Sint-Sebastiaansgilde Herentals 1404-2004
Historische banden tussen Herentals en Mons
Sint- Waldetrudis (Sainte-Waudru)
Sint Waldetrudis wordt in het begin van de VIIde eeuw geboren in het Noorden van Frankrijk uit een rijke adellijke familie.
Zij huwt en wordt moeder van 4 kinderen. Maar beide echtgenoten opteren uiteindelijk voor een geestelijk leven.
Haar man sticht een klooster in Zinnik. Sint-Waldetrudis sticht
een kapel op de heuvel waar later Mons ontstaat. Zij overlijdt
in 688.
Uit de kapel ontstaat een klooster dat , na de verwoesting
door de Noormannen, wordt omgevormd tot een gemeenschap van reguliere kanunnikessen, bestemd voor adellijke
dames.
Dit kapittel werd doorheen de geschiedenis voor zijn onderhoud begiftigd met eigendommen in een 50-tal locaties. In de
12°eeuw bezat het in Herentals eigendommen “met tienden zo
in velden, waters als in bossen”.

Herentals
Het is op de domeinen van het kapittel dat Hendrik I, hertog
van Brabant, in 1209 de stad Herentals sticht. Dit verklaart
waarom Herentals als patroonheilige Sint-Waldetrudis heeft.
Bij de stichting staat het kapittel een gedeelte van haar eigendomsrechten af aan de hertog. Maar tot aan het einde van het
Ancien Régime behield het kapittel van Mons welbepaalde
rechten in Herentals en hield er een rechterlijk administratief
apparaat (meier en schepenen) op na.
Jaarlijks kwam een delegatie uit Mons naar Herentals om de
belangen van het kapittel te behartigen. De enkele reis MonsHerentals duurde in de 15° eeuw 3 dagen. De meier in Herentals bood dan een banket aan dat de Roetaert werd genoemd.
Er werd ook een volksfeest georganiseerd, waarbij een levend
konijn gevangen moest worden.
Dit gebruik leeft nog voort in Herentals met “Het spel van de
Roetaert “ : op 1 mei worden voor de kinderen pluchen konijntjes vanuit de stadhuistoren geworpen.

De processie van “la Ducasse” te Mons (Bergen)
“La Ducasse” te Mons

De Gilde en la Ducasse

Ieder jaar gaat op het feest van de Heilige Drievuldigheid, op
de eerste zondag na Pinksteren, in Mons een van oorsprong
religieus feest door genoemd “la Ducasse” (van het Franse
dédicace - kerkwijding). Dit is eigenlijk het patroonsfeest van
de stad.
Dit feest kent 2 grote gebeurtenissen :
La Procession du Car d’Or : Een processie waarbij het
schrijn van de heilige Waldetrudis op een gouden koets
wordt rondgevoerd. Deze processie is ontstaan in oktober
1349 naar aanleiding van een pestepidemie.
Le Combat dit Lumeçon : Een opvoering van een spel
waarbij Sint-Joris de draak verslaat.
“La Ducasse” van Mons is een van de oudste, meest begeesterende en spectaculaire feesten in het land en laat een grote
indruk na.

In 1665 werd met veel luister een relikwie van SintWaldetrudis, geschonken door het kapittel van Mons, naar
Herentals overgebracht.
Sedert die tijd is het de gewoonte dat deze relikwie af en toe
in de processie van de gouden koets wordt meegedragen
door de Sint-Sebastiaansgilde. De gilde treedt hier op als ambassadeur van Herentals.
Sinds de jaren 1980 gebeurt dit om de 5 jaar.

De “car d’or” met het reliekschrijn
van de heilige Waldetrudis

De deelname aan de processie valt dit jaar toevallig samen
met de viering van ons 600-jarig bestaan.

Ordre et présentation des groupes
constituant la Procession
du Car d’Or Édition 2004
53. Guilde Ancienne et Royale de SaintSébastien (Herentals), escortant une relique de sainte Waudru donnée à cette ville
au 17e siècle.
Herentals était une des nombreuses propriétés du chapitre montois.
La Guilde Ancienne et Royale de SaintSébastien célèbre cette année son 600e
anniversaire.
Uit de programmabrochure van de
processie

