


Harlindis en Relindis Ommegang 2022 Maaseik en Aldeneik
Een hertaling van geschiedenis, erfgoed, legendes en religie naar de 21ste eeuw

▪ Religie en geschiedenis maar ook volksverhalen en legendes; rozenwonder, 
kaarsenwonder en wijnwonder

▪ Het Erfgoedlandschap aan de Maas (Aldeneik, Susteren, Sint Odiliënberg…)
▪ Harlindis en Relindis leven door in de naam van meisjes van de streek, 

straatnamen of in de naam van de scholengemeenschap

Rene Westhovens
Voorzitter Harlindis en Relindis 2022

Emeritus Hoogleraar KU Leuven 



DE GESCHIEDENIS

730 AD een Frankische edelman Adelhard en zijn vrouw Grinara bouwen een houten 
klooster en kerk voor hun dochters Harlindis en Relindis. Rond dit 
Benedictinessenklooster ontstond oude Eycke of Aldeneik. 

Omstreeks 870 AD werd het houten kerkje vervangen door een stenen gebouw. In 952 
werd een kapittel van OLV opgericht, waarbij kanunniken de plaats van de 
Benedictinessen innamen en er een kapittelschool stichtten.

Iets ten zuidwesten ontstond een snel groeiende nieuwe nederzetting die stadsrechten 
kreeg van de graaf van Loon Arnold IV (regeerde van 1223-1278). In 1244 erkende het 
kapittel van Aldeneik dat Maaseik een zelfstandige parochie werd en de Luikse 
bisschop bevestigde dat in een oorkonde. In 1366 kwam Maaseik onder Luiks bewind 
en werd het de hoofdplaats van het land van Eycke.

Tijdens de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw vluchtte het kapittel van Aldeneik op 4 
november 1570 naar de versterkte stad. De Sint-Catharinakerk werd de zetel van het 
kapittel en dit bleef zo tot aan de Franse Omwenteling (1797).



HET BREDERE KADER

• De periode van de Kerstening:  Willibrordus

• De abdijen/munsters en hun plaats in de cultuur en de 
maatschappelijke structuur (Aldeneik, Susteren, Sint 
Odiliënberg…)

• De rol van relieken en bedevaarten in de lage landen   
zie ook Volkskunde, jaargang 122-2021/2 (mei-sept) ISSN 0042-8523

• Geschiedenis en legenden                                                         
Sint Ursula/Sint Odilia/Harlindis en Relindis
Sint Truiden/Hasselt/Tongeren/Kerniel/Borgloon/Maaseik 

• Belangrijk in de vroege middeleeuwen, relanceringen in de 
16de eeuw en in de 19de eeuw na de Franse revolutie                                                                                



EEN TRADITIE OM DE 25 JAAR

1897 1922 1947 1972 1997



TERUGDENKEND



De geschiedenis is altijd belangrijker…            
als er consequenties zijn voor het heden



TRANSFORMATIE VAN VERLEDEN 
NAAR HEDEN

▪ Geloven in wat we niet onmiddellijk zien
Meer engagement, open geest en respect

▪ Handen uit de mouwen en stenen verleggen
Positivisme, passie, daadkracht en doorzetting

▪ Samen is meer dan ik alleen
Zorg voor anderen, gastvrijheid en dienstbaarheid

▪ Bouwen aan een geëmancipeerde samenleving
Vorming (onderwijs), creativiteit (kunst en cultuur), duurzaamheid, 
ondernemerschap en verantwoordelijkheid

Visie en filosofie van Harlindis en Relindis 
vanuit de Vitae (zr. Isabelle Dufaux)



KERNTHEMA’S EN PRINCIPES
INSPIRERENDE VROUWEN EN BOUWEN AAN 
EEN GEËMANCIPEERDE SAMENLEVING

▪ Erfgoed bewaren
▪ Hedendaagse vorm
▪ Participatie
▪ Verbinden
▪ Duurzaam
▪ Samen met …
▪ Een gans jaar en niet enkel een Ommegang maar ook Kunst/Cultuur

Religie en kunst bevinden zich beiden vaak 
op het snijpunt van zwijgen en spreken



ERFGOED / HERITA

▪ Project goedgekeurd door Herita (vlaamse erfgoedorganisatie)
▪ Een gift vanaf 40 Euro > belastingsvoordeel

www.herita.be/harlindis-en-relindis-2022

http://www.herita.be/harlindis-en-relindis-2022


COMMUNICATIE en MERCHANDISING

www.harlindisrelindis.be

http://www.harlindisrelindis.be/


CULTUURPROGRAMMA
HET HELE JAAR 2022 SAMEN!

www.harlindisrelindis.be

In samenwerking met de stad Maaseik, de Musea, de dienst toerisme, 
de Stedelijke Academie voor Kunsten, de Stedelijke Cultuurraad, de 
kerkbesturen, het Cultuurcentrum Achterolmen, Jeugd & Muziek 
Maaseik, Parochieteams en diverse kunst- en cultuurverenigingen

Een echt H&R jaar met muziek, dans, lezingen, film, theater, …

http://www.harlindisrelindis.be/


STEENGOED ARENA MAASEIK  21 MEI



KUNSTROUTE
JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2022

www.harlindisrelindis.be

Waarom kunst? 
• Kunst, religie en spiritualiteit liggen in het snijpunt van zwijgen en spreken; 
• kunst geeft uitdrukking aan wat moeilijk kan gezegd worden, maakt indruk en 

werkt vaak verbindend.

Op spannende locaties in het centrum van Maaseik maar ook in het 
Erfgoedlandschap aan de Maas van Heppeneert tot Aldeneik presenteren 
kunstenaars hun verhalen.

http://www.harlindisrelindis.be/


Wies Janssen / Restauratie Harlindis & Relindis Kapel Aldeneik

Verbinding tussen erfgoed, 
kunst en ommegang



Piet Stockmans    
Restauratie Kapucienen Kerk Maaseik binnen COVIDA   

Verbinding tussen erfgoed, kunst, 
ommegang en maatschappelijk belang! 



OMMEGANG DAGEN
18 EN 25 SEPTEMBER

www.harlindisrelindis.be

De 25-jaarlijkse overbrenging van de relieken 
van Harlindis en Relindis staat centraal. 

Om stil te staan bij het verhaal van Harlindis 
en Relindis kan je op deze dagen als 
toeschouwer of deelnemer meestappen in 
het verhaal van deze inspirerende vrouwen.

http://www.harlindisrelindis.be/


OMMEGANG

• Hoe maken we het verhaal van Harlindis en Relindis zichtbaar?
• Hoe past hun verhaal in deze tijd?
• Hoe plaatsen we de traditie in de huidige tijd?

Het rozenwonder als inspiratie!

De transformatie van maaskeien in rozen staat symbool 
voor de maatschappelijke veranderingen die beide 
inspirerende vrouwen teweeg gebracht hebben.

Hoe brengen we dat allemaal samen in ons Erfgoedlandschap?

INSPIRATIE
DE ZOEKTOCHT



OMMEGANG

De ommegang = verbinding

Een heel jaar lang werken jong en oud samen om de ommegang vorm te geven. 
Scholen, verenigingen en vrijwilligers van Maaseik bouwen samen met een collectief 
van beeldende kunstenaars, een componist en een choreografe, in participatieve 
projecten aan de ommegang. Daarbij staat het gesprek wat ze met elkaar aangaan in 
het teken van transformatie.

De Kunstroute en het Cultuurprogramma 
zijn een proloog op de Ommegangdagen

Pelgrimstocht

DE VERBINDING



OMMEGANG  18 en 25 september 2022

HET IS 

ANDERS NU
HET IS 

PRECIES ZO 

NIET MEER

EN TOCH 

ZOVEEL



OMMEGANG  18 en 25 september 2022





Iedereen stapt mee
Iedereen doet mee Regie Ommegang Ine Ubben en Sarah Vaesen

Curator Kunstroute Wim Segers
Curator Cultuurprogramma Tejo Klerkx



Conclusie:
een andere Ommegang!

• Een link tussen immaterieel en materieel erfgoed en erfgoedlandschap

• Integratief

• Participatief en hedendaags

• Verbinding om verandering te creëren

• Inclusief en ecologisch

• Kunst en religie

Bouwen en Inspirerende Vrouwen

Een hertaling naar de 21ste eeuw toe van 
geschiedenis, legendes, tradities en religie in het 
Maasland


