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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. Onze Lieve-Vrouw Lichtmis (deel 3)
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 nieuwsbrieven verschenen al het eerste
en tweede deel van het verhaal dat Luc toen bracht: van het Keltische Imbolqfeest tot Joodse
reinigingsfeest. In deel 3 schrijft Luc Penninck over de betekenis van Lichtmis in de christelijke
traditie.

De kerkgang
Gedurende eeuwen heeft een taaie traditie de christelijke kerkgang ten onrechte in verband
gebracht met de Joodse rituele reiniging. Volgens paus Gregorius de Grote (590-604 ), was
een vrouw te prijzen, wanneer zij 40 dagen na de bevalling uit eerbied niet ter communie ging.
Zij verdiende geen blaam als zij het wel deed. Nadien beschouwde men de kerkgang als een
lofwaardig gebruik, dat evenwel tot niets verplichtte. De reinigingsgedachte heeft na de
middeleeuwen niet gespeeld in de officiële en theologische teksten van het westerse
christendom. Zoals een liturgist het uitdrukt: zodra de moeder na de geboorte van het kind
weer het huis kan verlaten, is haar eerste gang met het kind naar het huis van God. Daar dankt
zij voor de voorspoedige geboorte en offert haar kind aan de Heer op, waarop de priester
moeder en kind zegent. Deze bestaat niet in een reiniging van de moeder, zoals in het oude
verbond. Volgens middeleeuws gebruik moest de kraamvrouw binnenshuis blijven en mocht
ze zich niet op straat vertonen, noch bezoeken afleggen, vooraleer ze haar kerkgang had
gedaan en was gereinigd. Ze mocht zich geen stap verder begeven dan de dakdrup, dus
ongeveer 50 cm. Deze traditie moest ze stipt naleven, zo niet zou de hele gemeenschap haar
brandmerken. Op de plaats waar een onreine vrouw had gelopen - geloofde men - zou nooit
meer gras groeien. En naar Joodse opvatting mocht de kraamvrouw vroeger haar kindje geen
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zegen geven, zolang zij haar kerkgang niet gedaan had. In West-Vlaanderen mocht ze in
vroegere tijden ook aan de andere kinderen geen kruisje geven. Volgens het volksgeloof liep
ze bovendien het risico behekst te worden. Bijzonder gevaarlijk was het in het donker buiten
te komen. De boze geesten hadden dan het meest macht.

Hoe verliep de kerkgang in de praktijk
Een maand tot 40 dagen na de bevalling diende de pas bevallen vrouw zich bij de pastoor aan
te melden. Soms begeleidde de vroedvrouw haar terwijl ze ook het kindje droeg, tot bij de
kerkdeur. Daar moest ze geknield met een kaars in de hand op de pastoor wachten, om
vervolgens plechtig de kerk te worden binnengeleid. Op sommige plaatsen moest ze wachten
bij de doopvont. De pastoor, in superplie en stola besprenkelde haar met wijwater en las
psalm 24 voor, waarin de nadruk wordt gelegd op een rein leven en op de glorie van Gods
koningschap. Dan gaf de pastoor haar het uiteinde van zijn witte stola met de woorden:
“betreedt de tempel Gods, aanbid de zoon van de heilige maagd Maria, die u vruchtbaarheid
geschonken heeft”. Terwijl de vrouw de stola vasthield, leidde de priester haar naar het
hoofdaltaar, maar meestal toch naar het altaar van Maria. Daar bad de priester in stilte het
Kyrie eleison en het Onze Vader. De jonge moeder kon de kerk als het ware niet op eigen
kracht betreden, en werd door de priester aan een rituele navelstreng binnengeleid. Zij werd
zo symbolisch herboren, en terug welkom geheten in de kerk. Daarna sprak hij een dank- en
smeekgebed uit op voorspraak van Maria, terwijl de vrouw neerknielde en hij haar zegende.
Het was ook de gewoonte dat de jonge moeder aanwezig bleef voor de viering van de
eucharistie. Alvorens de kerk te verlaten, bracht de vrouw, nog steeds met de brandende
kaars in de hand, soms een offer, of werd de pastoor en de koster met een gift bedacht,
volgens haar godsvrucht en vermogen. Bij het verlaten van de kerk werd zij nog een keer met
wijwater besprenkeld en gezegend.
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Lichtmis - kaarsenwijding – pannenkoeken
Dit ritueel gaat terug tot de 10de eeuw, en werd in de 12de eeuw door Rome overgenomen.
In de eerste mis op 2 februari worden de kaarsen gewijd die in de loop van het jaar thuis of in
de kerk zullen worden gebruikt. Reeds bij de eerste mens werd aan vuur/licht een
beschermende, louterende en vruchtbaarmakende werking toegeschreven. Deze symboliek
werd geleidelijk aan vervangen door de symboliek van Christus als licht van de wereld. De
lichtmiskaarsen werden na de kaarsenprocessie mee naar huis genomen. Ze beschermden
tegen onheil en tegenspoed. Bij het betrekken van een nieuw huis, werden vooraf enkele
druppels kaarsenvet in de vier hoeken gedruppeld. Een lichtmiskaars ontstak men ook bij
hevig onweer. Lag er iemand op sterven of moest die persoon berecht worden, werd hem of
haar een brandende gewijde lichtmiskaars in de handen gegeven. Op die manier zou het licht
van het geloof de stervende verlichten. Het verwees ook naar het geloof en het vertrouwen
die de stervende had weldra het eeuwig licht te mogen aanschouwen. Na het overlijden blies
de dichtstbijzijnde persoon de kaars uit. Vooraleer de doodskist definitief te sluiten, liet men
enkele druppels van de gewijde kaars in de kist neerdruppelen, samen met enkele druppels
wijwater.

Vandaag de dag komen ouders naar de eucharistie van Lichtmis met hun gedoopte kindje om
het opnieuw te laten zegenen. Het is een moment om eens stil te staan bij de betekenis van
het doopsel. Op Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis gedenken we dat Maria en Jozef, met hun kindje
naar de tempel gingen om Gods zegen te vragen. Eenmaal thuis waren er de traditionele
pannenkoeken. Een traditie bestond erin om tijdens het bakken een pannenkoek met de
rechterhand in de lucht te gooien, terwijl men een (gouden) muntstuk in de linkerhand hield.
Wanneer de pannenkoek perfect neerviel in de pan, zou men geen geld te kort komen in het
nieuwe jaar. Volgens sommigen symboliseert de pannenkoek niet alleen de zon, maar ook het
Keltisch zonnewiel: het steeds terugkeren van de seizoenen.
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Volksgebruiken, tradities uit binnen-en buitenland in verband met Lichtmis
Het patroonsfeest van de katholieke universiteit Leuven
De katholieke universiteit Leuven houdt op 2 februari het feest van haar patrones: Onze-LieveVrouw Sedes Sapientiae. De toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw bestond vanaf 1834, na de
heroprichting van de universiteit. In de jaren 1920 werd Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis, 2
februari gekozen als patroon. Sedert 1954 is het traditie dat op 2 februari eredoctoraten
worden uitgereikt en gegadigden ter gelegenheid van het patroonsfeest tot doctor honoris
causa gepromoveerd.
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De beer van lichtmis. De stand van zon en maan
Het einde van de winter werd en wordt geassocieerd met het ontwaken van de beer uit zijn
winterslaap: het symbool van de slapende natuur, maar de beer geeft ook het conflict weer
tussen ongebreidelde wildheid en beschaving. In het volksgeloof kwam de beer op 2 februari
uit zijn hol waarin hij zijn winterslaap hield. Om het ontwaken van de beer te voorspellen,
werd het ontwaken gekoppeld aan de stand van zon en maan. Het ontwaken van de beer
betekende een zeer belangrijk moment in het bestaan van de boer en de jager. De
voedselvoorraden raakten stilaan op, maar met de eerste tekens van de lente kwam vers
voedsel in het verschiet. Dit gaf aanleiding tot feestelijke smul- en drinkpartijen. Van het
laatste meel werden ook pannenkoeken gebakken.
Lichtmis is voor de meteorologen een lotsdag waarop men het weer tracht te voorspellen.
Het gezegde over de beer van Lichtmis verwijst naar de maanstanden.
De beer van Lichtmis is ook aanwezig in de bergstreken van de Balkan tot de Alpen en de
Pyreneeën. De beer werd al een symbool van vruchtbaarheid en verkondiger van de lente
aanzien. Symbolisch moest de beer eerst sterven, om later weer als herboren tevoorschijn te
komen.
Wat de beer in onze steken is, is de bosmarmot in de Verenigde Staten of de das in GrootBrittannië. Op 2 februari wordt nu nog steeds in de Verenigde Staten en Canada
bosmarmottendag (Groundhog Day) gevierd. In Punxsutawney komen elk jaar zo’n 20.000 tot
40.000 mensen samen om Phil, de beroemde bosmarmot te aanschouwen. Bij zonsopgang,
wordt Phil brutaal uit zijn winterslaap gerukt. Op Groundhog Day worden speeches gehouden,
spelletjes gespeeld, en veel gegeten en gedronken.
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2 februari is sedert 1971 de internationale werelddag van de wetlands. Op die dag werd de
conventie van Ramsar ondertekend, een internationale overeenkomst inzake watergebieden
en van levensbelang voor het ecosysteem op aarde.

Februari – vrouwenmaand
Terwijl 2 februari ook vrouwendag genoemd wordt, is februari een vrouwenmaand. Op 1
februari de heilige Brigitta, op 2 februari Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis, op 4 februari de heilige
Veronica, op 5 februari de heilige Agatha. Kortom, van de 28 dagen die februari telt, zijn er
19 dagen waar een vrouwelijke heilige haar opwachting maakt.
Bij de Aymara indianen in Peru duurt het Lichtmisfeest 2 weken. Het is een
vruchtbaarheidsritueel voor de jonge gewassen op het veld, het feest van de aardappel: het
feest van de Ispalle.
Sedert 1997, en op initiatief van toenmalige paus Johannes Paulus II, werd 2 februari de
jaarlijkse werelddag van het godgewijde leven.
Op meerdere plaatsen in Duitsland was het niet ongewoon dat ongehuwde meisjes die
verlangden te trouwen het volgende deden. Bij voorkeur met Lichtmis moesten ze zes
pannenkoeken na elkaar door de lucht draaien. Viel geen enkele op de grond, dan zouden ze
nog hetzelfde jaar trouwen.
Traditiegetrouw wordt in Marseille op 2 februari La Chandeleur gevierd. Het is een licht- en
zuiveringsfeest. In plaats van pannenkoeken, worden les navettes de Marseille opgediend.
Deze lekkernijen van meel, suiker, eieren, boter en kruiden, danken hun naam aan hun
bootvorm. Volgens sommigen is dit een herinnering aan het bootje die de drie Maria’s ( Maria
Magdalena, Maria Cleophas en Maria Salomé ) naar de Provence zou gebracht hebben.
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In het Keltische Bretagne krijgt Brighid of Birgit er de naam van Beched. Een kleine minderheid
vereert ze nog steeds in de omgeving van de heilige berg, Menez Hom.
Met het woord “een lichtmis” werd niet alleen een lichtzinnig meisjes bedoeld. In de 17de –
18de eeuw werd het uitsluitend gebruikt om losbandige lichtzinnige mannen aan te duiden.
Een lichtmis werd soms synoniem voor een macho type, die veel geld verbraste, als
rokkenjager door het leven ging, louter op zoek naar vermaak. In de Amsterdamsche Lichtmis
uit 1750 hield de onbekende auteur de lezers een moraliserende spiegel voor en
waarschuwde tegen liefdesbedrog en het verloren gaan van waarden en normen.

Met Lichtmis traden ook nieuwe knechten en meiden in dienst. Ze kregen haardkoeken
aangeboden als welkom en om hun heimwee naar huis te doen vergeten. Er werd flink
gegeten en gedronken. Dit gebruik ging later over naar de huiselijke kring waarbij
pannenkoeken werden gebakken: ”Onze- Lieve-Vrouw schudt de panne”.
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Met Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis staat de christelijke vastentijd voor de deur. Een tijd van
herbronning, vernieuwing, verandering en voorbereiding. Februari is vanouds een maand van
rituele zuivering. Mogen jullie allen herboren worden in het licht van Lichtmis.
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2. André Demedts en de familie Bouckaert uit Waregem
door Jan Bouckaert
In 1941 schreef André Demedts (Sint-Baafs-Vijve, 1906 – Oudenaarde, 1992) de roman “Geen
tweede maal”. Deze roman behandelt de familiesaga van het veeartsengeslacht Waegeneere
van Molsen. Aan de hand van enkele uittreksels uit deze roman, wijst Jan Bouckaert op een
aantal overeenkomsten met zijn eigen familiegeschiedenis. Dit wordt verklaard door de
jarenlange vriendschapsbanden tussen de families Demedts uit St.Baafs-Vijve en Bouckaert uit
Waregem. In de familie Boukaert was er een sterke mondelinge overlevering met fantasierijke
verhalen, waarvan sommige in de roman verteld worden. Op basis van beschikbare
documenten blijken een groot aantal van deze verhalen toch een grond van waarheid te
bevatten, zo ontdekte Jan Boukaert.

Leven en werk van André Demedts (1906- 1992)

André Demedts werd als landbouwerszoon geboren te Sint-Baafs-Vijve op 8 augustus 1906.
Als jonge knaap verslond hij reeds de grote klassiekers uit de wereldliteratuur in de bibliotheek
van zijn vader en grootvader. Nadat hij een tijdlang op de ouderlijke hoeve "De Elsbos” had
gewerkt en tussendoor had gestudeerd, was hij van 1937 tot 1949 leraar aan het Heilig
Hartcollege te Waregem. Hij betrok een woning in de Guido Gezellestraat, waar hij
vermoedelijk regelmatig mijn overgrootvader Jan-Baptist en mijn grootvader Henri, beide
dierenartsen en paardenkwekers in de nabijgelegen Keukeldamstraat, aan het werk zag en
contact had met mijn toen nog ongehuwde, inwonende ooms Joseph, Albert, André, Henri en
Léon.

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

- 11 -

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN – MENGELMAREN

2019-1

Mijn overgrootvader Jean-Baptist of Jan (deze van de Jan Bouckaertstraat) en mijn grootvader
Henri werden regelmatig ter hulp geroepen op de ouderlijke hoeve Demedts te Sint-BaafsVijve, zodat de vriendschapsbanden reeds vroeg ontstonden.
André debuteerde in 1929 als dichter met de bundel “Jasmijnen” en vanaf 1933 ontwikkelde
hij zich als schrijver van psychologische romans met een sociaal religieuze strekking. Zijn werk
situeert zich meestal op het platteland en de onderwerpen zijn ontleend aan het leven van de
mensen en dit dikwijls in een herkenbare omgeving. De personages hebben een kenmerkende
innerlijke waarachtigheid, zijn nauw betrokken bij hun omgeving en vergroeid met de
gemeenschap rondom hen. Zij leiden hun leven en ondergaan hun lot niet altijd op de
gemakkelijkste manier. Zijn meest gekende romans en novellen zijn “Mannen van de
straat”(1933), “Het heeft geen belang”(1944), “Voor de avond valt”(1947) , “In het
morgenlicht”(1949), “De plaatsvervanger”(1948), “De ring is gesloten”(1951) en “De levenden
en de doden”(1959). “De dag van gisteren” uit 1966 wordt als zijn levensboek beschouwd.
Daarnaast schreef hij ook toneelstukken, zoals “De rechtvaardige keizer” en “De graaf is
weergekeerd” en essays over de schrijvers en kunstenaars Richard Minne, Nicolaas Beets,
Anton Bergmann en Johan Daisne. In 1971 schreef hij een belangrijke biografie van Stijn
Streuvels: “Stijn Streuvels, een terugblik op zijn leven en werk”. Jeugdboeken van zijn hand
verschenen onder het pseudoniem Koen Lisarde. Hij was daarenboven van 1949 tot 1971
directeur van de Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen van de toenmalige BRT en redacteur
van meerdere letterkundige tijdschriften, zoals “Ons Erfdeel” en “Dietsche Warande en
Belfort”.
Naast al deze activiteiten, waarmee hij zijn volk wilde verheffen en het Nederlands promoten,
was hij ook vanaf 1948 medeoprichter van de Frans-Vlaamse Dagen te Waregem, die ijverden
voor het behoud van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. Daarin was ook mijn oom Henri
Bouckaert zeer actief, zoals trouwens ook in het Waregems cultureel leven in het algemeen
en het toneelleven in het bijzonder. Demedts bleef gans zijn leven trouw aan zijn christelijke
levensopvatting, aan zijn land, aan zijn volk en aan zijn taal. Daarom werd in 1970 een André
Demedts-prijs ingesteld voor mensen en instellingen, die zich inspannen voor het Nederlands
en de Groot-Nederlandse gedachte, in zijn geest en idealen.
Hij ontving verschillende literaire prijzen, zoals de August Beernaertprijs in 1946 voor de
roman “Het heeft geen belang”, de Joris Eeckhoutprijs in1956 voor het essay over Stijn
Streuvels en de Emile Bernheimprijs in 1981 voor “Geluk voor iedereen”. In 1986 kreeg hij de
titel van ereburger van Waregem voor zijn grote verdienste als dichter,
romanschrijver,essayist en causeur (hij hield duizenden lezingen over gans Vlaanderen!),
leraar in het Waregems Heilig Hartcollege, zijn actieve betrokkenheid bij het culturele leven
in Waregem en zijn grote verdiensten op cultureel gebied in Vlaanderen. Daarom ook ontving
hij in 1990 de Staatsprijs als bekroning voor zijn gehele oeuvre.
Gabriëlle Demedts, zus van André, had jarenlang een gekende boekenwinkel in de
Statiestraat, waar de Bouckaert’s hun boeken bestelden en hun abonnementen op medische
of andere tijdschriften haalden. Broer Michel was pneumoloog aan het O.L.V.-ziekenhuis te
Waregem en dus collega van mijn oom Léon, chirurg aldaar. Hij was tevens paardenkweker,
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specifiek van Trakehner paarden op een stoeterij in de Vlaamse Ardennen, waar mijn oom
Joseph en mijn vader Jean Henri regelmatig in consult werden geroepen.

De roman “Geen tweede maal”

Deze minder gekende roman van zijn hand verscheen in 1941 bij De Kinkhoren te Brugge en
behandelt de familiesaga van het veeartsengeslacht Waegeneere van Molsen, waarvan de
voorzaten reeds drie eeuwen “paardenmeesters” waren geweest op het dorp. Kenmerkend
was dat ze niet alleen paarden, koeien en varkens behandelden, maar ook - hoe ouder ze
werden - meer en meer mensen. Deze kwamen van heinde en verre en hadden dikwijls “meer
vertrouwen dan in alle barbiers, chirurgijns en doctoren van aan de Fransche grens tot aan
Brugge”. Vier hoofdpersonen worden ten tonele gevoerd: overgrootvader Jan Waegeneere,
bijgenaamd “den tovenaar”, zijn oudste zoon Stien, kleinzoon Helmar en tenslotte
achterkleinzoon Stien. Zij volgden allen in de voetsporen van overgrootvader Jan, de tovenaar.
Jan had honderden zieken geholpen, die door de geneesheren waren opgegeven. Sommige
van die genezingen grensden aan het wonderlijke, wat uiteraard veel afgunst opwekte zowel
bij de artsen, maar ook bij de lokale clerus. Zijn manier van werken kon dit laatste ook
verklaren: zoals op de voorpagina van het boek afgebeeld, werd de zieke in een verdonkerde
kamer binnengeleid, waar een groot kruisbeeld aan de muur hing en een staander met een
kaars stond en een groot opengeslagen boek lag, het zogenaamde “toverboek”. Dit was
volgens de overlevering niets anders dan het Kruidboek van Dodoens of Dodoneus! Na enkel
onverstaanbare Latijnse spreuken en vluchtig onderzoek sprak hij de woorden uit, die het lot

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

- 13 -

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN – MENGELMAREN

2019-1

van de zieke bezegelden: “Ik zal u genezen” of “Ik zal u niet genezen”. In het laatste geval
moesten de zieken onverrichter zake terugkeren en waren zij onherroepelijk verloren. In het
eerste geval echter werd uit het toverboek een recept gehaald en meegegeven. Hij was vooral
gespecialiseerd in het behandelen van koortstoestanden. Zijn zoon, kleinzoon en
achterkleinzoon volgden in zijn voetsporen en zetten zijn praktijk verder. Typisch is hun ietwat
koppig karakter en weinig van woorden, hun goede contacten met eenvoudige (boeren)mensen, soms hun afkeer van en kritiek op hooggeplaatste personen en edellieden. Er is wel
een goede relatie met een van de Waregemse notarissen, op wiens dochter zoon Stien verliefd
wordt. Fysisch zijn ze groot en sterk en hebben een sterke band met de natuur, waar ze zich
soms beter voelen dan tussen de mensen.
De Waegeneeres woonden in een groot huis, juist buiten het dorp, Malpertuus genoemd,
zoals de woonst van de Vos Reynaert. In dat epos wordt trouwens de naam Bouckaert vermeld
als iemand die kan lezen en schrijven! Helmar vertrekt op het einde van het boek naar
Engeland en van daaruit naar de Verenigde Staten, waar hij overlijdt.

Het verband met de familie Bouckaert
De eerste bladzijden van de roman geven bijna volledig de geschiedenis weer van onze familie:
“ Zoover als de menschen uit de streek het zich konden herinneren waren de Waegeneeres
van Molsen veearts geweest. Stien Waegeneere moet eens gezeid hebben dat het in de oude
familiepapieren stond te lezen, dat er drie eeuwen gelden reeds één van zijn voorzaten
paardenmeester was op het dorp.” Het romanverhaal lijkt sterk op onze familiegeschiedenis
en vertoont opvallend veel gelijkenissen. Wij menen dat de familienaam Waegeneere een
vervorming van Waregem kan zijn en de schrijver met het dorp Molsen het nabijgelegen
Olsene bedoelde, in de volksmond Olsen uitgesproken. Zoals reeds beschreven, is de familie
Bouckaert een eeuwenoud geslacht, waarvan de geschiedenis met zekerheid tot het midden
van de 17de eeuw wijst op chirurgijns en genezers van mens en dier, veeartsenijkundigen of
paardenmeesters en veeartsen.
Franciscus 1673-1761) werd als
eerste vermeld in het kadaster als
veearts-genezer. De stamboom zelf
gaat terug tot de 14de eeuw met als
eerste gekende Pierre Bouckaert
(1330- 1411), wonende te Izegem.
Paschin of Robert Boucquart (°1503)
was burger van Rosebeke (= OostRozebeke) en Paschier of Pascal
(°1563) was als eerste vermeld te
Waregem, in de lijst van weerbare
mannen, als landbouwer met een
knecht en als buitenpoorter van
Kortrijk. Van dan af waren de
Bouckaerts woonachtig en actief op
de grens van Waregem en Zulte.
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Het beroep van veearts ging over van vader op zoon, met Jan, Jean, Jean-Baptiste als
frequente voornamen. De eerste die het universitair diploma van dierenarts bekwam aan de
Franstalige Veeartsenijschool te Kuregem was Jan Baptist III (1845- 1933) in 1867. Mijn vader
Jean Henri (1910- 1967) werd in 1935 professor aan de toen recent opgerichte
Nederlandstalige Veeartsenijschool te Gent, nu Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. In
mijn generatie waren geen dierenartsen.
Franciscus Josephus Bouckaert, genaamd François (1756- 1855), was gekend als
veeartsenijkundige, paarden- en koeienmeester en kruidendokter, bijgenaamd de tovenaar.
Deze heeft meer dan waarschijnlijk- samen met mijn eigen overgrootvader Jan of Jean- Baptist
(?)- model gestaan heeft voor de overgrootvader Jan uit de roman. Hij gebruikte het Kruidboek
van Dodoens, dat van vader op zoon werd doorgegeven als toverboek. Daarbij gebruikte hij
dezelfde enscenering als in de roman met een donkere kamer, het boek op een lezenaar met
kaarsen er rond en een kruisbeeld aan de muur. “Als een zieke of kranke naar Waegeneere
kwam, werd hij ontvangen in de kleine achterkamer, die met zwarte tapijten behangen was
en waar er buiten een koperen Christus, een staander met een geweldig groot boek en een
kandelaar, niets dan een paar stoelen te zien was”. Hij sprak geheimzinnige Latijnse spreuken,
vermoedelijk deze welke terug te vinden zijn in het 19de-eeuwse manuscript van zijn
kleinzoon Franciscus Josephus II, eveneens François genoemd, en bedrijvig als slager en
dierengenezer te Eke Nazareth en dat we elders reeds bespraken (2).

De vader van deze François II was Augustijn, Stientje genaamd, gekend als populaire genezer
te Petegem aan de Leie en dus de zoon was van François I. De naam van het personage Stien
zou hiernaar kunnen verwijzen. De vermelding chirurgijn van mens en dier bij Domenicus of
Domien Bouckaert, vader van François of Francis, komt goed overeen met de romanfiguren,
want Demedts vervolgt aldus: “Hun belangstelling bleef niet alleen tot paarden, koeien en
zwijnen beperkt. In die lange tijd had men het regelmatig zien gebeuren dat, toen een jonge
Waegeneere zijn vader kon helpen, deze hem het werk aan de dieren overliet om zichzelf met
de menschen bezig te houden. Het mocht natuurlijk niet, maar de zieken hadden meer
vertrouwen in den paardenmeester dan in alle barbiers, chirurgijns en doctoren van aan de
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Fransche grens tot aan Brugge, zij kwamen naar Molsen gesukkeld, zij werden gedragen of
gevoerd met de hoop in hun hart om daar heeling en genezing te vinden. Jan Waegeneere, de
vader van Stien en grootvader van Helmar, heeft er honderden geholpen”.
Het onlangs opgedoken receptenboekje uit 1933, vermoedelijk van mijn overgrootvader, voor
humaan en veterinair gebruik, bevestigt dit gebruik. Er zou ooit een aanklacht tegen mijn
overgrootvader geweest zijn door een huisarts wegens onwettige uitoefening van de
geneeskunde, maar niet door een artsenvereniging in tegenstelling met hetgeen vermeld
wordt in het werk van Demedts. JB III zou echter door de rechter vrijgesproken zijn omdat hij
geen ereloon vroeg. Zij gingen te paard of met paard en koets op ronde en dit in het gebied
tussen Kortrijk, Oudenaarde en Deinze en zelfs verder, waar de naam Bouckaert nog tot op
heden onder de oudere landbouwbevolking doorleeft. Het gebeurde regelmatig dat
patiënten, afkomstig uit deze streken mij vroegen: “Dokter, gij zijt toch geen familie van de
Bouckaert’s van Waregem?”.
Een 90-jarige pastoorsmeid vertelde mij dat mijn grootvader of overgrootvader haar als klein
meisje van koorts hadden afgeholpen, nadat de artsen daar niet in waren geslaagd. Meerdere
wonderlijke genezingen van mens en dier worden verteld (zelfs genezingen van op afstand!?),
maar deze waren zeker meer te danken aan de psychologische inwerking als gevolg van de
hogergenoemde enscenering. Mijn overgrootvader had de reputatie door handoplegging een
paard te hebben genezen, maar het bleek achteraf dat hij gewoon het dier gekalmeerd had
door over de rug te wrijven om het te kunnen onderzoeken! Anderzijds onderzochten ze
steeds zowel de mensen als de dieren, vooraleer een diagnose te stellen en een behandeling
te beginnen. Een uitspraak van een van een mijn voorvaders was:” ik onderzoek geen paard
met een “sarge”(=deken) op”. Mijn eigen vader werd geroemd omdat hij zich eens onvervaard
vlak voor een paard op hol stelde en het zo tot deed stilstaan!
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Ook andere nakomelingen van François of Francis I gingen dezelfde weg op, zoals in SintLodewijk-Deerlijk en Harelbeke, met genezers, kruidendokters en dierenartsen, rvan wie
enkele met de naam Jan Bouckaert! De voorouderlijke woning, gelegen aan de Zultesteenweg
en omgeven door zompige weiden aan de Gaverbeek, werd in1798 aangekocht door François
I en kan model gestaan hebben voor het huis Malpertuis, gelegen aan de rand van het dorp.
Het dorpscafé “Het Damberd” is vermoedelijk het vroeger welbekende “Damier” op de markt
te Waregem.
De karaktertrekken en het temperament van de hoofdpersonages komen goed overeen met
de meeste van onze familie: de tweespalt tussen rationeel wetenschappelijk en filosofisch
intuïtief gedrag, het introvert, gesloten en solitair karakter, het tot rust komen in de natuur
en het gebruik van natuurlijke middelen, de goede omgang met eenvoudige lieden. Mijn broer
Luc (1943-2000) ging eveneens deze weg op en baatte jarenlang een natuurwinkel uit te
Deinze. Het gebruik van alternatieve geneeswijzen blijkt ook uit een aantal boeken gevonden
bij het opruimen van de voorouderlijke zolder, welke handelen over homeopathie (een van
de personages in de roman volgt een congres over homeopathie en hypnose te Brussel),
plantengeneeskunde en filosofie.
Zoals in de roman waren zij ook met de dood bezig: François II wijst daarop in de inleiding van
zijn handschrift en geeft reeds aanwijzingen voor zijn begrafenis! Het kweken van
(ren)paarden en het bijwonen van paardenrennen waren een geliefkoosde bezigheid, waar de
broers Bouckaert elkaar ontmoetten. De plaats Havebeke kan slaan op Harelbeke, waar een
renbaan was vooraleer die naar Kuurne werd verplaatst. Verschillende familieleden waren
trouwens lid van het bestuur van Waregem Koerse. Betreft de relatie met notarisfamilie
Schelfout: Hélène, de zus van mijn grootvader Henri, was gehuwd met Albert Dufaux,
stamvader van de huidige notarisfamilie, waardoor sterke vriendschapsbanden ontstonden
en nog steeds bestaan tussen beide families.
Dankzij al deze overeenkomsten menen wij te mogen besluiten dat deze roman duidelijk
gebaseerd is op onze familiegeschiedenis en dit dankzij de relaties tussen de families Demedts
en Bouckaert. Deze overeenkomsten worden samengevat in een overzichtstabel.

Gelijkenissen tussen roman “Geen tweede maal” en de familie Bouckaert
Waegeneere
Molsen
Eeuwenoud veeartsengeslacht
Behandeling van mens en dier
Jan de tovenaar
Donkere kamer met toverboek
Latijnse spreuken
Huize Malpertuis buiten dorp
Weiden aan de Gaverbeek
Landbouwbedrijvigheid
Paardenkwekers en ruiters
Bezoekers van de renbaan
Helmar reist naar Amerika

Anagram voor Waregem?
Olsene? In dialect Olsen
Idem
Idem
François of Francis de tovenaar
Idem (toverboek = kruidboek van Dodoens)
Idem (zie handschrift François II)
Woning Zultesteenweg (1798-2005)
Idem
Idem
Idem
Idem
Meerdere voorouders reizen naar Engeland en
Ierland om paarden te keuren voor aankoop
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Relatie met notarisfamilie Schelfhout
Baron van Heydelgem
Aanklacht door artsenvereniging
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Jean Henri is prof in Gent
Relatie met notarisfamilie Dufaux
Baron Casier of van Pottelsberghe?
Aanklacht door huisarts

Conclusie
Wij hebben gepoogd de relatie aan te tonen tussen de familie Demedts en de familie
Bouckaert, waardoor wij willen verklaren waarom in de roman “Geen Tweede Maal” van
André Demedts zoveel gegevens uit onze familie verwerkt werden. Deze kunnen ook
geïllustreerd worden door onze goed gedocumenteerde stamboom.

Bronnen
Demedts A. Geen tweede maal, De Kinkhoren, Brugge, 1941.
Bouckaert J. “Een 19de eeuws manuscript uit de familie Bouckaert van Waregem” in Van
Mensen en Dingen- Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, III-2-2005- 226.
Bouckaert J. “Receptenboekje voor humaan gebruik uit de dierenartsenfmilie Bouckaert” in
Van Mensen en Dingen- Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, 2018.
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3. 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 e-mail: volkskunde.westvlaanderen@gmail.com

Mysterieus voorwerp #5
Antoon Clarys nam contact op met het Volkskundemuseum in Brugge met de vraag waarvoor
dit houten voorwerp dient.

Johan Adriaen kon het voorwerp identificeren. Het gaat over een touwslagerstol van een
schoenmaker. Het touw werd eerst ingestreken met pek en vervolgens op deze tol
opgewonden. Johan zelf heeft ook enkele touwslagerstollen in zijn bezit, maar die zijn veel
kleiner.
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Onderstaande tekening uit de cursus lederbewerking van Hubert Lurinx maakt duidelijk hoe
zo’n touwslagerstol werd gebruikt.

De pekdraad bestaat uit meerdere draden kempgaren, bestreken met pek. De schoenmaker
neemt het kempgaren van een bol, die opgeborgen is in een doos, zodat het garen proper
blijft en niet verstrengelt. Vervolgens wordt de draad ingepekt, om de draad sterker te maken
en bestendig tegen water. De draad wordt opgewonden rond de tol, die aan een haak is
opgehangen.
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Mysterieus voorwerp #2 (aanvulling)
In een vorige nieuwsbrief postte Danny Vanloocke onderstaand mysterieus beeldje. De vraag
luidde: “Weet u welke heilige dit beeld voorstelt?”

Er kwamen verschillende antwoorden binnen (zie nieuwsbrief 2018/1). Luc Penninck bezorgde
ons nog een aanvulling:
“Het beeldje met de voorstelling van de heilige Franciscus van Assisi is niet volledig in de lijn
van de traditionele voorstelling van de heilige. De voorstelling van een vogel, hier een zwarte
vogel die aandachtig naar Franciscus luistert, en het aanwijzen van een kruiswonde in de
linkerhand stemmen overeen met wat over Franciscus werd overgeleverd. In 1224, 2 jaar
voor zijn overlijden ontving Franciscus de kruiswonden, de stigmata, op de berg La Verna, nabij
Arezzo, in Toscane. In een visioen verscheen de gekruisigde Christus hem als een serafijn, een
engel met 6 vleugels.
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Het valt mij op dat de heilige Franciscus niet blootvoets of met eenvoudige sandalen is
afgebeeld, zoals hij vaak wordt weergegeven. De kledijvoorstelling is opmerkelijk. Over de
donkerkleurige, zelfs zwarte pij, draagt hij een wit koorhemd, met daarboven een zwarte
kapmantel. Dit koorhemd met enigszins wijde mouwen betreft hier mijns inziens een
superplie, een kledingstuk dat tot op kniehoogte door priesters wordt gedragen. Over de
kleur van de pij was er in Franciscus tijd, en zelfs na zijn overlijden geen eensgezindheid. Dit
ging van bruin, over grijs naar zwart.
De zwarte kleur van de pij doet mij denken aan de minderbroeders-conventuelen, een
strekking binnen de franciscaanse familie, naast de minderbroeders-franciscanen en de
minderbroeders-kapucijnen, die nu nog steeds een zwart habijt dragen met witte
lendenkoord en zwarte kap.
De minderbroeders-franciscanen en de minderbroeders-kapucijnen dragen een bruine pij.
Deze strekking kreeg in 1322 de pauselijke goedkeuring van de tegenpaus Johannes XXIII, niet
te verwarren met de latere Johannes XXIII, als rechtstreekse voortzetting van de eerste
minderbroeders. Andere strekkingen binnen het gedachtengoed van Franciscus haalden het
niet.
De conventuelen wilden het armoede-ideaal van Franciscus naar de geest aanpassen, eigenlijk
wat versoepelen. Op die manier zagen zij meer mogelijkheden tot een geregeld religieus
leven, een betere opleiding, en tot een meer verzorgde liturgie en prediking.
Tijdens mijn opzoekingen kon ik in België nog 1 bestaand klooster van minderbroedersconventuelen terugvinden, en dit in Brussel, waar nog een 6-tal broeders in gemeenschap
leven.
Franciscus leefde in een tijd waarin pausen, onder wie paus Innocentius III, de Kerk wilden
uitbouwen tot een machtig instituut, waarbij de macht gestoeld was op corruptie, geld, pracht
en praal, en geweld. Dit stond in schril contrast met een man als Franciscus die armoede,
geweldloosheid en nederigheid predikte.” (Luc Penninck).
Hartelijk dank voor deze aanvulling!
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4. Agenda VWV
Zwarte katsessies
Drie generaties onderwijs (NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN VRIJ!)
Door Marc Wildemeersch
Donderdag 5 september van 14 tot 16 uur
Marc Wildemeersch schreef een boek over drie generaties onderwijs. Zijn verhaal start in 1888
in Koolkerke, bij de geboorte van zijn grootvader Alfons en eindigt in 1999, het sterfjaar van
zijn vader Laurent. Marc zelf geeft al 38 jaar les, eerst in Blankenberge dan in Heist.
De schrijver doorspekt zijn verhaal van meer dan 100 jaar onderwijs met grote en kleine feiten
uit de lokale en mondiale geschiedenis. Hij illustreert dit rijkelijk met mondelinge
getuigenissen, foto's en stukken in handschrift uit eigen archief. Herinnert u zich nog het stof
van de buizenstoof, het krassen van de griffel op de lei, ‘toppen’ of ‘pekkelen’ op de
speelplaats of de harde hand of regel van de onderwijzer? In de tweede helft van de jaren
1960 deden nieuwe pedagogische technieken hun intrede. Vooraan in de klas stonden minder
en minder priesters en nonnen, en geleidelijk ook meer vrouwen. Lei en griffel werden
vervangen door pen en inktpot en de lijfstraffen door praten en strafwerk. Marc
Wildemeersch eindigt zijn verhaal met een beschouwing over het onderwijs vandaag.
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De West-Vlaamse hommeltraditie
Door Johan Van Eenoo
Donderdag 14 november, 14u tot 16u.
In deze Zwarte Katsessie zullen we het hebben over de hommel: niet de solitaire bijensoort,
maar een volksinstrument dat ooit in West-Vlaanderen, in heel België, en zelfs in grote delen
van Europa erg populair was.
De hommel of hummel is een traditioneel snaarinstrument behorend tot de citerachtigen,
meer bepaald de plankciters. Al vóór 1900 bestond er een stevige hommeltraditie in Frans- en
West-Vlaanderen, die zich via bouwers en spelers op eigen houtje ontwikkelde. Vanuit WestVlaanderen verspreidde de hommel zich over heel België en werd er heel populair. Het
volksinstrument was alom aanwezig: in de familiekring, op bals, foren en kermissen, in de kerk,
op school en zelfs aan het front tijdens W.O.I.
In Brugge houdt de hommelgroep ‘In de klaere maene’ deze oude traditie in ere. Johan Van
Eenoo, een van de initiatiefnemers van deze groep, vertelt jullie alles over dit bijzonder
volksinstrument. En zijn gezelschap ‘In de klaere maene’ zal ons onderdompelen in de mooie
klanken van de hommel.

PRAKTISCH
Prijs per sessie: 5 euro (toegang Volkskundemuseum inbegrepen)
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reservatie is verplicht: bruggemuseum@brugge.be Max 35 pers.

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

- 24 -

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN – MENGELMAREN

2019-1

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’.
Oogstfeest: op bezoek bij de gezellen
Zondag 25 augustus van 14u tot 16u in de tuin van het Gezellemuseum
Vroeger ging het binnenhalen van de nieuwe oogst steevast gepaard met een groot feest. Een
nieuwe oogst betekende immers eten en eten betekende leven. Met een oogstfeest vierden
onze voorouders de verbintenis tussen mens en land. De verstedelijkte mens van vandaag is
steeds verder van zijn eten vervreemd.
Met een oogstfeest in de tuin van het Gezellemuseum willen de band met de natuur terug
aanhalen. De gezellen leiden ons rond in de tuin en tonen fier hun oogst. Met hun ecologische
moestuin in de stad, willen zij anderen inspireren om zelf aan de slag te gaan in hun stadstuin.
Met de heerlijke groenten in de tuin maken we samen een soep. Peter Vandermeersch van
de Vegetarische Kookschool De Zonnekeuken zal ons daarbij helpen. Terwijl de soep gaart,
introduceert Heidi Demeyer van de gezellen jong en oud in het wilgenvlechten.
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Sinterklaas: bakpiet zoekt hulp
Zondag 1 december, van 10u tot 12u
Speculaas hoort al van oudsher bij het Sinterklaasfeest. Bij onze
voorouders had het geven van speculaas een speciale betekenis.
Sint-Nicolaas is namelijk ook de patroonheilige van de huwbare
maagden en verliefden. Verliefde jongens maakten en versierden
vroeger een speculaaspop om aan het meisje van hun dromen te
geven.
In deze workshop helpen (groot)ouders en kinderen de bakpiet bij
het maken van speculaas en het vullen van de houten sintvormen.
Terwijl de heerlijke koekjes bakken in de oven, beschilderen we
houten klompjes om op sinterklaasavond bij de schoorsteen te
zetten. De goede Sint komt in hoogsteigen persoon langs om al
dit bak- en knutselwerk te keuren en misschien vult hij onze
klompjes wel met lekkers?

PRAKTISCH
Leeftijd kinderworkshop: 5 tot 9 jaar
Prijs per sessie (inclusief museumtoegang): 8 euro per deelnemer, 5 euro voor tweede kind
van hetzelfde gezin
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reservatie is verplicht: musea.reservatie@brugge.be Max. 15 volwassenen en 20 kinderen.
Inschrijven ten laatste op de donderdag vóór de activiteit.
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MIDWINTERFEEST 2019
Het Midwinterfeest is een vaste waarde voor al wie van een warme kerst houdt. De Balstraat
in de authentieke Sint-Annawijk, waar het Volkskundemuseum zich bevindt, vormt het decor
voor een sfeervolle kerstmarkt met ambachtelijke producten.
Je vindt er leuke snuisterijen of geniet er van een hapje en een drankje. Loop binnen in het
Volkskundemuseum en ontdek de rijke collectie. Kinderen kunnen er creatief aan de slag aan
de knutseltafels. De museumherberg is de plek om je op te warmen. Ook het Kantcentrum
aan de overkant van de straat zet de deuren open. Er zijn expo’s, demonstraties en workshops.
In de kapel op het Adornesdomein kun je genieten van authentieke kerstliederen.

PRAKTISCH
Wanneer: Zondag 8 december 2019 van 11u tot 20u
Waar: Balstraat, 8000 Brugge
GRATIS
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Over de vorige editie van het Midwinterfeest verscheen in het Brugs Handelsblad een mooi
artikel:
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5. Nieuws van onze leden
Hoeve De Roo Balie in Vlamertingen is sinds 1769 in onafgebroken bezit van de familie
Adriaen. De historische hoeve is nu eigendom van Luc Adriaen, die het als tweede verblijf
gebruikt. Deze zomer werd er een monumentje ingehuldigd ter ere van Hendrik Adriaen, een
vermaarde veearts in de Westhoek en Frans-Vlaanderen. Naar aanleiding van de inhuldiging
verscheen op 2 augustus dit artikel van Erwin Gabriëls in Het Wekelijks Nieuws:
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6. 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
T & F 050 20 97 80
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7. 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.

8. 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.

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

- 31 -

