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Sinds maart 2014 mag u van Volkskunde West-Vlaanderen vzw op gepaste tijd een nieuwsbrief
in uw mailbox verwachten. Wij hopen u op deze manier beter en sneller te informeren over
onze activiteiten.
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1. Van Delft tot Desvres
Uitstap Volkskunde West-Vlaanderen 19 mei 2018

Mark Adriaen, ondervoorzitter van Volkskunde West-Vlaanderen, is een van de
initiatiefnemers en voornaamste bruikleengevers voor de tentoonstelling Van Delft tot
Desvres. Van april tot oktober 2018 tonen zes musea in Frans-Vlaanderen faiencetegels en
andere faience van de 16de tot de 19de eeuw, afkomstig uit de collecties van Mark, Piet
Swimberghe en de musea zelf. Elk museum koos een andere invalshoek. Wie de zes musea
aandoet, krijgt een breed overzicht van vier eeuwen aardewerk uit belangrijke
productieplaatsen in Nederland, België en Noord-Frankrijk. Mark Adriaen nodigde Volkskunde
West-Vlaanderen uit om samen met hem een bezoek te brengen aan drie van de zes locaties
op zaterdag 19 mei 2018. De 23 deelnemers aan de uitstap hebben genoten van de mooie
musea, de boeiende tentoonstellingen, de deskundige uitleg van Mark en de gezellige sfeer.
De eerste halte was het Musée Benoît De Puydt in Bailleul (Belle), waar conservator Hedwig
Van Hemel ons hartelijk onthaalde. In Bailleul draagt de tentoonstelling de titel “De odyssee
van de tegel, van de Middellandse Zee tot de Noordzee”. De expositie toont de internationale
invloeden die de Nederlandse faienceproductie, van Delft en Friesland, tot in het centrum van
Noord-Frankrijk, heeft ondergaan.
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Van de Antwerpse majolicaproductie in de zestiende eeuw, geïntroduceerd door Italiaanse
faiencebakkers, tot de Delftse keramiek die het Chinees porselein van de Ming-dynastie met
wit en blauw decor tracht te imiteren. Het Verre Oosten inspireert ook de motieven en
versieringen die je aantreft op de faience, die in de 18de eeuw in Vlaanderen en NoordFrankrijk wordt geproduceerd. Het Musée Benoît De Puydt focust op een aantal bijzondere
iconografische motieven zoals de weergave van dieren, fantastische wezens, mythologie en
zeegezichten. Het museum zelf, gegroeid uit een privéverzameling, is ook een parel met 16deeeuwse Vlaamse sculptuur, enkele kunstige Antwerpse kabinetten, goud- en zilverwerk en
enkele bijzondere schilderen uit de Vlaamse, Franse en Nederlandse school.

Na al deze verrijkende voeding voor de geest, was het tijd
om ook de magen te vullen. Dit deden we in het
Restaurant Le roi du Potje vleesch in Godewaersvelde.
Een betere locatie had Mark niet kunnen kiezen voor een
gezelschap van volkskundeliefhebbers. Het restaurant is
gevestigd in een oude beenhouwerij. Het decor bestaat
uit antiek keukengerei, oude verpakkingen en andere
voorwerpen die verwijzen naar het volkse leven van
weleer. Geen enkele stoel is dezelfde, geen enkele tafel
is dezelfde en de koffie wordt geschonken in
grootmoeders tasjes.

Volkskunde West-Vlaanderen vzw p.a. Volkskunde Balstraat 43 8000 Brugge

-4-

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN – MENGELMAREN

2018-2

Eveneens in Godewaersvelde ligt het Musée de la vie frontalière. Conservator Patrick Talleu
heette ons er welkom en vertelde kort, maar met veel enthousiasme en humor over
smokkelaars en douaniers, die het leven in dit grensplaatsje vroeger kleurden. Daarna nam
Mark het woord over om toelichting te geven bij de tentoonstelling, die hier een erg
persoonlijke toets heeft. Uitgangspunt is namelijk het verhaal van veearts Hendrik Adriaen,
grootvader van Mark en stichter van de collectie Adriaen, met tal van objecten en
documenten uit het familiearchief. Hendrik Adriaen is geboren in 1886 en oefende het beroep
uit van veearts, eerst in Vlamertinge en daarna in Poperinge. Al heel vroeg heeft hij interesse
in archeologie, heemkunde (Westhoek) en antiquiteiten. Hij legde een indrukwekkende
verzameling aan van archeologica, archiefdocumenten, gebruiksvoorwerpen en uiteraard
aardewerk. Door zijn beroep kwam hij op veel plaatsen, ook in Frans-Vlaanderen, en soms liet
hij zich bijvoorbeeld betalen met een oude schotel. Niet alleen het bezit vond hij belangrijk,
voor hem was verzamelen redden wat anders verloren ging. Van elk belangrijk object maakte
hij een nauwkeurige wetenschappelijke beschrijving en tekening. Hij hield in zijn streek ook
voordrachten over oude beroepen en geschiedenis, om de bevolking voor het erfgoed te
sensibiliseren.
De verzamelmicrobe en de interesse voor de geschiedenis van de Westhoek gaf Hendrik door
aan zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zodat gesproken kan worden van vier
generaties verzamelaars. Enkele Adriaens’en zijn bij het bezoek van Volkskunde WestVlaanderen ook aanwezig. Samen met hen bewonderen we mooie en zeldzame tegels en
ander aardewerk van de Brugse keramist en beeldhouwer Hendrik Pulinx en nog andere
merkwaardige voorwerpen die elk een bijzonder verhaal vertellen over de totstandkoming
van de collectie Adriaen.
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Laatste halte is het Musée des Augustins in
Hazebrouck, gevestigd in een voormalig
augustijnenklooster. Conservator MarieFlore Cocq heet ons welkom. De
tegeltentoonstelling is opgesteld in de
Vlaamse keuken. Twee tegelcomposities,
ingebouwd in de muur, maken deel uit van
het vaste decor. De focus ligt hier op de
iconografie en de invloed die uitging van de
schilderkunst op de tegelschilders. Uit de
eigen collectie en uit de verzamelingen van
Mark Adriaen en Piet Swimberghe koos het
museum tegels met bijbelse en religieuze
taferelen, menselijke figuren, dieren en
architecturale motieven (molens, kastelen,
kerken...). Verwonderd keken we naar de
soms complexe composities op kleine
tegels, die getuigen van het meesterschap
van de faienceschilders. Een mooie afsluiter voor een boeiende reis langs drie Noord-Franse
musea. De deelnemers trokken terug huiswaarts met een hele bagage aan faiencekennis en
velen kozen er ook voor om nog na te genieten met de aankoop van de lijvige en mooi
geïllustreerde tentoonstellingscatalogus.
Alle tentoonstellingen zijn nog te bezoeken tot minstens half september, uitgezonderd die in
het Musée de l’hôtel Sandelin in Saint-Omer, die op 29 juli beëindigde. Een aanrader, evenals
de publicatie ‘Van Delft tot Desvres’, dat te verkrijgen is op elke locatie en ook in het
Volkskundemuseum in Brugge voor het luttele bedrag van € 12,50.

Meer info: https://delft-desvres.fr/
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2. Onze Lieve-Vrouw Lichtmis (deel 2)
Door Luc Penninck
Op donderdag 1 februari 2018 gaf Luc Penninck, bestuurslid van Volkskunde West-Vlaanderen,
een Zwarte Katsessie over Maria Lichtmis. In de vorige nieuwsbrief verscheen al het eerste deel
van het verhaal dat Luc toen bracht: van het Keltische Imbolqfeest tot de Griekse
Demeterfeesten. In deel 2 verhaalt Luc Penninck over de Romeinse en vroegchristelijke feesten
bij het ontluiken van de lente.

Romeinse Amburbalefeest
De Romeinen hielden begin februari zuiveringsrituelen en verzoeningsfeesten. In de
republikeinse kalender was februari de laatste maand van het jaar. In die maand vond het
Amburbalefeest plaats, in oorsprong een vuurfeest. Daarbij trokken de mensen met
brandende fakkels door de straten. Deze traditie bestond al in de 5de eeuw vóór Christus.
Tijdens dit jaarlijks evenement offerden de Romeinen aan Pluto en andere goden, en eerden
zo hun voorouders. Ze vierden daarbij dat Proserpina, dochter van de vruchtbaarheids- en
graangodin Ceres, de helft van het jaar vanuit de onderwereld terug op aarde mocht
terugkeren. Tegelijkertijd werd de naderende lente en de terugkeer van het licht gevierd.
In 45 vóór Christus werd door toedoen van Julius Caesar de juliaanse kalender ingevoerd. Het
jaar begon voortaan op 1 januari, in plaats van op 1 maart. Sommige Oosters-Orthodoxe
kerken gebruiken nog steeds de juliaanse kalender en lopen momenteel 13 dagen achter op
de gregoriaanse kalender.
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Vroegchristelijke lichtmisviering
De vroegste sporen van een christelijke lichtmisviering zijn terug te voeren tot Jeruzalem in
de jaren 381-384. Dit gebeurde met een lichtprocessie naar de Constantijnse Basiliek van de
Wederopstanding, beter bekend als de Heilige Grafkerk.
In de eerste helft van de vierde eeuw werd de vooravond van 15 februari, uitgeroepen tot de
40 dagen van de openbaring van Christus. Men ging er toen nog van uit dat 6 januari Christus’
geboortedag was. Eveneens op 15 februari werd het Romeinse Lupercaliafeest gevierd, een
dodenfeest dat gepaard ging met reinigings- en vruchtbaarheidsrituelen.

De Romeinse keizer Constantijn bracht de geboortedag van Christus naar 25 december.
Hiermee verschoof ook de rituele reiniging van Maria, 40 dagen na de geboorte van Christus,
van 14 naar 2 februari. De Mariaverering speelde in deze periode een belangrijke rol in
Jeruzalem en Rome. Haar reiniging en verzoening werden met een grote dankprocessie
gevierd. Het Lupercaliafeest werd verboden en in 544 werd het kerkfeest van Maria’s
zuivering ingesteld. In 689 ging in Rome de eerste nachtelijke ommegang van Lichtmis uit. In
701 werd het feest officieel opgenomen in de christelijke kalender.
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De reiniging volgens de Joodse wet
Het reinigingsfeest in het Westen heeft een opgewekt karakter, in tegenstelling met het
eerder negatieve karakter in het Jodendom.
Bij leviticus 12,2-4 lezen we het volgende: De Heer sprak tot Mozes: “Zeg tegen de Israëlieten
wanneer een vrouw een kind krijgt en het is een jongen, dan is zij zeven dagen onrein, net als
tijdens de menstruatie. Op de achtste dag moet men de voorhuid van het kind besnijden.
33 dagen duurt het voor zij rein is van het bloed van de geboorte. Zij mag niets aanraken wat
heilig is en niet naar het heiligdom gaan tot de dag van haar reiniging is aangebroken. Heeft
zij een meisje ter wereld gebracht, dan is zij twee weken onrein, net als tijdens de menstruatie.
66 dagen duurt het voor zij rein is van het bloed van de geboorte. Wanneer na de geboorte
van een zoon of dochter, de dag van haar reiniging is aangebroken, moet zij de priester bij de
ingang van de tent van samenkomst, een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbieden, en
een duif en een tortel als zondeoffer. De priester offert het, staande voor de Heer en voltrekt
voor haar de verzoeningsrite. Dan is de bron waaruit haar bloed gevloeid is, weer rein. Dit is
de wet op de vrouw die een kind heeft gekregen, een jongen of een meisje. Kan zij geen
schaap betalen, dan mag zij ook twee tortels of duiven meebrengen, één voor brandoffer en
één voor het zondeoffer”. Volgens de oude Joodse voorschriften, was een moeder na de
geboorte van een zoon 40 dagen onrein, in het geval van een meisje tweemaal 40 dagen.
Op 2 februari wordt in de christelijke traditie het feest van de Bijbelse gebeurtenissen in de
tempel gevierd, op de 40ste dag na Jezus’ geboorte: de herdenking van de opdracht van de
Heer in de tempel, en het zuiveringsoffer dat Maria volgens de Joodse wet moest brengen.
Vandaar de Latijnse naam: Purificatio Mariae. Volgens het Joodse voorschrift trokken Maria
en Jozef naar Jeruzalem om hun eerstgeborene van het mannelijk geslacht aan God toe te
wijden.
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In 385 werd voor het eerst in Jeruzalem de opdracht van Jezus in de tempel gevierd. In 496
werd daar het feest van de zuivering van Maria aan toegevoegd. De kaarsenwijding werd in
het jaar 701 ingevoerd.
De oosterse christenen spreken van het feest van de “ontmoeting van Onze Heer en
Verlosser”. Bij hen is het ook altijd een Jezusfeest gebleven. Dit feest heeft plaats op 15
februari. Het Orthodoxe kerstfeest heeft in 2018 plaats op 7 en 8 januari, volgens de Juliaanse
kalender. In de Westerse kerk werd het een Mariafeest met de klemtoon op de tempelgang
en zuivering van Maria. De tempelgang was ook een dankzeggingsfeest. Na het tweede
Vaticaans Concilie, werd de klemtoon verlegd op het Jezuskarakter van het feest.
Wordt vervolgd…

3. Verslag Zwarte Kat sessie “Kapelletjes in West-Vlaanderen” door
Valentin Degrande
Door Geert Souvereyns
Meimaand is Mariamaand. Daarom vond Volkskunde West-Vlaanderen het gepast om op de
Zwarte Kat sessie van 17 mei Valentin Degrande aan het woord te laten over kapelletjes in
West-Vlaanderen. Velen daarvan zijn immers toegewijd aan Maria.
Valentin Degrande is van bij de oprichting van Arsbroek in 1983 actief betrokken bij de werking
van deze heemkundige kring in Assebroek. Hij publiceerde tal van artikels in het jaarboek van
Arsbroek over de lokale geschiedenis. Zijn eerste magnus opus was het boek 'Waar men gaat
langs West-Vlaamse wegen' over kapelletjes in West-Vlaanderen dat in 2008 verscheen. 10
jaar lang spoorde hij kapellen in onze provincie op. Hij fotografeerde ze en onderzocht hun
geschiedenis: waarom ze werden opgericht, welke legenden errond bestaan, hoe men tot de
naamgeving kwamen, enz. In 2012 publiceerde hij een zevendelige inventaris met een
beschrijving van niet minder dan 2776 kapelletjes in West-Vlaanderen.
Een andere passie van Valentin Degrande is de Eerste Wereldoorlog. In 2014 schreef hij een
boek over Assebroek tijdens de Grote Oorlog, opnieuw gebaseerd op gedegen
archiefonderzoek en veel persoonlijke getuigenissen. Beide interessegebieden – oorlog en
kapellen – hebben een link met elkaar. Dat bleek uit de boeiende lezing van Valentin in het
Volkskundemuseum.
Voor zijn onderzoek naar de kapelletjes in West-Vlaanderen heeft Valentin honderden
mensen gesproken. Wat hem opviel: bijna alle eigenaars of verzorgers zijn heel trots op hun
kapelletje. Ook de jongere bezitters bleken erg gehecht aan “hun” kapelletje, ook al
verklaarden zij helemaal niet religieus te zijn. Tussen 2000 en 2009 zijn zelfs 64 nieuwe
kapellen in West-Vlaanderen gebouwd, vooral in de zuidelijke regio’s (Tielt, Roeselare, Ieper
en Kortrijk) waar sowieso al de grootste concentratie van kapelletjes te vinden is. Valentin zag
ook veel fietsers en wandelaars even halt houden aan een kapelletje, om even te bidden, een
kaarsje te branden, bloemetjes te zetten of gewoon uit fascinatie voor het kleine bouwwerk
en de verhalen die eraan verbonden zijn. Voor de spreker toont dit alles aan dat de
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- 10 -

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN – MENGELMAREN

2018-2

kapelletjes versteende getuigenissen zijn van een religieus aanvoelen, die diepgeworteld is in
onze volkscultuur maar ook vandaag nog leeft.
Kapellen zijn er in allerlei vormen en maten. Van een klein gebouwtje dat toegang verschaft
aan een of meer personen tot een hangkastje op een betonnen paal. Valentin onderscheidt in
zijn inventaris zes typische bouwvormen: toegankelijke kapellen, pijlerkapellen,
mijtervormige niskapellen, muurkapellen, open kapellen en staakkapellen.
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De aanleidingen tot de oprichting van een kapel zijn even divers als de kapellen zelf. Veel
kapellen zijn te vinden bij een landbouwbedrijf of hoeve. De oprichters wilden met de bouw
een bijzondere bescherming afsmeken. Landbouwers zijn nu eenmaal grotendeels afhankelijk
van weersomstandigheden en risico’ op schade aan gewassen of veeziekten. In Lampernisse
is een kapel gebouwd ter bescherming tegen onweer, nadat kort voordien de bliksem al was
ingeslagen en de keuken was uitgebrand. In Torhout richtte een veehouder een grote kapel
op omdat de kwaliteit van de melk niet goed was (te weinig room).
Een andere beroepsgroep, die erg afhankelijk zijn van de weerelementen en onverwachte
gevaren, zijn vissers. In verschillende kustplaatsen tref je vandaag nog steeds visserskapellen
aan. Binnenin hangen vaak ex-voto’s en foto’s van sloepen die getroffen waren door een
scheepsramp. De devotiepraktijken rond sommige van deze visserskapellen blijven ook
vandaag nog voortleven, met openluchtmissen, zeewijdingen en processies. Hiermee smeken
de vissers een goede vangst en een behouden thuiskomst af.
Anderen aanleidingen tot de oprichting van een kapel zijn: genezing van een ernstige ziekte,
oorlogsomstandigheden, ter nagedachtenis van een verkeersongeluk of moord, het in
vervulling gaan van een kinderwens, uit dank voor het priesterschap of de kloosterroeping van
zoon of dochter, uit angst voor spookverschijnselen of andere onverklaarbare gebeurtenissen
of gewoon uit grote devotie voor een specifieke heilige. Er zijn zelfs kapellen opgericht om
een burenruzie te vermijden en voor het redden van twee kinderen uit een hoge boom.
Een amusant oprichtingsverhaal is dat van een kapel in
Geluwe. Eind 19de eeuw telt het landbouwersgezin BostynVandenbulcke twee dochters. Vader Bostyn wilt nog graag
een zoon, voor de opvolging van zijn landbouwbedrijf. Hij
belooft een kapel te bouwen bij de vervulling van zijn wens.
Op 16 augustus 1881 wordt een tweeling geboren, allebei
jongens: Joseph en Robert. Dus vader Bostyn bouwt een
kapel. Wanneer de twee zonen echter meerderjarig zijn,
beslissen ze allebei om priester te worden. De kapel blijft
staan, en in 1905 wordt de hoeve overgedragen aan een neef.
Aan veel kapellen is ook een wonderlijk verhaal of legende verbonden. Een veel voorkomend
verhaal is dat van een wonderbaarlijk Mariabeeldje dat op mysterieuze wijze steeds opnieuw
terugkeert naar de oorspronkelijke vindplaats. Zo is er de legende van de kapel van OnzeLieve-Vrouw van ’t Boompje in Sint-Andries. Twee schippers wandelen langs het kanaaltje de
Yperleet en bemerken een Mariabeeldje in een lindeboom. Verwonderd over deze vondst op
zo een verlaten plek, vertellen zij dit aan de pastoor van Sint-Andries. Die laat het beeldje
overbrengen naar zijn kerk. De volgende dag echter, hangt het beeld weer in diezelfde
lindeboom. Men richt er een kapel op en het mirakelbeeldje wordt het voorwerp van een
intense devotie.

Volkskunde West-Vlaanderen vzw p.a. Volkskunde Balstraat 43 8000 Brugge

- 12 -

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN – MENGELMAREN

2018-2

In dergelijke verhalen zijn nog sporen te ontdekken van de voorchristelijke boomcultus. De
Kelten en Germanen vereerden heilige bomen. Vooral lindebomen schreven zij een heilzame
en genezende werking toe. Tijdens de kersteningstijd kwam naast die boom een kapel als
christelijke tegenhanger. Toch bleef men allerlei voorwerpen in en bij de boom aanbrengen
(lintjes, handjes…). Deze gebruiken leven soms nog tot vandaag voort.
Een ander mooi verhaal is verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Mesen. Halfweg de
11de eeuw komen drie zussen geregeld de schapen hoeden op de glooiende grashellingen
rond Mesen. Drie jongemannen, die toezicht houden op de velden en bossen, laten hun oog
vallen op de meisjes. Zij denken in hen een gemakkelijke prooi te vinden voor een avontuurtje.
De drie meisjes weigeren en smeken de mannen nog een laatste gebed te mogen richten tot
Onze-Lieve-Vrouw van Mesen. De belagers vinden dit een aanvaardbaar voorstel. De drie
wanhopige meisjes knielen naast elkaar in het gras en smeken Maria te mogen sterven zonder
hun onschuld te verliezen. Plots gebeurt er iets wonderbaarlijks. De grond waarop ze geknield
zitten, zakt langzaam dieper en dieper weg tot de bodem zich boven hun hoofden sluit. De
drie mannen blijven verbouwereerd achter en vluchten weg. Aan niemand durven zij het
verhaal te vertellen.
We schreven in het begin van dit verslag dat kapellen en oorlog veel met elkaar te maken
hebben. Niet alleen zijn er in de twee Wereldoorlogen veel kapellen verwoest, er werden ook
veel nieuwe kapellen opgericht. 372 kapellen in West-Vlaanderen hebben een directe link met
het oorlogsgebeuren. Zij werden opgericht uit dank voor gespaard te zijn gebleven van
oorlogsgeweld, ter nagedachtenis van gesneuvelde soldaten of burgerslachtoffers of ter
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bescherming tegen de Spaanse griep, die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog dubbel
zoveel slachtoffers onder de verzwakte Belgische bevolking maakte als de oorlog zelf.
Een aantal kapellen zijn opgericht naar
aanleiding van luchtbombardementen, die in een
klap veel slachtoffers konden maken. Dit is ook
het geval voor het Bomkapelleke in Koolskamp,
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse
soldaten ingekwartierd lagen. Het vliegveld van
Egem, vlakbij Koolkskamp, vormde in 1944 het
doelwit van geallieerde luchtbombardementen.
Op
20
juni
1944
verzamelden
72
Koolskampnaren aan een kapel om er te bidden
en bescherming te vragen. Net op dat moment
vliegen een twaalftal bommenwerpers over om
hun bommenlast te droppen. Een bom van 50
kilo viel midden in de grondweg voor de kapel,
maar er volgde slechts een lichte ontploffing. Als
bij wonder raakte niemand gewond. De volgende
dag werd de bom uitgegraven en verstopt. Op 16
juni 1945 werd de bom in een bedevaartstoet
teruggebracht naar de kapel, waar ze nu nog
steeds te bezichtigen is.
Valentin Degrande besloot zijn lezing met de volgende woorden: “Kapelletjes behoren tot ons
Vlaamse volk. Ze zijn verankerd in ons Vlaamse landschap als stille getuigen in steen. Ze zijn
het meer dan waard om ze te koesteren en te bewaren.” De aanwezigen op deze Zwarte Kat
sessie zullen nooit meer een kapelletje ongemerkt passeren; geboeid om te weten welk
verhaal er achter dit klein religieus bouwwerkje schuilt.
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4. Zwarte Kat sessies
Dit jaar staan nog de volgende Zwarte Katsessies op het programma:

Begrafenisrituelen in Brugge
Door Dirk Verstraete
Donderdag 18 oktober van 14 tot 16 uur
Rituelen zijn vaak verbonden aan feestdagen. Maar ook
bij een overlijden volgen de rituelen elkaar op. Hoe de
Bruggelingen een begrafenisdienst vroeger vormgaven,
vertelt Dirk Verstraete, gepokt en gemazeld in Brugse
rituelen en verhalen, en gids en bestuurslid bij Hello
Bruges.

Feestbrood met patacons. Een verloren traditie?
Door Mark en Luc Adriaen
Donderdag 13 december van 14 tot 16 uur
In de plaats van taarten maakten onze voorouders koeken en
broden bij speciale gelegenheden. Een typisch feestbrood was de
vollaard, een langwerpig brood gemaakt van wit tarwemeel. Deze
vollaards werden vaak versierd met patacons. Dit zijn schijfjes in
pijpaarde, met afbeeldingen in reliëf, die nadien met de hand
werden gekleurd.
In West-Vlaanderen is de traditie lang blijven bestaan dat de peter
of meter met nieuwjaar zo’n vollaard met patacon schonken aan
hun petekind. In hun lezing gaan volkskundigen Mark en Luc
Adriaen dieper in op dit gebruik en demonstreren zij ook hoe een patacon wordt gemaakt.
Misschien heeft u achteraf terug zin om deze mooie traditie nieuw leven in te blazen?
PRAKTISCH
Prijs per sessie: 5 euro
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reservatie is aangeraden: bruggemuseum@brugge.be Max 35 pers.
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Vier de seizoenen
Voor onze voorouders had elk seizoen zijn eigen tradities en rituelen. Zij vormden een leidraad
voor het dagelijks leven. Met deze reeks workshops wil het Volkskundemuseum nieuw leven
blazen in deze eeuwenoude seizoenstradities. Heel het gezin kan deelnemen. Terwijl de
kinderen luisteren naar een verhaal en knutselen, gaan hun (groot)ouders creatief aan de slag
met natuurlijke materialen. Elke workshop eindigt met een lekker seizoenshapje in de
gezellige museumherberg ‘In de Zwarte Kat’.
Michaelsfeest
Zondag 23 september 2018 van 14 tot 16 uur
29 september is de feestdag
van de aartsengel Michaël.
Rond
dit
christelijke
herfstfeest
vinden
veel
oogstfeesten plaats. Het
Michaëlsfeest markeert de
overgang van de warme
zomer naar de koude winter.
Tijdens
deze
workshop
kunnen de kinderen naar het
verhaal van Michaël en de
draak luisteren. Daarna
maken ze een maïspopje. Intussen krijgen de volwassenen een introductie in het strovlechten.
Lesgeefster Sigrun Van Eynde reisde Europa rond om de verschillende tradities van het
strovlechten te bestuderen. Als slot smullen we samen drakenbrood.

PRAKTISCH
Locatie: Volkskundemuseum
Tarieven: € 8 per deelnemer, € 5 voor tweede kind van hetzelfde gezin
Leeftijd kinderworkshop: 5 tot 8 jaar
Reservatie verplicht via musea.reservatie@brugge.be of 050 44 87 43 (uiterlijk op 19
september).
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5. Mysterieus voorwerp
In deze rubriek vragen we uw deskundige mening. Verzamelaars hebben soms voorwerpen in
huis, waarvan de functie niet meteen duidelijk is. Heeft u een idee waarvoor het diende? Of
hoe dit voorwerp werd genoemd? Of heeft u zelf mysterieuze voorwerpen in huis? Laat het
ons weten via het contactformulier op http://volkskundewestvlaanderen.be/

Mysterieus voorwerp #3
In de vorige nieuwsbrief stuurde Mark Adriaen volgend mysterieus voorwerp in:

Hij vroeg wat de functie zou zijn van dit voor hem onbekend gereedschap. Het antwoord blijft
voorlopig een mysterie, want er kwam ditmaal geen enkele reactie binnen. Daarom nogmaals
een oproep om ons te laten weten voor wat dit instrument diende.
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Mysterieus voorwerp #4
Yves Calleeuw bezorgde ons een nieuw mysterieus voorwerp. Hij kocht deze albarello
(apothekerspot) in Waterloo. Het opschrift "magnus : nitr :" is hem echter niet bekend en hij
kon daarover ook niets terugvinden. Wie helpt Yves uit de nood?
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6. Expo: Visserskoppen vertellen
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7. Bestuur Volkskunde West-Vlaanderen
Maatschappelijke zetel
Volkskunde West-Vlaanderen vzw
p.a. Volkskunde
Balstraat 43
8000 Brugge
Voorzitter
Danny Vanloocke
Lorreinendreef 71
8310 Assebroek
d_vanloocke@hotmail.com
Ondervoorzitter
Mark Adriaen
Oude Brusselseweg 99
9050 Gentbrugge
mark.adriaen@telenet.be
Penningmeester
Emiel Decock
Brugsestraat 56
8211 Aartrijke
decovo@telenet.be
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8. Lidmaatschap Volkskunde West-Vlaanderen
Vanaf 2014 wordt het driemaandelijks tijdschrift “Mengelmaren” vervangen door een digitale
nieuwsbrief die op geregelde tijdstippen verspreid wordt. Zo kunnen we de leden sneller op
de hoogte houden van de geplande activiteiten. Bijgevolg wordt geen lidgeld meer gevraagd.
Inschrijven kan steeds via volkskunde.westvlaanderen@gmail.com. Indien kennissen of
familieleden geïnteresseerd zijn, mogen zij zich eveneens steeds inschrijven.
Indien u zich op een bepaald moment toch wenst uit te schrijven, dan volstaat een berichtje
via hetzelfde e-mailadres.

9. Colofon
© COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt op welke
wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. Al het nodige werd
gedaan om de auteursrechten en privacy te respecteren.
Volkskunde West-Vlaanderen werkt actief samen met het Bruggemuseum Volkskunde en met
LECA.
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