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tans net assftentie van eenen andere nieuwe Dekenr.
Aït,13 'tÀ1 die in de voorz.Schutterij zat-áïJi*o f inge_
schreven Lrezen zal gehouden zijn op St./\ntonius dag te
conpareeïen ter plaats al waar die schutbroeders hunnen Con_
paritie houden en als dan van daar ten behoorlijken ure ge_
zanelijk nodest ngar de Kerk te gaan aanhoorende aldaar den
Dienst die ter Eere van St..rntonlus zal gesehieden op poene
van de non Conpalant iêdere reis te verbcuren 12 stuiversl.
Op de teerdag behoren al-l"e schutbroed.ers aanwezíg te zijn,
zoals blijkt uit artikel 6; tlZ:ut.len die Schutbroeders op den
pïaefigeerden St.Antonius clag zoo wannee? d.ie Schutbroed.eïs
ge1-íefde te teeren afs dan en in zulke gevallen verpligt zijn
rnet voorgaand-e Oud.e en nieuwe Dekens on sanen der hand eer_
lijk te teeren en i.n kas ienand der voorz. Schutbroeders ten
zêfven tijde nlet en conpareert zal den non Cornparant die
andere in zul-k goval zijn gehouden benefens die andere con_.
parerende Schutbroeders te betal_en zijn gelag',.
Ieder jaar noesten de dekens rekening en verantwoording
afleggcn van het beheer der goldêne als ze hiernee niet of
de bepaalde dag klaar waren, verbeurden ze een half ton bier.
Omtrent het optrekken naar de schutsboon bij gelegenheid
van het konlng schieten bepaalt art.9 het volgende:'rzoo wan_
neer die Schutterij naar den Vogel za\ narcheren on de zelven
te schieten zullen dle Schut Broed.ers gehouden zijn met hun_
ne roeren te konen on te conpareren ten huize alwaar hunne
coropari"etie gehouden word on alzoo in goede ord-e zonder hun
dronken te drinken net tronruel_s naar den Vogel te narcheren,r.
,Lan de Dekens worden d.oor het reglenent verschillend.e
verpli-chtin6en opgelegd.; zij noesten à" nieuwe koning ,,den
zilveren krans san zíjr,err hals hangen om alsdan
naar de hereberg te narcheren'r. Verder t:loesten zij,ord.enletijk
voor reán
naar de. schutsboon t?okrdeze Charte openbarelijk i-ezenlenzij
waren ook gehouden"goede zorg te dragen over hei zilverwerki
Vaandels , S tandaard en Tror,inefs
.,eiders genelrarJ-jk op al_
1es dat tot die voorz.Schutterij"n eenigzini toebehooïènde,r,
Voor het zílverwerk evenwelrdat de koning droegrwas hij zelf
verantwoorctelljk en wanneer hiervan iets vernist werd, moest
hij de kosten vergoeden.
Artikel 1/ bepaaltrdat rrdie Dekens der vooï2. Schutterlj
zullen aatr den waart wacïr.die G1l-d haaïe conparietie en
teerda6tcn hout schulrli5l'fii te st:ln
:n t, f iirr.rr:n
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de betaling van eennen dag zoo dikwijls a1s zij teeren en aIdaar compareeren en zullen die zelve verteering aan den roreert
ook moeten voldoen,gefijk d.ie Schut-broeders dlensvolgende
ook aan de voorz.Dekens hun geld pron:lpteli jk zullen noete
tee"dagen
betalen, hetgeene zij hier op de conpaïitie of
veïteerdt hebben op peene dat den geene den welken van
en redelijk te doen ln gebrek bliiven
zulks effictivelijk
daarvoor paratel-ijk en redelijk zal worden geexecuteerdt'r.
Wanneer een der feden van de Schut was overled-en, golden
de
de bepalingen van artj-kel lB en 19 zoweL L'at betreft
Artikel
18
luidt:'rlndien
als
de
nabestaanden.
Schutsbroeders
ienand van de voorz. Schutbroers sterft zoo zullen als dan
alfe de Schutbroers gehouden zlin net den afl-iivj.ge naar de
kerk op de begravenis te gaan en te offeren op peene d.at
zoodanige Aebïekelijke Schutbroer bij huis zijnd.e zulks niet
doet zal iedêre rijs verbeurên 6 stuivers en daarna palatelijk zulks believende worden geexecuteerdt'r.;\Ttikel 1)zttZuLIen die vrouwen klnderen of erfgenanen van zoodanigen aflijvigen ten regard van dien aan dièn Schutbroer vereeren en betalen 1175 of een hà1f ton biers dat nochthans niet en zal
worden gedronken op den zelfden dag dan wel op andere tiiden
of lref zal díezelve word"en geemployeerd tot behoeven der
voorz,schutterij zoó gelijk den Kapitiin en Dekens dat goed
vinden en tot dien ook vereeren twee kaarsen van de baar zoo
groot gf klein als diezelve wezen 'wel-ke kaarsen zuJlen wezen
ter eeïen van St.Àntonlus".
Interessant is ook artj.kel 20 omtrent het ordentelijk eedrag van de Schutbroeders: I'le Gild za\ gehouden zijn ten
ej-nde als wanneer zï optrekt zoo wel om naar den papegaai te
schieten als ook on net de procêssie te Saan ordentelijk en
net geledere te gaan gelijk die Schut-broers ook afs dan
nlet en zullen vernogen zich dronken te drinken en zoo \+ie
van hun contrarie deden zullen die voorz.nêkens den zelven
contrafactuur we1 dapperlijk nogen afslaan net eenen stok
zonder dat nochthans bij zoodanige contrafactuur de ninste
tegenwering za1 nogen worden gedaanrr.
Voorzichtigheld, raet de Íroerenl of geweren was gebodentze
noesten recht onhoog gehouden wordenrzodet er geen gevaar was
3nderen per ongeluk te rakenl die tegen deze regel nisd.eecl'
verbeurde 'leone tonne bier ten pïofiite van de Schutbroers"'
F-uzie- of kra,keelnakergr waarvan na onLlerzoek kwan vast
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te staan, dat ze de oorzaak van het krakeel waren, verbeurden
rreene halve tonne bier, die hij verobligeert zal zijn prontelijk te betalenrr. Een goede naniea on de ruzie af te drinken.
!{anneer íenand lld wilde word.en van de schut of er onder
uit wí1de gaa;n, tt ze)- hij'rrafd.us att.26r rtzul-ks alle jaren vernogen te doen en dat nochthans precisellik op St.Antoniusdag
en zaL zood,anige uitgaander gehouden zijn ten respêcte van

zljnen uitgang ter eere van St.Antoni,us te betafen een
pont was en de het zelve offeïen te tijde en stonde d.ês
dienste teï eere van St.Ántonius wordende gedaan en de tot
diên ook al noch voor zljn contingent pronptelijk voldoen
alle de achterstallen zoo:we1 voor óe verteering als anderszints die deze Schutterlj als d-an ten achter:en ist'.
De verplichtingen van en tegenover 'rden Koning'r regelt/ar- I
tikel 27 ên 28. "Een zo wij onder Jeze, voorz.Schutterij Ko- I
ning zal- zijn, zaL verpl-igt zijn een en ten behoeve van de I
Gild voor een sieraad en tot zljne ged.achtenise te geven en I
te vereeren eenen zilveren Schildt net zijn wapen daar op
I
gegraveert met expressie van de jare in het welk hii Koning I
dien aangaande I
is zonder nochthans aan de zelve Schutterij
geven
alleenlijk
afs
dan
die Schutbroers *g4 --l
iets meer te
Koni-ng des avonds te huÍs brengen en des norgens wederon r,1et \
tronrnels en vaandels konen uit halen zoo zaL hij afs dan
verpl-j-gt zijn die Schutbroers met eenige drank te zullen beschenken. waar tegens zoo zal den Koning d1e eerst teer en
conparitle dagen gedurende zijn Koningschap in zijn verteering door dle Schutbroeders vrij gehouden wordenr'.
'rMocht iemand van d.e Schutbroers successievelijk drie jaren naast nalkanderen den vogel of de papegaai afschietenrzoo
zaf d"ezelve al-sdan Keijzer zijn". 0p d.e coraparitie en teerdagen hoefde hij zijn vertering niet te betalen.
De trouwdag van een Schutbroeder kon vanzelfsprekend niet
ongenerkt voorbijgaan. itrt.lO bepaalta i'Of Íenand der voorz.
Schutterij het zij jongnens of weduwenaar mochten bruidegon
worden zoo zaL de zelve bïuidegon schuldig zijn aan d.e Schut
te geven eene halve tonne bj-er en is het zake d.en brrldegon
zal hlj gehouden zijn
zoudo houden eene eerlijke bruiloft
te gqven en te vereeren de Schutbroers eene tonne bierir.
De arikelen 32 ën JJ ?egelen de keuze van nekenen en d.e
l
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Vaand-rager.Dê dekehên worden gekozen metrvoorgaand-e consent
van den Koningrden Kapi t ein, aígegaane Dekenen en Vaandragerrr
'rZoo r,ri e onder dezê Schutterij tàt Vaandrageï woxdt genomi_

neert zaL zoodanige noninatie en electle gáschieden Ii; Our:.
Koning, Kapitein en Dekens net exclusie i.r, aIIe
rielke Vaandrager bij d.en Koning, Kapitein en lekensandáren,
genoni:
neert zijnde zal verpligt zijn ten respecte van die aan d.e
Schutbroeders te vereeren eene halvê tonne bier,r,
De Schutten hadden, wat betreft hun leden, in bepaalde
gevallen een elgen rechtspraak, zoals blijkt
uit het slot_
artikel )83 t'zao wie van de neer gera. schuibroers
nalatende
was of in foute verbleve on d-eze vooïZ. ordienantie Keuren,
Sreuken en Amend.en daar in érenent j- onne erd en geexpri"meert
staande pronptelijk na te komen en dezelve te voldoen zoo
zullen dÍe voorz,sehutbroers als dan net goed.e orde noch_
met tronnels
_zonder eenig geweer doen afleenlijk
-thans
Vaandels
respectievelijk gaan en te narcieren na den woon_en
huize van zoodanige gebrekkelijke Schutbroer en eI daaï
door den dienaar van hunne voorz.Schutterij paratelijk exci_
teeren en af panden tot voldoening van dáze Ordonnantie.
Keuren ,breuken, boeten en Anlende ais andersints daar ;;;
dez-^ Charte is eenigzints nentionnerende zonder nochthans
eenig ander vonnis of ordinantie daax toe noodig
hebben
of gerequÍïeert te zijn was in dier gelijke cas oíte occasie
in alleodier- gelijke and.ere Gilde of Schitterij pxactj.cabel
or constderabel.
+ + ++ ++++++ +++++ + ++ +++++++++++
Toi slot vernelden we hier d.e hernieuwde goedkeuring
van reglemenzten enz. door de l,andc onnand.eu" op 2{ octobèr
1699. Itt gebourde net de voLgende beuoord.ingen.
rrEnd.e geconsideïcert
hebbende die oude Charte treene
reael vergankelijk en dat die lekens en Officieren der
genelde Schutterj-j van St.Antonius geerne wederon zoud.e rrêzen
gequaLificeerd hebben der halven wij Hendrik vrij ïleêr van
Wassenaar en waarmondt Lantkomr:iandeur der Ba11ij Aldenbiezen,vrij Eeeï van Genert, Gruitïoij, St.peters fouren, Die_
penbeek, Bevers, Danensen, Heer toi ordinge dêzer
boven ge_
schovone Puncten en artikulen olro" g"g"-r"i verzoekende daar
op te nogen hobben onze renovatie, iernissie en authoÍitijd
en wij in kwaliteit a1s Landcoranandeur zoo -noorz, ter bede
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van Dêkens en Officleren der opgemelde Schutterij geinelineert wezende hebben hun l-ied"en dezel_ve puncten en articulen
bij forin van Charte gerenove ert , geabprobe ert ên de nove
verleend en geexcordeerd willen en begêren d-ezelve alzoo
zonde" opposltie te zutlen worden onderhouden ter eeïen van
den voorz.St.Antonius zonder presuditie nochthans van hunne
eerste Charte en ons altijd hier in reserverende ter inter_
pretatie verrneerderinge en verninderinge naar ons geliefde
en zoo zulks behoïe en tot neerder corroboratie van d.ie zoo
hebben Lri j deze totaal- net onze proprie ingeborèn potvier
bekrachtigd en eigenhand.ig ondertekent.
Datun op d,en Kasteel van Gemert d-en 24- dezêr maand Octo_
ber dezes jaars 16))- Getekend.:
H.B.de Wass enaar.
op dezen kant wapen gecopieerd, den ! ochtober 1g06; r,reder
getekent en overgeschreven door
A.P.Verbakel, Deken te }lortel

ín 1877 datum 24 Augustus.

TI/EEIE C,1RTE OF Rm
Aan de LandconBandeur vorr Reischach, die in Genert op 15
juti 1786 plechtig rerd ingehuld.igd, r,rerd. d.oor "den Capit"ií
en verdere offi.cieren en dekens van d.en Gilde wan
Sint Àntc_
nius alhierrr een verzoek gericht on hunne carte te confirre-*l
ren, lrant ttdat dezel_ve Carte iloor de predecesseuren van U
Hoogwaerde en genaad.e Excellenti.e bij
der zelver in Hufdi_
ginge is geconfirneert geword.enÍ.
Het lijkt mij dat dit regletrent aangepast is aan de tijd.
van toen, vermoedelijk aI eerder. Eet onvat l2 artikelen tó_
gen het vroegere ]B en wijkt op verschillend.e punten d.aarvan
af.Zo wordt in art.6 verzocht:rrtot raeerdere aennoediging van
-EEN

d.ie.Schutterij van Zijn Hoogr/aard.ens pred.ecesseur leopr
freih: von Steinen gvnaalig vergunt, aen den koning die náer
voor eên jaer nagh blijvenrvrij za1 weesen van d.ie ordinaire
deser Geneinde diensten, en we1 specialijk van het Schepens
ampt, Borgeneestersehap, kerkck en arrnneàsterschapral-s nóede
van inquartieriinge van nj-Iitaire in deze HeerliSÈheid,,,
De in d.it art.genoemde von Steinen confirmeerde als Land_
comnandeur o! , septenber 1/JO het reglenent van de O.L.
Vrouwebroederschap.
Uit art.7 bli,jkt dat het de Schut in die tijd financieel
slecht ging, want er wordt verzocht on het koning schieteïr

|

-19vijf jeer te mogcn uitstcllcn" door brand_ buiten steat €:e_
Ts.ekt o!0 alle jaar eea konlagvogel te konnen schi-etent',
On onderlÍnge ruzie te vernijden, lre?tl op 2O juni 1?96 een
accoord. gen&a,kt tussên St"latonius ètr St.Jorierdat biJ lo_
tin€t zou bepaald. word.en, ïiê bij de iahulèig;1ng v&rr e€n com_

nandeur voorrená zou hebbeal alaarnB zou de voorrêng o$ en on
aen eên der Schutten toehorea.
0pve11ènd is ook in dÍ.t reglenent ilat een eventuele boete
of tractatie niet neer vord.t geggrren in rie vorn vanreen hal_
ve of eên hele tonne bi-êr1r, naan in de vorn van geld.
ook de bepali-n€i uit het vroêg'eiè reglement, d.st d.ê lekêns
een Schutbroed.er, ilie biJ het optrekke! te veel gedronken
heeft ',&êt sen stok vel dcpSerliJk te aogen afelean, io hie,
niet meer te vind.en "
lot zover èen êr antler ovor de os,lte vaa ile Sint [êunnis Scbut.
Iets ovar !td-e lourvaaa" zie bJ.z.2{.
.; - _ ^
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