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WOORD VOORAF
De handboog en het gebruik er van is z o oud als de mensheid zelf.
Lange tijd was de boog een belangrijk werktuig op de jacht naar voed sel. Later maakte de schutter met zijn
boog deel uit van een verdedigings- en
aanvalssysteem om. bij een eventuele aan val. het gemeenschapsgoed te vrijwaren of
te verdedigen.
Reeds bij de Frankische stammen
vindt men sporen van een e~gen verdediging
tegen onraad van buiten af.
De boogschutters waren toen nog
niet verenigd in gilden. maar stonden on der het gezag van de heer of van de gemeente. Deze schutters. of "be schutters" •
zullen evolueren tot onze hedendaagse
schuttersgilden. Dok voor Nevele was dat
het geval.
In de volgenda bladzijden poog
ik de Nevelse St.-S e bastiaansgilde nader
te belichten en aan de hand van bestaande
dokumenten beter· te leren kennen.
I k betuig mijn bijzondere dank
aan dhr . René Hautekeete. penningmeester
van de gilde. die me graag de oude "notullen" ter inzage gaf en mij gegevens uit de
huidige ledenboeken bezorgde. Ook dank ik
de penningmeester van het "Land van Nevele"6
dh r . G. S c h a e C.k 6 die d e mooi e kaf t te ken i n g
maakte van de oude koningsbreuk van de
schuttersgi lde .• .
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OUDSTE GESCHIEDENIS
Nevele. dat op een natuurlijke
versterkt was door de grillige loop
van de Oude.
Nieuwe en Neder Caele. zal
in de oudheid ook belangstelling getoond
hebben voor een schuttersgilde.

w~Jze

In de Gentse stadsrekeningen
(1) vinden we de vroegste bewijzen van de
Nevelse schutters op het ogenblik dat ze
op krijgstocht waren getrokken naar Kortrijk. De tekst luidt : "Dit sijn de

coate doe ons go~ Ziede trocken te Corterike waert". "Item 3 Symoen Gomaer~ aZs
deken van de scutteî.?s~ Jan Vranke~ A Zoys
Lampins ende de xc sautters. Jan Vranke
en A Zoys Lamp~:ns als baniere dX'aghers".
Dit fragmentje uit een ellenlange rekening
vermeldt de naam van de deken en de ba nierdragers en de 90 schutters.
Toen moet hier een vereniging
hebben bestaan (1381) die. ingeval van
aanval of verdediging. de wapens opnam hier de handboog - en ten strijde trok.
Goor het gebruik van geachiktere
wapens en de evolutie van het oo~logsvoe
ren zelf. geraakten ook de boogschutters
op de achtergrond. Langza~erhand maakte de
"beschutter" plaats voor de "schutter" die
enkel voor het vermaak of de ontspanning
de boog spande.
In 1564 (2) richt de schuttersgilde van Deinze een schrijven tot het
openbaar bestuur van die stad. In die
brief komen belangrijke gegevens voor over
de schuttersgilde van Nevele.
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"Aen Uyne Heeren Commissarissen
der Con. Mat~ SuppZierende in alZe reverentien Conynck Deken ghezwoorne ende ghe meene ghuZdebroeders van Sente Jooris
ghulde deser stede van Doinse scutters met
den cruysboghe ve~tooghende hoe dat zij
van aZlen ouden tijden ghehantiert ende
ghefrequentiert hebben de edeZe conste van
den cruysboghe ende gheauctoriseert ende
gheoctroyeert van wijZent saZigher memorie
den ghenaedighen Keysere in zijnen Zevene
onzen gheduahten Heere - wiens zieZe Godt
ghenaedich zij - in suZcker wys dat hij
den voorsae!;en wethouders deser stede den
remonstranten thuerZieder versoucke ende
vertooghe aZZe Zondaeghe gheconsenteert es
geweest twaeZf sch. par. voor de wyn
thuZpe der vergaederynghe die zij alZe
Zondaegh~ houden naer dien zij de wyn
schutterZyck geschoten hebben~ zoo dat
zij een goed geselschap vergaederen daer
dure zij grooteZycx dassysen ende andere
gabeZZen (belasting) dezer stede verbeteren zoo in wijn~ in bieren aZs andersins~
tVJe Zcke groote Zycks es ten prouffyte vande
stede daer deure deseZve van jaer te jaer
augmenteren int verpachten van dien ende
compt ten acht?rdeeZe van de remonstranten
oock zoo hebben deseZve groote costen
ghesupporteept int onderhouden van huer Zieder boghen metten toebehoorten ende
voorts int vergeseZschepen van diverse
goede ghuZdebroeders die heurlieden daege Zycx sijn visiterende aZs Ghendt~ Aude naerde ~ ThieZt~ NeveZe en andere in weZcke
visiteren de remonstranten hebben moeten
de eere van de stede ende tvoorn. ghuZde
bewaeren theurZiederen coste op aZZeene
den simpZen wijn van XII 8. voors.
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Dit aZ gheaonsidereert ende ooak
dat int seZve ghuZde zijn veZe sahaemeZ
gheseZZen beminnende deseZve aoste bidden
deseZve remonstranten dat UZieden myne
Heeren beZiefde den wijn te augmenteren
noah tot XXIIII groan aenmerakende en aensahau nemende op den tijt jegenwoordiah
dat alZe zaeaken noah zoo die~e ende aosteZyak zyn tonderhouden dan zij hier
voortyts gheweest hebben dwelake doende
voorsienighe heeren zuZt wel doen".
Daar Nevels in dit verzoek sc hrift een plaats krijgt en vern oemd
wordt tussen de andere grote gilden. zoals die van Gent. Oudenaarde en Tielt.
mag men zeker aannemen dat er i n 156 4 te
Nevele een bloeiende gilde moet hS8ben
bestaan.
Gedurende de troebele periode
die hier op volgt zal de Nevelse gilde
zoals andere verenigin ge n haar activiteiten vermind ere n en aan betekenis verlieze n. Toch komt vanaf 1756 tot 1814 de
St.-Sebastiaansgilde weer op de voo rgrond.
In 1756 kwam en 10 ingezetenen
v a n Nevele. met name Philips Bekaert. Jan
en Pieter Lampe. Frans Van der Cruyssen.
Jan Frans d'Huvetter. Joris Missiaen. Jan
Desseyn, Lieven Dujardin~ Norb recht Jan
Van Compostelle en Jo zef Claeijs. op de
idee opnieuw een schuttersgilde op te
richten . Die gilde. toegewijd aan st.Sebastiaan. zou onder hun gezag staan en
z ou haar lokaal hebben in de herberg
nOe Zwaan n op de Markt. Ze stelden daar voor een reglement op dat 24 r-unten omvatte en vroegen aan de Heer van Nevele. de
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Pastoor. de hoofdgilde van Gent en aan de
Koning toestemming om hun ontwerp ten uit voer te kunnen brengen. Of al deze aangesprokenen dat voorstel gunstig gezind waren. is niet geweten. Nocht a ns staat vast
dat de Heer van Nevele onmiddellijk zijn
toestemming gaf.
De waard van "De Zwaan" stelde
voor, op zijn kosten alles op te timmeren
wat nodig was om te oefenen. zoals doelen
en staken. op voo rwaar de dat zijn herberg
voor eeuwig het gildehuis zou zijn.
Deze gilde met haar stelregels
was geschoeid op de hoofdgilde van de stad
Gent en had vooral als doel de eendracht
en broederlijkheid onder de leden te onderhouden.
Ze ademde dezelfde geest die de
voormalige genootschappen hier te lande
deed bloeien en groeien. of ze nu kunst of
ontspanning tot doel hadden.
Heel vroeg zelfs werden de jaarlijkse prijsschietingen van de St.Sebastiaansgilde van Nevele door zeer vele
vreemde schutters bezocht.
Volgens het leden boek werd op
22 Fructidor van het jaar VI (8 september
1798) op de hoogste prijsvogel een som van
24 Franse kronen gezet (3). op de tweede
en derde 12 kronen en op de andere zijvogels 18 gulden.
Rond dit tijdstip vergaderde de
gilde in de herberg "Het land van Nevele"
te Nevele . Op de grote schieting van
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7 september 1806, tijdens de grote kermis
te Nevele, stond op de hoge vogel een som
van· 15 Franse kronen, op de twee andere
de helft van die prijs (4).
Noodgedwongen moest de St. Sebastiaansgilde, zoals vele andere verenigingen op het einde van het Franse regi me, alle werkzaamheden stilleggen. De oor log woedde in het land en pas wanneer er
weer rust en vrede heerste, kon gepraat
worden o ver een nieuwe schuttersgilde.
EEN NIEUWE GILDE
Tijdens de laatste jaren van het
Frans bewind , na de nederlaag van Napoleon
te Waterloo en onder het Nederlands bestuur, was er hier te Nevele geen sprake
van enig verenigingsleven. Enkele tijd later maaktE die ongunstige periode plaats
voor een kalmere tijd, zodat men ook weldra het ontspanningsleven nieuw le~en kon
inblazen.
Enkele inwoners, onder wie
Cha r les Martin Seriacoop, Jacques Frederic,
Bernard Gallens en Frans Vanderougstraete
staken de koppen bij elkaar en na wat voorste l len en gepraat besloten ze een schuttersgilde op te richten. Dat gebeurde allemaal op 15 augustus 1818 om 3 uur in de namiddag. Op die vergadering kwamen 18 inwo ners opdagen die zich aanstonds aansloten.
Een reglement van inwendige orde we r d op gesteld dat 28 punten bevatte, ank een
»regel" of "plan" werd samengesteld om de
prijs - en koningschieting te regelen. Dit
plan omvatte 11 punten, waaraan elke schutter z ich diende te houden (5). Op de ver -
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gadering werd Charles Martin Seriacoop
verkozen tot hoofdman. Vanderougstraete
tot baljuw en Freder i c en Gallens tot be stuursleden. Enkele maanden later werd
J. Vanderougstraete belast met het ambt
van griffier - ontvanger. een post die hij
tot aan zijn overlijden op 3 maart 1837
zou blijven uitoefenen. Hij werd dan opge volgd door Leon oias.
In een lijvig notuIlenboek werden in sierlijk schrift alle geplogenheden
bijgehouden en opgetekend : het wel en wee
van de gilde komt er duidelijk tot uiting;
de inkomsten en uitgaven werden erin opgetekend. zoals de inning van boeten en de
aankoop van prijzen. Vanaf 1820 merken we
plots gedurende vier jaar een leemte in
de notities. Wat is de oorzaak? Daar de
notuilen zwijgzaam zijn met dat feit moet
men tussen de regels lezen wat er gebeurd
was. Bij een nieuw bewind passen ook
nieuwe bewindslieden. dat was ook het geval te Nevele. Oe oude leden die zich lieten inschrijven bleven plots thuis. want
ze werden geconfronteerd met nieuwelingen
die er andere ideeën op nahielden. Oe oude
leden staakten elke activiteit met als gevolg dat de g ilde werkloos werd. Plots
zijn de ledenlijsten uit die vier jaren
niet te vinden. Eindelijk in 1825 blijken
alle meningsverschillen voorbij en het no tullenboek begint opnieuw met een heel
lang verslag alsof er geen vuiltje aan de
lucht geweest was . Het oud bestuur wordt
eenparig benoemd en de werking kan weer
beginnen.
Toch na vijf jaar. in 1830. begint alles weer opnieuw zoals enkele jaren
voordien (6). Op de laatste bijeenkomst
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besloot men de werking te staken en enkel
te herbeginnen wanneer de politieke situatie normaal werd.
In 1832 komt de St.-Sebastiaansgilde weer in het daglicht met eer. onafgebroken werking tot in 1856.
In dat jaar werd door een moed willig misverstand en door persoonlijke
belangen de werking zo gehinderd dat de
leden gewoon thuis bleven en er geen bij eenkomsten meer plaats vonden. Eindelijk
zegevierde de goede wil . in 1858 heeft men
alle hindernissen overwonnen en een nieuwe
werking begint die zal voortduren tot he den. Alleen t i jdens de twee oorlogen,
vooral i~ 1914-18. werden de activiteiten
gestaa~t, toen op bevel van de Duitse
overheid alle bijeenkomsten verboden werden.
Vermelden we nog de grootse
viering van Bernard Gallens die in 1845
gehu l digd werd voor zijn 50 - jarig lidmaatschap.
In 1863 werd het reglement aangepast aan de behoeften van die tijd.
Negenentwintig punten werden opnieuw opgesteld. Toen kreeg de gilde de mooie en
indrukwekkende naam "Maat5chappij van den
edelen ridder St. - Sebasti~an", met als
kenspreuk "Elk om het best ofte de nayverige"i Die kenspreuk wordt heden nog gevoerd.
Met het opstellen van het nieuw
reglement werd voor eerst een erevoorzitter benoemd. Het erevoorzitterschap werd
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aangeboden aan Baron Gustaaf de Kerkhove
d'Ousselgem van Vosselare, die de titel
aanvaardde.
Bekende Nevelaars werden dan
ook lid van deze bloeiende gilde, zoals
de Nevelse orgelbouwer Leon Lovaert die
lid was van 15 augustus 1832 tot 1854 (7).
Ce schrijver Camille Van der Cruyssen was
lid van 1854 tot 1910; de beroemde Nevelaar Cyriel Buysse schreef in op 1883 tot
1909, terwijl de katholieke burgemeester
baron Mulle de ter Scheuren het uithield
van 1871 tot 1874 (8).
Zoals we reeds schreven lag de
werking gedurende de eerste wereldbrand
stil. Na het oorlogsgebeuren kon men de
schade schatten. De tent was afgebroken
en het hout van het dakgeraamte was gestolen voor brandhout. De schietsprang had
gelukkig geen schade geleden. Over de tent
volgt meer in de volgende hoofdstukken.
De leden die in 1914 ingeschreven waren riep men op een vergadering bijeen en zo werden de activiteiten stilaan
weer op gang gebracht. In 1932 werd de
plaatselijke geneesheer, Dr.Daniel Coene,
tot voorzitter verkozen en hij bleef in
zijn functie tot aan zijn overlijden in
1939. Hij werd opgevolgd door Walburg
Petrus De Waele, en later door de huidige
voorzitter Gustaaf Hautekeete. Tussen
De ~aele en Hautekeete fungeerde slechts
enkele jaren, tot in 1947 Dr. Van Haeverbeke.
De kroon werd op het schuttersstreven gezet in 1961, toen de gilde onder
voorzitterschap van Gustaaf Hautekeete,
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penningmeester Raymond Voet en secretaris
André Dias. uit de handen van de Gouverneur van de Provincie Dost-Vlaanderen. de
koninklijke titel ontving (zie volg e nde
hoofdstukken). Het bestuur bestond toen
verder uit ondervoorzitter Petrus Lambrecht. commissarissen Medard De Neve.
René H~utekeete en René De Graeve en vaan deldrager Gaston Telier.
Met de viering van het honde r d vijftig jarig bestaan in 1968 kan deze
periode worden afgesloten. Met grote fier heid mogen we deze jarenlange werking
overblikken. De gilde heeft haar kenspreuk nElk om het best ofte de nayverige n
alle eer aangedaan.
VERGADERINGEN - SCHIETINGEN
Bij de oprichting van de St. Sebastiaansgilde in 1756. stelde Jozef
Claeys. de waard van herbe~g "De Zwaa~n
voor. eeuwig de eildekamer af te staan in dien de gilde bij hem haar intrek zou ne men.
In die periode genoten de prijsschietingen te Nevele een grote bekendhei~
en Z8 werden talrijk door vreemde schutters bijgewoond. We zien dat op 7 september 1798 op de hoogste prijsvogel de som
van 2 4 Franse kronen stond. op de tweede
en de derde vogel elk 12 kronen en op elk
van de zijvogels 18 gulden (9).
Na haar heroprichting in 1818
neemt de gilde haar intrek bij Jacques
Cannoodt in de St. -Jarlsstraat. rechtover
de Kattestraat. nu de woning Diericx-
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Oe Cloet. Hier had de gilde haar gilde kamer. waar de notuIlen en herinneringen
bewaard bleven. Die samenkomsten hadden
eenmaal per maand plaats. terwijl de eigenlijke afrekening of het groot overzicht
gebeurde op het feest van St. - Sebastiaan.
Tijdens die grote vergadering werd gewoon lijk het werkplan opgesteld voor de vol gende schietingen. Oe prijzen bedroegen in
1819 de som van 120 fr.
In die periode had de gilde de
gewoonte, vooral eer naar het schietterrein
te gaan. eerst de burgemeester aan huis af
te halen. Dat gebeurde voor h e t eerst op
15 augustus 1818 om 3 uur . Allen trokken
dan met slaande trommel en vliegend vaan del naar het schietterrein. Oe beschrijving
van dit wonder schouwspel vind t men verschillende tientallen jaren na elkaar in
de not uIlen terug.
Hoe was nu een grote schieting
ingekleed ? We laten de griffier van de
gilde zelf aan het woord :

Ten Jaere aahtienhonderd zeven
en dertig~ den vierden Juny heeft plaats
gehad de Jaerlijksahe Sahieting.
Den 3den juny ontrent zevenuren
's avonds heeft de Soaieteyt van Muziek
onder het gedommel van het kanon en het
wapperen van versaheyde(neJ sahoonen vlaggen zich in Cortège rond de gemeente bege ven en door het speelen van eenige fraeye
muziek stukken~ deze feest aangekondigd.
Den vierden Juny ontrent een ure
na middag~ is de tot dies benoemde deputa tie verge z eld van het Corps van Muziek
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uytgetrokken na de grenzen van het Dorp
om te ontfangen de Societeyten mededingende voor dd eerprijzen bestaende '1:n dry
Zilvere Medalien met zeer fraeye graveeren
ter waerde van Zes en Vij [-tig francs"
Ten twee uren zijn deze" bestaende uyt de Sten van de gemeenten
Oosterzeele & Aerzëele met volle pragt en
luyster vergezeld van het muziek van
Nevele en Aerseele onder het geronk van
het kanon in Cortège aengekomen en hebben
zich geringschikt op de Merkt.
Naer aldaer door de tot dies
aengestelde Commissie van Rechters in oogbeschouw genomen te zijn geweest hebben
deeze hun in deliberatie begeeven van de
zelve hun proces Verbal opgemaekt en is
het zelve aen den president onzer overhandigd geworden.
Ontrent ten dry uren hebben alle
de schutters in Cortège voorgegaen door de
bovengenoemde muziek Corpsen hun begeeven
na het Schietpleyn" 't welk gansch vervuld
was met tenten en nieuwsgierige zoodanig
dat men zulks noeyt op voorige schietingen
gezien had.
Aldaer aengekomen zynde heeft
den Secretaris der Socieyteyt lezing ge daen van het proces Verbal van Deliberatie
der Rechters en zyri de eermedalien toegewezen en uytgereykt" onder het geklank van
het muziek en het gedommel van het kanon
'twelk met tusschenpoozing heeft voortsgeduerd tot het eynde der Schieting"
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TezJee ten :
Den eers ten prys~ voor de schoonste houding en eerteekenen aen de Gemeente Aersee l,e~
Den prys voor het grootste getal, Schutters
in de Schieting Deel,nemende aen de gemte
Oosterzeel,e en
Den prys voor de verst afgel,egene gemeente
aen de zel,ve gemeente van Oosterzeel,e.
Gevol,gendl,yk heeft aenstonds het
Sohietspel, aenvang genomen~ er stonden
Een en negentig kl,eyne vol,l,e Vogel,en~ De
Confraeters Dias~ Lovaert~ Sohelpe Viotor~
Van der Cruyssen zoon~ Pieters~ Cannoot
zoon en A. Wyngaert hebben gesohoten ~oor
de Koning van de Sooieteyt vier kl,eyne
vogels en eenen gel,ote.
De Dry oppervogels zijn gesoho ten door :
Den oppervoge l door Verbrugge zoon Oosterzele
Den lste Zijde Vogel door Steyaert AeZtre
Den 2de Zijde door De Graeve Ursel,.
De Sohieting eyndigende ten
aoht uren is er voor de Vijfthien niet
afgesohoten gaeyen Sohot gedaen te Nevele
den vijfden Juny 1800 zevenendertig.
L.

Dias. Greffier.

De lezer kan zich voorstellen
wat een verrukkelijk schouwspel het moet
geweest zijn de gilde te zien opstappen
en te zien schieten; tussen de opgestelde
tenten en kramen een massa kijklustigen.
-13-

Tot in het midden van de jaren
dertig bleef dit gebruik bestaan . Er stonden cp de Oo s tbroek telkens op de grote
schieting tal van tenten en kramen en ook
de gemeentelijke kiosk . waar de harmonie
met aangename muziek er de kermisstemming
in bracht.
r-och leute en plezier wordt ook
gevolgd door leed. Op 3 januari 1847 ont stond er in de herberg van Cannoodt ruzie
tussen de uitbater en de gilde. die haar
pakken maakte en naar een andere gildekamer verhuisde. Oe vereniging t e lde drie
herbergiers onder haar leden die elk de
kamer in huis wilden hebben. Het g ildebestuur velde een salomonsoordeel. Elk der
leden herbergiers zal om de beurt de gilde"
kamer ontvangen voor een jaar. Erst ging
men naar "De Roos" bij Armand Van der
Cruyssen. daarna naar August Kauwe "In den
lusthof" om dan bij Van Gansbeke te belanden "In net Kloefken". Toen de schutters
na de jaarlijkse verhuizing weer bij Van
der Cruyssen aanbelandden. was men het ge pak en gesjouw hartsgrondig beu en men
bl e ef waar men was. bij Armand Van der
Cruyssen in "De Roos".
In 1840 komt voor eerst een
grote verandering in de prijsschieting. In
plaats van geldprijzen. zoals gewoonlijk.
staan er nu 12 messen en 6 koffietassen in
porselein op een winnaar te wachten.
Griffier Leo Dies geeft ontslag
in 1846 en wordt opgevolgd door Roman Brast.
Het kasnazicht gebeurt elk jaar op de
feestdag van St. - Sebastiaan. maar de gewone
vergaderingen worden nu om de drie maand
gehouden. Op 13 juni 1847, ter gelegenheid
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van de grote prijsschieting. komen vele
Gentse schutters naar Nevele per "omnibus";
ze hebben hun muziek meegebracht en trekken al spelende Nevele binnen. Die char-àbancs met zitbanken binnenin en banken op
het dak. waar de spelende leden op zaten.
stopten aan de herberg "De Roos" op de
Markt. Het hele dorp liep leeg. zegt het
notuilenboek. en men stroomde samen rond
de Gentenaars.
Dat de schuttersgilden goed floreerden komt nog eens tot uiting op de
schieting van 1849. toen Oosterzele op bezoek kwam met zo maar eventjes 85 schutters.
Een jaar later ging het er nog
lustiger aan toe. Op de schieting van 2
april 1849 werd voor het eerst te Nevele
een "luchtbal" opgelaten. Het was Jan
Baptist Van der Vennet die het tuig maak te. Het bestond uit een papieren omhulsel
in vele bonte kleuren met onderaan een
opening. daaronder hing er een bakje waar in een spong lag volgezogen met spiritus.
Toen de spons brandde verwarmde de vlam de
lucht in de ballon en het tuig steeg op.
Veel volk van Nevele en omliggende gemeenten was die dag op de been om
voor het eerst dit wonderlijk gebeuren te
zien. Statig steeg de ballon hemelwaarts
altijd hoger en hoger. maar plots helde
hij wat over. Het papieren omhulsel
schoot in brand en het gehele tuig viel
als een brandende bal naar beneden. aldus
de notuilen.
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Naast de plaatselijke harmonie
en de muziekmaatschappijen die we reeds
vroe ger vermeldden. kwam ook de mu ziekmaatschappij van Deinze de schieting van
Nevsle opluisteren.
In 1863 nam de gildekamer weer
haar intrek bij L. Claeys aan de brug te
Nevele. L. Claeys had Cannoodt opgevolgd
als herbergier van »Den gouden appel».
Op 25 augustus 1897 kregen de
schutters voor 'het eerst een midda g- en
avondmaal aangeboden. Sindsdien bestaat
de loffelijke gewoonte na elke koningsschieting het gildemaal te gebruiken.
In 1909 werd voor het raam van
het lokaal »I n den gouden appel» een
plank geplaatst die de vorm had van een
hoofd. Daarop waren stukken van één frank
vastgespijkerd. heel de plank vol. Dat
was de hoofdprijs voor het lid dat zic h
toen koning schoot. De konin~ kreeg het
hoofd vol geld als toemaat aangeboden.
De eerste naoorlogse schieting
had plaats den 8 juni 1919 en er waren
1200 fr. prijzen te verdienen. Toen had
men als voorzitter dhr. René Blomme en
als gilds8chrijver Louis Lampaert.
Op de grote schieting van 1925.
toen de Oostbroek vol stond met tenten.
waar men bier en gerookte vis (levaert)
kocht. aan het draai kraam draaide. dozen
omver sloeg en ook ,het kansspel uAnker en
Zon» in de duik speelde. waren de prijzen
voor de schutters als volgt verdeeld
500 fr. vooruit op de 5 hoogvogels en 35
premies van 10 fr. Na de tweede wereld-
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oorlog bedroegen de prijzen 2400 fr. met
een hoge van 250 fr •• de zij vogels elk
125 fr .• 10 premies van 60 fr. en 25 van
50 fr.
Zo komen we stilaan tot het jaar
1961. Op 18 juni van dat jaar mocht de
St.-Sebastiaansgilde haar koninklijke
titel voeren. Bij die gelegenheid organiseerde ze een grote kunstbordenschieting
op de staande wip. Oe hoge had een waarde
van 400 fr. plus een bord, de zijvogels
elk 150 fr. met een bord. Op die borden
stond de nieuwe vlag afgebeeld. Toen was
het bestuur als volgt samengesteld : voorzit ter Gus t a a f Ha u te k eet e • or, der v 0 -0 r zit ter
Petrus Lambrecht, secretaris André Dias.
commissarissen Medard De Neve, René
Hautekeete en René Oe Graeve. vaandeldrager Gaston Telier.
Sinds einde van de vorige eeuw
was de gildekamer gevestigd in de herberg
"St.-Sebastiaan" bij Bernard Voet . gelegen
aan de brug te Nevele. Later uitgebaat
door Wd. Voet . na haar overlijden door
Raymond Voet en na diens overlijden sloot
de echtgenote de herberg in 1965. Van toen
af nam de schuttersgilde haar intrek bij
een lid, Theofiel Van de Velde , uitbater
van de herberg "In het oud Duivenlokaal".
De sierlijke foto's van de vroegere koningen die eertijds de herber g versierden,
werden. bij gebrek aan plaats. bewaard bij
dhr. André Dias.
Een paar jaar geleden werden die
koningen gefotocopieerd voor het archief
van het museum "Rietgaverstede". De notuIlen werden eerst bewaard bij de voo rzitter.
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Affiche van de St.-Sebastiaansgilde die
de grote schieting v an 1883 aankondigt.

G. Hautekeete. en berusten nu bij zijn
zoon René Hautekeete te Landegem. Ook de
notuilen werden gefotocopieerd.
In 1965 werd voor het eerst een
jaarlijkse burgemeesterschieting ingericht ter gelegenheid van de benoeming van
Or. J. Wannyn tot burgemeester van Nevele.
Toen werden kunstborden verschoten waarop
het wapen van de gemeente prijkte. namelijk een gouden veld. rood kruis en vier
rode leeuwen. de tekst luidde "Handboogmaatschappij St.-Sebastiaan 1818. Nevele.
Inhuldiging Or. J. Wannyn. burgemeester".
In de onderrand "Burgemeesterschieting
16-10-1965".
Ter gelegenheid van het honderdvijftig jarig bestaan in 1968 ~erden aan
de leden en op de grote schieting kunstplaketten uitgereikt J ontworpen door dh r .
Marc Oe Ketelaere uit Nevele. Ze stelden
het ~apen van St.-Sebastiaan voor. naffielijk een rood veld. geel kruis met in de
vier hoeken een geel kruis. de tekst
luidde "Handbooggilde St. - Sebastiaan
Jubileumschieting 1818 Nevele 1968". Er
waren 24GO fr. prijzen te verdienen waarvan de hoge 250 fr. waard was. de zijde
elk 125 fr. en er waren 10 premies van
60 fr. en 25 van 50 fr.
Een bloeiende schuttersgilde
heeft ook wel eens met bloedarmoede te
kampen. Om dat enigszins t e voorkomen besloot het bestuur een jeugdafdeling op te
richten. Dat bleek een succes te zijn
want onmiddellijk boden een 10-tal jongeren zich ean. Er werden trainingen gehouden waarop de techniek van het schieten
uitgelegd en beoefend werd. Zo kon men op
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18 juli 1971 voor de eerste maal in de
geschiedenis van de gilde van wal' steken
met jeugdschutters. want weldra waren er
11 vaste jeugdleden. Op die dag volgde
nog een reuzeschieting op 2 wippen met
1000 fr. gratis. verdeeld als volgt. i
de twee hoge 250 fr. elk. de 4 zijde 125
fr. elk. de 4 kallen 100 fr. elk. met nog
3 1 premies van 60 fr. elk en 5 gratisvogels ter waarde van 100 fr.
Oe indeling op de tweede wip
was dezelfde als op de eerste wip.
Heden bestaat het bestuur van
de St.-Sebastiaansgilde uit volgende personen :
erevoorzitter: burgemeester Dr . J. Wannyn.
voorzitter : G. Hautekeete. ondervoorzitter: A. Dias. secretaris: Roger Claeys.
penningmeester : René Hautekeete. commissarissen : R. Dossche. Th. Van de Velde.
Cr. Van Have. vaandeldrager: G. Telier.
UITRUSTING. UNIFORM. VLAG
Reeds van bij de stichting
richtte de waard van de herberg "De Zwaan"
de doelen op vo or eigen rekening. Ze waren
gelegen achter zij n herberg. op een weide
die aan de Zwijnsmarkt paalde. Dat perceel verdween met het graven van het ka ~
naaI van Schipdonk.
Nu diende men uit te zien naar
een nieuw terrein. Sinds 1848 staat de wip
opgesteld in de Oostbroek. een gemeenteweide. Bij de schietwip stond een houten
tent. De eerste huurder was Leon Huys.
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tapper van Nevele en meester-schoenmaker;
hij betaalde er 3fr. per jaar voor.
Na drie jaar bood Serafin Van
der Vennet, een andere herbergier. 3,25
fr . huurgeld. We lezen in de notullen dat
de herbergiers allerlei bokkesprongen uithaalden om toch maar de tent te kunnen
huren. De een bood hoger dan de andere om,
na het uitschakelen van de mededinger,
weer de prijs te verlagen. Hieruit blijkt
dat de schutters gedurende de schieting
dorstige kerels waren. Het hoeft niet te
verwonderen dat elke herbergier gr a ag die
tent uitbaatte en het schuimend nat aan de
schutter bracht.
Dat de wip en tent het z orgenkind waren van de gilde spreekt voor zichzelf. In 1863 koopt men een nieuwe wip bij
August Verschae uit Zomergem voor
678.45 fr. Na enkele tijd bleek ze niet
veel beter te zijn dan de oude. want regelmatig vindt men in de verslagsn dat de wip
het niet doet. In volle schieting van 7
juli 1877 begeeft de wip plots en ploft
naar beneden. gelukkig zonder persoonlijke
ongevallen.
Op 22 juli wordt ze herbouwd
maar dan breekt de »Bchuiver". Na een voorlopige herstelling wordt er in 1880 een
nieuwe schuiver aang e br a ch t. Nu de wip
eindelijk in orde " was gebracht zocht men
finanaiêle middelen om de tent te bouwen .
Daartoe gaf men 91 aandelen uit van 5 fr ••
wat 4 5 5 fr. 0 p br a ch t ; met dat gel d b 0 uw d e
men een nieuwe tent in 1578.
Voor het oprichten en het neerlaten van de wip betaalde men toen de som
van 25 fr. voor een heel jaar.
- 22-

In 1890 worden de wip en de tent
opgelapt. echter niet voor lang. In 1895
weer dezelfde klacht. de wip heeft het begeven. Eindelijk op 25 maart 1901 werd een
totaal nieuwe wip aangekocht bij de constructeur Henri Delaere uit Inge1munster.
Ze is 105 voet hoog (27.10 m) en kost met
het plaatsen 1625 fr. Rechter Haus van
N8ve1e doet een genereus gebaar en schenkt
25 fr. voor die nieuwe uitrusting.
Tijdens de eerste wereldoorlog
werden de activiteiten noodgedwongen stilgelegd. Inwoners die gebrek aan brandstof
hadden. hebben 's nachts de tent afgebroken. Toen de wereldbrand geluwd was. kwam
de gilde opnieuw bijeen. In het eerste
verslag. dat in 1919 werd geschreven. lezen we dat de wip geen schade heeft geleden maar dat er snel een nieuwe tent moet
worden opgetrokken. Nu zou men ze bouwen
in baksteen. Een lening van 1200 fr~ werd
uitgeschreven in aandelen van 25 fr. die
jaarlijks uitgeloot werden. Het nieuwe
gebouw werd in gebruik genomen in mei
1919. Na de tweede wereldoorlog werd het
dak van de tent dat eertijds met stro was
bedekt om de pijlen niet te beschadigen.
vervangen door een waterdicht dak in beton
dat belegd werd met aarde en gras.
In 1970 werd de tent omgedoopt
tot een "kantine". Ze werd bovendien vergroot en van zitplaatsen voorzien en met
steun van het gemeentebestuur op hygiënische wijze uitgerust. Tijdens de zesde
burgemeestsrschieting. waarop 101 schutters aanwezig waren. werd ze geopend. In
dezelfde maand kreeg de gilde een vorstelijk geschenk. Dhr. A. Verplaetse uit
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Hansbeke stond aan de gilde zijn eigen
wip af. omdat zijn schutters club niet
meer bestond. Als voorwaarde stelde hij.
levenslang gratis lid te blijven van de
Nev else gilde. wat natuurlijk aanvaard
werd. Oe Hansbeekse wip verhuisde naar het
schietplein van St.-Sebastiaan te Nevele
op 12 mei 1971. Ze werd opgericht naast de
eerste en heeft een hoogte v an 27.10 m.
Een veiligheidsnet werd gespannen en een
overdekte gang werd opgetrokken. die loopt
van de kantien tot aan de tweede wip.
Voor het eerst in de geschiedenis van de gilde schoot men op 18 juli
1971 op twee wippen ter gelegenheid van de
eerste grote jeugdschieting.
UNIFORM
In de vorige hoofd stukke n hebben
we gezien hoe in de vorige eeuw luisterrijke schuttersfeeste n werden ingericht en
hoe de schutters deelnamen aan feestelijke
optochten en aanko ms ten. Het was dus nodig
dat de schutters een uniform droegen.
Zo besloot de St.-Sebastiaansgilde in zitting van 5 augustus 1838 een
uniform aa n te schaffen. Na veel gepraat
en beraad werd eindelijk het " habit" als
volgt beschreven: een groen "habit n • met
witte broek en zwarte muts. Het laken werd
geleverd door sch utter M. Gallens. De leden waren verplicht hun uniform zelf te
betalen. minder begoede leden kregen een
lening van de kas die ze maandelijks
moesten aflossen. Er werden oo~ 28 sierpijlkokers in hout gedraaid. vers ierd met
koperen pijlvleugels. Ze waren mooi ge-
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schilderd in het wit erl in een sierlijk
ovaal prijkte het wapen van St.-Sebastiaan
met het woord "Nevele". Enkele van die
pijlkokers zijn bewaard gebleven in het
gildehuis, één exemplaar bevindt zich in
het museum "Rietgaverstede". Ze werden na
de tweede wereldoorlog ontdekt in het huis
van dhr. Arthur Dias, die ze terug gaf aan
de gilde en één koker sCDonk aan het mu seum.
Uitgedost met dit uniform en opgetuigd met hun pijlkokers trokken de Nevelse schutters in 1838 naar de feesten
van Aalter en Astene en in 1839 naar Lochristi, waar ze onder het geroep "viva
Nevele" vele prijz~n in de wacht sleepten.
Hoe het verder is afgelopen met dat mooie
uniform wordt nergens meer vermeld. Vast
staat dat de schutters rond de eeuwwisse ling als uniformstuk enkel nog een zwarte
muts droegen.
Heden dragen de Nevelse schut ters een uniformpul19ver met een opgestikt
schild van St.-Sebastiaan en de n~am
"Nevele". Dm met de tijd mee te gaan ge~ft
de gilde de St. - Sebastiaanssticker uit,
die men op de boog of pijlkoker kleeft.
Voor de jeugdafdeling is een zijden wapen
ontworpen uitgevoerd in wit-zwart dat ook
het St.-S e bastiaansschild voorstelt.
SIERSTUKKEN
Reeds van bij de stichting in
1818 werd de gilde bedacht met enkele

sierstukken. Burgemeester Minne schonk
een zilveren vogel als waardigheidsteken
van de koning, gevolgd door een zilveren
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medaille in 1819 waarin de tekst stond :
"St.-Sebastiaansgilde Nevele". Aan een
purperen band hingen de vo gel en de medaille.
In 1852 schonk hoofdman Seriacoop,
ter gelegenheid van zijn huwelijk met
Juffr. Theodorine Van den Berghè, aan de
gilde een zil veren plaat versierd met guirlandes. Aan die plaat werd de reeds bestaande vogel en medaille gehecht (zie
kafttekening) . Heel het stel was nu het
waardigheidsteken van de koning, die het
een v olledig jaar mocht behouden en het
dan diende af te staan aan de nieuwe koning. Dit mooi zilveren stel, waarmee zovele koningen op de gevoelige plaat zijn
vereeuwigd. werd jammer genoeg gestolen in
het gildehuis in 1918, gedurende de aftocht van de Duitse soldaten en werd nooit
meer teruggevonden.
Met de ceremoniestaf van de baljuw verliep het niet veel beter. Deze
zwarte houten staf was versierd met Ben
zil veren plaat in de vorm van een schild
waarin gegrift stond "St.-Sebastiaan" en
langs de andere zijde "1757".
Die plaat was in 1864 nog in het
bezit van dhr. Dias. aldus De Potter en
Broekaert (9), die ze daar nog aanschouwden; sindsdien is ze spoorloos verdwenen .

DE VLAG
De St.-Sebastiaansgilde bezat,
zoals alle veren igi ngen die zi~h respecteren, reeds in 1819 een kleine banier, die
in 1842 werd vervangen door een vlag(10).
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De oude vlag van de gilde (anno 1742), nu
in he~ bezit van een "voornaam" persoon.
Dhr. René Hautekeete ontving onverwacht
deze foto.

Ook de vlag die zoveel maal werd
ontrold en wapperde werd in 1918 gestolen.
Naar wat wijlen Raymond Voet.
lokaalhouder. me eertijds meedeelde. werd
deze vlag te Antwerpen na de eerste
wereldoorlog openbaar verkocht. Dokter
Coene heeft die verkoping bijgewoond maar
kon de vlag niet terugkopen. In het museum voor Volkskunde te Antwerpen berust
een catalogus van de veiling van Frans
Claes. De tekst van de catalogus luidt:

"Musée Frans CZaes "De GuZden Spoor" Ie
partie anvers 27 novembre au 1 d~aembre
1933~ p. 23 no. 108.
NeveZe : GiZde de St.-S~bastien.
Fanion en soie, m~daitZon au St.Sébastien,
aroix de Bourgogne~ armes et aarquis,
Commune de NeveZe 1742."
De firma A. Van Herck heeft die
verkoop uitgevoerd . Bij navraag bleek dat
de vlag werd aangekocht door een "voornaam" burger uit Namen. Na heel wat speurtochten bleek deze vlag in 1940 verdwenen
te zijn. aldus afstammelingen van de koper.
Uit wat voorafgaat blijkt dat de
gilde drie vlaggen heeft gehad : in 1742.
ve r kocht in 1933 te Antwerpen; in 1819. de
kleine banier waarvan men niets weet; in
1842. vlag aangekocht in dat jaar. ofwel
is de vlag van 1742 en 1842 dezelfde waarop men in 1842 het jaartal van de eigenlijke stichting heeft vermeld. Dat is natuurlijk een gissing. vermits het notuIlenboek in 1842 geen beschrijving geeft van
de nieuwe vlag.
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Ter gelegenheid van de koninklijke benoeming in 1961 werd het plan opgevat een nieuwe vlag aan te schaffen.
De Nevelaar dhr. Marc De Ketelaere maakte
het ontwerp# namelijk een groene vlag met
twee boogschutters die het wapen van St.Sebastiaan vast·houden. daaronder een
guirlande met het jaartal· 1818-1S61J de
tekst luidt "St.-Sebastiaan NBvele ". Bij
de inwijding door deken Oe Pauw werd
Gaston Telier de vaandeldrager van de
gilde.
GEBEURTENISSEN
Gedurende het lange bestaan van
de St.-Sebastiaansgilde hebben vele bijzondBre gebeurtenissen zich afgespeeld.
Uit de notuIlenboeken van de
gilde zijn hier een reeks voorvallen opgediept. zowel droevige als vrolijke~ die
een kijk geven op het gildeleven.
We zien zeer vaak dat bij het
afsterven van een bestuurslid door een
ander lid een afscheidsrede gehouden werd.
Zo spreekt Romanus Braet de rede uit bij
het graf van Adolf Minne in 1850J Cyriel
Buysse doet het op het graf van Adolf
Van der Vennet in 1886 (zie bijlage IV)J
Jan Van der Cruyssen doet hetzelfde op
het graf van hoofdman Karel Martin
Seriacoop in 1877J bij het afsterven van
Emiel Blomme houdt August Oe Ketelaere de
afscheidsrede in , 1877J toen Adolf Van der
Cruyssen overleed in 1879 was het weer
Oe Ketelaere die deze droevige plicht vervulde.
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Plezierige gebeurtenissen vielen
ook wel voor. Vermelden we dat in 1820 de
gildebroeders deelnamen aan de grote prijsschieting te Gent, ingericht op 6 augustus
ter gelegenheid van de Nationale Tentoonstelling der Nijverheden. Gent had nog
nooit zoveel schutters samen gezien, velen
waren uitgedost met hun rode, groene en
blauwe uniform. Sommige waren naar Gent
afgezakt met hun muziekkorps. De stad begroette hen met kanongebulder; de gilden
van Brugge, Tielt, Kortrijk, Deinze.
Nevele. Oudenaarde, Ninove, Eeklo. Aalst
en Asse namen aan de schieting deel.
Nevele behaalde er de zesde prijs.
In 1828 trok de Nevelse gilde,
in gezelschap van de muziekmaatschappij
St.-Cecilia met "den IJzerspoorweg". aldus het notuIlenboek, naar de reuzeschieting in Aalter. De schutters droegen "
hun nieuw uniform, ze wonnen er 2 eremetalen voor de schoonste houding en de
meeste schutters; de schieting duurde twee
dagen. Een plaatselijk dichter maakte er
zelfs een gedicht op ter ere van de Nevelaars.
In oktober van hetzelfde jaar
gingen ze naar Astene en wonnen er een
zilveren medaille, merkelijk kostbaarder
dan die van Aalter. aldus het notuIlenboek.
In 1839 ' waren ze te gast in
Lochristi en kregen er een eremetaal.
Toen ze uit de "char-~-bancs" stapten riepen de plaatselijke schutters "viva
Nevele".
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Vreugdevoller ging het eraan
toe bij Gaston Richard. herbergier te
Nevele. in 1848. Na de grote schieting gaf
de gilde er een groots bal. vele vreemde
dames en cavaliers kwamen op bezoek en
het feest duurde tot t s morgens vroeg.
In 1845 vierde de gilde het jubelfeest van het sO-jarig lidmaatschap van
Bernard Gallens. De maatschappij van Toon kunde met haar hoofdman Louis Buysse vergezelde de schutters naar de woning van de
jubilaris. Met hun mooie marsen zorgden ze
voor de muzikale omlijsting.
Op 26 december 1967 trok de gilde naar Deinze en overhandigde aan de
Maatschappij "Vooruit" een eremetaal met
als inschrift "Erkentenis aan Vooruit
Deinze-Sebastiaan Nevele 1867".
Oe Nevelse schuttersgilde bezit
de oudste foto die ooit te Nevele is opgenomen. Op 25 augustus 1891 schoot Bernard Voet zich voor de derde maal koning.
daarom werd hij tot Keizer van de gilde
uitgeroepen; hij werd op de schouders van
de leden naar zijn "paleis" gedragen bij
zijn keizerin "Clemence". Na het feest dat
volgde besloot de gilde zich . te laten
"lichttekenen"; elk lid zou een afdruksel
b3komen tegen de prijs van 1.5 fr.
Oe opname werd volgens de regels
van de kunst uitgevoerd door August
Michels van Deinze. die naar Nevele kwam
om de gilde te vereeuwigen. Die eerste
foto werd opgenomen in "Nevele in oude
prentkaarten" (11).
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In 1899 werd hulde gebracht aan
de geheimschrijver en schatbewaarder
August De Ketelaere voor zijn 25-jaar lidmaatschap. Op het jubelfeest sprak notaris
Van Roy de gelegenheidsrede uit.
In de jongste geschiedenis was
de benoeming tot "koninklijke" maatschappij in 1961 aen belangrijke gebeurtenis
voor de schuttersgilde. De voorzitter
Gustaaf Hautekeete. penningmeester Raymond
Voet en de secretaris André Dias ontvingen
uit de handen van de Heer Gouverneur van
de Provincie Oost-Vlaanderen het brevet.
waarbij zijne Majesteit de Koning de toelating verleent aan de gilde van Nevele
de titel "koninklijk" te voeren.
Voor dit heugelijk feit werd
een nieuw vaandel ontworpen. dat met
luister door de leden naar de kerk werd
gebracht. waar deken De Pauw tot de zegening overging. Daarna werd de Maatschappij voor een heildronk ·op het gemeentehuis ontvangen door btirgemeester De Pauw.
de schepenen Wannyn en Van Haver en
secretaris A. Van de CasteeIe.
Op 16 juli 1968 werden de leden
van de gilde. tijdens het feest ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. weer
op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Wannyn. de schepenen Van Haver en
Schelstraete en secretaris P. Van de
CasteeIe. De burgemeester sprak zijn fierheid uit. de oudste vereniging van zijn
gemeente te mogen ontvangen. Hij reikte
de zilveren medaille van N.I.L.O.S. uit
aan dhr. A. Dias voor zijn meer dan 25jarige activiteit als bestuurslid. Aan
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dhr. R. Voet werd ze postuum overhandigd.
Het jongste vermeldenswaardige
feit was het Europese jeugdkampioenschap
te Duinkerke op 30 juli 1972. De gilde van
Nevele nam eruan deel met één jeug~schut
ter. namelijk dhr. Jan Hautekeete. zoon
van de penningmeester. Tijdens de vierde
ronde schoot de jeugdige schutter zich
jeugdkampioen; dat was de vrucht v an ruim
twee jaar oefening. Een week later schoot
hij zich "Keizer v an het Meetjesland" bij
de seniors. Dm dit buitengewoon feit te
vieren werd de jonge kampioen samen met
zijn ouders en de leden van de gilde ontvangen op het gemeentehuis door burgemeester Wannyn. de schepenen Schelstraete
en Van Haver. secretaris P. Van de
Casteele en de volledige gemeenteraad. Bij
dit uitzonderlijk gebeuren werd een kunstbord uitgereikt.
Moge de aloude Koninklijke
St.-Sebastiaansgilde. met de kenspreuk
"Elk om het best ofte de Nayverige". nog
vele jaren aan haar schutters een aangename ontspanning bieden. tot aanzien van de
gemeente Nevele
+
+

+
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Bijlage I
Name!!.- van de Koningen van de
St. - Sebastiaansgilde
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

Jan Baptiste Goetgeluck
Jacques Frederick
niet
niet
niet
niet
niet
L. Van Lerberghe
P. Van der Cruyssen
Eduard Gallens
Jan Natte
P. Van der Cruyssen
Eduard Gallens
niet
niet
Felix Cannoodt
Amand Wijngaert
Adolf Van der Cruyssen
Bernar.d Van der Vennet
Amand Wijngaert
Martin Van Nevel
Martin Van Nevel
Eduard Van der Vennet
August Hauwe
Adolf Van der Cruyssen
Bruno Van Gansbeke
Leo Lovaert
Leo Dias
August Hauwe
Adolf Van der Cruyssen
Bruno De Groote
Bruno De Groote
Bruno De Groote
Armand Van der Cruyssen
Leon Caeckaert
Rom a i n Bra e t
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1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1IJ80
1881
1882
'j

883

1884
1885
1886

1887
1888
1889

1890
1891
1892

1893
1894

Leon Huys
Armand Van der Cruyssen
Bruno De Reu
niet
niet
niet
Karel Kindt
Felix Van Nevel
Felix Van Nevel
Karel Kindt
Bruno Van den Berghe
Jan Frans Schelstraete
Emiel Blomme
Ademar Camile Van der Cruyssen
Jan Frans Schelstraete
August 'T Hooft
Jan Bafort
Emiel 6lomme
Emiel Lampaert
Ademar Camiel Van der Cruyssen
Prosper Dias
Prosper Dias
August De Ketelee r e
niet
August Meiresone
Karel 'T Kindt
Theofiel Van der Vennet
August De Ketelaere
Theofiel Braet
Prosper Van Wanterghem
Honoré Hautekeste
Jan Baptiste De Boever
Corneille Van Roy
Bernard Voet
Leon a rd Pat t y n
Bernard Voet
Bernard Voet
Bernard Voet
August De Smet
Honoré Hautekeete
Jules Van de Putte
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1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
192 3
1924
1925
19 26
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

August De Smet
Evarist Verstraete
Evarist Verstraete
Bernard Pat ty n
Raphaël Braet
Evarist Verstraete
Alfons Van Roy
Cyrille Oe Smet
Corneille Van Roy
Jules Van der Vennet
René Blomme
Theodor Oe Meyer
Raphaël Braet
Désiré Van Vlaenderen
Jan Verstraete
Henri Martens
Frans De Ketelaere
Achiel De Dapper
Camiel Vanacker
niet
niet
niet
niet
niet
René Blomme
Henri De Graeve
leonce Mortier
Frans De Ketelaere
Antonius De Ketelaere
Jules De WalIe
Jules De Walle
Raymond Voet
Jules De Walle
Raymond Voet
P,nd ré De Ketelaere
Emiel Van den Berghe
leonce Mortier
Danië 1 Coene
Leonce Mortier
Aug ust Kerres
Maurice Van Haezebroeck
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1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
196 4
1965
1966

19 6 7
1968
1969
1970
1971
1972
1973

19ï4

Maurice Van Haezebroeck
Albert Kerres
Gaston Oias
Jules De Walle
niet
Petrus Lambrecht
Albert Kerres
Jules De IJJa11e
niet
René De Gra e ve
René \Ni lle
Petrus Lambrecht
Julas De Wa11e
René ~Ville
René Wille
Gustaaf Hautekeete
René De Graeve
Petrus Lambrecht
Frens Van Speybro8cK
Hilaire Van Speybroeck
Petrus Lembr ec ht
Petrus Lambrecht
Omer De Keyzer
Petrus Lambrecht
Gustaal HauteKeete
Petrus Claeys
André Oias
René Hautekeete
Roger Oossche
Gaston Telier (zoon)
Marcel Schijvens
Jan IJJ a n n y n
Roger Oossche
André Oias
Maurice Va n Thuyne
Willy De Neve
Jozef Oevogelaere
Gaston Telier (zoon)
Mauric8 Lootens
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Lijst van de Keizers
1850 Bruno De Groote
1891 Bernard Voet
Europees Jeugdkampioen
1972 Jan Hautekeete
Keizer van het Meetjesland
1972 Jan Hautekeete

+

+

+
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~ijlage

II

Le de n aa nt::ll V'3 n d8
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
18 47
1848
'1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

22 leden
24
27
25
22
17
geen
g ee n
17
19
22
20
26
29
29
25
25
22
18
25
26
25
25
23
18
2'1
22
22
23
.16
15
11
11
geen
geen
27

St.-S8hasti~Bnsgilde

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
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32 leden
24
32
37
38
37
39
40
40
38
36
35
36
33
30
37
34
33
32
37
35
35
38
38
34
33
31
30
28
30
34
44
49
48
49
53

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

55 leden
57
63
64
58
59
55
52
55

55
47
46
46
40
38
36
28
33
geen
geen
geen
geen
22
29
31
31
33
34
32
33
31
32
36
36
35
33
31
30
33
32

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
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32 leden
30
28
25
25
28
30
29
28
28
26
. 26
25
22

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

24 leden

18 ereleden
21
21
22
22
21
23
23
28
28
28
28
28
29
26

31
~o:)
~'-'

36
39
39
45
48
45
47
41
42
36
31
27
31
30
26
28
30
31
29
36
29

2ï
27
31
30
28
37
30
29
32

1 1 jeugdleden
17
15

+
+

+

-43-

~

.

~I

0)

.,
!

tn

L

N

:x:
.....

;

W ~~
Cl W

Z

<I:

Z

4~{

(

....
<~

1.11

~ Vl
;:.
.
X
l.U

l-

::.:

r-

....

u ;::)
[....; :r
Cl: (.\
V'I
~lJ

>
0

J
LO

(.

~___

--

Ol,

·- ------if' m.
_~ ____S\

(

!

r

L006~
I··i

~

I

Ul
U.

z

a::
C)

0
:'Je

<t: "Z

.-....

~

:x;

W

:;e ::_ 1

(.,

fo".

)

liJ
Cl

z Ud

I

.)

i

UJ !-

:.r:

L0 (;
I ~t

).

'U Vl

,-W

tOgo
/

4:

CC
4.. UJ

-i

1

U)

Z

Q

.--f

''------..
./

...:t
«
<t: ;::

..J

Z

1- OL. ,

<::

>u.:

>- :z

f--.

'-'--'\

j05.

~.

f-OS,
I-

~OL,
09,

Bijlage IV
Rede uitgesproken door Cyriel Buysse op
het graf van Adolf Van der Vennetop
28.2.2866
'T is met een diep gevoel van
rouwen pijn in I t hart. dat ik hier vOOr
dit zoo vroeg geopend graf kom staan. om
in naam der Maatschappij St. Sebastiaan
en in mijn eigen naam als vriend een
laatsten en uiterst droevigen plicht te
vervullen. - Adolf is niet meer - Hij die
al lachend zijne levensbaan doorwandelde.
hij. die vol kracht en vol gezondheid den
laatsten scheen te moeten zijn welken de
dood aanraken kon. is schielijk aan de
teerderheid van vader en moeder. van
zuster. van broeders en vrienden geschaakt. schier ontstolen.
Helaas! zulke vrienden. zulke
verliezen. kunnen wij niet diep genoeg
betreuren.
Hij was vrijzinnig van gedacht.
hart. kende noch haat noch nijd. van
hem mag men met waarheid zeggen. dat hij
geens vijanden telde.
z~Jn

Arme Vriend. lieve Adolf. gewis
werd u der werelds smart ontspaard en
zijt gij zo vroegtijdig heengegaan om een
veel beter leven te genieten. doch wat er
ook van zij, toch blijft uw duurbaar
denkbeeld onvergeetbaar in ons hert geprent al zien wij u niet meer.- Op uw
graf zullen oprechte tranen van droefheid
rollen mijn vriend en wanneer wij voortaan uwe uiterste rustplaats voorbij zul-
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len gaan. zullen wij steeds met innige
ontferming aan u denken en hopen van u
toch wel eens we~er te zien.
Daarom roep ik u geen vaarwel
liefste Vriend. maar enkel tot wederziens
- Adolf tot wederziens.
+

+

+
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Bijlage V
Het huidig bestuur van de Koninklijke
St.-Sebastiaansgi1de 1974
Erevoorzitter

Dr. J. t>Jannyn.
burgemeester.
Gustaaf Hautekeete.
André Dias.
Roger Claeys.
René Hautekeete.
Roger Dossche.
Theofie1 Van de Velde.
Christiaan Van Hove.
Gaston Telier.

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen
Vaandeldrager

+
+

+
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Bijlage VI
Lijst van de leden-schutters. ereleden en
jeugdschutters van de St.-Sebastiaansgilde
van Nevele. Het jaar van intrede en van
ontslag wordt aangegeven. Bij de huidige
leden staat als laatste jaartal 1974.

A
Aury Charles 1851-1855
B
Baele Petrus 1876-1887
Bautens August 1929-1938
Beaufort Jan 1864-1876
Felix 1911-1946
Becu Leon 1828-1840
Bekaert Bruno 1830-1840
Bettens Camiel 1892-1897
Billiet Bruno 1901-1903
Paul 1942-1948. 1956-1960
Blomme René 1892-1941
Felix 1830-1841
Emiel 1861-1877
Karel 1860-1920
Albert 1890-1906
Bogaert August 1837-1838
Bosscaert August 1896-1902
Botterman August 1861
Braet Raphaël 1898-1914
Romaan 1844-1857
Theofiel 1879-1914
Broché Leonce 1911-1939
Bruggeman August 1825-1829
Julien 1972-1974
Bruneel Edmond 1882-1884
Brusseel Jan 1839-1841
Bulkens Jan Francies 1852-1855
Bultinck Celestine 1873-1898
Burgraeve Adolf 1837-1838
Buysse Cyriel 1883-1909
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C
Caeckaert Leonard 1850-1853
Henri 1866-1871
August 1860 -1909
Jan 1880-1881
Felix 1880
Caes Petrus 1962
Callens Ferdinand 1892-1898
Eduard 1899-1902
Cannoodt Jacques 182 5-1840
Louis 1825 -184 0
Claeys Leo 1 846-1848
Evarist 1893 - 1906
Charles 1893-1930
Roger 1 855-1974
René 1959 -1974
Cyrille 1958-1960
Emanuel 1876-1900
Emiel 1876-1885
Orner 1929-1934
Cocquyt Jules 1853-1958
Kamiel 1953-1958
Camiel 1957-1972
Roger 1957-1974
Coen Valère ~957-195g
C~ene Daniël 1921-1933
Colle August 1838-1840
Charles 1899-1900
Felix 1878-1898
Coppens Theofiel 1893-1902
Coussens Jules 1946
D

De
De
De
De
De

Boever Jan Baptist 1876-1901
Bu yck André 1966-1969
Cocker Emiel 194 2-1949
Coninck Désiré 1933-1949
Coster Robert 1970-1974
Hippoliet 1847 -1863
De Dapper Achiel 1908 -1926
De Decker Charles 1845 -1849
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Oe Deurwaerder August 1861-1892
De Graeve Henri 1920-1923
René 1921-1974
Daniël 1961-1963
Noël 1961
Raphaël 1969
Ghislain 1971-1974
De Groote Bruno 1845-1865
Prosper 1959-1962
De Jaeger Louis 1825-1836
Junior 1826-1828
De Kerkhove d'Oeselg8m 1870-1876
De Ketelaere Antoine 1923-1951
Alfons 1923-1960
André 1926 -1964
Gentiel 1930-1938
Frans 1897-1958
August 1874-1906
De Keyzer Edmond 1892-1898
Eugeen 1892-1894
Kamiel 1944-1948
Jules 1920-1930
Omer 1954-1974
De Kezel Frans 1863-1885
Oela Ruelle Prosper 1943 -1947
De Leille Karel 1861-1865
De Loof Judocus 1860-1883
Emiel 1884-1898
8ernardus 1863-1869
Frans 1863-1866
De Matour Charles Louis 1871
De Meester Leon 1863-1869
De Meester Remi 1921 -1926
De Meulemeester 1860-1862
De Meulenaere Richard 1967-1974
De Meyer Theodor 1872-1909
De Mulder Karel Louis 1864-1873
De Muynck Lieven 1837 -1842
De Neve Medard 1956-1974
Deolet Alois 1933 -1942
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Oe Paepe Frans 1863-1870
Oe Pestel Felix 1930-1933
René 1935-1938
Jozef 1955-1964
Oernemaere Louis 1837-1840
De Reu Bruno 1851-1857
Oe Ronne oésiré 1863-1878
Oe Smet August 1888-1900
August 1930 - 1937
Oe Smul Mauriee 1949
Oe Vlieger Karel 1867 - 1872
De Voet Oésiré 1860-1869
Devogel~ere Jozef 1970-1974
De Voge laere Romain 1956-1961
De Vos Felieien 1958-1962
Oe Waegenaer 9 Louis 18jO -1872
Oe Walle Jules 1905-1964
De Walsehe Louis 1935-1964
De Win ne Henri 1910-1948
De Witte Mareel 1953-1967
Ohaenens Antoon 1953-1960
Omer 1937-1966
Ohaeyere Louis 1825- 1328
Frans 1837 - 1845
Dhondt Frans 1970 - 1974
oias Leo 1828 - 1851
Prosper 1867-1894
Omer 1893-1908
André 1923 -1974
Arthur 1929 - 1934
Gaston 1931-1944
Dobbelaere Martin 1967-1974
Oobbels Bernard 19 24-1932
Guilliome 1930-1932
Doss ers Camiel 1895-1910
Emiel 1896 -19 10
Roger 1962-1974
ouehateau Leon 1896 - 1908
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F

Faut August 1867
Fermans Camisl 1931-1934
G

Gallens 8ernard 1525 - 1828
Eduard 1826 - 1835
Leon 1839-1848
Geirnaert Irene 1967-1969
Geldhof Louis 1825-1838
Goeteyn Constant 1893 ~ 1914
Goetgeluk Frans 1827-1828
H

Haenebalcke Arthur 1953-1964
Haesebyt Emiel 1860-1862
Haus Ernest 1882-1906
Hautekeete Gustaaf 1942-1974
Roger 1953-1955
René 1956 - 1974
André 1968-1974
Heirbrandt Albert 1963
Heynze Frdns 1954
Hourdaen Victor 1fl86-1B95
Huys LeD 1844-1862
K

Kauwe August 1837-1847
Ker r es August 1902-1941
Albert 1935-1956
Kneuvels Ambroos 1893-1925
Kam iel 1 9 0 1 - 1 9 3 1
Kops Alfred 1883 - 1888
L

Lambrecht Emiel 1906-1914
Odiel 1929-1932
Petrus 1932 - 1966
Lampaert Emiel 1860 - 1902
Louis 1890-1943
Gaston 1926 - 1936
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Langeraert Emiel 1906-1914
August 920-1931
Lauwers Albert 1957-1963
Levent Baziel 1957 - 1958
Lootens Maurits 1971 -1974
Lovaert Leo 1833-1854
Loveling Herman 1835 -184 0
M.

Madou Jan 1844-1855
Maenhout Marcel 1951-1958
Maere August 1860
Felix 1867-1881
Adalf 1870-1872
Maertens Henri 1902-1935
Meganck Honaré 1882
Lea n 1970-1974
Mehuys Gentiel 1952-1970
Meiresone August 1876-1906
Michiels Henr i 1928-1933
Minne Charles 1825 -1829
Mauis 1825-'11328
Gustave 1841-1851
Adolf 1564-1894
Morsel Edgard 1942-1966
Mortier Jules 1887 - 1906
Leonce 1909-1948
Gerard 1960
Mulle de ter Scheuren Leonce 1872-1874
N

Naessens Valère 1911-1930
Omer 1924-1829
Natte André 1825

o
Onderbeke August 1953 -1963
Ongena Eduard 1892 - 1894
Oppe el Charles 1825-1830
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P
Pattyn Adolf 1876-1879
Pierre 1883-1886
Pauwels Maurice 1947-1956
Peemans Adolf 1902-1912
Peeters August 1835-1842
Permatier Karel 1860-1869
Philippart Maurits 1899-1908
Pieters Felix 1826-1828
Planqkaert Jozef 1910-1930
Priem Adolf 1876-1879
Pussemier François 1891-1906

R
Richard Gaston 1847-1850
Rom Richard 1881-1884

S
Schatteman Jan 1861
Adolf 1883-1886
Leon 1942-1945
Schelpe Frans 1825-1850
Victor 1827-1845
Schelstraete Jan Frans 1866-1874
Jan Baptiste 1853-1880
Schijvens Marcel 1966-1974
Seriacoop Karel Martin 1870-1877
Edgard 1892-1908
Joseph 1825-1828
Charles 1825-1849
Snoeck Ernest 1891-1910
Florimond 1891-1910
Emiel 1897-1912
Valentin 1957-1963
Speybroeck Oscar 1956-1960
Standaert Astere 1936-1966
Steyaert Achiel 1924-1931

T
Tamagnie Antoine 1845-1847
Tayck Charles 1850-1851
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Teirlijnck Viktor 1863-1876
Telier Gaston 1956-1974
Tesselij Jozef 1860-1876
T'Hooft Auguste 1851-1883
T'Kindt Leon 1896-1907
Karel 1860-1880
U

Union Dmer 1943-1944. 1950-1959
V

Van Aal Oswald 1960
Van Acker Corneille 1908-1919
Van Braeckel Jules 1942-1944. 1952-1954
Baziel 1949-1971
Georges 1953-1966
Jan 1958-1966
Van Broeckhoven Raphaël 1970-1973
Van Compostelle Charles 1849-1853
Van Crombrugge Joseph 1863-1874
Van de Kerkhave Petrus 1825-1827
Van de Putte Jules 1878-1902
Van de Velde Adolf 1949-1960
Theofiel 1956-1974
Van de Voorde Jan Baptiste 1860-1874
Van de Walle Albert 1935-1961
Van den Berghe Gustaaf 1899-1914
Emiel 1908-1942
Bruno 1861-1883
Van Den Heuvel Joseph 1882-1908
Van Der Bruggen Frans 1873-1874
Pieter 1873
Van Der Cruyssen Adolf 1825-1868. 18761879
Jan 1825-1854
Pieter 1826-1878
Ademar Camille 1854-1910
Am an d 1855 - 1857
Jan Frans 1861-1877
Van Der Haegen Bernard 1869-1905
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Van
Van
Van
Van
Van
Van

Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van

Van
Van

der
Der
Oer
Der
Der
Oer

Haegen 8ernard 1932-1933
Heijden 8aziel 1880-1885
Ougstraete Jan 1827-1841
Poel Edward 1868-1871
Schichele Jules 1894-1906
Vennet 8ernard 1835-1857
Eduward 1835-1853
Seraphien 1844-1853
Felix 1850-1853
Jan 1866-1881
Celestine 1863-1866
Karel 1860-1865
Jules 1878-1905
Theophiel 1876-1886
Henri 1844-1853
Doorn Lieven 1825-1829
Dorps Charles 1867-1868
Haecke Theophiel 1899-1900
Haeverbeke 1946-1949
Haezebroeck 8ernard 1932-1933
Charles 1899-1902
Heule Victor 1895-1909
Hoorebeke Camiel 1929-1932
Haute Renild 1958-1974
Hove Cristiaan 1961-1974
Gansbeke 8runo 1837-1849
Kerrebroeck Adiel 1967-1969, 19721974
Maldegem Pieter 1825-1829
Nevel Karel 1837-1883
Martin 1838-1849
Baziel 1868-1885
Patrus 1860-1862
Felix 1860-1862
Constant 1872-1911
Jan 1871-1898
Emiel 1911-1929
Remé 1933-1936
Roosbeeke Octaaf 1952-1956-1972-1974
Rooy Corneille 1898-1914
Robert 1906-1914
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Van Speijbroek Remi 1921 - 1923
Hilaire 1949 - 1964
Frans 1953 - 1967
Van Thuyne Maurits 1868-1974
Van Vinkt Emiel 1899-1912
Van Vooren Henri 1906-1920
Van Vynckt Karel 1860-1874
Van Wassenhove Josef 1909-1911
Octaaf 1895-1903
Van Wonterghem Jan 1864-1869
Trifon 1890-1909
Prosper 1877-1887
Verbiest Arthur 1880-1882
Verbouwen Julien 1969 - 1970
Vereecken Alfons 1921-1928
Vergauwen Richard 1898-1908
Vsrhelst Paul 1967
Verle r ghe Petrus 1825-1827
Verm Gele Raymond 1953 - 1957
Verplaetse Julien 1971-1974
Verschaeve Erngst 1961-1969
Verstraete Jan 1892 - 1931
Verwee Karel 1861-1884
Voet Seraphiene 1870 - 1874
Bernard 1884-1810
Raymond 1892-1966
Volckaert Eug88n 1942 - 1943

W
Wijngaert Amand 1834-1844
Wille René 1944-1953
Wulteput André 1964-1967
Lij s t van de Ereleden

A
Arnouw Petrus 1951
Irène 1952 - 1974
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B
Biebuyck Kamiel 1952-1964
Blomme Etienne 1957-1960
Boone André 1955-1974
Brusseel Elza 1952-1960
Buyck Robert 1950-1973

C
Cleve Frans 1950
Cocquyt Aimé 1950-1965
Colman Jozef 1961 - 1964

o
De
De
De
De
De

Blaere Albert 1968-1974
Clercq Antoon 1971-1974
Ketelaere Astère 1954-1962
Meyer Roger 1974
Neve Medard 1950-1974
Willy 1951 - 1974
Willy 1971-1972
Deolet Roger 1971-1974
De Paepe Julien 1963-1974
De Pauw Oaziel 1950-1971
Ademar 1850-1970
Wilfrid 1959-1974
De Pestel Cyriel 1950 - 1951. 1966
De Smul Maurice 1950-1953
De Winne Carlos 1968-1974
Dhondt Gerard 1961-1974
Dias Arthur 1950-1974
Carlos 1956-1974
Willy 1959-1974
Dobbelare Georges 1952

G
Geiregat Eric 1974

H
Heinze Frans 1950-1951
Hellebout Jozef 1952-1965
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K
Kuipers Jaak 1971-1974
L

Lampaert Roger 1950-1965
Lootens Gilbert 1966-1974
Astère 1967-1974

F
Foncke Aimé 1950-1972

M
Mortier Omaar 1965-1974
Gilbert 1965 - 1974
Marcel 1971

N
Naessens Victor 1950-1974

P
Pauwels Jérome 1964-1970
Planckaert André 1953-1~54
S

Sanders Léo 1972-1973
Saver André 1950-1974
Schaeek Guido 1874
Schelstreete Jules 1959-1974
Steyaert Prosper 1950-1952
Jozef 1954-1973
V
Van Oaele Antoon 1974
Van De Casteele ~stèr8 1950-1964
Patrik 1968-1974
Van den Berghe Jules 1971-1974
Van De Voorde Gerard 1971
Van Haver Emiel 1959-1974
Van Lerberghe Emiel 1963-1974
Van Nevel Gerard 1971-1974
Van Parijs Gaston 1971 - 1974
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Van Wonterghem Ghislain 1959-1963
Verplaetse Robert 1957-1973
Adolf 1952-1954
Vervaecke Ilbert 1971-1974
IJ

Wannyn Jan 1950-1974
Westerlinck Louis 1950-1974
Jeugdschutters
Boone Luc 1973-1974
Claeys Eric 1972-1974
Thery 1972
De Coster Jan Pierre 1970-1972
De Meulenaere Jan Paul 1972-1974
De Schrijver Franky 1973-1974
Hautekeete Jan 1970-1974
Ria 1972-1974
Kneuvels Jany 1972-1973
Laatens Geert 1972-1974
Werner 1972-1974
Mestagh Gilbert 1972-1974
Schelstraete Erwin 1972-1974
Ca rl 1973-1974
Schijvens Jan 1973
Van Haute Eric 1972-1974
Van Oyen Patric 1972-1974
Danny 1973-1974
Francy 1973-1974
Vynck Jan 1973-1974
+
+

+
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(1) Stadsarchief Gent, Stadsrekeningen
(1380-1382). reeks 19, nr. 4, p. 57.
(2) LUC MATTHYS, De Guldebroeders van den

Edelen Cruusboghe van Mijn Heere .Sente
Jooris binnen der Stadt Vrijhede ende
Poort van Deynse in Vlaenderen~
in
Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad
Deinze en van het land van Leie en
Schelde~

Kunst- en Oudheidkundige
Kring Deinze, nr. 13. 1948, blz.49-50.

(3) Ledenboek van da St.-Sebastiaansgilde
te Nevele. Het dokument verbrandde in
1918 in het Gil~8huis. Een copie van
enkele bladzijden wordt bewaard in het
Museum "Rietgaverstede" te Nevele.
(4) Aankondiging in de Gazette van Gent
van 6 september 1806.
(5) De oorspronkelijke notuilenboeken zijn
in het bezit van de St.-Sebastiaansgilde.
(6) A. JANSSENS, De Burgerwacht van Nevele
gedurende de cnlû,entelingsjal>en 183031~ in Appeltjes van het Meetje8land~
vII (1955).
(n

GH. PO TVL IE GHE, De fami lie

orgel- en

Lovaert~

beiaardbouwers~

extra-aflevering van "Het Land van Nevels",
juli 1972.

(8J J. TAL::LDEMAN. Cyriel Buysses "Versla-

gen over den Gemeenteraad van Nevele"
in Het Literaire Leven in het Land van
Nevele~

monografj.eën van de Heemkundige Kring "Het Land van Nevele". I.
1972. blz. 42-52.
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(

9)

F.

DE POTTER.

J.

denis van Neve Ze"
(10)

(11)

BROECKAERT. GeschieGen t. 1867.

Notullenboek van de St.-Sebastiaansgilde. oude reeks; bestaat uit twee
exemplaren.
A.

JANSSENS.

TAELDEMAN, NeveZe in
Zaltbommel, 1973.

J.

oude Prentkaarten"
+

+

+
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