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DE COLLEGIALE KERK EN CRYPTE  
VAN RONSE WORDEN VERHEVEN  

TOT BASILIEK.
 
 
 
De historische verheffing van de collegiale kerk en crypte van Sint-Hermes betekent een mijl-
paal in de geschiedenis van de stad Ronse, zijn patroonheilige en zijn kerk. De erkenning van 
de Sint-Hermesbasiliek benadrukt het belang en de levendigheid van de Hermescultus, die 
verankerd is met het verleden en de identiteit van onze stad. 

De verering van de heilige Hermes ligt immers aan de grondslag van de jaarlijkse Fiertelommegang 
sinds 1090! Doorheen de eeuwen werd St-Hermes aangeroepen om te genezen van geestes-
ziektes. Jaarlijks wordt op Drievuldigheidszondag het schrijn met de relieken van Sint-Hermes 
rond de stadsgrenzen gedragen (32,5 km).  De traditie wil dat iedereen, die zich binnen deze 
magische (bedevaarts) kring bevindt, wordt beschermd tegen waanzin. Naast de samenwerking 
van de geestelijke overheid en de stad, zijn de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes, de 
Sint-Hermesgilde en het Fiertelcomité onmisbaar bij het Fiertelgebeuren.

De Fiertel in Ronse is uniek en werd in 2009 erkend als Vlaams Immaterieel Erfgoed.  Maar Ronse 
wil nog een stap verder gaan: de organisatie van het internationaal congres ‘Walking with Saints’ 
(mei 2018) past in de aanloop naar de erkenning van de Fiertel als UNESCO werelderfgoed. 

Maar de internationalisering van de Hermescultus werd al langer ingezet. Denken we maar aan 
het partnership met onze jumelagestad Kleve (Duitsland) en het bisdom Lisala (Congo). Heel 
recent kwam een unieke samenwerking tot stand tussen Ronse en Rome.  In november 2018 
bracht het stadsbestuur samen met vertegenwoordigers van het Vaticaan, een bezoek aan de 
catacombe van Sint-Hermes in Rome als bezegeling van een samenwerkingsakkoord dat met 
de dienst archeologie gesloten werd.
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Onder impuls van E.H. Deken Michel T’Joen en Monseigneur Luc Van Looy, die de Fiertel en 
de Hermesverering diep genegen zijn, werden initiatieven genomen om de collegiale kerk en 
crypte door de Romeinse instanties als ‘basiliek’ te laten erkennen. (oktober 2017) 

Samen met hen werd een kerncomité gevormd met Eric Devos, (stadsconservator), Prof. 
Anne-Françoise Morel, (architectuurhistorica) en Milo Van Driessche (fotografie en lay-out). 
Onder het waakzaam oog van kanunnik Ludo Collin werkte de kerngroep maandenlang in 
alle discretie verder. De samenstelling van het ‘basilica’ dossier voor het Vaticaan -in woord en 
beeld- is immers niet gering!  Maar uiteindelijk steeg de ‘witte rook voor Ronse’ op en werd de 
basilicale erkenning een feit.

De verheffing tot basiliek is een belangrijke waardering van de geestelijke overheid voor alle 
inspanningen die de Ronsenaars leveren om hun eeuwenoude Fierteltraditie van generatie op 
generatie over te leveren.

Maar nog belangrijker is de boodschap die de figuur van Sint-Hermes incarneert en die zijn 
Ommegang verbeeldt: op de Fiertel willen de Ronsenaars alle onenigheid en onverdraagzaam-
heid bannen door solidair op weg te gaan als tochtgenoten, allen evenwaardig.   Het is vooral 
deze visie die met de basilicale erkenning bezegeld wordt.



7

MICHEL T’JOEN, DEKEN VAN SINT-HERMES
 
 
 
Begin oktober 2017 bracht ik Monseigneur 
Van Looy op de hoogte van de grote inspan-
ningen die de stad Ronse opbracht voor de 
opwaardering van het Sint-Hermes erfgoed 
dat de eigenheid van de gemeenschap in 
Ronse bepaalt. Het historisch centrum, de 
‘Vrijheid’, werd grondig gerenoveerd. Een 
internationaal colloquium over bedevaar-
ten werd gepland, mede in het kader van 
de kandidatuur voor de erkenning van de 
Fiertelommegang als Unesco immaterieel 
cultureel erfgoed.  De vraag was of  ook de 
kerkelijke overheid een initiatief  kon nemen 
om de cultus en het indrukwekkend bouw-
kundig patrimonium van onze stadspatroon 
mee te valoriseren.

De bisschop die als gedreven pastorale figuur 
ook met de Sint-Hermesverering en zijn 
locatie bijzonder vertrouwd is, zag meteen 
de mogelijkheid om de collegiale kerk met 
zijn beroemde crypte door de Romeinse 
instanties als ‘basiliek’ te laten erkennen. 

We gingen eerst op zoek naar de betekenis 
van die benaming. We wisten dat er maar 
vier aloude ‘grote’ basilieken in Rome zijn. 
De belangrijkste kennen we: de Sint-Pietersbasiliek en de oudste en eigenlijk pauselijke basiliek: 
Sint-Jan van Lateranen. De titel ‘kleinere basiliek’, ‘basilica minor’, kan daarnaast uitzonderlijk 
verleend worden aan een bepaalde kerk, omdat die een bijzondere historische betekenis heeft, 
omdat er een bijzondere reliek bewaard wordt of  omdat de kerk het centrum is van een bepaalde 
devotie of  bedevaart. Voor de collegiale kerk en crypte van Sint-Hermes, die samen één geheel 
vormen, zijn die redenen effectief  voorhanden. Niet te versmaden is bovendien het feit dat Her-
mes, van Griekse afkomst, in Rome de marteldood stierf  en daar nog steeds zijn catacombe heeft. 

Na deze eerste verkenning brachten we de burgerlijke overheid in de persoon van burgemeester 
Luc Dupont op de hoogte. Hij reageerde enthousiast en zag in de mogelijke erkenning een tijdloze 
impuls om het erfgoed van de stad meer uitstraling te geven. Hij riep de deskundige hulp in van 
stadsarchivaris Eric Devos om een eerste documentatie aan de bisschop te kunnen overhandigen. 

Met Eric Devos, Prof. Anne-Françoise Morel, Milo Van Driessche en mijzelf  werd nadien een 
kerncomité gevormd dat in alle discretie het grote dossierwerk zou leveren, onder het waakzaam 
oog van Kan. Ludo Collin. De opgevraagde informatie door het Vaticaanse dicasterie was immers 
niet gering.  Zowel materieel als pastoraal moest, gedetailleerd in woord en beeld, gedocumenteerd 



8

worden dat de Sint-Hermescultus zichtbaar en voelbaar levendig is. Op 3 juli 2018 kon het lijvig 
dossier op het Bisdom bezorgd worden en vandaar naar het dicasterie in Rome vertrekken. Op 
21 oktober 2018, een jaar na zijn suggestie, deelde Monsigneur Van Looy, na een tweede bezoek 
aan het dicasterie ons officieus mee dat onze aanvraag positief  beoordeeld was. Een maand later, 
op 23 november 2018, bereikten hem de officiële documenten.

De historische verheffing van onze collegiale kerk en bijhorende crypte betekent een mijlpaal 
in de geschiedenis van onze stad. Sinds de aankomst van de relieken van de martelaar Hermes 
in Ronse in 860 en het houden van de Fiertelommegang sinds 1090 is deze cultus zozeer ver-
weven met de Ronsische identiteit dat Ronse onverminderd als Hermesstad betiteld wordt. De 
verlichte toren van de collegiale is als een baken dat het hart van Ronse symboliseert. De crypte 
is de architecturale parel van Ronse en omstreken. Maar nog belangrijker is de boodschap die 
de figuur van Sint-Hermes incarneert en die zijn Ommegang verbeeldt: dat wij alle agressie en 
onverdraagzaamheid willen tegengaan door solidair op weg te gaan als tochtgenoten.  Het is 
vooral deze visie die met de basilicale erkenning bezegeld wordt. 

Voor de Ronsenaars komt het er op de eerste plaats op aan onze traditie authentiek te houden 
en onze ‘ziel’ niet prijs te geven. De kerkelijke erkenning van ons erfgoed zet er ons toe aan 
onze identiteit te verlevendigen zodat we ze inspirerend kunnen uitstralen en dit niet alleen in 
onze onmiddellijke regio.  

Met de stad Kleve in Duitsland is een halve eeuw geleden via onze gemeenschappelijke pa-
troon een levendig partnerschap gegroeid. In 2014 hebben we met het bisdom Lisala in Congo 
het eeuwfeest van hun Sint-Hermesparochie op onze wijze meegevierd. De thans kathedrale 
Sint-Hermeskerk van Lisala werd er destijds met Ronsische steun gebouwd.
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Als een vrucht van het internationaal congres over bedevaarten werd in november 2018 door 
de stad Ronse een partnerschap met Vaticaanse instanties aangegaan om bij te dragen tot de 
restauratie van de Sint-Hermescatacombe in Rome. Kunnen er in de toekomst ook nog banden 
gelegd worden met een aantal Italiaanse steden die Sint-Hermes jaarlijks eren met tal van eve-
nementen, vergelijkbaar met onze Ommegang?  De erkenning die ons te beurt valt, spoort ons 
aan om dergelijke grensoverschrijdende initiatieven aan te durven. 

Uiteraard zal de Sint-Hermesbasiliek een open kerk blijven, letterlijk dagelijks open, maar ook verder 
openstaand voor tal van passende, culturele activiteiten die mensen verheffend samenbrengen. 

De nabijgelegen en recent volledig gerenoveerde parochiezaal ’t Kapittel, kan die activiteiten 
ondersteunen en verder ruimte geven. ’t Kapittel’ is een naam die ook al verwijst naar een fase 
in het Hermesgebeuren. Ook hopen we dat de restauraties van het kerkschip en de zijkapellen 
nu eindelijk gerealiseerd worden.

Ten slotte en niet in het minst is het onze hoop en vaste wil om, in een ingrijpend veranderend 
Kerk- en kerkenlandschap, van onze basiliek een spiritueel centrum te maken van bezinning, 
eredienst en evangelisatie. Moge de goede boodschap, waarvoor Sint-Hermes zijn leven gaf, er 
meer dan voorheen veelzijdig verkondigd worden. 

Ik kan niet anders besluiten dan met een diep woord van grote dank, bijzonder aan de met naam 
genoemde personen. Ook wil ik nog meegeven dat van deze korte schets een zeer uitvoerig 
verslag bestaat dat we per mail kunnen bezorgen aan wie dit wenst.  Het zal ook op het internet 
te consulteren zijn.

E.H. T’Joen, deken Sint-Hermes Ronse - mtjoen@gmail.com
   
Voor wie een uitgebreide en geïllustreerde versie wenst van deze tekst: 
Stuur een mailtje naar mtjoen@gmail.com
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LUC VAN LOOY, BISSCHOP VAN GENT,
DE BASILIEK VAN HET VOLK VAN GOD

Beste Ronsenaars, 
Dit is jullie basiliek! Het is het volhardend geloof  in de steun die de heilige Hermes geeft aan 
deze mooie stad, dat ervoor gezorgd heeft dat de collegiale kerk Sint-Hermes verheven wordt tot 
Basilica Minor. De fundamentele vraag die bij het toekennen van deze eretitel gesteld wordt is 
of  er wel een devotie, een gemeenschap is die deze titel in ere zal houden. De kern van de zaak 
is dat er een kerk is die het volk bijeen houdt, dat er een heilige is die we als de onze beschou-
wen. Door de eeuwen heen heeft de verering van Sint-Hermes stand gehouden, door allerlei 
stormen heen. De aanwezigheid van veel gelovigen in de eucharistie en bij de fiertelommegang 
is een bewijs dat de bewoners van Ronse verenigd staan rond deze basiliek en rond hun heilige. 

Een kerkgebouw verzamelt inderdaad de gemeenschap rond Christus. De heilige die er vereerd 
wordt verwijst ons door naar Christus, in het bijzonder gedurende de eucharistieviering. Hermes 
doet me denken aan de apostelen die rond Jezus samen kwamen in het cenakel waar Jezus hun 
voeten waste. Hij had gehoord wat Jezus zei: ‘Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen 
zoals Ik voor jullie gedaan heb’ (Joh 13, 15). 

Deze boodschap hebben de Ronsenaars gehoord toen ze de Crypte en de Basiliek bouwden. 
We gaan natuurlijk terug naar andere tijden en methoden van begeleiding van zieken, maar de 
kern van de zaak is dat Ronse zorgde voor de zieken uit de gehele omtrek. De reden van bestaan 
van de Crypte is daarom de basis van een diaconale Kerk, van een dienstbare gemeenschap die 
zorg draagt voor de minst bedeelden van de samenleving. Van daaruit is de Fiertel ontstaan, om 
de stad te vrijwaren van ziekten en onheil. Het is deze geest die de eeuwen getrotseerd heeft, 
ook in moeilijke tijden. 
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De heilige Hermes is voor ons een lichtend 
voorbeeld, zoals we kunnen zien in het licht 
dat doorheen een kleurrijk glasraam naar 
binnen komt in onze kerk. Het licht van 
het evangelie wordt door het leven van de 
heiligen binnen gelaten als door een glas-
raam dat het licht filtert en kleur geeft. Het 
is deze kleurrijke figuur die een blijvende 
inspiratie is voor het Volk van God dat in 
Ronse is. Maar het gaat veel verder. Niet 
enkel in Ronse wordt onze heilige vereerd. 
In Rome, in Kleve in Duitsland, in Lisala 
in Congo en weldra nog op andere plaatsen 
weerklinkt niet alleen de naam van Hermes, 
weldra wordt daaraan stevig de naam van 
Ronse gekoppeld vanuit onze basiliek. 

Goede vrienden, een kerk is niet belangrijk 
omdat ze mooi, groot is of  de eeuwen ge-
trotseerd heeft, ook niet omwille van een 
specifieke bouwstijl. Ze is belangrijk omdat 
de mensen van haar zijn gaan houden, om-
dat de gemeenschap zich erin thuis voelt, 
omdat ze weet dat dit het Huis is van God, 
van de heilige die ons volk bijeen houdt. 
Meer nog, een bepaalde kerk wordt belang-
rijk omdat mensen van heinde en ver de weg 
ernaar vinden. De bedoeling van aan een belangrijke kerk de titel te geven van basiliek is dat 
deze kerk een uitstraling kent, en vanaf  de erkenning nog een sterkere uitstraling zal kennen 
over stads- en landsgrenzen heen. 

We kunnen dit zien in de reeds bestaande basilieken. In België hebben we er nu achtentwintig. 
Deze erkenning is niet enkel een erkenning van de trouw van het volk van Ronse, het is ook 
een nieuwe verantwoordelijkheid die verder rijkt dan enkel maar onze parochie of  stad. Van 
hieruit wordt pastoraal werk verricht in dienstbaarheid aan de kleinsten en armsten van onze 
samenleving. 

Toch nog een woord over de Fiertel. In de grote basilieken vinden we telkens een zuilenom-
megang. Het is daar dat de gelovige gemeenschap op bepaalde tijdstippen gedurende het jaar 
in processie rondtrok als band tussen wat in het gebouw gebeurt en de civiele gemeenschap 
errond. Zo kwam een kerk in het midden van de wereld te staan. Onze basiliek heeft geen 
ommegang, vandaar dat het een basilica minor is, maar onze ommegang is wel veel groter en 
belangrijker dan dat. De Fiertel omarmt de hele stad, de omgeving, de dorpen die bij onze 
stad behoren. Hier ontsnapt niemand aan en niemand wil er ook aan ontsnappen. Zo staat de 
basiliek midden in de wereld. Deze kerk is niet zomaar het terrein van de pastoor, ze verenigt 
de stad, het burgerlijk en sociaal leven van de bewoners, de media en alle burgers van de stad. 
De Fiertel is ook daarvan een eminente uitdrukking. Deze staat symbool voor de omhelzing 
van alle inwoners, vertrekkende van het altaar om op stap te gaan naar elke straat en huis, en ’s 
avonds terug te keren om de zorgen en pijn, de vreugde en belangen van alle inwoners neer te 
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leggen voor het altaar. De hele weg zijn we beschermd geweest door de aanwezigheid van de 
relieken van onze heilige, die ons weer veilig thuis brengt. We weten het goed, de relieken van 
Sint Hermes zijn voor ons het teken van Gods aanwezigheid midden onder ons. 

Goede vrienden, de trouw aan de geschiedenis, aan de kerk van Sint-Hermes, aan de devotie 
heeft ervoor gezorgd dat de Kerk erkenning schenkt aan uw geloof, aan uw zorg voor het 
patrimonium dat onze voorouders ons overgeleverd hebben. In naam van de universele Kerk 
wens ik mijn dank uit te spreken voor het Ronsische volk om de blijvende getuigenis van geloof  
en trouw. Proficiat Ronsenaars, proficiat aan alle leden van de Sint-Hermes verenigingen en 
het Stadsbestuur, proficiat pastoor Michel, zonder jullie inspanning, maar vooral zonder jullie 
geloof  ware dit nooit mogelijk geweest. De toekomst wordt hier verzekerd, Ronse staat op de 
wereldkaart.

Luc Van Looy, Bisschop van Gent
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PROF. ANNE-FRANÇOISE MOREL EN
ERIC DEVOS NAMENS DE WERKGROEP

 
 
 

De verheffing van de Collegiale kerk van St.-Hermes tot basiliek, onderstreept het belang en 
de levendigheid van de Hermescultus. Het is ook een belangrijke waardering van de geestelijke 
overheid voor alle inspanningen die de Ronsenaars leveren om hun Fiertel van generatie op 
generatie over te leveren.

Hermes leefde en stierf  tijdens de christenvervolgingen die de Romeinse keizers van de 1e tot 
begin 4e eeuw organiseerden. Volgens de middeleeuwse legende was hij stadsprefect van Rome. 
Zijn zoon werd door paus Alexander opnieuw tot leven gewekt, waarna Hermes zich tot het 
christendom bekeerde en op bevel van de keizer onthoofd werd. 

Hoewel er weinig historische gegevens over hem bekend zijn, behoort hij tot de eerste 52  vroeg-
christelijke martelaren. Hij stierf  de marteldood in Rome en werd langs de Via Salaria Vetus 
begraven. Dat graf  groeide uit tot een catacombe met een imposante ondergrondse basiliek, 
die nog steeds bestaat. Een 11e-eeuws fresco siert een altaar in die ondergrondse basiliek. Een 
grafplaat uit de 4e eeuw verwijst naar zijn Griekse afkomst, en naar het feit dat hij als missionaris 
of  prediker naar Rome ‘gestuurd’ werd. 

Midden 9e eeuw werden zijn relieken via Wenen naar de keizerlijke abdij van Inda overgebracht. 
Het kapittel van Ronse behoorde tot het Tenement van Inda. In 860 kwamen de relieken van 
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Sint-Hermes uiteindelijk in Ronse aan. Na 
een bewogen periode zouden ze vanaf  het 
midden van de 10e eeuw definitief  met Ron-
se verbonden blijven. Op de plaats van de 
huidige Sint-Hermeskerk verrees toen een 
nieuwe kerk met kapittelgebouwen in een 
autonoom domein: de Vrijheid. In een latere 
fase ontstond op deze plek de prachtige 
crypte, één van de grootste van West-Euro-
pa, waarin u zich vanavond bevindt. 

Onderzoek wees uit dat er op het vaste-
land meer dan 70 kerken zijn, die ofwel de 
naam van Hermes dragen, ofwel een reliek 
van hem hebben. Al die locaties zijn stille 
getuigen van de lange reis die zijn gebeen-
te doorheen Europa aflegde. Doch enkel 
in Ronse ontwikkelde Hermes een eigen 
specifieke cultus als genezer van geestes-
zieken, die hem voorgoed met de stad zou 
verbinden. Zijn iconografie, die aanvankelijk 
vrij stereotiep was, werd hiervoor grondig 
aangepast, met de gekende Hermes te paard 
vergezeld van de vastgeketende duivel als 
eindresultaat. 

Het vastketenen van de duivel kan gelezen 
worden als een metafoor voor het bezweren 
van het kwade dat tijdens de Middeleeuwen 
en de Vroegmoderne tijd als oorzaak van 
geestesziekte werd beschouwd. In Ronse 
kregen pelgrims een behandeling die essenti-
eel bestond uit het omgaan rond de relieken, 
en een zuiverend badritueel. U ziet in de 
crypte nog verschillende baden. Als amulet 
en aandenken aan hun bedevaart konden de 
pelgrims zich een medaillon aanschaffen. 
Tijdens recente archeologische opgravingen 
werd voor de eerste keer een pelgrimsteken, 
daterend van ca. 1500, gevonden.

Maar Hermes lag als stadspatroon ook aan de grondslag van onze jaarlijkse Fiertelommegang, 
ook gekend als La Grande Procession de St Hermès, die voor het eerst plaatsvond in 1090. 
Deze ommegang trekt jaarlijks op Drievuldigheidszondag een beschermende cirkel rond de stad, 
over een afstand van 32,6 km. Deze afstand evenaart een ééndaagse wandeltocht en stelde de 
Ronsenaars in de mogelijkheid om op die manier naar hun eigen stad op bedevaart te trekken. 
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Ook vandaag nog, doen vele Ronsenaars en mensen uit de wijde regio jaarlijks “hun Fiertel”. 
Hoewel het jaarlijks uitgaan van de Fiertel-Ommegang voor de meeste Ronsenaars een evidentie 
is, toont historisch onderzoek dat de Fiertelommegang doorheen al die eeuwen talrijke politieke, 
militaire en ideologische veranderingen heeft overleefd. De beeldenstorm, de (Contra-)Refor-
matie, de Franse Revolutie zijn omwentelingen die vele tradities ten gronde hebben gericht, 
maar niet de Fiertel! Dat het gebeuren een hoogdag blijft voor de stad Ronse, en nog steeds 
een element van identificatie is voor haar inwoners, is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. 

Verschillende elementen kunnen dergelijke overleving verklaren:

- de sterke verbondenheid tussen de Ommegang, de patroonheilige Hermes en de stad (de stad 
begrepen als sociologisch, juridisch en geografisch gebied)

- het feit dat de Fiertel vanuit de basis, vanuit het volk gegroeid is. Telkens wanneer het op 
politiek of  religieus vlak moeilijk ging, kwam de Fiertel vanuit die basis weer tot leven.

- de interactie tussen de Ommegang, het landschap en de zintuiglijke en spirituele beleving ervan.

- de Fiertelommegang is een uitzonderlijk goed bewaarde praktijk waarin universeel menselijke 
activiteiten in het landschap zoals stappen, dansen, het omwandelen van welbepaalde plaatsen, 
het neerzetten van monumenten, ingezet werden om grip te krijgen op de ruimtelijke omgeving 
en op de spirituele aspecten ervan.

Om al die redenen is de Fiertel sinds 2009 opgenomen in de lijst van het Vlaams Immaterieel 
Erfgoed en werken de Ronsenaars aan een dossier voor het verkrijgen van een UNESCO 
erkenning.

Tenslotte willen wij, Prof. Dr. Anne-Françoise Morel, Eric Devos, stadsarchivaris, en Milo Van 
Driessche, gedreven cineast-fotograaf, een woord van dank richten tot de initiatiefnemers, de 
dragers en de ondersteuners van dit ‘basilica’ dossier. Wij willen hen danken voor het vertrouwen 
dat zij in ons hadden om ons te laten meewerken aan dit historisch project. Dit is niet enkel 
een zoveelste stap in de goede richting, maar een mijlpaal in de geschiedenis van onze stad, zijn 
patroonheilige en zijn kerk.

Eric Devos, stadsconservator - eric.devos@ronse.be
Prof. Dr. Anne-Françoise Morel, KU leuven - annefrancoise.morel@kuleuven.be
Milo Van Driessche, fotografie en lay-out - milo_van_driessche@hotmail.com     
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LUC DUPONT, BURGEMEESTER VAN RONSE

Als burgemeester van Ronse heb ik vandaag een dubbele reden om trots te zijn. Ik dank Mon-
seigneur Van Looy en E.H. pastoor-moderator dan ook voor de gelegenheid die ik krijg om 
hier het woord te nemen.

In eerste instantie sta ik hier als opvolger van een bijna eindeloze reeks voorgangers, die in de 
geschreven bronnen opklimmen tot 1289. In die hoedanigheid ben ik trots dat ik, samen met het 
College, de eeuwenoude traditie rond de organisatie van de Fiertelommegang verder kan zetten.

Eeuwenlang vroeg het Stadsbestuur, in naam van de Ronsenaars, de toestemming aan het kapittel 
van Sint-Hermes om op Drievuldigheidszondag met de relieken van de heilige de ommegang 
rond de stad te mogen doen. Het was een delicate evenwichtsoefening tussen wereldlijke en 
geestelijke overheden, waarbij beiden elkaar nodig hadden. De relieken werden bewaard in 
de Vrijheid, en konden dit autonome kapitteldomein niet verlaten zonder toelating van de 
kanunniken. Daarbuiten nam het stadsbestuur de organisatie, begeleiding en bescherming van 
de Fiertel op zich. Daar werd door de stad zelfs een compagnie gewapende ruiterij voor sa-
mengesteld, want de te volgen route was niet steeds veilig. En achter die hele structuur zat één 
grote stimulans: de gewone, anonieme Ronsenaar, die zo gehecht was aan zijn Fiertel, dat hij 
er alles voor over had… Een voorbeeld: soms kon de ommegang niet doorgaan omwille van 
troepenconcentraties in het omliggende, en achtten het bestuur én het kapittel het wijzer om 
een jaar te passen. Maar de drang van de inwoners was dermate, dat dit soms aanleiding gaf  tot 
rellen, en een gedwongen Fiertel. 

Gelukkig zijn we die periode ontgroeid. We kunnen ons verheugen op een hechte band tussen 
het stadsbestuur en de lokale geestelijkheid, hier verpersoonlijkt in E. H. Michel T’Joen. Vol-
gens de traditie vraag ik namens het stadsbestuur jaarlijks zijn toelating om voor één dag over 
de relieken te mogen beschikken, met de verbintenis om ze behouden terug te brengen. De 
laatste jaren, het moet gezegd, gebeurde dat meermaals onder het goedkeurend oog van Mon-
seigneur Van Looy, die de Fiertel en Sint-Hermes zeer genegen is. Verder staat de stad in voor 
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het praktisch verloop van de ommegang. Dat is een hele karwei met diverse facetten die zich 
vooral op veiligheid en logistiek toespitsen. Uiteraard nemen de stad en de bevoegde schepen 
er rechtstreeks aan deel, daarin bijgestaan door het Stedelijk Fiertelcomité, de Maatschappij der 
Dragers van Sint-Hermes en de Sint-Hermesgilde. De uitdagingen zijn dezelfde gebleven, maar 
dan in een hedendaags jasje gestoken. En dat alles blijft gebeuren onder het kritisch oog van de 
Ronsenaars, voor wie, evenzeer als vroeger, een jaar zonder Fiertel ondenkbaar is.

Een tweede facet is het doorbreken van de Fiertelommegang op de internationale scène. Tijdens 
de voorbereidingen van het jubeljaar 2010, naar aanleiding van de 1150e verjaardag van de relie-
ken van Sint-Hermes in Ronse, werd de Fiertelommegang het jaar voordien door de Vlaamse 
Gemeenschap erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Maar de Ronsenaars dromen sindsdien 
ook van een Unesco-erkenning. In dat kader kwam de Fiertel aan bod op een internationaal 
congres in Rome en tijdens diverse internationale forums en colloquia. Dit jaar organiseerde de 
Stad Ronse zelf  een internationaal congres rond deze thematiek, onder de titel ‘Walking with 
Saints’; het werd een memorabel succes. Even succesvol wordt ongetwijfeld de samenwerking 
die we recent als stad konden bezegelen met vertegenwoordigers van Vaticaanstad, met de 
bedoeling de Hermescultus via concrete projecten ook in Rome levendig te houden.

Tot slot wil ik de hier de aanwezige leden van de geestelijkheid van harte bedanken voor hun 
initiatief  én hun steun om onze mooie collegiale kerk, momenteel gedeeltelijk maar zeer stijlvol 
gerestaureerd, samen met haar unieke crypte, te laten verheffen tot basiliek. Mijn dank gaat 
evenzeer naar al degenen die in de schaduw meewerkten aan de realisatie van een sterk aan-
vraagdossier, dat onmisbaar was om deze verheffing te bekomen.

Luc Dupont
Burgemeester van de stad Ronse
burgemeester@ronse.be 
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WERKGROEP ‘BASILICA’:

• Monseigneur  Luc Van Looy, bisschop van Gent
• Z.E.H. Michel T’Joen, deken Sint-Hermes
• Luc Dupont,  burgemeester van Ronse
• Prof. Anne-Françoise Morel, KU Leuven
• Eric Devos, stadsconservator
• Milo Van Driessche, fotografie en lay-out
                                       

MET SPECIALE DANK AAN:

• Z.E.H. Ludo Collin, kanunnik
• Dominique Wybraeke, stadsbeiaardier
• Geert Depraetere, organist en koorleider
• Wim Vandevelde, voorzitter Maatschappij der dragers van Sint-Hermes
• André Van Assche, koster
• Bart Demeestere, PM-architecten.

TER ATTENTIE VAN DE PERS:

U kunt de foto’s verkrijgen via Wetransfer door een mailtje te sturen naar
milo_van_driessche@hotmail.com. Mits bronvermelding kunt u er vrij over beschikken.
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