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Inleiding
Dit document werd opgesteld ter gelegenheid van het samenwerkingsproject „Musea in
de Zwinstreek‟, waar het thema voor 2008 „religieus erfgoed‟ is. Daar dit thema zeer
uitgebreid is, maken we de keuze voor „onroerend religieus erfgoed te Dudzele‟. Specifiek
bespreken we de kapelletjes (gedenk- en staakkapelletjes) en gevelnissen. We nemen
het gebied ten oosten van het Boudewijnkanaal dat reikt van de grens met Oostkerke tot
aan de wijk Kruisabele. Het is uiteraard onmogelijk om een volledige reconstructie te
maken van alle kapelletjes die ooit in Dudzele stonden of de gevels versierden. Velen
verdwenen bij het slopen van huizen, wegenwerken enz. De gevels van nieuwgebouwde
huizen kennen geen plaats meer voor muurnissen, ook de volksdevotie kent deze eeuw
een sterke achteruitgang. We maken ook een fietsroute langs de verschillende kapelletje
en deze route kan je kan terugvinden op onze website (www.degroenetente.be). Een
kleine tentoonstelling met nog wat meer informatie, alle foto‟s en enkele beelden gaat
van start op 6 juli 2008 in het heemkundig museum „De Groene Tente‟ en duurt tot het
einde van het jaar.

De Volksdevotie
`Volksdevotie`, ook `volksreligiositeit` of `volksvroomheid` genoemd, is het geheel van
religieuze gebruiken náást de sacramenten en sacramentalia, die aan te treffen zijn in
culturen die het rooms-katholieke geloof aanhangen. De verschillende elementen die tot
de volksdevotie behoren, zijn deels ontstaan uit het verspreiden van versimpelde kennis
voor ongeletterden, en daarmee een onderdeel van cultuur geworden. Een voorbeeld
hiervan is bijvoorbeeld de rozenkrans. Een ander deel is ontstaan uit het kerstenen van
culturele gebruiken en tradities (inculturatie) die oorspronkelijk weinig tot niets met het
christendom te maken hadden. Enkele voorbeelden van elementen uit de volksdevotie
zijn: verering van relieken, het bezoek aan heiligdommen, bedevaarten, processies, de
kruisweg, de rozenkrans, de Heilig-Hart-verering, de devotie tot de Heilige Familie ,
medailles.

bedevaartvaantje van Sint-Lenaart, één van de
oudste vaantjes van Vlaanderen

De bedevaarten naar Sint-Lenaart waren, zoals reeds gezien, zeer succesvol. De heilige,
die hier als volksheilige werd vereerd, was ook één van de 14 noodheiligen. Hij werd
aanroepen in geval van verlamming, rugpijnen, blindheid of een andere handicap. Hij
was ook de patroon van de krankzinnigen, de gevangenen (vandaar dat hij meestal staat
afgebeeld met kettingen) en van de kuipers. Dit bracht middelen op: er werden, naast
geldelijke bijdragen, ook verschillende soorten insignes, in koper of in zilver, verkocht. Er
werden ook bedevaartvaantjes te koop aangeboden. Daarop de tekst: “Comt pelgrims al
wie dat ge syt, naar Dudzeele St. Lenaert eeren, om door Godts help te syn bevryt, van
blindheyt, lamheyt en veel seeren”. Sint-Lenaart wordt afgebeeld als een diaken. In de
rechterhand houdt hij een open boek, in de linkerhand een paar boeien. Rondom liggen
of knielen gehandicapten. Achter hem hangen ex-voto‟s. De bedevaart was zo bekend
dat men vanuit Brugge door de “Sint-Lenaertspoorte” naar Dudzele kon.
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De meest luisterrijke ommegang van de streek was eveneens die van Dudzele. Eenmaal
per jaar was er de grote Sint-Lenaartommegang. Die had plaats de eerste zondag van
augustus. Dit is trouwens de oorsprong van Dudzele Kermis, die nog steeds op deze
datum plaatsheeft. De parochianen versierden wagens waarop taferelen uitgebeeld
werden. Ze droegen het baldakijn, het reliekschrijn, de beelden, de kruisen, de
lantaarns, de reus en de draak. Er was niet alleen de –religieuze- bedevaart en stoet, er
werd ook flink gefeest, de winkeliers zetten kraampjes op en de herbergen zaten vol.
De verering van Sint-Lenaart werd abrupt afgebroken in 1579 door de Geuzenberoerten,
dezelfde gebeurtenissen die eigenlijk het einde betekenden van de middeleeuwse kerk
met de plundering en de vernieling ervan, waarschijnlijk kort na het “uitwijken” (lees:
vluchten) van de deken en de kanunniken in juli 1581.
De oudste bedevaartvaantjes heeft men teruggevonden in Oost- en West-Vlaanderen;
respectievelijk te Evergem, te Lede, te Dudzele en te Gistel. In Lede en Dudzele kon men
toendertijd kiezen tussen een vestelke of een vaantje.

De Mariadevotie
Tijdens de vorige eeuw bloeit de Mariaverering. Welig,
weelderig, veelvormig en op onverwachte plaatsen.
Dagelijks worden honderden, zo niet duizenden
kaarsen
of
waxinelichtjes
bij
een
Mariabeeld
aangestoken. Bedevaartplaatsen worden overspoeld
door bezoekers. Tot de veertiende eeuw was er een
grote gevoelsafstand bij gelovigen als het om Maria
ging. Ze werd vooral vereerd door religieuzen als
moeder van God, als Zetel der Wijsheid.
Wanneer de steden opkomen, met de burgerij als
stuwende kracht, wordt Maria van haar voetstuk
gehaald en naar de mensen gebracht. Haar
moederschap
krijgt
een
menselijke
maat
en
Mariabeelden met Christus als kind gaan een rol spelen
in de volksdevotie. Het is opvallend hoeveel kapellen
en vooral Mariakapellen er in Vlaanderen voorkomen.
De Kelten die hier woonden, maar niet onze
voorouders
waren,
vereerden
Nehallenia,
de
moedergodin. Ze stellen een vrouw met hoofddoek
voor en een kind op de arm en soms een hoedje aan
haar voeten.

De Germanen, die wel onze voorouders waren vereerden
hun goden onder de Heilige Eik, de eerste
missionarissen die hier kwamen (onder andere
Guthago), vervingen de afgoden en hingen aan die
bomen Mariabeeldjes.
Vandaar de talrijke Mariakapelletjes in Vlaanderen. Maar
kapellen komen en verdwijnen. Niet elke huidige kapel
kwam op de plaats van een Nehallenia-altaar.
De devotie tot Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
ontstaat in 1852 in Frankrijk in verovert de wereld.
Nog bekender wordt Onze Vrouw van Lourdes, waar
Maria in 1858 aan Bernadette Soubirous verscheen.
Overal in katholieke streken werden nabootsingen van
de grot gebouwd met daarin beelden van Onze Lieve
Vrouw en Bernadette.
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Via onderstaande lijst maken we kennis met het nog bestaande en verdwenen religieus
erfgoed gevolgd door een detailbeschrijving.
Nog bestaand
1.
Beeldje Kindje Jezus met wereldbol in gevelnis aan woonhuis (Sint-Lenardsstraat
nr.6).
2.
Gebouw
oud-klooster
en
kapel
annex
school
De
Lenaard:
2 beelden: Mariabeeld en Sint-Gregorius (Sint-Lenardsstraat nr.58).
3.
Beeld Madonna met kind in muurnis aan het Schottenhof (Damse Steenweg nr.32).
4.
Mariabeeldje in staakkapelletje voor Kamiel Bil (net over de grens met Oostkerke
ter hoogte van huisnummer 3).
5.
Mariabeeldje in muurnis oprit woonhuis (Oostkerkestraat nr.4).
6.
Mariamonument (ter hoogte van Damse Steenweg nr.69).
7.
Mariabeeldje in houten muurkapelletje aan gevel woning (Damse Steenweg. 55 /
hoek Kleine Molenstraat).
8.
Heilig Hartbeeldje in gevelnis boven deuropening woonhuis (Westkapelse Steenweg
nr.119).
9.
Mariabeeldje in staakkapelletje aan de wissel (Westkapelse Steenweg ter hoogte
van huisnummer 87).
10. Mariabeeldje in gevelnis woonhuis (Westkapelse Steenweg nr.73).
11. Mariabeeldje in houten muurkapelletje boven deuropening woonhuis (Westkapelse
Steenweg nr.62).
12. Modern Mariabeeldje aan gevel woning (Dorpsplein nr.26).
13. Sint-Antoniusbeeldje in gevelnis zijkant woning (Dudzeelse Steenweg nr.614).
14. Mariabeeldje in muurnis van schuur boerderij Stroef (Koolkerkse Wegel nr.4).
15. Mariabeeldje in gevelnis woonhuis (Damse Steenweg nr.31).
16. Modern Mariabeeldje aan gevel woning pastoor (Amaat Vynckestraat nr.7).
17. Gedenkkapel van het H. Hart voor de gesneuvelden van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog (Westkapelse Steenweg).
18. Mariabeeld in muurnis zijgevel woonhuis (Hoek A. Vynckestraat/Westkapelse
steenweg).
19. Modern Mariabeeldje aan gevel woonhuis (Dudzeels Opperhof nr. 24/hoek
Herdersbruggestraat).
20. St. Jozef met kindje Jezus in nieuwe pilasternis (Koolkerkse Wegel nr.6).
21. Madonna met kind in muurgrot (Damse Steenweg nr.41).
22. Gekroonde Maria met gekroond Kindje Jezus in gevelnis schuur boerderij (Damse
Steenweg nr.98).
23. Mariabeeldje met kind in gevelnis woonhuis (Zomerlindestraat nr.2).
24. Mariabeeldje met kind in gevelnis woonhuis (Noordsterstraat nr.34).
Verdwenen herinneringen aan dodelijke ongevallen te Dudzele
a) Langs de Dudzeelse steenweg (voorheen: Bruggesteenweg)
1. Aan de bushalte ‟t Apertje (ter hoogte van huisnummer 660): gedenkmonumentje
in de vorm van een afgeknotte boom voor Constant Gielen gestorven op ?
2. Ter hoogte van huisnummer 401 (vroeger km-paal 4): staakkapelletje voor Louis
Monbaliu, stapte van de tram en werd aangereden door bromfietser Alphonse
Claeys, de “visgarde” en vervolgens door een auto overreden.
3. Ter hoogte van huisnummer 417: staakkapelletje voor Roger Timmerman,
overleden op ….. toen hij met een vriend achterop werd aangereden door een
auto.
b) Langs de Damse steenweg:
1. Iets voorbij het Mariamonument kant richting Damme stond een staakkapelletje
voor Alfons Brackx (1887-1907), verongelukt tijdens een oefenrit op een zware
motor.
Diverse verdwenen kapelletjes
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1.

2.

Sint Laureinskapel: deze kapel werd reeds in 1220 vermeld. Ze werd in 1823 nog
de kapel van Pathoeke genoemd, maar in 1839 was ze blijkbaar al verdwenen. Ze
moet ongeveer gelegen hebben waar de huidige Pathoekeweg overgaat in de
Kolvestraat.
Kapelletje Watergang: kapel aangeduid op een topografische kaart uit 1985.
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1. Beeldje Kindje Jezus met wereldbol in gevelnis aan woonhuis
Locatie: Sint-Lenardsstraat nr.6
Situatie 2011: bestaand

Dit beeldje stond vroeger in de slagerij van Vanderhaeghen (later Lievens).
Toen het huis werd gerenoveerd lieten de eigenaars het beeldje in een nis met de
authentieke gevelstenen inmetsen.

2. Gebouw oud-klooster en kapel annex school De Lenaard:
2 beelden: Mariabeeld en Sint Gregorius
Locatie: Sint-Lenardsstraat nr.58
Situatie 2011: bestaand

Beeld van Sint-Gregorius (boven ingang kapel oud
klooster).
Het was Amaat Vyncke zelf die dit beeld van SintGregorius liet vervaardigen door de Brugse beeldhouwer
Alfons Coelembier. Het beeld werd ingewijd met een
groot feest onder muzikale begeleiding van de
Xaverianenfanfare
op
29/09/1879.
Het beeld van Sint-Gregorius dat in het Heemkundig
Museum „de Groene Tente‟ staat is vermoedelijk ook van
de hand van dezelfde beeldhouwer gezien de treffende
gelijkenis.

De heilige Gregorius de Grote (Rome ca. 540 - Rome 604) was de 64ste paus van de
Katholieke Kerk. Hij bekleedde het pontificaat van 590 tot aan zijn dood in 604 en geldt
als één van de kerkvaders. Paus Bonifatius VIII verleende hem in 1295 de eretitel van
kerkleraar. Zijn feestdag is 3 september.
Gregorius staat bekend als een goede administrateur en organisator.
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De twee foto‟s hierboven tonen het Mariabeeld boven de ingang van het oorspronkelijke
woonhuis waarvan de benedenverdieping gebouwd werd door E.H. Amaat Vyncke. Na
1888 werd de bovenverdieping samen met het Sint-Lutgardisklokje bijgebouwd. Heden
doet het gebouw dienst als bureel voor het schoolhoofd.
3. Beeld Madonna met kind in muurnis aan het Schottenhof
Locatie: Damse Steenweg nr.32
Situatie 2011: bestaand

Mariabeeld (Madonna met kind) in de
schuurgevel langs de straatkant. Dit prachtig
beeldhouwwerk is een kopie van Pieter Pepers‟
werk (1730-1785) in de kathedraal te Brugge.

Pieter Pepers is, samen met Pulinx, de meeste
gekende
achttiende-eeuwse
Brugse
beeldhouwer. Hij is leerling van Pieter Van
Walleghem en van de academie. Van 1751 tot
1759 studeert hij aan de Parijse academie, waar
hij leerling is van Slodtz, die hij onder meer
helpt bij het werk aan de gevel van de SaintSulpicekerk te Parijs. Hij zou ook een marmeren
cupido gehouwd hebben voor Madame de
Pompadour. Terug in Brugge, waar hij in de
Smedenstraat woont, is hij vooral populair in
kerkelijke kringen.
Pagina 7 van 22

Het Schottenhof (niet te verwarren met het
Schottenkasteel) dateert van 1639 en is
gelegen op een met grachten omgeven terp
(herderswal). De drempel van het huis ligt
ruim 3 m boven die van de stallen.
Spitsbogige ingang (afgeschuinde kanten) van
Brabantse
zandsteen;
ernaast
kleine
steunbeer.
In de achtergevel zat een
korfboogingang (afgeschuinde kanten).
De
drie topgevels van het huis zijn met
vlechtingen versierd; de rechtergevel heeft
hoekblokken, in de linkergevel bevinden zich
twee oude schietgaten.
4. Mariabeeldje in staakkapelletje voor Kamiel Bil
Locatie: Damse Steenweg net over de grens met Oostkerke ter hoogte van huisnummer 3
Situatie 2011: bestaand

Op het bord staat te lezen: Bid voor de ziel van Kamiel
Bil, geboren te Dudzele op 10-1-1925. Hier laffelijk
vermoord op 21-12-1951.
Kamiel was melk gaan halen op een nabijgelegen
boerderij bij Gerard Van de Wiele die de herberg
„Kruiskalsijde‟ uitbaatte. Na wat gepraat trok hij
huiswaarts en hij werd plots getroffen door een kogel,
onmiddellijk gevolgd door nog 3 schoten die eveneens
raak waren. Er heerste in de streek grote verslagenheid
maar na intens speurwerk en ging men (op kerstdag)
over tot de aanhouding van Alfons Vermout, niet veel
later werd ook zijn broer Désiré aangehouden. De broers
hadden in de streek autobanden gestolen en Kamiel was
hiervan op de hoogte. Hij wist dus te veel en Alfons
beraamde het snode plan om Kamiel uit de weg te
ruimen, zijn broer Désiré bleek de uiteindelijke
uitvoerder van de moord.
5. Mariabeeldje in muurnis oprit woonhuis
Locatie: Oostkerkestraat nr.4
Situatie 2008: bestaand

Beeldje van Maria met blauwe sluier en gevouwen
handen met daarnaast een stenen stuk met kaarsje en
bloem in muurnis aan de rechterzijde van de oprit van
het woonhuis.
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6. Mariamonument
Locatie: Damse Steenweg ter hoogte van huisnummer 69
Situatie 2011: bestaand

Mariamonument (gebouwd in 1963)
Baron de Crombrugghe de Looringhe, die ook
eigenaar is van het Schottenhof, stelde een
stukje grond (spie) langs de Damse steenweg
in bruikleen aan de parochie om er een
monument op te richten ter ere van de H.
Maagd Maria.

De Mariadevotie was bloeiend te
Dudzele. Onder impuls van eerwaarde
heer De Visschere kwam dit monument
tot stand, mede dank zij enkele
vrijwilligers die er vele zaterdagen aan
gewerkt hebben (onder andere wijlen
Leopold Danneels). Het beeld is een
werk van Piet Waelkens.
Het monument was af tegen de
rozenkransenmaand van 1963.

De rozenkransenmaand:
Aan christelijke zijde werd de overwinning bij
de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571)
toegeschreven aan het bidden van de
rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk
als de krijgsmacht. Na de slag stelde Paus Pius
V officieel op 7 oktober een feestdag in als
gedachtenis van de overwinning op de
Ottomanen. Hierdoor gold vanaf dan de maand
oktober als rozenkransmaand binnen de
Rooms-katholieke Kerk.
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7. Mariabeeldje in houten muurkapelletje aan gevel woning
Locatie: Damse Steenweg nr.55 / hoek Kleine Molenstraat
Situatie 2011: bestaand

Kort na de 2de Wereldoorlog werden een drietal
muurkapelletjes vervaardigd door de KAJ van
Dudzele vermoedelijk onder impuls van hun
toenmalige proost E.H. Traen.
Langs de
Dudzeelse steenweg (rechtover café „In de
Stad Damme‟), de Damse steenweg (nr. 55)
en vermoedelijk de Westkapelse steenweg
werd telkens een houten muurkapelletje
geplaatst.
De uitvoerders waren ondermeer: Leo Proot
(timmerwerk), Henri Pauwaert (metaal), Fons
Raes en nog anderen. Er rest op vandaag nog
één exemplaar te zien.

8. Heilig Hartbeeldje in gevelnis boven deuropening woonhuis
Locatie: Westkapelse Steenweg nr.119
Situatie 2011: bestaand

9. Mariabeeldje in staakkapelletje aan de wissel
Locatie: Westkapelse Steenweg ter hoogte van huisnummer 87
Situatie 2011: bestaand
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10. Mariabeeldje in gevelnis woonhuis
Locatie: Westkapelse Steenweg nr.73
Situatie 2011: bestaand

11. Mariabeeldje in houten muurkapelletje boven deuropening woonhuis
Locatie: Westkapelse Steenweg nr.62
Situatie 2011: bestaand

Meerdere inwoners bouwden een nieuwe woning na WO
II en plaatsten een simpel stenen Mariabeeldje in een
gevelnis of in een houtenkapelletje. Dit is ondermeer te
zien in: Westkapelse Steenweg huisnrs. 62, 73 en 117
en Damse Steenweg 31.
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12. Modern Mariabeeldje aan gevel woning
Locatie: Dorpsplein nr.26
Situatie 2011: bestaand

Eind de jaren ‟60 deed de lokale KWB samen met „de Vrienden van Lourdes‟ een actie om
de Mariaverering in Dudzele nieuw leven in te blazen.
Moderne kunststoffen
Mariabeeldjes werden te koop aangeboden om boven de voordeuropening op te hangen.
Vandaag resten er nog drie exemplaren te zien in ons Dudzeels straatbeeld.

13. Sint-Antoniusbeeldje in gevelnis zijkant woning
Locatie: Dudzeelse Steenweg nr.614
Situatie 2011: bestaand

Pagina 12 van 22

De hoeve met daaraan palend de vroegere herberg “‟t Halve Maantje” tot 1933 wordt
sedert 1935 bewoond door Michel Danneels en vrouw. In 1947 metselde hij een muurnis
afgeboord met faïencetegeltjes in de zijgevel van het koestal en plaatste er een beeldje
van Sint-Antonius in. Dit beeldje is jammer genoeg beschadigd door de tand des tijds
maar zijn brave echtgenote toverde voor de foto een plastieken Antonius te voorschijn.

14. Mariabeeldje in muurnis van schuur boerderij Stroef
Locatie: Koolkerkse Wegel nr.4
Situatie 2011: bestaand

Mariabeeldje in muurnis van de schuur is achter glas langs de straatzijde zichtbaar.
Hoeve “Klein Steentje” Losstaande hoevegebouwen: huis (17de eeuw) – stal haaks op
schuur – met stal. Het huis heeft een korfboogingang waarboven een dakkapel met een
luikopening in korfboognis; ingang en nis hebben afgeschuinde kanten. De woonkamer
heeft moer- en kinderbalken; de hoogkamer – langs de achtergevel gelegen – bezit nog
twee ingewerkte houten bedsteden (bedkoetsen).
De schuur heeft een korfboogdoorrit en is tweemaal gedateerd 1787.
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15. Mariabeeldje in gevelnis woonhuis
Locatie: Damse Steenweg nr.31
Situatie 2011: bestaand

16. Modern Mariabeeldje aan gevel woning pastoor
Locatie: Amaat Vynckestraat nr.7
Situatie 2011: bestaand
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17. Gedenkkapel van het H. Hart voor de gesneuvelden van de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog
Locatie: Westkapelse Steenweg naast de kerk
Situatie 2011: bestaand
De devotie tot het Heilig of Allerheiligst Hart van
Jezus is een uitdrukking voor een specifieke
spiritualiteit, zoals deze in de Rooms-katholieke Kerk
vorm krijgt. De verering van Jezus Christus krijgt vorm
vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden
gesymboliseerd door Jezus' Hart. Een passage uit het
Evangelie naar Johannes, waar Jezus' zijde door een
lans doorboord werd, waaruit bloed en water
stroomden, speelt in deze mystieke vroomheid een
grote rol. Daarbij is het hart van de Gekruisigde
doorboord en bron van de sacramenten en van de Kerk.
Het Hart van Jezus wordt in de kunst gewoonlijk
afgebeeld als een geopende borstkas met daarin een
bloedrood hart met een vlam. Het hart staat voor de
persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam
de Liefde en Barmhartigheid representeert.

De gedenkkapel werd gebouwd in 1919 naar ontwerp
van
architect
René
Cauwe
(Brugge).
Het is een Neogotische kapel met schip en driezijdig koor
afgedekt met leien zadeldak. Verankerde rode
baksteenbouw,
vooren
zijgevel
voorzien
van
steunberen
afgedekt
met
arduinen
dekstukken.
Bekronende kruisbloem. Hoofdgevel met rechthoekige
plaat van zandsteen met opschrift "1914-1918 / 19401945"
opengewerkt
met
tudorboogdeur
en
spitsboogvenster met bakstenen maaswerk en glas-inloodramen. Gelijkaardige vensteropeningen in de andere
gevels.

Interieur: houten tongewelf, bepleisterde muren met
twee veelhoekige halfzuilen in het schip en twee in apsis.
Bevloering deels in mozaïek. Altaar op een arduinen
trede
voorzien
van
mozaïekbevloering.
Twee
blindvensters met hardstenen tekstplaten met namen
van de slachtoffers, bekronend kruis.
Dat iedere stad of dorp zijn tol betaalde tijdens de eerste
wereldoorlog is een feit, Dudzele betaalde zijn tol met 19
jonge mensen. De gemeenteraad van Dudzele van 30
juli 1919 besliste éénparig een gedenkkapel te laten
bouwen ter nagedachtenis van deze mensen. De kapel
werd ingewijd op 6 juli 1920. Louis Vanzandweghe
en zijn zoon Kamiel bouwden de kapel.
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Dit unieke kader met de 19 namen van gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog zou
in de hoogste klas van de gemeentelijke jongensschool gehangen hebben. Bij het slopen
van de school nam toenmalig directeur Jerôme Slembrouck dit kader mee en zo kwam
het (als gift) in het bezit van ons museum.
De namen zijn:
Bodyn Gustaaf, Waalhem 27 september 1914;
Danneels Edmond, Kales 25 december 1914;
Danneels Edward, Mechelen 28 september 1914;
De Backer Amand, Melissant 12 december 1914;
Declerck Juliaan, Nazaret 7 oktober 1914;
Desticker Firmin, Passendale 28 september
1918;
Lannoye
Jerôme,
Ramskapelle-inNieuwpoort 30 oktober 1914; Lannoye Louis,
Hoogstade 8 december 1914; Mus Gustaaf, Gent
11 augustus 1916; Pypers Pieter, De Panne 4
november 1918; Scherpereel Louis, Boitshoeke
23 oktober 1914; Stroef Constant, St.Lumaire
(Fr.) 17 augustus 1915; Timmerman Louis,
Cannes (Fr.) 13 juli 1915; Vandendriessche
Willem, 18 oktober 1914; Vandeweghe Camiel,
Brugge 7 november 1918; Van Rafelghem
Cyriel, Boortmeerbeek 14 september 1918; Van
Rafelghem Edmond, Antwerpen 6 maart 1919;
Vereecke Joseph, Kaaskerke 25 november 1916
en Wintein Omer, Beveren a/d Ijzer 5 december
1918.
Namen van gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog werden in de hardstenen platen
bijgekapt. Ze zijn: Van Den Bruane L. en De Sutter Andr.

De gedenkkapel is gedurende de lente en de zomer open voor bezoekers en indien je
toch voor een gesloten deur mocht komen te staan kan je op de deur een
telefoonnummer vinden of de sleutel halen aan de overzijde van de straat bij André
Vermeire.
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18. Mariabeeld in muurnis zijgevel woonhuis
Locatie: Hoek Amaat Vynckestraat / Westkapelse Steenweg
Situatie 2011: bestaand

19. Modern Mariabeeldje aan gevel woonhuis
Locatie: Dudzeels Opperhof nr. 24/hoek Herdersbruggestraat
Situatie 2011: bestaand

Eind de jaren ‟60 deed de lokale KWB samen met „de
Vrienden van Lourdes‟ een actie om de Mariaverering in
Dudzele nieuw leven in te blazen.
Moderne
kunststoffen Mariabeeldjes werden te koop aangeboden
om boven de voordeuropening op te hangen. Vandaag
resten er nog drie exemplaren te zien in ons Dudzeels
straatbeeld.
In ons museum hangt er nu ook een exemplaar die
vroeger boven de woning van Leopold Danneels hing in
de Dudzeelse Steenweg nr.535 en later in de Stokerij
nr.1 (Yvonne Veys).
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20. St. Jozef met kindje Jezus in nieuwe pilasternis
Locatie: Koolkerkse Wegel nr.6
Situatie 2011: bestaand

21. Madonna met kind in muurgrot
Locatie: Damse Steenweg nr.41
Situatie 2011: bestaand

Beeld van Madonna met kind (muurgrot) woning Damse Steenweg 41 (Paul COBBAERT
(voorheen lanbouwmachines Vanderyse)).
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22. Gekroonde Maria met gekroond Kindje Jezus in gevelnis schuur
Locatie: Damse Steenweg nr.98
Situatie 2011: bestaand

Beeld van gekroonde Maria met gekroond Kindje Jezus in
gevelnis schuur van boerderij (niet zichtbaar vanop
straat), beeld werd al eens bijgeschilderd. Damse
Steenweg 98 bij Kris en Cindy VANDERYSE-TOMMELEIN.

23. Mariabeeldje met kind in gevelnis aan woonhuis
Locatie: Zomerlindestraat nr.2
Situatie 2011: bestaand

Mariabeeldje met kind in gevelnis achter glas boven
deuropening van boerderij Omer Gardeyn langs de
Zomerlindestraat 2.
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23. Mariabeeldje met kind in gevelnis aan woonhuis
Locatie: Noordsterstraat nr.34
Situatie 2011: bestaand

Mariabeeld met kind in gevelnis van woonhuis van de
familie
BARREMAECKER-BRUSSELLE
langs
de
Noorsterstraat 34.
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Staakkapelletje verongelukte scholier
Locatie: langs de Brugse Steenweg bij kilometerpaal 4
Situatie 2008: verdwenen

Hier stond een staakkapelletje ter herinnering aan een scholier die bij het afstappen van
de bus werd doodgereden. De kapel werd nog wel aangeduid op een topografische kaart
uit 1983.

Kapelletje
Locatie: Watergang
Situatie 2008: verdwenen

Kapel aangeduid op een topografische kaart uit 1985. Geen verdere gegevens bekend.

Staakkapelletje Brackx
Locatie: iets voorbij het Mariamonument kant richting Damme
Situatie 2011: verdwenen

Even voorbij de scherpe bocht op „De Jager‟
stond
links
van
de
weg
een
mooi
staakkapelletje. Er stond te lezen: „1887 – 1907
Bid voor Alf. Brackx‟. De Brackxen waren
fietsenhandelaars en introduceerden te Dudzele
de zware motor, wat Alfons noodlottig werd. Het
kapelletje verdween in de eerste helft van de
jaren 1990.
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Heemkundig Museum “de Groene Tente”
Amaat Vynckestraat (ingang via dreef naar sportvelden), 8380 Dudzele.
- open elke eerste zondag v.d. maand (uitgez. januari) van 14-18 uur
- voor groepen tot 20 personen: op afspraak
Website: www.degroenetente.be

Meer info
Heemkring Dudzele vzw
p.a.
DANNEELS Karel
Dudzeels Neerhof 20, 8380 Dudzele
tel: 050 59 96 79; gsm: 0497 46 26 68
e-mail: karel@degroenetente.be

Geraadpleegde bronnen
“De Zwinstreek” van Luc Devliegher
“Gids voor de Zwinstreek” van Johan Ballegeer
“Dudzele in oude prentkaarten” van Johan Ballegeer en Pol Danneels
“Ratte Vyncke” van Lode Monbaliu
Heemkundige Kring „de Vrienden van het Ambacht Dudzele‟
Archieven “Brugsch Handelsblad”
Wikipedia (Encyclopedie op het internet)
Tijdschrift “Rond de poldertorens”
“1888-1988 van Sint-Gregoriusschool tot De Lenaard” van Eric Snauwaert
Mondelinge overlevering en getuigenissen van Dudzelenaren
Foto‟s: © Dirk Pieters en Hans Strubbe
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Onroerend religieus erfgoed te Dudzele
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