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Wie wij zijn. 
 
Het gildeleven is gebaseerd op christelijke en humanistische 
principes met als grondtoon het bevorderen van de broederlijkheid 
onder de leden.  De gilde staat open voor iedereen, man of vrouw, 
jong of oud, uit Herentals en omliggende die haar doelstellingen 
onderschrijft. 
De gilde is een gezelschapsvereniging ; door het beoefenen van 
een aantal gemeenschappelijke activiteiten ontstaat bij de leden een 
vriendschappelijke band en voelt men er zich thuis. 
 
De activiteiten van de gilde zijn gericht op het behoeden en 
bewaren van de tradities van het Kempische gildewezen.  De gilde 
heeft een rijk historisch verleden en we willen dit koesteren maar 
ook bestendigen en vernieuwen.  
We doen dit door het organiseren van, en deelnemen aan 
evenementen, waarbij,  volgens oude en nieuwe voorschriften, de 
gildeprincipes worden beleefd en uitgedragen. 
Tijdens feestelijke aangelegenheden wordt de oude Kempische 
kledij in ere gehouden. 
 
De Sint-Sebastiaansgilde van Herentals telt momenteel een 60-tal 
leden. 
De gilde is lid van de Hoge Gilderaad der Kempen die de activiteiten 
en gebruiken van een 70-tal gilden in de Kempen coördineert en 
ondersteunt. 
De gilde is lid van de Cultuurraad van Herentals. 
Historische achtergrond 
Ontstaan in de 13° eeuw  waren de gilden 
oorspronkelijk schuttersverenigingen ter 
verdediging van de gemeenschap.  Zij 
kenden een grote bloei in het hertogdom 
Brabant vanaf de 15° eeuw en vormde n 
een belangrijk deel van het volksleven. 
De oudste vermelding van de gilde in 
Herentals dateert van 1404.  In 2004 
vierden we dan ook ons 600-jarig bestaan  
De Franse Revolutie schafte de gilden af. 
Op het einde van de 19° eeuw werden veel 
gilden heropgericht.  In Herentals gebeurde 
dit reeds rond 1850. 
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Wat de gilde doet 
 
Tegenwoordig hoeven wij de stad niet meer te verdedigen. 
Wij houden ons druk bezig met onderstaande activiteiten. 
 
Boogschieten 
 
Het “wapen” van onze gilde is de handboog.  In de moderne versie 
is de eenvoudige rechte handboog geëvolueerd naar de 
gesofistikeerde recurveboog. 
Tijdens de normale wedstrijden wordt op doel geschoten op 25 
meter afstand ; alleen bij de koningsschieting wordt op de gaai 
gemikt die zich op een staande wip op 21 meter hoogte bevindt. 
Tijdens de winter wordt wekelijks indoor geoefend in het Bloso 
sportcentrum van Herentals.  Oefeningen wordt afgewisseld met 
wedstrijden voor de titel van gildeprins. 
Tijdens de zomer oefenen wij in de pittoreske tuin van het Begijnhof 
te Herentals waar wij een vaste schietstand en een staande wip 
hebben. 
Tijdens de zomer neemt de gilde ook deel aan de 
schutterswedstrijden ingericht door de Verbroedering van de 
Zuiderkempen.  Ongeveer elk weekend worden schietspelen in 
openlucht, ingericht telkens in een andere gemeente van de regio.  
Een 15-tal gilden kampen er om prijzen. 
Wij nemen ook deel aan de jaarlijkse schutterswedstrijd van de 
Hoge Gilderaad der Kempen. 
De Sint-Sebastiaansgilde van Herentals heeft een reputatie te 
verdedigen : regelmatig kaapten wij eerste prijzen weg.  Momenteel 
tellen wij een 15-tal actieve schutters. 
 

                   Schietstand begijnhof 
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Dansen 
 
Onze dansers herscheppen de 
oude Kempische dansen (walsen, 
kadrils,...) die eertijds bij 
verhuizingen, bruiloften en 
festiviteiten werden uitgevoerd.  Zij 
doen dit in de traditionele kledij. 
In de winter worden de dansen 
ingeoefend in het paviljoentje van 
het Begijnhof. 
De dansen worden gedemonstreerd 
bij feestelijke gelegenheden.  Men 
neemt ook deel aan de wedstrijden 
op Kempische Gildefeesten en aan 
de dansnamiddagen ingericht door 
de Hoge Gilderaad. 
De laatste jaren werd, bij gebrek 
aan dansers regelmatig 
samengewerkt met dansers uit 
omliggende gilden van Gierle en Tielen. 
 
Maar omdat het aantal dansers te klein werd is de danstraditie 
onlangs stopgezet.  We hopen op betere tijden met jongere benen. 
 
 
Representatie 
 
De gilde treedt regelmatig naar buiten. 
Zij representeert de stad Herentals en het Kempische Gildewezen 
tijdens optochten en processies. 
Zij treedt op als ambassadeur van Herentals bij jumelages en 
feestelijkheden. 
 
Tijdens deze evenementen stapt de gilde op in vol ornaat : de 
vlaggendrager ontvouwt  ons gildevaandel, de koning en keizer 
showen hun kostbaar zilver , de schutters dragen het beeld van 
onze patroon Sint-Sebastiaan, alle gildebroeders en –zusters zijn in 
kledij,....   
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Zo stapt de gilde op : 
 

• Bij wedstrijden “schoon 
inkomen” tijdens de 
Kempische gildefeesten. 

• In de processie du Car d’Or 
van de stad Mons, stad van de 
patrones van Herentals. 
(zo om de 5 jaar) 

• In de sacramentsprocessie op 
 het Begijnhof.  

• Bij gildefeesten in Nederland : 
Deurne, Sittard,  
‘s-Hertogenbosch,... 

• Bij de viering van een nieuwe  
koning. 

• Bij verbroederingen van de  
stad : Ijsselstein, Cosne sur 
Loire.  

 
Naast de optocht demonstreert de gilde bij deze gelegenheden 
dikwijls ook haar bedrevenheid in het boogschieten. 
 
Tijdens de open monumentendag in september stelt de gilde de 
gildekamer open, serveert dranken en een hapje (de laatste jaren 
gebakken haring),  en organiseert initiatie boogschieten in de tuin 
van het Begijnhof.  Dit ieder jaar met stijgend succes. 
 
Gezellig samenzijn 

 
De gilde organiseert regelmatig voor haar leden activiteiten waarop 
de verbondenheid kan aangehaald worden, bij pot en pint  of met 
een hapje : 

• In januari vieren wij het patroonsfeest. 
• Met Pasen wordt de gildeprins gevierd. 
• De schutters organiseren in sptember een BBQ ter afsluiting 

van het zomerseizoen. 
• Jaarlijks richten we een kerstfeestje in. 

Daarnaast zijn er speciale gebeurtenissen : viering van koning of 
keizer,  viering 600 jarig bestaan, ...  
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Hoogtepunten uit het gildeleven 
 
Een aantal gebeurtenissen zijn essentieel voor het gildeleven 
 
Patroonsfeest en statutaire vergadering  
 
Jaarlijks wordt naar aanleiding van het patroonsfeest (Sint-
Sebastiaan) in januari een statutaire vergadering georganiseerd 
waarop alle leden dienen aanwezig te zijn. 
Aspirant leden, die tijdens het patroonsfeest via de “boning” ofte 
geheime stemming met zwarte en witte bonen, werden toegelaten, 
worden beëdigd lid.  Zij leggen de eed  van trouw af op de vlag en 
de “kaart”, het reglement van de gilde. 
 
Koningsschieting 
 
De koningsschieting is een van de 
belangrijkste tradities in een 
schuttersgilde. 
Om de drie jaar wordt een nieuwe 
koning geschoten. Dit gebeurt via 
een schietwedstrijd op de staande 
wip waaraan alle beëdigde 
mannelijke gildeleden kunnen 
deelnemen.  De koningsschieting is 
een goed gereglementeerd en 
spannend gebeuren. Wie de gaai als 
eerste eraf schiet en de waardigheid 
aanvaardt wordt koning gekroond. 
De koning wordt getooid met een 
“breuk” : een roodfluwelen kazuifel 
die bekleed is met het koningszilver. 
De koning kiest zich een koningin. 
 
Wie zich driemaal na elkaar koning schiet wordt keizer.  Dit is een 
zeldzaam gebeuren.  De keizer wordt vereerd met het kostbare 
keizerszilver en blijft keizer voor het leven. 
Herentals beschikt sinds 1996 over een keizer in de persoon van 
Louis Van den Broeck. 
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Inhuldiging nieuwe koning of keizer 
 
Een nieuwe koning of keizer wordt plechtig ingehuldigd. 
De gildeleden gaan hem bij hem thuis ophalen en hij wordt in 
optocht door de stad naar de gildekamer gevoerd. 
De nieuwe koning biedt de gildeleden een erewijn aan. 
Een keizer wordt door het gemeentebestuur ontvangen. 
 
 
Gildefeesten en Landjuwelen. 
 
Onder impuls van de Hoge Gilderaad der Kempen wordt ieder jaar 
een gildefeest georganiseerd waarop alle aangesloten gilden 
worden uitgenodigd.   
Deze tweedaagse gebeurtenis gaat gepaard met een optocht 
“schoon inkomen” en wedstrijden in schieten (alle wapens : 
handboog, voetboog, sint-jansboog, kleine kruisboog, buks), 
dansen, vendelzwaaien en roffelen.  Altijd een kleurrijk folkloristisch 
feest. 
Om de 5 jaar wordt een speciaal gildefeest ingericht “Het 
Landjuweel”.  Het laatste was in 2010 in Vlimmeren.  Het winnen 
van het landjuweel brengt de gilde een groot prestige.  
 
 
Keur- en studiedagen 
 
De Hoge Gilderaad richt ieder jaar keur- en studiedagen in. 
Gilden bezitten voorwerpen die heel kostbaar en cultuurhistorisch 
zeer waardevol zijn. We denken hierbij aan het gildezilver, de 
beelden, blazoenen, vlaggen, trommen, registers en documenten. 
Soms eeuwen oud, soms nieuw. 
Tijdens een keur- en studiedag wordt een bepaald type gildebezit 
door de gilden gepresenteerd en een deskundige jury geeft punten 
voor de kunstwaarde, de staat van bewaring,  enz.. 
Tevens worden thema’s behandeld zoals traditie en vernieuwing,  
technieken voor restauratie en bewaring,… 
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Lid worden. 
 
De gilde staat open voor iedereen die haar doelstellingen kan 
onderschrijven en eraan wil medewerken.  Er is geen onderscheid 
naar rang of stand.   
Je kan lid worden door iemand van de gilde te contacteren die je zal 
introduceren ; je vindt ook contactadressen in deze brochure. 
Nieuwelingen zijn eerst minimum een jaar aspirant-lid en kunnen 
dan voorgedragen worden om volwaardig (beëdigd) lid te worden.  
Men kan echter ook langere tijd aspirant-lid blijven. 
 
Voor aspirant-leden is geen leeftijdsvereiste maar de minimum 
leeftijd voor beëdiging is 18 jaar.  Men is beëdigd lid voor het leven. 
 
Het lidgeld bedraagt nu 10 € per jaar. 
Van beëdigde leden wordt verwacht dat zij zich de typische 
gildekledij aanschaffen. 
 
 
 
 

Het “wapen” van de gilde 
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De Gilde praktisch 
 
Bestuur 
 
De gilde wordt bestuurd door de Raad. 
De Raad wordt voorgezeten door de Hoofdman.  Verder bestaat de 
raad uit de koning en/of keizer, een aantal dekens, de kapitein , de 
penningmeester, de griffier (secretaris) ,...   
 
De gilde heeft haar thuisbasis in de Gildekamer , Begijnhof nr. 12. 
 
De gildekapelaan is pater Kristiaan. 
 
Contact 
 
Hoofdman : Ferdi Van Grieken    014/21 26 37 
Griffier : Joanna Moons    014/26 08 12  

      joanna.moons@telenet.be 
Koning :   Davy Van Kerckhoven  0468/ 20 50 45 

     kirsten.davy@telenet.be  
 

Webstek : www.sintsebastiaan-herentals.be 
 
 
 
Oefeningen schietingen 
 
Winter : van  midden september tot begin april  

Elke dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur 
Op de gaanderij van de grote sporthal Bloso sportcentrum in 
Herentals. 
 

Zomer : 
Elke dinsdagavond en donderdagavond van 18u00 tot 20u00 in 
de arcadische tuin van het Begijnhof, achter de Gildekamer. 
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Samenstelling Raad  
 

Hoofdman :   Ferdi Van Grieken 
Kapitein :     Jan Berghmans 
Koning :     Davy Van Kerckhoven 
Keizer :      Louis Van den Broeck 
Eerste deken :   Ludo Boeckx  
Tweede deken:  Jos Heyns 
Prins :      Ria Clisssen 
Penningmeester : Lies Remeysen 
Griffier :      Joanna Moons 
Oudermannen:  Frans Vanden Driessche 
       Sus Van den Eynden 

René Ceulemans 
Jos Maes 

 
 
 
 

 
 

Groepsfoto 2015 
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