
Or oyez, or oyez, or oyez 
 
 
Op 14, 15 en 16 mei 2010 zal de tweede Wapenpas van Sint Joris plaatsvinden 
op de Ruine van Teijlingen, Teijlingerlaan 15 te Voorhout. 
De organisatie geschiedt dit jaar in samenwerking tussen De Vrije Ghesellen 
van Sint Joris en de vermaarde hommes d'armes van De Compagnie 
d'Ordonnance. 
 
Opbouwen van de kampementen geschiedt op donderdag 13 mei 2010, 
Hemelvaartsdag. 
 
Net als  bij de eerste editie is het oogmerk om niet alleen maar een serie 
ridderlijke gevechten 'a plaisance' neer te zetten maar vooral ook te streven naar 
een historisch juiste setting met  het nodige ceremonieel waarin ook belangrijke 
rollen zijn weggelegd voor adellijke personages, herauten, valets en pages, 
knechten en knapen.  
En niet te vergeten: vertegenwoordigers van de Clerus. 
 
De adel zal zich bevinden op het echafaud om de verrichtingen der ridders gade te 
slaan  
De herauten zullen de uitdagingen moeten overbrengen en hun heer op het veld 
met welluidende stem aankondigen. 
Valets en pages dienen  hun heer behulpzaam te zijn bij het kleden, het zich 
wapenen, zijn helm en vaandel te velde te dragen en voorts hem tijdens het 
wachten op de gevechten van drank en spijs te voorzien. 
 
Voor 'dy cnegten ende cnaepen' wier rusting niet volledig is, zal gelegenheid zijn 
zich met elkaar te meten op momenten dat de ridders rust nemen. 
Tevens zullen cnegten ende cnaepen tot taak hebben de orde te handhaven rond 
het toernooi en zullen zij het gepeupelte uit de veiligheidszone rond het 
toernooiveld dienen te weren. 
 
Koks en meiden mogen zich naar hartelust uitleven op het toebereiden van een 
smaeclyck mael. 
 
Tussen de bedrijven door zal men zich ook kunnen verwijlen met een quasi jacht 
op de boogschietbaan of met het aanhoren van de vertellinghe ener dramatische 
klassieke riddersage die in onze contreien (ten onrechte) nog weinig bekendheid 
geniet ......  
  
Aldus zal er rond het toernooi niet alleen plaats zijn voor diegenen die actief aan 
gevechten deelnemen maar ook voor serieuze re-enactors die individueeel of in 
clubverband met hun  aanwezigheid het plaatje willen helpen invullen.  
 



De tijdsperiode waarin het toernooi zich afspeelt, is de tweede helft van de 15e 
eeuw. 
Correcte kleding (......) en idem wellevend gedrag van eeniegelyck wordt dus op 
prijs gesteld. 
 
Hoort ende segt het voort ! 
 
Ben van Koert (CdO) en Michael Drolsbach (VGSJ)   


