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Geraardsbergenaars 
steunen de Processie 
van Plaisance
Het stadsbestuur wil na de erkenning 
van het Krakelingenfeest en Tonne-
kensbrand als Immaterieel Cultureel 
Erfgoed ook de waardevolle Processie 
van Plaisance voordragen. Immaterieel 
cultureel erfgoed is niet hetzelfde als 
werelderfgoed. Bij immaterieel erfgoed 
gaat het over tradities en rituelen, niet 
over gebouwen. Samen met vertegen-
woordigers van de Kerkraad, de Reu-
zengilde, verenigingen en erfgoedvrij-
willigers wordt een reuzensterk dossier 
voorbereid. Hopen dat Vlaanderen voelt 
hoe belangrijk die traditie voor ons is!

500 jaar Plaisance: 
een eeuwenoude traditie…
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de 
relieken van de apostel Bartholomeus 
overgebracht werden van het kartui-
zerklooster in Sint-Martens-Lierde naar 

de Sint-Bartholomeuskerk in Geraards-
bergen. Sindsdien is er een jaarlijkse Bar-
tholomeusommegang. De eerste hon-
derd jaar werden hierin vooral Bijbelse 
fi guren uitgebeeld. Eén van hen loopt 
nog altijd mee: de reus Goliath. Na ver-
loop van jaren werd niet meer gesproken 
van de Bartholomeusommegang, maar 
van de ‘processie van de reuzen en de 
verenigingen’. 
En inderdaad zijn het tot op de dag van 
vandaag de verenigingen die de Pro-
cessie levend houden. Waren het vroe-
ger de gilden van schutters, rederijkers 
en muzikanten, dan zijn dat nu de vele 
sport-, jeugd- en  socio-culturele ver-
enigingen die de stad rijk is. Jaarlijks 
stappen zij mee op, veelal een Manne-
ken Pis-beeldje in ‘hun’ verenigings-
plunje meedragend. De ommegang 
werd gaandeweg een plezante, leutige 
uitstap zodat ook de naam evolueerde 
tot Processie van Plaisance.

Wat houdt een erkenning in? 
Een eerste stap voor een opname op de 
Vlaamse Inventaris voor Immaterieel 
Cultureel Erfgoed is een beschrijving 
van de erfgoedelementen en de manier 
waarop de traditie wordt doorgegeven 
aan de volgende generaties. Bij de be-
oordeling wordt voornamelijk gelet op 
de betrokkenheid en de inbreng van de 
erfgoedgemeenschap. Daarom vinden 
we het belangrijk om zoveel mogelijk 
Geraardsbergenaars te  betrekken bij 
de voordracht. Want hoe bewuster een 
gemeenschap met haar immaterieel erf-
goed omgaat, hoe meer garanties dit 
biedt dat het doorgegeven wordt aan 
de volgende generaties. 

Wat na de erkenning? 
De erkenning op de Inventaris Vlaan-
deren levert fi nancieel niks op. Toch 
krijg je er heel wat voor in de plaats. 
Zichtbaarheid. Een netwerk. Inspiratie. 
Een nieuwe manier van denken. Wie de 

aanvraag ondersteunt, schaart zich ach-
ter de idee dat bepaalde zorgacties het 
Plaisance-erfgoed helpen te overleven. 
Niet als iets ‘stijfs’ dat nooit mag ver-
anderen, maar als een levende traditie 
dat zich telkens weet aan te passen aan 
zijn tijd. 
De stad doet een beroep op iedereen die 
de Processie van Plaisance een warm 
hart toedraagt. Ook jij kan als toeschou-
wer, sympathisant of erfgoedzorger 
meehelpen aan een erkenning door je 
sympathie te betuigen. Breng het in-
gevulde afscheurstrookje dat je kan 
vinden op blz. 8 binnen in De Perma-
nensje of mail je steunbetuiging naar de 
Cultuurdienst. Hoe meer mensen deze 
erkenning steunen, hoe meer kans om 
op de inventaris te geraken. 
Verder horen we ook graag wat de Pro-
cessie voor jou betekent. Samen zijn met 
de familie, vrienden of de buren? Een 
traan? Leute en plezier? Een pint te veel 
met Saint Saucisse? De leukste gebeurte-
nis van het jaar? Een mooie traditie die 
niet verloren mag gaan? Misschien heb je 
een mooi verhaal of een prachtige foto? 
Bezorg ze ons. 

Wil je meer te weten komen?
Op 24 augustus verschijnt De  Processie 
van Plaisance. De Bartholomeusomme-
gang met de reuzen en de verenigingen van 
Geraardsbergen, een rijk geïllustreerd 
jubileumboek in meerkleurendruk 
met nooit eerder gepubliceerde docu-
menten en foto’s. Ook de kleurrijke 
 kermis-affi  ches komen ruim aan bod. 
Dit werk van Jan Coppens telt 100 blad-
zijden (A4) en wordt uitgegeven door 
Gerardimontium, de Geraardsbergse ver-
eniging voor lokale geschiedenis. 
Het is te 
verkrijgen 
tegen 15 
euro in de 
boekhan-
del en in 
de 
Perman–
ensje. ●

500 jaar levend erfgoed
Kleurrijke fi nale van de processie - © Concertband Cecilia
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dag, gezien de vaste datum, steeds op 
een wisselende dag viel zoals bijvoor-
beeld een vrijdag of een zaterdag, wat in 
de 17de eeuw soms voor problemen zorg-
de omdat de stad niet voorzien was van 
vis en de bezoekers van de kermis soms 
niet konden “gespijst” worden. Daar-
om kreeg de stad in 1635 toestemming 
van koning Filips IV om de ommegang 
steeds te vieren op een zondag, meer 
bepaald de zondag van of volgend op 
24 augustus. Vanaf de aanvang beeldde 
men vooral Bijbelse taferelen uit, meer 
bepaald scènes die betrekking hadden 
op het Lijden van Christus. Voor het ove-
rige ging het meer om een stoet dan om 
een processie, met de optocht van alle 
gilden en ambachten, religieuzen en van 
de stadsmagistraat. Dit alles werd kleur 
bijgezet door musicerende groepjes en 
door vele ruiters. 
Overigens kon niet zomaar elke vereni-
ging deelnemen. In 1627 werd door abt 
Martin Lebrun van de Sint-Adriaansab-
dij, de confrerie van Sint-Adriaan op-
gericht. Het genootschap dat oorspron-
kelijk met een zuiver godsdienstig doel 
werd gesticht ontplooide zich vanaf 1715 
tot een echte rederijkerskamer. Dit viel 
echter niet in goede aarde bij de oude 
Sint-Pietersgilde, maar er ontstonden 
ook hevige twisten tussen Sint-Adriaan 
en de andere erkende gilden van de stad. 
Het was namelijk zo dat er een beurtrol 
was om tijdens de ommegang de kas 
van Sint-Bartholomeus afwisselend te 
dragen door de leden van Sint Andries, 

Sint-Sebastiaan, Sint-Joris (schuttersgil-
den) en Sint-Pieter. Sint-Adriaan genoot 
niet van dat voorrecht. In 1756 zijn ech-
ter tijdens het wisselen van de dragers 
vier gildebroeders van Sint-Adriaan 
toegesneld en hebben ze onder protest 
het schrijn “geschaudert ende gedraghen 
tot aen de trappen van de parochiale kerc-
ke”. Sint-Adriaan wist na verloop van 
tijd een vaste plaats te bemachtigen 
voor het schrijn, de aanhouder wint! 
Naast de geestelijken, de rederijkers en 
de schutters worden ook muzikanten 
vermeld. Maar ook van buiten de stad 
stappen musici mee op en worden ver-
goed. Dus niet alleen de Geraardsbergse 
gilden namen deel, maar ook “de guldens 
van Audenaerde, Lessene ende Vloesberghe, 
commende ten ommegnghe van Sente Bar-
tholomeus met instrumenten, musycyne, 
scutters ende rhetoriscenen.” We zagen al 
dat in de beginjaren ook Bijbelse figuren 
werden uitgebeeld. Eén van hen was de 
reus Goliath die vermeld wordt in de 
stadrekeningen van 1577. Terwijl de an-
dere Bijbelse taferelen ondertussen ver-
dwenen zijn, zijn Goliath met zijn gevolg 
uitgegroeid tot de populairste figuren in 
de processie.

De reuzen
Het rondgaan met reuzenfiguren is een 
zeer oude traditie. In Europa zijn er dui-
zenden reuzen, het merendeel in Span-
je en België. Al in de 13de eeuw zou de 
Spaanse stad Pamplona drie stadsreuzen 
hebben gehad. In 1398 verscheen de eer-

ste stadsreus in Antwerpen en dichterbij 
te Aat in 1462 (Le Cheval Bayard in de Du-
casse van Aat). Goliath was trouwens niet 
de enige reus in Geraardsbergen want in 
1547 was er een zekere Clays den innocent, 
toch moet de reus er qua kledij gelijk-
aardig uitgezien hebben als de huidige 
Goliath want hij was “gekleed met violet 
laken geboord met geel en verwapend met de 
stadswapens”.Tijdens de Franse revolutie 
werden veel reuzen vernietigd en tijdens 
de Franse bezetting verdwenen ook de 
ambachten en gilden die voorheen een 
belangrijke rol speelden bij de zorg voor 
reuzen en ommegangen. Later keerden 
ze weer, maar ditmaal met een andere 
rol en betekenis. Op 30 mei 1807, tijdens 
het bestuur van Napoleon, besliste de 
gemeenteraad om de structuur en kledij 
te hernieuwen van de grote Goliath, van 
zijn vrouw en het kind. 
Vanaf 1819 legde de nieuwe processie, nu 
ze niet meer kon rekenen op de deelname 
van de afgeschafte gilden van ambachten 
en neringen, de nadruk op de participatie 
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Een jaarlijkse ommegang
Of er in 1515 al onmiddellijk een om-
megang was, kunnen we niet terugvin-
den in de archieven, maar wel het jaar 
daarna. In 1516 werd de rederijkersgilde 
Sint-Pieter betaald voor het uitbeelden 
van “diversche personaigen ende devote fi-
guren” Wat opvalt van bij het begin is dat 
het steeds de stad is die de deelnemers 
vergoedt, dat zal een constante blijven 
tot heden. Het is dankzij de stadsreke-
ningen dat we heel wat over de omme-
gang te weten komen. 
Oorspronkelijk had de ommegang plaats 
op de feestdag zelf van Bartholomeus: 24 
augustus, maar de Geraardsbergse be-
volking was niet tevreden dat de feest-

de Geschiedenis van de processie

Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat de relieken van 
Sint-Bartholomeus plechtig werden overgedragen door de 
kartuizers van Sint-Martens-Bos in Lierde aan de Sint-
Bartholomeuskerk van Geraardsbergen. De start van de 
jaarlijkse Sint-Bartholomeusommegang, tegenwoordig 
beter bekend als de Processie van Plaisance, en de 
zomerkermis. 
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GUIDO DE PADT 
BURGEMEESTER GERAARDSBERGEN

Al 33 jaar loop ik als politicus mee in de kermisprocessie. Als 
deelgemeentenaar -ik ben geboren en getogen in Viane- was het eerst 
wat wennen, maar het kippenvel was er al meteen. Opstappen door 

de stad onder aanvoering van ons rijk verenigingsleven en het waggelend 
schrijn, wekt veel emoties op. “Verbondenheid” kenmerkt dit jaarlijks 
ritueel. Ook het er naar toe leven, geeft al een bijzonder gevoel: Beste pak 
aan, reeds vroeg op de morgen rondrijden om te zien of de straten er wel 
proper bijliggen en met de sjerp in de hand naar de markt stappen. Na de 

doortocht door de stad, geldprijzen verloten op het stadhuis, de Ereprijs C. de Launoit uitreiken 
en volop proeven van de lokale bieren tijdens de receptie op het stadhuis. Ook bij mij thuis was 
en is het ’s namiddags een processie van kermisvierende familieleden en vrienden: Na de Saint-
Saucisse-uitspattingen wordt er ten huize De Padt telkens deftig gevierd. Want feestvieren maakt 
onlosmakelijk deel uit van de merkwaardige openingsplechtigheid van onze kermis.

Goede groeten

KRISTIN VANGEYTE 
SCHEPEN VAN CULTUUR

Naar aanleiding van de 500ste ver-
jaardag dragen we de Processie 
van Plaisance voor, net zoals 

onze reuzen, om ook op de Vlaamse lijst 
van Immaterieel Cultureel Erfgoed ge-
plaatst te worden.
Wat mij elk jaar telkens opnieuw intrigeert 
is hoe een chaotische grote massa mensen 

de Markt vult, en dan zonder enige vorm van regie als een 
magisch geordende stoet door de stad trekt om tenslotte terug 
te keren naar de Markt en na de dans van de reuzen zich tracht 
naar binnen te wurmen in de - voor de gelegenheid - veel te 
krappe Eendracht.

‘De Processie zit gewoon in het DNA van de Giesbaargeneirs!’
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van nieuw opgerichte verenigingen. De 
kermisweek bruiste van de activiteiten 
want naast het opstappen in de processie 
organiseerden al die verenigingen ook 
spelen en schuttersfeesten of deden op-
tredens, ze werden hiervoor ook vergoed 
door het stadsbestuur. In de gemeente-
raadsverslagen van de 19de eeuw zien 
we dat volgende verenigingen een ver-
goeding voor hun deelname aan de ker-
mis en de processie kregen: Sint-Richard, 
Sint-Michel, Sint-Sebastiaan, Aster, Willem 
Tell, Sint-Bartholomeus, Sint-Andries, Sint-  
Dorothea, Sint-Jozef ook de Werkmanskring 
genoemd, Sint-Cecilia, Orpheus, de Kana-
ries van Sint-Jan, Crispinus, de Eendracht, 
Postuurvogel, Carabine Hubert, Telemachus, 
Hulp en Onderstand, Sint-Medard, Recht 
voor de Vuist, de Reuzenbolders, Ijzeren 
Arm, te Hulp, de Volksvrienden (toneel-
maatschappij), de Spiegelbolders, Sint-Fe-
lix, Visschers, Jonge strijders, Geerart, Kaat-
sers, Behulpzame Vrienden, de Bergkaatsers, 
Duivenbond, Sint-Job, de Patriotten en 
natuurlijk Vreugd en Deugd. Hieruit is 
het duidelijk dat alle verenigingen, van 
welke aard ook: cultuur, religieus, sport 
of spel, mee opstappen in de ommegang. 
Het is de dag dat al die verenigingen 
een gezamenlijke uitstap doen en men 
fier met de attributen, de kleuren en de 
vlag van de vereniging zich vertoont in 
de stad.

De volgorde
De volgorde van de deelnemers in de 
ommegang steunt op een zeer oude 
traditie. Op kop lopen de reus Goliath, 
de reuzin Gerarda en Kinneken Baba 
gevolgd door een fanfare die het reu-
zentrio begeleidt met het reuzenlied. 
Tegenwoordig is dat de muziekvereni-
ging Met Muziek door ’t Leven uit Op-
hasselt. Daarna volgen de brandweer, 
de vaderlandslievende verenigingen 
en het Rode Kruis. Dan pas komen de 
verenigingen, al dan niet met een Man-
neken-Pis. De oudste, koninklijke, soci-
eteiten meer achteraan in volgorde van 
leeftijd. De oudste, de Rederijkerskamer 
Sint-Pieter-Vreugd-en-Deugd sluit de 
rij met verenigingen af. Tenslotte volgt 
de groep met het schrijn: Concertband 
Cecilia die de schrijndragers begeleiden 
met vier walsmelodieën, gevolgd door 
het schrijn, de leden van de kerkfabriek 
en achter hen het stadsbestuur. Het ge-
heel wordt afgesloten door politieman-
nen in gala-uniform. Terwijl de kop en 
de staart van deze stoet al eeuwen vast-
liggen, vooraan de reuzen en achteraan 
het schrijn van Bartholomeus, is de volg-
orde tussenin in de loop der tijd wel wat 
veranderd. Na de Eerste Wereldoorlog 
kwam Sint-Cecilia vlak voor het reliek-
schrijn terecht en werden de vier walsen 

geïntroduceerd op maat van de wiegen-
de pas van de dragers. De bekendste 
melodie, Dans la Tranchée, werd pas 
tijdens de oorlog gecomponeerd door 
Albert Schmidt en stond voor het eerst 
geprogrammeerd op het kermiscon-
cert van 28 augustus 1920. Nadat ook 
Sint-Adriaan verdween, schoven ook 
de rederijkers meer naar achter, tot vlak 
voor Cecila. Een nieuwe traditie was 
geboren. De volgorde van de processie 
werd ook meer geregisseerd. Iedere ver-
eniging die een activiteiten zoals diver-
se spelen en feesten organiseerde tijdens 
de kermisweek, kreeg een toelage van 
de stad op uitdrukkelijke voorwaarde 
dat de vereniging mee zou opstappen 
met vaandel en eretekens in de proces-
sie. Iedere sociëteit ontving een uitno-
diging met een volgnummer. Dit volg-
nummer werd geplaatst aan de huizen 

tussen de hospitaalkerk en 
de Sint-Bartholomeuskerk. 
De reuzen hadden num-
mer één en vertrokken aan 
de hospitaalkerk gevolgd 
door de verenigingen in 
de Grote-, Brugstraat en de 
Markt in een strikte volgor-
de. Het systeem dat in feite 
momenteel wordt toegepast 
bij het vertrek van de krake-
lingenstoet in de Gasthuis- 
en Hunnegemstraat.

De benaming
De huidige officiële benaming is Pro-
cessie van Plaisance, maar die is relatief 
jong. Het is pas op de kermisaffiche van 
1948 dat deze naam voor het eerst ge-
drukt wordt. De oudste benamingen zijn 
varianten van Sint-Bartholomeusomme-
gang: ten ommeganghe van Ste bertelimeus 
inde processie (1516), Processie ende om-
meganc van mijnen heer Sente Bertelmeus 

(1522), Op de kermisaffiches van eind 
19de en begin 20ste eeuw zien we volgen-
de benamingen: Processie van de reuzen 
en de maatschappijen, Louis Bert-de 
l’Arbre gebruikt de benaming Leutigen 
Ommegang in het tijdschrijft Rond den 
Heerd in 1881. Wellicht is de huidige be-
naming een vertaling hiervan. 

Saint-Saucisse
Een merkwaardige traditie aansluitend 
op de Processie van Plaisance ontstond 
in de Eendracht, het lokaal van Con-
certband Cecilia, op de Markt. Na het 
binnendragen van het reliekschrijn van 
Sint-Bartholomeus trok het volk naar 
de herbergen op de Markt om na te pra-
ten tussen pot en pint. Daarbij zorgden 
de muzikanten van Cecilia in hun lo-
kaal voor de nodige ambiance. Hoewel 
de fanfare geëvolueerd is tot een orkest 
van 80 muzikanten uit ere-afdeling 
dat eigentijdse concerten brengt, wor-
den met Plaisance de teugels voor één 
keer losgelaten. Volksliedjes, marsjes, 
walsen en kermisliedjes passeren de 
revue met als apotheose het populair-
ste processieliedje Dans la Tranchée. De 
schrijndragers bezoeken op hun beurt 
enkele cafés op de Markt en toen ze 
in de jaren zestig ook in de Eendracht 
arriveerden zette Cecilia de processie-
mars in. Eén van de dragers werd op 
een tafel gezet en door de dragers op 
de schouders rondgedragen door de 
enthousiaste menigte. De eerste die het 
predikaat Saint-Saucisse kreeg was wij-
len Pieter Franceus. Hij vermomde zich 
met pruik en baard om Sint-Bartholo-
meus voor te stellen in zijn ‘onderlef-
ken’. Toen de toenmalige cafébaas van 
De Eendracht een salamiworst in plak-
jes sneed, en Saint-Saucisse de stukjes 
salami in het grabbelende volk begon 
te gooien, was een nieuwe traditie ge-
boren. De ‘saucisse’ verwijst naar de 
marteldood van de H. Bartholomeus 
die gevild werd. Deze traditie werd na 
de dood van Franceus voortgezet door 
de huidige dragers. Dit fenomeen lokte 
trouwens ieder jaar meer nieuwsgieri-
gen waardoor het lokaal ondertussen 
barstensvol zit. Wellicht uit nostalgie 
want velen zijn ervan overtuigd dat dit 
nog ‘echt kermis vieren’ is zoals onze 
voorouders deden. ●

Jan Coppens
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Naar aanleiding van 500 jaar Processie 
van Plaisance nam onze reus Goliath 
met ons contact op voor een babbel i.v.m. 
zijn ervaringen met de processie. 
Wij treffen Goliath in zijn verblijfplaats, 
de stadsmagazijnen, samen met enkele 
leden van de Reuzengilde. 

Goliath vanwaar je beslissing om na 
jaren stilzwijgen te willen spreken?
Ik vond dat ik ook mijn stem moest la-
ten horen om de erkenning tot Immate-
rieel Cultureel Erfgoed te ondersteunen 
en om op die manier de inzet en het en-
thousiasme van de duizenden mensen 
die al die 500 jaren meewerkten aan de 
processie te belonen. 

Is er in de loop der jaren veel 
veranderd?
Mensen komen en gaan natuurlijk. 
Wij hebben in al die tijd honderden 
verschillende dragers gehad, maar die 
doen het steeds met evenveel enthou-
siasme. Maar één constante blijft, we 
zijn steeds aangenaam verrast dat zo’n 
grote massa mensen komt opdagen. Al 
die mensen, die ons als het ware voort-
stuwen door de straten van Geraards-
bergen, het geeft ons elk jaar weer een 
hartverwarmend gevoel. Het blijft elk 
jaar weer een fantastisch feest. Ik kijk 
alvast uit naar deze editie, niet alleen 
omdat het een jubileum is, ik zal ook 
voor het eerst als getrouwde man met 
ons Gerarda kunnen uitpakken.

Tot slot polsen wij ook even bij de leden 
van de reuzengilde.
Zoals Goliath zei, zijn wij ook elk jaar 
weer onder de indruk van de grote op-
komst. Het geeft een heel speciaal ge-
voel om die grote massa mensen in ons 
kielzog te zien opstappen. Een gevoel 
van fierheid en ontroering maakt zich 
dan over ons meester. Gelukkig kun-
nen wij deze emoties daarna uitgebreid 
doorspoelen tijdens de afterparty op de 
markt. ●

Dean De smet – ReuzenDRageR

Goliath 
getuigt
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mensen met een “E gelukkig joeër!”

MARCEL COCK,  
ARCHIVARIS DEKENAAT GERAARDSBERGEN

Nog maar recent is door nieuw histo-
risch onderzoek duidelijk geworden 
dat Geraardsbergen een Sint-Bartholo-
meusstad is van Europees niveau. Dit 
blijkt duidelijk uit het bestaan van een 
Sint-Bartholomeuskerk op de Markt 
vóór het jaar 1182, uit de verwerving 
van een grote reliek van de apostel 
in het jaar 1515, uit de Processie van 
Plaisance, waarin het reliekschrijn van 
Sint-Bartholomeus sindsdien jaarlijks 
door de stad wordt gedragen en uit de 
unieke Bartholomeuskunstwerken in 
de stad. 
Weinig Europese steden kunnen der-
gelijke geloofsbrieven voorleggen.
Naast de vroege verering van de apos-
tel in de stad is vooral de Processie, 
van Plaisance nu nog het levende be-
wijs van een ‘religieuze staatsgreep’ 
uit 1515. De pastoor en de burgers van 
Geraardsbergen kregen toen op eigen 
initiatief een grote Bartholomeusre-
liek van de kartuizers van Sint-Mar-

PATRICK FRANCEUS, 
SCHRIJNDRAGER

Waar de Processie van Plaisance een 
verbintenis is tussen het sacrale (het 
religieuze) en het profane (het we-
reldlijke) is dit ook zo voor de manier 
waarop de dragers van het schrijn de 
dag van de processie beleven. Die dag 
wordt ruim een jaar op voorhand met 
stip in de agenda aangekruist, de va-
kantie wordt zelfs in die zin aangepast. 
Dit alleen al toont aan dat het om een 
“heilige” dag gaat. Alles begint met 
een stevig ontbijt bij één van de dra-
gers thuis. Dit is belangrijk, niet alleen 
om het 134kg zwaar wegende schrijn 
te kunnen dragen maar ook om het 
feest dat daarop volgt te kunnen door-
staan. Dan trekken de acht dragers 
naar de hoofdkerk om samen met de 
pastoor-deken de eucharistieviering 
te verzorgen. In de sacristie wordt het 
habijt aangetrokken en het is alsof de 
dragers een metamorfose ondergaan, 
vanaf dat moment primeert het religi-
eus aspect van de processie. Na de mis 
wordt het schrijn buiten gedragen en 
start de processie. 
Het schrijn wordt permanent gedra-
gen, afwisselend, op de schouders van 
vier dragers, doorheen de straten van 
Geraardsbergen, wiegend op het ritme 
van de processiemarsen die door de 
concertband Cecilia gespeeld worden. 
Het moment suprême is wanneer het 
schrijn het marktplein opkomt, op-
gewacht door de vele verenigingen 
die aan de processie hebben deelge-
nomen. Via de erehaag die gevormd 
wordt door de brandweermannen van 
 Geraardsbergen die de groet brengen 
als eerbetoon voor de patroonheilige 
van de stad, gaan de dragers de trap-
pen op. Hierna wordt het schrijn voor 
een jaar terug op zijn plaats gezet, trek-
ken de dragers hun habijt uit, en keren 
terug naar de wereldse realiteit. Om 
van de zware inspanning te bekomen 
bezoeken zij naar gewoonte, volgens 
een vast patroon, een aantal herbergen 
waar zij steevast heel vriendelijk ont-
vangen worden. De laatste taverne die 

MAJOOR BERT DE CLERCQ,  
POSTOVERSTE

De jaarlijkse deelname aan de Processie 
van Plaisance is voor de leden van onze 
brandweerdienst geen plicht of taak, 
doch wel een eer. Van oudsher wordt 
de stoet geopend door resp. de reuzen-
familie met muziekkorps, gevolgd door 
de brandweer en de vaderlandslieven-

CHRISTINE VAN ONACKER 
KOSTERES

Zo lang ik me kan herinneren, van in 
mijn kindertijd, is de Processie van 
Plaisance een gebeurtenis waar ik elk 
jaar weer naar uitkijk. De reuzen die 
toendertijd dansend de Denderstraat 
opkwamen, gevolgd door een bonte 
menigte van verenigingen en tot slot 
het schrijn met de relieken van St. Bar-
tholomeus schitterend in het zonnelicht 
en deinend op de tonen van het geken-
de muziekstuk. Nu ik als koster de eer 
heb het schrijn jaarlijks van bloemen te 
mogen voorzien heeft de Processie van 
Plaisance voor mij een extra dimensie 
gekregen. Dagen van tevoren worden 
er voorbereidingen getroffen: bloemen 
bestellen, het schrijn uit de kapel halen 
waar het tijdens het jaar staat, het op-
stellen in het hoogkoor, enz. En tenslot-
te de dag voor de processie de bloemen 
onder het schrijn schikken. Wanneer de 
Processie van Plaisance dan haar tocht 
aanvat en daarna onder klokken gebei-
er mooi in de maat van de muziek terug 
de Markt opkomt ben ik een fiere en ge-
lukkige Geraardsbergenaar.

ROBIN RONSYN, 
REUZENDRAGER

De processie is telkens terug weken 
vooraf aftellen en de nachtjes slapen 
tellen. Het in ere houden van folklo-
ristische tradities vind ik heel belang-
rijk en amusant. Het zorgt voor een 
sterke sociale cohesie tussen mensen 
en verenigingen. Aangezien ik het ver-
enigingsleven en het vrijwilligerswerk 
een warm hart toe draag en ben van 
jongsafaan heel actief in meerdere ver-
enigingen. Ook voor mij is het dit jaar 
een jubileum. Ik loop voor de 20ste keer 
mee in den ommeganck. In de beginne 
was dit met Chiro Sint-Bartel, erna met 
studentenclub De Geeraard, dan vanuit 
Jeugdhuis De Ressort en sinds 2008 als 
reuzendrager. Als ondervoorzitter van 
de Reuzengilde investeer ik daar heel 
wat tijd in. De vernieuwde reuzen (die 
nog steeds even zwaar wegen ;-)) zul-
len nu als getrouwd koppel den omme-
ganck openen. 

GEERT FOSTIER, 
KERKRAAD

Sinds mijn twaalfde maak ik deel uit 
van de Processie van Plaisance via 
Chiro Sint-Bartel Geraardsbergen die 
elk jaar met een delegatie mee opstapt. 
Toen ik niet meer actief was in de chiro 
volgde ik de Processie van op de eerste 
rij als toeschouwer. Begin 2000 heb ik 
dan tweemaal het Schrijn mogen mee-
dragen. Zes jaar geleden vervoegde ik 
de kerkraad van de Sint-Bartholomeus-
parochie. Sindsdien stap ik elk jaar mee 
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de verenigingen. Dit benadrukt het of-
ficiële, burgerlijke kenmerk van deze 
uitzonderlijke samenhang van zowel 
kerkelijke als profane onderdelen.
Onze dienst is - sinds onze oprichting 
in 1856 - uitgebouwd uit “eigen volk”, 
echte Giesbaargeneirs die de zomerker-
mis een zeer warm hart toedragen, en 
waarbij de processie als summum van 
de festiviteiten aanzien wordt. Als on-
derdeel van onze stad zijn wij dan ook 
allen fier hieraan te mogen deelnemen 
en de stoet mee te vormen tot het unie-
ke schouwspel dat ze telkenjare wordt.

bezocht wordt is “de Eendracht”. 
De talrijke aanwezigen zijn al opge-
warmd door de opzwepende muziek 
van Cecilia en de dragers worden uit-
bundig verwelkomd. Op de tonen van 
de processiemars “dans la tranchée” 
wordt de oudste drager (Saint Saucice) 
door de herberg gedragen terwijl hij 
schijfjes salami in het rond gooit. Dat 
is het einde van “de tweede proces-
sie” maar ook het begin van wat een 
spetterende kermisweek moet worden. 
De traditie om salami rond te gooien 
moet (op een misschien oneerbiedige 
manier) verwijzen naar de marteldood 
van de heilige Bartholomeus die le-
vend gevild werd. Voor de dragers van 
het schrijn is de processie een moment 
van elkaar terug zien, bij te praten, 
anekdotes op te rakelen. Kortom een 
moment van vriendschap en plezier. 
Van de acht dragers zijn er zes oud-lei-
der van chiro Sint-Bartel Geraardsber-
gen. De andere twee zijn de zoon en de 
kleinzoon van Jean Schrever, tot voor 
enkele jaren ook drager van het schrijn.
Namens de dragers van het reliek-
schrijn van Sint-Bartholomeus

De plaisancegazette

tens-Lierde en gingen er van toen 
af in een eigen processie mee door 
de stad in concurrentie met de jaar-
lijkse processie van Sint-Adriaan uit 
de machtige Sint-Adriaansabdij van 
 Geraardsbergen. Ook vandaag nog, na 
500 jaar, nu de Sint-Adriaansproces-
sie al twee eeuwen ter ziele is gegaan, 
blijft de Sint-Bartholomeusprocessie 
van Plaisance nog steeds het moment 
van samenhorigheid tussen alle inwo-
ners van Geraardsbergen. 

© Antoine B. Photography
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voor de processie

DANNY VION,  
TAVERNE DE EENDRACHT

Elke jaar na de Processie van Plaisan-
ce staat het café op zijn kop. Dat komt 
omdat taverne de Eendracht het lokaal 
is van Concertband Cecilia en zij hier 
elk jaar samen met de deelnemende 
verenigingen en sympathisanten een 
zogeheten “tweede processie” houden. 
Deze staat garant voor veel bier, veel 
leute en plezier, maar betekent voor 
ons ook veel werk en voorbereiding. 
Dat begint al enkele dagen ervoor. De 
halve liter potten waarin het bier jaar-
lijks geschonken wordt moeten wor-
den schoon gemaakt, er worden extra 
tapkranen geplaatst, de salamiworst 
voor Saint-Saucisse wordt gesneden en 
de draagberrie waarop hij wordt rond-
gedragen wordt klaargezet. 
Jan Coppens loopt op en neer van het 

OLAV GEERTS,  
PRINCE VAN DE BROEDERSCHAP VAN 
HET GERAARDSBERGSE MANNEKEN-PIS

Het feest waar elke Geraardsbergenaar, 
die zijn stad lief heeft, jaarlijks naar uit-
kijkt. Een unieke processie, waar alle ver-
enigingen voor één keer hun politieke of 
religieuze voorkeur op de achtergrond 
verdringen, om samen mee op te stappen 
voor het schrijn van de patroonheilige 
van Geraardsbergen: Bartholomeus. De 
reuzen voorop zien gaan gevolgd door 
de vele Mannekens-Pis met hun uni-
form van hun vereniging. De vele blije 
gezichten, de vrolijke muziek, het schrijn 
gedragen door heen en weer wiegende 
dragers op het walsend ritme van “Dans 
la tranchee” van A. Schmidts. Daar krijg 
ik elk jaar kippenvel van.

FRANS HITCHINSON, 
PASTOOR-DEKEN

Voor mij is de Processie van Plaisance op 
de eerste plaats een gemeenschapsgebeu-
ren rond de reliek van onze patroonheili-
ge Bartholomeus. Hij kreeg de titel ‘mar-
telaar’, een woord dat afgeleid is van het 
Latijnse ‘martyr’, dat ‘getuige’ betekent. 
Christengelovigen zijn uitgenodigd om 
door woord en leven aan anderen te laten 
zien dat geloven voor hen een inspiratie 
en een steun is. In onze gewesten kunnen 
wij dit nu doen in vrijheid. Bartholomeus 
zette daarmee zijn leven op het spel en 
zo is het vandaag ook op heel wat plaat-
sen in de wereld. Het is de moeite waard 
daar bij stil te staan. 

PHILIP DE TEMMERMAN 
KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER  
ST.-PIETER-VREUGD-EN-DEUGD

Tijdens mijn kinder- en jeugdjaren 
brachten we de maand augustus door 
aan zee, maar elk jaar werd de vakantie 
ingekort om de processie niet te missen. 
Later werden reizen naar het buiten-
land verplaatst in functie van Plaisance. 
In 1986 werd ik lid van de Rederijkers-
kamer Sint-Pieter-Vreugd-en-Deugd. 
De drijfveer was niet zozeer artistiek 
gericht, het ging hem eerder om de 
gepriviligeerde plaats in de optocht: 
de Vodden (zoals ze in de volksmond 
genoemd worden) stappen immers net 
voor de concertband en het schrijn. Dit 
omdat zij de oudste Koninklijke Ver-
eniging van de stad zijn. Plaisance be-
tekent ook de mooie volksmuziek…
Dans la tranchée… Carresse du Prin-
temps… Deze deuntjes maken ons niet 
alleen vrolijk, dikwijls zie ik ook toe-
schouwers een traantje wegpinken bij 
het horen van deze zo herkenbare, ty-
pisch Geraardsbergse, muziek. Plaisan-
ce wekt dus ook emoties op. Op de dag 
van de processie wensen we ook onze 
vrienden een ‘gelukkig jaar’, we kijken 
immers elk jaar uit naar de optocht als 
was het Nieuwjaar. Kortom, wanneer 
de dragers het schrijn terug de kerk 
binnen dragen beginnen we terug af te 
tellen naar de volgende editie… Om zo 
een eeuwenoude traditie door te geven 
en te bewaren.

© Antoine B. Photography
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MAARTEN GOSSYE 
VOORZITTER CONCERTBAND  
CECILIA GERAARDSBERGEN

Concertband Cecilia brengt heel ver-
scheidene optredens en concerten, maar 
als we één optreden van volstrekte 
unanimiteit onder de muzikanten mo-
gen aanduiden, dan is dit ongetwijfeld 
Plaisance! Voor de volledige diversiteit 
aan leeftijden binnen onze vereniging 
is dit telkens opnieuw een waar feest! 
Elk jaar wordt er afgeteld en worden de 
vakantieperiodes netjes rond de datum 
van de processie geschikt. ’s Ochtends 
verzamelen we in ons repetitielokaal. 
Elkaars hand schuddend, luiden dan 
de eerste woorden: “e gelukkig joeër è!” 
Want ja, voor ons muzikanten is die dag 
net zoveel als Nieuwjaar. Het betekent 
de start van een nieuw werkjaar, waar-
bij de onderlinge vriendschapsbanden 
met veel ‘leute’ worden beklonken. 
Laat ik net dat bijzondere gevoel als 
‘een onbeschrijflijke samenhorigheid’ 
benoemen, ja, zelfs in de overtreffende 
trap. De kerkklokken luiden, het schrijn 
met de relikwieën van Sint-Bartholo-
meus verlaat de kerk: dit is ons start-
schot voor ‘de Processe’! Tot in Den 
Eendracht! Tedderetet-de-dèè…olé.

We horen graag ook wat de Processie voor jou betekent. Samen zijn met familie, vrienden of buren? 
Een biertje met Saint-Saucisse? De leukste gebeurtenis van het jaar?

Misschien heb je een mooi verhaal of een prachtige foto? Bezorg ze ons.

Ik kijk uit naar de processie omdat:

✂
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op met de kerkraad en de parochie ach-
ter ‘ons’ Schrijn. Het Schrijn behoort toe 
aan de Kerkraad Sint-Bartholomeus. 
Als kerkraad dragen we zorg voor het 
Schrijn en zijn dragers. Zo lieten we het 
dit jaar grondig oppoetsen naar aanlei-
ding van de 500ste jaargang. Enkele ja-
ren terug vernieuwden we ook de kar-
mijnrode tabaards van onze dragers. 
Midden volgend jaar krijgt het Schrijn 
een prominente plaats in een nieuw op 
te richten schatkamer in onze Sint-Bar-
tholomeuskerk. Op die manier dragen 
we mee bij tot het behouden van een 
eeuwenoude traditie.

repetitielokaal naar beneden om de 
pupiters en partituren voor de muzi-
kanten klaar te zetten. ’s Morgens voor 
het vertrek komen de muzikanten hier 
samen en wensen mekaar ‘e gelukkig 
joar’! Het is telkens weer een emotio-
neel moment en als de processie ver-
trekt en ’t muziek begint te spelen dan 
pinkt ons Vivian altijd een traantje weg.
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Parcours processie van Plaisance

Programma Zomerkermis 
Geraardsbergen 2015

Vrij 28/8
Zomertocht, vanaf 18u.
Doorheen de binnenstad 
genieten van speciale acts en 
optredens met als afsluiter DJ 
op het Stationsplein — GRATIS

 
Za 29/8

ACG Manneken-Pis Trail, 10u.
Traildorp aan Openluchtzwem-
bad Den Bleek

Za 29/8
Jazz Geraardsbergen, 16u
Koetshuis.
Inkom VVK €12 kassa €18
Tickets via CC De Abdij, 
054/437261, 
ccdeabdij@geraardsbergen.be 
of www.de-abdij.be

 
Zo 30/8

500 jaar Processie van 
Plaisance, 10u.
Markt

Uitreiking Ereprijs 
De Launoit, 11.45u.
Stadhuis Geraardsbergen

 
Reclamestoet en Majoret-
tenoptocht, 14u.
Stadscentrum

Woe 2/9
98ste Stadsprijs voor Wieler-
profs, 13.30u.
Markt

Do 3/9
Seniorennamiddag, 14u.
De Spiraal.

Beiaardconcert, 20u.
Luisterplek/scherm tuin 
Dekenij

 
Vrij 4/9

Vuurwerkconcert door Concert-
band Cecilia, 21u.
Vuurwerk op muziek, 22u.
Markt

Za 5/9
Urbanus en de Fanfaar
Xansation // Dj Maarten 
Vancoillie
vanaf 19u.
Markt — GRATIS

Zo 6/9
Muurrock4Kids, 14u.
Vesten
Muurchallenge, 14u.
Muur

Zo 13/9
10de Internationaal Hooghuys-
festival voor draaiorgelspelers,
11u.-19u.
Stadscentrum

Grote Reuzenommegang, 14u.
Stadscentrum

Ik draag de Processie van Plaisance een warm hart toe en steun ten volle de voordracht 
voor opname op de Vlaamse Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Naam
 
Adres
 
E-mail
 
Handtekening
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VUL ONDERSTAAND STROOKJE IN EN BEZORG HET AAN HET TOERISTISCH INFOKANTOOR. JE KAN JE STEUNBETUIGING OOK 
VERSTUREN VIA HET E-FORMULIER OP WWW.GERAARDSBERGEN.BE OF MAILEN NAAR CULTUUR@GERAARDSBERGEN.BE
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TEKENING VAN RUFIN DE DECKER VOOR DE 
BROEDERSCHAP VAN HET GERAARDSBERGS 
MANNEKEN-PIS

Vrij 28/8

Za 29/8

Za 29/8

Zo 30/8
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