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1/ INLEIDING
Het hele jaar door worden gebedstochten, ommegangen, processies en stoeten ter ere van Maria
georganiseerd. Hoeveel dat er zijn, door wie ze worden georganiseerd en welk beeld daarbij wordt
meegedragen, werd tijdens 2007 en 2009 zorgvuldig gedocumenteerd door de speciaal daarvoor in
het leven geroepen vzw Maria door Vlaanderen gedragen. Het project resulteerde in een inventaris
die ontsloten werd via de website www.mariadoorvlaanderen.be, een gelijknamig boek met CD, een
drukbezochte tentoonstelling van 43 Mariabeelden en een Mariale Jubeltocht waarin de beelden uit de
tentoonstelling werden gedragen. De drijvende krachten achter het project waren Carl Deckers en
Chris Van Reeth. Zij merkten niet alleen dat de Mariadevotie in Vlaanderen heel sterk leeft, maar ook
dat veel organisatoren geïnteresseerd bleken in een vervolgtraject. Omdat de interesse in het project
zo groot bleef, werd gezocht naar bijkomende stappen die de toekomst van dit (im)materiële erfgoed
zouden kunnen helpen verzekeren.
Hoewel de vzw Maria door Vlaanderen gedragen op 31 december 2011 werd ontbonden, betekende
dit niet het einde van het traject. De initiatiefnemers van Maria door Vlaanderen klopten immers aan bij
één van hun vorige projectpartners, Volkskunde Vlaanderen. Deze organisatie gaat intussen door het
leven als LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag. Voor LECA was het om
meerdere redenen evident om in te gaan op de vraag om samenwerking. In de eerste plaats vond
LECA het belangrijk om de resultaten van het eerste onderzoeksluik te bestendigen en het verrichte
werk te continueren. Daarnaast liet een hernieuwde samenwerking toe om het bestaande
partnerschap verder uit te bouwen. Bovendien paste het verzoek van Maria door Vlaanderen
gedragen ook volledig in de nieuwe koers die LECA voor de beleidsperiode 2012-2016 uitgezet heeft.
In oktober 2011 werd LECA door minister van Cultuur Joke Schauvliege erkend als expertisecentrum
voor de cultuur van alledag dat zich specialiseert in sociale praktijken, rituelen en festiviteiten. Eén van
de sporen die daarbij gevolgd worden, is het op verzoek ontwikkelen van trajecten op maat. Op die
manier wil LECA de betrokkenen helpen om tot duurzame oplossingen te komen.
LECA wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd om het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen
en festiviteiten te versterken, zichtbaarder te maken en de participatie eraan te bevorderen. De
traditiedragers staan daarbij centraal. Pas door te luisteren naar de talloze vrijwilligers die zich jaar na
jaar inzetten om dit erfgoed levend te houden, kunnen zinvolle acties ondernomen worden om het
erfgoed dat mensen koesteren meer kansen te geven voor de toekomst. Het vervolgtraject op Maria
door Vlaanderen gedragen past volledig in die filosofie. In een eerste fase wordt onderzocht met
welke problemen en uitdagingen organisatoren van processies met een Mariabeeld te kampen
hebben. Dat gebeurt zowel op een kwantitatieve (telefonische enquête) als een kwalitatieve
(rondetafels) manier.
Die eerste verkennende fase is inmiddels achter de rug. Op basis van deze resultaten zullen Maria
door Vlaanderen gedragen en LECA verdere acties ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor iedereen
die van dicht of veraf betrokken is bij de organisatie van een processie met een Mariabeeld. In
voorliggend rapport worden de resultaten van het noden- en behoeftenonderzoek toegelicht. Maria
door Vlaanderen gedragen en LECA wensen alle respondenten van harte te danken voor hun
medewerking.
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2/ WAT VOORAFGING (2006- 2009)
Eind 2006 vatten Carl Deckers en Chris Van Reeth het idee op een bepaald aspect van de
Mariaverering in Vlaanderen te documenteren, namelijk dat van de processies en stoeten waarbij een
Mariabeeld wordt meegedragen. Ze streefden naar een volledige inventaris van alle plechtigheden
waarbij Maria door Vlaanderen wordt gedragen. Van meet af aan hadden de initiatiefnemers ook de
bedoeling om op basis van die inventaris een kalender op te stellen, die door iedereen makkelijk
geraadpleegd kon worden. Ze besloten tevens om het project en de daarvoor in het leven geroepen
vzw dezelfde naam te geven: Maria door Vlaanderen gedragen.

2.1. DOELSTELLINGEN
Het project Maria door Vlaanderen gedragen werd uitgevoerd tussen oktober 2006 en juni 2009. In de
loop van het project werden de aanvankelijke uitgangspunten scherpgesteld. De initiatiefnemers
wilden op die manier volgende doelstellingen realiseren:
het inventariseren van de Mariabeelden en van de informatie over de legende/historie achter
het Mariabeeld en het ontstaan van de plechtigheden waarin de beelden worden
meegedragen
-

het ‘opnieuw’ ontsluiten van het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van processies met
een Mariabeeld voor het grote publiek

-

bijdragen aan het in stand houden van het immaterieel cultureel erfgoed van processies met

-

een Mariabeeld, met name de bestaande lokale Mariaverering
bijdragen aan het behoud van het materieel erfgoed dat aan processies met een Mariabeeld is

-

verbonden, zoals het Mariabeeld zelf, juwelen, kledij en attributen
het creëren van mogelijkheden tot uitwisseling van informatie over plechtigheden waarin een
Mariabeeld wordt meegedragen

-

bij alle actoren en betrokkenen het bewustzijn omtrent de unieke waarde van de lokale
plechtigheid aanwakkeren en een band tussen cultuur, toerisme, religie en erfgoed creëren.

2.2. INVENTARISATIE
Het inventariserende gedeelte van het project ging in oktober 2006 van start. Om zicht te krijgen op de
nog bestaande processies met een Mariabeeld contacteerde Maria door Vlaanderen gedragen in
eerste instantie de persdiensten van de Vlaamse bisdommen en van de Vlaamse provinciebesturen.
Het resultaat daarvan was een lijst met slechts 17 processies waarin een Mariabeeld wordt
meegedragen. In de daarop volgende maanden legde Maria door Vlaanderen gedragen daarom
contacten met de 308 gemeentebesturen die in Vlaanderen werkzaam zijn. Op basis van de informatie
die zij zo ontvingen werden vervolgens contacten gelegd met diegenen die plaatselijk de
verantwoordelijkheid op zich namen om de plechtigheid in stand te houden. In de praktijk bleek dat te
gaan om mensen die tot de parochie, een lokaal comité, een heemkring, een vrijwilligersgroep etc.
behoorden. De actie werd bovendien gecombineerd met uitgebreide desk research. De
gecombineerde zoekacties resulteerden tegen mei 2008 in een inventaris van 133 Mariabeelden die in
148 plechtigheden worden meegedragen. Onderstaande tabel geeft aan hoe de opgespoorde
plechtigheden en beelden over de verschillende provincies waren verspreid:
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Aantal Mariabeelden

Aantal plechtigheden

Provincie Antwerpen

30

29

Provincie Limburg

44

51

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant

15
31

17
36

Provincie West-Vlaanderen
TOTAAL

13
133

15
148

2.3. DOCUMENTATIE
In november 2007 startte Maria door Vlaanderen gedragen met het documenteren van alle
opgespoorde processies waarin een Mariabeeld wordt meegedragen. Aan alle gemeenten die in de
opgestelde inventaris opgenomen waren, werden twee bezoeken gebracht. Tijdens het eerste bezoek
werd het Mariabeeld gefotografeerd zoals het in de loop van het jaar opgesteld staat. Tegelijk werd
informatie verzameld over de herkomst en de iconografie van het beeld. Ook het ontstaan en de
geschiedenis van de processie waarin het Mariabeeld gedragen wordt, werden daarbij genoteerd.
Verder werd ook aandacht besteed aan de tradities en gebruiken - zowel van vroeger als nu – die aan
de processie verbonden zijn. Plaatselijke Marialiederen en gebeden werden eveneens opgetekend.
De onderzoekers brachten vervolgens een tweede bezoek op de dag dat de processie uitgaat. Tijdens
dit bezoek werd de processie uitgebreid gefotografeerd. In totaal werkten 224 plaatselijke
medewerkers mee aan het documentatieproces.

2.4. ONTSLUITING
Het inventarisatie- en documentatieproces leverde een schat aan informatie op. Maria door
Vlaanderen gedragen hechtte er daarom veel belang aan om de verzamelde gegevens ook te
ontsluiten voor een ruimer publiek.
In de eerste plaats werd daarvoor de website www.mariadoorvlaanderen.be gecreëerd. Deze website
geeft een zo volledig mogelijke kalender van alle plechtigheden met een Mariabeeld over gans
Vlaanderen. Van elke plechtigheid is eveneens een korte beschrijving opgenomen. De website is nog
steeds online. De zoekfunctie bij de kalender laat toe om tot in 2015 na te gaan welke processie waar
en wanneer uitgaat.
Daarnaast bracht Maria door Vlaanderen gedragen ook het boek Maria door Vlaanderen gedragen uit.
1
Deze publicatie bevat 111 beschrijvingen van Mariabeelden. Naast de beeldbeschrijvingen bevat het
boek ook 124 verslagen van plechtigheden waarin een Mariabeeld wordt meegedragen, 42 lokale
Mariagebeden, 14 Marialiederen en een kalender. Bij de uitgave hoort ook een cd. Per provincie
werden hiervoor 2 mariale liederen die verbonden waren aan een processie geselecteerd en
opgenomen.

1

Concreet betekent dit dat er van de 133 geïnventariseerde beelden 22 niet opgenomen werden. De redenen
daarvoor waren divers, gaande van het ontbreken van fotomateriaal, het te laat vinden van plaatselijke
verantwoordelijken tot de keuze van de organisatoren om niet bij het project betrokken te zijn. Na het drukken van
het boek werd de inventaris nog aangevuld met 4 beelden.
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Cover van het boek Maria door Vlaanderen gedragen (2009) © MDVG

In mei 2009 werden voorts ook twee belangrijke evenementen uitgewerkt om de processies met een
Mariabeeld meer bekendheid te geven bij het grote publiek. In de eerste plaats werd van 21 tot 24 mei
2009 een overzichtstentoonstelling met 43 Mariabeelden georganiseerd in de kerk van Onze-LieveVrouw en Sint-Rochus in Boom. Deze expo werd door ruim 2000 mensen bezocht.

Overzichtstentoonstelling © MDVG
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Het tweede toonmoment van het project was de Mariale jubeltocht die Maria door Vlaanderen
gedragen op zondag 24 mei 2009 in het centrum van Boom organiseerde. In deze processie werden
de 43 Mariabeelden die ook in de expo te zien waren, meegedragen door de organisatoren uit de
deelnemende gemeenten en steden. In totaal waren er 825 figuranten bij de Mariale jubeltocht
betrokken, die ook voor muziek, zang, choreografie en vlaggenspel instonden. Het aantal
toeschouwers werd geraamd op 8000.

Mariale Jubeltocht © MDVG

2.5. FINANCIERING
Voor de realisatie van de ontsluiting van het eerste luik van het project kon Maria door Vlaanderen
gedragen gebruik maken van een projectsubsidie toegekend door de afdeling Erfgoed van het IVA
Kunsten en Erfgoed (departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid). De
overzichtstentoonstelling en de Mariale jubeltocht in Boom konden tot stand komen dankzij een
subsidie vanwege het departement Cultuur van de provincie Antwerpen en van de gemeente Boom.
Daarnaast kon het project rekenen op belangrijke financiële ondersteuning door derden. Vooral de
gratis inspanningen door de deelnemers aan de overzichtstentoonstelling en de Mariale Jubeltocht in
Boom hebben bijgedragen aan het succes van het project.

2.6. PARTNERS
Om het project Maria door Vlaanderen gedragen te realiseren kon de uitvoerende vzw niet alleen
rekenen op ondersteuning door de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen en de gemeente Boom,
maar werden ook partnerschappen opgezet met de gemeente Boom, het Centrum voor Religieuze
Kunst en Cultuur, VCM Contactforum voor Erfgoedverenigingen (nu Forum voor
Erfgoedverenigingen), Heemkunde Vlaanderen en Volkskunde Vlaanderen (nu LECA). Binnen deze
samenwerking stelden de betrokken erfgoedorganisaties hun specifieke inhoudelijke expertise
beschikbaar en droegen zij bij aan de communicatie en verspreiding van het project.
8

In oktober 2010 hebben Volkskunde Vlaanderen en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur elk
een afzonderlijk schrijven gericht aan de Vlaamse overheid om er op te wijzen hoe waardevol de
bestendiging van de projectresultaten van Maria door Vlaanderen gedragen is.
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3/ EEN STAP VERDER:
NODEN- EN BEHOEFTENONDERZOEK
Om het vervolgtraject vorm te geven werkt Maria door Vlaanderen gedragen sinds december 2011
samen met een van haar toenmalige projectpartners LECA (het vroegere Volkskunde Vlaanderen). Dit
Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag specialiseert zich in festiviteiten, rituelen en sociale
gebruiken. Beide organisaties legden in het voorjaar van 2012 een traject af met de organisatoren van
processies met Mariabeeld om de noden en behoeften van deze doelgroep in kaart te brengen en
daarvoor structurele oplossingen te bedenken. De inhoudelijke lijnen van dat traject worden door
Maria door Vlaanderen gedragen en LECA in onderlinge samenwerking uitgezet; LECA nam
daarnaast ook de praktische uitvoering op zich.
In het kader van het geplande traject organiseerden Maria door Vlaanderen gedragen en LECA naast
een telefonische enquête ook een bijeenkomst voor de organisatoren van processies met een
Mariabeeld. Deze dag werd opgevat als een denkdag, waar volgens een creatieve methode (nl. een
worldcafé) kennis en expertise over processies werden uitgewisseld.

3.1. DE ENQUETE
3.1.1. PROBLEEMSTELLING
Zoals het project Maria door Vlaanderen gedragen aantoonde, worden er in Vlaanderen jaarlijks meer
dan honderd optochten georganiseerd waarin een Mariabeeld wordt meegedragen. Talloze
vrijwilligers zetten zich in om dit cultureel erfgoed te vrijwaren voor de volgende generaties. Toch zijn
er een aantal uitdagingen voor de toekomst. Maatschappelijke tendensen zoals ontkerkelijking, kleiner
wordende parochiegemeenschappen en vergrijzing van religieuze gemeenschappen, bemoeilijken de
intergenerationele overdracht. Ook het omgaan met voorwerpen en objecten stelt de betrokken
organisaties voor een aantal problemen. Het conserveren of restaureren van vaak eeuwenoud
materieel erfgoed is voor veel organisaties niet vanzelfsprekend. Om het hoofd te kunnen bieden aan
deze uitdagingen is kennis over en inspelen op de noden en behoeften van de cultureelerfgoedgemeenschap cruciaal.

3.1.2. METHODOLOGIE
In een eerste verkennende fase werd tijdens een telefonische enquête gepolst naar de noden en
behoeften van de organisatoren van processies met een Mariabeeld. Daarbij werd gebruik gemaakt
van een gestructureerde vragenlijst die te vinden is in bijlage 1. Een telefonische enquête is niet alleen
een snelle manier om gegevens te verzamelen maar heeft ook het voordeel dat het bredere traject
waarbinnen de enquête kadert kan toegelicht worden. Bovendien kan er per telefoon ook
doorgevraagd worden, iets wat bij een schriftelijke enquête minder het geval is.

3.1.3. RESPONDENTEN EN RESPONS
Er werd geopteerd om de organisatoren van alle gekende processies met een Mariabeeld te
contacteren. Het onderzoek van Maria door Vlaanderen gedragen (2006-2009) leidde tot de
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identificatie van 114 verschillende processies. Op basis daarvan werd een contactlijst van 111
2

verschillende organisatoren opgesteld. De organisatoren van die processies werden eind januari
2012 per brief of e-mail op de hoogte gesteld van het vervolgtraject. De brief gaf kort de doelstellingen
van het traject weer en nodigde de organisatoren uit om in te gaan op de telefonische enquête. Van
de 114 processies die in de loop van loop van 2007-2008 werden opgetekend bleken er vier niet
3

langer te bestaan. In totaal werden 87 enquêtes afgenomen, wat neerkomt op een responsgraad van
79,09 procent.

3.1.4. RESULTAATSANALYSE
3.1.4.1. ALGEMEEN

OVER DE ORGANISATIE
Door welke organisatie wordt de ommegang of processie georganiseerd?
De meeste processies met Mariabeeld worden door de parochie (34,50%) of een
deelvereniging/werkgroep van de parochie (29,90%) georganiseerd. De organisatie van de overige
processies is in handen van een vzw (13,80 %), een feitelijke vereniging (8 %) of nog iets anders
(13,80 %).
Organisatiestructuur processie

2

De contactlijst werd geüpdatet. Het aantal processies wijkt licht af van het aantal contactpersonen omdat
sommige contactpersonen instaan voor de organisatie van twee afzonderlijke processies. In drie gevallen was dat
het geval, namelijk in het geval van de Mariaprocessie en Kaarskensprocessie in Kortenbos, de de
Mariaprocessie en Kaarskensprocessie in Oud-Heverlee en tot slot de Sacramentsprocessie en
Halfoogstprocessie in Moerzeke.
3
De vier verdwenen processies zijn de Begijnhofprocessie van Herentals, de Sacramentsprocessie van
Loksbergen, de Sacramentsprocessie van Nieuwerkerken en de Sacramentsprocessie van Wellen.
11

Helpen alle mensen van de organisatie mee aan de voorbereiding?
Op deze vraag of hebben 86 van de 87 respondenten geantwoord. 43,02 procent van hen antwoordde
‘ja’; 56,98 procent ‘nee’.
Hoe wordt de werking van de organisatie gefinancierd?
Op de vraag rond financiering van de processie hebben 85 respondenten geantwoord. Uit de
antwoorden bleken er 11 veel voorkomende vormen van financiering te bestaan. Opmerkelijk daarbij
is wel dat 20 procent van de respondenten aangaf dat er eigenlijk weinig tot geen kosten waren
verbonden aan de processie. In 37,64 % procent van de gevallen bleek de kerkfabriek of de parochie
(een deel van) de kosten op zich te nemen. Ook eenmalige geldgiften van derden (32,90 %),
bijdragen van sponsors (17,60%), werkingssubsidies (16,50 %), projectsubsidies (11,80 %)
omhalingen (11,76 %) en verkoop (10,50 %) bleken belangrijke financieringsbronnen. Tot slot bleek
het merendeel van de processies gratis toegankelijk. Slechts 2,4 procent van de organisatoren gaf
aan dat er toegangsgeld werd gevraagd.
Manier waarop de processie of ommegang wordt gefinancierd

Heeft de organisatie een papieren archief?
Iets meer dan de helft van de respondenten (54,65 %) gaf aan dat er voor de processie die zij mee
helpen organiseren een papieren archief wordt bijgehouden. Volgens 47 van de 86 respondenten
was dit het geval voor hun processie.

12

Bestaan van een papieren archief over de processie

OVER DE MATERIËLE ERFGOEDELEMENTEN
In dit deel van de enquête werd gepolst naar een aantal materiële erfgoedelementen. De vragen
waren respectievelijk: Is er voor het Mariabeeld aangepaste kledij beschikbaar? Zijn er voor het
Mariabeeld sieraden beschikbaar? Is er historische kledij te zien in de processie? en Zijn er vlaggen of
banieren te zien in de processie?
De meeste organisatoren gaven aan dat het beeld voorzien was van aangepaste kledij (79,31 %) en
4

sieraden (77,65 %). In de meeste processies dragen ook de deelnemers aangepaste
processiekledij. In 50 van de 87 processies bleek dat het geval (58,82 %). In 87,21 procent van de
5

processies zijn er vlaggen of banieren te zien. Daarbij bleek het in bijna de helft van de gevallen te
gaan om historische vlaggen (49,32 %). In bijna een kwart van de gevallen (23,29 %) werd er zowel
gewerkt met moderne als met historische vlaggen.
Materiële erfgoedelementen in de processie

4
5

De percentages zijn berekend op respectievelijk 87 en 85 respondenten.
Percentage berekend op 85 respondenten.
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Tot slot werd de respondenten gevraagd of er nog andere voorwerpen belangrijk waren voor de
processie maar waar nog niet naar was gevraagd. Dat bleek inderdaad het geval. Van de 85
respondenten die deze vraag beantwoordden, antwoordde 70,59 % ‘ja’. De voorwerpen die werden
vermeld waren onder andere een draagstoel, een baldakijn, een (reliek)schrijn, een monstrans, een
(processie)kruis, lichtbronnen zoals lantaarns of kandelaars, praalwagens en andere
(heiligen)beelden.
Naast de vraag welke voorwerpen er in de processie te zien waren, werd er ook gevraagd naar de
eigenaar van die voorwerpen. De vragen waren als volgt: Wie is de eigenaar van het Mariabeeld?
Bezit de organisatie (een deel van) de processiekledij zelf? Bezit de organisatie de vlaggen en
banieren zelf?
Het is opmerkelijk dat de organisatie die instaat voor de processie in drie vierde van de gevallen niet
de eigenaar is van het Mariabeeld dat wordt meegedragen. Slechts 21 van de 86 respondenten
6

antwoordde bevestigend op die vraag. In tegenstelling tot het Mariabeeld is de processiekledij wel
vaak eigendom van de organiserende instantie (79,59 %).De vlaggen bleken doorgaans (68,57 %)
eigendom te zijn van de organisatie die de processie organiseert.
Eigendom Mariabeeld, processiekledij en vlaggen

OVER DE IMMATERIËLE ERFGOEDELEMENTEN
Zijn er gebruiken en rituelen verbonden aan de processie of ommegang?
Aan iedere processie zijn bepaalde gebruiken en rituelen verbonden. Zo gebeurt het soms dat de
priester het beeld zegent alvorens het wordt rondgedragen, dat de processie wordt voorafgegaan door
een voorbidder, dat jaar na jaar dezelfde route wordt gevolgd, dat er wordt stilgestaan en gebeden bij
kapellen of dat de rozenkrans wordt gebeden. Ook muziek speelt bij veel processies een belangrijke
rol, gaande van een (kinder)koor of fanfare tot het zingen van bepaalde liederen door de deelnemers.
De diversiteit onder de processies is groot dankzij een hele reeks gebruiken en rituelen die van
generatie op generatie worden doorgegeven en telkens worden aangepast aan de samenleving van

6

De percentages zijn berekend op respectievelijk 87 respondenten.
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vandaag. Toch antwoordde niet iedereen bevestigend op de vraag of er gebruiken en rituelen aan
processies verbonden waren. Slechts 60 van de 85 antwoorden ja op die vraag wat neerkomt op
70,59 procent.
Waren er vroeger wel gebruiken en rituelen verbonden aan de processie of ommegang?
Van de 25 respondenten die antwoordden dat er geen gebruiken of rituelen verbonden waren aan de
processie gaf 60 procent aan dat er vroeger wel gebruiken en rituelen waren maar dat die intussen
verdwenen zijn. Dat laatste weerspiegelt het dynamische karakter van immaterieel cultureel erfgoed,
namelijk dat sommige gebruiken en gewoontes verdwijnen omdat te weinig mensen ze nog zinvol
vinden.

3.1.4.2. NODEN EN BEHOEFTEN
NODEN EN BEHOEFTEN OP VLAK VAN ORGANISATIE
Op vlak van organisatie werd gepolst naar de noden en behoeften inzake administratie en het
bijhouden van een papier archief. De vragen luidden als volgt: Heeft de organisatie problemen met
haar administratie? en Heeft de organisatie nood aan ondersteuning om haar archief (beter) te
beheren?
Op vlak van administratie is er duidelijk geen probleem. Slechts 4 van de 85 respondenten meldde
moeilijkheden te hebben met administratie, wat neerkomt op 4,71 procent. Een iets genuanceerder
beeld komt naar voor wanneer we de noden en behoeften op vlak van het beheer van een papieren
archief bekijken. Van de 47 respondenten die aangaven dat er een papieren archief bestond, gaven
negen personen aan dat ze daar hulp bij konden gebruiken, wat neerkomt op 21,95 procent.

Nood aan ondersteuning bij beheer archief

15

NODEN EN BEHOEFTEN OP VLAK VAN MATERIEEL ERFGOED
Zijn er problemen met het onderhoud van het Mariabeeld?
Uit het onderzoek dat Maria door Vlaanderen in 2007-2008 uitvoerde, bleek dat 78 van de 111
7

Mariabeelden ouder zijn dan honderd jaar. Het is dan ook opmerkelijk dat ruim 70 procent van de
respondenten antwoordde dat de organisatie helemaal geen problemen heeft met het onderhoud van
het Mariabeeld.
Onderhoudsproblemen Mariabeeld

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de meeste organisatoren van een processie niet de
eigenaar zijn van het Mariabeeld. De verantwoordelijkheid van het behoud en beheer van het beeld
ligt met andere woorden niet bij de organisatoren van een processie, maar bij de eigenaars van het
beeld. Toch blijkt dat niet meteen uit de cijfers. Ook de organisatoren die wel eigenaar zijn van het
Mariabeeld melden in 76,20 procent van de gevallen dat er helemaal geen problemen zijn met het
onderhoud van het beeld, ten opzichte van 70,80 procent van de organisatoren die niet in het bezit
zijn van het beeld.
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Twee beelden dateren uit de 13 eeuw, 6 beelden uit de 14 eeuw, 13 beelden uit de 15 eeuw, 15 beelden
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uit de 16 eeuw, 11 beelden uit de 17 eeuw, 11 beelden uit de 18 eeuw, 20 beelden uit de 19 eeuw, 12
ste
ste
beelden uit de 20 eeuw en 7 beelden uit de 21 eeuw. Van 14 beelden is de tijdsperiode onbekend.
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Eigendom versus problemen onderhoud Mariabeeld

Verder werd er ook gevraagd naar problemen op vlak van de andere materiële erfgoedelementen: Zijn
er problemen met het onderhoud van de kledij voor het Mariabeeld? Zijn er problemen met het
onderhoud van de sieraden voor het Mariabeeld? Zijn er problemen met het onderhoud van de kledij?
en Zijn er problemen met het onderhoud van de vlaggen of banieren?
Organisatoren van processies met Mariabeeld blijken weinig problemen te ondervinden in verband
met het onderhoud van aangepaste kledij en sieraden voor het beeld. Maar liefst 76,12 procent van
de organisatoren gaf aan helemaal geen problemen te hebben met de aangepaste kledij van het
beeld, terwijl 87,50 procent meldde helemaal geen problemen te hebben bij het onderhoud van de
8

sieraden. Ook daar blijkt er geen significant verschil te bestaan tussen degene die eigenaar zijn van
de historische kledij en de vlaggen en degene die er geen eigenaar van zijn. Hoewel er weinig
problemen werden gemeld in verband met het onderhoud van de vlaggen, blijken er toch meer
problemen te bestaan met het onderhoud van historische vlaggen (40,4 % heeft een beetje tot veel
problemen) dan met moderne vlaggen (27,80 % heeft een beetje tot veel problemen).
NODEN EN BEHOEFTEN OP VLAK VAN IMMATERIEEL ERFGOED
Om na te gaan welke waarde organisatoren hechten aan bepaalde aspecten van hun immaterieel
cultureel erfgoed en welke problemen ze daar eventueel bij ondervonden, werd gewerkt met een
aantal stellingen. De respondenten konden ‘helemaal akkoord, ‘akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’
antwoorden. Uit de antwoorden bleek duidelijk dat organisatoren veel belang hechten aan gebruiken
en rituelen. Maar liefst 80 van de 83 respondenten ging akkoord tot helemaal akkoord met de stelling
‘de gebruiken en rituelen van onze ommegang of processie zijn belangrijk.’
Ook de stelling ‘de gebruiken en rituelen van onze ommegang of processie moeten doorgegeven
worden aan de volgende generaties’ kon bij de meeste organisatoren op bijval rekenen. Meer dan 96
procent van de 84 respondenten ging hiermee akkoord tot helemaal akkoord.

8

Percentages berekend op respectievelijk 67 en 64 respondenten.
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Twee mogelijke manieren om de gebruiken en rituelen door te geven aan volgende generaties is om
er meer mensen vertrouwd mee te maken en om voldoende jonge mensen te vinden om de opvolging
te verzekeren. Volgens ongeveer de helft van de organisatoren doet er zich duidelijk een probleem
voor op vlak van opvolging. De andere helft ging akkoord (35,71%) tot helemaal akkoord (13,10 %)
met de stelling ‘De organisatie heeft voldoende jonge leden om de gebruiken en rituelen van onze
ommegang of processie voort te zetten’. Met de stelling ‘Het is belangrijk om meer bekendheid te
geven aan onze ommegang of processie’ ging bijna iedereen akkoord tot helemaal akkoord
9

(91,77 %).

9

Percentage berekend op 84 respondenten op de stelling rond jonge leden en 85 respondenten op de stelling
rond meer bekendheid.
18

Heeft de organisatie problemen met het in stand houden van de gebruiken en rituelen?
Tot slot bekijken we de gerapporteerde problemen met het in stand houden van gebruiken en
rituelen. Ook hier zien we een duidelijke opsplitsing in een groep die hier helemaal geen problemen
mee heeft (61,40 %) en een groep organisatoren die hier wel een beetje (29,82 %) tot veel (8,77%)
problemen zien.

10

Problemen om gebruiken en rituelen in stand te houden

3.1.4.3. BESLUIT
De enquête toont aan dat de respondenten over het algemeen weinig problemen ondervinden bij de
organisatie van hun processie. Toch zijn er een aantal knelpunten uit de cijfers te halen. In de eerste
plaats bestaan er uitdagingen op vlak van immaterieel cultureel erfgoed. De gebruiken en rituelen die
van generatie op generatie worden doorgegeven, zorgen ervoor dat de processie of ommegang
kunnen blijven bestaan. Die gebruiken worden bijna unaniem (96,39 %) als belangrijk ervaren. De
overdracht is echter niet verzekerd. Dat blijkt uit het feit dat 78 respondenten aangaven dat het
belangrijk is om meer bekendheid te geven aan hun evenement, dat 43 respondenten problemen
meldden op vlak van het aantrekken van jonge leden en dat 22 respondenten wezen op de problemen
die ze hadden bij het in stand houden van hun rituelen en tradities. De noden en behoeften op vlak
van het materieel erfgoed bleken minder uitgesproken. Tegen de verwachtingen in rapporteerden
organisatoren weinig problemen met het onderhoud van de (vaak eeuwenoude) beelden en van hun
(historische) kledij en vlaggen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de voorwerpen zelden in het
bezit zijn van de organisatie, maar zelfs wanneer dit wel het geval was meldden organisatoren weinig

10

Deze vraag werd beantwoord door de 60 respondenten die aangaven dat er gebruiken en rituelen zijn
verbonden aan hun processie of ommegang.
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problemen. Samenvattend kunnen we de noden en behoeften van de verschillende respondenten als
volgt weergeven.

Top 10 van de gemelde problemen in absolute cijfers

Op basis van deze resultaten werden een aantal thema’s gedistilleerd voor de tweede en kwalitatieve
fase in deze noden- en behoefteverkenning, namelijk de rondetafels met de processieorganisatoren.
De thema’s waar verder over gediscussieerd zal worden zijn (1) publiekswerking en promotie, (2)
opvolging van de organisatie, (3) omgaan met materieel erfgoed, en (4) omgaan met immaterieel
erfgoed. Die thema’s werden aangevuld met twee bijkomende thema’s, namelijk de (5) veranderende
context en (6) samenwerking.
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3.2. WORLDCAFÉ MET ORGANISATOREN

3.2.1. PROBLEEMSTELLING
De eerste fase van het noden- en behoeftenonderzoek legde een aantal algemene problemen bloot.
De complexiteit van de materie en de diversiteit van de processies onderling zorgen er echter voor dat
de cijfers slechts een deel van het verhaal vertellen. Een meer kwalitatieve invalshoek was dus
noodzakelijk om te bepalen welke acties er samen met de cultureel-erfgoedgemeenschap kunnen
ondernomen worden om betere kansen te creëren voor de toekomst. Als tweede stap in het proces
was het noodzakelijk om organisatoren aan het woord te laten, zonder vooropgestelde vragenlijst of
voorgestructureerde antwoorden.

3.2.2. METHODOLOGIE
De organisatoren werden uitgenodigd om deel te nemen aan een denkdag rond Processies met
Mariabeeld. De denkdag was grotendeels opgebouwd volgens het principe van een worldcafé. Bij een
worldcafé worden de deelnemers in kleinere groepjes opgedeeld. Elke groep neemt plaats aan een
aparte tafel om gedurende een vooraf vastgelegde tijd een gesprek aan te gaan over een bepaald
aspect van het onderwerp dat tijdens het worldcafé centraal staat. Per tafel zorgt een
gespreksbegeleider ervoor dat de focus van het gesprek wordt vastgehouden. De begeleider moedigt
alle personen rond de tafel aan om te participeren en hun ideeën, suggesties of inzichten te noteren
op een papieren tafelkleed. Na tien minuten gaat een signaal. Aan de deelnemers wordt gevraagd om
aan de volgende tafel plaats te nemen, om daar op een zelfde manier een ander aspect van het
centrale onderwerp te bespreken. Doordat de belangrijkste punten en stellingen uit het groepsgesprek
op het tafelkleed genoteerd werden kan de nieuwe groep die aanschuift, inpikken op reeds
aangehaalde gespreksstof. De thema’s van de verschillende tafels waren (1) publiekswerking en
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promotie, (2) opvolging van de organisatie, (3) omgaan met materieel erfgoed, (4) omgaan met
immaterieel erfgoed, (5) de veranderende context en (6) samenwerking.
Alle neergeschreven ideeën zijn per thema opgenomen in bijlage 2. Die uitgeschreven ideeën vormen
de basis van de analyse waarin gezocht werd naar onderliggende thema’s, gesignaleerde problemen
en mogelijke oplossingen. Die inzichten zijn echter louter indicatief en gelden niet voor alle
organisatoren.

Werkwijze worldcafé in gespreksronde opvolging © MDVG

Een worldcafé helpt niet alleen bij het in kaart brengen van de noden- en behoeften, maar kan ook
belangrijk zijn voor het op gang brengen van een dialoog, het aanduiden van het gemeenschappelijk
belang en het versterken van opbouwende visies. De organisatoren van verschillende processies
kampen vaak met dezelfde problemen en het uitwisselen van ervaringen en expertise is essentieel in
een borgingsproces. Een worldcafé is daardoor meer dan een creatieve methode of een brainstorm:
het laat de deelnemers toe hun gemeenschappelijke belang te ontdekken, om van daaruit verder te
kijken naar wat zij als groep willen en voor welke oplossingen zij verantwoordelijkheid willen nemen.
Een worldcafé houdt bijgevolg veel meer in dan de verschillende betrokkenen op een laagdrempelige
manier kennis te laten maken met elkaar. Door in de afzonderlijke gesprekrondes op elkaar in te
pikken en elkaar aan te vullen worden mensen en ideeën met elkaar verbonden. Om die reden is het
dan ook belangrijk dat een worldcafé focust op de dieperliggende patronen, structuren en systemen
achter een fenomeen. Pas als problemen op fundamenteel niveau aangepakt worden, kunnen ze
immers een echte oplossing krijgen en verdwijnen.

3.2.3. RESPONDENTEN EN RESPONS
In totaal namen 22 mensen die rechtstreeks bij de organisatie van een processie betrokken zijn deel
aan de rondetafels. De deelnemers werden opgedeeld in drie evenredige groepen die elk zes keer zijn
doorgeschoven.
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3.2.4. FINANCIERING
Om de denkdag te realiseren konden LECA en Maria door Vlaanderen gedragen opnieuw rekenen op
belangrijke financiële ondersteuning door het departement Cultuur van de provincie Antwerpen.

Plenair
gedeelte denkdag © MDVG

3.2.5. PROGRAMMA
Het programma van de denkdag die Maria door Vlaanderen gedragen en LECA op 14 april 2012
organiseerden, was als volgt opgebouwd:
9u30
10u00
10u10
10u20
10u35

12u35
12u45

Onthaal met koffie
Verwelkoming
Peter Bellens, gedeputeerde voor cultuur, provincie Antwerpen
Toelichting bij het project Maria door Vlaanderen gedragen
Carl Deckers (Maria door Vlaanderen gedragen vzw)
Toelichting immaterieel erfgoedbeleid
Stefaan Top (LECA vzw)
Rondetafelgesprekken
Inspelen op de veranderende context
Publiekswerking en promotie
Rituelen en gebruiken: sensibilisering en overdracht
Materiële aspecten: behoud en beheer
Opvolging organisatie
Samenwerking
Terugkoppeling eerste resultaten rondetafelgesprekken en dankwoord
Carl Deckers
Broodjeslunch aangeboden door het provinciebestuur Antwerpen
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3.2.6. RESULTAATSANALYSE
Uit de analyse van de rondetafels kwamen een aantal onderliggende onderwerpen naar boven,
namelijk (1) vergrijzing, (2) opvolging van de organisatie, (3) mensen raken, (4) het gebrek aan
priesters, (5) immaterieel cultureel erfgoed, (6) publiekswerking en promotie, (7) wagenbouw, (8) het
Mariabeeld, en (9) financiering. De inzichten van de organisatoren zijn louter indicatief en dus niet
veralgemeenbaar naar alle gesprekspartners of alle organisatoren van een processie met Mariabeeld.

Rondetafel worldcafé © MDVG

VERGRIJZING
In heel wat processies stappen kinderen/jongeren mee op. Toch is het niet evident om jaar na jaar
voldoende kinderen/jongeren bereid te vinden om mee te lopen. Zo kaartten veel organisatoren het
probleem van de vergrijzing aan. Kinderen/jongeren zouden beschaamd zijn om in een processie te
lopen, hun ouders laten het niet altijd toe en ook de jeugdbewegingen haken steeds vaker af. Vooral
middelbare scholieren zouden een moeilijk te bereiken groep zijn.
Veel organisatoren erkennen die problemen, maar geven tegelijkertijd aan dat de organisatie
creatieve oplossingen bedenkt om het probleem te verhelpen. Sommige organisatoren van processies
-

zien af van de pagekledij van de bordjesdragers om kinderen niet af te schrikken
verkleinen de historische kledij voor kinderen uit de lagere school omdat de scholieren niet

-

meer meedoen
laten hun wagens maken door leerlingen uit het technisch onderwijs zodat die scholieren naar

-

beloven kinderen een klein cadeautje wanneer ze meelopen in de processie
spreken met een jeugdbeweging af dat ze 5% van de opbrengst van de verkoop van de

de processie komen kijken

programmaboekjes krijgt
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-

plaatsen jongeren centraal op een affiche. De affiche focust vooral op de mensen die een
processie maken. Op die manier kunnen jongeren fier zijn dat ze hebben meegedaan.

-

proberen een gezonde mix te vinden van religieuze en meer wereldse elementen zoals een
historische stoet waar sommige jongeren liever in meelopen

-

zoeken een evenwicht tussen het religieuze en de kermis door bijvoorbeeld folders te maken
waar de focus niet noodzakelijk op het religieuze ligt

-

organiseren een fuif voor jonge deelnemers

Hoewel er vaak wordt uitgegaan van de gedachte dat kinderen/jongeren geen respect meer hebben
voor de processie is dat volgens de organisatoren niet automatisch het geval. Sommigen hebben
bijvoorbeeld goede ervaringen bij het betrekken van jongerencafés bij de processie. Die jongeren
kopen bijvoorbeeld kaarsen en zijn respectvol wanneer de processie uitgaat.
OPVOLGING ORGANISATIE
Samenhangend met het probleem van vergrijzing kampen sommige processies met een gebrek aan
geëngageerde leden die kunnen instaan voor de opvolging van de organisatie. Algemeen heerst de
opvatting dat veel mensen wel bereid zijn om eenmalig mee te werken aan een processie, maar geen
engagement willen opnemen op lange termijn. Op sommige plaatsen gebeurt de opvolging wel nog
informeel en bijna automatisch, terwijl de meerderheid van de organisatoren actief op zoek moet naar
opvolging. Omdat rekruteren voor sommigen een constante bezigheid is, leek het hen een goed idee
om daar speciaal iemand voor aan te stellen binnen het organiserend comité. Grofweg gaven de
organisatoren vijf manieren om om te gaan met de opvolging van de organisatie namelijk actief
rekruteren, het verdelen van verantwoordelijkheden, een vriendschappelijke sfeer creëren, voldoende
vertrouwen schenken aan de jeugd en uitgebreid documenteren zodat kennis en expertise niet
verloren gaan.
Wat het actief rekruteren betreft werden volgende mogelijkheden aangehaald:
-

mensen persoonlijk aanspreken en motiveren door bijvoorbeeld op het belang van de
processie te wijzen (geloof versterken)

-

alle jong gepensioneerden aanschrijven om hen proficiat te wensen
oproepen via affiches, de pers of de parochie

-

een ‘5 voor 12’ mededeling

-

politieke figuren aantrekken, al blijkt hun interesse en engagement vaak enkel groot tijdens de
verkiezingsperiode

-

oproepen verspreid door de pers
in bepaalde processies worden functies binnen een familie doorgegeven waardoor de
opvolging als een eer wordt gezien

Veel organisatoren halen aan dat het verdelen van de werklast een mogelijke optie is om mensen te
engageren. Zo zou er gewerkt kunnen worden met een centraal comité en meerdere werkgroepen (bv.
grime, financiën, wagens, dieren, …). In het centraal comité zetelen mensen die zich permanent
engageren. In de werkgroepen is beperkter engagement mogelijk. Uit de werkgroepen kunnen
gaandeweg leden voor het centraal comité worden gerekruteerd. Sommigen merkten ook op dat er
voor de organisatie van een processie zowel een inhoudelijk draagvlak als logistieke medewerking
nodig is. Een logistieke werkgroep zou ook niet-gelovigen kunnen betrekken of andere verenigingen
zoals bijvoorbeeld sportclubs of socio-culturele verenigingen. Ook hobbyclubs kunnen een uitkomst
bieden of een samenwerking met een VDAB-opleidingscentrum. De opmerking werd daarbij wel
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gemaakt dat het belangrijk is dat de algemene organisatie van de processie in handen van de
gelovigen blijft.
Veel organisatoren wezen op het feit dat er een vriendschappelijke, familiale sfeer heerste tussen
de organiserende leden. Sommigen organiseren ook activiteiten buiten de processieperiode om
mensen blijvend te binden. Zo zijn er (werk)groepen die een extra activiteit (zoals een lezing of
rondleiding) koppelen aan een vergadering zodat er altijd iets te leren valt. Mensen voelen zich op die
manier sneller aangesproken om naar een werkgroepbijeenkomst te komen. Zorgen dat er altijd drank
en broodjes zijn, helpt ook om meer mensen op de vergadering te krijgen.
Het idee om voldoende jongeren te kunnen engageren om zich op lange termijn te willen inzetten voor
de processie brengt volgens sommigen met zich mee dat het organisatiecomité ook voldoende open
moet staan ten opzichte van nieuwe ideeën. Op die manier worden jongeren niet ontmoedigd.
Tegelijkertijd zou er vanuit het bestaande comité voldoende vertrouwen moeten gegeven worden aan
jongeren zodat ze ook de kans krijgen om een bestuursfunctie op te nemen. Sommige organisaties
kiezen er bewust voor om voor bepaalde bestuursfuncties oudere kandidaten te weren ten voordele
van een jongere kandidaat. Velen waren voorstander van een geleidelijke overdracht, waarbij
jongeren eerst een tijdje meedraaien en beetje bij beetje meer verantwoordelijkheden overnemen van
de oudere vrijwilligers die het rustiger aan willen doen.
Tot slot denken organisatoren bewust na over manieren waarop cruciale informatie gedeeld kan
worden en niet langer bijgehouden wordt door een enkele persoon. Zo kan er gewerkt worden met:
-

een algemeen draaiboek met ondermeer checklists, een tijdsschema en regieaanduidingen
een digitale lijst van alle contactgegevens die betrekking hebben op de organisatie

-

een papieren versie van alle contactgegevens die op verschillende plaatsen wordt bewaard
verslagen die op een computer worden bijgehouden

-

een digitaal platform waarop iedereen de vergaderverslagen kan zien en de voorbereidingen
kan volgen

Een goede documentatie van praktische maar ook inhoudelijke aspecten kan ervoor zorgen dat de
traditie makkelijker kan doorgegeven worden aan de volgende generaties.
MENSEN RAKEN
Niet alleen het aantrekken van jonge deelnemers of organisatoren is belangrijk, ook het algemeen
draagvlak en de interesse van het brede publiek in (de boodschap van) de processie spelen een
cruciale rol. Dat betekent geenszins dat alle organisatoren mikken op een zo ruim mogelijk publiek.
Het evenwicht tussen amusement en het religieuze is een constante bekommernis van veel
organisatoren. De meeste organisatoren willen zoveel mogelijk mensen raken. Zoals iemand het mooi
verwoordde: ‘Tradities werken niet meer automatisch, wat een grote uitdaging is om de boodschap
opnieuw over te brengen’. Een mogelijke manier om daarmee om te gaan is stilstaan bij de betekenis
van de processie, welke boodschap zou er overgebracht moeten worden? Zijn er misschien manieren
om diezelfde boodschap op een meer geactualiseerde manier te brengen? Iemand haalde in dat
verband een voorbeeld aan uit Nederland. De Evangelische Omroep organiseerde onlangs een
passiespel in Rotterdam. Het passieverhaal werd er op een moderne, geactualiseerde manier
gebracht. Jezus droeg bijvoorbeeld het oranje gevangenisuniform van Guantanamo Bay en de
apostelen hadden mobiele telefoons. Duizenden mensen kwamen kijken en werden zichtbaar
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geraakt.

11

Volgens sommigen kwam het er misschien op aan om een eeuwenoud verhaal in een

moderne verpakking te steken om mensen beter te kunnen bereiken. Verschillende organisatoren
de

ste

kozen er daarom voor om historische taferelen uit een minder ver verleden (19 -20 eeuw) uit te
beelden. Ook kaarsjesprocessies zouden veel mensen aanspreken. Volgens sommigen kan het ook
helpen om vooral de idee van identiteit en het erfgoedaspect van de processie meer uit te spelen.
Door ook taferelen van de lokale geschiedenis uit te beelden, voelen mensen zich misschien meer
verbonden met de processie.
HET GEBREK AAN PRIESTERS
Voor velen maken priesters een belangrijk deel uit van de processie. In de meeste gevallen wordt de
processie geleid door de priester van de parochie. Verschillende deelnemers wezen op het feit dat het
steeds moeilijker wordt om die priester te engageren om in de processie mee te stappen. Veel
priesters nemen verschillende parochies voor hun rekening waardoor ze overbevraagd zijn. Volgens
sommigen is ook de algemene interesse van priesters in de processiecultuur enigszins afgenomen.
Organisatoren zijn vaak al heel blij als er een priester wordt gevonden om de processie te begeleiden,
terwijl er volgens sommigen vroeger hele groepen van priester meeliepen in de processie.
Verschillende organisatoren betreurden dit omdat ze de aanwezigheid van een priesters zien als een
belangrijke meerwaarde voor het religieuze aspect van de processie. Om het gebrek aan priesters op
te vangen, zorgen sommigen voor een ‘speciale’ priester zoals een kardinaal. Sommige processies
organiseren dan weer een gebedstocht zonder priester. Niet alle organisatoren voelden zich minder
gesteund door de kerk. Sommigen hadden bijzonder goede ervaringen met hun lokale priester en
benadrukten dat een jonge gemotiveerde priester een zegen kan zijn voor de processie, in die zin dat
die er meestal in slaagt om veel mensen te activeren.
IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED
Uit alle gesprekken bleek dat de organisatoren bekommerd zijn om de toekomst van hun processie.
Dat blijkt ook uit deze analyse. De meerderheid van de problemen en oplossingen die organisatoren
vermeldden, hadden te maken met overdracht van de traditie. Daarbij ging het niet alleen om de
praktische of materiële elementen ervan, maar vooral ook over de betekenis die de processie heeft
voor de deelnemers. De gebruiken en rituelen die gepaard gaan met de processie hebben een
bepaalde betekenis die de meeste organisatoren niet verloren willen laten gaan. Niettegenstaande is
het begrip immaterieel cultureel erfgoed door bijna niemand gekend. Ook de Unesco-conventie over
immaterieel cultureel erfgoed (2003) en het daaruit voortvloeiend beleid rond immaterieel cultureel
erfgoed met de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed was grotendeels onbekend.
PUBLIEKSWERKING EN PROMOTIE
Veel organisatoren zetten actief in op de promotie van hun processie. Daarbij botsen ze op twee grote
uitdagingen. Waar vroeger de meeste families generaties lang in dezelfde regio bleven wonen, blijkt
dat nu veel minder het geval. Vooral de verhoogde migratie van jonge mensen zorgt er enerzijds voor
dat de mensen die als kind betrokken waren bij de processie uit de regio wegtrekken en anderzijds dat
de mensen die naar de regio zijn gemigreerd niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan of de
betekenis van de processie. In sommige gemeenten worden nieuwe inwoners ontvangen op het
gemeentehuis. Daar krijgen ze een informatiepakket met allerlei folders. Aan dat pakket kan ook een
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Voor meer informatie zie www.thepassion.nl
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folder over de processie toegevoegd worden. Verder reikten organisatoren ook volgende strategieën
aan om mensen uit de regio te bereiken:
-

van deur tot deur programmaboekjes verkopen zodat mensen op een persoonlijke manier op

-

de hoogte worden gebracht van de processie
met een opvallend busje door nieuwbouwverkavelingen rijden

-

een banner op een auto die het hele jaar zichtbaar is

Een tweede uitdaging is om de processie bekend te maken bij een ruim publiek. De waaier aan
gebruikte communicatiekanalen blijkt enorm groot:
-

bladwijzers (kosten kunnen gedrukt worden door data van de komende vijf jaar te vermelden)

-

aankondigingen via NEOS en OKRA
aankondigingen via de nationale pagina’s van Kerk en Leven (eenmalig adverteren op 1/4de
krantenpagina kost ca. 1000 euro)

-

advertentieruimte in De Druivelaar (een paar dagen op voorhand zodat iedereen op de hoogte
is van de processie)

-

postkaarten (zijn goedkoop en worden makkelijk meegenomen)
jubileaboeken

-

uitdelen van flyers tijdens andere processies
een facebookpagina voor de processie

-

affiches in abdijen en kloosters

-

persberichten naar lokale en interlokale media (een aantal dagen op voorhand)

Sommige organisatoren proberen een (lokale) televisieploeg ter plaatse te krijgen, al blijken niet alle
ervaringen daarmee positief. Over het eindproduct heeft de organisatie doorgaans geen controle.
Sommige organisatoren vonden dat de regionale televisie hun processie eerder op een belachelijke
manier had voorgesteld, wat uiteraard contraproductief werkt. Veel organisatoren waren het er dan
ook over eens dat de communicatie op een serene manier moet gebeuren. Een processie had
positieve ervaring met een communicatiebureau dat een logo had ontworpen en een slagzin had
ontwikkeld die de kernboodschap van de processie weergaf. Hoewel voor de meeste organisatoren
het uitbesteden van de communicatie financieel niet haalbaar is, vonden sommigen het idee van een
slagzin wel interessant.
Ook werden er mogelijkheden gezien op vlak van samenwerking tussen de processieorganisatoren
onderling, zoals:
-

één folder waarin alle processies met Mariabeeld vermeld staan en die wijd verspreid kan
worden via kerken, bisdommen,…

-

grensoverschrijdende communicatie met Nederland
het doorsturen van de affiches in pdf naar de organisatoren van een processie

In dat opzicht lijkt het de organisatoren interessant om alle contactgegevens van processies met
Mariabeeld te hebben zodat ze regelmatig met elkaar in contact kunnen komen. Ook haalden
sommige organisatoren de website Feestelijk Vlaanderen van LECA (www.feestelijkvlaanderen.be)
aan, waar organisatoren een infofiche kunnen aanmaken voor hun processie. De website wordt
dagelijks door duizenden mensen bekeken die op zoek zijn naar vieringen doorheen het jaar.
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WAGENBOUW
De wagens zorgen bij verschillende processies voor problemen. Enerzijds blijkt het moeilijk om
wagenbouwers te vinden, anderzijds is opslagruimte voor de wagens vinden niet evident. Voor het
eerste probleem werden een aantal ervaringen gedeeld. Ten eerste is het een mogelijkheid om de
wagens te laten bouwen door een plaatselijke technische school. Dat heeft als voordeel dat de
leerlingen rechtstreeks betrokken raken bij de processie en de kans groter is dat ze ook effectief zullen
komen kijken of deelnemen. Anderzijds vonden organisatoren het ook belangrijk dat ze betrokken
bleven bij de voorontwerpen van de wagens die door een school worden gebouwd. Iemand merkte op
dat je de wagenbouw vroeger kon overlaten aan vrijwilligers, maar dat de wetgeving zodanig streng is
geworden dat professionelen het soms moeten overnemen. Vroeger werd er vaak opslagruimte voor
de wagens gevonden bij landbouwers, maar nu die er minder zijn wordt het moeilijker om
opslagruimte te vinden. De samenwerking met de parochies verloopt niet altijd optimaal, hoewel er
toch processies zijn die een opslagruimte in erfpacht krijgen van de parochie.
MARIABEELD
Tijdens de processie trotseert het meegedragen Mariabeeld weer en wind. Sommige van die beelden
zijn bijzonder oud en de vraag stelt zich dus of het niet beter zou zijn om te werken met een replica.
De meningen waren daarbij verdeeld. Verschillende organisatoren vonden dat een replica indruist
tegen hun geloof en soms zelfs kan gezien worden als bedrog. Ook het idee dat een origineel beeld
eerder in een museum thuishoort werd door velen niet gedeeld. Zo kiezen sommige organisatoren
ervoor om het beeld in de kerk te bewaren in plaats van het museum. Alle organisatoren aan tafel
gaven aan dat het beeld het eigendom was van de kerkfabriek en dat organisatoren daarom geen
problemen hebben met de restauratie van het beeld. Die restauratie is het probleem van de eigenaar,
niet van diegenen die een processie organiseren. Toch vonden sommigen het nuttig om meer
informatie te krijgen over hoe je een restauratiedossier moet opstellen en de manieren waarop er
subsidies kunnen verkregen worden.
FINANCIERING
De budgetten waarmee processies gefinancierd worden lopen zeer ver uiteen. Ook de manieren
waarop geld wordt ingezameld zijn heel divers:
-

de dienst Toerisme staat soms in voor de druk- of verzendingskosten van de communicatie
erfgoedcellen geven soms subsidies

-

sponsors (die al dan niet vermeld worden in het programmaboekje)
lidgeld (leden die overlijden krijgen bijvoorbeeld een gratis herdenkingsmis)

-

een offerblok in de kerk

Vooral samenwerken lijkt een meerwaarde te bieden voor sommige organisatoren. Samenwerking van
verschillende processies zou bijvoorbeeld volgende voordelen kunnen opleveren:
-

een gezamenlijke projectsubsidie om bijvoorbeeld een scholenproject voor 12- tot 18-jarigen

-

te realiseren
gezamenlijke aankoop van processiegoederen

-

uitlenen van elkanders kledij

-

een gezamenlijke communicatie over het belang van processies met Mariabeeld
een gezamenlijke kalender waarop alle processies staan

Het idee van crowdfunding leek velen interessant, meer informatie daarover was wenselijk.
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3.2.6. BESLUIT
Organisatoren zijn bekommerd over het voortbestaan van hun processie. Ze kampen met een gebrek
aan priesters, een tanende interesse van het grote publiek, minder mensen die zich op lange termijn
willen engageren en een aantal praktische problemen zoals opslagplaats voor wagens vinden. Uit de
gesprekken bleek ook duidelijk dat alle processies anders zijn en dat er voor de meeste problemen
geen algemene oplossingen te vinden zijn. Toch blijkt dat organisatoren heel vindingrijk zijn in het
bedenken van mogelijke oplossingen. Daarbij werd vaak aangehaald dat de oplossingen geen afbreuk
mogen doen aan het religieuze aspect van de processie. Voor de meeste organisatoren is het cruciaal
om mensen te raken. Uiterlijke vorm moet dus steeds gekoppeld worden aan de kern van de
processie, de betekenis die de deelnemers eraan geven en de boodschap die ze willen uitdragen. De
interesse om van anderen te leren bleek groot en ook de wil om in de toekomst meer samen te
werken was duidelijk aanwezig. Dat kan op verschillende manieren. Een eerste stap kan zijn om alle
contactgegevens van elkaar te hebben zodat ze informatie (zoals affiches in pdf-vorm) met elkaar
kunnen uitwisselen. Een tweede aspect is het verkrijgen van informatie over bijvoorbeeld
restauratiedossiers en de mogelijkheden van crowdfunding. Een derde aspect is om elkaar te blijven
treffen op dagen zoals denkdagen om nog meer expertise te kunnen uitwisselen.
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3.3. ALGEMEEN BESLUIT NODEN- EN BEHOEFTENONDERZOEK
In tijden van groeiende secularisering en ontkerkelijking zou men kunnen verwachten dat de
processiecultuur moeite heeft om te blijven bestaan. In de publieke opinie worden processies
inderdaad soms gezien als een overblijfsel uit lang vervlogen tijden. Niets is echter minder waar. Uit
ons onderzoek blijkt dat de processies waarin een Mariabeeld wordt meegedragen goed standhouden
in onze postmoderne samenleving. Heel wat onder hen kunnen genieten van een groeiende publieke
belangstelling en organisatoren melden over het algemeen weinig problemen met de organisatie,
communicatie en overdracht van hun traditie. Dat betekent niet zozeer dat er geen problemen zijn,
maar wel dat veel organisatoren met creatieve oplossingen voor de dag komen. Dat bleek althans uit
de rondetafelgesprekken tijdens de denkdag op 14 april 2012. Toch zijn er sinds de laatste
inventarisatie (2006-2009) vier processies verdwenen door onder andere het gebrek aan dragers, het
wegvallen van een spilfiguur in de organisatie en het verdwijnen van belangrijke processiestukken.
Dat er anno 2012 nog zoveel processies met een Mariabeeld bestaan, moet dan ook niet gezien
worden als iets vanzelfsprekends, maar als de verdienste van de vele vrijwilligers die zich actief
inzetten om de traditie levend te houden.
De rondetafelgesprekken leverden heel wat interessante inzichten op. Uiteraard zijn die inzichten niet
veralgemeenbaar naar alle organisatoren van een processie met Mariabeeld en ook de deelnemers
onderling verschilden vaak van mening. Toch vormen de rondetafelgesprekken een belangrijke
indicatie van de uitdagingen waar organisatoren voor staan en de vele manieren waarop ze daarmee
omgaan. Ze vormen een aanvulling op en vaak een nuancering van de kwantitatieve gegevens die via
een telefonische enquête werden verzameld.
Uit de kwantitatieve analyse bleek dat heel wat organisatoren meer bekendheid wilden geven aan hun
processie. Ook tijdens de rondetafelgesprekken kwam dit duidelijk naar voor, al interpreteerden de
deelnemers het begrip ‘bekendheid’ op verschillende niveaus. Voor sommigen was het belangrijk om
meer deelnemers en toeschouwers aan te trekken. Voor hen bleek het cruciaal dat de processie een
collectief gebeuren bleef waar de hele gemeenschap als participant of toeschouwer bij betrokken is.
Een processie kan mensen immers dichter bij elkaar brengen, banden smeden en het gevoel van een
gemeenschappelijke identiteit versterken. Andere organisatoren interpreteerden de term ‘bekendheid’
vooral in termen van devotie en beleving. Zo vonden ze het belangrijk dat mensen een beter begrip
kregen van de inhoud en de betekenis van de processie. Ze benadrukten vooral de devotionele
praktijk en de boodschap die ze met de processie willen uitdrukken. Voor velen bleek een combinatie
van de twee aspecten cruciaal. Het evenwicht bewaren tussen het religieuze en het evenementiële
blijkt een moeilijke maar belangrijke oefening. Zonder het religieuze aspect valt voor velen de kern van
de processie weg. Aan de andere kant kan het betrekken van niet-religieuzen bij de organisatie en het
invoeren van meer wereldse elementen in de processie ook zorgen voor meer toekomstkansen.
Zoals uit de kwantitatieve analyse bleek, was het aantrekken van jonge leden bij iets meer dan de
helft van de organisatoren een probleem. Ook tijdens de rondetafels bleek dat het probleem zich bij
sommigen wel en bij anderen niet voordeed. Heel wat organisatoren brachten strategieën aan om
jongeren aan te trekken. Wat het materieel erfgoed betreft (beelden, vlaggen en kledij) zien
organisatoren geen problemen in verband met behoud en beheer omdat ze geen eigenaar zijn van de
objecten. Voor de meeste deelnemers aan de rondetafelgesprekken was dit laatste het geval, al zou
het interessant zijn om die vraag specifiek te stellen aan een groep organisatoren die wel in het bezit
zijn van de materiële erfgoedstukken.
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Zowel uit de kwantitatieve als de kwalitatieve bevraging bleek dat organisatoren hun traditie waardevol
vinden en erover waken dat ze niet verloren gaat. Dat tradities zoals processies ook onder de noemer
immaterieel cultureel erfgoed vallen, was voor de meeste deelnemers aan de rondetafelgesprekken
onbekend. Wat er onder het begrip immaterieel cultureel erfgoed verstaan wordt, was voor de meeste
gesprekspartners niet duidelijk. Het beleid dat Vlaanderen voert om dit immaterieel cultureel erfgoed
meer toekomstkansen te bieden, kenden de meeste deelnemers niet. Ook een van de sleutelwoorden
uit dat beleid, het ‘borgen’ van erfgoed, deed bij weinigen een belletje rinkelen. Nochtans zijn heel wat
organisatoren al jaren bezig met ‘borgen’ van hun erfgoed. Ze zorgen er immers voor dat de kennis,
vaardigheden en betekenis van de processies overgedragen worden naar de volgende generaties.
Het ‘borgen’ van een traditie betekent niet dat organisatoren hun processie onder een glazen stolp
zetten om het te bevriezen. Integendeel, organisatoren denken actief na over manieren waarop hun
processies voldoende aansluiting kan vinden bij de gemeenschap, hoe de boodschap ook vandaag
nog als relevant kan worden ervaren en hoe de kennis en expertise kan worden doorgegeven aan
nieuwe vrijwilligers om het voortbestaan van de processie te verzekeren.
Hoewel iedere processie uniek is en kampt met een geheel eigen set aan uitdagingen en problemen,
zijn er toch een aantal thema’s die voor verschillende organisatoren opgaan en die samen kunnen
aangepakt worden. Zo kampen heel wat processies met het probleem van vergrijzing, het gebrek aan
priesters, uitdagingen op vlak van communicatie en het vinden van voldoende financiële middelen.
Veel organisatoren hebben hiervoor creatieve oplossingen bedacht, die interessant kunnen zijn voor
anderen. Hoe de gemeenschappen zelf, met de steun van LECA, verder hun erfgoed kunnen borgen,
wordt besproken in deel 4 van dit rapport.

Ronde
tafel worldcafé © MDVG
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4/ STAPPENPLAN
Op basis van de resultaten van het noden- en behoeftenonderzoek stellen we een aantal acties voor
die organisatoren kunnen helpen bij het levend houden en doorgeven van hun traditie. De acties
proberen een antwoord te geven op de vraag hoe de mensen die een processie in leven houden de
betekenis van hun traditie, de kennis en vaardigheden die ermee gepaard gaan en de praktische
uitwerking ervan kunnen communiceren van generatie naar generatie. Met andere woorden, er wordt
gezocht naar mogelijke acties die nuttig kunnen zijn bij het ‘borgen’ van deze vorm van immaterieel
cultureel erfgoed. De acties zijn onder te verdelen in vier grote categorieën namelijk (1)
expertisedeling, (2) samenwerking, (3) voorbeeldprojecten en (4) een studiedag over het fenomeen.
De lijst is niet statisch, maar zal aangevuld worden op basis van alle reacties en suggesties uit het
veld.

4.1. EXPERTISEDELING


Uit de rondetafelgesprekken bleek dat organisatoren vaak creatieve manieren bedenken om
met bepaalde problemen en uitdagingen om te gaan. Het is dan ook interessant om die
ervaringen met elkaar te delen. Daarom wordt het verslagboek naar alle organisatoren van
een processie met Mariabeeld gestuurd. Alle organisatoren worden daarbij gevraagd om hun
opmerkringen reacties of bijkomende suggesties of ideeën te melden. De reacties worden
gebundeld en toegevoegd aan dit rapport.



Organisatoren kunnen ook rechtstreeks van elkaar leren. Om de onderlinge communicatie te
bevorderen ontvangt iedereen een elektronisch bestand met contactgegevens. Maria door



Bij veel processies komen gebruiken en rituelen voor die mensen hebben overgenomen uit
het verleden, nog steeds waardevol vinden en willen doorgeven aan toekomstige generaties.

Vlaanderen gedragen verbindt zich ertoe dit bestand te updaten en ter beschikking te stellen.

Dat noemen we immaterieel cultureel erfgoed. Verschillende organisatoren gaven aan
onvoldoende informatie te hebben over dit begrip en het daaraan gekoppelde beleid voor
immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen (zie
http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/1374788-Immaterieel+cultureel+erfgoed.html).
Daarom zal LECA een inspiratiebrochure over immaterieel cultureel erfgoed samenstellen en
verspreiden met veel voorbeelden van acties die nu al ondernomen worden door
processieorganisatoren.


LECA zal tevens een inspiratiebrochure over de mogelijkheden van crowdfunding
samenstellen en verspreiden.



LECA zal in de komende maanden actief op zoek gaan naar bijkomende partners die iets
kunnen betekenen voor dit traject.

4.2. SAMENWERKING EN NETWERKING


LECA verbindt zich ertoe de processies met een Mariabeeld meer bekendheid te geven via
zijn drukbezochte website www.feestelijkvlaanderen.be. De fiches zullen ter goedkeuring naar
de organisatoren worden gestuurd. Dezelfde fiches zullen ook te zien zijn op de website
www.mariadoorvlaanderen.be, om de zichtbaarheid te vergroten.



LECA zal in de komende zes maanden nagaan wat de mogelijkheden zijn op het vlak van het
ontwikkelen van een gemeenschappelijke flyer of folder van processies met Mariabeeld, naar
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analogie met de gezamenlijke kalender van reuzenstoeten zie: http://www.geantscarnaval.org/calendrier/archives.html.


Ook zal er gekeken worden of er een gemeenschappelijke projectsubsidie voor een
educatieproject gerealiseerd kan worden.

4.3. VOORBEELDPROJECTEN
In binnen- en buitenland zijn er heel veel goede voorbeelden te vinden van manieren waarop
gemeenschappen op een vernieuwende manier omgaan met het doorgeven, documenteren en
promoten van hun traditie. Om na te gaan welke van deze methoden nuttig kunnen zijn voor de
processies met een Mariabeeld, kunnen er voorbeeldprojecten worden opgezet met telkens één
gemeenschap. De resultaten van die methodes worden gedeeld met andere organisatoren en de
erfgoedsector.

4.4. STUDIEDAG
Op zaterdag 16 november 2013 zal een studiedag over processies met Mariabeeld worden
georganiseerd. Er zal zowel aandacht worden geschonken aan het religieuze als aan het
erfgoedaspect en meer theoretische beschouwingen zullen gekoppeld worden aan
praktijkvoorbeelden.

4.5. TIJDSLIJN
Grafisch ziet het vervolgtraject er zo uit:
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DATUM

ACTIE

1/08/2012

Verspreiding verslagboek noden- en behoeftenonderzoek

1/08/2012

Start aanvullen Feestelijk Vlaanderen

15/09/2012

Verspreiding adressenbestand organisatoren

1/10/2012

Bundelen reacties op verslagboek

15/10/2012

Inspiratiebrochure immaterieel cultureel erfgoed

15/10/2012

Oproep deelname aan voorbeeldprojecten

3/11/2012

Inspiratiebrochure crowdfunding

1/2/2013

Bekendmaking partners

1/2/2013

Communicatie mogelijkheid gemeenschappelijke flyer

1/9/2013

Einde voorbeeldprojecten

16/11/2013

Studiedag
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BIJLAGE 1/ NODEN- EN BEHOEFTENENQUÊTE
Over de processie
Op welke dag gaat de processie uit?
Om welk uur vertrekt ze?
Waar vertrekt de ommegang/processie?
Over de organisatie
Door welke organisatie wordt de ommegang of processie georganiseerd?
Welke soort organisatie is dat?
Een deelvereniging/werkgroep van de parochie
De parochie
Feitelijke vereniging
Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
Andere:
Hoeveel mensen maken deel uit van de organisatie?
Helpen alle mensen die deel uitmaken van de organisatie, mee aan de voorbereiding van de
processie?
Neen
Hoeveel mensen zijn bij de eigenlijke voorbereiding betrokken? Beschrijf kort de taakverdeling.

Ja
Heeft de organisatie problemen met haar administratie?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Hoe wordt de werking van de organisatie gefinancierd? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)
Werkingssubsidie
Projectsubsidie
Inkomsten uit lidgelden
Inkomsten van toegangsgeld
Inkomsten van andere activiteiten (bv. een spaghettiavond, tombola,…)
Eenmalige giften door derden
Geld van sponsors
Andere:
Heeft de organisatie een papieren archief?
Nee
Ja
Sinds wanneer?
Wat is de omvang van uw archief?
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Heeft de vereniging nood aan ondersteuning om haar archief (beter) te beheren?
helemaal niet
een beetje
veel

Over het Mariabeeld dat wordt meegedragen
Wie is de eigenaar van het Mariabeeld?
De organisatie die de ommegang of processie organiseert
Andere:
Zijn er problemen met het onderhoud van het Mariabeeld?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Is er voor het Mariabeeld aangepaste kledij beschikbaar?
Nee
Ja. Welke?
Zijn er problemen met het onderhoud van de kledij?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Zijn er voor het Mariabeeld aangepaste sieraden beschikbaar?
Nee
Ja. Welke?
Zijn er problemen met het onderhoud van deze sieraden?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Werden er in het verleden al conservatie- en of restauratiewerken uitgevoerd?
Aan het Mariabeeld

Nee

Ja

Aan de kledij van het Mariabeeld

Nee

Ja

Aan de sieraden van het Mariabeeld

Nee

Ja

Zijn er in de nabije toekomst conservatie- en of restauratiewerken gepland?
Aan het Mariabeeld

Nee

Ja

Aan de kledij van het Mariabeeld

Nee

Ja

Aan de sieraden van het Mariabeeld

Nee

Ja

Over kledij en voorwerpen in de processie
Is er (historische) kledij te zien in de processie of ommegang die u organiseert?
Nee
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Ja
Bezit de organisatie (een deel van) die (historische) kledij zelf?
Nee
Ja
Zijn er problemen met het onderhoud van de (historische) kledij?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Zijn er vlaggen en banieren te zien in de processie die u organiseert?
Nee
Ja
Welke vlaggen en banieren zijn dat?
Historische
Moderne
Bezit de organisatie (een aantal van die) vlaggen of banieren zelf?
Nee
Ja
Zijn er problemen met het onderhoud van de vlaggen of banieren?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Zijn er nog andere voorwerpen die belangrijk zijn voor de processie of ommegang?
Nee
Ja
Welke?
Bezit de organisatie die voorwerpen zelf?
Nee
Ja
Zijn er problemen met het onderhoud van deze voorwerpen?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Over gebruiken en rituelen
Zijn er gebruiken en rituelen verbonden aan de processie of ommegang?
Nee
Waren er vroeger wel dergelijke gebruiken en rituelen?
Ja
Nee
Welke?
Hoe komt het dat die er nu niet meer zijn?
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Ja
Welke?
Heeft de organisatie problemen met het in stand houden van die gebruiken en tradities?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Geef aan in welke mate u akkoord gaat met de 4 onderstaande stellingen.
1/ De gebruiken en rituelen van onze ommegang of processie zijn belangrijk.
Helemaal niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord
2/ De gebruiken en rituelen van onze ommegang of processie moeten doorgegeven worden aan de
volgende generaties.
Helemaal niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord
3/ De organisatie heeft voldoende jonge leden om de gebruiken en rituelen van onze ommegang of
processie voort te zetten.
Helemaal niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord
4/ Het is belangrijk om meer bekendheid te geven aan onze ommegang of processie.
Helemaal niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Tot slot
Sinds 2008 legt de Vlaamse overheid een Inventaris immaterieel cultureel Erfgoed Vlaanderen aan,
een lijst waarin immaterieel erfgoedelementen opgenomen kunnen worden met het oog op
bescherming van de toekomst. Heeft u al eens van die inventaris gehoord?
Nee
Ja
In welke mate vindt u het nuttig om meer informatie te krijgen over deze inventaris?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
In welke mate vindt u het nuttig om mariale processie als dossier te laten opnemen in de Inventaris
immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen?
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Helemaal niet
Een beetje
Veel
Op de website www.feestelijkvlaanderen.be van Volkskunde Vlaanderen kan een feestregister met
online infofiches over uiteenlopende vieringen en plechtigheden in Vlaanderen geraadpleegd worden.
Kent u deze website?
Nee
Ja
In welke mate vindt u het nuttig om meer informatie te krijgen over Feestelijk Vlaanderen ?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
In welke mate vindt u het nuttig om zelf uw eigen ommegang of processie zelf aan dit feestregister toe
te voegen?
Helemaal niet
Een beetje
Veel
Kampt uw vereniging nog met andere problemen bij de organisatie van de Mariale processie die in
deze vragenlijst nog niet aan bod gekomen zijn?.
Nee
Ja
Welke?
Maria door Vlaanderen gedragen en LECA zullen de resultaten van deze enquête bekend maken
tijdens een bijzondere bijeenkomst over Mariale processies op 14 april 2012 in het Huis van de
Sport in Antwerpen. Eind februari 2012 zal u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze dag
kunt u met de organisatoren van andere Mariale processies kennis uitwisselen over bepaalde thema’s.
De gedachte ‘velen weten meer dan één’ is daarbij het uitgangspunt. De ervaringen van anderen
kunnen u wellicht helpen om in de toekomst bepaalde problemen uit de weg te gaan. Omgekeerd zal
u met uw aanpak ook anderen kunnen inspireren. Zou het u interesseren om aan deze denkdag deel
te nemen?
Nee
Ja
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BIJLAGE 2/ OPSOMMING NEERGESCHREVEN
ANTWOORDEN WORLDCAFE
2.1. GESPREKSRONDE INSPELEN OP DE VERANDERENDE
CONTEXT
UITGANGSPUNT
De allerlaatste vraag die in de enquête gesteld werd, was of de organisator met problemen kampte
waar in de enquête nog niet naar gepolst was. Dit was een open vraag, waarop heel gevarieerd
geantwoord werd. Een deel van de organisatoren gaf bij voorbeeld aan dat zij geen bijkomende
problemen ondervonden. Andere vermeldden zaken van praktische aard. In het kader van het nodenen behoeftenonderzoek viel vooral op dat veel organisatoren maatschappelijke tendensen
aanhaalden. De huidige samenleving verandert immers snel. Een belangrijk verschil met vroeger is
dat het katholieke geloof vandaag de dag minder doorsijpelt in het dagelijkse leven van mensen.
Respondenten verwezen meermaals naar het feit dat er tegenwoordig minder mensen gelovig zijn dan
vroeger. Door het dalende aantal kerkgangers en priesters komt het steeds vaker voor dat
verschillende parochies samengevoegd worden. Priesters moeten hun tijd en aandacht daardoor
verdelen. Een ander element dat bleef terugkeren in de antwoorden, is dat er vandaag de dag minder
zusters actief zijn in het onderwijs. Dat maakt het veel moeilijker om (katholieke) scholen actief bij de
processies te betrekken. Dergelijke ontwikkelingen stellen de organisatoren van processies met een
Mariabeeld voor een aantal belangrijke uitdagingen.
EEN GREEP UIT DE VRAGEN DIE GESTELD WERDEN
-

Welke maatschappelijke veranderingen hebt u zelf al waargenomen?
Wat zijn volgens u de gevolgen daarvan op de processies met een Mariabeeld?
Welke maatschappelijke veranderingen hebt u zelf al waargenomen?
Hoe wordt momenteel al op dergelijke veranderingen ingespeeld?
Voor welke problemen is op dit moment nog geen oplossing?
Wat kan daarvoor ondernomen worden? Hoe moet dat aangepakt worden?
Hoe kan je er intussen voor zorgen dat daarbij geen afbreuk gedaan wordt aan het religieuze
aspect?

IDEEËN EN STANDPUNTEN DEELNEMERS
-

-

Tradities werken niet meer automatisch, wat een grote uitdaging is om de boodschap opnieuw
over te brengen.
Sommige processies gaan nog net zoals vroeger uit als er kermis in de gemeente is. Op die
manier kan de processie ook op de kermisaffiches vermeld worden. Op het moment dat de
processie langs de kermis trekt, wordt stilte gehouden, al weigeren sommige uitbaters van
kermisattracties de motoren van hun machines af te leggen.
Vroeger bleven mensen thuis voor de kermis, maar nu is dat minder het geval.
Jongeren zijn soms beschaamd om mee te lopen in een processie.
Ouders willen vaak niet dat hun kind meeloopt in de processie.
Middelbare scholieren zijn vaak een heel erg moeilijke groep om te bereiken.
Priesters hebben vaak geen tijd/interesse om een processie bij te wonen.
De jeugdbewegingen willen vaak niet meer meedoen.
Kaarsjesprocessies zijn aantrekkelijk voor veel mensen.
Misschien komt het erop aan het eeuwenoud verhaal in een moderne verpakking te steken om
de jeugd te raken.
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-

-

Samenwerken met de lokale dienst toerisme kan zowel een kans als een gevaar betekenen.
De religieuze kern van de processie mag niet verwaarloosd worden.
Het is belangrijk dat de organisatie van de processie in de handen van gelovigen blijft.
Er moet gezocht worden naar manieren om mensen te raken.
Het kan helpen om stil te staan bij de boodschap van de processie: wat willen we
overbrengen?
Een historisch luik aan de processie koppelen kan helpen om meer mensen interesse te laten
krijgen in de processie.
Een extreem voorbeeld is het passiespel in Rotterdam van de Evangelische Omroep in
Nederland. Het passieverhaal wordt daar op een moderne, geactualiseerde manier gebracht.
Jezus draagt bijvoorbeeld het oranje gevangenisuniform van Guantanamo Bay en de
apostelen hebben gsm’s. Duizenden mensen kwamen kijken en werden zichtbaar geraakt.
(meer informatie: www.thepassion.nl)
Af en toe de historische taferelen herdenken zorgt ervoor dat mensen geïnteresseerd blijven.
Sommige processies kiezen ervoor om vooral ‘recente’ geschiedenistaferelen uit beelden
(19de eeuw).
Sommige processies zien af van de pagekledij van de bordjesdragers om jongeren niet af te
schrikken.
Sommige processies verkleinen de historische kledij voor kinderen uit de lagere school omdat
de scholieren niet meer meedoen.
Sommige processies laten hun wagens maken door leerlingen uit het technisch onderwijs. Dat
zorgt er voor dat die scholieren naar de processie komen kijken.
Het komt voor dat organisatoren kinderen een klein cadeautje beloven. Op die manier
proberen ze genoeg kinderen te vinden die willen meelopen.
Om een jeugdbeweging te overhalen om mee te werken kan bij voorbeeld afgesproken
worden dat zij 5% van de opbrengst van de verkoop van de programmaboekjes krijgt.
Een gemotiveerde hoofdleider kan er voor zorgen dat de jeugdbeweging zich wel blijft
engageren.
Door jongeren centraal op een affiche te plaatsen en vooral te focussen op de mensen die
een processie raken, kunnen jongeren weer fier zijn dat ze hebben meegedaan.
Een jonge gemotiveerde priester kan veel mensen activeren.
Sommige processies doen een gebedstocht zonder priester.
Een priester kan een belangrijke meerwaarde zijn voor het religieuze aspect van de processie.
Om het gebrek aan priesters die meelopen op te vangen, zorgen sommige organisatoren voor
een ‘speciale’ priester, zoals een kardinaal.
De organisatie van een processie is soms in handen van een comité, terwijl de priester enkel
op de dag zelf wordt uitgenodigd.

2.2. GESPREKSRONDE PUBLIEKSWERKING EN PROMOTIE
UITGANGSPUNT
Naast mensen die de organisatie op zich nemen, zijn ook deelnemers en toeschouwers belangrijk
voor het voortbestaan van een processie. In de praktijk blijkt dat veel processies steeds minder
deelnemers hebben. Het publiek blijkt geregeld uit oudere mensen te bestaan, die wegvallen als hun
leeftijd of gezondheid niet meer toelaat om nog mee op te stappen. Interesse voor de processie
wekken bij jonge gezinnen met kinderen blijkt niet evident. Daardoor is het ook niet eenvoudig om aan
een draagvlak voor de processies te bouwen. In het kader van publiekswerking en promotie kan het
voor organisatoren erg nuttig zijn om te kijken hoe gebruik gemaakt kan worden van initiatieven van
derden. Met het boek Maria door Vlaanderen gedragen uit 2009 en de daaraan gekoppelde Mariale
jubeltocht en tentoonstelling in Boom heeft Maria door Vlaanderen gedragen bij voorbeeld met succes
de aandacht gevestigd op de bestaande processies. Op de website van Maria door Vlaanderen
gedragen kunnen geïnteresseerden ook nog steeds nagaan waar en wanneer er een processie met
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Mariabeeld uitgaat. Andere websites bieden dezelfde mogelijkheden en zouden dus ook ingezet
kunnen worden. Zo is er de algemene databank ‘Uit in Vlaanderen’ en werkt Volkskunde Vlaanderen
met haar initiatief Feestelijk Vlaanderen zelf al een aantal jaren rond feestcultuur. Daarbij hoort ook de
online databank op www.feestelijkvlaanderen.be, die een overzicht biedt van vieringen en feesten in
Vlaanderen.
EEN GREEP UIT DE VRAGEN DIE GESTELD WERDEN
-

Hoe worden mensen op dit moment geïnformeerd over de processie?
Wat werkt op dit moment al goed en wat is (nog) niet helemaal zoals gewenst?
Hoe komt dat?
Hoe kunnen die problemen opgelost worden?
Deden er zich vroeger problemen voor die nu niet meer aan de orde zijn?
Welke andere strategieën zouden nog ingezet kunnen worden om jongeren/nieuwe mensen
aan te spreken?
Hoe kan de eenmalige deelname van nieuwkomers duurzaam gemaakt worden?
Kan de doelgroep die u beoogt volgens internet bereikt worden?
Hoe staat u als organisator tegenover dergelijke initiatieven?
Hoe staat u als organisator tegenover de deelname van mensen die geen deel uitmaken van
de lokale gemeenschap?
Het is van groot belang dat de informatie die op dergelijke websites verschijnt, volledig correct
is. In hoeverre bent u bereid om daar zelf aan mee te werken?

IDEEËN EN STANDPUNTEN DEELNEMERS
-

Het erfgoedaspect zou meer uitgespeeld kunnen worden, zodat de processie vooral
gekoppeld wordt aan de identiteit en lokale geschiedenis van een gemeenschap.
Door bladwijzers te laten maken met daarop de data van processies voor de komende vijf jaar
kan kostenbesparend te werk gegaan worden.
Om de jeugd warm te maken kan gewerkt worden met affiches met foto’s van jonge
deelnemers.
Inwoners van nieuwbouwverkavelingen zijn moeilijk te bereiken. Misschien lukt het wel via een
busje of door te flyeren van deur tot deur.
Programmaboekjes verkopen is niet alleen financieel interessant, maar zorgt er ook voor dat
mensen de processie kennen.
Auto’s met een banner zijn een heel jaar zichtbaar.
NEOS en OKRA zijn mogelijke kanalen om informatie te verspreiden.
De nationale pagina’s van Kerk en Leven zijn een interessant, maar duur
communicatiekanaal. Eenmalig adverteren op 1/4de krantenpagina kost ca. 1000 euro.
Postkaarten zijn goedkoop en worden makkelijk meegenomen.
Het zou kunnen helpen om alle contactadressen van processie met Mariabeeld te hebben en
zo affiches te verspreiden of elkaar op de hoogte te houden.
Het is misschien een idee om één folder te hebben waarin alle processies met Mariabeeld
vermeld staan en die wijd te verspreiden via kerken, bisdommen,…
Erfgoedcellen sponsoren soms.
Om de promotie en andere kosten te betalen werken sommigen met sponsors, die op een
website/flyer/programmaboekje vermeld staan.
De promotie zou sereen moeten blijven.
Een communicatiebureau kan helpen bij het ontwikkelen van een logo en bv. een slagzin die
de kernboodschap van de processie weergeeft.
Het is een uitdaging om processies op televisie te krijgen.
Regionale televisie kan een hulp zijn, maar ze kunnen ook soms dingen in het belachelijke
trekken.
Jubileaboeken.
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-

-

In Nederland is veel interesse, dus grensoverschrijdende communicatie is interessant.
Sommige organisatoren organiseren een fuif voor jonge deelnemers.
Op de druivelaar kan je advertenties plaatsen, zodat een paar dagen op voorhand iedereen
leest wanneer er een processie is.
Sommigen delen flyers uit tijdens andere processies.
Soms komt de Dienst Toerisme tussen in bijvoorbeeld de drukkosten of verzendingskosten
van een campagne.
Veel abdijen en kloosters zijn bereid om affiches uit te hangen.
Sommige processies werken met lidgeld (bv. 2 euro per jaar). Voor leden die overlijden wordt
een gratis herdenkingsmis georganiseerd.
In sommige gemeenten worden nieuwe inwoners ontvangen op het gemeentehuis en krijgen
ze dan een informatiepakket met allerlei folders. Aan dat pakket kan ook een folder over de
processie toegevoegd worden.
Sommige processieorganisatoren hebben een facebookpagina.
De erfgoedkaart trekken kan neutraliserend werken. Daardoor zou de processie op school aan
bod kunnen komen tijdens de geschiedenisles.
Affiches kunnen als pdf-bestand naar andere organisatoren doorgestuurd worden.
www.feestelijkvlaanderen.be is gratis, kent een hoog bezoekersaantal en kan makkelijk
ingevuld worden via het invulformulier op de website.
Een aantal dagen voor de processie uitgaat, kan een persbericht verstuurd worden naar lokale
en (inter)nationale media.

2.3. GESPREKSRONDE RITUELEN EN GEBRUIKEN:
SENSIBILISERING EN OVERDRACHT
UITGANGSPUNT
De voorwerpen die bij een processie horen, zijn goed zichtbaar. Daardoor zijn mensen zich goed
bewust van het belang dat die voorwerpen voor de processie hebben. Toch zijn de meeste elementen
die heel typerend zijn voor een processie juist niet tastbaar, of dus ‘immaterieel’. Voorbeelden daarvan
zijn onder meer de tocht die met het beeld afgelegd wordt, de gebeden die de deelnemers onderweg
uitspreken, de processieliederen die gezongen worden en de zegen die uitgesproken wordt. Veel
mensen zijn zich er niet van bewust dat dergelijke gebruiken en gewoonten heel bijzonder zijn. Net
zoals het Mariabeeld en ev. andere voorwerpen uit de processie bewaard worden, is het ook nodig om
de gebruiken en rituelen die de processie kenmerken, door te geven aan de jongere generaties. Maar
hoe geef je iets door dat je niet kunt vastnemen?
EEN GREEP UIT DE VRAGEN DIE GESTELD WERDEN
-

Hoe belangrijk zijn die rituelen en tradities voor de processie ?
Hoe kun je de immateriële elementen van de processie in kaart brengen?
Hoe kunnen we mensen die bij de processie betrokken zijn, bewuster maken van het belang
van de gewoonten en gebruiken?
Hoe leren mensen op dit moment de rituelen en gebruiken die met de processie verbonden
zijn, kennen?
Op welke manier zou dat verbeterd kunnen worden?
Wat is daarvoor nodig?

IDEEËN EN STANDPUNTEN DEELNEMERS
-

Immaterieel cultureel erfgoed is bij geen enkele deelnemer echt een gekend begrip.
Ook het Unesco-beleid en de Inventaris immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen zijn
onbekend.
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-

-

-

Een geleidelijke overdracht (bv. 5 jaar) is belangrijk door bijvoorbeeld verantwoordelijkheden
op te bouwen.
Soms is het een probleem dat bepaalde mensen dingen niet kunnen/willen loslaten.
Socio-culturele verenigingen ook betrekken bij overdracht door ze bv. uit te nodigen op
vergaderingen.
Sommige werkgroepen koppelen altijd een extra activiteit (bv. een lezing, rondleiding) aan een
vergadering, zodat er altijd iets te leren valt. Mensen voelen zich op die manier sneller
aangesproken om naar een werkgroepbijeenkomst te komen. Zorgen dat er altijd drank en
broodjes helpt ook om meer mensen op de vergadering te krijgen.
Zoeken naar vrijwilligers is een constante bezigheid, het kan interessant zijn om daar speciaal
iemand voor aan te stellen binnen de werkgroep.
Vroeger was er een meer publiekelijke beleving van religie, nu is dat een meer persoonlijke
aangelegenheid, daarom is nieuwe mensen vinden soms moeilijk (bv. vroeger bij zieke
familieleden werd een ommegang georganiseerd door de familie).
Processie is een kerkelijk gebeuren maar het culturele aspect zou eraan verbonden kunnen
worden en zo een evenwicht zoeken tussen de twee aspecten. Zo zouden misschien nieuwe
vrijwilligers kunnen aangetrokken worden.
Voor de oude vrijwilligers is het belangrijk om hun openheid te bewaren naar nieuwe
vrijwilligers.
Nieuwe ideeën worden soms als een bedreiging gezien, wat niet noodzakelijk zo is.
Respect is geen kwestie van jongerenmentaliteit. Jongeren hebben wel respect voor hun
traditie, maar het probleem situeert zich eerder bij 50-jarigen. BV. Sommigen betrekken
jongerencafés bij de processie en die kopen kaarsen en zijn respectvol wanneer de processie
uitgaat, maar bij 50+ers ligt dat soms anders.
Overdracht gebeurt vaak onbewust, maar misschien is het beter dat het een bewust proces
wordt en er constant wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers.
Sommigen zoeken bewust jonge mensen in het comité (30-ers).
Sommigen maken bewust een draaiboek en alle gegevens over de processie zijn daarin
beschreven, dat draaiboek kan dan doorgegeven worden en de nieuwe vrijwilligers worden
opgeleid door de oude vrijwilligers die het dan los kunnen laten.
Sommigen gaan bewust op zoek naar jong gepensioneerden. Ze schrijven iedereen een brief
om hun proficiat te wensen met hun pensioen en gaan daarna langs in de hoop op die manier
mensen te rekruteren.
Volgens sommigen is de Kerk als instituut niet gelukkig met het verhaal rond Maria omdat
Jezus de eerste plaats zou moeten komen.
Moeilijk om jongeren te betrekken, een engagement is moeilijk. Misschien is de oplossing een
evenwicht te zoeken tussen het religieuze/profane en de kermis. Bv. door folders te maken
waar de focus niet noodzakelijk op het religieuze ligt.
Soms worden tradities en kennis van vader op zoon doorgegeven.
Mensen zijn vaak op zoek naar spiritualiteit wat soms verder gaat dan het religieuze,
misschien kan er daar op ingespeeld worden.
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2.4. GESPREKSRONDE MATERIËLE ASPECTEN: BEHOUD EN
BEHEER
UITGANGSPUNT
Het behoud en beheer van de voorwerpen die in de processie meegenomen worden, zijn
aandachtspunten waar iedere organisator vroeg of laat mee te maken krijgt. Met het oog op het
voortbestaan van de processie is het belangrijk dat deze voorwerpen de nodige zorg krijgen, zodat ze
in goede staat blijven.

EEN GREEP UIT DE VRAGEN DIE GESTELD WERDEN
-

Hoeveel belang hecht de organisatie aan een duurzame omgang met deze voorwerpen?
Hoe worden behoud en beheer van de materiële aspecten op dit moment geregeld?
Welke problemen doen zich op dat vlak voor?
Hoe worden deze problemen nu aangepakt?
Welke gevolgen hebben dergelijke ingrepen op financieel vlak?
Op wie wordt reeds een beroep gedaan bij het in stand houden van de voorwerpen (lokale
vrijwilliger, erfgoedcel, monumentenwacht etc.)? Wat wordt dan van deze persoon of dienst
verwacht?

IDEEËN EN STANDPUNTEN DEELNEMERS
Over het beeld was er spanning over een replica of echt beeld.
Veel vonden dat een replica indruist tegen hun geloof en bedrog is.
Sommigen kiezen ervoor om het origineel beeld in de kerk te bewaren, in plaats van in musea.
Het beeld is altijd van de kerkfabriek, de meesten hebben daar geen enkel zeggingsrecht
over.
De kerkfabriek en de organisatie van de processie zijn twee gescheiden werelden.
De organisatoren hebben geen probleem met de restauratie van het beeld omdat het niet van
hen is.
De wagens voor de stoet en figurantenkledij valt wel onder de verantwoordelijkheid van
diegenen die de processie organiseren.
Een groot probleem is opslagruimtes voor de wagens, de samenwerking met de parochies
wordt soms moeilijk op dat vlak.
Soms krijgen comités een opslagruimte in erfpacht van de parochie.
Wagenbouwers zoeken is een probleem.
Samenwerking zoeken met technische scholen is soms een oplossing voor de wagenbouw.
Organisatoren van een processie zijn best betrokken bij het voorontwerp van de wagenbouw
wanneer die bv. door het VTI worden gebouwd.
Vroeger konden ze vaak bij boeren terecht voor opslagruimte, maar nu zijn er minder boeren.
Dragers voor het relikwie vinden is een probleem.
Muziek, SABAM-kosten zijn vaak een probleem, behalve voor muziek ouder dan 75 jaar.
Fanfares betalen zelf hun SABAM-kosten.
Er is meer informatie gewenst over hoe je een restauratiedossier moet opstellen en hoe
daarvoor subsidies kunnen verkregen worden.
Het zou interessant zijn om voorbeelden van crowdfunding te krijgen, hoe je een stoet op een
alternatieve manier kan organiseren.
Vroeger kon je de wagenbouw overlaten aan vrijwilligers, maar de wetgeving is zodanig streng
geworden dat er nu vaak gewerkt wordt met professionelen.
Er is geen algemene oplossing voor de problemen, het gaat meer over oplossingen op maat.
De inkomsten dalen in het algemeen.
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Sommigen lossen dalende financiën op door een offerblok in de kerk te zetten om geld in te
zamelen voor de processie.
Draagvlak uitbreiden, bijvoorbeeld carnavallisten hebben opslagruimtes, misschien kan er
worden samengewerkt?
Als je de kledij wil vernieuwen moet je dat zelf betalen, wat ontzettend duur is.

2.5. GESPREKSRONDE OPVOLGING ORGANISATIE
UITGANGSPUNT
In veel gevallen blijkt slechts een beperkte groep mensen bij de organisatie van een processie
betrokken te zijn. Meestal zijn dat personen die zich al jarenlang voor de processie inzetten en een
heel specifieke taak op zich nemen. Als een dergelijke persoon om wat voor reden dan ook wegvalt,
verdwijnt meestal ook de expertise die die persoon bezit. Vervangers vinden blijkt erg moeilijk:
vandaag de dag worden maar weinig mensen bereid gevonden om de verantwoordelijkheid voor een
processie op zich te nemen, en zeker niet om zich jaarlijks te engageren.
EEN GREEP UIT DE VRAGEN DIE GESTELD WERDEN
-

Wat is de huidige organisatiestructuur? Zijn er verschillende functies en wie neemt die op?
Wat werkt daarbij goed? Wat werkt minder goed?
Hoe kan voorkomen worden dat de organisatie van de processie persoonsgebonden is?
Welke werksystemen laten toe het werk meer te verdelen, zodat mensen misschien sneller
helpen?
Hoe worden momenteel nieuwe mensen aangetrokken om mee te helpen bij de organisatie?
Welke redenen geven mensen op om niet aan de processie mee te werken?

IDEEËN EN STANDPUNTEN DEELNEMERS
-

-

Mensen willen nergens aan vast zitten.
Het is moeilijk om jongeren mee te krijgen; het is niet evident dat deze groep de tijd en de wil
heeft om zich te engageren.
Er zijn te weinig mensen voor wagenbouw.
Op sommige plaatsen gebeurt de opvolging erg informeel.
Er wordt gerekruteerd door mensen persoonlijk aan te spreken en te motiveren.
Het belang van de processie wordt benadrukt om mensen te overtuigen (geloof versterken).
Het kan nuttig zijn om te mikken op gezinnen bij de rekrutering. In bepaalde processies
worden functie binnen een familie overgedragen en wordt dat als een eer gezien.
Rekruteren kan ook via affiches.
Er worden oproepen om mee te werken verspreid via pers en parochie.
Een ‘5 voor 12’-mededeling kan erg goed werken om snel mensen te vinden.
Er moet gezocht worden naar mensen die echt geëngageerd zijn. Dat is cruciaal om mensen
voor langere tijd te engageren.
Bij de organisatie van een processie is zowel een inhoudelijk draagvlak als logistieke
medewerking nodig.
Voor logistieke hulp kan misschien gerekruteerd worden uit sportverenigingen.
Niet-gelovigen kunnen ook betrokken worden.
Coördinatie van de organisatie is belangrijk. Zo wordt delegeren mogelijk.
De organisatie kan verdeeld worden over een centraal comité en meerdere werkgroepen. In
het centraal comité zetelen generalisten, die zich permanent engageren. In de werkgroepen is
beperkter engagement mogelijk. Uit de werkgroepen kunnen gaandeweg leden voor het
centraal comité gerekruteerd worden.
De kerngroep vergadert maandelijks en staat in voor centrale dingen.
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Iedere sleutelfiguur moet een assistent/opvolger hebben.
In sommige organisaties zorgen de sleutelfiguren zelf voor opvolging.
Geen lidmaatschap, maar netwerkorganisatie. Er zijn trekkers nodig, bindfiguren.
Mensen niet belasten en onderling de kwaliteit bewaren.
Elke werkgroep neemt een specifieke taak op (vb. grime, financiën, wagens, dieren…) De
werkgroepen worden overkoepelend aangestuurd door een (groep) verantwoordelijke(n).
De ervaringen met het werkgroepensysteem verschillen sterk. Op bepaalde plaatsen kunnen
makkelijk voldoende mensen gevonden worden, op andere plaatsen is dat juist een probleem.
De continuïteit van het bestuur moet gegarandeerd worden door opvolging. Jongeren kunnen
stapsgewijs betrokken worden en gaandeweg hun inzet verhogen. Op die manier wordt
generatie-overdracht mogelijk gemaakt.
Niet wachten tot het te laat is, maar op tijd inspelen op de nood aan vernieuwing. 3 jaar op
voorhand naar vervanger beginnen zoeken, zodat de verantwoordelijkheid opgebouwd wordt.
Verantwoordelijkheid delen.
Ruimte laten voor nieuwe ideeën.
De huidige organisatoren moeten er vertrouwen in hebben dat jongeren het goed zullen doen.
De huidige verantwoordelijken moeten keuzes durven maken op lange termijn. Om ervoor te
zorgen dat vrije bestuurfuncties zeker door jongeren ingevuld worden, kiest men er soms voor
oudere kandidaten te weren.
Een algemeen draaiboek dat als een soort van handleiding gebruikt kan worden (met o.m.
tijdsschema, checklists…) zou nuttig zijn.
Het is een goed idee om ervoor te zorgen dat alles i.v.m. de organisatie gedigitaliseerd wordt
(vb. contactgegevens van alle betrokkenen) en tegelijk ook een dubbel op papier te voorzien.
Verslagen kunnen op computer bijgehouden worden. Via een digitaal platform kan iedereen
voortdurend volgen hoe de voorbereidingen verlopen.
Algemene regelingen waar meerdere organisatoren (vb. verzekeringen) kunnen bij aanhaken
zouden ook kunnen werken.
Familiale sfeer is belangrijk: niet alleen bestuurlijk werken, maar ook het sociale aspect
onderhouden door samen op weekend te gaan of een barbecue te organiseren.
Sociale band onderhouden laat ook toe om de periode te overbruggen waarin de processie
niet uitgaat.
Politieke figuren aantrekken om draagvlak voor processie te vergroten, is geen oplossing.
Meestal tonen zij enkel interesse in verkiezingsperiodes.
Samenwerking is op zich een goede zaak, maar de eigenheid van de processie moet wel
verzekerd blijven.
Samenwerken met het stadsbestuur kan een mogelijkheid zijn, maar is niet evident (zeer
plaatsgebonden).
Delen kan een oplossing zijn.

2.6. GESPREKSRONDE SAMENWERKING
UITGANGSPUNT
Een deel van de mensen heeft de enquête telefonisch gedaan, waardoor soms dieper ingegaan kon
worden op een bepaald probleem. Overkoepelend kon zo opgemerkt worden dat heel veel
organisatoren op dit moment al op de een of andere manier samenwerken met andere organisaties.
Dat betekent dus ook dat samenwerking eventueel een manier zijn om organisatorische problemen op
te vangen. Een samenwerking brengt gewoonlijk voordelen mee voor alle partners die erbij betrokken
zijn. Ook bij de voorbereiding van een processie met Mariabeeld kan dat het geval zijn. Door samen te
werken kunnen bijvoorbeeld nieuwe mensen de processie leren kennen, bepaalde zaken efficiënter
aangepakt worden of kosten gedrukt worden. Omgekeerd kan de ploeg achter een processie zelf
anderen van dienst zijn, zonder dat daar veel bijkomende moeite voor gedaan moet worden. Het kan
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daarom erg nuttig te zijn om na te denken over bestaande samenwerkingen of te bekijken wat de
nieuwe mogelijkheden op dat vlak zijn.
EEN GREEP UIT DE VRAGEN DIE GESTELD WERDEN
-

-

-

Met welke organisaties wordt op dit moment al samengewerkt?
(Gemeentebestuur / scholen / jeugdbewegingen / socio-culturele verenigingen / organisatoren
van andere processies)
Hoe verlopen die bestaande samenwerkingen? Wat werkt goed en wat kan nog verbeterd of
uitgebreid worden?
Waren er vroeger samenwerkingen die nu niet meer bestaan? Hoe komt het dat die
weggevallen zijn? Hoe kunnen die nieuw leven ingeblazen worden?
Welke nieuwe samenwerkingen zouden eventueel een oplossing kunnen?
(Gemeentebestuur / scholen / jeugdbewegingen / socio-culturele verenigingen / organisatoren
van andere processies)
Hoe kunnen die opgestart worden? Waar zit meerwaarde?

IDEEËN EN STANDPUNTEN DEELNEMERS
-

-

-

-

-

-

Bij samenwerking geldt net hetzelfde als bij opvolging: bij het rekruteren moet je motiveren.
De processie ‘presenteren’ aan mogelijke partners vraagt veel tijd en energie.
Als er geen vergoeding betaald kan worden, bemoeilijkt dat de samenwerking.
Ook als samengewerkt wordt, blijft het belangrijk om de boodschap van de processie over te
brengen.
Projectsubsidies kunnen samenwerkingen mogelijk maken. Dergelijke subsidies doven wel in
tijd uit en het is niet duidelijk of de samenwerking dan stand houdt. Wel laat samenwerking toe
om middelen bij verschillende gemeenten te vragen.
Er kan een samenwerkingsverband met andere processies worden opgezet. Er kan dan
samen een projectsubsidie aangevraagd worden om bijvoorbeeld een scholenproject voor 12tot 18-jarigen te realiseren.
Op vlak van communicatie is ook samenwerking mogelijk, bij voorbeeld via een
gemeenschappelijke kalender.
Processiegoederen kunnen gezamenlijk aangekocht worden.
Dragers lenen kleren van een andere processie.
Wat de samenwerking met scholen betreft: op jonge leeftijd gaan kinderen spontaan mee. Als
tiener haken ze vaak weer af. Ook jeugdbewegingen willen niet meer mee. Wel positief is dat
veel volk op latere leeftijd weer terugkeert.
Middelbare scholen zijn moeilijk te bereiken. Afgevaardigden van de organisatie bezoeken
klassen.
Leerlingen hebben sowieso weinig interesse.
Het probleem bij samenwerking met scholen en gemeenten, is dat de regelgeving per geval
anders kan zijn.
Samenwerking met (muziek)scholen wordt in het geval van bepaalde processies bemoeilijkt
door de schoolvakantie. De scholen zijn dan namelijk gesloten en de leerlingen bijgevolg niet
te bereiken.
De organisatie van de processie kan weergegeven worden via een model van concentrische
cirkels. De kern is het religieuze. Rond dat religieuze kunnen bijkomend ook andere
activiteiten georganiseerd worden. Zo wordt de drempel verlaagd voor mensen die niet
gelovig zijn.
Het sociale is belangrijk. Op basis van vriendschapsbanden kunnen onderlinge
samenwerkingsverbanden tussen organisatoren gevormd worden.
De samenwerking kan gekoppeld worden aan andere evenementen, zoals bijvoorbeeld een
missiedag.
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Socio-culturele verenigingen kunnen een rol opnemen. Dergelijke verenigen gebruiken het
systeem van lidmaatschap en dat is vaak familiegebonden.
Groepen aanspreken.
Soms is de samenwerking met een bepaalde partner een traditie (vb. een koor dat al jaren
mee uitgaat).
Van vrijwilliger tot voorzitter.
Rekruteren waar geen processie bestaan.
Bepaalde groepen nooit splitsen.
Er kunnen hobbyclubs aangesproken worden om mee te werken aan het logistieke luik. Vb.
VDAB-opleidingscentrum (mits betaling van de gebruikte materialen).
Bij de provinciale uitleendiensten kan veel materiaal ontleend worden.
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BIJLAGE 3/ HET VOLLEDIGE TRAJECT
FASE 1 IN KAART BRENGEN
INVENTARISEREN PROCESSIES MET
MARIABEELD

oktober 2006/2007

DOCUMENTEREN PROCESSIES MET
MARIABEELD

november 2007/2008

-

Opstellen algemene informatiefiche
(iconografie beeld, geschiedenis,
herkomst, tradities en gebruiken, liederen,
etc.)

-

Fotograferen beeld en processie

ONTSLUITEN VERZAMELDE GEGEVENS
-

Website

-

Boek

-

Tentoonstelling

-

Jubeltocht

LITERATUURSTUDIE VERLEDEN
-

Aan de hand van verschillende
wetenschappen:

MDVG

MDVG

2008/2009
MDVG

Mei-augustus 2012
LECA

Etnologie
Geschiedenis
Kunstwetenschappen
Cultuurwetenschappen
…
FASE 2 NODEN- EN BEHOEFTENONDERZOEK
KWANTITATIEF NODEN- EN
BEHOEFTENONDERZOEK
-

LECA

Telefonische enquête

KWALITATIEF NODEN- EN
BEHOEFTENONDERZOEK
-

Februari 2012

April 2012
LECA

Worldcafé

VERWERKING RESUTATEN

Mei-Juni 2012
LECA

FASE 3 BORGEN
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TERUGKOPPELING RESULTATEN NODEN- EN
BEHOEFTENONDERZOEK
-

Reacties/feedback/ideeën/opmerkingen
verzamelen

FEESTELIJK VLAANDEREN AANVULLEN

Eind juli 2012
LECA
1 oktober 2012
Start augustus 2012
LECA en MDVG

CONTACTGEGEVENS UITWISSELEN

September 2012
LECA en MDVG

VERSPREIDING INSPIRATIEBROCHURE
IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED
-

Oktober 2012
LECA

Wat is erfgoed, immaterieel cultureel
erfgoed, borgen, crowdfunding etc.

OPROEP VOORBEELDPROJECTEN

Oktober 2012
LECA

AANVULLEN KALENDER MARIA DOOR
VLAANDEREN GEDRAGEN (2016-2017)

November-december 2012

UITVOERING VOORBEELDPROJECTEN

Januari 2013- augustus 2013
LECA en groepen traditiedragers

STUDIEDAG
-

De religieuze als de erfgoedelementen
benadrukken en theorie en praktijk aan
elkaar koppelen.

zaterdag 16 november 2013
LECA en MDVG
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