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• 1267 – Schenking van het beeld van OLV aan Halle door de 
Graven van Henegouwen en Holland

• 1335 – Eerste aflaten worden toegekend voor deelname aan de 
processie van OL.V. van Halle door 17 bisschoppen en 1 
aartsbisschop te Avignon

• 1337 – Oprichting van de Broederschap 

Halle, bedevaartstad met rijk verleden

• 1337 – Oprichting van de Broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van Halle onder 
bescherming van de Engelse koning 
Edward III en zijn bondgenoten.

• 1341 - Start van de bouw van de Sint-Martinuskerk 
(huidige basiliek)



Halle, bedevaartstad met rijk verleden
• Vanaf 2de helft van de 14de eeuw continue groei de 

Mariadevotie in Halle. Vele gekroonde hoofden bezoeken het 
bedevaartsoord in de daaropvolgende eeuwen en/of doen 
vele schenkingen.

Lodewijk XI 
van Frankrijk Henri VIII



Halle, bedevaartstad met rijk verleden
• Vanaf 2de helft van de 14de eeuw continue groei de 

Mariadevotie in Halle. Vele gekroonde hoofden bezoeken het 
bedevaartsoord in de daaropvolgende eeuwen en/of doen 
vele schenkingen.

Filips de Stoute sterft in Halle in 1404, 
Karel V komt eerst naar Halle om O.L.V. 
te danken voor zijn keizerskroon 
alvorens hij naar Aken trekt en 
Aartshertog Albrecht legt zijn purper af 
in Halle om te kunnen trouwen met de 
Spaanse Isabella.



Halle, bedevaartstad met rijk verleden
• Onze-Lieve-Vrouw van Halle wordt legendarisch. De 

legendevorming rond o.m. de belegeringen stimuleert de 
bedevaart.

1489

1580



• Jaarlijkse Weg-Om

• De originele processieweg die voorheen door de 
Broederschappen van O.L.V.-Halle werd gedaan.

• Langs de verschillende kapellen of ‘staties’

• Tweejaarlijkse Mariaprocessie

• Pinksteren in de even jaartallen

De processie van 
Onze-Lieve-Vrouw van Halle vandaag

• Pinksteren in de even jaartallen

• 19de eeuwse geïnspireerde historische praalstoet ter ere
O.L.V.-Halle en haar weldaden voor de stad.

• Tweejaarlijkse Bidprocessie

• Pinksteren in de oneven jaartallen

• Geen praalstoet

• Enkel het beeld van O.L.V.-Halle



• In de zomer van 2009 was de Mariaprocessie in haar 
voortbestaan bedreigd.

• De werkgroep Mariaprocessie was zwaar uitgedund en dreigde 
volledig stil te vallen waardoor meer dan 7 eeuwenoude traditie 
dreigde verloren te gaan.

• Noodoproep van Deken Decoster begin van de zomer in het 

2009 – “het is 5 voor 12”

• Noodoproep van Deken Decoster begin van de zomer in het 
Parochieblad en de media: “Het is 5 voor 12 !”

• Een vernieuwde ploeg werd samengesteld uit de vroegere 
sterkhouders van de Mariaprocessie en nieuwe enthousiaste 
krachten.

• Er waren genoeg financiële middelen

• En de nieuwe werkgroep organiseerde 2 succesvolle 

Mariaprocessies in 2010 en 2012.



• De continuïteit van de Mariaprocessie is verzekerd zolang er aan 
twee voorwaarden voldaan is:
• genoeg mankracht om de organisatie op zich te nemen
• en financiële middelen om alles te bekostigen

• Mààr… mankracht en financiële middelen 
zijn NIET voldoende om in tijden van crisis te zorgen voor 
de continuïteit van de traditie.

Pas als geld & mankracht ontbreken begint 

2012- continuïteit (voorlopig) verzekerd

• Pas als geld & mankracht ontbreken begint 
de uitdaging voor het behoud van de traditie echt.

• Dan moet de gemeenschap de traditie waardevol 
genoeg vinden om ze te bewaren.

• De waarde die men hecht aan een traditie wakkert  
het idealisme aan om ze te behouden.



• We moeten de brede Halse gemeenschap van vandaag 
overtuigen dat de processie het waard is om bewaard te worden 
en dat ze deel uitmaakt van ons historisch, hedendaags en 
toekomstig stedelijk erfgoed. 

• Die overtuiging is er nog wel, maar ze staat onder druk door:

1) De secularisatie: het religieuze karakter - de kern van haar 

Uitdaging voor de toekomst

1) De secularisatie: het religieuze karakter - de kern van haar 
ontstaan - is vandaag onvoldoende sterk als enige argument om 
voldoende mensen aan te trekken (voor deelname of als 
toeschouwer).

2) De brede waaier aan hedendaags vrijetijdsbesteding:
de processie moet opboksen tegen de weekendjes weg, 
pretparken,, en andere attractievere zaken



3) De tanende fierheid over het verleden: de hedendaagse 
Hallenaren kennen hun geschiedenis niet of zeer weinig. 
Men beseft niet langer het belang van OLV-Halle voor de stad. 
De beleving van “van vader op zoon” is verdwenen sinds de 
trensbreuk in 1967.

De beleving van de Mariaprocessie en zo ook de 
toekomst van de traditie komt hierdoor onder druk te 

Uitdaging voor de toekomst

toekomst van de traditie komt hierdoor onder druk te 
staan. 

Beleving is nodig voor het borgen van de traditie !



De traditie opnieuw echt doen leven onder de inwoners en 
bezoekers van de stad

1) Met respect voor de religieuze roots, zijnde en kern van de processie 

2) Op zo’n manier dat de culturele (attractieve) waarde van de processie 
stijgt waardoor mensen het aangenaam vinden om deel te nemen 
en/of er naar te komen kijken

Onze oplossing

3) En de historische waarde van de processie als opnieuw verankeren in 
de gemeenschap vandaag en morgen, zodat het verhaal wordt 
doorgegeven.

Het overwinnen van het SPANNINGSVELDwaarin onze processie zich 
vandaag bevindt tussen 

RELIGIE – CULTUUR – ERFGOED
De Mariaprocessie moet haar verhaal op een nieuwe manier die 

een evenwichtig geheel van deze drie pijlers vormt



De Mariaprocessie is al meer dan 700 jaar een hulde aan de zwarte Lieve 
Vrouw van Halle en haar betekenis voor onze stad door de eeuwen heen. 
Halle en de Lieve Vrouw zijn historisch met mekaar verbonden. 

Zoals zoveel andere processies, bevindt ook de Halse Mariaprocessie zich in 
het spanningsveld tussen cultuur, erfgoed en religie. Deze drie polen zijn 
allen even belangrijk. Door een evenwichtige benadering van deze 3 
polen willen we dit spanningsveld overwinnen en een processie tot stand 

Beginselverklaring 
voor het vernieuwingsproject

polen willen we dit spanningsveld overwinnen en een processie tot stand 
brengen die toegankelijk is voor een brede doelgroep, zowel voor de 
toeschouwers als voor de deelnemers. 

We willen van de Mariaprocessie opnieuw een belevenis maken 
voor àlle Hallenaren van vandaag en morgen en op die manier 
haar toekomst binnen het brede socio-culturele leven van Halle 
verzekeren



1) Heropleving van de 14de eeuwse
Broederschap van Onze-Lieve-
Vrouw van Halle

3-stappenplan voor het 
borgen van onze traditie

2) Opstart van een denktank 

3) Inventaris van Immaterieel Cultureel   

Erfgoed Vlaanderen



De Broederschap van 
Onze-Lieve-Vrouw van Halle



Waarom opnieuw de Broederschap?

∗ Het verhaal van de Mariaprocessie is véél breder dan de processie 
alleen. Het is gekoppeld aan het verhaal van de Mariadevotie in 
Halle en de geschiedenis van Halle als bedevaartstad. 

∗ Er is een sterke ploeg mensen nodig die zich verenigen om 

1. Heropleving van de 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw 

van Halle

∗ Er is een sterke ploeg mensen nodig die zich verenigen om 
de (nieuwe) verhaal van de processie  en het belang van de 
Mariadevotie voor Halle levend te houden
en te promoten.

∗ En laat dat nu altijd al de opdracht geweest zijn van 
de 14de eeuwse
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle



Mission Statement

De Broederschap is het genootschap, de vereniging van mensen die

– elk vanuit een persoonlijke reden en engagement –

1. Heropleving van de 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw 

van Halle

– elk vanuit een persoonlijke reden en engagement –

als ambassadeurs van Onze-Lieve-Vrouw van Halle willen bijdragen

tot het behoud en de promotie van O.L.V.- Halle in al haar facetten
zoals de processie, de bedevaart, de legenden en geschiedenis…



• Dat mensen zich verenigen om een traditie te promoten en te 
bewaren, is dat voor de buitenwereld een eerste bewijs dat die 
traditie het ook waard is bewaard te worden.

• Ze is een vereniging die haar plaats inneemt in het socio-culturele 

1. Heropleving van de 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw 

van Halle

• Ze is een vereniging die haar plaats inneemt in het socio-culturele 
leven van de stad door tal van activiteiten en brengt zo ook haar 
doelstelling tot leven. 

• Men kan er deel van uitmaken actief of steunend. 
Dit is het begin van de nodige verhoging van de betrokkenheid.



• Als vereniging met een continue werking in het Halse socio-culturele 
leven zal de Broederschap het tijdsgebonden karakter van de 
bedevaart (mei/september) en de processie (2-jaarlijks met 
Pinksteren) overstijgen. De kracht van de herhaling werkt ook hier.

1. Heropleving van de 
Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw 

van Halle

• Hierdoor wordt de HalseMariadevotie in al haar facetten 
op regelmatigere basis en  bij een bredere groep mensen 
gebracht, waardoor het belang van de traditie zichtbaarder 
wordt en wat een breder draagvlak moet vormen in de Halse
gemeenschap van vandaag.



Oprichting van een Denktank



• Zal  zich buigen over de vraag hoe we kunnen een aanpak 
kunnen ontwikkelen om het evenwicht te vinden tussen de 
drie pijlers: Religie – Cultuur – Erfgoed

• Samengesteld uit mensen die een bijdrage kunnen bieden 

2. Start van een DENKTANK

• Samengesteld uit mensen die een bijdrage kunnen bieden 
aan de processie vanuit hun ervaring in één of meerdere 
pijlers. 

• Elke deelnemer kijkt vanuit zijn/haar ervaringsdomein 
naar de processie waardoor we een complementair 
concept en plan van aanpak moeten bekomen.



• RELIGIE
• Hoe kunnen we de religieuze roots bewaren ? 

Vb. heropwaardering van de Weg-Om door 

samenwerking met de nog bestaande Broederschappen in 
Vlaanderen en de wereld en hen terug naar Halle te halen op 
de 1ste zondag van September.

• CULTUUR

2. Start van een DENKTANK

• CULTUUR
• Hoe kunnen we onze processie opnieuw opwaarderen 

tot de cultureel en attractief hoogstaande processie die 
zij ooit was ?

• Hoe kunnen we de betrokkenheid van de hedendaagse 
gemeenschap vergroten?

• Hoe krijgen we opnieuw meer mensen bij de processie?



• ERFGOED

• Hoe kunnen we de historische waarde van onze processie, de 
bedevaart voor onze stad herwaarderen? 

vb. door die rijke geschiedenis regelmatiger onder de mensen 
te laten herleven via tal van activiteiten

Gedurende twee jaar (2014-2015) zal de denktank hier over nadenken 

2. Start van een DENKTANK

Gedurende twee jaar (2014-2015) zal de denktank hier over nadenken 
om uiteindelijk eind 2015 een nieuwe visie/aanpak te boek te stellen 
waarmee de Broederschap aan de slag kan gaan.

In samenwerking met onze regionale Erfgoedcel Pajottenland
& Zennevallei en LECA vzw



Inventaris voor Immaterieel 
Cultureel Erfgoed Vlaanderen



• Het bekomen van een plaats op deze inventaris is geen evidentie en 
een uitdaging op zich.

• De voorwaarden om een plaats te krijgen op deze inventaris vallen 
samen met de ambitie en doelstelling van de Broederschap

• We willen onze traditie borgen voor de toekomst

3. Inventaris voor Immaterieel Cultureel 
Erfgoed Vlaanderen

• We willen onze traditie borgen voor de toekomst

• Door een ambitieuze denkoefening op te starten

• Door onze traditie te beschrijven in al haar aspecten

• Onszelf en onze werking in vraag te stellen

• Het ambiëren van een plaats op deze lijst en het proces dat er bij 
komt kijken geeft ons een extra stimulans om onze ambitieus 
project voort te zetten.



Tot Slot



• In 1267 – 750 jaar geleden - schonk Aleyde van Avesnes het beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw aan Halle in opdracht van haar moeder 
Machteld van Brabant. De periode van Pinksteren 2017 tot en met 
Pinksteren 2018 wordt een jubeljaar

• Dit nakende jubileum is hét gedroomde moment om het nieuwe verhaal 
van onze Mariaprocessie te beginnen schrijven.

Tot Slot

• Waar de vernieuwingen n.a.v. vorige jubileum van 700 jaar Mariastad in 
1967 in de nasleep van het 2de Vaticaans Concilie de traditie bijna 
compleet wegveegde, wil en zal de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw 
van Halle, 50 jaar later dit jubileum aanwenden om de traditie van 
een zekere toekomst te voorzien

• En dit toekomst begint vandaag…



Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Dekenstraat 15 – 1500 Halle

www.broederschapolvhalle.be - www.mariaprocessie.be

/mariaprocessie - @broederschapolvhalle

Contact

@

Johan Vencken – Voorzitter
johan@vencken.eu

Sollenbeemd 3 – 1500 Halle

@johanvencken johanvencken


