
 

2018 is een jubileum jaar en dat hebben we op zondag 15 juli gevierd. 
Deze viering stond in het teken van erfgoed. Veel handboogschutters zijn van nature uit 
verzamelaars, zo bewaren ze materiële getuigen voor zichzelf en de volgende generaties. Dit 
is ook van toepassing bij een vereniging. De Koninklijke Handbooggilde Deinze Sint-
Sebastiaan biedt hun leden ontspanning in de vorm van ledenschietingen en verbroedering 
met andere Gilden. Objecten, herinneringen, beelden en documenten uit het verleden en 
heden maken hier deel van uit, ze vertellen onze 590-jarige traditie. De intrede van het 
nieuw Vaandel en de schenking van de materiële getuigen aan het Mudel (Museum van 
Deinze en Leiestreek) waren die dag dan ook de hoofdactiviteiten tijdens de academische 
zitting.  
 
57 schutters en talrijke genodigden werden vanaf 13u00 ontvangen door de Koning Dhr. Karel De Vis en de 
Secretaris/Penningmeester Dhr. Koen De Graeve. In afwachting van de academische zitting werd er een natje 
en een hapje aangeboden. 

    

Tijdens de receptie konden de bezoekers genieten van een minitentoonstelling over de patroonheilige Sint-Sebastiaan uit de collectie 
van Dhr. Davy Goedertier. 



Omstreeks 14u00 werd op de tonen van Yannis Markopoulos “Who Pays The Ferryman” de academische zitting 
geopend. De secretaris/Penningmeester Dhr. Koen De Graeve en actief lid Sofie Pollentier waren de gastheren 
van dienst en heten alle bezoekers van harte welkom. 

“Beste handboogschutters en sympathisanten, de K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan viert vandaag haar 590-
jarig vrij bestaan, dit met respect voor het verleden en met vertrouwen naar de toekomst toe.  
De apotheose van vandaag is de schenking van cultureel erfgoed aan het museum van Deinze en Leiestreek, 
het Mudel, en de intrede van het nieuw Vaandel. 
Mag ik namens de RvB en haar voorzitster van harte welkom heten het College van burgemeester en 
schepenen, Burgemeester Dhr. Jan Vermeulen, Schepen van sport Dhr. Norbert De Mey, Schepen Mevr. Trees 
Van Hove en Schepen Dhr. Bruno Dhaenens. De RvB Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters 
voorzitter Dhr. Marc De Bruyne, jeugdvoorzitter Dhr. Marc Goedertier, secretaris generaal Dhr. Bram Uvyn, 
secretaris digitale communicatie Dhr. Dieter Gezels en hoofdafgevaardigde Dhr. Etienne Pyfferoen. De 
vertegenwoordigster van het Mudel, de vertegenwoordiger van het erfgoedcel Leie Schelde en de 
vertegenwoordiger van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden. De hoofdmannen van 
verscheidene gilden, heren en dames handboogschutters, jeugdschutters en sympathisanten”. 
 

    
 

Na de verwelkoming nam de hoofdafgevaardigde sector 2 K.N.B.B.W. het woord. Hij bedankte alle aanwezigen 
en onderstreepte het belang van samenwerking tussen de handbooggilden binnen zijn sector. 
 
Op muziek van NOVA “Nova Aurora” werd er een aandenken aan de prijswinnaars seizoen 2017 overhandigd. 
Koning Dhr. Karel De Vis, Kampioen Dhr. Koen De Graeve, Grote prijs Canteclaer Dhr. Björn Corijn en de prijs 
Frida Dhr. Bart De Graeve. 
 

 



Dit jaar reikten we ook een lifetime achievement award uit. De voorzitster Mevr. Frida De Vrieze onze steun en 
toeverlaat heeft na het overlijden van Dhr. Andriën De Meulemeester het heft in handen genomen. Het was 
zeker geen geschenk, de Gilde haar hoogdagen waren al lang vervlogen. Op publieke schietingen waren er nog 
amper een twintigtal schutters. De voorzitster vond in de huidige secretaris/penningmeester de betrouwbare 
partner om langzaamaan de Gilde nieuw leven in te blazen. Heden mogen we terug gezien worden. Getuige 
hiervan is de jaarlijkse dobbelsteenschieting tijdens de Deinse Feesten en de Grote Prijs Canteclaer op de 
laatste zondag in augustus. Zonder de steun van Frida was dit quasi onmogelijk om dit te verwezenlijken. Het 
werk is zeker nog niet af, maar dit neemt niet weg dat we Frida erkentelijk zijn voor de geleverde inspanningen. 
De hoofdafgevaardigde en de K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan willen U daarom een aandenken en een 
bloemetje overhandigen met op de achtergrond een muziekje van Frank Mills “Music Box Dancer”. 
 

                
 
Een club, vereniging of Gilde die zijn zoveelste bestaansjaar viert, voor het stadsbestuur en RvB K.N.B.B.W. is 
dit wellicht een bijna maandelijkse terugkerende opportuniteit van toespraken en recepties, wat meteen ook 
de vereniging een hart onder de riem steekt om verder te werken, maar voor de club, vereniging of Gilde is het 
ook een beetje een kort intermezzo waarin er toch altijd een beetje wordt terug gegrepen naar het verleden, 
naar de geschiedenis, naar wat werd verwezenlijkt.  
Zo ook voor onze Gilde. De grondleggers 590 jaar geleden zouden niet geloven welke geweldige Gilde door de 
jaren heen het gevolg zou zijn van hun initiatief. 
 
Deze Gilde kan zich beroepen op een 590-jarig vrij bestaan. 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 ouder is 
dan 590 jaar. Hoelang, kan men moeilijk bepalen. 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 vastgelegd op 100 schutters. 
De Gildebroeders dienden dan in klederdracht uitgedost met boog en pijl te verschijnen telkenmale de heer 
Phillipus van Bourgondië hen opriep. 
Op 22 december 1522 bekrachtigde Keizer Karel nogmaals het charter van het vrij bestaan te Gent. 
 
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 2. 

Onze voorzitster kon door medische 
problemen helaas niet aanwezig zijn. Een 
zeer goede vriendin van Mevr. Frida De 
Vrieze, Juffrouw Tineke Vanmaercken nam 
het aandenken en de attenties in ontvangst.  

 

 



Het is altijd leuk dat men enkele weetjes van de Gilde naar voren kunnen brengen. 
 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 het grondgebied Deinze verkozen. 

 Twee 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. 

 In 1788 werd Charles-Louis Van Autryve met zijn 4 ½ jaar, het jongste lid ooit, ingeschreven in het 
ledenregister. 

 Vanaf 1660 tot 1670 wordt er gewag gemaakt dat zowel zusters als broeders lid waren van de Deinse 
schuttersgilde. Zo werd in 1664 de vrouw van de Markies Koningin, wat zeer ongewoon was in het 
historisch bestaan van de schutterijen. 
 

Zoals bij elke eeuwenoude Gilde waren er ook jaren zonder activiteit. 
 Medio de 16de eeuw tijdens de Nederlandse beroerten waarbij de Stad zo goed als volledig vernield 

werd. 
 Van 1796 tot 1801, de periode dat het Frans Directorium de Gilden afschafte en hun eigendommen 

verkocht als Nationaal goed. 
 Van 1868 tot 1878, er waren onvoldoende financiële middelen om activiteiten te organiseren. 
 Tijdens de 1ste wereldoorlog. 

 
In ons midden is ook Dhr. Rudy Parmentier aanwezig. Rudy is de zoon van wijlen Carlos Parmentier. Bij 
aankomst heeft Rudy een sierbord, vervaardigd in het jaar 1982 overhandigd, waarvoor dank. Carlos werd door 
vele schutters aangesproken als Meester, jarenlang was hij dan ook een leerkracht en nadien schooldirecteur 
van de stadsschool hier te Deinze. Een echt rekenwonder, Carlos was dan ook meer dan 40 jaar secretaris van 
deze Gilde, hij maakte de gloriejaren van 1970 tot 2003 mee. Carlos werkte veelal op de achtergrond en 
beheerde de financiën alsof het de zijnen was, vandaar deze anekdote “hij zou een frank in tweeën bijten”. 
Dhr. Carlos Parmentier werkte dus zonder dat hij het misschien zelf besefte mee aan een stukje geschiedenis 
die onze 590-jarig bestaan in kaart brengt. 

       

De K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan heeft een rijk gevulde geschiedenis. Bij een rijk gevuld verleden horen ook 
schuttersattributen, veel hiervan kan men beschouwen als historisch erfgoed. In het Mudel kan je al veel van 
deze historische stukken terug vinden, zeker en vast een bezoekje waard. Om de historische stukken die de 
Gilde nog in zijn bezit heeft te beschermen en te restaureren is in onderling overleg met het Mudel een 
inventaris opgesteld. Er werd daarnaast ook overeen gekomen om deze stukken als schenking toe te voegen 
aan het reeds gekende patrimonium van de Gilde. 



Op de tonen van King Ricky “Verde” had de overhandiging van enkele historische stukken plaats. 
 Een treurgalm van het jaar 1826 
 Afscheid als voorzitter van Dhr. Leon Mestagh in het jaar 1940 
 Een pijlrapershoed daterend 1960 
 Een eeuwenoud ledenregister 

 
      

       
 

    
 
 

 

Overhandiging van het eeuwenoud ledenboek 
(1878 tot 1985) en de pijlrapershoed werd 
onder goedkeurend oog van de 
vertegenwoordiger erfgoedcel Leie Schelde aan 
de vertegenwoordigster van het Mudel 
overhandigd. 



Na de overhandiging nam de voorzitter van de K.N.B.B.W. Dhr. Marc De Bruyne het woord. Hij was trots te 
kunnen melden dat de K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan de laatste 5 jaren was open gebloeid en terug 
deelneemt aan verscheidene wedstrijden ingericht door de Koninklijke Nationale Bond (Het Nationaal congres, 
het Nationaal jeugdcriterium, het Europees kampioenschap, het Kampioenschap van België en de Nationale 
Keizerschieting). Als laatste vroeg hij aan het stadsbestuur om deze Gilde, maar ook de andere 4 
Handbooggilden die Deinze rijk zal zijn na de fusie met Nevele te blijven ondersteunen, elke Gilde heeft zijn 
identiteit en maakt deel uit van de stadsgeschiedenis die men niet zo maar naast zich neer kan leggen.  
 
De voorzitter van de K.N.B.B.W. gaf de microfoon door aan de Burgemeester Dhr. Jan Vermeulen. De 
burgervader heeft een vermoeden dat er al sprake was van de Sint-Sebastiaansgilde  in de beginjaren 1200 en 
vroeg aan de vertegenwoordiger van het erfgoedcel Leie Schelde of hij dit niet eens kon nakijken in de 
stadsarchieven. Hij vroeg aan de 5 Gilden die Stad Deinze ’t Land van Nevele rijk zal zijn, om naar de toekomst 
toe, gezond en sportief samen te werken, een Kampioenschap van Deinze zou tot de mogelijkheden moeten 
behoren. Als laatste beloofde de burgemeester om te investeren in de  infrastructuur, dit naar het Europees 
Schutterstreffen in het jaar 2021 toe. Hij vroeg aan de voorzitter Dhr. Danny De Vetter en zijn RvB EST 2021 om 
in het jaar 2021, in samenwerking met de andere Gilden de schutterijen in de kijker te plaatsen met tal van 
activiteiten en/of evenementen. 
 

    
 

 



Verdoken achter een goudkleurig laken zat een nieuw 6de Vaandel verscholen, die samen met alle aanwezigen 
mocht intreden in de geschiedenis van deze eeuwenoude Gilde. 
 
Deze Gilde telt tot op heden 5 Vaandels waarvan er 2 te bezichtigen zijn in het Mudel. Drie Vaandels net als 
andere historische attributen zijn hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan tijdens de talrijke oorlogen die onze 
streek heeft gekend. 

 

    
 

 Het 1ste Vaandel dateert van bij het vrij bestaan in 1428 
 In het jaar 1543 werd het 2de Vaandel boven het doopvont gehouden 
 Op 19 juli 1768 werd een 3de Vaandel in gebruik genomen, een banier met wapenschild van de familie 

De Merode uit Deinze 
 50 jaar later in 1818 werd het noodzakelijk geacht een nieuw Vaandel te laten maken, namelijk een 

Vaandel met Bourgondisch kruis en een beeld van de patroonheilige Sint-Sebastiaan in het midden, 
met de wapenschilden van Deinze en Oost Vlaanderen. Het Vaandel van de fam. De Merode werd 
altijd samen met dit Vaandel gedragen. 

 Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest in 1928 werd een nieuw zijden Vaandel vervaardigd door de 
zusters Maricolen 

 
In het nieuwe 6de Vaandel wordt de geschiedenis en de verbondenheid met Stad Deinze naar voor gebracht, dit 
alles onder gebracht in een modern jasje. Het Vaandel is vervaardigd in kunstzijde gevoerd met damast, 
versierd met goudgallons en goudfranjes. 
Net als de vorige Vaandels is het een symbool en herkenningsteken van de K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan, 
het is bedoeld zoals de geschiedenis het voor schrijft ons van andere Gilden te onderscheiden en ons voortaan 
terug als groep te tonen bij belangrijke evenementen. 
Onder begeleiding van Les Lacs du connemara (Michel Sardou) werd het goudkleurig doek door burgemeester 
Dhr. Jan Vermeulen en de voorzitter K.N.B.B.W. Dhr. Marc De Bruyne verwijderd. 
 

    



 
 

Om 15u00 was er nog een prijzenschieting met 57 ingeschreven schutters waaronder 5 jeugdschutters. De 
jongste deelnemer die de handboog hanteerde was 7 jaar. 
De deelnemende Gilden/Maatschappijen: K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan, Gavere Sint-Sebastiaan, 
Mariakerke Sint-Sebastiaan, Merendree Willem Tell, Nevele Sint-Sebastiaan., Lotenhulle Vrije Schutters, 
Koninklijke en Graaflijke handbooggilde Sint-Sebastiaan de Eendracht van Ooidonk, Bissegem Sint-Sebastiaan, 
Gent de Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan, Wintam Sint-Sebastiaan, Wichelen Sint-Sebastiaan, Wetteren Ten 
Ede, Drongen de Leie, Merendree Sint-Sebastiaan en het bondsbestuur. 
 

 
 

 
 



Deze viering met intrede van het Vaandel werd mogelijk gemaakt met medewerking van: 
 Stad Deinze 
 Insignia N.V. Mevr. Lut Cauberghs 
 Voorzitster Mevr. Frida De Vrieze 
 Secretaris/Penningmeester Dhr. Koen De Graeve 
 Het Mudel (Museum van Deinze en Leiestreek) 
 Erfgoedcel Leie Schelde 

 
Een speciale dank aan Erfgoedcel Leie Schelde voor de mooie ondersteuning en het gegeven advies. 
 

 
 

“ De leden van de Sint Sebastiaangilde zijn door de eeuwen heen, in goede 

en slechte tijden, de gilde haar oorsprong trouw gebleven “ 



 
 

Secretaris/Penningmeester 
 

            De Graeve Koen 


