
  

  

  

Studie- en ontmoetingsdag ‘Op handen gedragen’ 2022  

WORKSHOP 2 – Samen sterk – Processies en (boven)lokaal samenwerken  
 

Locatie: KU Leuven Campus Carolus, Antwerpen  

Datum: 08/10/2019  

  

Verslag  

  

Insteek workshop:  

 

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.  

 

Een belangrijk aspect van het samenwerken is de vrijwilligerswerking.  Enthousiaste vrijwilligers zijn 

goud waard. Ze dragen de processie in hun hart en nemen vele kleine en grote taken op. Zonder hun 

belangeloze inzet zou de processie er helemaal anders uitzien of zelfs niet kunnen uitgaan.   

 

Waar en hoe vind je die onmisbare vrijwilligers?  

Hoe houd je ze gemotiveerd tussen twee edities van de processie in?   

 

Vrijwilligerswerk is moeilijk om duurzaam te organiseren maar tegelijk ook essentieel voor de 

werking van een processiecomité. Er wordt gerekend op de inzet van mensen voor en achter de 

schermen, zo zijn er figuranten nodig maar ook mensen die meehelpen met kleding, muziek, logistiek 

en andere elementen die een processie tot een succes maken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

Ganeshaprocessie en Ratha Yatra-festival Antwerpen  

Spreker: Purusottama Tirtha dasa (Govinda), Vera De Boeck (MAS)  

  

Purusottama Tirtha dasa is brahmaans priester en voorzitter van het vedisch cultureel centrum 

Govinda. Samen met zijn vrouw Sita organiseert hij jaarlijks het India Ratha Yatra Festival in 

Antwerpen. Ratha Yatra ('ratha' betekent 'wagen' en 'yatra' betekent letterlijk 'bedevaart') is een 

Hindoestaanse feestdag waarop heer Krishna wordt geëerd en hindoes door middel van dansen en 

zingen hun zonden kunnen laten vergeven.   

Bij de voorbereiding van het festival werken ze met een uitgebreid draaiboek. Ze rekenen ieder jaar 

op hun vrijwilligers om samen het festival tot een goed einde te brengen. Het zijn steeds dezelfde 

vrijwilligers van de Hare Krishna beweging die meehelpen. Het grote engagement van de vrijwilligers 

ligt bij hun intrinsieke motivatie om hun geloof te beoefenen.   

 

Voor de expo Feest werkte het MAS samen met verschillende geloofsgemeenschappen over stoeten 

en processies, waaronder de Ganesha processie. Hierbij wordt veel belang gehecht aan 

verbondenheid tussen mensen en collecties vanuit uiteenlopende denk- en leefwerelden. Zulke 

expo’s wekken ook belangstelling op voor processies en spreken tot verbeelding bij het brede 

publiek.   

 

 

  

Heemkundige Kring Erpe-Mere  

Spreker: Lut Bavay (Heemkundige Kring Erpe-Mere)  

 

In 2018 startte de Heemkundige Kring Erpe-Mere een erfgoedproject over processiecultuur in de 

streek, genaamd ‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen’. De aanleiding hiervoor was de Nacht van de 

Geschiedenis in samenwerking met het Davidsfonds, die als thema ‘religie’ had. Voor het project 

werkte de Heemkundige Kring samen met twee Davidsfondsafdelingen. Een projectsubsidie werd 

verkregen via de lokale erfgoedcel. 

 

Één van de grote sterktes van het project was de integrale aanpak. Er was zowel aandacht voor het 

verleden als het heden én het roerende en immateriële aspect van processies. Alle deelgemeentes 

van Erpe-Mere waren ook vertegenwoordigd in het project. Met een tentoonstelling in de Sint-

Bavokerk te Mere werd het rijke lokale processie-erfgoed in beeld gebracht met oude foto’s en 

objecten. De processies die nog doorgaan in de buurt, één processie, twee ommegangen en vier 

paardenommegangen werden gefilmd door amateur-cineasten.  

 

 

 

 

 



 

 

Conclusies  

 

• Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden mogelijk, met heemkundige kringen, 

lokale Davidsfondsafdelingen of een museum. 

• Vrijwilligerswerking is altijd op maat van de organisatie, een pasklaar model hierrond 

bestaat niet.   

• Er zijn grote verschillen tussen de comités, grote diversiteit in manieren hoe 

vrijwilligerswerk georganiseerd wordt.  

  

 

Enkele tips en tricks  

Heemkunde Vlaanderen ontwikkelde een publicatie rond 

vrijwilligerswerking. Die publicatie, met de klinkende naam ‘Vijf V’s van 

Vrijwilligerswerking’ wil verenigingen informeren rond werken met 

vrijwilligers en alles wat erbij komt kijken maar ook inspireren zodat een 

duurzame vrijwilligerswerking kan uitgebouwd worden.   

  

De brochure is gratis te downloaden via:   

https://historiesvzw.be/wp-content/uploads/2020/11/Devijfvs_web.pdf  

  

 

 

 

 

Overzicht van de vijf V’s  

  

• Samen staan we sterk(er)’ en ‘ons 

kent ons’… : belang van netwerk en 

uitwisseling  

• Return is belangrijk… zorg ervoor 

dat vrijwilligers zich gewaardeerd 

voelen  

• Durf experimenteren… zoek uit wat 

werkt voor jouw organisatie, er is geen 

pasklaar model  

• Zet in op vernieuwing… gebruik alle/nieuwe kanalen om mensen te werven en te 

motiveren  
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