
  

 

 

 

Sint-Sebastiaan in Het Land van Nevele 
Op 01 januari 2019 smolten de Oost-Vlaamse stad Deinze en de 

gemeente Nevele samen tot één grote stad. De naam Deinze werd 

behouden, de fusiestad kreeg wel de baseline ‘Het Land van Nevele’ 

Stad Deinze telt 5 schuttersgilden: Deinze Sint-Sebastiaan, Merendree Sint-Sebastiaan, Nevele 

Sint-Sebastiaan, Sint-Sebastiaan “de Eendracht van Ooidonk” en Merendree Willem Tell. 

De 4 Sint-Sebastiaansgilden organiseren samen het 98ste Nationaal Congres KNBBW 

********** 

De handboog raakte bekend omwille van zijn 

doeltreffendheid, gedemonstreerd door de 

kunde van Engelse Longbowschutters in de 

14de eeuw. Het belang van de boog als wapen 

nam af met de komst van het vuurwapen. 

Boog en pijl behoren nu tot de oudste 

cultuurelementen van de mensheid. Ontstaan 

uit de jachtwapens van de primitieve 

volkeren, het wapen van de middeleeuwse 

stedelijke milities die tot doel hadden het 

bewaken en beschutten van de bevolking,  is 

de moderne handboog nu een belangrijk instrument in de hedendaagse volkssport. Nergens 

bestaat er een rijkere schutterscultuur dan in onze Vlaamse steden en gemeenten, zo ook te 

Deinze.  

Op 26 oktober 1428 werd door Phillipus van 
Bourgondië het charter van vrij bestaan afgeleverd. In 
het charter stond ook dat de Gildebroeders van Sint 
Sebastiaan te Petegem reeds lange tijd de handboog 
hanteerde. Dit doet vermoeden dat de Gilde al een 
geruime tijd bestond, hoelang kan men moeilijk 
opmaken. Het zou niet ongepast zijn te 
veronderstellen dat de Gilde al bestond in het jaar 
1302 wanneer onze dappere voorouders onder 
begeleiding van Arend Drubbel naar het 
Groeningeveld optrokken, dit ter verdediging van de 
Vlaamse vrijheden en rechten. Dit charter werd 
nogmaals bevestigd op 23 mei 1445, de in te lijven 
leden werd toen vastgelegd op 100 schutters. De 
Gildebroeders dienden in klederdracht uitgedost met 
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boog en pijlen te verschijnen telkenmale de heer Phillipus van Bourgondië hen oproept. Het vrij 
bestaan wordt nadien nogmaals bevestigd door Keizer Karel te Gent op 22 december 1522. Vanaf 
het jaar 1878 ijverden de leden om hun Gilde een Koninklijke titel te laten toekennen, doch diende 
men te wachten tot 10 maart 1905 om deze titel te verkrijgen, deze werd toegekend door zijnen 
majesteit Koning Leopold II. De Gilde was oorspronkelijk gevestigd in Petegem, pas sedert de 
aanhechting van Petegem bij Deinze werd het Sint-Sebastiaansgild als een volwaardige Gilde van 
Deinze aanzien. In 1837 werd voor de 1ste maal een schuttersterrein op grondgebied Deinze 
verkozen. 2 schuttersgilden werden in de loop der jaren aan de Sint-Sebastiaansgild toegevoegd, 
namelijk het Sint-Carolusgild in 1830, deze gilde had een kort bestaan en medio 1848 het Sint-
Jorisgild der voetboogschutters van oorsprong uit Deinze. 

Met de ondertekening van de statuten op 5 februari 
1717 door Willem Le Poyvre, heer van Vinderhoute 
Merendree werd een handbooggilde opgericht onder 
de bescherming van Sint-Sebastiaan. Le Poyvre werd 
later als hoofdman opgevolgd door zijn weduwe, 
Isabella Wauters, en nog steeds gebruikt de gilde als 
embleem met enige fierheid de gekoppelde 
wapenschilden van beide adellijke families zoals 
afgebeeld op het beschilderde titelblad van het 
eerste gildeboek. Vandaag haalt de gilde bijlange na 
niet de uitstraling uit de beginperiode toen in korte 
tijd niet minder dan tweehonderdzesentwintig 
personen zich als gildebroeder of -zuster lieten 
registreren. In de loop der jaren kende de vereniging 

een onvermijdelijke cyclus van bloei en verval. Met uitzondering van enkele korte perioden van 
gedwongen inactiviteit - wegens maatschappelijke omwentelingen of door 
oorlogsomstandigheden - bleven de schutters altijd een belangrijke rol spelen in het plaatselijke 
verenigingsleven. Naast de instandhouding en de promotie van het boogschieten als volkssport 
is de vereniging ook verantwoordelijk voor het behoud van een aanzienlijk en waardevol 
materieel cultureel erfgoed in de vorm van kunstwerken en archieven die in de loop der jaren 
werden verzameld. 

In het jaar 1818 is er sprake van de “heroprichting” 

van de Sint- Sebastiaangilde Nevele door Charles 

Martin Seriacop. De eerste sporen dateren reeds van 

lang daarvoor, van de Nevelse kruisboogschutters in 

1381! Dat is 641 jaar geleden. In de archieven heeft 

men een bericht gevonden dat er in 1381 90 Nevelse 

kruisboogschutters van Gent naar Kortrijk zijn 

getrokken, onder leiding van deken Symoen Gomaer 

en zijn 2 banierdragers Jan Vranke en Aloys Lampins. 

Het volgende spoor leidt naar een Deins 

verzoekschrift uit 1564 waarin de Nevelse 

handbooggilde wordt vermeld. In 1756 had het Sint-

Sebastiaangild voor het eerst een lokaal waar ze 

samenkomen, namelijk Herberg De Zwaan, destijds 

gevestigd op de Markt in Nevele. De schuttersdoelen 

zouden achter de herberg zijn opgesteld. 

Vermoedelijk is het nadien wat stil geweest rond de gilde, in de archieven dateert het 
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eerstvolgende bericht van 1818. In dat jaar is er sprake van de “heroprichting” van de Sint- 

Sebastiaangilde door Charles Martin Seriacop. De gilde nam toen zijn intrek in het Lokaal bij 

Jacques Cannoodt in de Sint-Jansstraat, tegenover de Kattestraat. Van een uniform, “eenen 

groenen jas, ene witte broek en eene zwarte muts” is pas in 1838 sprake. Ook te weten dat 

orgelbouwer Leo Lovaert lid geweest is van de gilde van 1832 tot 1854. Hij zou zich zelfs koning 

geschoten hebben in 1844. Wanneer de gilde in 1847 verhuist van het Lokaal naar Herberg De 

Roos van Armand Van Der Cruyssen, zouden 10-tallen Gentenaars per “char-à-banc” naar de 

markt in Nevele zijn afgezakt. Zij trokken door de straten met muziek, tot groot jolijt van de 

Nevelaars. Honderden nieuwsgierige Nevelaars kwamen kijken naar de festiviteiten. Het jaar 

nadien, in 1847, werd de wip op de Oostbroek opgesteld. In 1863 wordt het allemaal wat 

formeler, de statuten worden aangepast en voortaan noemt de schuttersgilde zich 

“maatschappij van den edelen ridder Sint-Sebastiaan”, met de kernspreuk: “Elk om het best ofte 

nayverige”. Ook nog noemenswaardig is het lidmaatschap van Cyriel Buysse eind de jaren 1800. 

Nevele Sint-Sebastiaan kreeg de titel ‘Koninklijk’ in het jaar 1968. 

Waarschijnlijk door bezieling van de adellijke familie 

t’Kint de Roodenbeke werd de Gilde in 1865 opgericht, 

of nieuw leven ingeblazen… Sedert die datum heeft 

de Gilde bestaan tot op vandaag, weliswaar niet altijd 

even actief en niet steeds op dezelfde wijze. 

Opvallend is dat, door de jaren heen, de Gilde een 

grote bloei kende tijdens de jaren waarin de familie 

t’Kint de Roodenbeke het burgemeesterschap 

waarnam in de gemeente Bachte-Maria-Leerne. Een 

niet te verwaarlozen persoon in het bestaan van de 

Gilde is E.H. Pastoor-dichter Baziel De Craene, die een 

grote stimulans gaf aan het bestaan van de Gilde in de 

loop van de dertiger jaren. Na deze jaren dertig, 

gedurende een periode tot halfweg de jaren ’90 werd 

geschoten op de liggende wip in gasthof 'Het Lusthof' 

te Bachte-Maria-Leerne (Bachte) onder de naam 

“Oydonckschutters". In 1993 werd de Gilde eens te 

meer nieuw leven ingeblazen door de schietingen op staande wip te hervatten. De vader van de 

huidige Graaf, Juan Graaf t’Kint de Roodenbeke, toen President van de Europese Gemeenschap 

der Historische Schuttersgilden (EGS) patroneerde dit gebeuren en liet ook de eerste 

handboogschieting op open staande wip doorgaan in de tuin van zijn kasteel op 26 juni 1993. Kort 

daarop verleende de Stad Deinze de toelating om een terrein te gebruiken, gelegen aan de 

Groenevelddreef in Bachte-Maria-Leerne, "De Gavers" genoemd. De Gilde mag zich verheugen 

vanaf 27 mei 1995 de titel te dragen van “Graaflijke Handbooggilde St. Sebastiaan-Eendracht van 

Ooidonk”. Deze titel werd geschonken door de heer Juan Graaf t’Kint De Roodenbeke. Nog in 

datzelfde jaar (7 oktober 1995) werd een tweede wip, een muitwip geplaatst. Op 18 april 2016 

heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd op ons verzoek in te gaan, de titel van “Koninklijk 

brevet” werd gegeven. De Petergilde “De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebastiaan 

Gent” is tot op heden de petergilde. De Koninklijke en Graaflijke handbooggilde ‘de Eendracht 

van Ooidonk’ beschikt over een eigen gildelied en werd voor het eerst gezongen tijdens de 

Gildedag van het FVHS te Deinze op 29 september 2019. De Gilde beschikt over een eigen 

schuttersbier “Qoedoeble blond Belgium”, een donkerblond bier met een fruitig aroma en een 

subtiele bitterheid. 

 


