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Materiaal
Gepatineerd brons op sokkel in arduin
Spreuk
“Onze Lieve Vrouwe van Rozebeke gebenedyd Maria jij aldaar de
Patroonerse zyt Wij bedanken U, bevryd Uw dienaren tesamen Van
Pest, Oorlog, Dierenlijd inder Eeuwigheid Amen.”
Situering
Rozebekeplein te Rozebeke

Ommegang is het “rondgaan als rite” terwijl een kerkelijke processie
betekent “het rondgaan met het Allerheiligste”. In de Rooms-Katholieke kerk ontstonden verschillende
soorten processies die alle openden met het dragen van het kruis. Daarom werden openbare processies
belijdenissen van geloof of liturgische processies genoemd. Een ommegang, in afwijking van een
traditionele processie, kreeg ook nog een andere invulling. Zo spreekt men van de ommegang doen of gaan.
De ommegang doen betekende concreet dat men verschillende kapelletjes of staties bezocht langs een
vooraf uitgestippelde weg en volgens een welbepaalde volgorde, meestal in een landelijke omgeving.
De viering van O.L.Vrouw in Rozebeke bestaat uit een noveen die begint de eerste zondag na het feest van
O.L.Vrouw Bezoeking dat op 2 juli valt. Vanaf de vermelde zondag heeft dagelijks de aloude begankenis
naar Rozebeke plaats. Voor de aanvang van de hoogmis brachten de bedevaarders mandjes met rozen mee
die door de pastoor gewijd werden. Deze wijding maakte van de aangebrachte rozen symbolisch “gewijde
rozen van Rozebeke”. Deze traditie was het gevolg van een verkeerde betekenis die men aan de naam
gegeven had, namelijk “de beek der wilde rozen”. Etymologisch komt de naam van het Germaanse “Rausa
(riet)” + “baki (beek)”. De hoogmis wordt gevolgd door een processie met het beeld, driemaal rond de kerk.
Op het einde volgt de zegening met de relieken van O.L.Vrouw en de Hl. Macharius, eveneens aanroepen
tegen de pest net zoals de O.L.Vrouw die ook nog tegen roos en brand in het vlas aanroepen werd. Deze
ceremonie herhaalt zich elke dag van de noveen, maar telkens met andere groepen bedevaarders uit de
omliggende dorpen. De laatste zondag wordt de noveen besloten om 3.30 u. met een plechtig lof en een Te
Deum. Uiteindelijk volgt dan de plechtige ruiterommegang. Op de kop rijden de ruiters van Rozebeke. De
ommegang loopt langs vijf kapellen en na de aankomst rijden de ruiters per gemeente, driemaal in draf rond
de kerk. Net zoals de meeste onder de ommegangen was ook deze van Rozebeke bekend om de uitreiking
van een vaantje met daarop de afbeelding van de O.L.Vrouw, de kerk en de aanbidding door bedevaarders
onder meer kreupelen en zieken.
Op het prachtige kerkplein tegen de witte kerkhofmuur staat het monument gewijd aan de
ruitersommegang, die we hoger beschreven hebben. Het vertoont drie ruiters te paard, vooraan een zwaar
Belgisch trekpaard waarop een ruiter in de traditionele boerenkledij uit de 18e eeuw. Met de linkerhand
ment hij het paard, de teugels strak in de hand, met de rechterhand houdt hij een standaard vast met in zijn
top het klassieke driehoekige bedevaartvaantje. Achter hem volgen twee ruiters zij aan zij, elk op een
halfbloedpaard en gekleed zoals de huidige ruiters met rijbroek en het klassieke petje. Dit standbeeld heeft
een dubbele betekenis: de paarden achter elkaar om een beeld van een processie of ommegang weer te
geven en de twee soorten paarden om de evolutie in het gebruik van het zware boerenpaard naar het
lichtere halfbloed rijpaard te symboliseren. Op de voetplaat die het ruiterbeeld draagt zijn enkele bosjes
rozen aangebracht, symbolisch verwijzend naar de rozenprocessie. Op de arduinen sokkel staat
onderstaande tekst gebeiteld die op de oude vaantjes en bidprentjes aangebracht was als smeekgebed.
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