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Devotionalia: Onzen Heertje, erfgoedvereniging vzw
2005/2

ter gelegenheid van het erfgoed weekend over KLEUR
Doornstraat 11A, 8970 POPERINGE

Nationale Loterij

We kregen inderdaad de beloofde subsidie van de Nationale Loterij en zo konden we de glazen kast vullen met van onze 
mooiste schenkingen.
Een van de opmerkelijkste ervaringen in het gehele project is de spontane gulheid van zoveel mensen die ons om de 
haverklap telefoneren, aanspreken of schrijven dat ze iets hebben voor ons depot.
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We zijn er ons van bewust dat hierin soms pragmatische bedenkingen meespelen. Het 
containerpark zal niet met dezelfde waardering de kruisen, tijdschriften, stofferige boeken en 
prullaria in ontvangst nemen. Opruimers zullen zelfs bepaalde prullaria achteloos laten staan 
en alleen wat ze op de rommelmarkt kunnen verkopen belangrijk genoeg vinden.
Deze optiek is natuurlijk de tegenpool van die mensen die in de devotionalia noch een hogere 
waarde erkennen.

Vaak hangt ook aan het beeld van een of ander heilige nog een heel persoonlijk familiaal, 
subjectief of specifiek verhaal. Grootmoeder heeft het aan moeder doorgegeven en/of een 
nonkel pater, ‘heeroom’, heeft het vroeger aan vader gegeven omdat hij vader een 
geestesgenoot vond. Daarbij komt soms de magische ‘benauwdheid’.. een arm van een kruis 
breken en.. zelf dan later zijn arm verliezen. De magie is diep vermengd in ons volks 
katholicisme.

Heiligen

Onze verzameling beelden zal ons wellicht de kans geven om ook volgend jaar met de 
erfgoeddag mee te doen. Het thema wordt KLEUR. “Kleur in beeld” wordt wellicht de leuze 
waar we mee naar buiten komen.
Het is de bedoeling publieksgericht uit de hoek te komen. We laten de bevolking van groot 
Poperinge mee exposeren. Al wie een gekleurd beeld heeft die kan dat weekend… en 
misschien voor de gelegenheid ietsje langer zijn beeld in de kleurrijke expositie zetten.
We zien nog hoe het te realiseren valt. Maar
we moeten er alvast iets uniek van maken,
want het is dan al de vijfde keer dat we
meedoen. De stad heeft ons hierin altijd
logistiek wat ondersteund. Steden en
gemeenten zijn de originele gangmaker van
het procédé. Zo zijn ze het ook wat aan
zichzelf verplicht. Wij als erfgoedvereniging
die zich specifiek met devotionalia
bezighouden voelen ons trouwens niet
minder verplicht. Noblesse oblige.
Dat heiligen en hun beelden een grote
diversiteit inhouden behoeft geen betoog.
Onze verzameling is er het materiële bewijs
van.
Primair hebben we kleurrijke Lieve
Vrouwen, maar ook Sint Jozef, en al die
andere ‘sinten’.

Kleur

Als het om kleur te doen is gaat het niet
alleen om de tinten van gelaat en kledij. Ook de voorstellingen hebben hun eigen ‘kleur’. 
Van de simpele Agnes, die met het lam wordt afgebeeld omwille van haar naam tot Livinus 
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die zijn eigen tong in een tang houdt omdat hij die tong werd uitgerukt, van beeldende tot 
letterlijke naamgeving, van historiserende tot mystieke kleuren. We denken hierbij op 
Antonius met zijn varken, Antonius, de eremijt, die een varken als symbool van de duivel bij 
zich heeft omdat hij de duivel met succes bestreed in zijn mystieke afzondering.

De diversiteit van de kleur zit ook in de grondstof. Een porseleinen beeld heeft een 
aristocratischer en fragieler toon. Kalk en pijpaarde hebben ieder hun eigen aanvoelen. De 
kunststof kan een duurzamer kleur suggereren, maar het zal voor ons als erfgoedminnende 
nooit de ontschilferde kleur van een stokoude stofferige Sint Jozef kunnen vervangen.

De devotie kleurt vele heiligenbeelden op hun specifieke manier. Ze hoeven niet altijd een 
aureool te hebben om vereerd te worden. Beelden met aureolen horen in kerken. Ze etaleren 
de gotische kleur van het “in illo tempore” dat preconciliaire de evangelielezing vooraf ging.
Beelden zonder aureolen hebben hun eigen vereerders.

Beeld in kleur zal in de context van onze erfgoedvereniging wellicht een rijk gamma aan 
wierook en walmende godsvrucht ten toon spreiden. Hopelijk is de respons rechtevenredig 
met wat we voortdurend aan inbreng van de schenkers nu ondervinden.

Doelstelling

Het klinkt academisch en volgens de regels van het management om de doelstellingen 
operationeel en multidisciplinair te formuleren, maar laten we het eenvoudig stellen.
Het is niet de bedoeling hierdoor de beelden uit het patrimonium van de bezitters weg te 

halen. We hebben wat 
schenkers betreft niet te 
klagen. Straks gaan we 
daar nog even op in.
Het is wel de bedoeling 
de brede laag van de 
bevolking te 
sensibiliseren. We 
willen dat we met zijn 
allen de eigen ‘kleur’, in 
al zijn vormen, 
ontdekken van de 
beelden die ze zelf thuis 
materieel in erfgoed-
depot hebben.
Het is evenmin de 
bedoeling te ontaarden 
in een schattingsbureau 
en de financiële waarde 
een voor een aan te 
geven. We vertrekken 

vanuit de overtuiging dat voor een erfgoedvereniging een voorwerp waarde heeft van uit de 
context van de gehele omgeving, de beleving met en vanuit dit erf-goed. Het kruisje dat een 
geheel leven in de slaapkamer van de ouders hing heeft voor hen een eigen betekenis gehad 
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en heeft een andere waarde voor het kind dat van zijn ouders een kruisje kreeg dan voor de 
nieuwe bewoner die er tien verzamelde in het huis dat hij betrok.
Die waarde is niet te koop. Die beleving kleurt dat kruisje anders in

Kleur bekennen

We bekennen kleur wanneer we de kaarten op tafel leggen. Dan zeggen we in het dialect ook 
‘hij geeft zijn kleur aan’. De betrokkene maakt subtiel duidelijk wat hij zou willen.

Bij deze vijfde erfgoeddag willen we ‘kleur’ in ‘beeld’ brengen. We willen in beeld brengen 
waar we voor staan. We willen de bezoekers duidelijk maken wat we in die massa’s vaste 
stoffen: beelden, paternosters, papieren getuigenissen, die allemaal op hun manier “hun kleur 
aangeven” zien, nl. hoe eenvoudig onze voorouders heel hun leven hebben “gekleurd” met 
verwijzingen naar een leven in hogere, ‘bovennatuurlijke’, ‘heilige’, ‘jenseitige’ belevenissen.
Onze voorvaderen ‘kleurden’ hun bestaan in met met het surplus van een leven aan de 
overkant. Bij deze inkleuring hoorden kleurrijke verhalen, legenden en stichtelijke zoete 
prentjes, kinderlijk gekleurd, lieftallig en ‘soft’.

Om de betrokkenheid van het publiek te vergroten vragen we hun medewerking. We hopen 
enkel dat we niet moeten blozen/kleuren achteraf omdat we teveel hebben gevraagd.

Schenkingen
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Met dit kwartaalschrift moeten we ook eens van harte onze schenkers danken. De Nationale 
Loterij is al vernoemd. Maar we hebben nu voor dit jaar al een 80-tal schenkers. Dat is meer 
dan de jaren voorbij. Wie dacht dat het wel zou minderen… Maar we zijn ernaast.
Dat heeft uiteraard de voorspelbare perikelen rond de locale ruimtelijke ordening.

Bij de vermelding van de kast, reeds genoemd moeten we ook nog de twee andere 
schenkingen van bergruimte noemen. We kregen indertijd van een privé persoon drie houten 
kasten die je op onze folder in de verte ziet.
Recent kregen we van iemand uit Beveren-Lei een kast met glazen deuren en verlichting. Bij 
deze werd de ruimte wat heringericht. Op die manier krijgen de bezoekers een accentuering 
van wat wij als meer te beschermen willen etaleren. Hierboven een beeld van de verlichting 
rond een tafereel van het Laatste Avondmaal, naar Da Vinci.

Kapelletjesbaan
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De cutuurbeleidscoördinatie heeft ons de naam toebedeeld: kapelletjesbaan. Omwille van het 
thema: het gevaar hebben we ons gerealiseerd dat de devotie van de kapelletjes in gevaar 
bleek. We zetten ons in om de kapelletjes van groot-Poperinge te inventariseren. Het project 
is nog lopende. Je kunt verder het verslag ervan lezen ook voor een stuk lezen in deze 
nieuwsbrief.

Allemaal kapelletjes

Hoe kon het ook anders. Het was ook zo aangekondigd, overal kapelletjes, allemaal 
kapelletjes. Hoeveel keren hebben we het niet gehoord. “Ik wist niet dat er zoveel kapelletjes 
waren in groot Poperinge.”
Er waren inderdaad 280 kapelletjes geïnventariseerd1. Niemand dacht dat ze er allemaal 
waren. Het was trouwens onmogelijk ook al hadden we met een forse ploeg de straten 
afgedweild, per fiets , met de wagen en te voet. De volledige ploeg van Onzen Heertje was er 
enkele maanden zoet mee.
We hadden gekozen voor een prestigieuze aanpak. Ook de muur- en gevelkapelletjes werden 
in de invevtaris opgenomen.
Ze werden netjes ingedeeld in drie reeksen: de veld- en wegkapelletjes, de muur- en 
gevelkapelletjes en de verdwenen kapelletjes of onbekenden.

Presentatie

1 Deze telling bleek achteraf niet secuur genoeg. Verder nemen we enkel stad Poperinge in aanmerking. 
Aanvankelijk hadden we ons overschat.
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Om het met een karig budget bol te werken hadden we gekozen om een waslijn presentatie uit
te werken. De kapelletjes waren ingedeeld in de veldkapellen met dak of op voet. Ze werden 
op een indrukwekkende panelen-trap uitgehangen… De gehele zijbeuk van de Onze Lieve 
Vrouwekerk moest eraan geloven.
De muur en gevelkapellen kregen een dito bord en twee rijen tafels. De laatste telling telde er 
145. Hiervan waren enkel laserprints te zien.

Vormen
Oorspronkelijk werden we door de stad beloofd uitgeprinte A3 bladen in kleur te krijgen. Een 
technische storing dwong ons het noodprogramma in te schakelen. Uiteindelijk kwamen er 
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enkele geforceerde nachtelijke uren aan te pas. Ook Luc DEWULF stadsbediende,  printte 
nog 49 foto's uit op verplaatsing. De combinatie kleurenfoto, tekening Luc AMEEL en de 
laserprints deed het bij de veldkapellen goed.

Boeiend

Het gehele experiment was bijzonder boeiend. De interactie met de bezoekers was 
opbouwend. Publiekswerking noemt het in cultuurtermen. Het publiek was er als de kippen 
bij om na wat speuren de leemten aan te duiden. Een muurkapelletje dat er toch nog was, een 
veldkapel die toch bleek te bestaan. We noteerden dankbaar.

De schrale respons op de oproep om gegevens door te geven vooraf werd ruimschoots 
vergoed door de vier blz. correcties en aanvullingen.
Bijzonder boeiend was het te zien met welke ijverige speurzin de bezoekers hun kapel, de 
kapel uit hun buurt, of de kapel waar ze eertijds wel eens halt hadden gehouden, trachtten te 
vinden.

Vijfhonderd

We waren ook fier met het aantal: kwaliteit en kwantiteit. De meeste bezoekers waren echt 
bekend met de materie of het was de locatie die hen ondersteunde of het was de specifieke 
devotie. We konden niet van ieder van de vijfhonderd bezoekers achterhalen of het de 
landelijke vurigheid was die we konden aflezen op bepaalde puntgevels die hen dreef: “die 
hier passeert, te peert of te voet, die zegt Maria een Wees Gegroet” of als het een bepaalde 
heemkundige koorts was die bij de vele afbeelding naar boven kwam..

We hoorden wel architecturaal commentaar. Die gemetste kapelletjes haalden het niet op de 
‘echte’ veldkapellen.
Nog anderen prezen de kunstschilder Luc AMEEL.

Luc AMEEL

Luc was er als gast. We waren indertijd akkoord zijn kapellen illustratief te laten meespelen in
de erfgoeddagformule. De erfgoedvereniging wou uitdrukkelijk geen verkoop stand omdat de 
formule landelijk de bedoeling heeft een gratis erfgoeddag te zijn.

De samenstelling
Ook het verzamelen van de gegevens en het fotograferen van de kapelletjes zelf was een 
verrassende beleving. Het moment waarop je denkt nog een ontdekking te doen constateer je 
dat het een elektriciteitscabine is en de muurkappel waar je voor afstapte blijkt een alarmbox 
te zijn. In de verte lijken sommige brievenbussen op een kapelletje op voet… verrassend, zo 
kun je het noemen.
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Cultuurgeschiedenis

Samenvattend kunnen we besluiten. We hopen door deze momentopname de grondstof te 
leveren voor die in de toekomst een uitvoeriger geheel ervan zou willen maken: een boek of 
een ‘kapelletjesbaan’.

Zoals ons gehele project van Onzen Heertje, erfgoedvereniging, het beoogt willen we 
focussen op een aspect van devotie dat ‘ingemetseld’ was in de volksaard en de beleving van 
de landbouwer met zijn kapel in de velden. Hij kon er schuilen voor de regen. Hij kon er zijn 
zorgen biddend neerleggen bij de Lieve Vrouwe, bij de H. Godelieve (Moenaardestraat-
Kruisdreef) of het H. Treesje (Bergenstraat). De arbeider getuigde van zijn devotie of voor 
Onze Vrouwtje van Sint Jan (tientallen in Poperinge) of voor het H. Hart in een 
muurkapelletje of in de gevel van zijn huis. Een varkenshandelaar had een gevelkapelletje 
voor Antonius eremijt, Antonius met zijn varkentje (Reningelst)

We noteerden af en toe dat de kapel werd gebouwd om een genezing, iemand die terugkeerde 
van de oorlog, de kinderen die ze gezond hadden kunnen opbrengen…. 
Misschien hebben wel eens teveel gedacht dat de devotie overwegend magisch was. We 
merken dat de stenen en houten cultuur elementen vooral uit dankbaarheid werden geplaatst.
De meimaand en de paternoster bij de kapelletjes is als fenomeen natuurlijk meer verbonden 
met de H. Maagd. Lourdes is er schering en inslag. “O Maria die daar staat, gij zijt goed en ik 
ben kwaad” heeft als cultuur element vaak te maken met een hardnekkig preconciliair 
element.
Zo zie je dat de neerslag van deze verzameling zeker ook stof biedt voor een cultuur 
historisch exposé.

Digitale map
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Zo resulteert het geheel in een bestand van meer dan 700 foto's. De erfgoedvereniging is 
pluriform aan het verzamelen. De uitgeprinte foto's blijven een consulteerbaar bestand. De 
digitale dragers zijn een verrijking voor het depot.

Oudste kapelletje

We zullen zeker inde toekomst in onze kwartaalschriften uit deze materie putten.

We verwijzen bv. naar de kapel uit de Sint Pieterstraat die als meest verwaarloosde kapel de 
revue passeerde en waar we van zouden kunnen denken dat het de oudste is, maar waar we – 
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ere wie ere toekomt – al na de eerste publicatie voor opgebeld werden door de eigenaar 
Jacques BEELPREZ dat hij ze herbouwen zal, iets dichter bij de ingang van de hoeve.

We verwijzen tevens naar de totnogtoe oudste datum. De kapel van 1747 in de Palingstraat, 
een wegkapelletje, een rechthoekig bakstenen gebouwtje onder zadeldak met opschrift: “Deze
kapel is gesticht door Dme Amelie Debaene, wwe van Mt Lis Daneel, in ’t jaar 1747, ter ere 
van O.L.V. van zegepraal.”

Ook Onzen Heresboompje is wellicht niet zo oud. De oudste historische verwijzing is in een 
erfenisacte van 1829. Daar is uit af te af te leiden wat nu altijd wordt geschreven dat de kapel  
behoort aan drie stamfamilies.

De kapel in de Canadaweg staat er van 1802; Is dus een respectabele concurrent.
De kapel op Valkenberg is voorlopig niet getraceerd, maar is wellicht niet zo oud.
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Verdwenen kapelletjes

De verdwenen kapelletjes zijn een hoofdstuk apart. In Reningelst zijn ze goed gevolgd door 
DELESTREZ en HOUWEN, en nu Lucien VANGHELUWE.
In Poperinge kunnen we veel afleiden uit de affiche van Onze Lieve Vrouwe van Sint Jan.2

Ook  het artikel van Meester GHEYSEN uit Haringe3 is een startplatform. Verder is er niet 
zoveel gepubliceerd over de Poperingse rijkdom aan dit erfgoed.
In de toekomst zullen we wellicht nog in de gelegenheid zijn om meer erover te achterhalen.

2 Affiche uitgegeven in Poperinge 1981.
3 Gheysen Jos Aan de Schreve 1971/1/13-16 Gheaerts kapelletje en 1988/3/67-75 Haringe en zijn kapelletjes.
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De trein is vertrokken.

We hadden toen niet het vermoeden dat we nu we de herlezing doen zouden stranden en nog 
een fusiegemeente zouden overhouden waar de kapelletje niet geïnventariseerd zouden zijn.
Al hebben we zeker heel wat geleerd uit de zoektocht en de inventarisering.

Samenvattend
Het project Onzen Heertje is aangevat met de bedoeling bedreigd erfgoed te redden. Materieel
is dit niet geslaagd te noemen. 
Scherpenheuvel heeft het belangrijkste deel geërfd. De Heer jan Dierickx is de actieve en 
gedreven leider van hun project. In de pelgrim i.c. de kapel verzamelt hij het betreffende 
erfgoed.
Onze tweede opvang is collega Omer Heusden van het Museum voor Volksdevotie in 
Kersbeek-Miskom. Als verzamelaar ziet hij het haalbaar om verder door te gaan “Nu 
godsdienstbeleving op een laag pitje staat, doet volksdevotie het misschien wel beter dan het 
kerkbezoek” zegt hij.

Bij ons groeide de overtuiging dat de mens iets tastbaar nodig heeft.
Dat er meer is tussen hemel en aarde dat is een overtuiging die de oppervlakkigheid van onze 
tijd niet zomaar kan vernietigen.

Het is onze hoop door bezinning en studie het fenomeen meer en meer te documenteren. 
Daarom ook hebben we er de naam Onzen Heertje aan gegeven. Omdat we aanvoelen dat dit 
diminutief stoelt op een overtuiging, een vast geloof in de mogelijkheid in contact te komen 
met wat er tussen hemel en aarde leeft.
Henri Vandenberghe
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