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THEMAWANDELING 
OP ZOEK NAAR DE SPOREN VAN DE 

BOETPROCESSIE IN VEURNE  

 

De Sodaliteit en de Boetprocessie hebben diepe wortels in Veurne. In 

het straatbeeld vinden we nog vele restanten van de eeuwenlange 

geschiedenis en invloed van de Sodaliteit, zijn stichter J. Clou en de 

unieke Openbare Kruisweg en Boetprocessie.  

Dit document biedt de mogelijkheid om een themawandeling doorheen 

het centrum van Veurne te maken met als leidraad ‘Boetprocessie en 

Sodaliteit’. 

We hopen dat daardoor dit unieke Vlaamse erfgoed aan het brede 

publiek kenbaar wordt gemaakt. 

 

 

Gilbert Vanlerberghe    E.H. R. Pollet 

Prefect van de Sodaliteit   directeur 

 

juli 2016 
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Abdijpoort (plan nr.1)  -  Abdijstraat 

De oude poort in de Abdijstraat is een overblijfsel van de (derde) Sint-Niklaasabdij. 

De andere restanten zijn het prelaatshuis in de Sporkinstraat (huidig postgebouw), de inrijpoort in de 

Klaverstraat met daarachter de brouwerij van de abdij. In de nis boven de poort staat het beeld van de 

H. Norbertus. De Sint-Niklaasabdij was immers een Norbertijnerabdij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wapenschild met twee kromstaven, twee Sint-Jacobsschelpen en in de top een varkenskop is het 

wapenschild van de abdij. Het schild met drie druiventrossen, twee vogels en het jaartal 1626 is het 

wapenschild van abt Christiaen Druve (1616-1636), abt van de Sint-Niklaasabdij. 

 

De eerste Sint-Niklaasabdij in Veurne werd in 1120 gesticht door de bisschop van Terwaan. 

De Augustijnerkanunniken namen al snel de regel van de H. Norbertus aan.  



  

4
 

In 1135 werden immers vanuit de Norbertijnerabdij van Grimbergen enkele kloosterlingen naar Veurne 

gestuurd. De Sint-Niklaasabdij is dan ook lange tijd afhankelijk gebleven van de ‘moederabdij’ van 

Grimbergen. 

In 1170 verhuisde de abdij naar een meer rustige plek ‘butenburch’, buiten de stadsmuren in de buurt 

van het huidige station. In 1566 en 1578 wordt het klooster door de Geuzen geplunderd en grotendeels 

verwoest. 

Nadat de stad in 1583 opnieuw onder Spaans gezag komt, nemen de kloosterlingen van de Sint-

Niklaasabdij hun intrek in de ‘refuge’, gelegen tussen de huidige Abdijstraat, Sporkinstraat en 

Klaverstraat.  

Daar wordt de derde Sint-Niklaasabdij gebouwd die kort na 1600 uitgebouwd wordt tot een 

indrukwekkend kloostercomplex.  De eerste steenlegging kloosterkerk greep plaats in 1603. 
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In 1623 (abt C. Druve(1616-1636) wordt een ambtswoning gebouwd voor ‘de witte kanunnik’ (vroegere 

pastorie tgv Zeemanshuis), ook worden de refter en de slaapzalen herbouwd). Weinig jaren later wordt 

de abdij ommuurd. 

 

In 1699 wordt de abdij door brand geteisterd. Tijdens de Franse Revolutie dient het klooster eerst als 
krijgshospitaal (1794-97) alvorens het als ‘nationaal goed’ aan de Veurnse cafébaas H. Harni wordt 
verkocht. Deze sloopt de abdij in 1798. 

Jacobus Clou wordt geboren te Nieuwpoort in 1582. Zijn vader “ in Spagnien getrouwt synde ‘officie 
bediende van regter van admiraliteit in de stadt van Sevilien” bekleedde blijkbaar een gerespecteerd 
ambt in dienst van de Spaanse koning Filips II. 

In 1601 treedt Jacobus Clou binnen in de Sint-Niklaasabdij van Veurne en wordt hij geprofest in 1603. 
 
Jacobus Clou richt in 1626 te Veurne de vastenkruisweg in. 

In 1636 wordt Jacobus Clou aangeduid tot ‘witte kanunnik’ in het kapittel van de Sint-Walburgakerk en 
neemt zijn intrek in de pas gebouwde woning aan de hoek Zwarte Nonnenstraat en Witte 
Kanunnikstraat.  
De aanwezigheid van een ‘witte kanunnik van de Sint-Niklaasabdij’ tussen de ‘zwarte kanunniken’ van 
het kapittel van Sint-Walburga  was het zichtbare resultaat van de verzoening in1429 tussen het kapittel 
van Sint-Walburga en de Sint-Niklaasabdij na een eeuw van gekibbel over eigendomsrechten. 
 
In 1637 richt Jacobus Clou ‘de Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker’ op met de opdracht de 
vastenkruisweg in stand te houden. 

 
Op 29 november 1637 wordt de 
stichtingsvergadering gehouden in de kapel van 
het toenmalige Sint-Jansgasthuis. Twee 
maanden later zijn reeds 22 ‘sodales’ 
toegetreden en in 1646 telt ‘de Sodaliteit niet 
minder dan 116 leden, d. i. ongeveer één vijfde 
van de mannelijke volwassen Veurnse bevolking. 
Jacobus Clou botst ook op ernstige weerstand 
o.a. van zijn abt die Clou in 1638 zelfs een tijdje 
verplicht om ontslag te nemen uit de ‘Sodaliteit’. 
Ook de ‘ghilde van het Heilig Kruis’ die jaarlijks de 
H. Kruisprocessie organiseerde, zag in Clou een 
gevaarlijke concurrent toen hij in 1646 uitpakte 
met een eigen ‘processie van devotie’. 

Jacobus Clou zette echter koppig door. In 1639 schonk hij aan ‘zijn’ Sodaliteit een mooi ebbenhouten 
‘draegkruis’ dat nu wordt bewaard in de Sint-Niklaaskerk. De bespreking hiervan volgt verder. 
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In 1646 organiseert Jacobus Clou de eerste Boetprocessie in Veurne. 

Naar het voorbeeld van de Boetprocessie van Brugge (1623) was het een sobere optocht waarin een 
veertigtal leden van de Sodaliteit opstapten ‘al in haeren kleers ende in sacken die den H. Jacobus Clou 
al ’t sijnen koste heeft doen maecken’. 

Jacobus Clou overlijdt te Veurne in 1648 en wordt begraven in de kerk van de Capucijnen (huidig 
Atheneum in de Pannestraat). Bij de Capucijnen had  Jacobus Clou de meeste steun ondervonden voor 
zijn plannen. Ook in andere Vlaamse steden, o.a. in Brugge waren de Capucijnen de grootste promotors 
van Boetprocessies (Brugge 1627). 

Veurne heeft de Boetprocessie te danken aan de Norbertijnen. Jacobus Clou was een 
Norbertijnerkanunnik en de moederabdij van de Sint-Niklaasabdij van Veurne was de nog bestaande 
abdij van Grimbergen. 

Daarom is de abt van Grimbergen in wit habijt ieder jaar eregenodigde op de Boetprocessie en begeleidt 
hij het H. Sacrament op het einde van de processie. 

 

Het Sint-Jansgasthuis (plan nr.2) 
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Op 29 november 1637 wordt in de kapel van het toenmalige Sint-Jansgasthuis ‘de Sodaliteit’ opgericht 
door Jacobus Clou. 

Nadat de drie bestaande gasthuizen (Noordgasthuis, Zuidgasthuis en Gavegasthuis) door de geuzen 
waren verwoest werden de drie gasthuizen in 1597 samengebracht in een nieuw Sint-Jansgasthuis. Het 
nieuwe complex lag nu binnen de veilige stadsmuren op een terrein ten zuiden van de Colme die via de 
huidige Oude Beestenmarkt, Nieuwstraat, Appelmarkt en Houtmarkt door de stad vloeide en 
Nieuwpoort via Veurne verbond met Duinkerke. 

Op deze plek liet het stadsbestuur in 1607 een nieuwe bidplaats optrekken. 
Het hospitaal bestond verder uit een verzameling huisjes rond een rechthoekig binnenplein. Rond het 
gasthuis liep de Kalverstraat. 

Het gasthuis werd geleid door vijf gouverneurs, een ontvanger en een hospitaalmeester, belast met de 
dagelijkse leiding. Voor de verzorging stonden een vijftal zusters in (Zwarte Zusters tot 1668). 
 

In de werkkamer van de zusters hing een schilderij ‘De geesseling van Christus’ van Vigor van den Heede 
uit 1694 (1,5 m hoog- 1 m breed). 

Vigor Van den Heede en zijn broer Willem hebben een blijvende stempel gedrukt op de Boetprocessie. 
In 1693-1694 ontwierp Vigor zes ‘staties’ Ook de zogenaamde ‘sprekende engelen’, engelen die duiding 
brengen bij het tafereel, werden door hem ingebracht in de Boetprocessie. 
In de kapel van het gasthuis ‘die zeer leeghe ende kleen was’ werd in 1637 door Jacobus Clou de 
‘Sodaliteit van de Ghekruiste Zaligmaker en zijn bedrukte moeder staende onder het Kruis van 
Calvarie’ opgericht.  

 
De noordelijke huizenrij met de kapel maakte in 1770-71 
plaats voor het huidige gebouw met kapel. Het sober 
classicistisch gebouw werd ontworpen door de Brugse 
architect Paulus De Cock.  

Sinds 1959 is het gebouw eigendom van het 
bisschoppelijk college. 

Tegenover het Sint-Jansgasthuis staat een mooi huis 
(nr.6) uit 1625 (muuranker). Het stond dus in de steigers 
toen J. Clou in de Sint-Niklaasabdij vlakbij verbleef. 
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 Gedenkplaat voor luitenant-generaal Michel du Faing d’Aigremont(1855-1931) (plan nr.3) 

 
 
 De gedenkplaat herdenkt de bijdrage van luitenant-generaal Michel in het bewaren van de 

monumentale historische gebouwen van de stad 
Veurne tijdens WOI. Augustin Edouard Michel 
(Charleroi, 1855 - Fays-Famenne, 1931) kreeg een 
militaire opleiding en was het grootste deel van zijn 
militaire carrière artillerie-officier. Vanaf 1913 werd hij 
belast met het bevel over de 4de Legerafdeling en over 
de forten te Namen, die hij had moeten opgeven aan 
het begin van WOI. Na de terugtocht uit Antwerpen 
neemt de 4de divisie stellingen in aan het IJzerfront 
tussen Tervate en Kaaskerke. Op 26 oktober trekt de 
divisie zich terug tot achter de spoorwegdijk van de 
toenmalige spoorweg Nieuwpoort-Diksmuide. Vanaf 
december 1914 tot begin januari 1917 verblijft de 4de 
legerdivisie in Wulpen. In de lente van 1915 beval hij 
dat er noch militairen noch legermateriaal door 
Veurne mochten trekken. Aangezien internationale 
overeenkomsten het beschieten van een verlaten stad 
verboden, hoopte hij zo verdere aftakeling van de 
historische stad te voorkomen. Daartoe werd ook het 

tramverkeer omgeleid, werden samenscholingen verboden en vrijgeleiden verplicht. Deze 
maatregelen gingen uit van het leger en het stadsbestuur. Een tijdlang werd Veurne inderdaad 
beduidend minder beschoten, maar toch kon niet verhinderd worden dat Duitsers de stad 
bombardeerden en in het voorjaar van 1918 fel beschoten. Michel kreeg verschillende militaire 
onderscheidingen. In 1920 ging hij met pensioen.  
 
 

Op 11 juli 1920 was hij aanwezig bij de 
inhuldiging van het monument voor de 4de 
Legerafdeling in Wulpen.  Het jaar daarop werd 
hij in de adelstand verheven. In 1931 overleed 
Michel. Het jaar daarop werd een stèle voor 
hem toegevoegd aan het monument te 
Wulpen. Apotheker Honoré Ruyssen had 
tijdens de oorlog het profiel van Michel 
geboetseerd. Dit profiel en de tekst liet hij in 
een bronzen plaat gieten. Vervolgens werd de 
plaat bevestigd aan de voorgevel van zijn 
woning op de Grote Markt 15. Tijdens WOII liet 
het stadsbestuur de plaat verwijderen en 
bewaarde ze in het archief. Het was die 

gedenkplaat die de "Vriendenkring der Oud-Strijders van het 20ste Linieregiment 1914-1918" 
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inspireerde om in 1961 een grotere plaat aan te brengen in een halfsteens gemetseld monument op 
de hoek van de Grote Markt en de Appelmarkt. Men koos voor een Latijnse tekst om taalkundige 
twisten uit te sluiten. 
 

Tijdens de eerste wereldoorlog 
kon de Boetprocessie niet 
uitgaan omdat de stad 
regelmatig werd bestookt door 
de Duitse artillerie. De oorlog 
brak uit enkele dagen nadat de 
processie in juli 1914 was 
uitgegaan. Op de 
woensdagmarkt na kermis- 
zondag kregen de jonge 
mannen het bericht dat ze zo 
snel mogelijk hun regiment 

moesten vervoegen. 
 
Pas in 1919 was er in Veurne opnieuw een Boetprocessie. Toch deden ook in de oorlogsjaren enkele 
sodales en burgers op de laatste zondag van juli al biddend de ommegang (J. en A. Debruyne, 
Boetprocessie Maarkedal 1987). 
 
Een eeuw vroeger was de Boetprocessie ook al gedurende meer dan twintig jaren ‘opgedoekt’ 
Hoewel keizer-koster Jozef II in 1787 de Sodaliteit had ontbonden, kon met vier jaren vertraging in 
1791 de jubileumprocessie (150 jaar Sodaliteit) uitgaan. De vreugde bleek van korte duur want de 
Franse bezetting tijdens de Franse revolutie werd de Boetprocessie verboden die zich vanaf 1793 tot 
1814 beperkte tot ‘een ommegang binnen de Kerk’. 
 
Wel had het Franse bestuur zich na het concordaat van Napoleon met de paus (1801) bereid 
verklaard om de Boetprocessie toe te laten op voorwaarde dat ‘het rustaltaar op de Grote Markt de 
schildery van Mannaerts doodstraf niet meer hebben zou’. 
 
Dat schilderij was in 1703 geschilderd door Vigor van Heede en stelde de terechtstelling voor van 
Frans Mannaert, soldaat van het Frans garnizoen in Veurne in 1650. 
Samen met zijn kompaan Mathurin le Jeusne, had Mannaert een hostie uit de kerk van de 
Capucienen meegenomen en deze samen met een tand van een dode verbrand en verpulverd. Ze 
dachten met de as sloten te kunnen openen en zelf onsterfelijk te worden. Mannaert werd 
terechtgesteld en le Jeusne kwam om toen hij wilde ontsnappen. De lichamen van beiden werden 
tenslotte publiek verbrand en verast. 
 
Het is overigens Vigor van Heede die verkeerdelijk de opvatting heeft verspreid als zou de 
Boetprocessie zou zijn ontstaan om dit ‘schanddaelig schelmstuk begaen door twee soldaten’ uit te 
wissen.  
De eerste Boetprocessie werd evenwel reeds in 1646 door Jacobus Clou georganiseerd. 
In 1814 kon de Boetprocessie opnieuw uitgaan na een onderbreking van 22 jaren, maar in 1815 werd 
de toelating opnieuw geweigerd, nu door het Hollands bestuur. Pas in 1824 wordt officieel toelating 
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verleend voor het organiseren van de Boetprocessie die in feite reeds vanaf 1821 opnieuw doorging. 
De Boetprocessie van Veurne was de enige dergelijke processie in Vlaanderen die de Franse revolutie 
heeft ‘overleefd’. 
 
Ook tijdens de tweede wereldoorlog kon de Boetprocessie niet doorgaan. In de plaats van de 
processie werd het Allerheiligste en het Kruis van de Sodaliteit tijdens de Vespers binnen de Sint-
Niklaaskerk rondgedragen onder het zingen van het ‘Miserere’. 
 
 
 
Sint-Niklaaskerk (pan nr.4)   

 

 

 

 

 

 

Kruiswegstaties 
 
In de linkerbeuk hangen de eerste (vooraan) en de tweede (achteraan) statie van de openbare 
vastenkruisweg. Bemerk het wapenschildje van de Sodaliteit. 

 
De kruisweg telt 18 staties ipv. 14 staties en werd in 1626 door 
Jacobus Clou ingesteld. 

 
Tijdens een reis naar de Norbertijnerabdij van Drongen in 1625 
wordt Jacobus Clou ernstig ziek. Tegen ieder advies in neemt hij 
toch deel aan een kruisweg in Akkerghem (Gent) en voelt zich 
plots volledig genezen. 

 
Terug in Veurne besluit hij een gelijkaardige kruisweg met 18 
staties en dezelfde teksten (M. Zachmoorter) als in Akkerghem in 
te richten.  
De oude teksten die tijdens de openbare vastenkruisweg iedere 
vrijdag om 20 u. worden voorgebeden zijn eerder oud-Gents dan 
oud-Veurns.  
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Het kruis van de Sodaliteit (1639) 

 Geschiedenis 
 

Het ‘Kruis van de Sodaliteit’ werd in 1639 door Jacobus Clou aan de 
Sodaliteit geschonken. Voor dit waardevol kunstwerk, gemaakt in een 
Antwerps atelier, betaalde Jacobus Clou ongeveer 300 gulden. 
Tijdens de eerste wereldoorlog verhuisde het calvariekruis naar 
Frankrijk In 1794 werd het calvariekruis korte tijd ‘verstopt’ in 
Nieuwpoort in het huis van onderpastoor de Necker uit schrik dat 
Franse soldaten het zouden roven of vernielen. 

Tijdens de eerste wereldoorlog verhuisde het calvariekruis naar 
Frankrijk. 

Het calvariekruis werd in 2010 met de financiële steun van de Vlaamse 
Gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen en de stad Veurne  
deskundig gerestaureerd door de firma Richardson-Weissenborn uit 
Brugge. Het kostenplaatje bedroeg 12.378 €. 

Omdat de in 1937 hiervoor speciaal ontworpen nis in de zuidelijke muur van de Sint-Niklaaskerk te 
vochtig bleek, wordt het  gerestaureerde ‘kruis van de Sodaliteit’  sinds 2012 bewaard in een beveiligde 
en geacclimatiseerde glazen kast vooraan in de linkerbeuk van de Sint-Niklaaskerk.  

Beschrijving 
 
Deze calvarie is vervaardigd uit ebbenhout (massief en fineer). Voor de binnenconstructie zijn 
verschillende houtsoorten gebruikt, o.a. eik, notelaar. 

De houten beelden van Christus aan het kruis, Sint-Jan, Maria en Maria-Magdalena zijn gemaakt uit 
buxushout. 
Alleen de beelden van Christus aan het kruis en het beeld van Maria-Magdalena zijn origineel. De 
beeldjes van Maria en Sint-Jan werden in 1982 gestolen. 
Op de schilderijtjes op koper staan van links naar rechts de H. Norbertus, de H. Augustinus, Maria- 
Magdalena en Sint-Niklaas. 

 
De H. Norbertus wordt als bisschop (mijter) afgebeeld in het witte habijt van de Norbertijnen  Hij draagt 
een torenmonstrans, een typisch attribuut van de contrareformatie. 

De H. Augustinus – de Norbertijnen volgden de regel van de H. Augustinus – wordt eveneens als 
gemijterde bisschop afgebeeld met staf, boek (verwijzing naar zijn werk ‘de Civitate Dei’) en brandend 
hart, het typisch attribuut van de H. Augustinus. 
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De H. Magdalena draagt een balsempot, waarmee ze het lichaam van Christus in het graf kwam 
balsemen. 
De heilige Nikolaas wordt eveneens als bisschop afgebeeld; de kuip met 
drie kinderen verwijst naar het wonder waarbij hij drie kinderen terug 
tot leven wekte (zie Sint-Niklaasbeeld onder preekstoel). 
De vier afgebeelde heiligen verwijzen allen naar Jacobus Clou en de 
Boetprocessie. De Sint-Niklaasabdij was een Norbertijnerabdij met de 
regel van de H. Augustinus. Maria-Magdalena is de patrones van de 
Sodaliteit. 
 

De afbeelding van deze vier heiligen bewijst dat dit calvariekruis door 
Jacobus Clou werd besteld met specifieke desiderata. 
De vier miniatuurschilderijtjes werden wellicht vervaardigd door een 
Antwerps atelier waarvan het merkteken op de miniatuurtjes is 
aangebracht. Naar welk atelier dit merkteken verwijst kon nog niet 
worden achterhaald. 

 
Onder de miniaturen ziet men achter afdekglaasjes anonieme relikwieën.  

 
In het midden tussen 
de miniaturen stond 
een ivoren 13 cm 
hoog Mariabeeldje in 
barokstijl.  

 
In 2005 werd het 
beeldje gestolen uit 
de muurnis rechts vooraan in de kerk. Het is vervangen door een ivoren 
Mariabeeldje van de hand van Hendrik-Frans Verbruggen (1654-1724). 

 
Hendrik-Frans Verbruggen maakte o.a. ook de preekstoel in de Sint-
Michielskathedraal te Brussel en behoorde tot een gekende familie van 
Antwerpse beeldhouwers uit de periode van de barok. 
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Het ‘kruis van de Sodaliteit’ wordt twee keer per jaar uit de vitrinekast gehaald. 
* Op Passiezondag worden nieuwe leden letterlijk aan het calvariekruis ‘ingebonden’. Bemerk het koord. 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Het ‘kruis van de Sodaliteit’ wordt sinds ca 1700 (Vigor van Heede) door sodales meegedragen op het 
einde van de Boetprocessie. 
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Het baldakijn. 

 
Het huidig baldakijn wordt bewaard in de Sint-Niklaaskerk en wordt alleen nog gebruikt voor de 
Boetprocessie.  Het baldakijn werd wellicht nog voor 1900 aangekocht door de toenmalige deken van 
Veurne voor de kerk van Sint-Niklaas. 

Dit prachtig geborduurd baldakijn werd vervaardigd door de manufactuur H. Van Severen uit Sint-Niklaas 
en kostte 4.000 Belgische frank, een niet onaardig bedrag als je weet dat diezelfde deken een 
gesculpteerde biechtstoel kocht voor 2.700 Belgische frank. 

Het is het enige baldakijn uit deze manufactuur dat nog bestaat én ook gebruikt wordt. 
 

 

 
Het ‘bomtje’ 

De klok uit 1379 werd geluid bij brand en oorlogsgevaar. Het was de enige klok die tijdens de Franse 
Revolutie niet werd geroofd, wellicht omdat ze te zwaar was. Tijdens de boetprocessie wordt zonder 
ophouden deze klok geluid. 
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Gedenkplaat voor Jacobus Clou (Noordstraat tgv ‘Spaans kwartier’). (plan nr.5) 

 
De plaat is geschonken door ‘de Ghesellen van de Castelnij’ en werd hier in 1991 aangebracht in een lege 

muurnis waar tot in de jaren 
zeventig een herdenkingsplaat van 
WO I (nu op heldenplein) was 
aangebracht. 

Het ontwerp is van de hand van 
Paul Peene, pastoor van de St-
Walburga. De bronzen plaat werd 
gemaakt door Fernand 
Vanderplancke. 

Bovenaan links ziet men de Sint-
Niklaaskerk van Veurne en de 
kruisiging van Christus, rechts twee 
boetelingen voor de Sint-
Walburgakerk en in het midden 
een afbeelding van het hoofd van 
Jacobus Clou. 

Onderaan twee wapens: links dit van de ‘Ghesellen, van de Kastelnij’ en rechts dit van de Sodaliteit. 

 
De gedenkplaat heeft een overladen indruk en de afbeelding van het hoofd van Jacobus Clou is 
‘kitcherig’, want er is geen portret van Jacobus Clou bewaard. 

Bovendien is de plaat op een ‘ongelukkige’ plaats aangebracht die niet refereert naar Jacobus Clou, noch 
naar de vastenkruisweg of naar de Boetprocessie. 
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De Grote Markt ten tijde van Jacobus Clou 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 De Sint-Niklaaskerk 

Driebeukige hallenkerk (1494) met toren uit 13de/14de (bovendeel) eeuw.  
De oorspronkelijke stenen torenspits werd afgebroken in 1866. 
 

  Het ‘Spaans paviljoen’  
Zo genoemd omdat het gebouw in 1679 het hoofdkwartier was van de Spaanse officieren. 
Het oudste gedeelte werd als stadhuis gebouwd in 1445-52 en in 1520-36 uitgebreid langs de 
Ooststraat. 
 

 Einde 16e eeuw was Veurne een stad in verval: de lakenhalle, de vleeshalle en het landhuis 
stonden op instorten. 
  
Het leven van Jacobus Clou (1582-1648) en zijn verblijf als kanunnik in de Sint-
Niklaasabdij(1601-1648) valt samen met een ongeziene bouwactiviteit. 

 Het stadhuis in Vlaamse renaissancestijl werd in twee fasen opgetrokken, het linkse 
gedeelte in 1596 en het rechtse in 1612. 
 
In het bezoekerscentrum hangt een originele affiche die de jubileumprocessie van 1887 
aankondigt. 
 
Het landhuis werd gebouwd tussen 1613 en 1625 naar het ontwerp van de schilder Marc 
Boucquet; het achterliggende belfort met Sint-Ceciliatorentje werd gebouwd tussen 1616 
en 1629. 

 De vijf huizen met trapgevel werden in 1609 gebouwd; het torentje aan de hoek 
Noordstraat in 1610. Behalve de gevel van de ‘Flandria’ werden ze alle vernield tijdens de 
eerste wereldoorlog. Na de oorlog werden ze in neorenaissancestijl herbouwd. 

 De Vleeshalle werd opgetrokken in 1614. Na een ‘ongelukkige’ verbouwing tot 
schouwburg in 1861 werd het gebouw gerestaureerd door stadsarchitect M. Vinck. 
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 ‘De Hoge Wacht’ werd in 1636 gebouwd voor de nachtwacht. 

 Het huis ‘De Valk’ zou dateren van 1624. 
 
 

 Ter gelegenheid van de Boetprocessie werd ieder jaar op de Grote Markt een altaar gebouwd. 
‘In 1703 richtte Vigor van Heede op de Grote Markt een altaarkapel op waarvoor hij zelf een 
schilderij vervaardigde met de afbeelding van de heiligschennis door twee soldaten in 1650 
‘dat ten eeuwigen dage de jaerlijkse Ommegang van de processie aan haar vermeende 
oorsprong moest herinneren’. 
 
Toen echter onder Napoleon de prefect van het Leie-departement in 1802 toelating wilde 
verlenen om de processie opnieuw te laten uitgaan, stelde hij o.a. als voorwaarde de 
verwijdering van het schilderij van Vigor van Heede dat de heiligschennis voorstelde. 
Zeker tot het einde van de 19e eeuw werd de altaarkapel op de grote markt opgericht ter 
gelegenheid van de Boetprocessie (rek. 1892 ‘betaald aan Pieter Vermeersch over ’t vercieren 
der kappel op de grote markt). 
 

 
 
 
 Het huis ‘De Nobele Rose’ met in de 
gevelspits het jaartal 1575 is de rijkste 
renaissancegevel van Veurne. 
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 Het klooster van de Capucijnen. (nu Atheneum) (plan nr.6) 

 
 
Tussen 1605 en 1607 werd hier op kosten van de casselrie een nieuw klooster gebouwd op 
het terrein van het door de geuzen verwoeste Gavegasthuis. 
 
Hoewel het klooster na een brand in 1782 werd heropgebouwd, werd het tijdens de Franse 
revolutie in 1797 opgedoekt en afgebroken. 
 
Tot aan de Franse Revolutie startte de Boetprocessie vanuit het klooster van de Capucijnen; 
op de zolder van de slaapzaal werden immers de kledij en de attributen van de Boetprocessie 
bewaard. Deze konden worden gered uit de brand van 1782. 
De initiatieven van Jacobus Clou om in Veurne een openbare kruisweg en een Boetprocessie 
te organiseren kregen de volle steun van de Capucijnen, meer dan van zijn ordebroeders van 
de Sint-Niklaasabdij. 
 

Het is dan ook niet te verwonderen dat Jacobus 
Clou werd begraven in de kerk van de Capucijnen. 
Na de verwoesting van het Capucijnenklooster 
tijdens de Franse Revolutie (1798) werd de 
grafsteen van Jacobus Clou overgebracht naar de 
Sint-Walburgakerk. 

 
Wellicht werd de grafsteen verwijderd bij de 
uitbreidingswerken aan de Sint-Walburgakerk 
kort voor de eerste wereldoorlog (1909). 
De grafsteen bleef vele jaren zoek tot die in 1992 
opdook als terrastafel van een café in Nieuwpoort 
(Popieul). 

 
De grafsteen werd blijkbaar na het verwijderen uit 

de Sint-Walburgakerk in 1909 ‘herwerkt’ om als molensteen (loper) te worden gebruikt in de 
molen van Louis Degrauwe te Ramskapelle. 
 
De molen werd volledig stukgeschoten tijdens de IJzerslag einde 1914. De molensteen bleef 
er liggen tot in de jaren 1960 toen hij werd meegenomen door de firma Popieul uit 
Nieuwpoort om te dienen als terrastafel. 
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De pastorie van Sinte Walburga (sinds 1803) (plan nr.7) 

 

Naast de Norbertijnerabdij van reguliere kanunniken bestond in Veurne sinds vele eeuwen (oudste 

vermelding 1089)  een kapittel van seculiere kanunniken, verbonden aan de collegiale Sint-

Walburgakerk. 

Na een eeuw discussie tussen de beide kapittels over ‘prebenden’ (rente uit kerkelijke goederen die aan 

een kanunnik, werd toegekend als vergoeding voor een door hem te verrichten geestelijke bediening) 

werd in 1249 een akkoord bereikt. Voortaan zetelde een ‘witte’ kanunnik van de Sint-Niklaasabdij in het 

kapittel van de zwarte kanunniken van Sint-Walburga. Zo was Jacobus Clou tot aan zijn dood in 1648 

bijna twintig jaar de ‘witte kanunnik’. 

 

 

In deze functie betrok hij  deze ambtswoning die C. 

Druve, abt van de Sint-Niklaasabdij liet bouwen in 

1623 voor de ‘witte kanunnik’. 

 

Het ‘Witte Kanunnikenstraatje’ herinnert vandaag 

nog aan deze ‘bijzondere’ kanunnik. 

 

In de gevel ziet men een afbeelding van de elfde statie (Simon 

van Cyrene) van de openbare vastenkruisweg. Het is de enige 

van deze staties die het ganse jaar in het stadsbeeld is te zien. 

De statie werd in 1926 aangebracht naar aanleiding van 

driehonderd jaar openbare vastenkruisweg te Veurne door 

Charles Sentroul, pastoor van de Sint-Walburgakerk tussen 

1920-1927. Charles Sentroul was een leerling van kardinaal 

Mercier en publiceerde in 1905 ‘L’objet de la Métaphysique 

selon Kant et Aristote’. Als professor in de thomistische 

wijsbegeerte was hij rector van de faculteit Wijsbegeerte en 

Letteren geweest in Saô Paulo (Brazilië) vooraleer hij in 1920 in 

Veurne terechtkwam. Het wapen van Sentroul staat onderaan 

links.  
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De Sint-Walburgakerk (plan nr.8) 

 
De Sint-Walburgakerk is geëvolueerd vanuit de grafelijke privékapel van de versterkte grafelijke 
residentie, die het centrum zou worden van de kasselrij Veurne-Ambacht. 
De kapel evolueerde tot een kerk met een kapittel van seculiere kanunniken. In een halve cirkel rond het 
vroegere Sint-Walburgakerkhof, met voorgevel naar de kerk, stonden de huizen van de kanunniken (in 
1580 zeven tussen Citernestraatje en Witte Kanunnikenstraatje en twee tussen het witte 
Kanunnikenstraatje en Scholasterstraatje). 

In de eerste helft van de 12e eeuw werd een nieuwe Romaanse kerk opgetrokken waarvan de resten in 
1902 werden gesloopt. 

Tussen 1225 en 1250 werd gestart met de bouw van het gotische koor, maar de bouw sleepte aan tot in 
de 14e eeuw. 

Na een brand in het Romaanse deel van de kerk in 1353 werd gestart met de (nooit afgewerkte) gotische 
westtoren. 
De verdere bouwwerken bleven door geldgebrek grotendeels beperkt tot herstellingen, verbouwingen 
en het verfraaien van de bestaande constructie. 

Het kerkcomplex bestond dus uit een romaans schip, een hoger vroeggotisch koor en een niet 
afgewerkte torenaanzet. 

Tussen  1902 en 1909 werd het neogotische schip en kruisbeuk gebouwd. 
Wellicht verdween tijdens deze werken de grafsteen van Jacobus Clou. 

 De laatste staties van de vastenkruisweg bevinden zich in de Sint-Walburgakerk. 
 

 Joannes Tryoen, kanunnik en pastoor van de Sint-Walburgakerk tussen 1623 en zijn 
overlijden in 1638, had meer geluk dan zijn vriend Jacobus Clou. Zijn grafmonument werd 
verplaatst van de linkerkant van de poort van het koor naar de noordelijke kruisbeuk. Na 
de verbouwingen kort na 1900 en het open maken van het koor door het verwijderen van 
de poort en het orgel erboven kreeg het grafmonument hier een nieuwe plaats. Tryoen 
was een goede vriend van Jacobus Clou. 
 
Het grafmonument van Joannes Tryoen is de 18e en laatste statie van de openbare 
vastenkruisweg die eindigt in de Sint-Walburgakerk.  
Het grafmonument diende als model voor de statie ‘De Begravenis’ in de Boetprocessie. 
Deze statie werd in 1964 gemaakt door S. Depuydt-L. Canestraro uit Brugge. 
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 In de kerk bevinden zich trouwens ook de 14e, 15e,  16e en 17e statie van de openbare 
vastenkruisweg: 

 14e statie (kooromgang rechts vooraan): “De laatste val” (einde 18de eeuw; Pieter 
Wellecam). 

 15e statie (noordelijke kruisbeuk) “Uittrekking der kleren”17de eeuw; grafmonument 
van Joannes Grimminck, schepen-keurheer van Veurne (+ 1637).  Dit monument stond 
tot de uitbreiding ca.1900 rechts van de poort van het koor. 

 16e statie (kooromgang links vooraan): “ Jezus wordt aan het kruis genageld”(1947; 
G. Bruwaert.) 

 17e statie (pijler naast preekstoel): “Jezus hangt aan het kruis” (1808). 
Dit gedenkschilderij voor Jan August Breynaert(+1812) dient als voorlaatste statie van 
de vastenkruisweg. Het is een kopie van een werk van P.P. Rubens (de lanssteek). 
Jan August Breynaert was secretaris van de Sodaliteit. Zijn weduwe schonk aan de 
Sodaliteit de zilveren versiering aan de uiteinden van het kruis van de Sodaliteit (Sint-
Niklaaskerk). 
 

 Schilderij ‘de bekering van de H. Willem’ (boven tochtportaal van de kruisbeuk) (ca. 1700 
Vigor van Heede). 
 
Het schilderij werd tijdens de eerste wereldoorlog zwaar beschadigd. In 1923-24 werd het 
hersteld door Leegenhoek (Brugge). 
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Omstreeks 1990 grondig gerestaureerd door het KIK (Brussel). 
Het werk werd vroeger toegewezen aan V. Boucquet (o.a. Depotter). 
 
Ridder Willem van Maleval (Aquitanië) ontvangt de H. Communie van de H. Bernardus van 
Clairvaux die hem in 1145 bekeerde. 
Het schilderij is een schenking van kanunnik Willem de Breyne, pastoor van Sint-Walburga 
(1678-1696) en scholaster (verantwoordelijke voor het onderwijs) die in 1696 overleed. 
 
Vigor van Heede kreeg de voornaam van zijn dooppeter Vigor Boucquet, een bekende 
Veurnse schilder. Samen met zijn broer Willem reisde hij naar Frankrijk, Duitsland en Italië. 
Willem schilderde voor de ‘high class’ van Rome, Napels en Venetië. Meer zelfs, de 
Habsburgse keizer Leopold I (1658-1705) riep hem naar Wenen om het keizerlijk paleis te 
versieren. Ook werkte hij voor andere prinsen van het keizerrijk (La vie des peintres flamands, 
Jean-Baptiste Descamps Paris 1763). 
 
In 1699 werd Vigor van Heede secretaris van de Sodaliteit. 
Samen met zijn broer Willem heeft Vigor van Heede (Veurne 04/12/1661-08/04/1708) een 
blijvende stempel gedrukt op ‘het uitzicht’ van de Boetprocessie. Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat Vigor in 1699 betaling vraagt ‘voor de groote moeyenissen in het uitstellen 
der jaerlijkse processie’. 
 
Hij bracht niet alleen zes ‘staties’ met taferelen uit het lijdensverhaal in de processie maar 
liet iedere groep ook voorafgaan door een engel met ‘spraak’ die de betekenis van het 
tafereel verduidelijkte en opriep tot boete.  
 
In 1694 “betaelt (de Sodaliteit) aen Guill. Van Heede en zyn broeder over gemaeckt te hebben 
zes nieuwe posteuren representeerende de Kroning O. Heeren, O.H. gevangen, OH in ’t 
witte, OH gegeeseld, OH in ’t hofken van Oliveten met den engel, OH in ’t graf (rek . sod.). 
In 1701 maakt Vigor Van Heede een nieuwe ‘Ecce Homo’ voor de processie. 
 
Zijn broer Willem voerde in opdracht van de Sodaliteit heel wat schilderwerken uit aan de 
staties: in 1701 (schilderen van berrien ( bakken waarop staties staan), 1719 ( schilderen en 
vergulden van ‘het Graf’1720 (schilderen van de berrien en vijf posteuren (Kroning en Hofken 
van oliveten), 1721 (schilderen van de berrie van de Kroning met de posteuren), 1722 
(schilderen van ‘hofken van Oliveten’), 1723 (schilderen van ‘O.H. gevangen), in 1726 ( 
schilderen van berrie en posturen van O.H. in ’t witte en verschilderen oude berrie van de 
geeseling), 1727 (verplakken van geraamte liggend in de kist van ‘de doden verrijzen’). 
 
Andere werken van de broers van Heede 

 Vigor van Heede 

 ‘Allegorisch portret van een man” Groeningemuseum Brugge (gesigneerd VIE) 

  ‘De geseling’ (1702)  Sint-Audomaruskerk Alveringem (gesigneerd) 

 ‘Golgotha’    Sint-Pieterskerk Lo 

 ‘Aanbidding der herders’  Steenkerke ; toegeschreven aan Vigor van   
     Heede 
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 ‘De lanssteek’   Steenkerke ; toegeschreven aan Vigor van   

     Heede 
 

 Willem Van Heede 
Jean-Baptiste Descamps, auteur van ‘La vie des peintres flamands, allemands et 
hollandais’ (1763) citeert ‘un seul (tableau), peu connu, mais que nous avons admiré plus 
d’une fois, représente le Martyre de Saint…… qu’on peut regarder comme l’épitaphe des 
deux frères, on y lit cette inscription: Vigor van Heede, fils de Jean, mort le 8 avril 1708, 
et Guillaume van Heede, son frère, mort le 10 décembre 1728. C’est l’ouvrage de 
Guillaume van Heede; il est placé au-dessus de l’entrée du Choeur en face de la sacristie, 
dans l’église de Sainte Walburge à Furnes) 
(De Potter echter vermeldt het schilderij ‘de verloren zoon’ door Vigor van Heede-een 
zeer groot tafereel dat hing buiten de ingang van het koor naer de zyde van de sacristie’  
(geschiedenis van Veurne, p.185) 
 
 

 Glasramen van Arthur Wybo (1868-1914) 
 
 
De Veurnse glazenier Arthur Wybo maakte vijf glasramen voor de ‘nieuwbouw’ van de Sint-
Walburgakerk. 

Vier van deze brandramen bevinden 
zich in de kapel van O.L.V. in Nood’ . Ze 
stellen – wat dacht U anders – taferelen 
voor uit het lijdensverhaal, nl.  
* ‘de oplegging van het kruis’ (met 
wapen van de familie Tack), 

  
* ‘de ontmoeting met de vrouwen van 
Jeruzalem’ 

  
* ‘Christus aan het kruis’ (met wapen 
van de familie de Spot- Vandermeersch) 

 
*  ‘de Piëta’. 

  
De glasramen dateren van 1908-1909. De link naar de vastenkruisweg en de Boetprocessie is 
duidelijk. 
 
Het vijfde glasraam werd in 1913 door A. Wybo vervaardigd en stelt de ‘vinding van het ware 
kruis voor door keizerin Helena’ . Volgens de legende werden drie kruisen gevonden. Bij het 
aanraken van één van deze drie kruisen werd een zieke vrouw bij wonder genezen. Hèt bewijs 
dat dit het kruis was van Jezus. 
 
Ook hier is er een duidelijke verwijzing naar de Boetprocessie.  De praalwagen met de 
uitbeelding van ‘het Hof van Constantijn en Helena’ maakte zeker deel uit van de 
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Boetprocessie tussen 1696 en 1737. In de jubileumprocessies van 1791, 1887 en 1937 duikt 
deze praalwagen telkens opnieuw op, hoewel de overheid in 1814 de Boetprocessie toeliet, 
maar zonder de praalwagen van Constantijn. 
 
Blijkbaar stoorde niemand zich aan het feit dat de pracht en praal van deze praalwagen – voor 
Helena werden echte juwelen gehuurd- niet strookte met de soberheid van de Boetprocessie. 
Ook C. Wybo, broer van de glazenier Arthur Wybo betreurde in 1912 ‘On a supprimé –
pourquoi? – le groupe de l’invention de la Croix par Ste Hélène et Constantin… ‘. 
 
Arthur Wybo voerde niet alleen enkele wijzigingen door maar vulde de processie ook aan met 
enkele nieuwe groepen. Mozes en David werden geschrapt als profeet en de groep van 
Koning David werd grondig gewijzigd. 
Nieuw waren Adam en Eva, Abel, Noach, Melchisedech en Job als voorafbeeldingen van 
Christus en de groep van Israëlieten. ‘De patriarken’  waren herkenbaar aan hun typisch 
attribuut, een procedé waarmee glazeniers zeer vertrouwd waren. Arthur Wybo 
‘vernieuwde’ ook de wagen van de hemelvaart die ca. 1960 uit de processie verdween. 
 
Camille Wybo (Veurne 1878-Doornik 1937), broer van Arthur,  publiceerde in 1912 ‘La 
procession expiatoire de Furnes’ . Dit ‘standaardwerk’ over de Veurnse Boetprocessie schetst 
niet alleen de evolutie van de Boetprocessie, maar C. Wybo doet ook voorstellen en 
formuleert kritische bedenkingen. In 1924 publiceerde hij  ‘Regelen der Sodaliteit  of 
Gezelschap van den Gekruisten Zaligmaker.  
 
 

 Het glasraam ‘ schenking van de relikwie van het H. Kruis door graaf Robrecht van Jeruzalem 
aan het kapittel van Sint-Walburga’ (1907 Gust Ladon Gent) in de zuidelijke dwarsbeuk. 
 
In de top ziet men de afbeelding van de relikwie van het H. Kruis; eronder de Veurnse leeuw 
en het wapen van het kapittel. Verder ziet men de overhandiging van de relikwie en de 
verering door het volk. Links wordt de legendarische storm afgebeeld. 

Een lokale hardnekkige traditie beweert dat de relikwie door de 
Vlaamse graaf Robrecht II aan Veurne werd geschonken bij zijn 
terugkeer van de eerste kruistocht in 1100.  
Deze legende vindt echter geen steun in de geschiedenis. 
Historici, o.a. J. Van Acker, stellen dat de relikwie waarschijnlijk 
door graaf Diederik van de Elzas (1128-1168) werd geschonken. 

 
Tot ca. 2005 werd de ‘relikwie van het H. Kruis’ slechts om de 50 
jaar meegedragen’. Sindsdien wordt deze ieder jaar 
meegedragen. 

 
De prachtige reliekhouder van het H. Kruis is eigendom van de 
Sint Walburgakerk en het kerkbestuur had aanvankelijk nogal 
wat bedenkingen over het inpassen van ‘de relikwie van het H. 

Kruis’ in de Boetprocessie omdat er geen enkele historische band was tussen de ‘relikwie van 
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het H. Kruis’ en de Boetprocessie. Een bijkomende reden was de broosheid van de pas 
gerestaureerde reliekhouder. 

 
Toch lijkt de aanwezigheid van deze kostbare relikwie van het H. 
Kruis in de Boetprocessie zeer gepast. Staat de ganse 
Boetprocessie immers niet in het teken van het Kruis? 
De relikwie van het H. Kruis en de bijhorende reliekhouder zijn 
dan ook de oudste ‘stukken’ die in de Boetprocessie worden 
meegedragen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sinds 2005 wordt ‘de relikwie van het H. Kruis’ ieder jaar meegedragen in de processie. 
 
C. Wybo verzuchtte reeds in 1912 ‘ Mais avant tout, qu’on expose, à la vénération des fidèles, 
immédiatement devant le Saint Sacrement, la précieuse relique de la vraie Croix.’  Na een 
eeuw is zijn wens in vervulling gegaan. 
 
De relikwie dreigde meerdere keren verloren te gaan. 
Tijdens de godsdienstoorlogen werd de relikwie in 1578 verborgen in het huis van de proost 
van het Sint-Walburgakapittel. Na de herovering van Veurne door de Spanjaarden in 1583 
werd de reliek weer te voorschijn gehaald. Kort daarna werd de relikwie ingepast in een 
schitterende reliekhouder. 
 
Tijdens de Franse revolutie smokkelde de kerkbaljuw Daversyn samen met zijn dochter het 
kleinood onder de neus van de Fransen weg naar Wulpen, waarna het via Brugge in 
Antwerpen arriveerde. Daarna werd de relikwie opnieuw naar Veurne gebracht om 
ingemetseld te worden in een muur van het huis van kapelaan Becqué in de Zuidstraat. Op 
15 mei 1808  werd het plechtig te voorschijn gehaald en teruggebracht naar de Sint-
Walburgakerk. 
In 1845 werden de edelstenen van de kostbare reliekhouder gestolen. De houder werd 
opnieuw opgesmukt met edelstenen dank zij de vrijgevigheid van de parochianen van Veurne 
en de toenmalige burgemeester L. Ollevier. 
 
Tijdens de eerste wereldoorlog werd de reliek verborgen in de onderaardse gang – 
vermoedelijk de toegang tot de ijskelder – in de motte van het stadspark, toen nog de private 
tuin van onderzoeksrechter Feys. 
 
 
Tenslotte werd de reliek tijdens de tweede wereldoorlog ingemetseld in de muur van een 
kelder van het ‘Pauwhof’, een hofstede in Eggewaartskapelle. Men vertelt dat de kelder vaak 
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onder water kwam, maar het waterpeil nooit hoger rees dan één steen onder de bergplaats. 
(J. Van Acker: Het Heilig Kruis in de Sint-Walburgakerk p. 32 (art. in ‘ De  Sint-Walburgakerk 
van Veurne, 1992). 
 
Sinds 1822 vertrekt de Boetprocessie vanaf de Sint-Walburgakerk. 
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 Lokaal van de Sodaliteit (Oude Beestenmarkt 15) (plan nr.9) 

 
 
 In de gevel is het wapen van de Sodaliteit aangebracht, gebeiteld door Willem Vermandere. 
Sinds 1972 wordt alle materiaal van de Boetprocessie opgeslagen in deze voormalige 
stadsboerderij. Ook het archief van de Sodaliteit wordt hier bewaard, samen met artefacten, 
waardevolle voorwerpen die ooit werden gebruikt in de processie. 
 
 
 

 
 

 Retabel voor het rustaltaar in de Zuidstraat 
 
 
Dit drieluik werd geschilderd door Georges Verschingel (1889-1922) in 1921 en werd 
gebruikt als retabel van het rustaltaar in de Zuidstraat. 
Het middenpaneel met Christus aan het kruis wordt gesitueerd op de Grote Markt te 
Veurne. Bij het kruis worden niet Maria en Sint-Jan afgebeeld, maar Georges Verschingel 
zelf met zijn vrouw Laura Bouten en zijn oudste dochter Elisabeth (genoemd naar koningin 
Elisabeth). Godelieve (° 1921) staat nog niet op het schilderij. 
Op het linkerpaneel schilderde Verschingel de openbare vastenkruisweg bij een statie in 
de Zwarte Nonnenstraat. 
 
Het rechterpaneel toont boetelingen en het H. Sacrament op het einde van de 
Boetprocessie. Het baldakijn is niet het baldakijn dat in de huidige processie wordt 
meegedragen. 
Verschingel was lid van de Sodaliteit. Niet te verwonderen dat heel wat werken taferelen 
uit het lijdensverhaal van Christus voorstellen. Vaak situeert hij deze scènes in een Veurns 
decor. Het Landhuis (vroeger gerechtshof) dient als decor voor de geseling of bespotting 
van Christus; het schilderij ‘Ecce Homo’ toont Jezus die door Pilatus aan het volk wordt 
vertoont op het balkon van hetzelfde gerechtshof.  
Dit procedé zien we ook hier. 
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 Pieta (1987) 

 
Ter gelegenheid van de jubileumprocessie van 1987 werd aan de Roeselaarse 
beeldhouwer Bert Van Utterbeeck de opdracht gegeven een nieuwe piëta te 
vervaardigen. Het eikenhouten beeld dat 250.000 Belgische frank kostte, werd 
gesponsord door de firma Coca-Cola. Het waardevolle ‘moderne’ beeld was geenszins in 
overeenstemming met de oude polychrome staties. Bovendien was het te zwaar om als 
statie te worden gedragen. In 2014 werd het schilderij van Jos Van Belleghem van onder 
het stof gehaald, gerestaureerd (€1028 ) en terug meegedragen in de processie in plaats 
van het houten beeld. 
 
 

 Oude Standaard van de Standaard 
 
J.Clou kocht de standaard in Antwerpen voor ‘22 ponden grooten Vlaams’ en schonk die 
aan de Sodaliteit. Op de standaard uit rode damast stond op de ene zijde de 
patroonheilige (Maria-Magdalena ?) geborduurd, op de andere zijde de H. Norbertus. De 
Standaard van de Sodaliteit was dan ook reeds aanwezig in de Boetprocessie van 1657. In 
1755  werd een nieuwe standaard gemaakt Een  standaard  die tot 2006 dienst deed, is 
vervaardigd uit paars fluweel; op deze standaard wordt in mooi borduurwerk Jezus aan 
het Kruis afgebeeld met Maria en Johannes. Daarnaast ziet men symbolen van de passie. 

In 2006 kocht de Sodaliteit een nieuwe standaard bij de firma Slabbinck uit Brugge voor 
€1558 €  

De Sodaliteit bezit momenteel 3 standaarden, waarvan de oudste uit rode zijde, een 
tweede uit paars fluweel en tenslotte de nieuwe standaard die sinds 2006 wordt gebruikt. 
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 Oude pijen in jute 

 

 Meubilair 
 
Eiken neogotische stoelen met wapen van de sodaliteit (1898).  
De oorspronkelijke lederen stoelen van de Sodaliteit staan in het kasteel Beauvoorde. 
 

 
 

 Thebaanse trompetten 
 

Deze trompetten werden in 1939 aangekocht 
voor de groep ‘Hosanna’. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Oude attributen, o.a. sententies die tot ca. 1970 werden meegedragen. 
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Algemene Info 

- De Boetprocessie is altijd gepland op de laatste zondag van juli en start  het Sint-Walburgaplein 

om klokslag 15u.30 

- De ‘Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker’ is organisator van de processie. Deze VZW telt in 2016  

nog 54 leden. E.H. R. Pollet is directeur van de Sodaliteit  en van de Raad van bestuur die 9 leden 

telt. Zij staan in voor het dagelijks bestuur onder de leiding van prefect Gilbert Vanlerberghe. 

- Wie wil deelnemen aan de processie schrijft zich vooraf in via de website van de Boetprocessie 

(www.boetprocessie.be) of stuurt een mail naar info@boetprocessie.be  

Over  Boetprocessiezondag 

- De dag start met de overbrenging van het Kruis van de Sodaliteit uit de Sint-Niklaaskerk naar de 

Sint-Walburgakerk. De groep sodales doet dit in processie onder het zingen van het lied ‘Eer aan 

het kruis’. 

 

 

 

 

 

 

 

- Om 10u.30 start de Eucharistieviering in de Sint-Walburgakerk. Bisschoppen en prelaten gaan die 

viering voor samen met E.H. R. Pollet, directeur van de Sodaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boetprocessie.be/
mailto:info@boetprocessie.be
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- Rond de klok van 13u. verzamelen ongeveer 1000 deelnemers 

aan de Boetprocessie in het Annuntiata-instituut of in de Sint-

Walburgakerk. De figuratie omvat ongeveer 600 mensen en er 

nemen ongeveer 400 boetelingen deel. De figuranten beelden 

vooral in de eerste helft van de processie taferelen uit het Oud 

en Nieuw Testament uit. Een 40-tal is een Engel die voor elk 

tafereel uit de processie stapt. Velen onder hen verduidelijken het tafereel in oud-Nederlands. 

- In de verscheidene lokalen van het Annuntiata-instituut worden de groepen figuranten verwacht 

om zich om te kleden en het eventuele attribuut van hun personage mee te nemen. Velen van 

hen woorden vooraf geschminkt en voorzien van pruik.  

 

- In de Sint-Walburgakerk worden de benodigdheden voor de boetelingen gestapeld: kruisen, 

opschriften, attributen, voorwerpen en de pijen. 
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- In de Sint-Walburagakerk verzamelen de boetelingen; ze zijn kruisdrager, drager van een 

attribuut of voorwerp, drager of trekker van een statie, drager van een opschrift. Ze doen dit 

anoniem door zich te kleden in een pij met kap. De kerk is dan ook alleen toegankelijk voor 

boetelingen en hun begeleiders sodales. 
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- De processie eindigt met de overbrenging van het Kruis van de Sodaliteit en het H. Sacrament 

naar de Sint-Niklaaskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: 

G. Vanlerberghe, J.-M. D’haenen 

Fotomateriaal: 

- Archief Sodaliteit 

- M. en J.M. D’haenen 

- Caerels photography 


