
Patroonsfeest St. Sebastiaansgilde 

10 jaar 
 Hoofdman:  

Armand van Mol 
 
Herentals. - De oudste nog bestaande 
groepering van Herentalsenaren is de 
aloude Sint Sebastiaansgilde, ze is minstens 
587 jaren jong want reeds in 1404 sprak 
men van Heren- talsenaren die zich, onder 
bescherming van Sint Sebastiaan, inzetten 
door hulpvaardigheid en bescherming van 
hun medeburgers. In de kaart (statuten) 
staat trouwens nog dat de Gilde een 
vaderlandslievende vereniging is met 
christelijke grondslag (zonder een politieke 
zuil te vertegenwoordigen). 
In oorsprong is de Gilde een vereniging van 

handboogschutters maar door de jaren 
heen hebben de leden ook ontspanning 
gevonden in het volksdansen. Ook vandaag 
nog beoefenen gildebroers en gildezusters 
de sport van het handboogschieten en 
houden ze het volksdansen in ere. De Gilde 
telt ook leden die niet deelnemen aan het 
schieten en het dansen, maar die /er wel 
graag bij zijn als er gefeest wordt, op reis 
gegaan, ter bevaart getogen, aan processies 
deelgenomen, in optochten mee opgestapt, 
en zo voort. Het patroonsfeest is het 
belangrijkste feest van het jaar. Het is een 
viering in drieluik:  
- op Verloren maandag, 7 januarii, kwamen 
de gildeleden samen om te tafelen, er werd 
dan, volgens de oude traditie, een deel van 
de kaart voorgelezen en besproken. Koning, 
 
 
 

Louis van den Broeck, videoamateur, 
vertoonde een videoopname over allerlei 
gildeactiviteiten in 1990. 
- 's zaterdags voor 20 januari, feestdag van 
Sint-Sebastiaan, dit jaar dus op 19 januari 
kwamen de gildezusters en gildebroers, 
uiteraard in gildekleding samen in de 
Begijnhofkerk om er de H. Mis bij te wonen, 
er werd dan o.a. gebeden voor de overleden 
leden.  
Nadien was het weerom tafelen en ging de 
«keuzevergadering» door. Er werd nl. de 
goedkeuring van de leden gevraagd over 
net aanstellen van een Ouderman, een 2de 
Deken en een Luitenant, tevens werd er dan 
ook «geboond» (een oud gebruik) voor vier 
aspirant-leden (ter inlichting: men moet 
minstens één jaar aspirant-lid zijn alvorens 
men als volwaardig lid in de gilde kan 
aanvaard worden). 



- op zondag, 27 januari, kwamen dan de 
feestvierders weer samen in de Gildekamer 
op 't Begijnhof. 
Na 't welkomwoord door de Hoofdman: 
Armand van Mol en een heildronk op de 
Gilde werden de benen onder tafel 
gestoken voor... een eetmaal, weerom 
klaargestoomd door Hoofdman, Maria de 
Busser en mede-gilde-zusters. Om 15 uur 
begon dan de Algemene Statutaire 

Vergadering met het voorlezen van het 
verslag over de jaarwrking, het verslag van 
de werking bij de schutters, het kasverslag 
en het jaarprogramma voor 1991. Als 
Luitenant werd dan aangesteld, Louis 
Verhaert, als 2de deken, Albert Smouts 
(aftredend 1 ste deken) en als Ouderman: 
Frans Van den Eynden. 
Omdat hoofdvrouw: Maria de 
 

Busser en dansleidster Rafke Goetelen zich, 
evenals vele andere gildezusters en 
gildebroeders, onbaatzuchtig en eer ge-
trouw ten dienste hebben gesteld voor de 
gilde werden ze met een geschenk bedacht.  
 
Dit jaar was er ook een bijzondere rede om 
te vieren en dankbaar te zijn: de Hoofdman: 
Armand van Mol draagt nu immers tien jaar 
de taak van Hoofdman op zich. Hij werd als 
gildebroer beëdigd op 5 maart 1972 en 
nadat hij reeds verkozen was als 2de en 1 
ste deken, respektieveljjk in 1980 en 1981, 
werd hij op 26 maart 1981 tot Hoofdman 
van de Aloude Sint Sebastiaansgilde van 
Herentals aangesteld. 
 
Omdat hij steeds bekommerd is geweest 
om de goeie gang van zaken in de Gilde, 
om zijn onbaatzuchtige inzet als Hoofman 
en om zijn trouwe aanwezig: 

heid op de vele gildeaktiviteiten werd hij 
door de Gildemoeder: Mitteke Breugelmans 
en hier vier jongste gildedochters bedacht 
met waardevolle beschiedkundige boeken 
(hij heeft nl. een grote belangstelling voor 
geschiedenis).  
Na die huldigingen volgde dan het beëdigen 
van de vier, door boning aanvaarde, 
gildeleden: Emiel Boons, Yvonne Van 
Kerckhoven, Gerda Van den Heuvel en 
Achiel Witvrouwen. Ter inlichting voor hen 
die interesse hebben voor handboog- 
schieten, voor volksdansen en/of voor de 
gilde: schieten: elke dinsdag in het 
Bloso-centrum van 20 tot 22 uur. Volks-
dansen: elke donderdag in het Brouwershuis 
(Bovenrij) van 20 tot 22 uur. Inlichtingen: tel. 
014-21.02.96 en 014-21.18.35. 


