenderen! Lang leven alle waere
Vaderlanders! Vervolgens keerden de gemelde Hoofdgildens en krygsvolk langs de
voornaemste straeten nae het Stadhuys terug, om de heeren Staeten tot aen hunne
vergaderplaetse te vergezelschappen, en terwyl hunne Hoogmogende den geheelen
prachtigen stoet zagen voorby trekken, quamen eenige Opperhoofden der Gildens
vraegen, om dagelyks aen de zaele der Staeten ten tyde hunder vergaderinge eene
wacht van Eere te mogen plaetsen, het welk door hunne Hoogmogende met veel
genoegen wierd aengenomen. De Staeten van Vlaenderen,
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ten uytersten vergenoegd over den betoonden iever van die der Hoofdgildens, hebben
hun den volgenden brief toegezonden:

De Staeten van Vlaenderen.

‘Zeer getrouwe, lieve ende beminde, wy zenden UL. deze tegenwoordige om te
zeggen, dat wy met veel genoegen en voldoeninge in uwe edelmoedige handelwyze
de alderoprechtste gevoelens vinden van eene ware aenklevinge aen de belangen van
het Vaderland en aen het welzyn der goede zaeke. Den eed, die UL. hebben ontloken,
is eene nieuwe keten, de welke alle slach van inwoonders aen elkanderen vasthecht
ende verbind, t'is eenen dobbelen band van vereeninge tusschen het volk ende tusschen
die, de welke het zelve volk verbeelden. Wy zyn reeds volstrek telyk overtuygd, dat
dezen stap eene betere verstandhoudinge tusschen alle de goede inwoonders dezer
Hoofdstad heeft te wege gebragt, en wy durven verhopen, dat hy een volstrekte
eendragt der gemoederen en onverbrekelyke vriendschap zal voordbrengen. Wy
moeten UL. ten hoogsten dank bewyzen over de aenmerkelyke diensten, de welke
UL. met eenen onvermoeyden geest aen Kerke ende Staet hebben bewezen, en wy
zyn vooraf verzekerd, dat die, dewelke wy van UL. met recht mogen verwachten,
niet min den grootsten lof en toejuychingen zullen verdienen. De arglistigheden van
's Lands vyanden en verraeders zyn vruchteloos; de deugd ende waerheyd verheffen
hun onbeschroomd in het midden der logentaele en lasteringe; hoe wel eene donkere
wolke het klaer daglicht wilt benemen, de glinsterende straelen der heldere zonne
dringen door de duysterheyd en verlichten de aerde. Wy hebben met herkentenisse
aengenomen de wacht, de welke UL. dage-
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lyks voor onze vergaderings-zaele hebben aengeboden, ende wy zyn in het vast
betrouwen, dat de gerustheyd onzer beraedslagingen en de veyligheyd van onze
persoonen in geene kloekere handen overgegeven konnen zyn, als in die onzer
mede-borgers, voor wiens geluk, welvaeren ende vryheyd wy onophoudelyk onze
dagen besteden. Overigens, zeer getrouwe, lieve ende beminde, zyt den Heer bevolen.
Uyt onze vergaderinge den 11 september 1790. Ter ordonnantie als Greffier. (Ondt)
Joseph-F. De Bast.’

1790, 16 september.

Uit deGazette van Gend: ‘Eergisteren heeft men in de kerke der abdye van Ste Pieters,
nevens Gend, gewyd de vier standaerden, die door de dames en juffvrouwen dezer
Stad, als een Vaderlandsche gifte, zyn gejond voor het eerste regiment der dragonders
van Vlaenderen, by welke gelegendheyd in de gemelde kerke is gecelebreerd eene
plechtige misse, naer welke de zelve standaerden van daer zyn terug gebragt met de
zelve pracht, als zy daer nae toe waeren geleyd, verzeld door de Hoofdgildens onder
de wapenen met hunne eereteekenen en met turksch musicq.’

1790, 23 september.

Uit de Gazette van Gend: ‘Voorleden maendag (20 september) hebben alhier den
eed van trouwe aen de Hoogmogende heeren Staeten van Vlaenderen ontloken de
Genootschappen van verscheyde Parochiën, welckers manschap te samen heeft
beloopen tot 14,555. Naerdat zy op de Vrydagmerkt waeren verzaemeld, zyn de
Hoogmogende heeren Staeten, om thien uren en half, van het Stadhuys afgehaeld
door onze Hoofdgildens onder de waepenen, ende aldus vergeleyd nae den schoonen
Theater op de gezeyde merkt, voor welken alle de Genoodschappen, het een naer
het ander, den eed, als boven, hebben afgeleyt.’
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1790.

Op den 28 september, na middag is uit de kathedrale kerke van StBaefs eene prachtige
processie gegaen met de kasse inhoudende de overblyfselen van den H. Macharius,
om door voorspraek van dezen Heilige den bystand van den Almogende voor het
Vaderland af te smeeken; by welke processie tegenwoordig waren de Hoofdgilden
onder de wapenen. (Gazette van Gend, 30 september 1790).

1790, 1e october.

‘D'onderschreven verclaeren hun in te schryven als Confrater van de Souvereyne
Confrerie van den H. abt Anthonius binnen deze Stad, sonder nogtans verbonden te
zyn aen eenige doodschult, prysen van plaisier ende jaerlykxsche redemptie, sonder
ook gerecht te zyn tot het helpen winnen Stadsprysen ofte doen exercitien tusschen
doelen, als mede sonder voys t'hebben in de boete en eeden, dit alles in conformiteyte
van het consent ende aggreatie van hunne Hoogmoghende, ende hebben ten beteren
effecte in handen van Commissarissen uyt dese Confrerie gedaen den volghenden
eedt:
‘Dat zweire ik Gildebroeder te zyn van het Hooftgilden van Sinte Anthone binnen

dese Stad Gend, de catholicque roomsche religie t'onderhauden ende vooren te staen,
hunne Hoogmoghende heeren Staeten van Vlaenderen als Representanten van het
volck van diere alsmede Heer ende Weth dezer Stad goet ende getrauwe te zyn, de
rechten, vryheden ende preeminentien van den selven Gilde te beschermen ende te
onderhauden, ende voorts al te doen dat eenen goeden ende getrauwen Gildenbroeder
schuldig is te doen; soo moet my God helpen ende syne heylige ende den heyligen
abt Anthonius. Belovende niet min ons te reguleren naer de declaratie door den Eedt
getrocken ende door de Hoogmoghende heeren Staeten deser provintie, hedent eersten
octo-
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ber 1700 t'negentigh geagreëert ende geapprobeert aen ons tot twee mael vooren
gelesen, waer toe in alle deelen gerefereert word, ende is dezelve ten resolutieboeke
geregistreert ende door onsen Greffier gheparapheert. Ten surpluse heeft den Eedt
aen ons onderschreven toegestaen van op te geven het dobbel getal persoonen, om
daer uyt by den Eedt deser Confrerie, op aggreatie van hunne Hoogmoghende de
Staeten van Vlaenderen, te kiesen het corps officieren, sullende de bas-officieren
gekosen worden door het gemeynte. Actum 1e october 1790, J.-Bte Pycke.
(Geteckent) J. De Clerck, P.-L. Fermondt, J.-L. Van Coppenole, G. Van den Berghe,

D. Van Duyn, Jos. Beurskens, A. Dorez, Andreas Segaert, C.-D. De Sausin, Josephus
Soudan, P.-J. Muris, Joannes Geleedts, Jud. Robert, Nicolas De Meyer, Jan
Cruyeneere, Jan-Bap. De Vos, Josephus Regnaut, J. Roothaese, P.-J. Fierens, Frans-A.
Primgué, Pieter Van den Abeele, Joannes Walraevens, F. Minet, Charles Jardin,
Emanuel Willems, Jan De Cock, P. Lotu, Joannes Geeraert, J.-F. Vispoel, L. Le
Bégue, Van Geert, P.-A. Dewilde, Josephus Simoens, Joan. Verkercke, J.-J.
Vandeviverc, J. Pycke, F. Versporten, not., Joan. Cappelle, Joannes Van Cleef,
Joannes Dupont, Emanuel De Schilder, Albertus Lantheere, Joannes Marisal, J.-M.
Le Begue, Vanden Berghen, Ludovicus Vander Steenen, P. Goemaes, Ph. De Pauw,
J. Parasie, Van Branteghem, P.-J. Walravens, J.-L. Pycke, J.-B. Fostier, J.
Quickelberghe, L. Stobbelaers, Daniel Gilbo, Charles Snoeck, Petrus Pycke, Jan Van
Loo, J. Canfyn, Judocus Elias, Honoré Mahis, J. Lammens, Jacobus Keuckelaer,
J.-H. Mussche, Joannes Blockel, Joannes Perdaen, Antonius Casier, Frans Cuyl,
PetrusMartens, Salmain, Petrus Van Haeverbeke, J.-B. Vlamynck, François Herman,
Joan. Stassengnon, Carolus Coppen, J.-J. Bourse, Carel Audart,
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Teirlynck proc., Felix Pilet, François Bulcke, Jaspar Van Ophem, Van der Donck,
B. Van Beneden, G. Van Bemmel, P. Sonneville, Adriaen Hoste, Renier Predom,
Pieter Van de Cappelle, Joan. Van Beneden, J.-B. Watteu (?), J.-J. Comparé, J.
Vandenberghen, L.-J. Fermond, C. Boutchon, Andries Van den Wiele, J. Van Geen,
F.-L. Lebrocquy, Jud. Willems, Nicolaes Barbier, Henricus Ruebier, Carolus Jacobs,
Francies Pernet, Livinus Cornelis, Antonius Van Loo, J.-J. Herman l'ainé, Bernard,
L. Hebbelinck, L.-J. Bauwens, Aegidius de Myttenaere, De Smet proc., Ludovicus
De Graeve, Pierre Marisal, J. Van Wichelen, Pieter Van Coppenole, C. De Wandel,
J. De Rycke, Jacobus Godefroid, Pieter Willems, P.-J. Vandervennet, J. Van Aerde,
J. Van Langeren, Anthone Pieters, Joan. Laporte, Josephus Macquin, Louis Gilquin,
Jos. Van den Berghe, Frans Sonneville, Ch. De Meulemeester, J. De Poortere, J.
Mortier, Norbert Gisselaire, Pieter Martens, F. Dufour, C. Van Damme, Benigne
Engels, A. Hulpiau, E.-L. Brauwer juor, F.-M. Verhaeghe, J. Dillens, Josephus Van
Hoogsthuyse, Jan Van Melle, J.-F. Hebbelinck, Franciscus Antheunis, Martinus
Antheunis, Petrus Demolie, Francies Rooman, Pr. Van Coppenolle, G. Godefroid,
Amicus Van Loofilius Ferd., Josephus Van Loo filius Bernard, Pieter Van der Haege,
Jacobus Vander Linden, Bernardus Van Maldeghem, Jan-Bapt. De Smet, Ludovicus
Volant, Joannes Van Loo fil. Cornelis, Pieter De Smet, Paulus Fevers, Pieter
Wyckaert, Joannes Vander Linden, A. De Vinck; Fr. De Vos, Jacobus Van Loo fil.
Judoci, A. Van Es, Toussaint Vercauter, Arnoldus Steur, Antonius Helinck, Pieter
Valcke, Joannes Beus, Pieter De Winne, Petrus Van Locke.’

1790, 9 november.

Is in de kathedrale kerk van St Baefs,
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ten bywezen van Hoogmogende heeren Staten, van den Bisschop en de vyf
Hoofdgilden een plechtige lykdienst verrigt voor de rust van alle degene, die in de
verdeding des Vaderlands het leven hadden verloren. (Gazette vanGend, 11 november
1790).

1790, 17 november.

Is alhier met de uiterste plechtigheid gevierd de verjaerdag van het ontzet dezer Stad
en van de volkomene overwinning. Hoogmogende heeren Staten wierden alom
verzeld door de Hoofdgilden, welke ook onder de wapenen stonden op de
Paradeplaets, Vrydagmerkt, Zandberg, Kalanderberg en Kouter. (Gazette van Gend,
17 november 1790).

1790.

In een vlugschrift uit den patriotten tyd, den titel voerende van zaemenspraek tusschen
eenen patriot van Brussel en eenen Gendschen Vonckist, of Konings-gezinden, over
den tegenwoordigen toestand der Stad Gent, vinden wy het volgende, (bladzyde 16):
‘Hy (Vonck) heeft een menigte Gendsche juffrouwenmisleyd, die professie maekten
van Voncks-gesind te wesen, wy hebben de vrouw van den gepoeyerden advokaet
eens weten presideren in het Hof van Sint Antone over eene assemblée van Voncks-
en Vander Mersch-gesinde vrouwen, onder het getal was de impertinente beest uyt
het koffé-huys, gy kentse wel...’

1791, 20 january.

G. Godfroid, H. Van der Linden, J. Verheeken en J. Elias, Gildebroeders van St

Antone te Gent, vragen bevel tot betaling voor diensten, van 2 tot 7 december 1790,
bewezen. Zy vertoogen dat zy vyf dagen en vyf nachten wacht gemaekt hebben voor
de veiligheid der Staten en de eigendommen der provincie, zonder eenig
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salaris ontvangen te hebben, en dat zy geene andere broodwinning bezitten dan hun
handwerk(1).

1791, 5 july.

Des namiddags, treedt hetMagistraet vanGent uit, vergezeld door de vier Hoofdgilden
in militaire orde, met hunne eereteekens en zygeweer opmarcherende, ter onthaling
van HH. KK. Hoogheden Prins Albert van Saksen-Tesschen en Aertshertogin Marie
Christine, welke naer Gent kwamen, namens Z.M. Keizer Leopoldus II, om dezen
Vorst in te huldigen als Graef van Vlaenderen. Daerop begeven zy zich naer de abdy
van St Pieters ten einde hunne Koninklyke Hoogheden den wyn van eere aen te
bieden.

1791.

Den 6 july bestemd ter plechtige inhuldiging, vergezellen de vier Hoofdgilden den
stoet naer de Vrydagmerkt en vandaer naer de hoofdkerk.

1792, 31 mei.

‘Ten voornoemde daege, de gecommitteerde van wegen het Souverain Hooftgilden
van den H. abt Anthonius, binnen dese Stad Gend, oodmoedelyk gebeden hebbende
aen de vergaederinge van de seer eerwe edele ende voorsienige heeren de gedeputeerde
der Staeten vanVlaenderen, ten eynde van hunne Confrerie te vereerenmet hemlieden
inscriptie als Confraters van diere, hebben sulckx toegestaen ende by dien adhererende
aen de reglementen, statuten ende resolutien van de selve Confrerie, hebben dese
door hemlieden Raed pensionnaris ende Actuarius over de vergaederinge doen
onderteekenen: (Get.) F.-D. Dhoop.’

(1) État des prétentions no 2, que divers particuliers et employés civils réclament à charge des
États-Belgiques pour services rendus pendant la révolution de l'année 1789-90, no 3.
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1792, 30 july.

Des namiddags, treedt het Magistraet van Gent, door de vier Hoofdgilden met
derzelver eereteekens vergezeld, plechtig op ter onthaling van HH. KK. Hoogheden
Prins Albert van Saxen-Tesschen en Aertshertogin Marie Christine,
Gouverneurs-generael der Nederlanden, welkemet Z.K. Hoogheid AertshertogKarel,
naer Gent kwamen, namens Z.M. Keizer Franciscus II, als Graef van Vlaenderen.
Den volgenden dag, bestemd ter plechtige inhuldiging, vergezellen de vier

bovengenoemde Gilden den eerestoet naer de abdy van St Pieters, de Vrydagmerkt
en St Baefskerk.

1792.

Het Gilde van St Antone, schenkt eene eermedalje aen P.-F. Cnockaert, Confrater,
uit voldoening dat hy den 1sten prys van bouwkunde, in de Koninklyke Academie
van teekenkunst te Gent bekwam. Deze medalje door P.-J.-J. Tiberghien gesneden,
voert het wapen der Gilden met het opschrift: In Aemvlationem Virtvtis et Artivm,
en op de keerzyde: P.F. Cnockaert. Archit. Artis Primo Renvntiato In Acad. Gand.
S. Antonii Confratres Dedervnt. XXIX maiiMDCCXCII.

1793.

Den 13mei, deed zyne K.H. Aertshertog Karel-Lodewyk, van Oostenryk-Lorreinen,
als Gouverneur-generael der Nederlanden, zyne plechtige intrede binnen Gent, langs
de Keizerpoort, voorgegaen zynde door de vier Hoofdgilden met hunne eereteekens,
een detachement gewapend voetvolk van de Gilden, en twee detachementen ruitery
verzellende Z.K.H. naer de kathedrale kerk van den H. Bavo, alwaer door den heer
bisschop het Te Deum werd aengeheven, vervolgens naer de abdy van St Pieters,
waer gemelde Hoogheid het middagmael nam. Den volgenden dag,
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's morgens heeft het Magistraet met de gewoonlyke plechtigheden den wyn van eere
aen onzen nieuwen Gouverneur-generael aengeboden.

1793, 31 july.

Plakkaet, nopens beleedigingen jegens de vier patrouillerende Hoofdgilden gepleegd:
Het is noodzakelyk voor het behoud der goede orde dat er nog 's nachts patrouilles

rondgaen; de vier Hoofdgilden hebben daerdoor reeds groote diensten bewezen, maer
sedert eenigen tyd schynt derzelver iever min of meer te verflauwen ten gevolge der
beleedigingen door kwaedwillige of bedronkene personen de patrouilles aengedaen;
deshalve, is het strengelyk verboden, van wege Heer ende Wet der Stad Gent, de
patrouillerende leden der vier Hoofdgilden te miszeggen of te misdoen, op straf van
dadelyk aengetast en naer den Amigo gebragt te worden. In geval van tegenstand,
zal geweld met geweld gekeerd worden.

1793.

Van wege de heeren Koning, Proost en andere leden van den Eed wordt bekend
gemaekt dat het Gilde van St Antone zal medewerken om op zondag, 25 oogst, den
heer Jan-Baptiste Hellebaut, primus der hoogeschool van Leuven in te halen.
Het Gilde, willende de luisterryke zegeprael van den geleerden heer J.-B. Hellebaut

vereeuwigen, schenkt aen denzelven eenemedalje de eerteekens van 't Gilde voerende,
met de wapenschilden van Vlaenderen en der Stad Gent omringd, en het randschrift:

QUAE GLORIA PALMAE, NONNE VIDES?

Op de keerzyde:

J.B. HELLEBAUT GANDENSI IN ARTIUM ACAD. LOVAN. PRIMO OB PARTAM
SUIS CIVIBUS LAUDEM. S. ANTONI, CONF. XXV. AUG. MDCCXCIII.
(Tiberghien, sc.)
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1796, 21 mei.

Besluit, waerby de Gilden afgeschaft worden, krachtens eene wet, waervan de inhoud
hieronder. Dezelve wet was voorafgegaen van een dekreet van het Directoire Executif,
geteekend Le Tourneur, Voorzitter, Lagarde, Geheimschryver, en bekleed met den
zegel en het ministerieel handteeken, Benezech.
Extrakt der wet van 5 september 1791, 't zelfde jaer, 14 october bekrachtigd: Art.

XXVIII. De voormalige burgerwachten, zoo als de maetschappyen van busschieters,
hand- en- kruisboogschutters en alle andere, welke hare inrichting zyn moge, worden
afgeschaft.
Voor gelykvormig, was geteekend Bouteville. Opgenomen in het register des

bestuers van het Departement der Schelde, in zitting, gelykvormig het decreet van
het Directoire executif, in datum van 18 pluviose laetstleden. Gent, 2 prairial, jaer
IV der Fransche Republiek, Een enOnverdeelbaer. GeteekendHopsomere, Voorzitter,
Em. Piers, Hoofdgeheimschryver.
In de maend oogst heeft het voormalig Gilde van St Antone van de in deszelfs

bezitting zynde goederen rekening moeten afleggen, welke goederen bestonden in
een Hof, gelegen in het oud Prinsen-hof, woonhuizen, magazynen, effecten, goud
en zilverwerk.
Verkooping van nationale domeingoederen, afhangende van het voormalig Gilde

van St Antone, den 27 ventose, jaer V, 17 maert 1797.

Livr. 73,6001o Huis of Hof van St Antone

Livr. 20,1002o Koetshuizen met zolderingen

Livr. 13,6003o Woonhuis nevens het Hof

Gekocht door burger De Vos, timmermans-baes.
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[1802-1866]

Jaer X, ventose (1802, february).

Verzoekschrift aen den heer Meijer der Stad Gent door verscheidene notabele
inwoners, meestendeels Oud-Gildebroeders van St Antone, ten einde oorlof te
bekomen om eene maetschappy van busschieters te mogen oprechten in eene plaets
rondom met muren bezet, en onder de voorwaerden begrepen in het ontwerp van
reglement by het verzoekschrift gevoegd. Zy verhopen dat de heer Meijer, de
nuttigheid inziende van het oefenen der jeugd in den wapenhandel en het
scherpschieten, hunne aenvraeg gunstig zal beantwoorden.
De heer Meijer bekent dat het oprechten van eene dergelyke maetschappy aen

geene wetten tegenstrydig is en verzendt de verzoekers, ter bekoming van oorlof om
met de wapens om te gaen, aen den prefect van het Departement, die hun de gevraegde
toestemming vergunt.

Jaer X, 1e ventose (1802, 20 february).

Algemeene voorwaerden dermaetschappy van busschieters: zamenstelling en bestuer;
schikkingen om aengenomen te worden en verbintenissen der leden; jaergeld;
register-houding; lokael; rekening; verplichtende vergaderingen en boeten; oefeningen
gedurende de zomermaenden. - Reglement van innerlyke verordening op het
blazoen-schieten; voorwaerden en verplichtingen by het schieten waer te nemen;
opmaken van afzonderlyke partyen; voorzichtigheids-maetregelen; pryzen en hoe
dezelve te winnen zyn; inbreuken op de goede orde gestraft; inlating van
vreemdelingen.

Jaer X, 20 pluviose (1802, 9 february).

De leden van de maetschappy der busschieters worden verzocht zich te vereenigen
by burger Maertens in de Lange Munt, in den Handboog, om over te gaen ter
benoeming van eenen Bestuerder, twee Byzitters (adjoints), eenen Commissaris voor
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het blazoen, eenen Ontvanger en eenen Geheimschryver. Dertien leden zyn aenwezig.
De burgers Thomas Bayley, JanWillems en Frans Blaere worden benoemd onderling
Bestuerder en Byzitters, burger Schits Ontvanger en burger Vercruysse Commissaris
van het blazoen.

Jaer X, 6 ventose (1802, 25 february).

De leden van de maetschappy, vereenigd by Pieter Van Hoecke in het Sas van Gent,
op de Voormuide, beslissen te benoemen eenen Geheimschryver. Burger Pieter Lorio
wordt gekozen. Burger Van Hoecke een ontwerp voorgesteld hebbende voor de
oprechting eener doelschyf en alles wat noodig is voor de oefening van het vuerroer
of bus, wordt er beslist dit ontwerp aen te nemen.

Jaer X, 21 germinal (1802, 11 april).

Burger Van Hoecke wordt gelast zes eijerkoeken te bezorgen, om te dienen voor
prys tegen den tweeden Paeschdag. - Op elken dag der schieting zullen dry tinnen
pryzen te winnen zyn; derzelver waerde zal niet hooger dan op 3 gulden 3 stuivers
te zamen mogen beloopen. Burger Faipoult, prefect van het Departement, Greban,
Geheimschryver der prefecture, generael Dumont, De Naeyer, Meijer van Gent, en
zyne Byzitters worden uitgenoodigd de opening der oefeningen te willen bywonen.
Van Uytvange wordt blazoenmerker (marqueur) benoemd. Hy zal 30 gulden 's jaers
en eenen stuiver voor ieder geschoten wit ontvangen.

Jaer X, 26 germinal (1802, 16 april).

Datum van het maken van den pachtbrief tusschen Pieter Van Hoecke, en het bestuer
der maetschappy van St Antone, voor het betrekken der twee groote kamers in de
herberg het Sas, tegen vyf schellingen grooten 's jaers. Deze pacht werd vernieuwd
in 1811.
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Jaer X, 26 germinal (1802, 16 april).

De jaerlyksche inleg wordt van 18 frank op 24 verhoogd.

Jaer X, 29 messidor (1802, 18 july).

De burgers Maertens, Van Leuvene, Willems, Brebart en Desrousseaux, zyn
vertrokken naer de schieting van Kortryk. Burger Brebart heeft eenen vogel
afgeschoten en burger Maertens den oppervogel en een zyvogel. Zy hebben voor
prys ontvangen eene koffiekan en vier zilveren lepels.

Jaer X, 4 fructidor (1802, 22 oogst).

Er wordt voorgesteld eene gaeischieting op te rechten, tot welke al de
blazoen-busschieters zullen uitgenoodigd worden. De pryzen te winnen zouden tot
de som van 182 gulden beloopen. Eene inschryvings-lyst zal in omloop gebracht
worden. De prys is 6 gulden.
Gemelde schieting had plaets den 22 september; zooals wy vinden in de Gazette

van Gend, 16 september. De oppervogel had eene waerde van 160 gulden, de andere
pryzen bedroegen te zamen de som van 566 gulden. Er schoten 54 pelotons van 6
schutters elk.

Jaer XI, 12 vendemiaire (1802, 4 october).

Vernieuwing van het Bestuer. Worden benoemd Jan Hellebaut, Bestuerder; Bayley
en J. Willems, Byzitters; Desrousseaux, Ontvanger; Frans De Pauw, Kapitein; Van
der Meeren, Vaendrig; Frans Willems, Baljuw; Van Montagu vader en De Vos,
Constabels; Maertens, Commissaris voor het blazoen; P. Lorio en P. Standaert,
Geheimschryvers; Brebart, Daniel Poelman en J. Vercruysse, Ouderlingen.

Jaer XI, 19 vendemiaire (1802, 11 october).

Uit de Gazette van Gend: ‘Heden hebben de liefhebbers coleu-
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vreniers, kanonniers en busschieters, onder de bescherminge van den heyligen
Antonius, geviert het vyftigjaerig jubelfeest van hunnen medebroeder d'heer Daniel
Poelman, stoker in Gend: naer 's morgens onder het losbranden van hun geschut en
het geschal van krygs-musicq, den jubilaris geleyd te hebben nae de parochiale kerke
van Sinte Salvators, en aldaer eene plechtige gezongene misse en den Te Deum
bygewoont te hebben, begonsten zy s' naermiddags om dry uren het schieten nae dry
vogels van eere: welhaest wierd den opper-vogel door onzen jubilaris nedergevelt,
en den verwinnaer onder het vreugde-geroep van eene groote menigte omstaenders
nae het Schuttershof geleyd, alwaer den jubilaris zyne mede-liefhebbers op het
vriendelykste onthaelde, en met hun tot laet in den avond zig vermaekte.’ - Verder
in de zelve Gazette van Gend, no 901, donderdag 13 brumaire jaer XI, (1802, 4
november): Den 9 dezer hebben de confraters van S. Antonius een prachtig feest
wedergegeven aen den achtbaeren heer Daniel Poelman, jubilaris van de gezeyde
Confrerie, die hun met de zelve goedhertigheyd over dry weken had ontfangen.
Boven verscheyde gedichten en liedekens, waer in de Societeyt haere vroylykheyd
uytdrukte, heeft men de hertelykste gezondheden gedronken. Deze vereeningemaekte
indachtig den uytmuntenden geest waer mede de leden van deze Confrerie t'allen
tyde zyn bezield geweest voor de handhaeving der goede order en voor de
voordplantinge der liberale grondregels. De confraters hadden, in eene van hunne
zittingen, besloten den jubilaris te vereeren met een duerzaemer teeken van hunne
hoogachtinge. Zy hebben eene groote en kostbaere goude medaille doen slaen, op
welke van den eenen kant te zien zyn de onderscheyd-teekenen van de Confrerie, te
weten: twee gekruyste bussen, twee leeuwen, zinnebeelden van de magt en
edelmoedigheyd, en eenen haen, zinne-
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beeld van de waekzaemheyd, met de zinspreuken: Elc meydt dangier, en Anthoni de
grege. Van den anderen kant leest men het volgende opschrift, het welk wy aen de
aendacht en het oordeel der liefhebbers van het goed latyn overlaeten.

Dan. Poelman
Civi. Gandavensi.
quem
nec vigor. et. jucunditas. senem.
nec. fides. amicum
deserunt.
quod
per. annos. L.
inter. D. Anthoni. Sodales
sodalis. adnumeratur. dexterior.
viro
inter. bonos. et fortes
optumo. fortissimo
Gandavenses. Anthoniani
pictatis. et grati. animi. tesseram
principi
aer. priv.
D. DD.
ann. A.P.V.M.D. CCC. II
ab R.G. Cond. XI.

Op den boord:

CC. N. Bonaparte R.G. Pr. Cons. Perp.
C. Faypoult. prov. Scald. praef.
F.G. de Naeyer. urb. Gand. praet.

Deze medaille werd den heer Poelman aengeboden: hy heeft zich daermede wel
willen versieren, en hy is zeer gevoelig geweest over dit plegtig blykteeken van
vriendschap en dankbaerheyd van wege vyftig goede vrienden.’

Jaer XI, 22 frimaire (1802, 13 december).

Er wordt
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beslist den jaerlykschen inleg te doen betalen aen den Meijer en Byzitters, Chalos,
Cornelissen, Greban en aen alle andere inschryvers.

Jaer XI, 30 nivose (1803, 20 january).

Degenen die alle zondagen gedurende den zomer komen schieten, zullen betalen aen
den Doeldeken een plaket of dry stuivers en half. Niemand zal mogen deel nemen
aen de prysschietingen, indien hy zynen jaerlykschen inleg niet betaeld zal hebben.

Jaer XI, 14 prairial (1803, 3 juny).

Burger Pieter Standaert wordt benoemd als Ontvanger in vervanging van burger
Desrousseaux overleden.

Jaer XI, 12 floreal (1803, 2 mei).

De leden beslissen den volgenden brief te sturen aen burger Karel Vilain, Meijer der
gemeente Wetteren:

‘A Monsieur Charles Vilain XIII, à Wetteren. Monsieur. Dans l'assemblée générale
et extraordinaire de ce jour, la Société, à l'unanimité des voix, vous prie de vouloir
accepter la primature de cette réunion d'amis. Nous sommes persuadés, Monsieur,
que ce léger tribut adressé à votre dextérité et à vos respectables qualités ne sera
pas dédaigné de celui qui pendant plusieurs années a présidé avec toute la gloire
l'ancienne Confrérie des arquebusiers dite de St Antoine. Nous vous prions, Monsieur,
de vouloir agréer nos protestations d'attachement et de respect. (Signé) J. Hellebaut,
Th. Bayley, J. Willems et P. Standaert.’

Jaer XI, 21 floreal (1803, 11 mei).

De doelschietingen zullen plaets hebben alle zon-, dyns- en woensdagen, en de
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gaeischietingen, de andere dagen. Iedere gaeischieting zal twee schellingen kosten
door de schutters te betalen, elk zyn deel.

Jaer XI, 8 florcal (1803, 28 april).

De busschieters van Iseghem noodigen de busschieters van Gent op de schieting
welke den 18 floreal zal plaets hebben.

Jaer XI, 15 messidor (1803, 4 july).

In zitting wordt verklaerd: burgers J.-B. Douchez en Bernard Douchez hebben zich
begeven op naem der maetschappy van Gent, naer Haerlebeke alwaer zy vier vogels
afgeschoten hebben.

Jaer XI, 24 messidor (1803, 13 july).

Uitnoodiging van wege het Genootschap van Lendelede op 12 messidor. Jubilaris
Poelman schoot er eenen prysvogel af.

Jaer XI, 19 thermidor (1803, 7 oogst).

Verslag: de gaeischieting zal plaets hebben zondag toekomende. De Overheden der
Stad zullen uitgenoodigd worden. Ten 7 ure 's morgens zal het feest met
vreugdeschoten worden geopend. De tamboers en fyfelaers zullen ieder lid der
Maetschappy vermanen om van daer te gaen naer ons Hof.

Jaer XI, 23 thermidor (1803, 11 oogst).

Burger Coquin geeft zyn ontslag als Geheimschryver.

Jaer XII, 18 vendemiaire (1803, 11 october).

De Ontvanger legt zyne rekening over, welke beloopt in ontvangst 268 gulden en 11
stuivers en in uitgaef 265 gulden en 6 stuivers.
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Jaer XII, 15 brumaire (1803, 7 november).

Burger De Lantsheere wordt Geheimschryver van den Eed benoemd.
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Jaer XII, 11 nivose (1804, 2 january).

Reglement van innerlyke verordening der vergaderingen van de Maetschappy:
Beraedslaging met geslotene deuren. Voorzitter en Geheimschryver; derzelver
werkzaemheden. Orde van beraedslaging en geheimhouden. Straffen en boeten ten
laste der overtreders.

Jaer XII, 18 nivose (1804, 9 january).

De feestdag van den H. Antonius zal gevierd worden met eene solemnele mis in 's
H. Kerst-kerk, waerna, om twaelf ure, men het middagmael zal nemen.

Jaer XII, (1804, 12 january).

Wordt beslist eene lichting te doen van 700 gulden onder de leden van den Eed; er
zullen honderd loten zyn tegen 7 gulden ieder, gevende 5 p.%. In de zelfde zitting
worden 95 loten genomen.

Jaer XII, 14 ventose (1804, 5 maert).

De herstellingen en verbeteringen te brengen aen het blazoen zullen zyn ten koste
van den Knape. Hy zal de opbrengst genieten van al het lood, dat er zal in te vinden
zyn.

Jaer XII, 25 ventose (1804, 16 maert).

Burger Vercruysse wordt gelast zes eijerkoeken voor den tweeden Paeschdag aen te
koopen, tegen 8 gulden en 8 stuivers. Dry zullen dienen voor prys en de dry andere
zullen aengeboden worden aen de aenwezige leden. Dergelyke schietingen voor
paeschkoeken hebben sedert jaerlyks plaets gehad op tweeden Paeschdag.

Jaer XII, 25 ventose (1804, 16 maert).

Aengezien de heer Della Faille, den 26 dezer maend, zal aengesteld worden alsMeijer
dezer Stad, en het behoort dat deMaetschappy zoo eene gedenkwaerdige gebeurtenis
niet late voorbygaen
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zonder er deel aen te nemen, besluit de Eed dat zoodra de Stadsklok zal luiden, men
een salvo van negen kanonschoten zal lossen, welk salvo elk uer zal herhaeld worden
tot middernacht. Het lokael zal verlicht worden. 'S anderendaegs zal zich eene
bezending van het Gilde by den nieuwenMeijer begeven om hem geluk te wenschen
en hem tevens het register van 't Gilde aen te bieden, ten einde hy daer zyn handteeken
op stelle.

Jaer XII, 19 germinal (1804, 9 april).

Aengezien de burgers De Bisscop en Lageye verscheidene malen genoodigd zyn
geweest hun jaergeld te betalen en zich niet willen onderwerpen, worden zy
uitgeschrabd uit de Maetschappy.

Jaer XII, 5 prairial (1804, 25 mei).

Terugkomst der afgevaerdigden naer Parys by Keizer Napoleon gezonden. Het Gilde,
voorafgegaen van twee tamboers, eenen fyfer, eenen poetsemaker, twee timballiers,
enz., bevond zich in den stoet. De kanonnen van 't Gilde werden buiten de
Kortrykschepoort gebracht, waer dry salvos, elk van zes schoten, gelost werden.

Jaer XII, 22 prairial (1804, 11 juny).

Uit het verslag van den Doekleken blykt, dat klachten zyn opgerezen doordien eenige
confraters de tinnen pryzen, welke zy gewonnen hebben, van de hand wyzen, en
verklaren dat zy de waerde daervan liever in gelde zouden ontvangen. De Eed, in
aenmerking genomen hebbende dat de Maetschappy ingesteld is, opdat men zich
daer met kleinen onkost zou kunnen vermaken, en dat het niet met de waerdigheid
van zoo en deftig gezelschap zoude strooken, dat men daer voor geld zoude schieten,
is van meening dat al degenen die zullen
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pryzen geschoten hebben, dezelve zullen gehouden zyn te ontvangen zooals zy zullen
worden overhandigd.

Jaer XII, 20 messidor (1804, 8 july).

AEgidius Van der Meeren, overleden zynde, wordt Engel Waegeneire in zyne plaets
benoemd, als Vaendrager. Al de leden worden genoodigd aenwezig te zyn, op twee
schellingen boete, in de lykdiensten van de overledene confraters Van der Meeren
en J.-F. Van der Schueren.
De Eed in aenmerking nemende dat het behoort op de ingeloopene boeten duidelyk

uitspraek te doen, beslist als volgt:
De in te loopen boeten door diegenen welke aen den gedanen oproep niet zullen

beantwoorden, wanneer marschen of paraden, begravingen of lykdiensten van eenen
afgestorven Gildebroeder zullen te verrichten zyn, zullen twee schellingen bedragen
voor elken overtreder. Degene die op marsch het vaendel zullen verlaten of zich
verwyderen, zullen insgelyks twee schellingen boete betalen. Aleer men vertrekke,
zal het appèl gedaen worden, alsmede by de terugkomst. Hy die maer by één appèl
zal tegenwoordig zyn, zal eenen schelling betalen. Voor de begraving van eenen
Gildebroeder zullen insgelyks twee appels gedaen worden, en iedereen zal moeten
terugkeeren naer het Hof, van waer men zal stoetsgewys vertrokken zyn. Wat den
lykdienst betreft, alwie niet tegenwoordig zal zyn op de offerande, zal beschouwd
worden als afwezig. In alle gevallen zal de Knaep gehouden worden de afwezigen
aen te teekenen en de lyst er van af te geven aen den Geheimschryver, die daerop
zyn verslag zal maken in de eerste vergadering van den Eed.
De Eed aenvaerdt het ontslag van Jan Douchez en D. Raulier, op voorwaerde dat

zy elk de som van twaelf frank zullen betalen.
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Jaer XII, 19 thermidor (1804, 7 oogst).

Worden benoemd als dienstboden, Verspiegel en Jan Togh, mits 6 en 4 ponden groot
's jaers.

Jaer XII, 4 fructidor (1804, 22 oogst).

De Eed besluit dat twee kleedsels zullen gemaekt worden voor de Knapen. Het kleed
zal groen zyn, met groene bavaroisen, rooden kraeg, patten en opslag van 'tzelfde,
met galons in fyn goud, roode vest of gilet, met twee gouden galons, groene broek
met gele knoppen, Franschen hoedmet liskoord en knop van goud, kokarde en pluim
groen- en- rood. Zy zullen op de linker zyde eene zilveren plaet dragen, met het
wapen der Maetschappy.

Jaer XIII, 14 brumaire (1804, 5 november).

Op aenklacht van Confairer De Vos ten laste van Confrater Van Hoecke, verwyst
de Eed dezen laetste zyne verschooning te doen aen De Vos, in tegenwoordigheid
van den Eed, en legt hem eene boet op van zestig centiemen.

Jaer XIII, 25 brumaire (1804, 16 november).

De Eed vernomen hebbende dat de dag der kroning vastgesteld is op 11 frimaire
eerstkomende, en willende, zooveel als de bekrompene middelen der Maetschappy
het toelaten, het zyne bydragen tot viering van dit feest, heeft besloten als volgt:
1oOp den dag der kroning van Z.M. den Keizer, behalve de marschen en cortegen

die zullen plaets hebben, zal de Maetschappy naer de schyf schieten met het kanon
voor dry pryzen, (in de citadel of in de cazernen op St Pieters), volgens de begeerte
van den heer Meijer.
2o 's Anderdaegs, maendag, zal men eene oefening doen
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met den mortier, en bommen werpen in de meerschen van d'Heirnesse.
3o Den dynsdag, schieting naer den gaei, of naer het lust-blazoen.
4o De heeren De Pauw, Vercruysse, Van Montagu, Jan Willems en Lorio worden

Kommissarissen benoemd om een programma op te stellen van het feest dat de
Maetschappy geven zal. Ten dien einde zullen zy zich verstaen met den heer Meijer,
en de Commissarissen voor het kronings-feest. Zy zullen aen den Meijer oorlof
vragen om 200 pond buskruit te halen voor dit feest bestemd.

Jaer XIII, 6 frimaire (1804, 27 november).

De Pauw en Van Montagu worden belast zich te begeven by den generael van het
Departement, ten einde de toelating te vragen om de schyfschieting te doen in de
citadel. Dit wordt toegestaen door den generael, die de schieting zal bywonen. De
Gildebroeders Vercruysse, Maertens, De Pauw en Van Haerde worden aengesteld
by het park van artillerie. Vercruysse, Van Montagu en De Vos worden
Commissaris-punkteerders benoemd, Willems en De Vos, Commissarissen van het
muzyk; Hellebaut, Bayley, Cornelissen,Willems en De Pauw, Commissarissen belast
met het uitnoodigen der Overheden en het vertegenwoordigen der Maetschappy
gedurende het feest. Een lid van het Gilde stelt eene schyfschieting met het kanon
voor, 'tgeen aengenomen wordt. Elk schutter zal 14 stuivers betalen. Peerden zullen
ter beschikking gesteld worden der Gildebroeders Van Hoecke en Susan voor het
vervoeren der kanons naer de citadel.

Jaer XIII, 11 frimaire (1804, 2 december).

De Gilden, alhoewel nog niet heringericht zynde, worden door het
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Bestuer der Stad Gent geroepen om het hunne by te dragen tot de openbare
feestelykheden ter gelegenheid der kroning van Napoleon. De pryzen bestaen in
zilverenmedaljen door P.-J.-J. Tiberghien gesneden, en de wapens der aloude Gilden
verbeeldende, met het opschrift: La ville de Gand célèbre par des jeux publics le
couronnement de l'Empereur Napoléon, le XI frimaire an XIII.

Jaer XIII, 13 frimaire (1804, 4 december).

De Eed besluit dat voortaen al degenen die zullen aengenomen worden 36 frank
inkomstgeld, en 6 frank 's jaers zullen betalen.

Jaer XIII, 26 frimaire (1804, 17 december).

Ten einde de schulden der Maetschappy te betalen, is elk lid gehouden in handen
des penningmeesters zeven gulden te storten.

Jaer XIII, 2 nivose (1804, 23 december).

Uit hetgene aen den Eed medegedeeld wordt door een lid der Maetschappy, blykt
dat sommige mannen, zoo stout als onbezonnen, wederom pogingen aenwenden, om
tweedracht te zaeijen tusschen de vyf Gilden of Maetschappyen, die in de Stad Gent
bestaen, de eene tegen de andere, onder de nietbeduidendste voorwendsels ophitsende,
welke pogingen men geenszins mag gedoogen in eene Stad, welke door den goeden
geest, waermede hare inwoners bezield zyn, zich waerdig toont onder de aenzienlykste
Steden van het Fransch Keizerryk gerangschikt te worden:
Considérant que l'institution des ci-devant Confréries avait pour but la conservation

des propriétés et le maintien de l'ordre public, que dans tout les temps et notamment
en temps de guerre, révolte ou incendies, ces Sociétés étaient
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d'un grand secours et servaient dans des cas épineux pour faire respecter l'autorité
publique, et quoique maintenant ce ne sont que des Sociétés libres, cela n'empêche
pas qu'elles rendent le même service et entretiennent entr'elles la bonne harmonie
qui est si heureusement rétablie. Considérant qu'il convient, qu'il est même nécessaire
qu'il n'y ait parmi les cinq Sociétés qu'une seule volonté et qu'une seule opinion, il
est nécessaire de prendre des mesures strictes et vigoureuses pour prévenir toute
espèce de discussion entre elles. Vu l'article 18 de notre règlement en date 1 ventôse,
an X, approuvé par le Maire le 5 suivant, qui statue d'une manière positive sur le cas
où des Sociétaires se permettraient de se dire des injures entr'eux pour des opinions
politiques ou religieuses ou conduite passée; mais comme à cette époque aucune
Société n'était en vigueur et qu'aujourd'hui il en existe cinq, il convient de rendre
applicable aux cinq Sociétés l'article dont il est question et même d'en faire de
nouveaux de concert avec les députés de chaque Société. Le serment de la Société,
de l'avis d'un grand nombre de Sociétaires, prend la résolution suivante:
Art. 1. Tout membre de la Société des arquebusiers qui se permettra de dire des

injures pour affaires de Société réciproque, conduite passée, opinion politique ou
religieuse, sous quelque dénomination que ce puisse être, soit pour marches, cortéges,
costumes ou jeux d'exercice, sera tenu de payer une amende de six francs.
Art. 2. Tout membre de la Société des arquebusiers qui se permettra d'injurier pour

fait de Société réciproque un membre d'une des autres quatre Sociétés, et si par suite
de cette injure il résultait quelque haine de corps, sera rayé de la Société.
Art. 3. Tout Sociétaire qui se croira lésé par un individu
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d'une des quatre autres Sociétés pour affaire de Société, sera tenu d'en dresser plainte
par écrit au chef de la Société, ou au Secrétaire en cas d'absence, dans la huitaine, à
peine d'ètre déclaré non-recevable ni fondé.
Art. 4. Les quatre autres Sociétés seront invitées à suivre notre exemple et à nommer

chacune trois membres auprès des trois que nous nommerons pour former une
Commission de 15 personnes sous le titre de: Commission des cinq serments de la
ville de Gand pour applanir toute difficulté qui pourrait résulter par la suite et pour
donner plus de facilité aux autorités constituées au cas qu'elles veuillent utiliser ces
Sociétés.
Art. 5. Copie de la présente résolution sera envoyée au Préfet du Département et

au Maire de la ville, pour être approuvée et aux quatre autres Sociétés pour leur
information et gouverne.
Fait en séance, le 2 nivôse an XIII.

Jaer XIII, 19 nivôse (1805, 9 january).

De Gildebroeders ten getalle van 38 tegenwoordig, zich vergaderd hebbende in hun
lokael, Plattensteeger, gaen over tot de vernieuwing van den Eed, met geslotene
briefjes. J.-B. Hellebaut wordt Overdeken benoemd; Th. Bayley, Deken; Poelman,
Ouderling; Standaert, Ontvanger; Manilius, Vercruysse, J. Willems, Douchez, Frans
Willems en Contreras, Raedsmannen; Christiaens, Doeldeken; Van de Waele,
Kapitein; Stobbelaers, Baljuw; Van denAbeele, Vaendrager; Claeys, Standaerddrager;
De Vos en Van Montagu, Constabels; Baerzeele en Susan, Geheimschryvers. - De
leden van den Eed droegen een onderscheiden costuem, als blykt uit het proces-verbael
der zitting van 15 pluviose, jaer XIII, waer Van den Abeele, Vaendrager, en Claeys,
Standaerddaeger, verklaren dat hun
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costuem of montering zal gemaekt worden ten hunnen koste, behalve den hoed, sjarp,
enz.

Jaer XIII, 23 pluviose (1805, 12 february).

Van Montagu zyn ontslag gegeven hebbende als Constabel, wordt Van den Abeele
benoemd in deszelfs plaets, en Christiaens, zoon, Vaendrager.
Het bedrag der boeten binnen het jaer ontvangen, beloopt tot 84 gulden 19 stuivers.

Jaer XIII, 16 ventose (1805, 7 maert).

Afleggen der rekeningen van het Gilde; de ontvangsten beloopen op 786 gulden en
de uitgaven op 857 gulden. De rekening voor de schyfschieting beloopt op 37 gulden
in kosten en ontvangsten.

Jaer XIII, 27 germinal (1805, 17 april).

DeMeijer van de Stad Gent doet aen deMaetschappy tweemedaljes ter hand stellen,
ter gelegenheid der kroning des Keizers als Koning van Italje. In zyne zitting van 26
floreal, besluit de Eed dat de medaljes zullen gegeven worden als prys voor de
schyfschieting met het kanon. Aengezien het behoorlyk is voor de eer der
Maetschappy dat die schieting plaets hebbe met al den mogelyken luister, zullen de
afwezigen met eene boete van 3 frank gestraft worden.

Jaer XIII, 10 prairial (1805, 30 mei).

Confrater Vandereecken staet aen de Maetschappy zyne yzeren kanonnen en
kanonkogels af voor den prys van 222 gulden.

1805, 19 mei.

De naer Parys afgevaerdigde bezending gelast het verlangen der inwoners dezes
Departements over te brengen nopens het senatus-consultum waerby Bonaparte
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als Keizer der Franschen benoemd wordt, en de Keizerlyke waerdigheid in deszelfs
doorluchtig geslacht voor eeuwig wordt gevestigd, kwam alhier terug gisteren avond,
19 mei. Al de aengestelde Overheden zyn dezelve te gemoet gegaen tot aen
Maltebrugge. By den stoet hadden zich aengesloten de voornaemste leden der Gilden
van St Antone, van St Joris, van St Sebastiaen en van St Michiel, en meer anderen,
door tamboers, vanen en onderlinge zinnebeelden voorafgegaen (Journal de
Commerce).
Den 4 juny, verscheidene Genootschappen dezer Stad, krachtens oorlof door het

Magistraet gegeven, tengevolge de heilzame gebeurtenis van 18 brumaire, hebben
zich op nieuw vergaderd, namelyk die der busschieters, der handen-
kruisboogschutters, van schermkunst en van Rhetorica, en hebben zich, met slaende
trommels, vliegende vaendels, onder muziek en paukergeluid, naer het Stadhuis
begeven waer zy door den heer Meijer en deszelfs Byzitters ontvangen zyn geweest.
Na lezing van art. 142 van 't senatus-consultum van 28 floreal, is het register aen de
leden van bovengemelde Genootschappen overhandigd geweest, die elk afzonderlyk
den wensch geuit en geteekend hebben dat de Keizerlyke waerdigheid erfelyk zy in
het stamhuis van Bonaparte. Het geluid der groote klok van het belfort en het spelen
van den beijaerd hebben deze plechtigheid opgeluisterd.

Jaer XIV, 10 brumaire (1805, 1 november).

Op voorstel van Confrater Story, bezichtigt de Eed het lokael, in de herberg de
Korenbloem, gelegen op Akkergem, by de Coupure, om er den zetel van de
Maetschappy over te brengen. De aenwezige leden oordeelen dat dit lokael wel
geschikt en genoegzaem uitgestrekt is om er de Maetschappy te vestigen.
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Jaer XIV, 13 brumaire (1805, 4 november).

Confraters Story en Van Vaernewyck, na het plan van het lokael, de Korenbloem,
aen den Eed onderworpen te hebben, bieden aen dit lokael aen de Maetschappy te
verhuren, voor den termyn van twintig jaren, tegen den prys van 70 ponden groot 's
jaers.

1806, 9 january.

De penningmeester legt zyn rekening over: de ontvangsten beloopen tot 1,015 gulden
19 stuivers, en de uitgaven tot 1,378 gulden 8 stuivers.

1806, 11 january.

Het banket van den patroon St Antone, tot hetwelk de Prefect en de Meijer zullen
worden uitgenoodigd, zal plaets hebben in het Hof van St Joris. De inschryvingsprys
zal zyn zes frank. 'S anderendaegs zal er dansfeest zyn voor de Maetschappy en de
vyf Gilden der Stad. De ingangsprys is bepaeld op 1 schelling.

1806, 14 juny.

De kanonniers van ons Gilde hebben de rekening en het overschot voorgedragen van
ontvangst en uitgaef door hen gedaen ter gelegenheid der inneming der StadWeenen.
Daeruit blykt dat, als schadeloosstelling voor gedane kosten, de Meijer der Stad ons
een bevel van betaling heeft gegeven voor de som van 68 gulden 7 stuivers, en dat
de uitgaef, volgens dezelfde rekening, 29 gulden, 1 stuiver bedraegt, 'tgeen een batig
slot oplevert van 39 gulden 7 stuivers netto voor de Maetschappy.
De namen dergenen, die na waerschuwing, hun jaergeld of boeten niet betalen,

zullen worden aengeplakt gedurende 15 dagen in 't lokael. Daerna, niet voldaen
hebbende, zullen zy uitgeschrabd worden.

1806, 21 july.

Rooman, Van Rossem, Van Rossem junior,
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D'Huyvetter en Robert worden plaetsvervullende leden van den Eed benoemd. - De
Gildebroeders die naer de schieting van Aelst gegaen zyn, en eene eermedalje
bekomen hebben, zullen daerover beschikken naer goeddunken, op voorwaerde van
ze niet te verkoopen, of uit de hand van eenen Gildebroeder te laten gaen.

1806, 8 oogst.

Ter gelegenheid van het feest van 15 oogst, besluit de Eed een verzoekschrift op te
zenden aen den Meijer ten einde dry stukken kanon te bekomen.

1806, 24 oogst.

De Koning der Maetschappy Vilain XIIII maekt den geldelyken toestand der
Maetschappy bekend; daeruit blykt dat hare schulden 762 gulden 11 stuivers bedragen.
Er wordt beslist dat de betaling dezer somme zal verdeeld worden onder al de
Gildebroeders, dat hun kennis zal gegeven worden dat zy hun aendeel zullen te storten
hebben, namelyk 11 gulden, in handen van den penningmeester, binnen de dry
maenden, op straf van uytgeschrabd te worden. Er wordt nog beslist het jaergeld op
zeven gulden vast te stellen. De Koning Vilain XIIII geeft een geschenk van honderd
gulden.

1806, 18 september.

De Vos, kanonnier, meldt dat gedurende de belgische omwenteling, negen of tien
koperen stukken ten zynen huize toevertrouwd zyn geweest, dat uit bevel van den
Hoogbaljuw der Stad gemelde stukken weggenomen zyn geweest door den
Gildebroeder Schits, die ze heeft doen vervoeren ten huize van Sr Wirinck, smelter
te Overmeire. D'Huyvetter wordt verzocht inlichtingen te nemen aengaende die zaek.

1806, 29 september.

Op voorstel van Confrater D'Huy

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



236

vetter, besluit de Eed dat er eene groote schieting zal zyn voor prys, den 17 october.
De Gildebroeders der vreemde Steden zullen uitgenoodigd worden, byzonderlyk die
van Aelst. Gemelde schieting zal plaets hebben by inschryving, ten pryze van 6 pond
Tournois, en in geval de kosten hooger zouden beloopen dan beraemd wordt, zullen
de inteekenaers gehouden worden te betalen tot 9 pond. Er zullen vyf pryzen te
winnen zyn, de twee eerste voor het grootste getal punten, de twee volgende voor
het minste getal, en de vyfde prys voor de korte maet. De pryzen, eene weerde
bedragende van 350 gulden, zullen verveerdigd worden door Claeys en Brebart,
goudsmeden.

1807, 2 january.

Robert wordt Kapitein benoemd; Christiaens Doeldeken; De Vos, Van Montagu,
Susan, Claeys, Standaert en Lorio, leden van den Eed. Limnander de Giey geeft zyn
ontslag, dat aenvaerd wordt.

1807, 11 january.

Algemeene vernieuwing van den Fed, worden benoemd: M. Della Faille, officier
van het legioen van eer en Meijer der Stad Gent, als Overdeken; Th. Bayley, Deken;
Rooman, Story, Willems, Vercruysse, Van Haerde, en Maelcamp, Proviseurs. Deze
heeren zullen de bedienden der Maetschappy kiezen. Worden benoemd (zitting van
12 january) Robert, Kapitein; Stobbelaers, Baljuw; Christiaens, vader, Doeldeken;
De Vos, Van Montagu en Susan, Constabels; Christiaens zoon, Vaendeldrager;
Claeys, Standaerddrager; Standaert, Ontvanger; Susan en Lorio, Geheimschryvers.

1807. 20 maert.

De vergadering besluit dat elk lid van den Eed, die door briefje geroepen zynde, niet
zal verschenen zyn op het gestelde uer, eene boet van
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14 stuivers zal betalen. In zitting van 23 maert, de heer Maelcamp wordt verzocht
de herstellingswerken onder het oog te houden en te gebieden, welke dier werken
zouden te verrichten zyn aen het lokael. Hy wordt Commissaris der werken benoemd:

1807, 20 april.

De genoemde Versele, Dedeken, Dramé, Baerzeele, Lantsheere, Contreras, Jan Van
Aken, Verkercke en Jaek Van der Linden, geweigerd hebbende hun jaergeld te
betalen, worden eindelyk uit de Maetschappy geschrabd. Hunne namen zyn, uit
krachte van het reglement, gedurende veertien dagen in het lokael aengeplakt geweest.

1807, 12 juny.

De Eed in overweging genomen hebbende den wensch door een groot getal leden
geuit om het uniform en het costuem der Maetschappy te zien herleven, van den
anderen kant, overwegende dat het behoorlyk is voor de eer der Maetschappy het
feest van StNapoleon met al den mogelyken luister te vieren, besluit dat het costuem
der Gildebroeders zal bestaen als volgt: burgerkleed in groenlaken, met vergulde
knoppen; ondervest, broek en koussen, zwart; schoenen zonder gespen, of laerzen;
fransche hoed met kokarde rood en groen. De Vaendeldrager zal een sjarp hebben,
rood en groen; hy zal, zoo als de Standaerddrager en de Kapitein eenen vederbos op
den hoed dragen. De Baljuw zal, als onderscheidings-teeken zyner bediening, eenen
stok in de hand dragen met een zinnebeeld daerop, twee overeengekruiste karabynen
en de Keizerlyke kroon boven op.

1807, 3 oogst.

De gaeischieting voor Stadspryzen zal plaets hebben den 16 oogst op den molen van
Sr De Ronne
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't einde weere. Inschryvingsprys, 6 franken. Er zullen vyf pryzen te winnen zyn,
bestaende elk in dry zilveren tafelserviesen; men zal niet meer dan eenen prys mogen
winnen.

1807, 15 oogst.

Rang genomen hebbende in den stoet of processie van den dag, het Gilde van St

Antone vergezeld van de dry andere Hoofdgilden der Stad, begaf zich achter de
kazerne van St Pieters, voor de schieting met het kanon. De oefeningen begonnen
met de eereschoten gelost doorMr Faipoult, Prefect des Departements, doorMrDella
Faille, Meyer der Stad en door Mr Limnander, Byzitter. De overwinnaers by deze
schieting waren Jan Willems, Jan Braeckman en Van Damme aen dewelke de Stad
zilveren medaljes schonk.

1807, 16 oogst.

Oefening met de bussen, t'einde weere. De eereschoten werden geschoten door de
heeren Faipoult, Della Faille, Limnander, de generaels Du Four en Du Moulin. Dan
werd de karabyn aengeboden aen de Koningen of vertegenwoordigers der Koningen
der andere Gilden die deel genomen hadden aen dit feest. De vertegenwoordiger van
't Gilde van St Sebastiaen, Karel Heyman, behaelde den eersten prys. De Vos en
Colson schoten de zyvogels. Twee vogels overblyvende, er wierd besloten dezelve
's anderendaegs te schieten. Alsdan, de stoet trekkende langs de NieuweWandeling,
Hoogstraet, Onderbergen, Recollettenbrug, Kauter, Brabandstraet en Brabanddam
begaf zich naer de woning van Karel Heyman. De stoet voorafgegaen van het muzyk
der Stad en van een detachement, ter sterkte van 50 man van 1ste regiment van
Pruyssen ten dienste van Napoleon, gevolgd van de vier Gilden leverde een uitzicht
op waervan de Stad Gent nog geen voorbeeld gezien had.
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Na den prys behandigd te hebben aen den overwinnaer, de stoet kwam terug en ging
uiteen op den Kauter. Den zelfden avond had plaets een banket (48 inschryvers) in
het Hof van St Antone, waerby twee afgevaerdigden van elk Gilde uitgenoodigd
waren. Toosten werden aengeheven voor den Keizer, den Prefect, denMeijer en voor
de goede verstandhouding bestaende onder de vier Maetschappyen.
'S anderdaegs de schieting werd voortgezet en de twee overblyvende vogels werden

afgeschoten door Stobbelaers en Maertens.

1807, 2 october.

De heeren Van de Velde en Moerman vereeren aen het Gilde van St Antone, dry
medaljes, een gouden, en twee zilveren, namens het Gilde van St Sebastiaen, als blyk
van erkentenis voor de eer gedaen aen hunnen medebroeder Heyman die den 1sten

prys gewonnen heeft in de schieting van 15 oogst. De gouden medalje zal bewaerd
blyven door de Maetschappy, die, op feestdagen en stoetmarschen den Gildebroeder
daermede zal versieren welken zy zal achten zulke eer waerdig te zyn. De twee andere
medaljes zullen gegeven worden voor het prysschieten aen de pers.

1807, 30 october.

‘Ontfangen by my onderschreven van d'heer Frans Stobbelaers betaelende by
autorisatie van den Eed van het Gilde van SteAntone de somme van 70 gulden courant
geldt, ter rekeninge van myne pretentie voor het maeken ende leveren van den stok
van den Baljuw. (Get.) Ch. Claeys.’ - ‘Den 13 oogst 1807, gelevert aen d'heer Claeys
een acajou stok met een coper mensel voor de somme van 13 gulden 4 stuyvers.
(Ondt) Pieter Vermeulen.’

1807, 26 november.

De heer Maertens benoemd zynde
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als opper-kanonnier, niemand zal mogen beschikken over de kanonnen zonder zyne
toelating.

1807, 29 december.

Aengezien de Geheimschryvers weinig yver en naerstigheid aen den dag leggen,
worden zy vervangen door den heer F. Gabriels.

1808, 11 april.

Aengezien de Eed, zyne pligten uit het oog verliest, de algemeenheid der
Gildebroeders besluit dat hy geheel en al zal vernieuwd worden.

1808, 14 april.

Vernieuwing van den Eed: Limnander, Meyer ad interim, wordt Overdeken benoemd;
Jan Rooman, Deken; Damman, Colson, Lorio, Bunnett, Mortier en Karel Rooman,
Proviseurs. De algemeenheid besluit dat, ingeval een der leden tegenwoordig gekozen
om deel te maken van den Eed, kwam, door ontslag, overlyden of andere oorzaek,
de Maetschappy te verlaten, het den Eed geoorloofd zal zyn andere personen te
benoemen om deel van den Eed te maken; dat de Eed zal vernieuwdworden, in 1810,
op St Antonius dag, voor het derde deel; dat gemelde vernieuwing zal plaets hebben
alle twee jaren, door den voorgaenden Eed, de welke, door geslotene briefjes het
derde deel zyner leden zal ballotteren, en ook door geslotene briefjes een nieuw derde
deel zal verkiezen; en dat de uittredende leden niet mogen herkozen worden, dan na
twee jaren gerust te hebben. De Eed benoemd de bedienden, zoo als Geheimschryver,
Ontvanger, Blazoendeken, Standaerddrager, Vaendeldrager, Kanonniers, Kapitein,
Baljuw, Knaep. De nieuwgekozene Eed zal zich zonder uitstel bezig houden met het
opstellen van een nieuw reglement. De Ouderlingen zullen den Eed instellen.
Ouderlingen zyn, de jubilaris Poelman, Vercruysse, Jan Willems en Van Haerde.
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1808, 16 april.

De Coninck wordt Geheimschryver en De Brabant, bygevoegd Geheimschryver van
't Gilde benoemd. Deze vervangt den eerstgenoemden den 23 april navolgende.

1808, 17 mei.

De Meijer der Stad Gent, de Gildebroeders van St Antone aengemaend hebbende
zich met de andere Gilden te verstaen nopens den inwendigen dienst der Stad, welken
door gezeide Gilden moet gedaen worden, verklaert de Voorzitter dat hy eene andere
mededeeling ontvangen heeft van den Meijer om te laten weten dat het dringend
gevaer, waermede de grenzen schenen bedreigd te zyn, verdwenen is, en dat de
maetregelen door Stads Overheden genomen, voor als nu ten einde zyn. De
algemeenheid neemt nogtans het besluit aen den heer Meijer te antwoorden dat de
Maetschappy, steeds met denzelfden yver bezield om het hare by te dragen tot het
behoud der goede orde in de Stad, en om eene goede regeltucht te handhaven, den
Eed belast het Stadsbestuer te verwittigen dat zy altyd bereidwillig is, in alle
omstandigheden, al de diensten te bewyzen, waervoor zy bevoegd is.

1808, 18 mei.

Le Serment de la Confrérie de St Antoine à Monsieur le Maire de la Ville de Gand.
Monsieur le Maire, notre Doyen ayant donné communication de la lettre que vous
lui fîtes l'honneur de lui adresser et de la conférence qui a eu lieu, nous fîmes
assembler hier la généralité de nos Confrères pour délibérer sur la proposition que
vous l'aviez chargé de nous soumettre. Tous se sont montrés empressés de concourir
aux mesures que vous aviez cru devoir prendre pour le maintien du bon ordre et
nous sommes chargés de vous en donner l'assurance. Veuillez donc, Monsieur le
Maire, si nos services peuvent être utiles à votre
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administration, disposer en toute occurence de notre dévouement absolu.
Nous avons l'honneur de vous saluer. (Signé) J. Rooman, Ch. Rooman, C.-L.

Damman, Lorio, H. Colson, C. Poelman, J. Bunnett, Standaert, G.-J. Christiaens et
De Brabant.

1808, 24 july.

Het nieuw reglement van 't Gilde wordt door de algemeenheid goedgekeurd.

1808, 15 oogst.

St-Napoleons-dag. Het Gilde van St Antone, na het Gilde van St Joris naer deszelfs
gaeipers geleid te hebben, begaf zich, vergezeld door de Gilden van St Sebastiaen
en van St Michiel, naer de gaeipers, opgericht op den molen van Sr De Clercq, in de
Coupure, tusschen de Roosmaryn- en de Rasphuis-bruggen. De schieting begon met
de eereschoten, waervan de eerste geschoten werd door Mr Della Faille, gewezen
Meijer der Stad Gent, thans lid van het wetgevend korps, welke heer voor deze
schieting twee medaljes geschonken had. Hy zelf schoot den oppervogel af, en won
dus de medalje welke hy bestemd had voor den behendigsten busschieter van Gent.
De jubilaris Poelman vereerde hem daermede, onder de levendige toejuichingen der
aenschouwers en het gedonder van 't kanon. De andere eereschoten werden geschoten
door den heer Faipoult, Prefect van 't Departement, door Mr den Meijer, door de
heeren Byzitters, door den heer Generael en andere burgerlyke enmilitaire Overheden.
De Gildebroeders Jan Poelman, Lorio, De Vos en Robert schoten gevolgelyk de
andere eerevogels af. Om vyf ure was de schieting gedaen. Het Gilde van StAntone.
vergezeld door de Gilden van St Sebastiaen en van St Michiel, ging zich vervoegen
by dat van St Joris, onder des
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zelfs gaeipers en geleidde hetzelve naer deszelfs Hof terug. Den 24 oogst, stelde eene
deputatie van den Eed van St Antone den heer Della Faille de medalje, die hy
gewonnen had, ter hand, en verzocht hem de hoedanigheid van Overdeken van 't
Gilde te willen aenvaerden.

1808, 24 oogst.

‘Les directeurs et membres du Serment de la Confrérie de St Antoine, à Monsieur
Della Faille, officier de la légion d'honneur, membre du corps législatif.’
‘Monsieur, nous avons l'honneur de vous envoyer la médaille d'argent destinée à

celui de nos confrères qui remporterait le premier prix; la médaille d'or sera
précieusement conservée dans nos archives. Veuillez croire, Monsieur, à la sincérité
de notre allégresse, lorsque nous eûmes le bonheur d'admirer votre adresse pour la
seconde fois. Ces cas sont très-rares et les annales de notre Société n'en offrent
peut-ëtre pas un second exemple; mais ils offrent souvent l'exemple du dévouement
des confrères envers leurs Magistrats, et jamais personne plus que vous, Monsieur,
ne mérita leur affection et leur estime. Veuillez également nous conserver ces
sentiments et croire à la haute considération avec laquelle nous avons l'honneur
d'ëtre, etc. (Signé) J. Rooman, C. Rooman, Lorio, H. Colson, J. Bunnett, C. Poelman,
C.-L. Damman, G.-J. Christiaens, Standaert, Cramme et De Brabant.’

1808, 28 october.

Ten gevolge van eene uitnoodiging des heeren Meijers der Stad, besluit de Eed dat
de Gildebroeders zich zullen begeven in uniform en kokarde aen den hoed, naer de
Maetschappy van St Joris, om van daer ter ontmoeting te gaen van den heer
D'houdetot, Prefect van het Departement.
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De gouden medalje, aen de Maetschappy door Mr Della Faille geschonken, zal voor
als nu aen den heer J. Rooman toevertrouwd worden.

1808, 4 december.

Plechtige opening der nieuwe Kortrykpoort door den Prefect van het Departement
der Schelde. Een salvo van 12 kanonschoten werd, ter dezer gelegenheid, op verzoek
van Stads-Overheid, door de Gildebroeders van St Antone geschoten.

1808.

Vernieuwing der statuten van 't Gilde. Raed van bestuer; deszelfs plichten en
voorrechten; verplichtingen en boeten, onderhoorige ambtenaren door den Eed
benoemd; derzelver onderlinge bedieningen; Ouderlingen, Ontvanger, Blazoendeken,
Baljuw; bedienden van 't Gilde: Kapitein, Standaerddrager, Vaendrig, Kanonniers;
derzelver verplichtingen, jaerlyksch banket; Stadsdienst, jaergeld en aenvaerding
van nieuwe Gildebroeders; doodschuld; eed-formuel; gewone schietoefeningen.

1808.

Reglement op het blazoenschieten: voorwaerden, wapening en verplichtingen by het
schieten na te komen; voorzorgen en voorzichtigheids-maetregelen; pryzen en
weddingen; toelating van vreemde persoonen.

1809, 16 january.

De Eed vaerdigt twee zyner leden af om het jubelfeest van De Rouck, Koning van
St Joris Gilde, by te wonen.
August Dhoeker wordt aenvaerd als lid van 't Gilde en Standaerddrager benoemd.

1809, 6 february.

De Penningmeester legt de rekening van 1808 ter tafel. Dezelve beloopt tot 366
gulden 11 stui-
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vers in ontvangst, en tot 647 gulden 5 stuivers in uitgaef. Er is een te kort van 280
gulden 13 stuivers.

1809, 23 maert.

Vernieuwing van den Eed by derde. Snell en Van Montagu zoon worden Proviseurs
benoemd in vervanging van Poelman en Colson. Vercruysse wordt Doeldeken
benoemd.

1809, 6 april.

De Koning van 't Gilde, Vilain XIIII, overleden zynde, besluit de Eed aen deszelfs
weduwe den volgenden brief te schryven:

Le serment de la Confrérie de Saint-Antoine à Gand, à Madame la douairière Vilain
XIIII.
Madame, pénétrés de douleur et sensibles à la perte que nous avons éprouvée par
le décès de notre respectable Roi, votre époux, nous avons tardé quelque temps à
vous entretenir de la dette mortuaire qu'il avait contractée envers la Confrérie. Nous
avons eu l'honneur de vous envoyer une députation de trois de nos membres pour
vous communiquer la résolution qu'on avait prise de faire célébrer un service
funéraire à la mémoire de feu votre époux, notre digne Roi, proportionné au grade
éminent qu'il occupait parmi nous et à l'affection que nous lui portions tous. Pour
subvenir aux dépenses que ce service nous occasionnera, nous aurions besoin de
toucher l'objet de la dite obligation montant à cent pistoles. Nous vous prions en
conséquence, Madame, de vouloir nous communiquer votre intention à cet égard le
plus promptement possible afin que nous puissions nous régler en conséquence. Nous
vous prions, Madame, d'agréer nos hommages respectueux.

By het ontvangen van dezen brief, bevlytigde zich mevrouw weduwe Vilain XIIII,
de doodschuld, dat is,
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30 ponden groot, aen den Voorzitter van 't Gilde te doen geworden.

1809, 1sten oogst.

Dry afgevaerdigden van 't Gilde van St Antone begeven zich by den Prefect om hem
de twee groote stukken geschut aen te bieden.

1809, 15 oogst.

Verjaerdag der geboorte van Napoleon. Het Stadsbestuer eene zilveren medalje ter
beschikking van 't Gilde van St Antone gesteld hebbende, begaf zich dit Gilde, na
heeren Confraters van St Sebastiaen naer hunne gaeipers geleid te hebben, vergezeld
door het Gilde van St Michiel, naer de gaeipers opgericht op den molen van Sr De
Clercq, gestaen tusschen de Roosmaryn- en de Rasphuisbruggen in de Coupure. De
schieting begon met de eereschoten gelost door den heer Meijer der Stad, deszelfs
Byzitters en door de andere burgerlyke en militaire Overheden. Om vier ure, de regen
niet toelatende de schieting voort te zetten, besloten de schutters de schieting te
hernemen in hun lokael, den 21 oogst. De medalje werd gewonnen door Bunnett,
Proviseur, en de andere pryzen door Frans Douchez, De Vos, Christiaens zoon, en
Colson.

1809.

Wanneer de Engelschen, met eene vloot van 74 oorlogbodems, het beleg kwamen
slaen voor Vlissingen en er op uit waren om geheel Antwerpen te vernielen, boden
de Gilden van Gent uit eigen beweging hunne medewerking aen het Stadsbestuer,
in geval het er op aenkwam de Stad tegen de Engelschen te verdedigen. Dit aenbod
werd aengenomen door het Magistraet en het edelmoedig gedrag der Gildebroeders
werd vuriglyk door het publiek toegejuicht.
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1810, 17 january.

Het banket van den patroon StAntone, had plaets in hetHotel de Hollande, ten pryze
van 3 livres par man.

1810, 12 february.

De Brabant wordt Geheimschryver van 't Gilde benoemd in vervang van Van
Montagu, zoon, De Penningmeester biedt den staet der ontvangsten (475 gulden) en
der uitgaven (698 gulden) aen, derhalve te kort 223 gulden. De heer Standaert doet
aenbod het Gilde van die schuld te ontlasten op voorwaerde dat hy, zyn leven lang,
lid zal blyven van het Gilde zonder eenige boeten of jaergeld te moeten betalen. Men
gaet over tot de gedeeltelyke vernieuwing der Proviseurs: Standaert en Bayley worden
gekozen in vervanging van Bunnett en Karel Rooman. D'Huyvetter wordt
Penningmeester benoemd.

1810, 18 maert.

Verscheidene klachten worden gedaen door geburen van het lokael van 't Gilde,
nopens de ongelukken, welke zouden kunnen veroorzaekt worden door de afglydende
kogels; de Eed besluit dat de blazoen- en gaeischieting zal worden opgeschorst, tot
dat de Maetschappy een ander lokael zal gevonden hebben. Men doet aen den Eed
het voorstel den zetel van 't Gilde in de Korenbloem, op Akkergem, overtebrengen.
D'Huyvetter en De Brabant worden belast gemeld lokael te bezichtigen en zich te
verstaen met deszelfs eigenaers, Story en Van Vaernewyck.

1810, 9 april.

Na den Gildebroeder Van Hoecke verwittigd te hebben dat Commissarissen van 't
Gilde zich naer zyne woning zouden begeven, om zyne schuldvorderingen, ten laste
van 't Gilde, na te zien en te regelen, ten gestelden dage, zyn de heeren
Commissarissen t'zynent gekomen en ontvangen geweest, in zyne afwezigheid, door
zyne vrouw en dochters die zoo stout waren de heeren
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Commissarissen in 't byzonder, en de Maetschappy in het algemeen, op de grofste
maniere uit te schelden, zelfs hebben zy zich vermeten slagen toe te brengen aen den
heer Secretaris, die zich by de Commissarissen had vervoegd, zoo dat, zonder de
koelbloedigheid en de bedaerdheid der Commissarissen, eene zoo ongehoorde
onbeschoftheid ernstige gevolgen zoude gehad hebben. Ten gevolge dezer wandaed
besluit de Eed dat voortaen Van Hoecke onweerdig is onder de Gildebroeders, welke
hy veracht en uitscheldt, gerekend te worden, en van de lyst zal worden geschrabd.

1810, 16 april.

Acht leden van 't Gilde, Wademont, Joseph Van Aken, Jan Van Aken, Susan, Karel
Poelman, Braeckman, Van Zele en Eeman, geweigerd hebbende hun jaergeld te
betalen, worden uitgeschrabd.

1810, 24 april.

Het Stadsbestuer schenkt aen het Gilde tweemedaljes, eene gouden en eene zilveren,
ter gelegenheid van het huwelyk van Napoleon. De gouden medalje zal toegewezen
worden aen den schutter, die het hoogste getal punten zal geschoten hebben, op
voorwaerde nogtans dat de medalje de eigendom der Maetschappy zal blyven, dat
gemelde schutter slechts het recht zal hebben dezelve te dragen in stoeten en
plechtigheden, en dat zyn naem er zal ingesneden worden. De zilveren medalje zal
toegewezen worden aen de korte maet. Er zullen nog twee andere medaljes gemaekt
worden voor het kleinste getal. De inschryvinsprys is zes schellingen. De eerste prys
werd gewonnen doorMaertens, de tweede door VanMontagu zoon, en de derde door
Limnander, Adjunkt van den Meijer.

1810, 10 mei.

Het Gilde voornemens zynde in den stoet,
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ter intrede van H.K. en K.M., met Standaerd- en Vaendeldrager tegenwoordig te zyn,
schenkt de heer Willems, lid van 't Gilde, eenen groenen fluweelen met goud
geborduerden schouderriem.

1810, 4 juny.

De Gildebroeder, die voortaen eenen vreemden persoon in het lokael zal brengen, is
gehouden daervan kennis te geven aen den Doeldeken. Het is streng verboden aen
alle Gildebroeders en vreemdelingen, in de puinen der gewezene abdyen te gaen.
Overtreders van dit verbod, zoo zy niet de voorafgaende toelating des poortiers
bekomen hebben, zullen gestraft worden met eene boete van dry frank. Het
tabakrooken zal noch aen Gildebroeders noch aen vreemdelingen worden toegelaten,
tenzy in de tweede zael dienende voor drinkzael. Overtreders zullen de boet betalen,
volgens art. 18 van 't reglement op het blazoen-schieten. De Gildebroeders, die
vreemdelingen zullen binnen brengen, zyn verantwoordelyk voor de boeten, welke
deze laetsten zouden kunnen te betalen hebben.

1810, 2 july.

Ten einde meer regelmatigheid in te voeren by al wat het Gilde betreft, zal er een
opperkanonnier benoemdworden (VanMontagu, vader) een tweede opperkanonnier
(Maertens) en vier bygevoegden (VanMontagu zoon, Christiaens, De Vos en Botte).
Van de Velde, brouwer te Gent, wordt lid van 't Gilde benoemd; tevens wordt hy

Proviseur terzelfder zitting benoemd in vervang van Standaert overleden.

1810, 17 july.

Geene Gildebroeders zullen worden toegelaten by de gewone of buitengewone
oefeningen, in geval zy schulden, het is gelyk van welken aerd, aen het Gilde te
betalen hebben.
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Uit eene rekening voorgedragen door Van Montagu, vader, blykt dat ter gelegenheid
van den lykdienst van maerschalk Hertog van Montebello, het Gilde voor 90 frank
buskruit verschoten heeft. Zie hier deze rekening:

État des débourses faites à l'occasion des funérailles du duc de Montebello, le 5 et
le 6 juillet courant, par les canonniers de la Société de St Antoine de la Ville de Gand,
savoir:

fr. 64-8018 kilogrammes de poudre à fr. 3 60 ces

fr. 6-34Pour transport des pièces, les deux jours

fr. 5-07Pour lances à feu, mèches, foin, etc.

fr. 9-52Pour les trois aidescanonniers, les
deuxjours.

fr. 3-18Pour les dépenses de boire et manger

fr. 2-00Pour la garde des pièces, aux militaires

_____

fr. 90-91

Pour copie conforme à l'état présenté à la Mairie. Gand le 10 juillet 1810. Le
chef-canonnier. (Signé) Van Montagu.

D'Huyvetter en De Brabant worden belast te onderzoeken, waer zich voorwerpen
bevinden aen 't Gilde toebehoorende, en daervan den inventaris op te maken.
De Eed besluit dat voortaen, wanneer het Gilde of de Eed zullen byeen geroepen

worden, geene hoegenaemde verschooning meer zal aengenomen worden; dat de
afwezigen, zonder appèl, tot de boet door de statuten uitgesproken of door den Eed
uit te spreken, zullen verwezen worden; by allen stoet of vergadering, de namen
nauwkeurig zullen opgeroepen worden en er vooraf een uitnoodigings billet aen al
de Gildebroeders, die zullen moeten komen, zal worden gezonden.

1810, 31 july.

Vernomen hebbende dat eene blazoen-
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en gaeischieting naer de pers staet plaets te hebben, by inschryving, in het oud lokael,
by Sr Van Hoecke, verklaert de Eed dat gemelde schieting, strydig is met het besluit
den 18 maert laetstleden genomen, en niet plaets zal hebben. Van nu voortaen, zal
er geen inschryvings-lyst meer mogen geopend worden dan nadat dezelve aen de
goedkeuring van den Eed zal onderworpen zyn geweest.

1810, 6 oogst.

De Eed, na den inventaris overzien te hebben der voorwerpen aen 't Gilde
toebehoorende en waervan de lyst opgemaekt werd door de Commissarissen
D'Huyvetter en De Brabant, beslist dat een zeker getal dier voorwerpen, aengeteekend
onder nos 3 à 9, 11, 12, 20, 27, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 43 et 55 zullen verkocht worden
ten profyte van 't Gilde.
Krachtens toelating van den Meijer der Stad, zullen de Gildebroeders den gaei

mogen schieten, den maen- en donderdag van iedere week, op de pers, in de herberg
de Vier Winden, buiten de Heuvelpoort.

1810, 13 oogst.

De Gildebroeders van St Michiel noodigen de Confraters van St Antone uit om de
oefeningen waeraen zy den 15 oogst zullen overgaen, by te wonen, en twee leden af
te vaerdigen om aen het banket deel te nemen, dat plaets hebben zal in de Sodaliteit.
- Confrater Limnander biedt eene medalje aen als prys voor de aenstaende
gaeischieting.

1810, 15 oogst.

Gaeischieting in de herberg de Vier Winden. De eereschoten werden geschoten door
den Meijer der Stad, baron Pycke, en door zyne Byzitters, Papeleu en Limnander.
De oppervogel werd afgeschoten en de medalje gewonnen door Lorio, Proviseur van
't Gilde.
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1810, 18 october.

De Eed, gezien de slechte handelwyze van SrDe Brabant, die den post van Secretaris
en de opstelling van een nieuw proces-verbael, daer het eerste door hem opgestelde
aen 't Gilde niet beviel, verlaten heeft, besluit dat Sr De Brabant als ontslaggever
beschouwd wordt, en dat men eenen anderen in zyne plaets kiezen zal. In zitting van
20 november, wordt Jan-Baptiste Van Montagu, zoon, Secretaris benoemd van het
Gilde.

1811, 13 february.

De Penningmeester D'Huyvetter legt de rekening af van 1810, beloopende, in
ontvangsten, tot 465 gulden 18 stuivers, en, in uitgaven, tot 544 gulden 19 stuivers,
vervolgens, te kort 79 gulden. De Blazoendeken draegt insgelyks zyne rekening voor,
welke sluit met een te kort van 62 gulden.
Baron Pycke, Meijer der Stad, schenkt aen de Maetschappy van St Antone eene

medalje, ten blyke zyner voldoening voor bewezene diensten gedurende het bestuer
van dezen Hoogambtenaer.
Gedeeltelyke vernieuwing van den Eed: Cramme en Pyn worden Proviseurs

benoemd.

1811, 17 juny.

De algemeene vergadering beslist dat voortaen de oefeningen van 't Gilde zullen
voortgezet worden by Sr Van Hoecke, in het Hof der busschieters.

1811, 3 oogst.

Reglement voor de schieting van 15 oogst. Er zullen dry zilveren pryzen te winnen
zyn.
Vercruysse wordt Doeldeken benoemd, Van Cuyck, Proviseur en Christiaens,

zoon, Baljuw.

1812, 21 mei.

Er zal eene inschryving geopend worden
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voor negen gaeischietingen, tegen den prys van zes frank. In de eerste schieting
zullen er dry pryzen zyn, door de Maetschappy geschonken, en bestaende in een
tafelservies en twee halve dozynen koffie-lepeltjes, maer op voorwaerde dat de
inschryvers ten minste tien in getal zullen zyn.

1812, 25 juny.

De Maetschappy van Rhetorica, te Gent, als bewys der eendracht en hoogachting,
die moet bestaen tusschen alle deMaetschappyen, benoemt de Gildebroeders Rooman
en Poelman als Eereleden der Maetschappy van Rhetorica. Wederzyds benoemt de
Eed Sr Stobbelaers als Eerelid van het Gilde van St Antone.

1812, 30 october.

De Gildebroeders Jos. Van Beveren en Pyn, zoon, worden benoemd als
Geheimschryver en bygevoegd Geheimschryver, in vervanging van Van Montagu,
zoon, voorloopig Geheimschryver.
De Eed woont de begraving by van den Gildebroeder Bunnett.

1812, 28 november.

Van der Haeghen, Meijer der Stad Gent, noodigt den Overdeken uit het banket by
te wonen, dat zal plaets hebben den 6 december, op de Meijery, ter gelegenheid van
den verjaerdag der kroning van den Keizer en van den slag van Austerlitz. De heer
Maes, betaler van het Departement van de Schelde, wordt belast het Gilde, te dezer
omstandigheid, te vertegenwoordigen.

1813, 29 january.

De Penningmeester D'Huyvetter legt zyne rekening over voor 1812. De ontvangst
beloopt 265 gulden en de uitgaven 274 gulden. De leden verbinden zich, krachtens
het reglement, de boeten zonder tegenspraek te betalen. Elke boet wordt bepaeld op
7 stuivers.
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1813, 22 february.

Jadot en Cappaert worden gekozen als leden van den Eed.

1813, 12 april.

Schieting voor de Paeschkoeken. Er zullen twaelf koeken zyn: zes zullen als prys te
winnen zyn en de andere zes zullen door de Gildebroeders gemeenschappelyk
benuttigd worden. Zy zullen kosten twaelf stuivers, per stuk. - De schieting voor de
koeken, heeft plaets alle jaren, den 2en Paeschdag.

1814, 6 april.

Een Te Deum wordt gezongen in de Hoofdkerk om God te bedanken over de
zegevierende inrukking der geallieerde legers binnen Parys. De vyf Hoofdgilden,
met slaende trommels en vliegende vaendels zyn deze plechtigheid komen bywonen.

1814, 23 mei.

Terugkomst van den Bisschop van Gent, de Broglie. Het Kapittel der Hoofdkerk en
de vier Gilden, met hunne eereteekens, trokken den Prelaet te gemoet.

1814, 29 juny.

De Hoofdgilden, met hunne onderlinge eereteekens, begeven zich ter ontmoeting,
by hoogstdeszelfs aenkomst in de Stad Gent, van Z.K.H. den Prins van Oranje,
Souvereinen Vorst en vermoedelyken Koning der Nederlanden. Denzelfden dag, om
tien ure 's morgens, ziet de Stad Gent nog in hare muren uit Brugge aenkomen den
Keizer Alexander. Deze Vorst wordt door de vyf Hoofdgilden, door de Cecilianen,
enz. stoetsgewys ingehaeld. (Aenteekening van den heer P.-J. Goetgebuer).

1814, oogst.

De Stad Gent om haren dank jegens de Gilden en de Maetschappyen van Ste Cecilia
en Rhetorica, voor bewezene diensten, tydens de jongste gebeurtenissen, na het
vertrek der fransche Overheden, te betuigen, schenkt
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aen elk derzelve eene door Lieven De Bast gesnedene medalje, de wapens der Stad
verbeeldende met het opschrift: Pro publ. tranquill. fortiter asserta.Op de keerzyde,
het zinnebeeld der Maetschappy, met de woorden: Ganda memor.MDCCCXIV.

1814, 2 oogst.

Eene medalje wordt insgelyks aen gemelde Maetschappyen, ten huize van den heer
Frans Huyttens, Hoofdman van 't Gilde van St Joris, door den heer graef Della
Faille-d'Hane aengeboden. By deze gelegenheid wordt eene sierlyke redevoering
door den heer Della Faille uitgesproken, en welverdiende lof, voor de gewichtige
diensten en het behoud der openbare veiligheid, gedurende de jongste netelige
omstandigheden, aen de Hoofdgilden en de Cecilianen toegezwaeid.

1815, 2 september.

Ter gelegenheid der intrede van Z.M. den Koning der Nederlanden, zal er
gaeischieting zyn, op de pers. Voor die schieting schenkt het Stedelyk Bestuer van
Gent eene som van 30 ponden groot, ter beschikking van 't Gilde, voor den aenkoop
van zilveren pryzen.
De pryzen worden gemaekt door den Gildebroeder Van Cuyck. De eerste prys zal

eene waerde hebben van achttien ponden groot, de tweede van zes pond en de derde
van vier pond. De oud-Gildebroeders zullen uitgenoodigdworden aen deze schieting
deel te nemen. Na de schieting, zullen zich al de leden vereenigen op een banket ten
Hove van het Park, voor de inhulding van den nieuwen standaerd.

1815.

Op 7 september, inkomst van HH.MM. den Koning en de Koningin der Nederlanden,
welke niet alleen verzeld wierden door de Gilden en Genootschappen, maer ook door
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meest alle de ambachten met hunne vanen, toortsen en zinnebeelden. Den volgenden
dag, ten dry ure, heeft de Confrerie van StAntone hare exercitie, met het schietgeweer
verricht, aen den molen den Roodenhoed, ter plaets genaemd Byloken-Veld. Het
Stadsbestuer vergunde pryzen.
De prys werd gewonnen door L.-G. Poelman. (De medalje, welke hy in deze

gelegenheid bekwam, maekt deel van de verzameling van wylen den heer
Goetghebuer).

1815, 2 october.

Er zal gaeischieting zyn den 9 october. De eerste prys zal bestaen in een tafelservies
in zilver, en in een gouden zegelring, door Gildebroeder Fervaecke geschonken. De
twee andere pryzen zullen bestaen, elk in vier zilveren koffie-lepeltjes. Er zal een
vierde prys worden bygevoegd door de Gildebroeders D'Huyvetter en Fervaecke
geschonken, ter waerde van den eersten prys.

1816, 8 september.

Paul Lanckmanwordt knaep van 't Gilde benoemd. Zyne jaerweddezal van zes ponden
groot zyn.
Vernieuwing van den Eed: Della Faille, Overdeken: J. Rooman, Deken;

D'Huyvetter, Jadot, Van Cuyck, d'Hane, De Brabant, en Fervaecke, Proviseurs;
Poelman, Willems, Van Montagu, vader, en Bayley, Ouderlingen; D'Huyvetter,
Ontvanger; Penneman, bygevoegd Ontvanger; De Brabant, Geheimschryver;
Christiaens, Blazoendeken;Maertens bygevoegd Blazoendeken; Fervaecke, Kapitein;
Lodewyk Van Ghendt, Standaerddrager, en Jaek Van Ghendt, Vaendrig.
De rekening des Penningmeesters, bedragende in ontvangsten 190 gulden en in

uitgaven 250 gulden wordt goedgekeurd.

1816, 24 oogst.

De geboorte van Z.M. den Koning
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wordt plechtig gevierd. Om dry ure namiddag gaet de Maetschappy van Rhetorica,
vergezeld door de Hoofdgilden met alle hunne eereteekens, naer het Stadhuis, in
grooten stoet, de pryzen afhalen door de Stad voor den kampstryd van gemelde
Maetschappy van Rhetorica vergund.

1816, 22 september.

Overwegende dat de gewone inkomsten van 't Gilde ontoereikende zyn om in de
loopende uitgaven te voorzien, besluit de Eed dat elk schutter, zoowel Gildebroeder
als vreemdeling, tot de gewone of buitengewone schietingen toegelaten, gehouden
zal zyn in handen van den Baljuw eenen plaket te betalen voor elke schieting, waeraen
hy deel nemen zal. Het artikel 8 van het reglement op de blazoenschieting wordt
gewyzigd als volgt: ‘Zoo haest een schutter zich bevindt in de schietkamer en de bel
zal geklonken hebben, zal niemand in dezelve mogen verblyven of er in komen, noch
het woord rechtstreeks of onrechtstreeks aen den schutter toesturen, noch van hem
luidop spreken aen de deur derzelfder kamer, voor dat het schot gelost is, op straf
van eene boet van tien centiemen ten laste van den overtreder.’

1816, 13 october.

Blazoenschieting voor dry medaljes door K. Fervaecke geschonken, ter gelegenheid
der installatie van 't Gilde in deszelfs nieuw lokael. De pryzen wierden gewonnen
door Van Cuyck, Van Montagu, zoon, en Maertens.

1816.

De bouwkosten voor het blazoen, hetwelk dit jaer ten huize van Sr Lanckman werd
opgericht, bedroegen 350 gulden.

1817.

In dit jaer teekenen als leden en beschermers van
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het Gilde van St Antone Z.M. Willem I, Koning der Nederlanden, Z.K.H. prins
Frederik der Nederlanden, Z.K.H. de kroonprins Willem der Nederlanden, en Z.H.
hertog Bernard van Saksen-Weimar.

1817, 19 january.

De rekeningen van het Gilde bedragen, voor 1816, in ontvangsten en uitgaven 829
gulden. Dry vierde deelen der ontvangsten komen voort uit vrywillige giften. Eenige
leden (Fervaecke, Rooman, Della Faille, Penneman, Maes, d'Hane, enz.) hadden, de
eene 55 en de andere tot 110 gulden geschonken.

1817, 16 maert.

Schieting voor dry zilveren medaljes ter gelegenheid der geboorte van Z.K.H. den
Prins van Oranje-Nassau. De pryzen wierden gewonnen door den Prins van
Saksen-Weimar, VanAudenhoven, burggraef deQuabeck, graef Eug. d'Hane, Rooman
en De Brabant.
Het Journal de Gand gaf verslag van dit feest in de volgende bewoordingen:
‘De geboorte van den Prins van Oranje-Nassau heeft aen de Maetschappy van St

Antone de gewenschte gelegenheid tot eene genoeglyke byeenkomst opgeleverd,
welke zondag laetstleden, in den plantentuin heeft plaets gehad. Dry zilverenmedaljes
waren uitgeloofd om als prys in de schyfschieting gewonnen te worden. Z.H. de prins
van Saksen-Weimar, uitgenoodigd zynde aen de oefeningen deel te nemen, heeft
zich gewaerdigd by te treden, door verscheiden Hoofd-Officieren vergezeld. Zyne
Excellentie, de heer Van Martuschwitz, Gouverneur-generael, heeft insgelyks de
Maetschappy vereerd met hare spelen by te wonen. Eene byzondere omstandigheid
heeft de belangstelling van dit feest nog vermeerderd. Z.H. de Prins van Saksen-
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Weimar, die met de minnelykste gemeenzaemheid voor de pryzen medegekampt
heeft, is er in geslaegd den eersten prys te schieten; op honderd vyftig passen afstand,
heeft hy op min dan twee duim het middelpunt der schyf getroffen. Een lid der
Maetschappy heeft aen den Prins den wyn van eer aengeboden en hem eenige door
het hart ingeboezemde woorden toegestuerd, welke door Z.H. met de meeste
goedwilligheid en gevoel beantwoord zyn geworden.’

1817, 27 april.

De Eed besluit, in overeenkomst met den heerMaertens, Gildebroeder, dat de grootste
kamer der woonst in huer gehouden door den gezeiden Maertens, en palende aen de
zael van 't Gilde, in huer genomenwordt door het Gild, voor den prys van dry ponden
groot 's jaers; dat voorzeide plaets zal in staet gesteld worden om te dienen als groote
zael voor de vergaderingen van 't Gilde, en dat de heeren D'Huyvetter, d'Hane,
Christiaens en De Brabant Commissarissen benoemd zyn ten einde de ontworpene
veranderingen, te laten in aenbesteding nemen, door wie zy het behoorlyk achten
zullen.
De Eedmachtigt den heer Penningmeester van 't Gilde de som van 120 frank terug

te betalen aen den heer De Brabant, Gildebroeder, die dezelve verschoten heeft voor
het Gilde om eene medalje te betalen door Sr De Bast graveerder vervaerdigd, en
waermede de heer D'Huyvetter, voor bewezene diensten, vereerd is geworden.

1817, 4 mei.

Een kleine hauwitzer in brons niet terug gegeven zynde aen het Gilde door de
Gildebroeders Van Montagu vader en zoon, aen wie dit stuk was toevertrouwd
geweest, zoo zyn de Commissarissen van 't Gilde gelast dezen hauwitzer terug te
vragen.
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De nieuwe vergaderingszael zal gebouwdworden doorVanDamme, timmermans-baes
voor den prys van 305 gulden.

1817, 11 july.

Z.M. de Koning van prins Frederik vergezeld, kwam, opmiddag, uit Brugge tot Gent
aen. De Hoofdgilden en het fraei muziek der Cecilianen openden den optocht.

1817, 9 october.

By gelegenheid der inhuldiging van de Gentsche Hoogeschool, door Z.K.H. den
Kroonprins, vormden de Maetschappy van St Antone en de andere Maetschappyen
en Gilden der Stad den eerestoet.

1818, 19 january.

De Penningmeester legt zyne rekening over voor 1817. Zy bedraegt in ontvangsten
539 gulden 2 stuivers en in uitgaven 1496 gulden 7 stuivers; te kort 957 gulden. De
Eed besluit dat in afwachting dat het Gilde in staet zal zyn den heer Penningmeester
D'Huyvetter deszelfs verschotten te betalen, het halssieraed van het Gulden Vlies
het Gilde toebehoorende, hetwelk hem ter bewaring is toevertrouwd geweest, in zyne
handen zal blyven als een pand strekkende om hem de betaling van gemelde
verschotten te verzekeren.

1818, juny.

Verjaerdag van den slag van Waterloo. Het Gilde van St Antone en de andere Gilden
wonen, met hunne vanen het Te Deum by, in de Hoofdkerk van St Baefs. Op deze
plechtigheid zag men voor de eerste mael het Curatoren-Collegium en den
Academischen raed vereenigd.

1818, 6 september.

De heer Van Doosselaere wordt Blazoendeken benoemd in vervanging vanMaertens,
overleden.
Joseph Fretin, van Dixmude, wordt Eerelid benoemd.
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Als blyk zyner erkentenis schenkt hy zyne handbus als eene gifte aen het Gilde.

1819.

In dit jaer teekent als lid en beschermer van het Gilde Z.K.H. de prins Ernst van
Hessen.

1819, 31 january.

De Penningmeester legt zyne rekening over voor 1818. Ontvangsten 178 gulden,
uitgaven 1013 gulden 19 stuivers. De heer D'Huyvetter geeft zyn ontslag als
Penningmeester.

1819, 25 july.

Z.M. de Koning der Nederlanden van Brugge komende, doet, om 5 ure 's avonds,
zyne intrede binnen Gent, begeleid door het Gilde van St Antone en de andere
Hoofdgilden.

1819, 4 oogst.

Minister Falck wordt plechtig geleid door het Gilde van St Antone en de andere
Maetschappyen van zyn logement naer de Volderstraet, waer zyne excellentie, in 't
bywezen der burgerlyke en militaire Overheden, van het professorael korps en het
publiek, den eersten steen legt van het paleis der Hoogeschool.

1819, 25 december.

DeMaetschappy koopt, ten pryze van 25 gulden, de oude registers van 't Gilde, welke
zich in 't bezit bevonden van de weduwe De Bleecker.

1820, 27 february.

De Overdeken Della Faille vereert aen het Gilde eene bronzen medalje geslagen ter
gelegenheid van het leggen van den eersten steen der Universiteit van Gent. Deze
medalje zal ter bewaernis toevertrouwd worden aen den heer d'Hane, Gildebroeder.
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De Eed besluit dat voortaen geen lid van het Gilde zal mogen leverancier zyn van
hetzelfde Gilde.
Matton en Van Belle worden Proviseurs benoemd.

1820, 1 juny.

Het busschieters-gezelschap van St Antone, had zondag voor de eerste mael
gelegenheid om een eermetael, voor een buitengewoon geval van behendigheid te
schenken. Dit gezelschap had eenen eereprys gesticht ten voordeele van den genen,
die drywerf na elkander, het middenpunt der schyf dry duim doorsnede hebbende,
op dry honderd voeten afstand, zou getroffen hebben. Frans Van Audenhoven, na
vyf mael achtereenvolgens tweewerf het middenpunt bereikt te hebben, gelukte
eindelyk er in dry achtereenvolgende kogels te schieten. Alhoewel dit gezelschap
altyd uit de knapste schutters bestaen heeft, herinnert zich geen lid zulke eene
zegeprael. De jaerboeken zelfs der Maetschappy, hoe oud ook deze zyn mogen, laten
toe te vermeenen dat Van Audenhoven de eerste is die van eene zoo buitengewone
behendigheid blyken heeft gegeven. (Journal de Gand, 2 juny 1820).

1820, 16 july.

Ter gelegenheid der tentoonstelling van de voorbrengselen der nationale nyverheid,
schenkt het Stadsbestuer aen het Gilde eene som van 350 gulden ten einde eene
schieting in te richten. De gaeipers van 't Gilde zal op den meersch palende aen het
Motje, buiten de Brugsche poort opgericht worden. De pers zal vervoerd worden
door den timmermans-baes Van Hende, die daervoor 200 gulden zal ontvangen. De
inschryvings-prys voor die schieting is gesteld op 15 frank. Vier dagen voor de
schieting zullen de inschryvers vergaderen om te beslissen, zonder verder beroep,
welke inteekenaers bekwaem zullen
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zyn om aen de schieting deel te nemen; degene die by dezelve niet zullen worden
toegelaten, zullen zich moeten onthouden, en indien zy dit weigeren, zal men hun
den inleg teruggeven. De winst of prys zal onder de inteekenaers verdeeld worden.
Evenwel zal degene die den vogel zal afschieten, boven zyn aendeel, de waerde van
het maeksel ontvangen in gelde, daerenboven het tiende gedeelte der waerde van het
zilverwerk, en het tiende van een klein vogeltje. (Het bedrag van den prys door het
Gilde gegeven is door den Penningmeester in rekening gebracht voor de som van
535 gulden).

1820, 16 oogst.

Eenige voorwaerden der voorgaende schieting worden gewyzigd. Er wordt beslist
dat, gedurende den stoet en de schieting, de Gildebroeders zullen moeten opkomen
met broek en ronde vest in indisch-nanking, ondervest en halsdoek wit, met klak in
groen leder, op straf van 10 frank boet. Al de Gildebroeders zullen onder de marsch
van den stoet, de karabyn in bandelier dragen.

1820, 20 oogst.

Zondag om twee ure namiddag, onder het geluid der groote klokken en het spelen
van den beijaerd, is de Maetschappy van Busschieters, gezeid Gilde van St Antone,
opgeleid door de andere Gilden dezer Stad en vergezeld door de genoode vreemde
Maetschappyen, na haer oefeningsterrein vertrokken om tot eenen algemeenen
wedstryd van busschieting over te gaen. De pryzen bestonden in verscheidene stukken
zilverwerk: 1o koffiekan, 2o theekan, 3o zes lepels en vorken, 4o een suikerpot, 5o

een melkpot, 6o dry lepels en vorken, 7o een soeplepel.
De schietplaets werd voorbereid op Roygem, by de
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Stad, waer verscheidene tenten opgeslagen en zoodanige andere inrichtingen gedaen
waren, dat het schietterrein by een kampement kon vergeleken worden. Onder alle
de vreemde Maetschappyen, waervan er verscheidene zeer mooi uitgedost waren,
muntte vooral deMaetschappy van Oostende uit, die op eene fraei versierde trekschuit
binnen de Stad, aen het Recollettenplein geland is, onder het losbranden van haer
kanon. Met reden werd haer de eermedalje toegewezen.
Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, die van Oostende was teruggekomen,

heeft de oefeningen der busschieters niet alleen bygewoond, maer ook met hen naer
de vogelen geschoten, gelyk ook gedaen hebben de prins van Gavre, de prins van
Saksen-Weimar, de heeren burgerlyke en militaire Gouverneurs en meer andere
voorname personen. Het getal schutters beliep tot omtrent 120.

1820, 24 oogst.

De festiviteiten zyn afgeloopen met de plechtige uitreiking der belooningen voor de
nationale nyverheid, op de Vrydagmarkt, den 24 oogst. Dit heerlyk feest werd door
het fraeiste weder begunstigd. Een schitterende eerestoet der Gilden enMaetschappyen
der Stad Gent, van infanterie, van huzaren, van gendarmen en muziekkorpsen,
vergezelden de Overheden en Z. Ex. J. Falck, Minister van Nyverheid,
Commissaris-gedelegeerd van wege Z.M. den Koning.
Zie hier eenen staet van rekening aen het Gilde overgeleverd ter gelegenheid van

het feest van 20 oogst:
Aen de tamboers, twee dagloonen, gulden 6-12-3; aen den wapenschilddrager, id.,

id. 4-8-3; aen de kanonniers, id., id. 3-6-3; aen den afroeper, id. id. 3-17-3; aen den
helper des afroepers id., id. 1-2-0; aen de kulders, id., id. 4-4-0; aen de timmerlieden,
drinkgeld, 1-2-0; aen de behangers,
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id. 0-16-6; aen den zoon van den smid, id. 1-33-3; aen Lanckman, voor drank, 11-0-0.
(Dry andere dergelyke rekeningen bedragen 7, 7 en 12 gulden. De vier rekeningen
komen op 65 gulden). Voor de timbaliers en trekkers van den wagen gulden 13-4-9;
een tonnetje buskruit van 25 kilos, tegen 3 frank de kilo, en 20 vuerslangen, 43-4-6;
11 vogelen en 47 kleine vogeltjes, enz., 25-8-3; dry groote medaljes tegen 21 frank
50 en dry kleine medaljes tegen 17 frank, te zamen, 63-13-6; twee sabels met
bandelieren, 7-8-9; twee slavenkostumen, 1-8-0; voor huren van eene tent, 33 gulden;
het plaetsen en herstellen van andere tenten, 59-8-0; voor wyn en bier, 79-6-6; voor
drukken van omzendbrieven, 34-0-0.

1820, 15 september.

Op de aenstaende schieting zal de oppervogel eene waerde hebben van 3 pond
wisselgeld en de numeros 2 en 3 van 2 pond 10 schellingen elk. Er zal gegeven
worden als prys voor elk der kleine vogeltjes 4 porceleinen tafelborden, met de
wapens der Maetschappy daerop. De burgerlyke en militaire Gouverneurs, Z.H. de
prins Saksen-Weimar, de Burgmeester, de Schepenen en andere Overheden zullen
worden schriftelyk verzocht, voorzeide schieting by te wonen.

1821, 18 february.

De heer Penningmeester legt zyne rekening over voor 't jaer 1820. Ontvangsten 2,496
gulden; uitgaven 2,530. De heer d'Hane wordt Penningmeester benoemd.

1821, 10 juny.

De heer Pyn in de boet geslagen zynde, om geschoten te hebben zonder de bel te
doen klinken, en geweigerd hebbende te betalen wordt veroordeeld door den Eed tot
eene dubbele boet. Hy zal aen de schieting geen deel meer mogen nemen, tot dat hy
zal voldaen hebben.
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1821, 30 oogst.

Vernieuwing van den Eed. De heer Fervaecke wordt Overdeken benoemd;
D'Huyvetter, vader, Deken; Blancquaert, Douchez, Van Audenhoven en Christiaens,
Proviseurs. - Naer verslag van den heer Penningmeester d'Hane, bedraegt de schuld
van 't Gilde 2,900 frank. Eene vrywillige inschryving zal geopend worden om het te
kort aen te vullen.
In zittingen van 't Gilde zal de Overdeken met de halsketen van het Gulden Vlies

versierd zyn. De Deken zal de gouden medaljes 't Gilde toebehoorende, aen een lint
met de kleuren van 't Gilde, schuins over de borst, dragen.

1821, 17 december.

Om de schulden van 't Gilde af te lossen, zullen de Gildebroeders verzocht worden
hunne doodschuld en twee jaren inleg binnen de toekomende maend te betalen.
Daerenboven zullen de twee yzeren stukken met toebehoorten, de keteltrommen en
de kleine wagen verkocht worden.

1822, 4 january.

De heer d'Hane, Penningmeester legt de rekening over voor 1821. Ontvangsten 422
gulden, uitgaven 260 gulden.

1822, 1 february.

De Overdeken Fervaecke verklaert dat, aengezien de hoop, welke hy gekoesterd had
om de goede verstandhouding onder de Gildebroeders te onderhouden, zich niet
verwezenlykt heeft, hy zyn ontslag geeft. De heeren d'Hane, Pyn, Blancquaert,
Verbaere en Thiery geven insgelyks hun ontslag. Doch, eenige dagen later, trekken
zy hetzelve in.

1822, 4 february.

Herinrichting van den Eed: D'Huy-
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vetter, vader, Overdeken; Rooman, Deken; De Brabant, Van Belle, oudste, Verbaere,
oudste, en Willems, Proviseurs; D'Huyvetter, zoon, Penningmeester; Verbaere,
oudste, Geheimschryver; Willems, Baljuw. De Overdeken en de heeren De Brabant
en Verbaere worden gelast te doen verkoopen: twee kanonnen in gegoten yzer met
affuiten en toebehoorten (verkocht 31 gulden 9 stuivers), twee yzeren bomketels,
twee keteltrommen met versieringen en eenen wagen.
De Gildebroeders Della Faille, Douchez, Matton, Cocquyt, Christiaens en Van

Audenhoven geven hun ontslag, dat niet aenvaerd wordt.
De Eed gelast de Gildebroeders Van Belle, oudste, D'Huyvetter, zoon, en De

Brabant by den heer Kolonel Muller te gaen en hem de aflevering van het stuk kanon
te vragen, dat aen het Gilde door Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden geschonken
is geworden. Dezelfde heeren worden ook gelast eenen brief van bedanking aen
Z.K.H. te schryven.

1822, 4 maert.

De Eed zyn ontslag gegeven hebbende, wordt er overgegaen tot deszelfs vernieuwing.
Worden benoemd: K. Fervaecke, Overdeken; Blancquaert, Deken; d'Hane,
D'Huyvetter, vader, Van Belle, oudste, Pyn, Jadot, en Van Audenhoven, Proviseurs;
Rooman, Christiaens en Willems, Ouderlingen; d'Hane, Penningmeester; Van Belle,
oudste, Geheimschryver; Verbaere, jongste, Geheimschryver-Byzitter.
K. Fervaecke, d'Hane en D'Huyvetter worden afgevaerdigd by den heer Kolonel

Muller om zich met hem te verstaen nopens de aflevering van het stuk kanon, dat
aen het Gilde door Z.K.H. prins Frederik geschonken werd.

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



268

1822, 18 maert.

Tengevolge der klachten ingekomen ten laste van Sr De Brabant, beslist de Eed dat
hy zal ophouden van het Gilde deel te maken en dat dit besluit hem van ambstwege
ter kennis zal gebracht worden door den bygevoegden Geheimschryver.

1822, 23 maert.

De schuld van 't Gilde jegens den heer D'Huyvetter, vader, die zyn ontslag heeft
gegeven als lid van 't Gilde, beloopt tot 1,134 gulden. De Eed beslist deze som te
leenen van den heer Van Audenhove ten einde het verschuldigde aen den heer
D'Huyvetter af te leggen.

1822, 26 maert.

Het, stuk kanon door Z.K.H. geschonken wordt door Kolonel Muller aen confraters
Karel Fervaecke en Eugene d'Hane ter hand gesteld.
J. Blancquaert, Deken, wordt archivist van 't Gilde benoemd.

1822, 2 april.

Een inventaris van al de voorwerpen, het Gilde toebehoorende, wordt door den Deken
medegedeeld.
Wenschende de geschillen gedurende de schietingen te vermyden zoo beslist de

Eed dat het art. 23 van het reglement op de blazoenschieting zal gewyzigd worden
als volgt: Elk persoon uit de confraterslyst, door besluit van daertoe rechthebbenden
geschrabd, zal, onder geen voorwendsel, zich mogen aenbieden ten hove van 't Gilde,
gedurende de schieting, noch zelfs buiten de uren voor dezelve bestemd, zelfs wanneer
hy lid van een ander Gilde of Maetschappy dezer Stad zoude zyn.

1822, 25 april.

De pryzen voor afzonderlyke partyen (coteries) zullen voortaen bestaen in tellooren
van Doornyksch porselein.
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De uitsluiting van Confrater De Brabant wordt gehandhaefd.

1822, 20 mei.

Confrater Thiery wordt Proviseur benoemd in vervang van Confrater Frans Van
Audenhoven, overleden.

1823, 6 mei.

Ter gelegenheid der aenstaende intrede van Z.M. en van Z.K.H. prins Frederik, had
de Geheimschryver der Stad aen het Gilde laten weten dat het onthael met groote
plechtigheid zoude gedaen worden, en het Gilde verzocht was om daeraen deel te
nemen, op Stads kosten, doch, luidens officiëele berichten, had het Stadsbestuer niets
beslist aengaende de kosten. Ten gevolge dezer mededeeling door den Deken gedaen,
besluit de algemeenheid van 't Gilde met eenparige stemmen, dat het Gilde geheel
en gansch plechtiglyk in den eerestoet zal verschynen, dat losbrandingen van het
kanon zullen verricht en eerbewyzen met allen mogelyken yver aen Z.M. en aen
Z.K.H. gedaen worden, alles op kosten van 't Gilde. Eene bezending zamengesteld
uit Confraters Fervaecke, Overdeken, Blancquaert, Deken, Heyman, de Schietere de
Maelstaple, Willems en Verbaere, zal zich by Z.K.H. prins Frederik aenbieden om
Hoogstdenzelven zyn warmen dank, over Hoogstdeszelfs heerlyk geschenk te
betuigen, en den Prins te verzoeken den titel van Koning van 't Gilde te aenvaerden.

1823, 6 mei.

Uittreksel van het proces-verbaal:
§ 2. - De Deken der Maatschappij doet het vereischte voorstel om aan Zijne

Koninklijke Hoogheid, prins Frederik der Nederlanden door middel eener bezending,
de gevoelens harer eerbiedige dankbaarheid over het schoon geschenk waarmede zij
is vereerd geworden, te laten uitspreken.’
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‘Deze voordracht is aangenomen geworden met eene algemeene toejuiching.
Onmiddelijk worden benoemd als leden der Deputatie de heeren K. Fervaecke,
Overdeken, J. Blancquaert, Deken, K. Heyman, en de Schietere deMaelstaple, leden,
die niet alleenlijk de erkentenis der Maatschappij zouden betuigen, maar ook aan
Zijne Koninklijke Hoogheid den wensch te laten kennen sedert lang gevormd om
Hoogstdenzelven den titel van Koning dezer Maatschappij te zien aannemen, eenig
blijk dat aan ons vermogen tegenwoordiglijk is overgelaten om de gevoelens onzer
aangekleefdheid en eerbiedige gehechtheid aan Zijne Koninklijke Hoogheid, zooals
aan het doorluchtig Huis Zijner Majesteit den Koning der Nederlanden te betoonen.
(Get.) Frederik, Prins der Nederlanden, den titel van Koning dezer Maatschappij
aannemende.’

1823.

Den 9 mei is Z.M. de Koning, vergezeld van prins Frederik, om twee ure, langs de
Brugsche poort te Gent aengekomen. Aen het hoofd van den stoet waren het Gilde
van St Antone en de andere Hoofdgilden, met het muziek der Stad. Z.M. is 's
anderendaegs naer Dendermonde vertrokken.

1823, 20 mei.

DeDeken brengt den Confraters ter kennis dat Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden
gewaerdigd heeft den eeretitel van Koning van 't Gilde te aenvaerden. Deze tyding
wordt begroet met herhaelde vreugdekreten van Leve de Koning.

1823, 20 juny.

Wordt betaeld door het Gilde van StAntone aen L. De Bast, goudsmid en plaetsnyder
te Gent, de som van 200 frank voor een gouden medalje aen Z.K.H. prins Frederik
der Nederlanden aengeboden.
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1824, 13 february.

Worden Proviseurs benoemd, De Smet, Karel Heyman en Lodewyk Verbaere.

1824, 12 april.

De rekeningen der afzonderlyke partyen, voor winter en zomer, zullen voortaen
volkomenlyk afgescheiden zyn van de rekeningen van 't Gilde.

1824, 1 mei.

Afkondiging der schikkingen aengaende het Gilde: Grondwet, statuten en
reglementen, volgens welke de Maatschappij der busschieters, gezegd St Antonius
Gilde, te Gent, bestuurd wordt, goedgekeurd door zijne Koninglijke Hoogheid prins
Frederik der Nederlanden, Koning van genoemde Maatschappij, en ook mede door
het Stedelijke Bestuur geapprobeerd. (4 januari 1825).

25 july.

De Eed vernomen hebbende dat eeneMaetschappy van busschieters, te Gent, onlangs
tot stand is gekomen, onder goedkeuring des Gouverneurs, noemt eene Commissie
om diesaengaende aen den heer Gouverneur vertooningen te doen, ten einde de
schade te ontkomen, welke dit nieuw gezelschap aen het Gilde zou kunnen
veroorzaken. In zitting van 9 oogst 1824, wordt beslist dat eene andere deputatie by
den Burgemeester zal gaen ten einde de oprichting van het nieuw gezelschap te
beletten.

1824, 9 oogst.

De Eed besluit de erfgenamen der Confraters De Loose, Ferd. Van der Meersch en
Balseberghe, ter betaling der doodschuld, in rechte te betrekken.

1824, 26 december.

Het nieuw reglement door den Eed
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aengenomen wordt door Z.K.H. prins Frederik, Koning van 't Gilde, goedgekeurd.

1825, 2 maert.

Confraters E. d'Hane en Goeman worden Proviseurs benoemd.

1825, 22 april.

Krachtens eene vorige beslissing nopens een nieuw lokael voor het Gilde, had de
Commissie daertoe benoemd een terrein gekozen aen de burgerlyke Godshuizen
behoorende; maer deze Administratie had het aenbod van de hand gewezen. De
Commissie zegt, in zitting van 22 april, dat zy sedert dien het noodig terrein gevonden
heeft, namelyk eenen tuin in de Twaelfkamerstraet gelegen, en aen Sr Lagarde
toebehoorende. Het bestek om gemeld lokael op te schikken wordt begroot op 850
gulden. Dit ontwerp bleef zonder gevolg.

1825, 5 juny.

De Deken draegt aen den Eed een tot het Stadsbestuer gericht verzoekschrift voor,
ten einde het lokael te bekomen achter St Pieterskerk. Dit verzoekschrift wordt door
al de leden van den Eed onderteekend.

1825.

Aen de busschieters van StAntone wordt door hunmedelid, den heer Hendrik Fowler,
het schoon geschenk gedaen van twee koperen kanontjens met hunne affuiten,
dagteekenende uit de XVIIe eeuw.

1826, 11 maert.

Confrater Goeman wordt, Deken benoemd in vervanging van Confrater Blancquaert,
aen wien, uit erkentenis voor deszelfs trouwe diensten, de Eed eene medalje vereert.

1826, juny.

Het muzykgenootschap van Ste Cecilia dezer
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Stad had op het concours van harmonie te St Nicolaes de gouden medalje gewonnen
voor de beste uitvoering, en eene zilveren medalje bekomen voor de schoonste
houding. Zy wordt den 21 juny plechtiglyk in de Stad ingehaeld door het Gilde van
St Antone en de dry andere Hoofdgilden.

1826, 20 oogst.

Opening van het nieuw lokael in 't bywezen van Stads Overheden. Te dier gelegenheid
had eene schieting plaets.
De pryzen bestonden in dry medaljes door het Gilde geschonken, ten einde het

geheugen dezer plechtigheid te vereeuwigen.

1826.

Betaeld voor het bouwen van het nieuw lokael op St Pieters 2,420 frank. Deze som
werd gedekt by inschryving door de Confraters.

1827, 18 july.

Terugkomst uit Brussel der zegevierendeMaetschappy deCecilianenmet den eersten
prys. By derzelver aenkomst in de Stad, is de stoet zoo talryk en de volksmenigte
zoo groot, dat gansch de bevolking, als 't ware, de pryswinnaers schynt te gemoet te
zyn gegaen. Door de vier Hoofdgilden voorafgegaen, trekken zy, langs de voornaemste
straten naer het Stadhuis, waer door den heer Burgemeester hun de wyn van eer
aengeboden, en eene treffende redevoering uitgesproken wordt.

1827, 18 november.

De nieuwe vaert van Gent op Terneuzen wordt plechtig geopend. De stoet van
burgerlyke en militaire Overheden wordt voorgegaen door de vier Hoofdgilden, met
hunne eereteekens, alsmede door de Maetschappy van Ste Cecilia. Om dry ure wordt
het eerste schip, de Frederica, binnen de sluis gelaten, by zyne aen-
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komst in het Dok, door het geschut van het Gilde van St Antone en het Genootschap
van Eutopia begroet. Dit saluet wordt door de Fredericamet een gelyk getal schoten
beantwoord. Zaeipenningen in goud, zilver en koper door den Gentschen graveur
J.-P. Braemt vervaerdigd, worden onder het volk geworpen. Op de voorzyde stonden
vyf rype koornaren, tusschen eenen slangenstaf en een scheepsroer; de keerzyde
voerde het opschrift:

Kanaal van Neuzen op Gent
geopend op XVIII november MDCCCXXVII.

Vervolgens wordt door de koophandel-kamer aen de burgerlyke en militaire
Overheden een banket van 50 couverts, in het hotel des Pays-Bas, en 's avonds een
dansfeest ten Stadhuize aengeboden.

1828, 28 oogst.

Ter viering van den verjaerdag vanWaterloo, hebben de Confrerien den stoet verzeld.
De 56ste verjaerdag van Z.M. den Koning is alhier met den grootsten luister gevierd.

Ten dry ure namiddag heeft het Gilde van Ste Sebastiaen, verzeld door de andere
Hoofdgilden der Stad Gent, zich naer het Bylokenveld begeven, om voor de pryzen
te kampen, welke door de Stad geschonken waren.

1829, 28 mei.

Intrede van Z.M. Koning Willem den eersten, langs het kanael van Terneuzen.
Omtrent twee ure namiddag, onder het gebulder van het geschut der Eutopianen,
vaert het Koninklyke stoomjacht door de groote Sluis en komt aen de loskaei, waer
Z.M. gaet afstappen. Onder eene aldaer opgeslagene tent wordt de Koning door

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



275

de Overheden verwellekomd. De prachtige stoet bestaet uit het Gilde van St Antone
en de andere Hoofdgilden, de Hoogeschool en het koninklyk Collegie, het
Stads-muziek, het muziekkorps der bezetting, het 8e regement huzaren en eene
eerewacht van 70 ruiters. De Vorst aenhoort met hoogstdeszelfs gewone goedheid
de aenspraek van een kind, het welk, de Maegd van Gent verbeeldende en op eenen
praelwagen gezeten, deel maekt van den stoet en Zyne Majesteit een bloemtuiltjen
met het volgende smeekschrift overhandigt:
Sire, Gent mogt als door eenen tooverslag eene zeehaven in zyn midden zien

openen. Dit wonderwerk, ontwerp van uwer Majesteit welwillende inzigten, maekte
onze Stad tot eene bron van schatten, uit de ganschewereld zamengevloeid. Fabrieken,
zeevaert en koophandel reiken elkanderen de hand toe om hunne dankbaerheid te
betoonen. De Gentenaren zullen nimmer den dag vergeten, waerop zy hunnen
beminden Vorst langs dezen nieuwen weg mogten onthalen. Karel de Vyfde was de
zoon van Gent, mogte Willem er de vader van wezen! Genoegen, Sire, kome uwer
Majesteit by ons te gemoet; welvaert zy uwe kinderen beschoren! en nooit zullen
wy zonder gevoelens van dankbaerheid uitroepen: Leve de Koning! Leve Willem
de eerste. (Aenteekening van den heer P.-J. Goetghebuer).

1831.

De 18 july is de heuglyke dag geweest, op welken prins Leopold van Saksen-Coburg,
door het Nationael Congres Koning der Belgen gekozen inGentsmuren zyne plechtige
intrede heeft gedaen, langs de Brugsche poort, omtrent zes ure en half. Het Gilde
van St Antone, alle de Confrerien, de burgerlyke en militaire Overheden, en de
Maetschappyen verzelden den stoet.
Op 26 september, om dry ure namiddag, is Z.M. de
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Koning der Belgen uit Antwerpen binnen onze muren aengekomen.

1832, 11 january.

Het is voor de derde mael dat de Koning der Belgen binnen de muren van Gent is
getreden, om twee ure en half, verzeld door generael Belliard en den Minister van
Oorlog. Het Magistraet en de Krygsoverheden, het Gilde van St Antone en de
Confrerien zyn tot buiten de poort den Koning te gemoet gegaen. Om vyf ure en half
heeft de Koning zich ten Stadhuize naer het banket begeven. 'sAnderendaegs om
twaelf ure heeft de overhanding der vaendelen plaets gehad en zyn de troepen in
oogenschouw genomen. Z.M. heeft donderdag een prachtig banket van meer dan
120 couverts gegeven.

1834, 18 november.

Confrater Lagrange wordt Geheimschryver van 't Gilde benoemd in vervang van
Confrater Lodewyk Verbaere.

1835, 16 january.

De Eed besluit eene schietbaen voor pistoolschieting in het lokael te plaetsen.

1835, 9 july.

P.-J. D'Huyvetter, oud Confrater, zich op nieuw aengeboden hebbende, wordt lid
van 't Gilde benoemd.

1835, september.

Tydens de feesten gegeven om de verjaring der september-dagen te vieren, den 25en,
omstreeks dry ure, begaf zich het Gilde van St Antone, voorgegaen door het
muziekkorps van Ste Cecilia, naer zyn lokael, achter St Pieters-kerk, waer eene
schyfschieting om prys plaets had.
Van dit Gilde is eene medalje bekend, deszelfs patroon, St Antone verbeeldende.

In het verschiet ziet men eene
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kapel en twee leden eenen man onthoofdende. Op de keerzyde, twee bussen door de
lettre G (Gent) verbonden en met eene kroon tusschen twee leeuwen overstegen.
(Aenteekening van de heer P.-J. Goetghebuer.)

1836, 19 mei.

Vernieuwing van den Eed. Worden benoemd: Rooman, Overdeken; F.-J. De Smet,
Deken; De Rudder, Goeman, Lagrange, Pyn, zoon, E. d'Hane en Quanonne,
Proviseurs. Confrater Rooman verklaerd hebbende de eerstgenoemde plaets niet te
kunnen aenvaerden, daer hy reeds Overdeken van 't Gilde van St Michiel is, besluit
de vergadering dat de plaets van Overdeken voorloopig zal open blyven. Ter zitting
van 11 juny, benoemt de Eed De Rudder als Blazoendeken, Goeman, vader,
Penningmeester en Lagrange, Geheimschryver. Ter zelfder zitting, maekt de
Geheimschryver bekend dat hy stappen by het Stadsbestuer heeft gedaen ten einde
afstand te bekomen van een terrein geschikt voor 't plaetsen eener gaeispil, en dat
dit terrein, gelegen tusschen het Dok en den Stadsgracht, nevens de werf van Sr De
Landtsheer, aen het Gilde zou kunnen verhuerd worden tegen 20 frank 's jaers. De
pacht met de Stad werd geteekend den 18 juni 1836. De inhulding der gaeispil had
plaets in juni (?) 1837, met eene schieting voor zilveren prysmedaljes, welke schieting
met het losbranden van 't kanon en een fraei vuerwerk afliep.

1837, 1 mei.

De algemeene vergadering van 't Gilde besluit, om de spil en toebehoorten te betalen,
eene leening van 1,000 frank aen te gaen, en dezelve te verdeelen onder de leden by
aktien van 20 frank. Elk nieuw lid, dat in het Gilde zal treden, zal een inkomgeld
van 10 frank betalen.

1837, 29 september.

Plechtige opening der sectie van den yzerenweg van Dendermonde naer Gent. HH.
MM. de
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Koning en de Koningin werden onthaeld aen de statie door de burgerlyke en militaire
Overheden, door het Gilde van St Antone en de andere Maetschappyen der Stad, die
hoogstdezelve, plechtiger wyze naer het Gouverments-hotel geleidden en van daer
naer het Stadhuis, waer een banket van 200 dischgenooten plaets had.

1837, 2 october.

Groote pryskamp van gaeischieting aen de spil met karabyn, ter gelegenheid van het
openen des yzerenwegs. De door de Stad geschonkene pryzen bestonden in eene
koffiekan, twee kandelaren, eenen suikerpot, zes tafelserviezen, alles in zilver, en
eene fracije karabyn. De inleg was 10 frank. De pryzen werden behaeld door Rossel,
vader, van Haerlebeke, Pyn, van Gent, Vleugel, van Haerlebeke, Goeman, van Gent,
De Bleecker, van Audenaerde, Verbeke, Zandvoorde, F.-S. De Smet, enz.

1838, 4 februari.

De Penningmeester legt de rekening af voor 1837. Ontvangsten 2,944, uitgaven 3,048
frank. 't Volgende jaer sloot de rekening met eene baet van 30 frank. In 1840
bedroegen de ontvangsten 1,031 en de uitgaven 956 frank. In 1848, is er een batig
slot van 1,241 frank.

1839, 5 mei.

Ten einde den verslapten yver van sommige leden voor de schietingparty op te
wekken, beslist de Eed dat voortaen tellooren in wit porselein met gouden rand of
lyst, en met de wapens van 't Gilde in het midden geprint, als prys zullen toegewezen
worden.

1842, 4 maert.

Het Gilde van StAntonemet zyne eereteekens, als ook de andere Confrerien, verzelde
den lykstoet van den heer Joseph Van Crombrugghe, Burgemeester van
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Gent, naer de Kathedrale kerk en tot buiten de Brugsche poort, van waer het lyk
voorttrok naer St Martens-Leerne, bestemde rustplaets des overledenen.

1842, 12 december.

Vernieuwing van den Eed: Eug. d'Hane, Overdeken; J. Blancquaert, Deken; Goeman,
E. Deckers, A. Petroutzi, Th. Coppée, J. De Rudder en Lagrange, Proviseurs; F.-J.
De Smet, Penningmeester; Lagrange, Geheimschryver; Goeman, zoon, bygevoegd
Penningmeester.

1843, 12 april.

Th. Coppéewordt Penningmeester benoemd in vervanging van F. De Smet, overleden,
en Pol. Van der Meersch Geheimschryver, in vervanging van K. Lagrange.

1843, 25 juny.

Ter gelegenheid der Gentsche kermis, schenkt de Stad pryzen aen de Gilden van St

Sebastiaen en St Joris voor schietingen, welke zullen plaets hebben in hunne gewone
schietperken. Zy zullen er naer toe geleid worden door de andere Maetschappyen.

1843, 16 september.

Intrede van H.M. Victoria I, Koningin van Engeland, van Oostende komende met
den yzerenweg en vergezeld van HH. MM. den Koning en de Koningin der Belgen
en van Hoogstderzelver gemael prins Albrecht. H.M. kwam aen tot Gent om 11 ure
's morgens. Het Gilde van St Antone én al de andere Gilden en Maetschappyen der
Stad hebben H.M. met spelend muziek en vliegende vaendels ingehaeld.

1844, 3 july.

By gelegenheid der Gentsche kermis, groote pryskamp van gaeischieting aen de spil
met karabyn. De Stad schenkt 800 frank toelage. De vyf pryzen bestonden in
zilverwerk.
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1844, 3 july.

Om twee ure namiddag vergaderden al de Maetschappyen der Stad en de vreemde
Maetschappyen aen den pryskamp met de karabyn deel nemende, ten Stadhuize,
waer Burgemeester en Schepenen de zilveren pryzen voor de overwinnaers der
schieting bestemd, aen het Gilde van StAntone overhandigden. Onmiddellyk daerop,
werden het Gilde van St Antone en al de vreemde mededingende Maetschappyen
begeleid door al de Maetschappyen der Stad, stoetsgewys, met vliegende vaendels,
naer de spil van StAntone's Gilde, by het groot Koophandelsdok, buiten de Dampoort
opgericht. De stoet, onder het geleide van het muziekminnend, opvolgelykmarschen
spelende, genootschap (société Philarmonique), trok langs de volgende straten:
Hoogpoort, Lange-Munt, Vrydagsmerkt, St Jacobsplaets, Steendam en
Antwerpschepoort-straet.
Het zelfde jaer was het Gilde van St Antone, met zyne afzonderlyke eereteekens,

tegenwoordig by de plechtige opening der yzeren brug, der groote voorzael van het
paleis van Justicie en der dryjarige tentoonstelling van schilderyen.

1845, 31 oogst.

Aenstelling van den nieuwen Voorzitter-Hoofdman van St. Joris, markgraef Karel
Rodriguez d'Evora y Vega en van den Onder-Voorzitter August Mechelynck. By die
gelegenheid wierd ten bankette genoodigd de Hoofdman van het Gilde van StAntone,
Graef K. d'Hane de Steenhuyse, benevens de andere Hoofdmannen der Hoofdgilden.

1845.

Gedurende dit jaer hadden 34 blazoenschietingen plaets. Aen elke schieting namen,
gemiddeld, tien schutters deel.

1846, 28 juny.

By de algemeene Gentsche kermis,
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schieting met de karabyn. Om twee ure 's namiddags kwamen alle deMaetschappyen
der Stad, alsmede de vreemde Genootschappen aen de schieting deel nemende, op
het Stadhuis byeen, alwaer Burgemeester en Schepenen aen het Gilde van StAntone
de zilveren pryzen, voor de overwinnaers door de Stad uitgeloofd, overhandigden.
Na de overhanding dier pryzen begaf zich de stoet met vliegende vaendels naer

de spil, opgericht in het Oud-Kasteel, waer de schieting moest plaets hebben. De
pryzen bestonden: 1o in eenen zilveren fruitkorf; 2o eene zilveren oliekan; 3o eene
doos met 26 stuks in zilver; 4o zilveren theepot; 5o zilveren koffykan.

1847, 8 april.

Julius Leirens wordt Geheimschryver benoemd in vervanging van P. Van derMeersch,
ontslaggever. Worden leden van den Eed benoemd: Eugeen d'Hane, Voorzitter;
Theodore Coppée, Penningmeester; Bernard Quanonne, Edmond De Smet, Auguste
Hesnault, en Louis Detournay, Proviseurs; Vermandel, Blazoendeken. By de rekening
voor 1846 blyft een inkas van 1,398 frank. In zitting van 6 oogst, wordt B. Quanonne
Deken benoemd en J. Leirens, Proviseur.

1847, 4 september.

De gaeischieting voor Koning wordt hersteld. Te dien einde zal een enkel vogel op
de spil geplant worden, en die hem afschiet, zal Koning wezen. Onmiddellyk daerna
zal de spil, met dry vogels daerop, wederom gericht worden. Voor elken vogel zal
eene zilveren medalje door het Gilde geschonken worden. In die schieting, welke
den 12 september plaets had, werd Confrater B. Quanonne den oppervogel afgeschoten
hebbende, Koning uitgeroepen. De Koning-schieting zal voortaen alle jaren plaets
hebben, den tweeden zondag van september. In de schieting
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van september 1848 werd Confrater J. Leirens Koning uitgeroepen.

1848, 10 february.

De Overdeken, eenen beschryvingsbrief van het Gilde der Fonteinisten ontvangen
hebbende, welke voornemens zyn, ter gelegenheid van hunnen vierhonderdsten
verjaerdag, eenen historischen optocht te paerd in te richten, aen welken optocht zy
verzoeken de vier Souvereine Gilden der Stad zich aen te voegen, stelt voor eenige
afgevaerdigden te zenden by de inrichtings-commissie van 't ontworpen feest, ten
einde het voornemen van 't Gilde van St Antone bekend te maken. Volgens bestek
zouden de kosten ten laste van 't Gilde van St Antone op 428 frank beloopen. Doch,
daer hetzelve reeds vier der costumen, welke by die gelegenheid dienenmoeten bezit,
kan gemelde som 52 frank ingekort worden. De Eed besluit dat het Gilde zich by de
rekwireerende Maetschappy zal aensluiten, doch op voorwaerde dat de dry andere
Hoofdgilden ook het hunne in genoemde opofferingen zullen bydragen. Wat
praelwagen en costumen betreft, berust zich de Eed op de inrichters van het feest.
Confraters Vermandel en J. Leirens worden aengewezen om zich ter vergadering
der Fonteinisten te begeven.

1848, 29 mei.

DeMaetschappy van St Sebastiaen, te Ledeberg, schryft aen het Gilde van StAntone,
ten einde, deszelfs medewerking in te roepen voor het inrichten van eenen stoet ter
gelegenheid van een feest, dat zy voornemens is te geven. De Eed geraedpleegd
zynde, verklaert dat het tot hiertoe gevolgde gebruik aen het Gilde niet toelaet feesten
buiten Stad in corpore by te wonen.

1848, 26 juny.

By het onthullen der gedenkzuil van
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J.-F. Willems, op den heuvel van St. Amandsberg, buiten de Dampoort, verzelden
het Gilde van St Antone en de dry andere Hoofdgilden, benevens alle de
Genootschappen en Maetschappyen der Stad, den stoet.

1848, 7 july.

Tengevolge van de vraeg eeniger Confraters ten einde het artikel 4 der statuten
betrekkelyk de kiezing der leden van den Eed, te wyzigen, aengezien de Ouderlingen,
die de algemeenheid, als 't ware, vertegenwoordigen, de vergaderingen nooit bywonen,
beslist de Eed, om het ontstaen van een afgezonderd kransken en van partygeest in
het Bestuer van 't Gilde onmogelyk te maken, dat voortaen het uittredende derde
gedeelte in algemeene vergadering van al de leden van 't Gilde zal gekozen worden,
en dat niemand van het Bestuer zal mogen deel maken, zoo hy niet werkend lid is,
ten minste sedert twee jaren.

1848, 7 september.

Pryskamp voor gaeischieting aen de spil te Aelst. Elf leden van 't Gilde van StAntone
trekken er naertoe en winnen er den 1sten, 2, 4, 6 en 7 prys, namelyk Confraters Jan
Verbeke, J. Leirens, M. Goeman, E. Cambier en B. Quanonne.

1848, 17 september.

Prysschieting aen de spil. De pryzen werden gewonnen door Verbeke, van Gent;
Rottiers, van Aelst; Julius Leirens, van Gent; Rossel vader, van Haerlebeke; K.
Minne, M. Goeman, van Gent; L. en K. Mathon, van Heule. In 1848 hadden in 't
Gilde 59 schyfschietingen en 22 spilschietingen plaets. Het middengetal voor elke
schieting was van 8 schutters.

1849, 22 february.

In het toekomende zal alwie zich aenbieden zal om als lid van 't Gilde aengenomen
te worden, in vergadering van den Eed geballoteerd worden.
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1849, 31 mei.

Aengenomen door het Gilde het bewerp van een kamertje voor den poortier, dat zal
gebouwd worden, en van verfraeijingen aen het lokael van 't Gilde. De kosten zullen
gedekt worden door de opbrengst eener vrywillige leening van 2,000 frank onder de
leden, by aendeelen van 25 frank, welke aendeelen persoonlyk zullen zyn en niet
dan aen leden van het Gilde zullen mogen overgemaekt worden. Deze aendeelen
zullen door afdoening afgelost worden met 5% intrest. In maert 1850 werden betaeld
de bouwkosten en verfraeijingen aen het lokael: zy bedroegen 2,070 frank.

1849, 8 maert.

Uit de rekening door den Penningmeester overgelegd blykt dat, alles betaeld zynde,
er in kas overblyft eene som van 1,741 frank.

1849, 4 juny.

Eene buitengewone toelage van 600 frank voor eene gaeischieting aen de spil, wordt
door Stadsbestuer verleend; gemelde schieting had plaets op den dag des tweeden
uitgangs van den historischen stoet.

1849, 29 july.

Groote persschieting. Er waren 33 pelotons van twee man elk. De pryzen werden
gewonnen door L. Vermandel, van Lendelede; Hipp. Hesnault, van Beaumont-la-Rose;
Ivo Vlieghe, van Deerlyk; Herman, van Zweveghem; Bern. Quanonne, van Gent;
K. Vandemeergel en van Butsel, van Schoorisse; Schoutteten, vanGent; Heynderyckx,
Goeman, enz.

1849, 7 october.

By de schieting aen de pers wordt Confrater Hipp. Hesnault, den Oppervogel
afgeschoten hebbende, Koning der persschieting uitgeroepen.
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1850, 21 mei.

Confrater J. Leirens en zes en twintig andere leden van het Gilde vragen dat de
prysschieting naer de schyf plaets hebbe en niet aen de spil. Hun verlangen wordt
ingewilligd. Weinige dagen daerna het Schepen-Collegie, overwegende de gevaren
met de spilschieting verbonden, laet weten aen het Gilde dat dezelve verboden is.
De laetste spilschietingen hadden plaets gehad in het Spanjaerds-kasteel. Eenige
leden knoopten, op het einde van 1850 en 1853, onderhandelingen aen met de
Maetschappy der Regatta, en het Stadsbestuer, voor eene plaets langs den Dok, met
Sr Verkercke, Hospes van hetMotje, buiten de Brugsche poort, en met Sr Raes te
Meirelbeke, aen hetWarandeken, waer de spil werd opgerecht. Daer had eene
koningschieting plaets. Na een klein getal schietingen, ziende dat deze oefening van
den smaek der Confraters niet meer was, besloot men in 1855 de gaeispil openbaerlyk
te verkoopen.

1850, 1 juny.

Constitutie en algemeen reglement der Koninklyke Maetschappy van busschieters,
gezegd Gilde van St Antone: van den Eed en deszelfs aenhoorigheden; van den
Koning; van den Overdeken en Deken; van de Proviseurs; van den Geheimschryver;
van den Penningmeester; van den Blazoendeken; van den Baljuw; van de benoeming
van Eereleden; van ontslaggevingen; van toelagen; van schietingen; van boeten en
strafordeningen; van interdictie en uitsluiting.

1850, 1 july.

Op algemeene Gentsche kermis, schyfschieting met de karabyn in het lokael van het
Gilde van St Antone. Om 2 ure namiddag, vereenigden zich al de Maetschappyen
der Stad, als ook de vreemde Genootschappen, welke deel aen de schieting namen,
ten Stadhuize,
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alwaer het collegie van Burgemeester en Schepenen aen het Gilde van St Antone de
uitreiking deed der pryzen door de Stad aen de overwinnaers uitgeloofd.
Na de uitreiking der gezeide pryzen, werden het Gilde van StAntone en de vreemde

Maetschappyen tot de schieting mededingende, begeleid door al de Genootschappen
der Stad, met vliegende vaendels, naer het lokael van gezeid Gilde van St Antone,
alwaer de schieting plaets had.
Dynsdag, 2 juli, om 8 ure 's morgens, vervolg van de schieting den vorigen dag

begonnen. De twee eerste pryzen bestonden in zes zilveren serviezen, voor het hoogste
getal punten, met acht ballen, en voor 't schoonste wit. De andere pryzen bestonden
ook in zilveren serviezen, ter uitzondering van den 13en, waerop eene gouden medalje
stond bestemd voor dengenen, die het grootste getal wit zou schieten.

1850, 3 october.

De Maetschappy van busschieters te Brussel, zendt aen het Gilde van St Antone te
Gent, een zilveren medalje als teeken van genegenheid.

1851, 8 maert.

De Penningmeester legt de rekening voor 1850, ter tafel: ontvangsten, 5,165 frank;
uitgaven 3,850. De rekening voor 1851 beloopt, in ontvangsten, 2,023, en in uitgaef
1,530 frank. Die van 1852 sluit met een inkas van 610 frank; degene van 1853 zal
sluiten met 267 frank inkas.

1851, 20 maert.

Confrater Karel Leirens wordt lid van den Eed benoemd, en den 28 maert 1853,
Penningmeester in vervanging van Th. Coppée, ontslaggever.

1851, 5 juny.

Op voorstel van Confrater-Geheimschryver,
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J. Leirens, zal het allen leden nieuwelings in het Gilde aengenomen, gegund worden
de schietingen en afzonderlyke oefeningen van 't Gilde, gedurende zes maenden,
kosteloos by te wonen, ten einde deze nieuwe liefhebbers zich zouden kunnen oefenen
in het schieten met de karabyn, zonder de kosten der schieting te moeten helpen
dragen, waer zy in den beginne weinig gewin kunnen maken, en om te vermyden
dat zy tegenzin in het schieten zouden krygen.

1851, 14 september.

Koningschieting. Confrater Jaek Van de Kerchove wordt Koning der schieting
uitgeroepen.

1852, 1 maert.

De Geheimschryver geeft mededeeling aen den Eed van twee stukken betrekkelyk
de inrichting van een nationalen pryskamp, naer het voorbeeld der bondschietingen
in Zwitserland. Het eerste dier stukken behelst de beweegredenen van het ontwerp,
en het andere een reglement strekkende om de handteekens der leden van 't Gilde,
het denkbeeld van gemelde inrichting aenklevende, in te zamelen. De Eed in weerwil
van den tegenstand des Overdekens en des Dekens, besluit dat de lyst van inteekening
voor de inrichting eener nationale schieting, namens het Gilde van St Antone, zal in
omloop gebracht en voorts naer Brussel, als aenklevingsbewys, verzonden worden.

1852, 18 november.

Namens de algemeenheid der schutters, draegt Confrater J. Leirens aen den Eed den
staet, van onkosten voor, spruitende, voor de yverige schutters uit de gebruikclyke
wyze van partyschietingen (coteries) te verordenen. Hy bewyst dat ten gevolge der
getalvermindering der leden van 't Gilde, de schyfschietingen bywonende, de kosten
grootelyks aengegroeid zyn, dermate dat een schutter aen alle
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de schietingen gestadig deel nemende, van 15 frank in 1849 betaeld, is verplicht
geweest in 1852 tot 65 frank te betalen. Doch het zyn diezelfde schutters, die het
doel der Maetschappy wezenlyk voortzetten, en dezelve geldelyk in stand houden.
Hy stelt vervolgens voor, gemelde schietingen op vier 's jaers te bepalen; twee zullen
den zondag en twee den donderdag plaets hebben; de inschryvingsprys voor elke
schieting is, onveranderlyk, op tien frank bepaeld; eene vermindering van 5 frank
zal toegestaen worden aen degene, die voor alle de schietingen zullen inschryven;
by elke schieting zullen dry porseleinen pryzen te winnen zyn; de aenteekenaer of
knaep zal voortaen eene jaerwedde van 200 frank genieten. Dit voorstel wordt door
de algemeenheid aengenomen.

1852, 28 november.

Schieting voor medaljes. Confrater Jaek Van de Kerchove wordt Koning uitgeroepen.

1853, 20 november.

Wyziging aen art. 3 van 't reglement: de Overdeken zal voortaen voor een termyn
van zes jaren benoemd worden. Hy is niet onmiddellyk herkiesbaer. Wyziging aen
het art. 4: de leden van den Eed mogen niet onmiddellyk herkozen worden.

1853, 8 december.

Confrater Julius Hulin wordt Blazoendeken benoemd in vervanging van Confrater
Vermandel, ontslaggever.

1853, 18 december.

De algemeenheid, onder Voorzitterschap van Confrater Frans Verbrugghen, verkiest
in hoedanigheid vanOverdeken, Confrater Karel Leirens, in vervanging van Confrater
graef Eugeen d'Hane, overleden.
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1854, 26 january.

Wyziging aen het reglement betreffende de benoeming en de voorrechten des
Overdekens en der Proviseurs, de besluiten door den Eed te nemen, het reglement
op de schietingen, enz.
Tengevolge van de benoeming van Confrater Karel Leirens tot de waerdigheid

van Overdeken wordt de bediening van Penningmeester voorgaendelyk door
denzelfden Confrater vervuld, toevertrouwd aen Confrater Norbert D'Huyvetter.
Confrater August Hesnault wordt benoemd als Baljuw. In zitting van 2 februari
worden benoemd als Proviseurs: Hipp. Hesnault, Eug. Lippens en Constant
Heynderyckx.

1854, 5 maert.

Reglement voor het blazoenschieten.

1854, 28 mei.

De Eed verklaert dat voortaen de Confraters, aen wie de eertitels van blazoen-Koning
en pers-Koning zullen gegeven worden, zich zullen onthouden pryzen ter gelegenheid
van gemelde bekomene eertitels te schenken.

1854, 11 juny.

Koningschieting aen de pers. Confrater August Hesnault, den oppervogel afgeschoten
hebbende, wordt Koning uitgeroepen.

1854, 20 oogst.

In de schieting voor medaljes, wordt Confrater E. Schoutteten Koning uitgeroepen.

1854, 26 october.

Te rekenen van heden wordt eene pistoolschieting, welke alle maendagen zal plaets
hebben, onder de Confraters geopend. De inleg zal van 5 frank zyn. - Ter gelegenheid
der benoeming van den nieuwen Knaep, Jaek Spanoghe, worden de volgende
voorwaerden hem opgelegd. Het lokael zal nooit zonder bewaking mogen blyven.
Voornoemde Knaep zal zich moeten ter beschikking der

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



290

Confraters houden, van 2 ure namiddag en ook 's morgens, indien hy daegs te voren
is verwittigd geweest. Hy zal de jaergelden inhalen, de vermaningsbriefjes ten huize
bestellen en zich drymael in de week ter beschikking stellen der Oversten van 't Gilde
tot het doen van boodschappen, enz. Hy zal tegenwoordig zyn, in kostuem van
Vaendeldrager, elken keer als het hem bevolen zal worden, in Te Deums,
stoetmarschen en andere openbare plechtigheden. Hy zal met zorg het lokael en het
blazoen net houden. Als belooning zal hy vrye woonst, en eene vaste jaerwedde,
boven verscheidene vergeldingen, welke op ongeveer 300 frank berekend worden,
genieten.

1855, 15 february.

Tengevolge van het ontslag van Confrater Quanonne als Deken of Onder-Voorzitter
wordt deze waerdigheid afgeschaft als hebbende zy haer vorig karakter van nuttigheid
verloren, nu dat de Overdeken of Voorzitter niet meer ad vitam wordt benoemd.

1855, 1 maert.

Confraters Julius Leirens en Schoutteten worden Proviseurs benoemd. Het Gilde
beslist dat de gaeipers zal verkocht worden.

1855, 24 mei.

De Overdeken schenkt aen het Gilde eenen met de wapens van het Gilde door J.-P.
Braemt gesnedenen stempel.
Er wordt beslist dat het kanon, door Z.K.H. prins Frederik geschonken, in den

eerestoet, ter gelegenheid des pryskamps op 23 juny, zal verschynen, en door vyf
kanonniers en eenen Standaerddrager, wier uniforms ten koste van 't Gilde zullen
vervaerdigd worden, zal omringd zyn.
Confrater Nolet wordt gelast een elektriek toestel te
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vervaerdigen, geschikt om in de schietingszael zelve, de in 't blazoen geschotene
punten, aen te teekenen.

1855, 23 en 24 juny.

Ter gelegenheid der Gentsche kermis, groote pryskampmet de karabyn, in het lokael
van 't Gilde, op de vaste schyf, voor 't hoogste punt, en den schoonsten kogel, in tien
schoten, en in de citadel, op de vrye schyf, voor den schoonsten kogel; inleg, 5 frank
op de vaste schyf en 25 centimen per kogel op de vrye schyf; afstand honderdmeters.
De pryzen bestonden in zilveren tafelserviezen en medaljes; 81 schutters namen deel
aen den pryskamp. De pryzen voor den schoonsten bal werden gewonnen door HH.
Jacobs, van Brussel (4m93); Alphons en Eugeen Vanderhaeghen, van Gent; Emile
Van Gheluwe, van Rousselare; Hipp. Hesnault, van Gent; Gustaef Van Butsele, van
Nukerke, en Steinsiepen, van Leuven; de pryzen voor de punten door HH. Janssens,
van Brussel (215 p.); Houtelet, van Battignies; Gisler en Renault, van Brussel; Jurion,
van Soignies; Jules Hulin, van Gent; en Colot, van Lesves. Op de vrye schyf voor
het grootste getal witten, in 50 schoten, werden de pryzen gewonnen door HH. C.
Jacobs (24 witten); Collot, Janssens en Marechal (22); en Karel Leirens (15); in den
kamp voor den schoonsten kogel werden de pryzen behaeld door HH. A. Renault,
van Brussel, (3m92); Ad. Neyt (3m94) en E. Cambier, van Gent; A. Renault en C.
Jacobs, van Brussel, E. Cambier, Karel Meert, van Brussel, Julius Hulin en Julius
Leirens, van Gent; Monnoyer, van Courcelles; en Karel Jacobs, van Brussel. De
pryzen bestemd voor de schutters, die het grootste getal witten, in al hunne schoten
geschoten hadden, zonder afzonderlyke pryzen te behalen in de twee gemelde kampen,
werden toegewezen aen HH. Gisler, Karel Hulin en Joseph Versturme. De pryzen
voor de Maetschappy,
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welke het grootste getal schutters telde en voor de verstkomendewerden toegewezen
aen de busschieters van Brussel en aen het gezelschap van karabyniers derzelfder
Stad (Fort Monterey). Er werd daerenboven eene medalje aen de Maetschappy van
St Michiel, van Rouselare, toegewezen, aen welke Maetschappy de prys van
verstkomende voorloopig toegekend was geweest, alvorens de Brusselsche schutters
hun recht op gemelden prys hadden bewezen.

1855, 19 oogst.

In de schieting voor de medaljes werd Confrater Eug. Carabier Koning uitgeroepen.

1855, 30 oogst.

De Eed beslist dat voortaen, op de afzonderlyke winter-schietpartyen, tien punten
zullen vooruit gegeven worden aen de schutters, wier middelgetal in de vorige
schietparty beneden 75 punten is gebleven, en 5 vooruit aen degene wier middelgetal
geen 85 punten, in vyf schoten, bereikt heeft. Voor zomer-schietingpartyen (naer 't
kleine wit) zullen tien punten vooruit gegeven worden aen de schutters, die in de
vorige winter-schietparty (naer 't groot wit) geen 85 punten als middelgetal zullen
geschoten hebben, en 5 punten vooruit aen degene die 85 punten of daerboven, doch
minder dan 95, als middelgetal zullen bereikt hebben. Schutters, die aen min dan vyf
schietingen deel nemen, veranderen niet van klas. Hy alleen zal in eene mindere klas
mogen overgaen, wie daertoe in twee opeenvolgende schietingpartyen, ingevolge
het bovenstaende, aenspraek zal verkregen hebben.

1856, 24 maert.

Confraters E. Cambier en L. Coryn worden als Proviseurs gekozen.

1856, 4 mei.

Verordening van eene pistoolschieting.
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Het reglement voor genoemde schieting, door Confraters J. Hulin, Ad. Neyt en Jos.
Versturme opgesteld, wordt goedgekeurd.
Voortaen zullen HH. officieren van het garnizoen, op enkele aenbieding door twee

leden, in het lokael toegelaten worden en de schietingen mogen bywonen, op
voorwaerde van 3 frank per kwartal te betalen; zy zullen noch inkomgeld noch
doodschuld te betalen hebben.

1856, 29 en 30 juny en 3 july.

Schyfschietings-pryskamp. De pryzen voor de schoonste schoten werden gewonnen
door Confraters Ed. Schoutteten, Jos. Versturme, H. Story, J. Hulin, K. Leirens, H.
Hesnault, L. Coryn en J. Leirens, en voor het grootste getal witten, door K. Leirens
en Jos. Versturme.

1856, 24 oogst.

In de schieting voor de medalje wordt Confrater J. Leirens Koning uitgeroepen.

1856, 31 oogst.

Vyf en twintigste verjaerdag der inhuldiging van Koning Leopold I. De Overdekens
der vier Souvereine Gilden en de Voorzitter der Maetschappy van de Fonteinisten
besluiten dat de Gilden, in den te vormen eerestoet by 's Konings aenkomst in de
Stad, zullen vertegenwoordigd zyn, elk door eene afvaerdiging van twaelf door den
Overdeken of onderlingen-Voorzitter aengeleide leden. De afgevaerdigde Confraters
hadden een gelykvormig kostuem en droegen de eereteekens van 't Gilde waeraen
zy behoorden; zy werden door banieren, standaerden en trommels voorafgegaen.

1857, 28 mei.

Confraters Aug. Hesnault en Ad. Petroutzi worden verkozen als leden van den Eed.
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1857, 12 july.

Pryskamp met de karabyn ter gelegenheid van Stadskermis. De schieting had plaets
in gelyke aengelegenheden als in 1855. De pryzen bestaende in zilveren tafelserviezen
(1e prys zes, 2e vyf serviezen, enz.) werden gewonnen, voor het hoogste getal, door
HH. Maréchal, van Bossières (120 punten met vyf kogels); Gisler en Van Dyck, van
Brussel (115 en 110 punten); Paradis, van Bergen, Colot, zoon, van Lesves en Renault,
van Brussel. Voor het schoonste wit, door HH. Janssens en Van Beneden, van Brussel
(4m60 en 7m39); Karel Nolet, van Gent; Colot, vader, van Lesves; Questienne, van
Bergen en Navez, van Brussel. Op de vrye schyf, werden de pryzen voor 't schoonste
wit behaeld door HH. Versturme, van Gent(1m02); Meert, van Brussel (1m88); Hector
Tillié, van Frameries; Colot zoon, van Lesves en Julius Leirens, van Gent; en voor
het grootste getal witten in 50 schoten werden de pryzen gewonnen door HH. Karel
Lambert, van Frameries (24 witten); Maréchal, van Bossières (23); Constant Jacobs,
van Brussel (18); Colot, vader (16), en Van Dyck (14). De pryzen voor 't grootste
getal witten, zonder prys in geene andere eerstgenoemde schieting, werden toegewezen
aen HH. Ed. Schoutteten (20 wit), Julius Hulin (19) en Eug. Cambier (18). De
medaljes voor het grootste getal schutters en voor de verstkomenden, werden behaeld
door de Maetschappy van Bergen (13 schutters) en degene der karabyniers van
Brussel.

1857, 9 oogst.

In de schieting voor medaljes wordt de Overdeken Karel Leirens Koning uitgeroepen.

1858, 21 april.

Confraters Karel Hulin en Joseph Versturme worden gekozen als leden van den Eed.

1858, 18 july.

Pryskamp met de karabyn onder de leden

Jaerboeken van het souvereine gilde der kolveniers, busschieters en kanonniers gezegd hoofdgilde van Sint Antone, te Gent. Deel 1



295

van 't Gilde, met vyf kogels en op de vrye schyf. De pryzen voor punten werden
gewonnen door Eug. Vanderhaeghen, Julius Leirens en Hendrik Story; en voor het
schoonste wit, door Eug. Cambier, Julius Hulin, Karel Hulin en J. Versturme. De
pryzen voor het grootste getal witten in 25 schoten werden behaeld door den
Overdeken K. Leirens (12 witten) en door den Proviseur Ad. Petroutzi (10 witten).

1858, 22 oogst.

De Overdeken Karel Leirens wordt (met 115 punten) Koning der schutters
uitgeroepen.

1859, 9 january.

De leden van 't Gilde teekenen eene inschryvingslyst, ten einde eenen gedenkpenning
aen de HH. K. Rogier, K. Lesoinne en Ed. Berten, aenleiders en stichters der nationale
schieting in Belgie, aen te bieden.

1859, 5 juny.

Confraters H. Story en Karel De Dobbelaer worden leden van den Eed verkozen in
vervanging van E. Cambier en L. Coryn, uittredende leden.

1859, 10 july.

Groote pryskampmet juistheid-wapens. Het volle bedrag der pryzen beliep op 2,600
frank. Op de vaste schyf werden de pryzen voor de punten gewonnen door Colot
vader, van Lesves (115 punten); DeMeulder, van Houdeng; Lambert, van Frameries;
Simonon, van Herstal; Janssens, van Brussel; Busiau en Recq, van Bergen en Karel
Leirens, van Gent (110 punten); en voor de witten door Lamquet, van Aelst (3m 29);
Navez, Larsimont, Deroy, Gisler en Wayer, van Brussel; Maréchal, van Bossières
en L. Van der Heyden, van Gent. De bygevoegde pryzen werden gewonnen door
Van Butsele, van Nukerke; Nihoul, van Nimy; Julius Hulin, enz. Op de vrye schyf
wer-
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den de pryzen voor 't wit behaeld door Alphons Vanderhaeghen (1m81), van Gent;
Paradis, van Nimy; Van Nerum, van Brussel; Karel Leirens, van Gent; J. Gillion,
van Bergen; Renault, van Brussel en K. Denis, van Frameries. De pryzen voor 't
grootste getal witten, in eene reeks van vyftig kogels geschoten, werden gewonnen
door J. Gillion, van Bergen; Lambert, van Frameries; Janssen, van Brussel; Karel
Leirens, van Gent; en Aulit, van Bergen. De pryzen voor 't grootste getal witten, door
de schutters welke geene pryzen in eerstgenoemde kampen bekomen hadden, werden
behaeld door Julius Hulin, van Gent, Laurent, van Brussel, Julius Leirens, van Gent,
Bourlard, van Brussel en Redouté, van Houdeng. 181 schutters namen deel aen dezen
pryskamp.

1859, 28 oogst.

In de schieting voor medaljes, wordt Confrater Geheimschryver Julius Leirens Koning
uitgeroepen (100 punten).

1860, 12 january.

De diensttyd des Overdekens Karel Leirens afgeloopen zynde, gaet men over tot de
verkiezing van eenen anderen Overdeken. Confrater Karel Hulin bekomt de
eenparigheid der stemmen. Eenige dagen later, in algemeene vergadering op 15
januari, vraegt deze laetste van de bediening van Overdeken ontslagen te worden en
wordt Confrater Karel Leirens als Overdeken andermael benoemd.

1860, 29 april.

Het dak des gebouws dienende voor vergaderzael van 't Gilde moetende vernieuwd
worden, oppert een groot getal leden den wensch dat, by dezelfde gelegenheid het
gebouw met eene verdieping verhoogd worde, ten einde men aldus van eene groote
vergaderzael
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voor banketten, jaerlyksche zittingen, enz. zoude kunnen beschikken. Een door den
ondernemer Gisseleire opgemaekt plan wordt aengeboden en goedgekeurd. Het
bestek beloopt op 3,000 frank. Om dit ontwerp uit te voeren wordt er beslist het
kapitael van 825 frank stilliggend geld daertoe te gebruiken, eene leening van 2,500
frank, in honderd actien van 25 frank verdeeld en 4% intrest gevende, aen te gaen,
en het jaergeld op 15 frank voor de nieuwe leden van 't Gilde te brengen.

1860, 19 oogst.

In de schieting voor medaljes, wordt Confrater Julius Leirens Koning uitgeroepen
(100 punten).

1860, 23 oogst.

De Overdeken Karel Leirens roept de aendacht der Confraters op het onlangs door
Generael Renard uitgegevene vlugschrift. Op zyn voorstel wordt de oorlogs-karabyn
als oefenings-wapen aengenomen.

1861, 21 maert.

Krachtens besluit van den Eed wordt een vooruit van 5 punten toegestaen aen de
Confraters die zich van het oorlogswapen bedienen. Schutters van tweede klas zullen
een vooruit van 5 punten genieten, tot dat zy 12 pryzen, in de zondags-en
donderdags-schietingpartyen te zamen genomen, zullen gewonnen hebben; in geval
zy maer voor eene schieting ingeteekend hebben, zal het vooruit ophouden, zoodra
zy zes pryzen zullen hebben behaeld. Schutters van derde klas zullen 10 punten
vooruit hebben, welke op 5 zullen gebracht worden, zoodra het boven vermelde getal
pryzen zal bereikt zyn.

1861, february.

De Confraters begeven zich, met trommels, standaerden en geschut, naer Saffelare
ter gelegenheid der aenstelling van Confrater Eugeen Lippens, als Burgemeester
dezer gemeente.
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1861, 8 september.

In de schieting voor medaljes wordt Confrater Karel De Dobbelaer Koning
uitgeroepen (105 punten).

1862, 17 oogst.

In de schieting voor medaljes, word Confrater Karel Hulin Koning uitgeroepen (110
punten).

1862.

Confrater Henricus Morel en Julius Bartsoen worden leden van den Eed gekozen.

1863, 30 oogst.

Koningschieting. Confrater Alfred Baertsoenwordt Koning uitgeroepen (110 punten).

1864, 21 oogst.

Koningschieting. Confrater Lodewyk Coryn wordt Koning uitgeroepen (110 punten).

1864.

Confraters Leonce Rommelaere en Ferdinand Vanderhaeghen worden gekozen als
leden van den Eed.

1865, 3 february.

Koningschieting. Confrater Alphons Vanderhaeghen wordt Koning uitgeroepen.

1865, 4 november.

Banket aengeboden aen den Overdeken Karel Leirens, ter gelegenheid zyner
benoeming als Officier in de Leopolds-orde en der opdracht aen denzelfden heer van
zyn portret door de portretten van al de Confraters omringd. De zael was versierd
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met het borstbeeld van Z.M. Koning Leopold door belgische vaendels omschaduwd,
met het borstbeeld van Z.K.H. prins Frederik, Koning derMaetschappy, door vlaggen
ter kleuren van het stamhuis van Oranje omgeven, en met het borstbeeld des
beroemden karabyniers Andreas Hofer. Wapentropheën versierden de muren der
zael. Aen het uiteinde, onder de groote schildery, eene prysschieting aen de pers
voorstellende, stonden de vaen-
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dels van 't Gilde, ouderwetsche doelstokken en het kanon in 1823 door Z.K.H. prins
Frederik geschonken. Confrater K. De Dobbelaer dronk op de gezondheid des
Overdekens en er werd door dezen, te midden der algemeene toejuichingen der
Confraters, beantwoord.

1866, 27 mei.

In de algemeene vergadering wordt Karel Hulin Overdeken benoemd, en Confrater
Ad. Petroutzi met J. Versturme Proviseurs. Den 30 mei werd het gouden halssieraed
naer den nieuwen Overdeken overgedragen door eene afvaerdiging van zeven
Confraters, Ad. Petroutzi, F. de Lichtervelde, J. Leirens, H. Morel, J. Hulin, J.
Versturme en F. Vanderhaeghen, die het besluit namen eenen nieuwen schakel aen
de halsketen, namens den nieuwen Overdeken K. Hulin, op hunne bekosting, te laten
maken.

1866, july.

Confrater Karel Hulin zyn ontslag gegeven hebbende, wordt Confrater K. Leirens
met eenparige stemmen en vreugdegeroep Overdeken benoemd.

1866, 19 oogst.

Koningschieting. Confrater Alfred Bartsoen wordt Koning uitgeroepen (110 punten).

1866, september.

Verschyning der geschiedenis van het Souvereine Gilde der kolveniers, busschieters
en kanonniers, gezegd Hoofdgilde van St Antone, uitgegeven in de jaerboeken der
Maetschappy van fraeije kunsten en letterkunde te Gent. Eenige exemplaren werden
afzonderlyk getrokken, onder welke een klein getal op groot Hollandsch papier. Een
dezer laetste wordt gezonden aen Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, Koning
van het Gilde, gezamenlyk met eenen brief dragende de dagteekening van den 12
november en door al de leden van den Eed onderteekend.
Het boekwerk werd door den Prins met een byzonder
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welgevallen ontvangen. In eenen brief uit den Haag, den 12 december geschreven,
betuigde Z.K.H. zeer gevoelig te zyn voor de bewoordingen, waermede hetzelve
werd aengeboden, en waerin Hoogstdezelve een blyk zag der voortdurend goede en
welgezinde gevoelens der Confraters te Hemwaerts.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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Tafel der platen.

Blz.
Fac-simile der vierde bladzyde van het oudste register
a (1522).

1.

XIVrystelling van wachtdienst2.

XIIIPlatte grond en hoogte der vergaderzael van het Gilde
van St Antone, Prinsen-hof

3.

XXXVGaeischieting (XVIIe eeuw)4.

XXXVGaeischieting op de Plaisante-Veste (XVIIIe eeuw)5.

XXXVIIKanonschieting (1764)6.

XXXVIISchieting met den bomketel (omstreeks 1760)7.

XLIBewys van vrye jacht8.

LVCostuem der busschieters van StAntone volgens Felix
De Vigne (XVe eeuw)

9.

LVIIVuerwapens...10.

Stok of hant-coleuvre.
De lont wordt in de
hand gedragen (1334).

I.

Hant-coleuvre met
uitgesnedene kolf om

II.

op den schouder aen
te leggen. De lont
wordt in de hand
gedragen (1450).

Hant-coleuvre. De
kolf op den schouder

III.

steunende, opene pan;
lont in de hand
gedragen, lontkoker
kunnende dienen voor
mikyzer op den loop.

Handbus met
lontkoker; de lont

IV.

wordt daerop geplant,
wipt naer den schutter
en vuert. Opene pan.
(Einde der XVe eeuw).
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Handbus met
geslotene pan. In den

V.

lontkoker sluit de
gespletene lont met
eene schroef.

Handbus met
verbeterden lontnyper

VI.

naer den schutter
wippende (1480).

Snaphaen.
(Uitgevonden in
1517).

VII.

Handbus met roer-en
lontplaet; kolf met

VIII.

eene lade om kogels in
te plaetsen (1610).

Roer-karabyn, met
plaetwerk naer den
buitenkant. Jacht-

IX.
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Blz.
roer. De haen der wapens
VI, VIII en IX wipt naer
den schutter.

Handbus met
vuersteenplaet.

X.

Nederlandsch wapen.
Overgang van 't roer- naer
't enkel vuersteenwapen
(1632).

Overgangsplaet. Haenmet
vuersteen.

XI.

Lontplaet met dubbelen
trekker, in gebruike by de

XII.

busschieters tot het midden
der XVIIIe eeuw.

Verbeterde vuersteenplaet.
(Einde der XVIIIe eeuw).

XIII.

LIXKanon en bomketel11.

LIXStandaerd (1755).12.

LXIHalsketen, medaljes, zegel en eereteeken13.

Geëmailleerde gouden
halsketen van het

I.

Hoofdgilde van StAntone.
Al de schakels zyn van de
XVIIe eeuw, behalve een
in 1854 daeraen gevoegd.

Keerzyde van den
papegaei met het

II.

geslachtwapen van
Volckaert.

Gouden medalje aen den
Koning der gaeischieting
geschonken (XIXe eeuw).

III.

Zilveren vergulde medalje
aen J. Blancquaert den 2
april 1825 vereerd.

IV.

Koperen zegel van 't Gilde
(XVIIIe eeuw).

V.
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Medalje door J. Braemt
gesneden. Stempel door

VI.

denOverdeken, K. Leirens
aen het Gilde geschonken.

Zilveren eereteeken der
leden van den Eed (XVIIIe

eeuw).

VII.

LXIEereteekens14.

LXIBevelstaf van den baljuw. - Gildepenning. -
Ceremonielans. - Eereteeken

15.

LXIIIMedaljes16.
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