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Aankondiging van een “gay-schietinge tot Maria Leerne” in de Gazette van Gend van 17 mei 1824  
(met autorisatie van Z.M. Den Koning der Nederlanden, we zijn nog in de Hollandse Tijd!). 
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Korte historiek

De stad Deinze heeft een hechte en historische band met schutters met op haar gronddo-
mein maar liefst nog vijf actieve schutterijen, waarvan de oudste teruggaat tot 1428. 
Schuttersgilden ontstonden op het einde van de dertiende eeuw in de grotere steden van het graafschap 
Vlaanderen en het hertogdom Brabant. In de decennia nadien verspreidden ze zich over geheel Cen-
traal-Europa. Aanvankelijk was de voornaamste taak van de gilden het dorp of de stad te beschermen 
tegen externe aanvallen en het bewaken en bewaren van de orde, rust en veiligheid van de burgers bij 
oproer, brand of prominent bezoek. Na professionalisering van het leger in de tweede helft van de 15e 
eeuw verdween het militaire belang van de gilden bijna volledig en evolueerden deze naar sociaal exclu-
sieve genootschappen waarbij de nadruk kwam te liggen op het recreatieve, sportieve en sociale aspect. 
Geregeld werden wedstrijden georganiseerd waarbij voornamelijk de deugd van het broederschap en de 
gemeenschapszin primeerde. 
Vroeger beschikbare informatie wees op de oprichting van de Gilde Sint Sebastiaan “De Eendracht 
van Oijdonck” in Bachte-Maria-Leerne in de loop van het jaar 1866. Als vanzelfsprekend werd een vie-
ring voor het 150-jarig bestaan gepland in 
2016 en werd beslist hierover een boek* 

uit te geven.
Maar in tegenstelling tot de informatie die 
eerder beschikbaar was, is gebleken dat de 
Gilde bestaat sedert het jaar 1865. En mis-
schien is de Gilde ook nog (veel?) ouder. 
Zo staan er in de ‘Gazette van Gend’ van 
1824 en 1839 aankondigingen van ‘gae-
yschietingen’ te Bachte Maria Leerne. In 
ieder geval konden we dus met zekerheid 
het (minstens) 151-jarig bestaan van de 
Gilde vieren.
Waarschijnlijk door de bezieling van de 
adellijke familie t’Kint de Roodenbeke 
werd de Gilde in 1865 opgericht. Of nieuw 
leven ingeblazen… Een gelijkaardige aankondiging in de GvG van 1839.
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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.

De heer René Van Den Berge, grootvader van Jan Vermeulen, 
de huidige burgemeester van Deinze, schoot zich de eerste 
keer koning in 1938. Dit herhaalde hij nog eens in 1942 en 1945 
(archief familie Van Den Berge).

Op de affiche voor de kermisfeesten ziet men onderaan dat de 
Koning gehuldigd werd voor de Kermisschieting begon (archief 
mudel).
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Een niet te verwaarlozen persoon in het be-
staan van de Gilde is ook 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. Door zijn toedoen werd 
een tweede wip van 18 m hoog opgericht. 
Daarvoor werd een lariks uit de bossen van 
Kasteel Ooidonk gebruikt. De plaatsing werd 
uitgevoerd door de firma Claeys (boomzagers 
en houtzagerij) uit Drongen, wiens zaakvoer-
der tevens lid was van de Gilde in Leerne. In 
de 1ste helft van de jaren 1960 werden de 2 
staande wippen (een grote en een kleine) af-
gebroken. De reden daarvoor is onbekend.
Volgens mondelinge informatie en enkele 
bewijsstukken heeft de Gilde vanaf dat ogen-
blik, gedurende een periode tot halfweg de 
jaren ’90, 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. Dit initiatief werd 
genomen door o.a. de huidige bestuursle-
den Danny De Vetter en Johan Van Hee, 
en ere-baljuw Marc De Weirt, die tevens de 
Gilde tot een vzw omvormden. 
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. Gast-
spreker was de Secretaris-Generaal van de K.N.B.B.W. (Koninklijke Nationale Bond der Belgische 
Wipschutters), de heer Willy Vander Heggen. Ook de heer Jean Pierre Kerckaert, toenmalig Griffier van 
de Gentse Hoofdgilde vereerde de gilde met zijn aanwezigheid. Kort daarop verleende de Stad Deinze 
de toelating om een terrein te gebruiken, gelegen aan de Groenevelddreef in Bachte-Maria-Leerne, “De 

Schieten op staande wip (bron: 151 jaar ‘De eendracht van Ooidonk’).
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Gavers” genoemd. Er werd een staande wip gebouwd met een hoogte van 28m, afkomstig van Zillebeke. 
De eerste schieting ging daar door op 27 maart 1994. 
Als deken van de maatschappij werd Valère Van Hee gekozen. Hij was een overblijvend lid van de maat-
schappij in haar vorige vorm. Dit om de continuïteit te verzekeren. 

1995: Graaflijke handbooggilde Sint Sebastiaan, de eendracht van Ooidonk 

Op 25 maart 1995 werd in de kapel van het kasteel Ooidonk de vlag gewijd, een schenking 
van de Graaf. De Gilde mag zich verheugen vanaf 27 mei 1995 de titel te dragen van “Graaflijke Hand-
booggilde St. Sebastiaan-Eendracht van Ooidonk”. Deze titel werd ons geschonken door de heer Juan 
Graaf t’Kint De Roodenbeke. Nog in datzelfde jaar (7 oktober 1995) werd een tweede wip, een muitwip, 
geplaatst. Er werden twee wippen aangekocht, afkomstig van de schuttersgilde “De Ster” uit St-Niklaas. 
Slechts één wip werd geplaatst. 
In 1998 werd het “eerste lustrum van de heropleving” gevierd met talrijke genodigden en een acade-
mische zitting, geleid door acteur Nolle Versyp en toespraken van de Hoofdman, de Graaf, Hoofdman 
Noel Bouquet van de Gentse Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde en van de voorzitter van het Belgisch 
Overlegorgaan van de Belgische Schuttersgilden, de heer Stan Krolicki. De heer Jos Van der Stappen, 
voorzitter van de K.N.B.B.W was eveneens aanwezig op deze viering.
Bij die gelegenheid werd door Hoofdman Noel Bouquet de officiële oorkonde van de “Gilde-erkenning” 
overhandigd. Na deze plechtigheid volgde een receptie en ontvangst in het Kasteel Ooidonk.
In 2003 kon het “tweede lustrum” gevierd worden. Het programma startte op vrijdagavond in het Kas-
teel Ooidonk met ontvangst door de Graaf en met de huldiging van Danny De Vetter voor zijn inzet 
gedurende 10 jaar als Hoofdman van de Gilde. Op zaterdag ging een grote invitatieschieting door in het 
domein Ooidonk met vele genodigden en onze Petergilde “De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde 
St-Sebastiaan Gent”.
2008 was het jaar van het plaatsen van een totaal nieuwe muitwip, hoogte 32m, met een nieuwe inde-
ling: hoge, zijden, kallen, poeljen en 4 latten. Het metaal voor het maken van de wip werd geschonken 
door onze Deken Johan Van Hee.
Tevens werd in dat jaar het 15-jarig bestaan – “derde lustrum” – gevierd, met ontvangst in het Kasteel 
Ooidonk, een academische zitting geleid door de welbekende acteur Jo Decaluwe en met toespraken 
door de Hoofdman, de Graaf, Burgemeester Jacques Deruyck, en de eerder genoemde Stan Krolicki. Tot 
de aanwezigen behoorde eveneens de heer Hugo Steyls, Koning 1983–1985 van het EGS. Receptie en 
lunch vonden plaats in de tuinen van het kasteel.
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In de namiddag was er een grote prijzenschieting met 63 schutters, opnieuw in aanwezigheid van onze 
Petergilde uit Gent.
In 2013 werd het 20-jarig bestaan gevierd, het 4de lustrum sedert de heropleving van de Gilde. Deze vie-
ring gebeurde in beperkte kring gezien de wankele gezondheidstoestand van onze beschermheer Juan 
Graaf t’Kint de Roodenbeke. Deze laatste overleed kort nadien, op 12 september 2013.
Onze Gilde werkte in 2014 mee aan de viering van 150 jaar aanwezigheid van de familie t’Kint de 
Roodenbeke op het Kasteel Ooidonk.

2016: Koninklijke en Graaflijke handbooggilde Sint Sebastiaan,  
de Eendracht van Ooidonk 

2016: Naar aanleiding van voormeld boek en 
de bewezen geschiedenis van onze Gilde werd op 10 februa-
ri 2016 de aanvraag ingediend voor de titel van “Koninklijk 
Brevet”. Een bijkomende studie die een visie weergaf voor 
de komende vijf jaren, met onder andere de organisatie van 
het “EST 2021” te Deinze, werd als bijkomend verantwoor-
ding voorgelegd. Op 18 april 2016 heeft het Zijne Majesteit 
de Koning behaagd op het verzoek in te gaan.
Het officiële brevet dat de beslissing van de Koning be-
krachtigt werd door de Gouverneur van onze Provincie 
Oost-Vlaanderen, de heer Jan Briers, op 21 juli 2016, 
overhandigd. Voortaan zal de Gilde als naam dragen: ‘Ko-
ninklijke en Graaflijke handbooggilde Sint Sebastiaan, de 
Eendracht van Ooidonk’ 
Op 23 juni 2018 vierde de Gilde haar 25-jarig bestaan tijdens 
een grootse, stijlvolle viering in de tuinen van het Kasteel 
Ooidonk, opgeluisterd door o.m. optredens van de Konink-
lijke Harmonie Sint Caecilia te Deinze. Er werd geschoten 
op een mobiele muitwip en op een mobiele liggende wip, 
geplaatst in de tuin van het Kasteel.
De festiviteiten gingen door in een grote tent, die de week voordien ook werd gebruikt voor de viering 
van de fusie van Deinze en Nevele tot de stad met de nieuwe naam “Deinze – Het land van Nevele”.
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Er waren een groot aantal prominente aanwezigen, waaronder het voltallig College van Burgemeester en 
Schepenen van de stad Deinze, afgevaardigden van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgil-
den (FVHS), en een afvaardiging van de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Bij die gelegenheid werd Danny De Vetter gehuldigd voor zijn 25-jaar onafgebroken voorzitterschap als 
Hoofdman van de Gilde. Hij ontving uit erkentelijkheid en als aandenken een toepasselijk en origineel 
kunstwerk van een plaatselijk, zeer gewaardeerd kunstenaar, Stief De Smet. 
Op dat ogenblik werden eveneens de nieuwe breuken voor elk bestuurslid ingehuldigd en officieel 
overhandigd.
Van de gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om de officiële lancering aan te kondigen van de 
organisatie van het driejaarlijkse Europees Schutterstreffen EST DEINZE 2021, waarvan de organisatie 
hoofdzakelijk in handen is van onze Gilde, samen met een aantal andere enthousiaste medewerkers.
Op basis van een tekst die geschreven werd door onze Hoofdman Danny en op punt gesteld door ge-
wezen Deins Stadsdichter Luc Martens, werd een Gildelied gecomponeerd, op de tonen van een oude 
volksmelodie.
Het lied werd voor het eerst gezongen op de plechtige misviering die werd gehouden ter gelegenheid 
van de Gildedag van de FVHS te Deinze op 29 september 2019.
2019 is ook het jaar van de lancering van een eigen schuttersbier “Qoedoeble, blond Belgian”.
Het werd een donkerblond bier met hoge gisting, met een alcoholgehalte van 6°, een fruitig aroma en 
een stevige, hoppige smaak met subtiele bitterheid.
De eerste brouwte, die officieel werd voorgesteld op 29 juni 2019, vertoonde nog een aantal onvolko-
menheden, zoals een te hoog schuimgehalte. Maar vanaf de tweede brouwte beschikken we over een 
zeer in de smaak vallend, vlot drinkbaar bier.
Het bier wordt op kleine schaal aan de man gebracht door verkoop in ons Gildelokaal, in enkele ho-
reca-zaken en een aantal kleinhandelaars in Deinze. Bovendien is het een ideaal geschenk voor vele 
gelegenheden.
Vanaf maart 2020 legden we noodgedwongen onze schietactiviteiten stil, als gevolg van de Covid pan-
demie. Na een eerste lockdown konden we in juni 2020 de draad weer opnemen, zij het met een aantal 
beperkingen. Maar reeds snel kwam er in september een tweede lockdown, die alles weer stillegde. Er 
waren geen schietingen, en ook ons jaarlijks nieuwjaarsbanket werd afgelast. Vanaf eind mei 2021 wer-
den de schietingen opnieuw opgestart en verliep alles weer normaal.
Op vraag van de erfgoedvereniging van het kasteel van Horn werd een levensgroot beeld gemaakt van 
Filips van Montmorency, graaf van Horn, gezeten op een paard. Dit beeld zal Europa rondgaan met 
het oog op het onderhouden van een verenigd Europa. Het stond in Deinze van augustus tot november 
2021, als dank voor de voormelde organisatie van het Europees Schutterstreffen, dat in augustus 2021 
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zou doorgaan, maar ten gevolge van de Covid-pandemie met 
een jaar werd uitgesteld. 
Het toeval wil dat het laatste Europese Schutterstreffen door-
ging in 2018 in Leudal (Nederland), waarvan Horn een 
deelgemeente is, en het daaropvolgende schutterstreffen in 
Deinze. Het verband tussen Horn en Deinze wordt gelegd door 
Filips van Montmorency, geboren in het kasteel Ooidonk, heer 
van Nevele, en later Graaf van Horn.
In november 2021 werd reus Juan II van Leerne voorgesteld 
op een bijzondere persconferentie in Gasthof De Sterre. Deze 
reus was een initiatief van onze gilde, en werd gemaakt als 
eerbetoon aan wijlen onze beschermheer Juan Graaf t’ Kint de 
Roodenbeke. 
De reus werd gedoopt op 25 maart 2022 ter gelegenheid van 
de praesidium-vergadering van het EGS, en werd overgedragen 
aan de Stad Deinze, die reeds beschikt over een groot aantal 
reuzen van verschillende aard.
Op 27 maart 2022 ging in Deinze het Congres door van de 
Koninklijke Nationale Bond van Belgische Wipschutters 
(KNBBW), in een organisatie verzorgd door 4 van de 5 handbooggilden staande wip uit Deinze, zijnde 
Eendracht van Ooidonk, Sint-Sebastiaan Deinze, Sint-Sebastiaan Nevele en Sint-Sebastiaan Merendree.
Op initiatief van Hoofdman Danny De Vetter en in nauwe samenwerking met Kenny Van Heuverzwijn, 
dirigent van de harmonie Sint-Caecilia te Deinze, werd een bijzondere mars voor harmonie gecompo-
neerd door Peter Leroy uit Ieper. Deze mars werd gerealiseerd door toedoen van onze gilde, samen met 
het harmonie-orkest Sint-Caecilia te Deinze en het organisatiecomitee van de stoet van Canteclaer. De 
mars met de naam “Canteclaer” werd voorgesteld op een persconferentie die doorging op 1 april 2022.
Teneinde het schuttersleven en het daarmee gepaard gaande erfgoed in het daglicht te stellen werd door 
het Deins stadmuseum mudel een tentoonstelling georganiseerd, genaamd “Shoot”. Deze tentoonstel-
ling, die liep van 6 mei tot 25 september 2022, werd een bijzondere attractie en ondersteuning van het 
Europees Schutterstreffen in augustus 2022.
De gilde die groeit en bloeit telt momenteel (2022) een 60-tal gedreven leden, die regelmatig samen-
komen op aangename en spannende schietingen, die steeds gemoedelijk en kameraadschappelijk 
verlopen.

Reus Juan II van Leerne (Foto: Anthony Statius)
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 Europees Schutterstreffen ‘EST 2021’ 

Het Europees Schutterstreffen (EST) is een driejaarlijks 
feest waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden 
uit verschillende landen elkaar ontmoeten. Per keer doen er zo’n 
25.000 schutters aan mee, vooral uit Duitsland, maar ook uit Ne-
derland, België, Polen en in mindere mate uit andere Europese 
landen.

In 1955 is de Europese Gep-
meenschap van historische 
Schuttersgilden (E.G.S.) opge-
richt. Op de dag van vandaag zijn 
bijna 1 miljoen schutters en 
hun gezinnen in ongeveer 
2.800 broederschappen, gilden, 
schutterijen en verenigingen in 
de E.G.S. verenigd. Prins Charles-Louis de Merode is president van de 
E.G.S. en aartshertog Karl von Habsburg-Lotharingen is beschermheer. 
De E.G.S. kent vanaf 1985 een eigen ridderorde: de Orde van de Hei-
lige Sebastianus van Europa. De heilige Sebastianus is schutspatroon 
van alle schutters en veel gilden dragen dan ook zijn naam. De eerste 
grootmeester van de orde was Otto van Habsburg-Lotharingen en de 
functie werd daarmee verbonden aan het Huis Habsburg-Lotharingen. 
In augustus 2008 droeg hij deze functie over aan zijn zoon Karl von 
Habsburg-Lotharingen. Het devies van de orde luidt: ‘Pro Deo – Pro 
Europae Christianae Unitate – Pro Vita’ (voor God – voor een verenigd, 
Christelijk Europa – voor het leven).
De organisatie van het Schutterstreffen wordt door de E.G.S. toe-
gewezen aan één schutterij, broederschap of gilde of aan een groep 
schutterijen en/of broederschappen en/of gilden samen, bijvoor-
beeld van één gemeente. De schutterijen en gilden zijn ingedeeld in 
vijf regio’s, waartussen het EST steeds rouleert. Het eerste Europees 
Schutterstreffen vond plaats in Aken in 1975. Sindsdien vindt elke twee 

Wapenschild van de E.G.S.  
(bron: Wikimedia Commons).

Sint Sebastiaan (Sandro Botticelli, 1474, Staatliche Museen, Berlin)
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à drie jaren het Europees Schutterstreffen plaats 
in een van de ondertussen vijf regio’s:
– Regio 1: “Duitsland” (ten noorden van de 

Main), met 1.927 aangesloten schutterijen.
– Regio 2: “Zuid-Europa” (Zuid-Duitsland, 

Zwitserland, Oostenrijk en Italië), met 13 
aangesloten schutterijen.

– Regio 3: “Noordwest-Europa” (Nederland, 
Groot-Brittannië en Scandinavië), met 450 
aangesloten schutterijen.

– Regio 4: “Zuidwest-Europa” (België, Frankrijk, Portugal en Spanje), met 183 aangesloten 
schutterijen.

– Regio 5: “Oost-Europa” (Polen, Kroatië, Tsjechië en Oekraïne), met 129 aangesloten schutterijen.
Het voorlaatste schuttersfeest greep plaats in 2018 in Leudal in Nederland. Voor het laatste schutters-
feest, in 2021 drie jaar later, kreeg de ‘ Koninklijke en Graaflijke handbooggilde Sint Sebastiaan, de 
Eendracht van Ooidonk’ uit Deinze de eer. Door de covid-beperkingen werd het schutterstreffen echter 
een jaar uitgesteld en werd het EST2022.
Na een lange en intense voorbereiding greep het feest plaats tijdens het weekend van 19 tot 21 augustus 
2022. Er namen 25.000 schutters deel, verdeeld over 375 gilden en 12 landen (België, Nederland, Duits-
land, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Oekraïne, Tsjechië, Kroatië, Zweden, Spanje, Italië). In 2024 neemt 
het Oostenrijkse Mondsee de fakkel over van Deinze.
Op zaterdag 20 augustus greep de eigenlijke ‘koningsschieting’ plaats. De afloop van de wedstrijd was 
wat onverwacht. Voor de eerste keer in de Europese schutterswereld regeren de komende twee jaar een 
koningin en een prinses.
Beide dames komen uit Duistland. Koningin is Svenja Reher van het St.-Wilhelmi- Bruderschaft- Kin-
derhaus uit Münster en prinses Jannika Klos van de St.-Hubertus Schuttersgilde uit Kerpen. 
Er werd niet alleen geschoten maar er waren ook culturele activiteiten zoals de ‘grote optocht’ een kleur-
rijke stoet die op zondag 21 door het centrum van Deinze trok en waarvan iedereen kon mee genieten. 

Het logo van EST-2022 Deinze. De haan verwijst naar de 25e editie van de 
Canteclaerstoet in 2022.
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De koningin Svenja Reher (links) en de prinses Jannika Klos (rechts) vergezeld van 
Aartshertog Karl von Habsburg-Lotharingen (beschermheer van de E.G.S., links) en 
Prins Charles-Louis de Merode (president van de E.G.S.) (Foto: Danny De Vetter). 

Weert – Nederland. Het schuttersgilde van Sinte Catharina is in 
1480 ontstaan (Foto: Anthony Statius).

Rybnik – Polen (Foto: John De Vlieger)
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Krakau – Polen. De schuttersgilde viert haar 750-jarige bestaan (VRT-NWS).

* De Vetter, D, Van Cauwenberghe, M, Coppens, M., 2016, 151 jaar ‘De Eendracht van Ooidonk, eigen beheer: 137 pp.
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