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Programma voor de viering van 25 jaar 
Sint-Godelievemuseum Gistel
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25 jaar Sint-Godelievemuseum

In de jaren zeventig was er in het parochiaal centrum op de markt van Gistel een 
bescheiden Sint-Godelievemuseum. Toen het museum moest verhuizen, werden 
een aantal voorwerpen tentoongesteld achteraan in de Godelievebeuk van de kerk.
In 1986 richtten twaalf Gistelnaars de vzw Vrienden van het Sint-Godelievemuseum 
op. Deze vereniging met wijlen August Vansevenant als voorzitter stelde zich tot 
doel een waardig Sint-Godelievemuseum te bouwen binnen de muren van de abdij 
Ten Putte. Op de plaats van de oude verbruikszaal verrees een nieuw museum, dat 
geopend werd op zondag 21 juni 1987. De oprichters wilden de bezoekers een stuk 
kennis bijbrengen over Godelieve en de abdij Ten Putte alsook een beeld geven 
van de iconografie van de Gistelse heilige.

In 2008 werd het museum helemaal vernieuwd in samen-
werking met het Brugse ontwerpbureau GrafiekGroep. 
Het museum kreeg een meer moderne vormgeving, werd 
attractiever en interactief. Er werd veel aandacht besteed 
aan de vormgeving van grafisch materiaal en ook het au-
diovisuele kreeg een belangrijke plaats. De vernieuwing 
gebeurde met financiële steun van de stad Gistel, de pro-
vincie West-Vlaanderen en het bisdom Brugge.

Met de Vrienden van het Sint-Godelievemuseum ontwik-
kelden wij de voorbije jaren ook tal van andere activiteiten. 
Wij organiseerden diverse tijdelijke tentoonstellingen. Wij 
gaven een aantal publicaties uit, o.a. een huldeboek over 
de abdij Ten Putte en een boek over de Gistelse Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Wij realiseerden de uitvoering van de nieuwe 
vertelcantate ‘Zij van de kraaien’ en de theaterwandeling 
‘Godelieve in fragmenten’ (samen met de Gulden Toren 
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Gistel). Verder verleenden wij onze medewerking aan de jaarlijkse Open Monumen-
tendag, het Abdijenweekend van het Davidsfonds en Toeren tussen Torens. Wij 
werkten mee aan de heruitgave van het stripverhaal van Jef Nys over Sint-Godelieve 
en aan de viering ‘550 jaar Sint-Godelieveprocessie’ met als hoogtepunt de her-
uitvoering van het muziekdrama ‘Godelieve’ van Edgar Tinel in de kerk van Gistel.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het museum in 2012 staan talrijke 
boeiende activiteiten op het programma. In deze brochure leest u er meer over. U 
bent alvast van harte welkom.
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Zaterdag 30 juni om 17.30 uur 
Processie ter ere van Sainte Godeleine in Wierre-Effroy
Wierre-Effroy (gelegen nabij Boulogne-sur-Mer) is de geboorteplaats van Godelieve 
of Godeleine, zoals ze daar genoemd wordt. Elk jaar is er in Wierre-Effroy een kleine 
processie ter ere van Sainte Godeleine. Ook een paar Gistelse groepen nemen 
deel daaraan. Er wordt een halvedaguitstap met een autobus georganiseerd voor 
de deelnemers en sympathisanten uit Gistel. Na de processie is er om 18 uur een 
openluchtmis in het bedevaartspark.

Vooraf inschrijven (via de Dienst Toerisme)
Vertrek om 15 uur aan de sporthal van het Sint-Godelievecollege

In samenwerking met het stadsbestuur Gistel en het Sint-Godelieveprocessiecomité

Vrijdag 6 juli om 15 uur 
Openingseucharistie van de 25-daagse plechtigheid 
ter ere van de H. Godelieve
Mgr. Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, gaat voor in de openingsmis van de 
25-daagse plechtigheid ter ere van de H. Godelieve op 6 juli. De H. Mis wordt 
muzikaal opgeluisterd door het OKRA-koor uit Gistel.
Van 7 juli tot 30 juli wordt elke dag om 15 uur de rozenkrans gebeden. Om 15.30 
uur zijn er gezongen vespers met de gemeenschap Moeder van Vrede, op zondag 
8 juli (processie) om 15 uur.

Locatie: kerk abdij Ten Putte
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Zondag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 juli 
Tentoonstelling: Godelieve van Gistel
Tien jaar geleden overleed kunstenaar Jean Jacques de Grave (1923-2002). In het 
kader van ‘Open Kerk’ wordt de reeks van veertien linosneden die hij in 1981 maakte 
over het leven van Godelieve tentoongesteld in de kerk van Gistel. J. J. de Grave 
vervaardigde deze prenten om de Nederlandse vertaling van de Vita Godeliph van 
de monnik Drogo van Sint-Winoksbergen, het eerste levensverhaal over Godelieve, 
te illustreren. De vertaling was het werk van wijlen Stefaan Gyselen, de toenmalige 
pastoor-deken van Gistel.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk bezit een 
fraaie Godelievebeuk, waar talrijke 
kunst werken (schilderijen, glasramen 
…) verwijzen naar de Gistelse heilige. 
In de vier nissen bevinden zich de twee 
schrijnen met de relieken van de H. Go-
delieve, haar praalgraf en een waterput 
met de bron die volgens de legende 
ontsprong bij haar graf.

Locatie: Onze-Lieve-Vrouwekerk
Openingsuren: van 14 tot 17 uur

In samenwerking met het kerkbestuur 
O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen
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Zondag 8 juli om 16 uur 
Sint-Godelieveprocessie
Elk jaar trekt op de eerste zondag na 5 juli de Sint-Godelieveprocessie door de 
straten van het Gistelse stadscentrum. Uit archiefstukken blijkt dat de processie al 
uitging in 1459. Circa duizend figuranten in historische klederdracht beelden het 
leven, de marteldood, de mirakels en de verheerlijking van Godelieve uit.
De processie wordt geregeld bijgesteld, zodat ze een breed publiek kan blijven 
aanspreken. Guido Willaert regisseert, binnen een meerjarenplan, de actuele ver-
nieuwing. Dit jaar bekronen twee praalwagens, die ontworpen werden door inte-
rieurarchitect Joost Claeys, deze vernieuwing. De wagens evoceren de geboorte 
en het huwelijk van Godelieve.
Omwille van het 25-jarig bestaan van het museum in 2012 neemt de vzw Vrien-
den van het Sint-Godelievemuseum deze taak op zich in samenwerking met het 
kerkbestuur en het processiecomité.
De kosten voor de twee nieuwe praalwagens worden gedragen door giften en 
sponsoring. Het project bekwam de steun van het Forum voor Erfgoedvereni-
gingen vzw. Het initiatief wordt ook aanbevolen door een uitgebreid comité van 
vooraanstaanden.

Om 13.30 en 14.30 uur wordt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk het verhaal ‘Godelieve 
van Gistel’ opgevoerd door het vertelcollectief Mandragora. De toegang is gratis.
In de namiddag zorgt een toeristisch treintje voor een gratis verbinding tussen de 
abdij Ten Putte en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
De tentoonstelling ‘Door Godelieve van Gistel geïnspireerd’ in het slotgedeelte van 
de abdij is open van 18 tot 20 uur (zie p. 8).
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Zondag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 juli 
Tentoonstelling: 
Door Godelieve van Gistel geïnspireerd
Voor deze expositie wordt uitzonderlijk een gedeelte van de pandgang van de abdij 
Ten Putte opengesteld. Sint-Godelieve was voor veel kunstenaars een bron van 
inspiratie. In deze tentoonstelling kunt u een twintigtal kunstwerken (schilderijen, 
beelden, reliekhouders …) in verband met de Gistelse heilige bewonderen. Ze zijn 
afkomstig van diverse plaatsen waar Godelieve vereerd wordt (o.a. Ieper, Klein 
Begijnhof Gent, Sint-Godelieveabdij Brugge). Er zijn ook enkele merkwaardige 
stukken uit privéverzamelingen die nog maar zelden of nooit getoond werden aan 
het grote publiek. Vanzelfsprekend kunt u eveneens een aantal kunstwerken van 
de abdij Ten Putte bekijken.
In de catalogus worden de tentoongestelde stukken uitvoerig beschreven.

Locatie: slotgedeelte abdij Ten Putte
Openingsuren: dagelijks van 16 tot 18 uur (gesloten op vrijdag),
op zondag 8 juli (processie) is de tentoonstelling slechts open van 18 tot 20 uur
Toegangsprijs:  6 (toegang tentoonstelling, catalogus en toegang museum)

In samenwerking met de gemeenschap Moeder van Vrede
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Zondag 1 juli t.e.m. zondag 9 september 
Tentoonstelling: Mysterie Verbeeld
In deze tentoonstelling zijn kunstwerken - al dan niet religieus van inspiratie - 
samengebracht die ons uittillen boven wat er is uitgebeeld en ons een andere 
dimensie doen ervaren.
De zin voor het mysterie, voor alles wat het nuttige en het feitelijke overstijgt, voor 
de ongrijpbare wereld van begin en einde, voor alles wat het leven aan groot en 
klein meedraagt, wordt in de beeldende kunst symbolisch uitgedrukt. Dit levert 
een wisselwerking op tussen de kunst en de hiervoor toegankelijke toeschouwer.
De expositie ‘Mysterie Verbeeld’ verzamelt, in een stimulerende verscheidenheid 
aan vormgeving, werken van kunstenaars die intuïtief en vanuit een verschillende 
levensvisie dit mysterie uitdrukken en onze plaats in de wereld verbeelden.
Curator van deze tentoonstelling is Christian Wittebroodt. In de catalogus krijgt 
u meer uitleg over de tentoongestelde kunstwerken.

Locatie: tuinen abdij Ten Putte
Toegangsprijs: gratis

Catalogus:  2,50

Gratis rondleidingen met curator C. Wittebroodt:
-  zondag 29 juli om 16.30 uur (reserveren via het Sint-Godelievemuseum)
-  zondag 9 september (Open Monumentendag) om 14.30 en 16.30 uur 

(reserveren is niet nodig)
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Zondag 1 juli t.e.m. zondag 9 september 
Tentoonstelling: Merkwaardige vrouwen. 
Twee Gistelse abdissen in de woelige 16de eeuw
Deze kleine tentoonstelling belicht twee abdissen van de oude Gistelse Sint-Go-
delieveabdij in de 16de eeuw, namelijk Godelieve Payers en Katarina de la Coste. 
Tijdens hun bestuur beleefde de abdij een bloeiperiode. In 1578 moesten de zusters 
echter vluchten voor de geuzen, die de abdijgebouwen grotendeels verwoestten.
De pronkstukken van deze expositie zijn uiteraard de grafsteen van G. Payers uit 
1553, die in 1992 toevallig teruggevonden werd bij een antiquair in Parijs, en de 
Godelievetafel, een klein retabel dat in 1568 vervaardigd werd in opdracht van 
K. de la Coste. Daarnaast worden een aantal merkwaardige documenten, die 
afkomstig zijn uit het archief van de Brugse Sint-Godelieveabdij, tentoongesteld.

Locatie: Sint-Godelievemuseum
Openingsuren: dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur,  
zaterdag, zondag en maandag: gesloten in de voormiddag
Toegangsprijs: afzonderlijk ticket:  1,50;  
combinatieticket met de tentoonstelling in de julimaand:  6
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Zondag 19 augustus om 14 uur 
Ommetoertjes: 
Verhalenfietstocht over Godelieve van Gistel
Ook dit jaar zijn er in het Brugse Ommeland elke derde zondag van de maand 
Ommetoertjes, begeleide wandel- en fietstochten. Een streekkenner neemt u mee 
en laat u de andere kant van het Brugse Ommeland kennen.
Tijdens deze bijzondere fietstocht krijgt u op verschillende locaties verhalen i.v.m. 
Godelieve van Gistel te horen. Geen echte geschiedenis maar levende volkskunst. 
De verhalen worden u geserveerd door het vertelcollectief Mandragora. Bovendien 
kunt u genieten van een hapje en een drankje.

Startplaats: administratief centrum (Heyvaertlaan)
Deelnameprijs:  5, kinderen onder 12 jaar gratis
Reserveren is noodzakelijk (via de Dienst Toerisme), max. 60 deelnemers

In samenwerking met het stadsbestuur Gistel en het Brugse Ommeland
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Zondag 9 september 
Open Monumentendag: 
Verhalentocht over Godelieve van Gistel
Open Monumentendag staat in 2012 in het teken van muziek, woord en beeld.
Met een toeristisch treintje maakt u een rit door Gistel. Op een viertal historische 
locaties wordt halt gehouden om te luisteren naar volkse verhalen over Godelieve 
van Gistel, die u gebracht worden door rasechte vertellers van Mandragora. Er zijn 
drie ritten: om 10, 14 en 16 uur.

Startplaats: Oostmolensite (Warandestraat)
Deelnameprijs: gratis
Reserveren is noodzakelijk (via de Dienst Toerisme), max. 60 deelnemers per rit

In samenwerking met het stadsbestuur Gistel en de erfgoedcel van de cultuurraad

U kunt ook een bezoek brengen aan de volgende tentoonstellingen:
•	 ‘Mysterie	Verbeeld’	in	de	tuinen	van	de	abdij	Ten	Putte	(zie	p.	9) 

Rondleidingen met curator C. Wittebroodt om 14.30 en 16.30 uur
•	 ‘Merkwaardige	vrouwen.	Twee	Gistelse	abdissen	in	de	woelige	16de	eeuw’ 

in het Sint-Godelievemuseum (van 14 tot 18 uur) (zie p. 10). 
Rondleidingen om 15.30 en 16.30 uur.
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Voordrachten

Zondag 2 september om 10.30 uur
Raoul M. de Puydt: Bertolf en de slag van Kassel
Wat gebeurde er met Bertolf na de moord op zijn vrouw Godelieve? Volgens de 
legende bekeerde hij zich op het einde van zijn leven en stierf hij in de abdij van 
Sint-Winoksbergen. R. M. de Puydt, oud-Gistelnaar en auteur van verschillende 
publicaties over Godelieve, heeft een andere mening. In een luchtige aperitiefvoor-
dracht zet hij zijn hypothese, waarmee een nieuw historisch perspectief geschapen 
wordt, uiteen.

Donderdag 13 september om 20 uur
Marc Van Strydonck: Gedateerde heiligen. Relieken: echt of vals?
In talrijke kerken in binnen- en buitenland bevinden zich prachtige reliekschrijnen. 
Zitten in die schrijnen wel echt de overblijfselen van heiligen? M. Van Strydonck, 
die wetenschappelijk onderzoeker is bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-
monium, en zijn collega’s onderzochten de relieken van verschillende heiligen met 
de modernste technieken. Tijdens deze lezing maakt u kennis met het onderzoek 
en de verrassende resultaten daarvan.

Donderdag 27 september om 20 uur
Jean-Luc Meulemeester: Volksdevotie in West-Vlaanderen
In deze voordracht geeft kunsthistoricus J.L. Meulemeester een overzicht met 
voorbeelden van facetten van de volksdevotie in West-Vlaanderen. Allerlei objecten 
over volksdevotie komen aan bod: ex-voto’s, bedevaartvaantjes, medailles ... De 
gegevens zijn vooral gesprokkeld uit de 19de en 20ste eeuw.

Locatie: zaal Ons Huis (Markt)
Toegangsprijs per voordracht:  5 (drankje inbegrepen)
In samenwerking met de heemkundige kring Gestella vzw
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Zaterdag 20 oktober om 19.30 uur 
Zondag 21 oktober om 17 uur 
Concert: Godeliva Cantat. 
Godelieveliederen door de eeuwen heen
In 1984 en 1991 hadden jubileumconcerten met Godelieveliederen plaats. Daarbij 
aanknopend wordt ook dit jaar, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het 
museum, een Godelieveconcert georganiseerd. Het concert wordt gebracht door 
het Gistelse Godelievekoor onder leiding van Thomas Vanderper. Er zijn twee uit-
voeringen: één in de kerk van Gistel en één in de kerk van de Sint-Godelieveabdij 
in Brugge.
In een intieme en serene sfeer wordt Godelieve bezongen met liederen van vroeger 
en nu. Verschillende muzikale en verbale kunsten dragen bij tot een intens gebeuren.

Locaties:   zaterdag 20 oktober: Onze-Lieve-Vrouwekerk Gistel  
zondag 21 oktober: kerk Sint-Godelieveabdij Brugge (max. 60 plaatsen)

Toegangsprijs: voorverkoop:  8, aan de deur:  10
Van dit concert is een cd-opname beschikbaar, prijs:  12

In samenwerking met het Godelievekoor
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Meer info en reservaties

Dienst Toerisme 
Stadsbestuur Gistel 
AC Heyvaertlaan 18  -  8470 Gistel 
tel. 059 27 02 17  -  toerisme@gistel.be

vzw Vrienden van het 
Sint-Godelievemuseum 
Sint-Godelievemuseum 
Abdijstraat 84  -  8470 Gistel 
tel. 0479 79 08 89

Meer informatie over de vermelde acti-
viteiten vindt u ook op www.gistel.be 
en www.uitinvlaanderen.be.

Het cultuurproject ’Godeleva 2012’ 
wordt ondersteund door de volgende partners:

Luc Lootens Verzekeringen GCV 
Tel. 059 27 74 25

Rotaryclub 
Gistel

drukkerij 
vanhonsebrouck
konijnenboslaan 7 gistel 

tel. 059 27 82 87




