
De Mechelse Ommegang kent een 
lange traditie. De oorsprong ligt in de 
Peisprocessie (1303), een processie 
om vrede (peis) af te smeken bij de 
Heilige Rombout tegen hertog Jan II 
van Brabant die Mechelen belegerde. 
De gunstige afloop van dit conflict 
deed de Mechelaars besluiten om 
de processie elk jaar te herhalen. 
In de zestiende eeuw vervaagde 
de jaarlijkse traditie en ging de 
Ommegang enkel uit bij speciale 
gelegenheden. Sinds 1738 gaat hij 
telkens uit met de Hanswijkcavalcade, 
de viering van de 25-jaarlijkse 
Hanswijkjubelfeesten. Ook bij andere 
unieke feestelijke gelegenheden die 
alle Mechelaars aanspreken, zoals 
het Keizer Kareljaar in 2000, haalt de 
Stad de Ommegang van stal.

Een stad in rep en roer
Omdat de Mechelaars veel waarde 
hechten aan de Ommegang, 
springen ze erg zuinig om met hun 
Ommegangsreuzen, Ros Beiaard, Rad 
van Avonturen, Schip van Oorlog, de 
kemels, de paardjes en Op-Signoorke. 
Enkel bij gelegenheden die heel de 
stad op de been brengen, komt de 
Ommegang de deur uit. Anno 2013 
werken ontelbare professionelen 
en ca. 300 vrijwilligers aan de 
restauratie van Ommegangwagens 
en -figuren, het ontwerpen en maken 
van kostuums, het inoefenen van 
dansjes, het creëren van nieuwe 
Ommegangsliederen, de scenografie, 

… . Bovendien bruist de stad van 
activiteiten die surfen op de gunstige 
Cavalcadegolven. Handelscomités 
organiseren wedstrijden voor de 
laatste tribuneplaatsen, handelaars 
brengen een speciaal bier en een 
heuse Cavalcadewijn op de markt, 
hotels en horeca werken speciale 
deals uit, enz. Ook de media gaan 
mee in de Cavalcademania. De editie 
van 1988 werd integraal uitgezonden 
door de VRT en ook anno 2013 
staat de media paraat: de Cavalcade 
kreeg een week lang aandacht in 
1000 zonnen, kwam aan bod in 
Vlaanderen Vakantieland en was het 
cultuuritem in de Zevende Dag. 
Bij de geschreven pers springen, naast 
de lokale edities van de verschillende 
kranten, vooral De Morgen en 

Knack magazine in het oog. Dit geeft 
een idee van de reikwijdte en de 
diversiteit van de media-aandacht.

Doordat de Ommegang en zijn 
figuren van oudsher een stedelijk 
fenomeen zijn, is de Stad Mechelen 
steeds de organisator. Verschillende 
stedelijke diensten, maar ook veel 
niet-stedelijke organisaties en 
bedrijven zetten hun beste beentje 
voor om van dit evenement een 
succes te maken. Allemaal echter 
vanuit eigen doelstellingen en 
dus vanuit een eigen perspectief. 
De Erfgoedcel Mechelen schreef 
het dossier voor de opname van 
de Mechelse Ommegang en 
Ommegangsreuzen op de Inventaris 
Vlaanderen voor Immaterieel 
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Participatie van erfgoedgemeenschappen:
de Mechelse Ommegang vanuit 
het perspectief van de erfgoedcel
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Cultureel Erfgoed (2012) en 
coördineerde vanaf dan alle 
erfgoedgerelateerde facetten van 
de Ommegang. 

Immaterieel cultureel
erfgoed: de erfgoedcel als 
borgingscoördinator
Waar begint en eindigt het 
erfgoedverhaal? Wat is de rol die de 
erfgoedcel als erfgoedprofessional 
moet opnemen? Hoe verhoudt die rol 
zich tot deze van de andere stedelijke 
en niet-stedelijke partners? 
Hoe verhoudt de erfgoedcel zich 
tot de erfgoedgemeenschap? 
De Conventie voor het borgen 
van immaterieel cultureel erfgoed 
(2003) stelt de deelname van 
gemeenschappen, groepen en 
individuen voorop: ‘Binnen het 
kader van zijn borgingsactiviteiten 
van immaterieel cultureel erfgoed 
probeert iedere lidstaat de breedst 
mogelijke participatie te verzekeren 
van gemeenschappen, groepen en, als 
dat wenselijk is, individuen, die dat 
erfgoed creëren, in stand houden en 
doorgeven en hen actief te betrekken 
bij het beheer ervan(art 15)’. 
De infomap die UNESCO 
publiceerde over de conventie 
van 2003 gaat niet zozeer uit van 
de culturele uiting op zich, maar 
vooral van de rijkdom aan kennis en 
vaardigheden die erachter schuilgaat 
en die van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. De erfgoedcel 
heeft haar rol geïnterpreteerd als 
activator voor het creëren van een 
draagvlak en het stimuleren van 

bewustwording over de waarde 
van de traditie als immaterieel 
erfgoed. Daarnaast faciliteren we 
de dialoog met de verschillende 
gemeenschappen die zich op de één 
of andere manier met de Ommegang 
identificeren.

Vanuit de optiek van immaterieel 
erfgoed vormt de draagkracht van 
de erfgoedgemeenschap de essentie 
van de traditie. Of het nu gaat over 
het afsmeken van een gunstige afloop 
van een conflict zoals in 1303 of het 
vieren van speciale gelegenheden 
zoals het Keizer Kareljaar in 2000. 
De zin van het Ommegangsverhaal, 
zowel vroeger als nu, eist dat de 
Mechelaars zich de Ommegang toe-
eigenen of zich op zijn minst achter 
de traditie scharen. De doelstelling 
vanuit dat oogpunt is participatie 

aan en overdracht van de traditie 
en dat vraagt van de erfgoedcel een 
specifieke aanpak. Deze verschilt van 
andere diensten die bijvoorbeeld de 
Cavalcade en Ommegang inzetten ter 
promotie van de (kindvriendelijke) 
stad (dienst marketing, dienst 
protocol, Mechelen Kinderstad), ter 
versterking van het erfgoedtoerisme 
(dienst toerisme) of voor het 
stimuleren van de lokale economie 
(dienst lokale economie).

Participatie: 
de trein op gang getrokken
De focusgesprekken ter stoffering 
van het dossier voor de Inventaris 
Vlaanderen gaven een goed beeld 
van wie de Ommegangsfiguren, 
ook na 12 jaar, nog een warm 
hart toedraagt. Ook de hiaten in 
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het draagvlak toonden zich in de 
focusgesprekken. De gewoonte om 
de Ommegang enkel uit te laten 
gaan op heel bijzondere momenten 
vormt een struikelblok voor een 
eenvoudige overdracht van de 
traditie. Omdat tussen twee edities 
bijna telkens 25 jaar zit, moet de 
traditie elke keer nieuw leven 
ingeblazen worden. Gezien de stad 
van oudsher de organisator is, zet 
het middenveld niet uit zichzelf de 
stap naar actieve participatie. Voor 
sommige doelgroepen, met name 
jongeren en nieuwe Mechelaars, was 
de Ommegang anno 2013 bovendien 
een nieuw gegeven. De erfgoedcel 
had als activator dus een belangrijke 
opdracht te vervullen. 

Om het vuur in de harten van de 
Mechelaars aan te wakkeren, zetten 
we in de eerste plaats de bekendste 
Ommegangsfiguren in: de reuzen. 
De Mechelse wildbreiers en –hakers 
‘Wirrewarrewol’ adopteerden begin 
2012 de reuzenkinderen. In het kader 
van Erfgoeddag transformeerden 
ze de traditionele kinderreuzen tot 
hedendaagse reuzenkinderen met 
dito hobby’s. Ook de bewoners van de 
instelling Borgerstein (een vzw voor 
gehandicaptenzorg, ouderenzorg en 
sociaal-economische tewerkstelling) 
haalden hun beste brei- en haaktalent 
uit de kast. Om de nodige wol voor 
dit project te verzamelen, deed de 
erfgoedcel een beroep op de Mechelse 
bevolking. De massale lokale 
media-aandacht zorgde niet alleen 
voor immense hoeveelheden wol, 
maar ook voor nieuwe kandidaat-

breiers en -hakers. Op Erfgoeddag 
schitterden de reuzenkinderen in hun 
nieuwe outfit. De toon was gezet, de 
betrokkenheid van een eerste groep 
Mechelaars een feit. 
Alle Ommegangsfiguren kregen 
een restauratiebehandeling. 
Zo schilderden de cursisten van 
Syntra bijvoorbeeld het Schip van 
Oorlog. Voor andere elementen 
werd beroep gedaan op specialisten. 
De reuzenhoofden en -handen 
kregen een restauratiebehandeling 
door Geneviève Hardy en de 
lichamen van de reuzen werden in 
hun oorspronkelijke staat hersteld 
door de mandenvlechtster Lieve 
Lieckens. De Mechelse bevolking 
kon al deze acties volgen via 
filmpjes en tentoonstellingen in 
de Erfgoedmobiel (vitrineruimte) 
van het Erfgoedcentrum Lamot en 
dankzij de inzet van sociale media. 
De acties van andere diensten en 
organisaties, zoals het ontwerpen 
van vlaggen voor de straten door 
UiT in Mechelen en het Mechelse 
Verbond der Geburenkringen of het 
stimuleren van actieve promotie en 
communicatie door de handelcomités 
via lokale economie, creëren een 
urgentiegevoel voor de Ommegang 
bij de Mechelaars en ondersteunen 
zo ook onze doelstelling om 
betrokkenheid van de Mechelaars 
te verzekeren.

Vele handen maken licht werk, 
en dat geldt zeker als het erop aan 
komt om moeilijkere doelgroepen 
te benaderen. Om jongeren te 
bereiken werkten we samen met 
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H30. Hun Stikbitchen, jongeren die 
samenkomen in het naaiatelier van 
H30, mochten het Rad van Fortuin 
onder handen nemen. 
Zij staken de oude figuren in een 
nieuw kleedje en leerden op die 
manier over de traditie van de 
Ommegang. Mechelse hiphopper 
en filmmaker Saïd Aghassaiy, 
beter bekend als Pita, bewerkte 
het traditionele reuzenlied tot een 
rapversie. De videoclip die hij samen 
met enkele studenten van Thomas 
More maakte, stuurde deze nieuwe 
versie van het lied de ether in.

Ook de nieuwe Mechelaars bereikten 
we dankzij samenwerking met 
specifieke partners. Via Prisma werd 
het Ommegangsverhaal meegegeven 
bij inburgeringscursussen. 
We maakten samen met Prisma 
een informatiefolder over de 
Ommegang in negen verschillende 
talen. In de lessen Nederlands 
voor nieuwkomers (verschillende 
taalniveaus) werd uitleg gegeven 
over de Mechelse Ommegang. Een 
presentatie verduidelijkte bovendien 
het fenomeen van reuzen in de 
wereld. Deze infosessies werden heel 
positief onthaald door de cursisten.  
Een aantal nieuwkomers meldden 
zich zelfs aan om als vrijwilliger mee 
te lopen in of mee te helpen aan de 
Mechelse Ommegang. 
De Ommegang weerspiegelt op die 
manier het hedendaagse Mechelen, 
waar nieuwe Mechelaars een
aanzienlijk deel van de bevolking 
uitmaken. Zo figureren vier 
Assyrische broers als de Vier 

Heemskinderen op de rug van 
het Ros Beiaard en hebben de 
nieuwe reuzenvriendjes van de 
reuzenkinderen een exotische 
naam (Noa en Amir) en een 
donkere huidskeur.

Tradities moeten voortdurend 
evolueren, willen ze de tijd doorstaan. 
Het is essentieel dat het dynamische 
karakter van de traditie op een 
hedendaagse manier gestalte krijgt 
en zo interactie mogelijk maakt 
met het toekijkende publiek. Dat is 
ook de essentie voor de scenograaf 
van de Ommegang, Michael De 
Cock. De erfgoedcel bewaakt het 
erfgoedgehalte van de stoet en bouwt 
bruggen tussen de hedendaagse 
scenografie en het verleden van de 
traditie. Als resultaat hiervan worden 
bijvoorbeeld Ommegangsfiguren die 
mettertijd zijn verdwenen voor de 
editie van 2013 opnieuw gecreëerd. 
De eigentijdse vormgeving van de 
draak, de walvis en de eenhoorn  
gebeurt door niemand minder dan 
Mechelse figurentheatermaker Paul 
Contryn. We verbinden zo niet 
alleen verleden en heden, maar we 
verankeren en verweven ook twee 
Mechelse tradities.

Immaterieel erfgoed,
olie en motor in een
duurzaam verhaal
Samenwerking staat centraal in 
het activeren en verbreden van de 
erfgoedgemeenschappen. Hierin kan 
de erfgoedcel haar rol als makelaar 
ten volle opnemen. We zoeken naar 
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een win-winsituatie voor alle partijen, 
met het erfgoedverhaal als motor 
om ook doelstellingen van andere 
stedelijke diensten of organisaties 
te realiseren. Belangrijk is daarbij 
dat de erfgoedstem luid genoeg 
klinkt en dat er genoeg tijd wordt 
geïnvesteerd om de verschillende 
verwachtingen te onderzoeken en 
af te stemmen. Op die manier komt 
de draagkracht van zo’n Ommegang 
alle spelers ten goede. Of het nu gaat 
over de toerist die wil proeven van 
de Mechelse authenticiteit, lokale 
handelaars die zoeken naar een 
onderwerp waarmee ze hun klanten 
kunnen aanspreken of een organisatie 
die streeft naar een maximale en 
optimale integratie van de nieuwe 
Mechelaars. Alle spelers zijn gebaat 
bij de participatiedoelstelling van het 
erfgoedverhaal. Aan de erfgoedzijde 
is samenwerken een manier om 
moeilijk bereikbare doelgroepen te 
betrekken en voeling te houden met 
het hedendaagse Mechelen. 

De opgebouwde netwerken 
creëren niet alleen samenwerkings-
mogelijkheden voor toekomstige 
erfgoedprojecten. 
De goede contacten en de 
betrokkenheid moeten het mogelijk 
maken een sectoroverschrijdende 
stuurgroep op te richten om 
samen met de socio-culturele 
verenigingen en experts na te 
denken over de toekomst van de 
Mechelse Ommegang. De aandacht 
voor de toekomst van de traditie 
uit zich alvast in initiatieven met 
een duurzaam karakter zoals de 

kamishibai (Japans verteltheater) over 
de Ommegang, een blijvend educatief 
aanbod voor de basisscholen. 
De aandacht die de erfgoedcel 
doorheen de opbouw van deze editie 
heeft gehad voor de dynamiek van de 
traditie in al haar facetten, vertaalt 
zich in de documentatie van het 
proces. De audiovisuele verslaggeving 
van alle stappen  en acties moet de 
volgende generaties inzicht geven 
in de editie van 2013.  Dat deze 
Ommegang na 1 september blijft 
voortleven, is zeker. Petra Bauer, een 
Zweedse hedendaagse kunstenares 
heeft voor haar kunstproject heel 

het proces gedocumenteerd en 
vereeuwigd in een publicatie en een 
video. De nieuwe reuzenkinderen  
Noa en Amir geven hun naam aan de 
nieuwe dahlia die op 1 september in 
het Mechelse Vrijbroekpark onthuld 
wordt. Met de invoer van al onze 
acties en activiteiten op het ICE-
platform hopen we tot slot andere 
erfgoedgemeenschappen 
te inspireren.

Grootvader reus
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