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Wat bezielde twee onderwijsmensen om hun pensioentijd te besteden aan de studie van de
Katharen? Wat bezielde hen om twee jaar achtereen in Zuid-Frankrijk uren filmopnames te
maken op de plaatsen waar de verdwenen zielen zevenhonderd jaar geleden leefden en werkten
tot ze brutaal uit de geschiedenis werden geschrapt?
Was het de schoonheid van het landschap ., of de schoonheid van hun geloof ., of was het de
sympathie voor de underdog, voor de kleine David, die, in zijn strijd tegen de grote Goliath, het
machtigste instituut van die tijd, de Kerk, het onderspit moest delven?
Cineast Rob Van Soom en historicus Rik Geivers, oud-directeur van Sint-Jozefsdal, waren zo
gegrepen door dat historisch verhaal dat ze drie jaar lang met draaiboeken, opnames en montages
bezig zijn geweest. Dit resulteerde in twee films: een kortfilm Op weg naar Montségur en een
docudrama : De Catharsis van de Katharen.
Deze laatste film, waarvan we al een fragment konden zien op de Nacht van de Geschiedenis
2007, wordt nu integraal vertoond.
Rik Geivers zal in een inleiding van dertig minuten de film situeren in het geheel van de
middeleeuwse sfeer en vooral van de middeleeuwse mysteries, met links naar de actualiteit zoals
de schat der Katharen, de bloedlijn van Christus, de graalmythe, de romans van Dan Brown, de
mysterieuze pastoor van Rennes-le-Château en tenslotte de magische kruik die in 1945 in Nag
Hamadi op een oud-koptisch kerkhof werd gevonden.
Wie de zeer boeiende avond over de Katharen, georganiseerd voor de Nacht van de
Geschiedenis 2007, heeft meegemaakt, zal deze afsluiter zeker niet willen missen.
De voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Geschiedkundige Kring Herentals.
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