
   
 
 
Studie‐ en contactdag ‘Op handen gedragen’ 
Antwerpen, 8 oktober 2022 
 

Verslag workshop ‘Jong geleerd, oud gedaan. Het betrekken van kinderen en 
jongeren bij processies’ 
 
Moderator en verslaggever: Joris Colla (KADOC‐KU Leuven) 
 
Om  het  voortbestaan  van  een  processie  te  garanderen,  moet  de  betrokken 
erfgoedgemeenschap  haar  traditie  van  generatie  op  generatie  doorgeven.  Kinderen  en 
jongeren warm maken voor de processie en het daarmee verbonden erfgoed is dan ook een 
goede borgingsstrategie, maar is niet altijd evident. Veel processiecomités zijn op zoek naar 
manieren  om  de  jongere  generaties  te  bereiken  en  te  betrekken,  als  deelnemer  of  als 
toeschouwer. Daarbij zijn er heel wat mogelijkheden, want kinderen en jongeren kunnen langs 
verschillende  wegen  met  de  processie  in  contact  komen:  via  de  bredere  kinder‐  en 
jongerenpastoraal  van  de  parochie,  via  gezins‐  of  familieleden,  op  school,  in  de 
jeugdbeweging, via initiatieven van erfgoedorganisaties, … 
 
Twee processiecomités boden een inkijk in hun aanpak. Martine Deheyder en Filip Laeveren 
vertegenwoordigden  de  processie  van  Onze‐Lieve‐Vrouw  van  Altijddurende  Bijstand  van 
Hallaar (deelgemeente van Heist‐op‐den‐Berg). Deze processie, die teruggaat tot de zestiende 
eeuw,  gaat  sinds  1962  uit  op  de  zondag  na Maria  Boodschap  (25 maart)  en  verbeeldt  de 
geschiedenis van het dorp en de parochiekerk. Drijvende krachten achter deze ‘hoogdag’ voor 
de lokale gemeenschap zijn: (1) het parochieteam en de kerkraad, (2) de parochianen en de 
gemeente, (3) de verenigingen en (4) basisschool De Merel. 
Kinderen en jongeren worden op verschillende manieren betrokken. Vooral belangrijk zijn: 

 De deelname van verenigingen zoals de Chiro of Jeugdfanfare De Berthoutbengels aan 
de processie. 

 De samenwerking met de  lokale vrije basisschool De Merel. Alle  leerlingen worden 
vertrouwd  gemaakt  met  de  processie.  Zo  wordt  er  in  de  klassen  een  toelichting 
gegeven  over  de  geschiedenis  en  het  erfgoed  van  Hallaar,  inclusief  de  processie. 
Verder stappen heel wat leerlingen mee in de processie en nemen de leerkrachten en 
directie een actieve rol op. Bij de aanwerving van een nieuwe schooldirecteur werd dit 
engagement voor de dorpsgemeenschap mee in rekening genomen. 

De processie van Hallaar heeft een diepe  inbedding  in de dorpsgemeenschap. Kinderen en 
jongeren worden er actief bij betrokken en maken echt deel uit van het processieverhaal. Het 
is dan ook geen probleem om voldoende jonge processiedeelnemers te vinden. 
 
Klik hier om de presentatie over de processie van Hallaar te herbekijken. 
 

https://kadoc.kuleuven.be/pdf/studiedagen/OHG_20221008_kinderenjongeren_Hallaar.pdf


Als tweede casus kwam de Sint‐Machariusprocessie van Laarne aan bod, met Piet Raman als 
vertegenwoordiger. De eeuwenoude ommegang van Laarne had het rond 2010 moeilijk om 
te overleven. De processie doorliep echter een succesvol revitaliseringstraject. Daarbij waren 
er  drie  speerpunten:  (1)  verdiepen  (wat  is  de  betekenis  van  de  processie  voor  de huidige 
samenleving?),  (2)  verbreden  (o.a.  in  het  kader  van de nieuwe parochieverbanden)  en  (3) 
verjongen. Met het oog op verjonging werden verschillende wegen bewandeld: 

 Kleuters: inspelend op de ontvankelijkheid van kleuters voor spiritualiteit (cf. het werk 
van  Rebecca  Nye),  werd  in  samenwerking  met  de  lerarenopleiding  van  de 
Arteveldehogeschool een gevarieerd lespakket ontwikkeld (met pop, vertelboek, cd, 
…). In de week voor de processie bezoeken de kleuters de parochiekerk. Omdat het 
processietraject  te  lang  is  voor  hen,  worden  zij  met  hun  gezin  uitgenodigd  op  de 
binnenkoer  van  het  kasteel  van  Laarne,  waar  ze  de  processie  opwachten,  om  dan 
tijdens de laatste kilometer deel te nemen. Op het einde ontvangen ze een bonnetje 
voor de molen op de kermis. 

 Jongeren: hier werd gewerkt rond drie pistes: 
o Jeugdbeweging: het betrekken van de  jeugdbeweging bleek niet evident. De 

processie gaat namelijk uit in het pinksterweekend, dat in de examenperiode 
van de leiding valt. 

o Scholen: in samenwerking met LECA (thans Histories) en Erfgoedcel Land van 
Dendermonde (thans Dijk92) werd een educatief pakket uitgewerkt, gericht op 
de derde graad van het lager onderwijs. 

o Vormelingen:  hier  werd  onder  meer  gewerkt  met  ziekenbezoeken  door  de 
vormelingen,  waarna  zij  voor  de  zieke  een  steentje  meedroegen  in  de 
processie. Op het einde werden alles steentjes bij een kruis gelegd. 

Door  de  genomen  initiatieven  is  er  thans  een  sterkere  betrokkenheid  van  kinderen  en 
jongeren bij de processie, wat belangrijk is om de toekomst van de traditie te verzekeren. Het 
is daarbij nooit de bedoeling om ‘zieltjes te winnen’, wel om ‘het hart te raken’. 
 
Klik hier om de Facebook‐pagina van de processie te bezoeken. 
 
Beide  casussen  toonden  aan  hoe  kinderen  en  jongeren  op  verschillende  manieren  bij 
processies betrokken kunnen worden en boden veel inspiratie voor andere processiecomités. 
Tijdens een slotgesprek werd verder van gedachten gewisseld over het thema: 

 Er  werd  opgemerkt  dat  het  betrekken  van  kinderen  en  jongeren  in  een  stedelijke 
context mogelijk moeilijker is dan in een meer landelijke context. 

 De  samenwerking met  scholen  werpt  op  heel  wat  plaatsen  vruchten  af.  Sommige 
aanwezigen vroegen zich af of ook met scholen van het officieel onderwijs kan worden 
samengewerkt. Dat is zeker mogelijk, de processie kan niet enkel aan bod komen in 
het  vak  godsdienst,  maar  bijvoorbeeld  ook  in  vakken  als  geschiedenis, 
wereldoriëntatie, … Ongeacht het net van de school waarmee men samenwerkt, is het 
belangrijk dat men een interessant aanbod heeft voor de school en er beschikt over 
een goede contactpersoon (directielid, leerkracht) die de samenwerking genegen is. 

 De  periode  waarin  de  processie  plaatsvindt,  kan  het  betrekken  van  kinderen  en 
jongeren  soms  bemoeilijken.  Tijdens  verlengde  weekends  (zoals  Hemelvaart, 
Pinksteren)  zijn  veel  gezinnen  op  vakantie,  de  examenperiode  is  moeilijk  voor  de 
jeugdbeweging,  gelijktijdige  kermissen  of  jaarmarkten  in  omliggende  gemeenten 
kunnen ‘concurrentie’ vormen, … 

https://nl-be.facebook.com/MachariusOmmegang/


 De  herschikkingen/schaalvergrotingen  in  het  parochielandschap  kunnen  de 
rekruteringsbasis  voor  een  processie  vergroten,  maar  vormen  soms  ook  een 
hinderpaal, doordat de kinder‐ en jongerenpastoraal bijvoorbeeld verschuift naar het 
bovenlokale/interparochiale  niveau,  terwijl  de  processie  een  lokaal/parochiaal 
karakter behoudt. 


