
 
 

                                          Stralenmonstrans 

 

In 1740 geschonken aan de kerk van Ursel door Knesselaarse bedevaarders. 

materialen: koper, koperlegering, zilver, hoogte: 65 cm.;  

een prachtige liturgische nalatenschap! 

 



                               “een stuckje van het Heijligh Cruijs” 

Het was de bisschop van Doornik, Walter de Marvis, die na zijn bezoek aan 

onze gewesten in zijn afpalingsakte van 1242 de parochie “Ursele” een zeer 

oude woonplaats noemde. Maar hoe kon die man zulks met zekerheid vaststellen 

om zo een uitspraak te doen?  

Er werden hier op ons grondgebied in het najaar van 1985 archeologische                                                       

opgravingen verricht in het Konijntje en de Molenstraat - palend aan de 

Rozestraat -, die dankzij luchtfotografie tot stand kwamen. Daarbij kwam aan 

het licht dat op het Konijntje een deel van een Gallo-Romeins grafveld was 

blootgelegd, met bijhorende vuurstenen werktuigen en bewapening zoals 

pijlpunten. In de Molenstraat betrof het een grafheuvel uit de late steentijd met 

68 graven met bijhorende werktuigen en dergelijke, deze worden nu bewaard in 

het oudheidkundig museum te Eename. Het is dus heel goed mogelijk dat men 

hier de aandacht van De Marvis vestigde op deze grafheuvel die toen misschien 

reeds een soort van toeristische bezienswaardigheid geworden was; de man had 

dus gelijk Ursele was een heel oude woonplaats. 

Het was ook in die tijdsperiode dat Ursele bekendheid verwierf als dorp van de 

“Hostelliers”, of anders gezegd beroepswaarden. Ideaal gelegen halfweg tussen 

Gent en Brugge, elk op een halve dagreis afstand namelijk 20 kilometer, bood 

men hier de reizigers een rustpauze aan met drank en voedsel.  

Bovendien beschikte Ursele ook over een beek met stromend water die dwars 

door “de plaatse bij de kercke” liep om de paarden die toen zo belanrijk waren 

bij het over en weer reizen, van het nodige drinkwater te voorzien. Die beek die 

nu ondergronds in een keurslijf geprangd zit liep toen nog open en bloot door 

ons dorp en wijlen Kamiel van Hecke, de houthandelaar uit de Rozestraat 

vernoemde die waterloop als “de Stroom”. Die reizigers waren mensen van alle 

slag, handelaars en dergelijke, maar ook hooggeplaatste personen zoals 

stadsmagistraten, hertogen en prinsen die op doorreis waren, want het was voor 

hen in Gent en Brugge om doen. In de Gentse boekentoren vond ik in de 

stadsrekeningen daarover de volgende nota terug:  

“ Oct. 26-29 - 1335   It. Scep. Everaert Mout, P. de Moelnere, H. De Grutere, 

 P. Zoetart ende vanden ontfangers Will. Van vaernewijc, ende met hemlieden 

meester J. utenHove, meester J. Van Luevene, P. Vander Coutren, Everdey de 

Grutere die voeren schonresdaghes voer Sij. ende s. Judendagh te Br. ten 

parlemente, ten hare there van 4 daghen 192 ff.   

It. 4 ff. die sij ghaven onser werdinnen dochtere te Ursele, die doe huwede.” 

 



Uit deze nota blijkt dus dat er in 1335 reeds een hechte vertrouwensrelatie 

ontstaan was tussen de Gentse magistraten en de Urselse hostelliers, de 

Gentenaars spraken immers van “onser werdinnen” en gaven zelfs 4 florijnen als 

bruidsgift voor de dochter die toen huwde!  

Maar het waren toen ook woelige tijden en de Witte Kaproenen staken op 12 

juni 1381 Urseldorp in brand, zogezegd om de nederlaag van de Gentenaars 

opgelopen te Nevele tegen Lodewijk Van Male, te wreken; toen waren de 

relaties erg verhit! Het was onder de leiding van Pieter vanden Bossche dat 

Urseldorp “gheel ende al in gloeyen” werd gestoken. 

 

Later deden de Gentenaars Maria Van Bourgondië uitgeleide tot Ursel- 

kasselreigrens op 5 - 4 - 1477, “aldaer haer metten zelven eene zeer groote 

menichte van Bruchsche gendarmerie te peerde ende te voet, in behoorlicker 

ordonnantie ende equipage te ghemoet quam” 

Maria was immers in rouw na de dood van haar vader Karel de Stoute te Nancy 

op 5 - 1 - 1477, en de Brugse stadsrekeningen spreken van 384 zwarte journeyen 

(wapenrokken die boven het harnas werden gedragen) en die speciaal gemaakt 

werden voor de gendarmerie die Maria Van Bourgondië tegemoet ging tot 

Ursel: 

“van al welken lackene voors. ghemaect waeren IIIc IIIIxx iiij journeyen omme 

de ghuene die trocken tursele ende onser voors. gheduchter joncvrauwe aldaer 

tonfanghene ende van daer te bringhen binnen deser stede” 

Het was dus zo dat de grenzen van het Brugse Vrije en van de Gentse Oudburg 

op het grondgebied van Ursel samenkwamen en zo ging Maria Van Bourgondië 

hier van de ene gewapende groep over naar de andere groep, die haar 

vergezelden en bescherming boden; en de Urselse Hostelliers vaarden er wel bij.  

Die gouden periode in de geschiedenis van Ursel duurde eeuwenlang en tal van 

hooggeplaatste personen waren te gast op onze bodem, ze rustten hier uit, aten 

en dronken en sommigen bleven hier zelfs overnachtten. Er waren natuurlijk  

met het verstrijken der eeuwen, veel verschillende herbergen of Hostelliers bij 

betrokken, maar het is niet mijn bedoeling om die allemaal op te noemen.  

Het zou echter veranderen, want spoedig na de voltooing van de Brugse vaart 

die aansluiting gaf met Gent, kwam er in 1624 een trekschuit op de vaart die een 

grote konkurent zou worden van de Urselse hostelliers. Zelfs de Kleitse 

bezembinders die voordien langs de Brugstraat en door de Keigatse bossen naar 

de Gentse vrijdagmarkt trokken, veranderden van koers. Ze kwamen nu over 

Urseldorp naar Oostmolen toe en namen daar “de barge”. 



Het was een luxeschip voor die tijd, men kon bovendeks luierikken, en 

benedendeks was er een gelagzaal, buffet, keuken met ijsgekoelde etenswaren, 

toiletten, zelfs verwarming. Het was dus geen wonder dat de teloorgang van de 

Urselse Hostelliers met de komst van dit passagiersschip begon, want men kon 

nu reizen zonder een voet te verzetten! Toch waren er nog altijd reizigers die de 

voetwegen bleven volgen, ondermeer ook bedevaarders.  

Reeds van in de derde eeuw na Christus begonnen christenen met het heilig land  

te bezoeken. Toen die voettochtten langs om meer gevaarlijker werden, werd in 

West Europa met de kruistochtten begonnen. Geleidelijk aan beter 

georganiseerd ontstonden vaste routes die te volgen waren met behulp van o.a. 

routekaarten. Zo wordt er ondermeer een kaart bewaard in het Germanisches 

Nationalmuseum in Nürnberg die omstreeks 1500 werd vervaardigd en waarin 

geschreven staat:  

“Das sein die lantstrassen durch das Romisch reych von einen kunigreich zum 

dem andern, die an Tewtsche land stossen, von meilen zu meiln mit puncten 

verzaichnet.”  

Op die kaart staat ook Ursel aangeduid als etappeplaats. Ook voor de pelgrimage 

naar Trier was er een goede routebeschrijving en die vermeldde de volgende 

etappen:“Brugge, Ursel, Gent, Dendermonde, Vilvoorde, Leuven, Tienen, Hoei, 

Laroche, Bastogne, Martelange, Aarlen, Luxemburg, Wasserbillich, Trier.” 

 

In de bedevaartplaatsen kon men dus een reliqwie die verband hield met het 

lijden van Jezus Christus of een heilig persoon vereren, en de bedevaarders 

konden daardoor aflaten voor hun zielerust bekomen. Er waren godsvruchtige 

christenen die zo een gebedstocht vrijwillig bewandelden, maar er werden ook 

personen die iets tegenover de gemeenschap misdaan hadden, op boetetocht 

gezonden.  

Zo vinden we daar een voorbeeld van in de fabel “Van den vos Reynaerde” waar 

koning Nobel zegt:“Reynaert wille maerghin vroe, palster ende scerpe ontfaen 

ende wille te Roeme gaen” 

Dat was dus een opgelegde boetetocht voor de misdaden die Reynaert had 

gepleegd. De pelgrims waren gebonden bepaalde regels te volgen vooraleer 

ze op stap gingen. Hun atributen bstonden uit een stok of staf  (palster), met 

bovenaan een kalebasfles, en de lederen of de linnen tas (scerpe) werd aan een 

band voor de borst gedragen. Ze droegen ook de mantel en de vilten hoed, zeer 

gelijkend op hetgeen de schaapherders droegen. 

De pelgrimage begon in de parochiale kerk waar men woonde. 



Daar ontving de bedevaarder de reiszegen, de staf en de tas als symbolen van 

zijn staat van pelgrim. Op 25 november 1576 werd te Ursele Passchier 

Loontjens voor de vierschaar gebracht omdat hij: 

“in hoverspele of adhultère gheleeft hadde ende lichaemelicke gheconserveert 

met Janneken van Wezenpoele sijne maerte weunende binnen sijnen huuse” 

Hij kreeg hiervoor een boete van 6 ponden parisis, waarvan de helft voor de  

Heer, de helft voor de armen van Ursele, en hij diende op pelgrimstocht te gaan: 

“ten heleghen bloede te Wilsenhaecke”.  

1576 was een roerig jaar te Ursele want ook Pieter van de Steene diende: 

“te compareren in vierschaer vallende up sijn knieën en bidden of doen bidden 

godt van hemelrijcke ende der justice verghevenesse zegghen dat hem de 

mesdaet bij heesche geroert hertelicke leedt es, ghevende ten lichte vanden 

helighen sacrament inde kercke van Ursele eenen wassen keerse van een alf 

pond ongebrandt. Ten demneerende den zelven verweerdere inde boete van acht 

ponden parisis, deen helft den heere ende dander helft den aermen van Ursel, 

ende gaende eene pelgrimaigie te Ceulne ter helighen drie Ceuninghen, ter 

vermaene vanden heere. 

7 sporcle 1576” 

Maar er was hier ook een zeer gelovig man, het was broeder Paulus Braem en   

volgens wijlen Danieël Verstraete woonde die toen langs de weg die van de 

Rozemolen door de Rozekouter naar Berkenkapel loopt; die weg noemde het 

“Groeneweghstraatje”. Het was in het begin van 1728 dat hij terugkwam van 

een pelgrimstocht naar Rome, en hij bracht een waardevol relikwie mee, 

namelijk een stukje van het kruishout waar Christus aan gestorven was. Maar 

kon men die brave man geloven, op wat baseerde de kerkelijke overheid zich om 

de echtheid van deze relikwie te bevestigen? 

Volgens een legende zou Sint-Helena, de moeder van keizer Constantijn de 

Grote, in de 4de eeuw - 325 - op bedevaart gereisd zijn naar Jeruzalem en ze liet 

er een zoektocht houden om het kruis van Christus terug te vinden. Dat vond ze 

in een oude waterput in de buurt van Golgotha, samen met andere relikwieën 

waarbij ook het opschrift van het kruis. Sint-Helena bracht alles naar Rome en 

bewaarde het in haar slaapkamer. Deze slaapkamer werd een onderdeel van een 

kerk, de Santa Croce in Geruzalemme, waar delen van de kruisrelieken nu nog 

altijd te zien zijn. Maar de meeste van die gevonden relieken worden nu als 

onecht beschouwd, uitgezonderd het opschrift zelf. Maar toentertijd werd het 

stukje kruishout als echt beschouwd. Daarop maakte men hier grootse plannen 

want het bezit van dit stukje hout had een grote waarde voor de gelovigen. 



Maar om die plannen te verwezenlijken had men de goedkeuring van de 

bisschop van Gent en van de Paus te Rome nodig. Van de bisschop kwam de 

erkenning er vrij vlug: 

“Nota: de gemelde H. Reliqui is goetghekeurt gheweest den……….door sijn 

hooghw. philippus Erasmus Vander Noot Bisschop van Gendt den welcken oock 

verleent heeft 40 daeghen aflaet aen al degene die de geseyde heylighe Reliqui 

inde parochiale kercke van Ursel sullen commen eeren op de eerste vrydaeghen 

van ieder maende alsoock op de feestdaeghen van H. Cruysvindinghe ende 

Cruysverheffinghe ende ten tijde van deszelfs octaven mits dat sij teghen-

woordigh sijn inde H. Cruysmisse devotelijk sullen gebeden hebben vijfmael  

Vaederonse ende Weestgegroet ter ghedachtenisse van ’t bitter lijden J.C. “  

 

Dat de erkenning vanwege de Paus wellicht later toekwam is te begrijpen omdat 

de afstand zoveel groter was. Maar we vinden die erkenning onrechtstreeks 

terug bij deze nota:  

“Kort en Bondigh Begrijp van ’t gonne aenleijdinghe ghegeven heeft tot het 

oprechten van ’t Weerdigh Gilden, ende Broederschap, onder den Titel van het 

H. Cruijs inde Parochiale Kercke vanden H. Medardus binnen Ursele,  

ende vande Aflaeten, Gratien ende Privilegien aen deszelfs Broederschap 

vergunt door onser   

                                    Alderheijlighsten Vaeder in Cristo   

                           CLEMENS den XII         Paus van dien Naem.” 

 

Het moet zijn dat de erkenning van de echtheid van het Reliqui van zowel de 

Bisschop als van de Paus er reeds was, want “de Gilde van het H. Kruis” werd 

na die erkenning opgericht. Het waren de notabelen van de parochie die 

gildeleden werden en meegingen in de ommegangen die zouden rondgaan door 

de gemeente; zij droegen de godslampen mee achter het baldakijn in de 

processies. De volgende nota bevestigd deze goedkeuring:  

“Nu alles volbracht sijnde ’t gene versocht wiert om de voornoemde reliqui van 

’t H. Cruijs inde kercke publiqelijck te moghen voorstellen is dese ghestelt 

gheweest in een silveren Cruijs, ghemaeckt uyt de godtvruchtighe offerhanden 

van verscheijde Godtsieverighe persoonen.  

Ende op den avond van H. Cruijsvindinghe ’t Sondaghs, wesende den 2e meij  

1728 is die solemnelijck tusschen verscheijde teekenen van macht ende onder 

eenen grooten toeloop van volck, uijt het huys vanden voornoemden heer 

Pastoor met processie, vergheseltschapt door veel licht,  



lancxt de Roose ghebracht inde kercke, volghens den heisch vande saecke 

constigh versiert, alwaer tot dankbaerheijt over soo eenen onwaardeerlijcken 

verkreghen schat, den blijden lofsanck, Te Deum Laudamus, ghesonghen wiert, 

sluytende met de Benedictie van Thoogheweerdighste.  

Den volghenden dagh, te weten op den feestdagh van H. Cruijsvindinghe, is de 

verheffinghe van dies weerdigheste Relequi van ’t Waer Cruijs Jesu Christi met 

veel solemniteijt verricht ende desselfs lof door den seer Eerw. Heer Joannes 

van Herreweghe, Pastor der Prochie van Bellem met eene besondere 

welsprekentheijt verkondigt” 

 

Men werd toen niet meer geremd om de plannen ten uitvoer te brengen. 

Augustijn Keerse pastoor van 1722 tot 1734, begon samen met andere devote 

zielen van zijn parochie aan het uitbouwen van een bedevaartsoord te Ursel.  

De geestelijke en de gemeentelijke overheden sloegen de handen in elkaar en 

openden een inschrijvingslijst ten behoeve van “de godtsieverigge persoonen” 

waardoor die hun financieële bijdragen konden spenderen; en er werd ook voor 

een kaart gezorgd:“de voorseyde caerte figuratif wordende de originele caerte 

bewaert in de archiven der voorseyde kercke van Ursel” 

Daarop waren de route en de staties van de ommegank aangeduid, en die moest 

dienen voor de opbouw van een kruisweg die zou bestaan uit twee delen.  

Er werd voor een kleinen ommegank gezorgd die rondging rond de kerk en het 

kerkhof en die bestond uit: 

“Christus in het hofken” 

“de geeselinghe” 

de crooninghe” 

de Cruysdraeginghe”   

en de vijfde statie van deze kleine ommegank was “den Bergh” 

 

Deze statieën bestonden uit op hout geschilderde taferelen die de droeve 

mysterieën voorstelden. Terzelvertijd begon men eveneens aan den Groten 

Ommegank en die bestond uit 18 staties, maar die zou vertrekken in of aan de 

kerk, vervolgens de Rozestraat nemen waar op de Roze “het hofken van 

Olyven” werd gebouwd” en dat hedendaags nog altijd te zien is. Vandaar ging 

het naar “berchem” nu Berken, van het kruispunt op Berken tot aan 

Berkenkapel, waar ook nog statieën zouden komen. Dus tot daar  is de route 

bekend opdat er zekerheid is over de weg die tot daar gevolgd werd; maar vanaf 

daar is het raden hoe de ommegank verder ging. 



De voorziene staties van den groten ommegank waren de volgende: 

I. Statie         “Den hof van oliveren” 

II. Statie        “De verraderye van Judas” 

een statie die buiten het getal der andere statieën wordt vermeld en aansluit bij 

voornoemde is “Beke van Cedron” 

III. Statie       “Annas” 

IV. Statie      “Cayphas” 

V. Statie        “Pilatus” 

VI. Statie       “Herodes” 

VII. Statie     “Het hof van Pilatus ofte Dry dobbel Statie” 

VIII.Statie     “Cruysdraginge” 

IX. Statie       “Den eersten Val” 

X. Statie        “Ontmoeting van Maria” 

XI. Statie       “Hulpe van Symon cyreneus” 

XII. Statie      “Den tweeden Val” 

XIII. Statie     “Sprake met de dochters van Jerusalem” 

XIV. Statie    “Den lesten Val” 

XV. Statie      “De uytreckinghe van de cleederen” 

XVI. Statie     “Nagelinghe aen ’t Cruys” 

XVII. Statie   “Den Bergh” 

XVIII. Statie  “De Begravenisse, of Het H. Graf” 

 

Die statieën werden groots aangepakt, er werd Armentieresteen gebruikt, die 

aangevoerd werd per schip en gelost op Oostmolen, alsook kalk, enz…  

Stielmannen van grote verscheidenheid kregen opdrachten om eraan mee te 

werken, waabij metsers, smeden, schilders, kunstschilders, loodgieters, 

timmerlieden, glazenmakers, kortom er werden kosten noch moeite gespaard om 

van deze ommegangen iets groots te maken.  

Ook de geestelijke en de burgerlijke overheid van haar kant werkte nauwgezet 

mee aan deze onderneming. De staties van den kleinen ommegang die de droeve 

mysterieën voorstelden bestonden uit op houten panelen geschilderde taferelen 

die tentoongesteld stonden op het kerkhof dat toen rond de kerk gelegen was. 

Het was dus gemakkelijk voor de gelovigen om die kleine gebedstocht te doen. 

Maar aan de groten ommegank werd veel meer gespendeerd. 

 

 

  



De volgende informatie getuigd daarvan: 

“Becostinghe van alle de Statien soo vanden cleynen als vanden grooten 

ommeganck van het bitter lyden ons Saelighmaeckers J. C. Inghestelt binnen de  

prochie van Ursel ten Jaere 1729 door den seer Eerw. Heer Augustinus Keerse 

Canoninck der Abdije van Drongen ende pastor der selve prochie met 

toestemminghe ende goetkeuringhe van sijn Hooghweerdicheyt Philippus   

Erardus Vander Noot Bisschop van Gendt die oock tot vermeerderinghe vande 

devotie der Christene gheloovighen verleent heeft 40 daeghen aflaet eens binnen 

den dagh te verdienen aen alles en ieder die voor ieder statie eenen vaderons en 

eenen weestgegroet devotelijck sullen ghelesen hebben ter ghedachtenisse van 

het bitter lijden ons heeren welce gratie sijn hooghw. voornoemt ten opsichte  

vanden grooten ommeganck ghejont heeft in’t algemeijn doch ten opsichte 

vanden cleenen ommeganck aende crancken soo als blykt uit de appostille 

vanden 26 december 1728 op de requeste ten dien eynde ingedient” 

 

De statieën kostten min of meer hetzelfde bedrag, en het waren vooraanstaande 

personen die de kosten op zich namen en niet alleen van Ursel zelve, want het  

was een eer en die zo een statie bestaalde won veel aan prestige. We kunnen 

hierbij zien hoeveel werd betaald voor “eene gemeene statie”. 

 

X. Statie Ontmoetinghe van Maria 

Is ghejont door N. Bogaert Greffier van Aelter en comt over aerbeijt van metsen 

leveringhe van steen, calck ende tichels tot                        L  3 “ 7 “ 9 “ 

voor ’t ijseren cruijs                                                           “          5 “   “ 

voor de schilderije                                                              “          6 “   “  

                                                                      ’t saemen      L  3 “ 19 “ 7 “  

dat was dus in pond grooten vlaams gerekend met schellingen en deniers 

 

X1. Statie Hulpe van Symon Cyreneus 

Is becostight en betaelt door den Burghemeester Jacques De Muynck en 

bedraeght over het metsen, leveringhe van calck, steen en tichels tot  

                                                                                             L 3 “ 1 “ 11,5 

over ’t ijseren cruijs                                                             “     “ 5 “   “ 

over de schildereije                                                              “    “  6 “ 10  

over de gedraijde hauten bollen met het verwen”               4     “     “                “       

                                                     comt ‘t saemen              L  3 “ 17 “ 9,5 

 



Er waren echter twee uitschieters voor wat het de kostprijs betrof,  

de 17de statie “Den Bergh”, kostte 15 pond, 17 schellingen, 6 deniers. 

De grootste statie, “Het H. Graf”  kostte 49 pond, 3 schellingen, 11 deniers.  

De totale kostprijs van de ommegank bedroeg 150 pond grooten, 10 schellingen 

 

Er moesten dus in totaal 23 statieën gebouwd worden en de godsdienstijver die 

de parochianen aangreep was nog nooit voordien voorgekomen. 

“Daerom den meerghemelden heer Pastoor groot ghenoeghen nemende in 

desen gheestelijcken voortganck van devotie tot het H. Cruijs, soo van sijne 

Parochianen als van andere, ende altijds ieverigh om de selve te voeden, heeft 

vastgestelt tot dieneijnde in sijne Prochie in te stellen eenen devoten 

Ommeganck, ofte Bévaert van het Bitter Lijden ons salighmaeckers, als eenen 

seer beqwaemen middel om dickwils te vernieuwen de ghedachtenisse vande  

H. Mijsterieën van dat lijden; ende oversulcx oock van het Mijsterie des  

H. Cruijs.” 

De aanblik die ons dorp bood toen al die statieën gebouwd en afgewerkt waren, 

wekte ongetwijfeld de bewondering op van niet alleen de Urselnaren die hier 

woonden, en de weerklank van alles wat hier gepresteerd was klonk tot heel ver 

in de regio door en beroerde het gemoed van alle gelovige zielen uit de wijde 

omtrek. De 8ste mei van het jaar 1729 werd een heuglijke dag: 

“8ste Meij van ’t jaer 1729, wesende den sondagh onder d’octave van H. 

Cruijsvindinghe, in sijne Prochie van Ursel inghestelt den voorghenomen 

devoten Ommeganck ende Bevaert ter eren ende ter memorie vande voorseijde 

Passie Ons Heeren; ende ter dier gheleghenheijt sijn alle de diensten van dien 

dagh met eene buijtenghemeene solemniteijt volbracht gheweeest. Te weten 

smorghens is de solemnele hooghmisse ghesonghen in ’t musieck, gelijck oock 

naer middagh de vespers, ende het lof. Waernaer ghevolght is het sermoen. 

Daernaer is uijtghegaen de solemnele Processie naer de Plaetse geseijt de 

Roose, alwaer ghestelt is de Eerste Statie, vertoonende Jesum Onsen Heere, 

biddende in den Hof en sweetende water ende Bloedt voor onse Saeligheijt. 

Vandaer is sij voortghegaan door eenen sekeren wegh ende ommeganck, op den 

welcken verscheijde Mysterien van het lijden des heeren in statien verthoont 

worden, welcke Processie wederghekeerd sijnde inde kercke daer de leste statie 

of  Memorie vande Begravenisse des heeren gheviert wort, is de solemniteijt 

vande Instellinghe van dien Alderheijlighsten ende Mysterieusen Ommeganck, 

ghesloten met het singhen vanden Tedeum Laudamus, ende Benedictie van het 

Hooghweerdighste.” 



We kunnen dus met dit verslag de omloop gedeeltelijk volgen.  

De 1ste statie was “het Hofken van Olijven”  en stond op de hoek met het Ijzeren 

Hand;  

De 2de statie “het verraad van Judas” stond ongeveer bij het begin van de 

Berkenstraat waar nu het kleine kapelletje staat, daar was de wegsplitsing met de 

vroegere Gentweg, we zien er het kasseistraatje dat er nu nog ligt;   

De 3de statie “de beek van Cedron” stond bij het kruispunt van de Berkenstraat, 

de Hoetselstraat en de Kruisstraat; 

De 4de “Annas” en de 5de statie “Cayphas” stonden bij Berkenkapel; 

Maar hoe vervolgde de Processie verder de omloop van de Ommeganck? 

 

Dat is giswerk, maar toch gebaseerd op logisch denken. We weten dat de 

wegkruisen of veldkruisen die nu nog onze wegen sieren, steevast geplaatst 

werden bij kruispunten en/of wegsplitsingen. De bouwers van “den Grooten 

Ommeganck” te Ursel hebben zoals we weten deze trend gevolgd tot aan het 

kruispunt op Berken. 

Een kaart van Ursel van die periode, met erop aangeduid het nauwkeurige 

stratenplan, geeft ons een beter inzicht. De huidige Kruisstraat die van het 

kruispunt op Berken naar Vrekkem loopt, noemde voor één deel “de Berkense 

kerkwegh” en die liep van Berken over Berkenkapel tot aan het punt waar men 

rechtsaf en door de akkers naar de Roze kan gaan. Het andere deel noemde de 

Vrekkemstraat. Het deel dat door de akkers verder ging had twee benamingen, 

“het Groeneweghstraetje” en het Molenstraatje dat door de Rozestraat in tweeën 

wordt verdeeld. Dat is op de hoek waar ooit de Hostellerie “de dry Ceuninghen” 

stond, het oude gebouw is pas in 2019 afgebroken.  

Het is dus logisch om te veronderstellen dat de processie van de Grooten 

Ommeganck deze kerkwegh en het Groeneweghstraetje volgde om terug te 

keren naar de richting van de Roze. Een bijkomende reden daarvoor was, dat 

volgens wijlen Danieël Verstraete - onze befaamde heemkundige - , het enige 

bouwtje dat er toen stond een cheynsken was, dat bewoond werd door broeder 

Paulus Braem! Als we ons baseren op de eerder gebouwde Staties, dan zou op 

de wegsplitsing van de Berkense kerkwegh en het Groenweghstraetje een 6de 

statie gestaan hebben. Een 7de misschien wel bij het cheynsken van broeder 

Braem. Vandaar was de “plaetse bij de Roose” in zicht, maar de Rozestraat had 

men reeds  bewandeld en met wijwater besproeid, dat lijkt me weinig waar- 

schijnlijk. Doch op weg naar de Roze kon men echter een wegsplitsing nemen 

die door de  Rozekouter liep, dat was toen de huidige Pierlalaweg. 



Daardoor moest men niet meer langs dezelfde route terugkeren naar de kerk. Die 

veldweg stak het Ijzeren Hand over en via het huidige Schoolstraatje kwam men 

in de Vrekkemstraat terecht, heel dicht bij “de plaetse bij de kercke”.  

Het voordeel om deze weg te gebruiken was dat ook de bewoners van de 

Katerhoek en die van de Vrekkemstraat met één of meerdere staties werden 

bedacht, maar dit zijn gissingen.   

Er is sprake van een statie op het dorpsplein, en nog 5 andere rond en bij de 

kerk, of ook de laatste statie “de begraefenisse” erbij hoorde is niet bekend. 

Want volgens de beschrijving van het materiaal dat eraan verwerkt werd, en de 

kosten die daarvoor gespendeerd werden was de 18de statie een grandioos 

bouwwerk. Misschien was het vroegere beenderhuis dat aan de zuidkant van de 

kerk was aangebouwd, wel een overblijfsel daarvan. 

Samengeteld weten we dus de standplaats van 5 staties tot Berkenkapel, dan 

1statie op “de plaetse bij de kercke” en 5 of 6 staties aan of rond de kerk. Zodat 

we van de overige staties niet weten waar ze stonden, alleen dat ze allemaal 

werden gemetst, met een schilderij waren versierd en bekroond werden met een 

ijzeren kruis. Het moet een indrukwekkend zicht geweest zijn op onze parochie! 

 

De kleine Ommeganck met de droeve mysterieën was opgericht met de 

bedoeling de “krancken” de gelegenheid te geven ook aflaten voor hun zielerust 

te verdienen, maar natuurlijk kon iedere gelovige ook deze ommeganck met 

weinig inspanning volbrengen. Deze kleinen Ommeganck werd ingesteld in het 

jaar 1729 op de 1ste zondag van de vasten, en werd ook met “solemnele 

Processie gedaen”. Met dezen Ommeganck te volbrengen konden de gelovigen 

40 dagen aflaat bekomen voor hun zielerust; en wat den groten Ommeganck 

betrof:  

“Maer bovendien wort oock ghevolght het gebruijck dat inde gheseijde Prochie 

is: volghens ’t welcke desen devoten Ommeganck tweemael alle jaeren met 

solemnele Processie begaen wort, te weten op Goeden Vrijdagh, ende op den 

sondagh onder d’Octave vanden Feestdagh des H. Cruijsvindinghe inde maend 

Meij, wesende den verjaerdagh vande Instellinghe deser devotie” 

“Wat aengaet het deel van desen Ommeganck ofte wegh genaemt Via Dolorosa, 

Pijnlijcken ofte Bloedighen Wegh, desen wort jaerlijcx met Processie begaen op 

de Octave van H. Cruijsverheffinghe den 21sten September wesende den 

feestdagh vanden H. Mattheus.” 

Maar men kon natuurlijk ook afzonderlijk deze ommegang biddend afwerken. 

Door deze jaarlijkse ommegangen kwamen veel gelovigen naar Ursel. 



In 1740 schonken Knesselaarse bedevaarders een prachtige stralenmonstrans aan 

de kerk van Ursel, die hier nog altijd tot de kerkschatten behoord. Wanneer er 

een verval kwam aan die oude bedevaartstocht is moeilijk te zeggen, maar er 

waren veel moeilijkheden op komst die al de inspanningen op de helling zetten.  

Het was toen ook de Oostenrijkse tijd - 1715-1795 - en Jozef II moeide zich 

langs om meer met onze kerkelijke tradities en instellingen, zo o.a. in 1783 met 

de opheffing van 163 kloosters, en het verbod om overledenen in de kerk te 

begraven;  maar het zou van kwaad naar erger gaan.  

Tijdens de periode onder de Franse revolutionairen - 1794 - 1815, werden 

kerken en kloosters geplunderd  en verwoest, en de wetten die ze uitvaardigden 

beknotten de vrijheid van zowel de burgers als van de geestelijkheid. Plakkaaten 

werden uitgehangen met de vermelding dat alle mensen de Franse Cocarde 

moesten dragen: rood, blauw en wit;  

“alle buitenwetten wierden afgezet en voor alle wethuyzen wierden vryboomen 

geplant, en boven op die boomen wierd een roode mutse gezet, en met een 

opschrift met deze woorden: Liberté , Aegalité. 

Zo waren er ondermeer ook de volgende antireligieuze maatregelen: 

21-02-1795  verbod op religieuze plechtigheden buiten het kerkgebouw 

06-12-1796  verbod op het dragen van religieuze kledij in het openbaar  

31-08-1797  verbod op uitwendige tekenen van religie op publieke plaatsen 

05-10-1797  verbod op het luiden van de klokken 

Zo waren er nog een heleboel in wetten gebrachte maatregelen die vooral de  

geestelijkheid en de tradities die ermede gepaard gingen troffen, alsook de 

gewone burgers. Het was de boerenkrijg die als reaktie kwam, en daardoor 

ontstond dit prachtig lied: 

                                          O Kruise de Vlaming 

 

                                          O kruise de Vlaming 

                                          door Moeders hand 

                                          Op ’t voorhoofd gedrukt 

                                          en in ’t harte geplant 

 

en in de strofe:  “eens velde de vijand het kruisbeeld terneer” wordt duidelijk 

verwezen naar datgene wat hier toen is gebeurd. 

Heeft het “verbod van uitwendige teekenen van religie op publieke plaatsen”  

er toen voor gezorgd dat de staties van den Grooten Ommeganck  bij ons werden 

verwoest? We weten het niet, het is te zeggen…ik weet het niet.  



Maar onder het bewind van Napoleon kwam er gelukkig verandering in ten 

goede, hoewel er nog altijd veel wetten werden uitgevaardigd die de vrijheid van 

de burgers beknotten.  

 

Een overblijfsel van die vroegere Ommegang hebben we na de oorlog nog 

meegemaakt, toen ging de grote processie met het baldakijn en de godslampen 

na de Hoogmis nog rond op ons dorp! 

Het is bovendien heel goed mogelijk dat de naam Kruisstraat die nu nog altijd 

gegeven wordt aan de weg tussen Berken en Vrekkem, ontstaan is doordat alle 

statieën van den Grooten Ommeganck met een ijzeren kruis versierd waren, en 

er werden er meerdere langs de “Berkense kerkweg” geplaatst. 

Er blijven echter nog deze vragen, waar is“de caerte figurative”,  

en het bijzonderste van al, waar is de reliekwie van “het Heiligh Cruijshout” 

gebleven? 

We hebben kunnen lezen “dese is ghestelt in een silveren cruijs”, maar dit cruijs 

behoort niet meer tot het kerkinventaris, deze kerkschat is spoorloos! 

Bij geen enkel reliekoscularium noch -medailjon of  processiekruis is er melding 

van “een stukje van het Heiligh Cruijs” bij onze kerkschatten! 

 

Spoorloos dus, en we weten niet of de Fransen hier schuld aan hebben, maar het 

kan. 

  

                                                                            Van Parys August  2020 

 

 

 

N.B.:  

Danieêl Verstraete heeft in één van zijn rubrieken voor “Het Getrouwe 

Maldegem” inderdaad mijn visie bevestigd als zou de route van de Ommegank 

door de velden en het Groenweghstraetje gegaan zijn en verder langs de huidige 

Pierlalaweg, het Schoolstraatje en de Vrekkemstraat naar de kerk toe. 

Ook vermeld hij dat “het graf” op de plaats van het vroegere beenderhuis 

gebouwd werd. Het beenderhuis was volgens hem in feite een gebouw waar men 

de beenderen van de overledenen verzamelde die bloot kwamen te liggen door 

allerlei grondomwoelingen en weersomstandigheden.   

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


