STUDIE- EN CONTACTDAG

OP HANDEN

GEDRAGEN
ANTWERPEN > 08.10.2022

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen
gaan processies uit. Zo’n processie is
niet alleen een religieuze gebeurtenis,
maar heeft ook een belangrijke sociale en culturele betekenis. Processies
maken deel uit van het immaterieel
cultureel erfgoed. Veel organisaties en
vrijwilligers koesteren deze tradities en
willen ze doorgeven aan volgende generaties. ‘Op handen gedragen’ wil hen
samenbrengen en ondersteunen. Door
kennis en ervaringen uit te wisselen,
wordt de processiecultuur in Vlaanderen versterkt.

Op zaterdag 8 oktober 2022 organiseert ‘Op handen gedragen’ opnieuw
een studie- en contactdag. Processiecomités en -vrijwilligers ontmoeten
elkaar dan in Antwerpen. Deelnemers
maken kennis met diverse processietradities en met de nieuwe inspiratiebrochure ‘Op handen gedragen’. Tijdens
drie thematische workshops staan
uitwisseling en kennisdeling centraal.
Na de lunch verkennen we enkele locaties en collecties die de rijke Antwerpse
processiecultuur zichtbaar maken.
Iedereen die processie-erfgoed op handen draagt, is van harte welkom!

‘Op handen gedragen’ is een initiatief van PARCUM, Histories en KADOC-KU Leuven.
Deze studie- en contactdag wordt georganiseerd in samenwerking met het Bisdom
Antwerpen, de Stad Antwerpen, ErfgoedLab Antwerpen en het MAS.
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09.30 u. ONTHAAL
10.00 u.

WELKOMSTWOORD
door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

10.10 u.

INLEIDING ‘Op handen gedragen’ en
VOORSTELLING van de nieuwe inspiratiebrochure
(Peter Heyrman, KADOC-KU Leuven)

10.20 u.

KENNISMAKING met processietradities binnen verschillende
religies en levensbeschouwingen in Vlaanderen:
•
•
•
•

11.00 u.

Het hindoeïsme (Purusottama Tirtha Dasa)
De Roemeens-orthodoxe kerk (George Valcu)
Het sikhisme (Harjinder Singh)
De Peruviaanse katholieke gemeenschap (Miguel Trelles)

Keuze uit drie thematische WORKSHOPS:

1. Waar men gaat langs Vlaamse wegen – Processies en onroerend
		erfgoed
2. Samen sterk – Processies en (boven)lokaal samenwerken
3. Jong geleerd, oud gedaan – Het betrekken van kinderen en
		 jongeren bij processies
12.30 u. BROODJESLUNCH
13.15 u.

Keuze uit drie geleide BEZOEKEN:

1.
		
2.
		
3.
		

Bezoek aan de Kapel van het Venerabel
(Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) en de Sint-Pauluskerk
Bezoek aan het Sint-Julianusgasthuis en de Kapel van het
Venerabel (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal)
Bezoek aan de expo’s ‘Feest!’ en ‘Alles van waarde’ in het MAS en
blik achter de schermen van het Kijkdepot

15.15 u.

Afsluitende RECEPTIE in het Stadhuis, aangeboden door de Stad
Antwerpen, met slotwoord door Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur

16.30 u.

EINDE
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PROGRAMMA

1. WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN – PROCESSIES EN ONROEREND
ERFGOED

3. JONG GELEERD, OUD GEDAAN – HET BETREKKEN VAN KINDEREN EN
JONGEREN BIJ PROCESSIES

Aan een processie is vaak onroerend erfgoed verbonden. Denk bijvoorbeeld
aan een kerk, kapel of Lourdesgrot. Het gaat om erfgoed dat specifieke zorg
vraagt, zoals conservatie, restauratie of openstelling. Als je het goed aanpakt,
kan die zorg voor het onroerend erfgoed een positieve impact hebben op je
processie. Tijdens deze workshop tonen we enkele concrete voorbeelden, krijg
je een antwoord op veelgestelde vragen en geven we heel wat praktische tips
mee om zelf aan de slag te gaan.

Een processietraditie kan enkel overleven als ze van generatie op generatie
wordt doorgegeven. Daarom is het belangrijk om kinderen en jongeren warm
te maken voor processies. Hoe kan je hen betrekken en vertrouwd maken met
het verhaal van je processie? Welke rol kunnen zij opnemen in de processie?
En welke mogelijkheden biedt een samenwerking met scholen of jeugdbewegingen? In deze workshop laten we twee processies aan het woord, maken we
kennis met inspirerende voorbeelden en gaan we in gesprek over het thema.

Moderator: Julie Aerts (PARCUM)
Sprekers:
• Kruisborre-ommegang Asse
• Harlindis- en Relindisommegang Maaseik

Moderator: Joris Colla (KADOC-KU Leuven)
Sprekers:
• Processie van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand Hallaar
• Sint-Machariusprocessie Laarne

2. SAMEN STERK – PROCESSIES EN (BOVEN)LOKAAL SAMENWERKEN
Als processiecomité sta je op de eerste rij bij het organiseren van een processie, maar je hoeft het niet alleen te doen. Door in te zetten op samenwerking, kan je gaan voor een duurzame processiewerking in alle facetten, of je
nu een onderzoeksproject uitwerkt met een lokale erfgoedorganisatie zoals
een heemkundige kring, (project)subsidies krijgt van een lokale overheid of
een internationaal netwerk opzet met collega-comités uit het buitenland. In
deze workshop belichten we twee concrete voorbeelden, maar laten we ook
voldoende ruimte om concreet te onderzoeken wat voor jouw processie een
vruchtbare samenwerking zou kunnen zijn.
Moderator: Laura Hemelings (Histories)
Sprekers:
• Ganeshaprocessie en Ratra Yatra-festival Antwerpen
• Heemkundige Kring Erpe-Mere
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THEMATISCHE WORKSHOPS

1. BEZOEK AAN DE KAPEL VAN HET VENERABEL (ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL) EN DE SINT-PAULUSKERK
We nemen je eerst mee naar de Kapel van het Venerabel in de Onze-LieveVrouwekathedraal. Leden van de Kapel, die ontstond in de late middeleeuwen,
vertellen over de Sacramentsdevotie in Antwerpen. Je maakt kennis met het
bewaarde erfgoed en kan twee Vlaamse topstukken bewonderen: het guldenboek en het Rubensgewaad. Daarna wandelen we naar de Sint-Pauluskerk,
in het hart van het Schipperskartier. Deze kerk is de thuisbasis van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans, die de jaarlijkse
processie met Scheldewijding organiseert. De leden tonen je het erfgoed van
deze Mariaprocessie, waarvan de wortels teruggaan tot 1399.

door de stad en laat een groot pleisteren olifantenhoofd te water in de Schelde.
Ook de Ommegang, een ‘verwereldlijking’ van vroegere processies, komt aan
bod. In de expo ‘Alles van waarde’ ontdek je een groepsfoto met heilige boeken.
Ten slotte breng je een exclusief bezoek achter de schermen van het Kijkdepot,
waar de collectie- en depotbeheerder vertelt over relieken in de MAS-collectie.

2. BEZOEK AAN HET SINT-JULIANUSGASTHUIS EN DE KAPEL VAN HET
VENERABEL (ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL)
Je bezoekt eerst het Sint-Julianusgasthuis in de Hoogstraat. Daar vindt elk
jaar op Witte Donderdag de Pelgrimstafel plaats. Die traditie staat sinds vorige
zomer op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het
bestuur geeft er toelichting bij de integrale erfgoedwerking, waarbij de traditie
van de Pelgrimstafel wordt gekoppeld aan hedendaags pelgrimeren naar
Compostela. Een eeuwenoude traditie in een hedendaags jasje! Vervolgens
nemen we je mee naar de Kapel van het Venerabel in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Leden van de Kapel, die ontstond in de late middeleeuwen, vertellen over de Sacramentsdevotie in Antwerpen. Je maakt kennis met het bewaarde erfgoed en kan twee Vlaamse topstukken bewonderen: het guldenboek
en het Rubensgewaad.
3. BEZOEK AAN DE EXPO’S ‘FEEST!’ EN ‘ALLES VAN WAARDE’ IN HET MAS
EN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN HET KIJKDEPOT
Een MAS-gids neemt je mee door de tentoonstelling ‘Feest!’, die in de feesten en stoeten van eigen bodem duikt. Er is ruim aandacht voor het jaarlijkse
Ganeshafestival. De Antwerpse hindoegemeenschap houdt dan een parade
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GELEIDE BEZOEKEN

LOCATIE
KU Leuven Campus Carolus, Hendrik Conscienceplein 8, 2000 Antwerpen.
Klik hier voor een plannetje.
KU Leuven Campus Carolus bevindt zich in het hart van Antwerpen, vlakbij de tramhalte Melkmarkt.
Wie met de wagen komt, vindt in de omgeving verschillende betaalparkings.
De afsluitende receptie vindt plaats in het Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
INSCHRIJVEN
Schrijf je voor 1 oktober 2022 in via het inschrijvingsformulier met de keuze van je workshop en geleid bezoek.
Opgelet: de plaatsen voor de workshops en geleide bezoeken zijn beperkt. Wacht niet te lang om in te schrijven.
PRIJS
25 euro overschrijven op rekeningnummer BE95 7370 4813 2958 van Histories vzw
met vermelding ‘je naam + processiedag Antwerpen’.
Je bent definitief ingeschreven na ontvangst van het inschrijvingsgeld.
VRAGEN?
015 80 06 30
info@historiesvzw.be

PRAKTISCHE INFORMATIE

