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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. We’ll meet again! – Het dagelijks leven van “Belgian refugees” in
Engeland tijdens WO II (1940-1945) - een volkskundige
benadering

Roger JANSOONE

“We’ll meet again. Don’t know where, don’t know when. All I know we’ll meet again some
sunny day!” (het wereldberoemd lied van Vera Lynn)

Inleiding
Volkskunde is uiteraard en bij definitie gericht op het volk, op volksgemeenschappen. In de
praktijk gaat het veelal om oude gebruiken en gewoonten, tradities, ambachten, folklore,
klederdracht, streekgerechten, oude gebruiksvoorwerpen en meubilair, e.d.
Maar
volksgemeenschappen of bepaalde sociale geledingen, als een geheel beschouwd, komen
doorgaans veel minder aan bod. Wellicht omdat dit van de volkskundige een al te diepgaande
en veel omvattende geschiedkundige kennis vereist, het historisch kader waarin een
volksgemeenschap, een samenleving reilt en zeilt. Want daar ben je al vlug ergens in de
“schemerzone” tussen volkskundig en geschiedkundig onderzoek. Toch werd vanuit
Volkskunde West-Vlaanderen (destijds nog de “Bond van West-Vlaamse Volkskundigen”)
meer dan eens een lofwaardige en soms unieke poging in die richting ondernomen. Zoals de
Jaarboeken (intussen “collector’s item” geworden!) “Zeevisserij en maritieme volkskunde”
(2004) en “Landbouw en agrarische volkskunde” (2014), waarin bepaalde specifieke
bedrijfssectoren en de daaraan verbonden volksgemeenschap volkskundig onder de loep
werden genomen. Twee Jaarboeken die samen elkaars “pendant” vormen en die elders, in
andere landen hun weerga niet vinden en als dusdanig een uniek fenomeen in de
internationale volkskunde blijven vormen. Een uitzonderlijk en bijzonder origineel “tweeluik”
waarop onze vereniging terecht fier mag zijn!
Een andere, veeleer “collectieve” invalshoek is gericht op de grondige studie van “in den
vreemde wedersamengestelde” communauteiten, dit ingevolge volksverhuizing door
buitengewone omstandigheden. Zoals de talrijke landgenoten die destijds “om den broode”
uitgeweken zijn naar Canada en de USA, waar ze meestal terechtkwamen in de tabaksteelt of
in de automobielindustrie… en met als spreekbuis én contactblad hun “Gazette van Detroit”
(sedert 1914) die nog net de kaap van de honderd jaar heeft kunnen bereiken. In
“Volkskroniek” (Seminarie voor Volkskunde, K.U.L.) heb ik hierover een studie gepubliceerd
met als titel “Vlaamse volkskunde over there. Vlaamse ’roots’ in Noord-Amerika”, met de
bedoeling de kennis en ervaring omtrent die massaal uitgeweken en nog lang “zichzelf”
gebleven volksgenoten vast te leggen en niet te laten verloren gaan. Vooral ook omdat na
enkele generaties de inburgering in hun New World onvermijdelijk is uitgelopen op het
geleidelijk verdwijnen van die “diaspora”, vooreerst door het wegkwijnen van de moedertaal
van de emigranten, veelal een Westvlaams dialect. Zoals het thans trouwens ook de bedoeling
is ten aanzien van de migranten van allerlei aard en volksaard die in ons land een veilig
heenkomen en een nieuw bestaan hebben gezocht en allicht ook hebben gevonden. Migratie
is een verhaal van alle tijden en van alle volkeren … en blijft dan ook steeds actueel. Waardoor
volkskundig onderzoek hieromtrent dan ook altijd een actuele waarde zal hebben en kan
bijdragen tot een vorm van “integratie” (al dan niet gewenst door de “autochtone” bevolking)
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en, hoe dan ook, een noodzaak en een “must” is, al was het maar omdat de overgrote
meerderheid van die migranten kennelijk nooit zal terugkeren naar hun land van herkomst.

Uitwijking en vlucht door oorlog
In de loop der tijd zijn landgenoten soms ook uitgeweken (eigenlijk gevlucht!) door
oorlogsomstandigheden. In onze recente geschiedenis was dat zelfs reeds tweemaal het
geval, in 1914 en nogmaals in 1940, dus in een tijdsspanne van nauwelijks een paar decennia!
De maatschappelijke en ook politieke gevolgen en schokgolven die dit heeft veroorzaakt, zijn
overigens nu nog altijd voelbaar, zij het doorgaans onderhuids. Trouwens gevoed door vaak
ongeneeslijke trauma’s. In tegenstelling tot andere migraties ging het hier telkens om een
emigratie van tijdelijke en voorbijgaande aard. Alhoewel men bij het op de vlucht slaan
onmogelijk vooraf kon weten of vermoeden dat dit slechts van tijdelijke aard zou zijn en zelfs
van vrij korte duur (ook al is ieder oorlogsjaar in een mensenleven een eeuwigheid!).
Waardoor het toch wel opvalt dat die vluchtelingen zich zo vlug mogelijk wensten te
integreren in hun toevluchtsoord. Precies omdat ze aanvankelijk in de verste verte niet
konden vermoeden dat ze hun eigen land nog ooit zouden terugzien. In hun zeer uitzonderlijke
omstandigheden was de sleutelfactor vanzelfsprekend de vraag WIE de oorlog uiteindelijk zou
winnen… en zoals bij iedere oorlog was dat “koffiedik kijken”, zelfs nog tot in de eindfase!
Voor de volkskundige is het voorzeker bijzonder interessant om ook dergelijke migraties
aandachtig te bekijken en vooral om na te gaan HOE die vluchtelingen zich opvallend snel
wisten te hergroeperen in lokale “wedersamengestelde volksgemeenschappen”, die in een
dergelijke noodsituatie vooreerst onderlinge steun en bijstand poogden te vinden. Help u zelf,
zo helpt u God!

Oorlog OF bezetting
Wat betreft de Eerste Wereldoorlog heeft de herdenking “1914/2014” alleszins heel wat stof
opgeleverd (en zelfs nieuwe invalshoeken) die niet alleen geschiedkundigen maar ook heemen volkskundigen goed aan hun trekken heeft laten komen. Zelf had ik al voordien in een
Oostends heem- en geschiedkundig maandblad een vervolgserie gepubliceerd over de
lotgevallen van Oostendse vluchtelingen in Groot-Brittannië (in Engeland en vervolgens tot in
Schotland), en dit aan de hand van een bewaard gebleven oorlogsdagboek. Overigens een
getuigenis “op eenzame hoogte”, vermits deze publicatie blijkbaar enig in zijn soort gebleven
is. Niet verbazingwekkend omdat volksmensen (het ging hier om vissers) toen nog veelal
ongeletterd waren, en als ze al eens konden lezen en schrijven, gingen ze niet vlug de pen ter
hand nemen om een dagboek bij te houden. Dat oorlogsdagboek - ofschoon een waardevol
en uniek tijdsdocument - kon trouwens slechts na een grondige transcriptie als basis dienen
voor die vervolgserie.
De Tweede Wereldoorlog is echter een heel ander verhaal. Meer bepaald wat betreft de
Belgian refugees in Engeland. Ofschoon zeker niet ongeletterd, hebben ook zij geen
dagboeken of andere geschriften (later dienstig als bronnenmateriaal) voor het nageslacht
achtergelaten. Met als gevolg dat de historicus (en ook de volkskundige) enkel aangewezen
is op mondelinge getuigenissen van ooggetuigen … die intussen bijna allen overleden zijn of,
indien nog in leven, doorgaans niet meer ertoe in staat zijn om betrouwbare en
samenhangende verklaringen af te leggen. Of met andere woorden: je moest er reeds kort na
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de oorlog als de kippen bij zijn om bij de teruggekeerden de nodige informatie en
documentatie te kunnen verzamelen.
In werkelijkheid is dat echter niet gebeurd. En dit had vrijwel alles te maken met de Britse
“Official Secrets Act”. In 1940/41, eenzaam en zonder bondgenoten, van alle kanten belaagd
door een machtige en overweldigende vijand, hield de Britse regering zich streng en radicaal
aan een totale zwijgplicht voor al wie in overheidsdienst tewerkgesteld was… wat zeer ruim
bekeken werd, namelijk al wie werd verondersteld bij te dragen tot de Britse
oorlogsinspanning. En dat konden evengoed de uitgeweken Belgische vissers zijn, die werden
ingeschakeld in de cruciale en vitale voedselvoorziening in een land dat plots grotendeels was
afgesloten van zijn overzeese bevoorrading. Het was toen alle hens aan dek, en om het even
waar je was ingeschakeld - overheid of privé sector – je moest overal kunnen “horen, zien en
zwijgen” (en vooral dan zwijgen!).
Het gevolg van een en ander was dat iedereen zeer zwijgzaam werd en zich hieraan bleef
houden ook na de oorlog, na de blijde terugkomst in het bevrijd vaderland. Dus toen het niet
meer hoefde, maar nog steeds inherent aanwezig was … en bleef. Dit werd overigens tevens
in de hand gewerkt door de onverschilligheid waarmee de teruggekeerden (ten onrechte
beschouwd als “chançards”!) door de in België achtergebleven landgenoten bejegend
werden. De “achtergeblevenen” zagen zichzelf als pechvogels die zwaar hadden geleden
onder het juk van een harteloze en wreedaardige bezetter, terwijl de “Engelandvaarders”
daarvan waren gespaard gebleven en bij de Britten allicht hadden genoten van een “jolly good
life”! Blijkbaar had niemand ook maar enige belangstelling voor wat zich daar binnen die
“wedersamengestelde gemeenschap” over there had afgespeeld. Zij hadden inderdaad geen
bezetting en Gestapo meegemaakt, maar anderzijds niet alleen al evenzeer voedselschaarste
maar ook vier ellendige en angstige jaren van Blitz, bombardementen en de terreur van V1 en
V2 raketten! Terwijl de “achtergeblevenen”, omgekeerd, nauwelijks oorlog hadden gekend
(tenzij in mei 1940 en kort voor en een tijdje na de landing in Normandië in 1944), maar wel
(en hoe!) een keiharde bezetting! Het was geen en/en verhaal, het was oorlog OF bezetting!
De Britse bevolking (en vanaf mei 1940 de daar toegestroomde vluchtelingen) heeft van
september 1939 tot mei 1945 bestendig “op oorlogsvoet” geleefd … en heeft precies daardoor
een bezetting kunnen verijdelen! Met Hitler werd niet onderhandeld, het werd een bittere
strijd op leven en dood!

Kennismaking met een ongewoon heerschap
Eigenlijk wilde iedereen (net zoals na 1918) die vreselijke oorlog zo vlug mogelijk vergeten.
Wie in die maatschappelijke context de euvele moed had om bronnenmateriaal te gaan
verzamelen, werd al vlug argwanend bekeken als een zonderling die dat afschuwelijk
oorlogsverleden niet kon laten rusten. Eerlijk gezegd, moet ik zelf toegeven dat ik mij – veeleer
uit nieuwsgierigheid naar het recent verleden, maar toen nog niet met het oog op het
verzamelen van bronnenmateriaal (voor wie? Voor wat?) – toen heb opengesteld voor
sporadische “ontboezemingen” van ooggetuigen die er blijkbaar wel eens behoefte aan
hadden om hun hart uit te storten. En meestal gebeurde dat “tussen pot en pint”, ergens in
een visserskroeg (een “staminee”, afgeleid van “estaminet”). Wat nu hierna volgt ten behoeve
van de aandachtige lezer, heeft mij in een nog onvermoede aanvangsfase dan ook een
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behoorlijk aantal pinten en rondjes gekost. Maar al wat kan bijdragen “tot het goede doel”, is
geen uitgave maar een investering. Niet voor niets zong destijds Bobbejaan Schoepen “Er is
niets zo triestig als een café zonder bier!”.
Van cruciaal belang voor het uiteindelijk tot stand komen van deze “overzeese”
oorlogskroniek, was het feit dat ik na de oorlog twee personen heb ontmoet die destijds in
Londen op een sleutelpositie zaten … en bijgevolg over unieke en vertrouwelijke informatie
beschikten. Mede dankzij hen is dit verhaal een “untold story” geworden, zonder precedent
en zonder weerga, een onnavolgbare primeur voor onze nieuwsbrief. Vooreerst ging het om
een nicht van mijn vader, die in mei 1940 (toen nog een zeer jonge dame, pas afgestudeerd)
samen met haar ouders was gevlucht naar Engeland. In Londen kreeg ze al dadelijk een
betrekking aangeboden van directiesecretaresse van een van de vier Belgische Ministers in
ballingschap (zijn naam heeft ze nooit willen vernoemen, maar ik vermoed dat het Minister
Gutt was). Goed opgeleide vrouwen kregen toen, voor het eerst in de geschiedenis, ruim de
kans om professioneel en dus ook maatschappelijk “door te breken”. Maar dan enkel in
oorlogstijd én in Engeland. Tot dusver heeft nog nooit een historicus gewezen op het
historisch belang dat dit op termijn heeft gehad voor de ontvoogding van de vrouw. De reden
van die (ook voor de Britten!) totaal onverwachte ommekeer was natuurlijk het feit dat alle
weerbare mannen (ook refugees!) waren opgeroepen voor militaire dienst of voor
paramilitaire of civiele inschakeling in de oorlogsinspanning. Bovendien hadden de Belgische
Ministers hun ambtenaren en zelfs hun kabinetsmedewerkers moeten achterlaten in België.
Het “uur van de vrouw” had dus geslagen! En de klok zou nooit meer volledig teruggedraaid
worden.
Een ander hoogst belangrijk personage, eigenlijk een zeer ongewoon heerschap, was niemand
minder dan Albert De Vleeschauwer, destijds in Londen de almachtige Belgische Minister van
Koloniën. Toen ik in 1960, na mijn legerdienst bij een stafcompagnie in Duitsland, als
administratief coördinator in dienst kon treden bij het Hoofdbestuur van het Ministerie van
Landbouw, was hij Minister van Landbouw (en Visserij) in de regering Eyskens. Bij zijn collega’s
- ook in zijn eigen partij - werd hij eigenlijk met een scheef oog bekeken, vooral omdat hij van
zijn verblijf in Londen enkele “excentrieke” gewoonten had overgehouden. Zo onder meer
zijn “onhebbelijke gewoonte” om directie- en dienstvergaderingen van hogere ambtenaren
(“als toehoorder”) bij te wonen. Iets wat een rechtgeaarde Minister nooit doet (tenzij tijdens
bv. een dioxinecrisis!) omdat hij van zichzelf veronderstelt dat hij het wel kan klaarspelen met
zijn kabinetsmedewerkers (loyaal want allen met dezelfde partijlidkaart). Maar in Londen was
deze vorm van “cohabitatie” (dat “samenwonen” met ambtenaren) voor hem
vanzelfsprekend geworden, heel eenvoudig omdat hij aldaar moest roeien met de weinige
riemen die hij nog had … en vanuit Londen in oorlogsomstandigheden een ontzaglijk groot
koloniaal rijk (Kongo!) moest besturen en onverwijld moest inschakelen in de geallieerde
oorlogsinspanning. Voor dit verhaal was de koffiepauze tijdens die vergaderingen van groot
belang, omdat hij (nog “terend” op zijn status destijds in Londen) niet kon nalaten om vrij
regelmatig terug te komen op die “glorietijd’, waarbij hij soms nogal loslippig was door - zij
het in zeer beperkte kring - “inside information” te verkondigen over zaken en gebeurtenissen
die toen, zo kort na de oorlog (en zelfs nu nog!), vrij gevoelig lagen.
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Historisch belang van een volkskundige kroniek
Door die “loslippigheid” ging voor mij als jonge ambtenaar een tot dusver onbekende wereld
open. De Tweede Wereldoorlog was mij natuurlijk niet onbekend (als kind was ik erin
opgegroeid!), maar al die buitengewoon interessante achtergrondinformatie was voor mij een
ware revelatie! Tijdens mijn legerdienst was ik, qua internationale politiek (meer bepaald de
toenmalige Koude Oorlog), reeds voldoende “ontgroend”’ om te weten en te beseffen wat er
zich zo allemaal in en achter de schermen afspeelde. Omwille van mijn kennis van het Duits
(toen nog vrij zeldzaam want “de taal van de vijand”) en ook van het Engels (de taal van de
bevrijders), was ik in Duitsland, naast (en los van) mijn militaire functie, terechtgekomen in
een circuit van geallieerde inlichtingendiensten die nauw samenwerkten met de Organisation
Gehlen ( ex-“Abwehr Ost”, thans de Bundesnachrichtendienst). Hierdoor was ik vrij goed
voorbereid op wat ik nadien in Brussel kon vernemen omtrent een stuk voorgeschiedenis van
deze Koude Oorlog. Want het ene was het gevolg van het andere. Alleen was het voor de
publieke opinie toen nog niet zo duidelijk hoe de vork aan de steel zat … en misschien is dit
zelfs nu nog voor velen ook zo! Vandaar dan ook het historisch belang van een kroniek die
eigenlijk enkel volkskundig zou willen zijn…

Kroniek van een Babylonische ballingschap
Voor een goed begrip van de situatie moet de lezer vooraf goed beseffen dat niet alle Belgian
refugees werkelijk vluchtelingen waren. Officieel was dat voor de Britse regering wel zo, maar
in werkelijkheid waren er onder hen nogal wat opgevorderden en anderzijds ook
uitwijkelingen. De opgevorderden waren het varend personeel van het Bestuur van het
Zeewezen, meer bepaald van de Lijn Oostende/Dover, die van ambtswege waren opgevorderd
om de vluchtschepen te bemannen (de veerboten naar Dover) die niet alleen (zoals in 1914)
talrijke vluchtelingen moesten overbrengen naar Engeland, maar ook belast werden met het
overbrengen van het goud van de Nationale Bank en van gevoelige dossiers en archieven van
de Ministeries en van de Belgische Staatsveiligheid. Tevens werden de zeeloodsen
opgevorderd, omdat hun kennis en ervaring van strategische zeeroutes niet mocht in handen
vallen van de Duitsers, evenals sommige experts en specialisten uit de ambtenarij; met andere
woorden: de strategisch en tactisch belangrijke brain trust van de overheidssector.
Tot de uitwijkelingen behoorden de vissers die - indachtig hun ervaringen met de Duitsers in
W.O.I – er de voorkeur aan gaven om “schoon geld” te verdienen aan de Britse kant… en
zonder al de pesterijen en de willekeur van een bezetter. Zij sloegen dus niet echt op de vlucht
maar waren in zekere zin economische vluchtelingen, ofschoon bij sommigen, meer bepaald
de (sedert W.O.I) radicale Engelsgezinden, zeker ook politieke motieven zullen gespeeld
hebben. Natuurlijk konden zij niet vermoeden of voorspellen dat de in bezet België
achtergebleven vissers nu, aan de Duitse kant, eveneens veel geld zouden verdienen, dankzij
“de wonderbare visvangst”, de overvloedige haringvangsten tijdens de oorlog. Hoe dan ook,
zij beschouwden zichzelf niet echt als vluchteling maar als uitgeweken naar Engeland, in
afwachting van…
Het spreekt vanzelf dat zowel de opgevorderden als de uitwijkelingen bij hun aftocht naar
Albion vergezeld werden van vrouw en kinderen, vaak ook andere bloed- en aanverwanten,
soms ook buren of vrienden. De vissers brachten aan boord van hun sloep bijna heel hun
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inboedel mee naar hun nieuwe thuishaven. Want zij wisten uit ervaring dat leegstaande
woningen vaak geplunderd werden, hetzij door de bezetter, hetzij door “eigen volk”. Het
personeel van het Zeewezen had uiteraard die mogelijkheid van zelfredzaamheid niet, maar
kon toch veelal een en ander uit de brand redden.
De verzamelnaam voor dat bont allegaartje van vluchtelingen, opgevorderden en
uitwijkelingen, was “Belgen in ballingschap”, analoog met de titel die de vier naar Londen
uitgeweken Ministers zichzelf gaven: de “Belgische regering in ballingschap”. Dat gaf niet
alleen de nodige legitimiteit aan die eigenlijk halfslachtige mini-regering… (zonder
Staatshoofd en zonder Parlement!) maar in zekere zin ook aan al de medeburgers buiten bezet
België, en overigens ook aan het ondergronds “Geheim Leger” in bezet België (waardoor die
verzetslieden “erkende vrijheidsstrijders” waren … en geen “terroristen”, zoals de Duitsers
steevast beweerden). Ook voor de Britse premier Churchill was die legitimiteit zeer belangrijk,
namelijk in verband met het inschakelen van Belgisch Kongo in de geallieerde
oorlogsinspanning (geallieerd vooralsnog enkel met de diverse regeringen in ballingschap in
Londen, maar voor het overige stonden de Britten er aanvankelijk moederziel alleen voor!).
Gekscherend spraken de Belgen in Londen van een “Babylonische ballingschap” (in een tijd
toen nog vrijwel iedereen de Bijbel kende). Deze vervolgserie mag dan ook “de kroniek van
een Babylonische ballingschap’” genoemd worden. De Babylonische ballingschap van het
Joodse volk heeft in die Bijbelse tijden behoorlijk lang geduurd. Maar in 1940 kon niemand
vermoeden dat de Londense ballingschap slechts vier jaar zou duren. Het zag er toen eerder
naar uit dat het “Duizendjarig Rijk” waarmede Hitler zo graag uitpakte, wel eens de duur van
de Babylonische ballingschap had kunnen benaderen …
Zoals in 1914 wist de Britse regering ook in 1940 de Belgian refugees functioneel te
kanaliseren qua onderdak en huisvesting : de vissers naar Engelse vissershavens, arbeiders en
ambachtslieden naar de industriegebieden van de Midlands, en ambtenaren, kaderpersoneel
en bedienden naar Londen (waar ze veelal tewerkgesteld werden in Belgische of Britse
overheidsdiensten). De weinige Belgische militairen die de overtocht naar Engeland gewaagd
hadden (zelfs op gevaar van te worden beschouwd als deserteur!), zouden allengs het embryo
vormen van een “wedersamengesteld” Belgisch legertje, via de Brigade Piron (Landmacht),
“the Belgian Section of the Royal Navy” (Zeemacht) en “the Belgian Wing” van de R.A.F.
(Luchtmacht). Een aparte en zeer belangrijke bijdrage tot de geallieerde oorlogsinspanning
leverde de Belgische koopvaardijvloot, die toen nog vrij omvangrijk was en die bij het
uitbreken van de vijandelijkheden over heel de wereld verspreid was. De vloot van de Lijn
Oostende/Dover (Bestuur van het Zeewezen) bleef heel de oorlog actief, voornamelijk voor
troepentransport, en leed – merkwaardig genoeg! – geen verliezen of schipbreuk. Al met al
beschikte de Belgische regering in ballingschap toch over heel wat troeven, zowel qua
middelen (Kongo!) als personeel (niet talrijk maar doorgaans goed tot hoogopgeleid). En
overal waar mannen ontbraken, konden vrouwen inspringen!

Eilandbewoners
Wat de lezer vooraf ook goed moet beseffen is het onloochenbaar feit dat onze landgenoten
daar terechtkwamen in een milieu van eilandbewoners. De Britten (en vooral de Engelsen)
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hebben inderdaad de typische kenmerken van de eilandbewoner: “insulair” en eenzijdig
denkend, afkerig tegenover vreemden (“foreigners”!), economisch terugplooiend op zichzelf,
“splendid isolation” en politiek afzijdig tegenover andere landen, mentaal en cultureel niet
verbonden met het Europese vasteland (“the continent”!). Kortom: vanuit volkskundig
oogpunt op zichzelf al een interessant onderzoeksthema! Hoe onze landgenoten zich aan die
zeer speciale en ongemakkelijke mentaliteit hebben aangepast, zal in dit vervolgverhaal
uitvoerig uit de doeken worden gedaan. De soms onvoorstelbare perikelen rond de Brexit
geven hiervan alvast een voorsmaakje!

Een embryo van de Benelux
Niet veel Nederlanders wisten in mei 1940 tijdig hun toevlucht te zoeken in Engeland.
Sommigen, zoals de dichter van het vitalisme Hendrik Marsman, zijn tijdens de overtocht
omgekomen op zee. Nagenoeg enkel de Koningin (en de Koninklijke familie) en uiteraard ook
de regering en een beperkt aantal ambtenaren en zakenlieden (en joden!) bereikten Londen.
Later (tot in 1943 en op eigen risico) kwam er nog wat aanvulling via de fameuze
“Engelandvaarders”. Omdat ze zo weinig talrijk waren, organiseerden de Nederlanders niet
een eigen vorm van verenigingsleven maar zochten ze (voor het eerst sedert 1831!) nog
aarzelend enige toenadering tot de Belgen, bij wie ze - tot hun verrassing - Vlamingen
ontdekten die bleken Nederlandstalig te zijn! Officieel werd dit niet aangemoedigd, noch door
de stugge Koningin, noch door haar behoudsgezinde regering. Ook de al vlug vrij invloedrijke
prins Bernhard hield zich afzijdig. In tegenstelling tot Groothertogin Charlotte van Luxemburg
die, vaak in gezelschap van vertegenwoordigers van het Britse koningshuis, een
aanwezigheidspolitiek voerde in “the Belgian House”, het onthaal- en ontmoetingscentrum
voor de Belgen in Londen. Aan officiële Nederlandse zijde had men blijkbaar genoeg aan de
traditionele recepties, cocktails en banketten. Maar de gewone Nederlander had kennelijk
ook behoefte aan nog iets anders, gewoon af en toe een gezellig samenzijn in een prettige en
ontspannende omgeving. En dat vonden zij allengs in “the Belgian House” op Belgrave Square
en in de pubs waarin de Belgen hun nieuwe stamkroeg (hun “staminee”) hadden gevonden.
Het was ook een manier om, ondanks de censuur en de gestroomlijnde berichtgeving in de
pers en via de BBC, toch nog inside information te kunnen vernemen of uit te wisselen. De
oeroude maritieme verbondenheid tussen zeelieden speelde hierin ook een rol, meer bepaald
tussen de mannen van het Bestuur van het Zeewezen en de mannen van de Nederlandse
Marine en koopvaardij. Uit die onderlinge verbondenheid in een oorlogssituatie is dan
geleidelijk een symbiose en een voedingsbodem gegroeid voor het ontstaan, reeds in Londen,
van de BENELUX. Of hoe een dubbeltje rollen kan! Ook dat is voor de volkskundige een
interessant onderzoeksthema, HOE overheen historische grenzen, twee (eeuwenlang
gescheiden) broedervolkeren weerom kunnen opgaan in een gezamenlijk geheel van
economische en culturele belangen. “Wij wilden Willem weg; wou Willem wijzer wezen, wij
wilden Willem weer …”
(wordt vervolgd)
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2. Armenzilver
Mark Adriaen

Armenzilver wordt in Nederland ook armeluiszilver of boerenzilver genoemd en is ook gekend
als Argent des Pauvres. Gewone volkse gezinnen konden zich geen zilveren huisraad
aanschaffen zoals de burgerbevolking. Voor hen werd in de 19e tot begin 20e eeuw
armenzilver vervaardigd. We vermoeden dat dit enkel in België was. Het glazen object werd
in een vorm geblazen bij een glasblazerij, bijvoorbeeld bij Val-Saint-Lambert.
Daarna werd in de ronde opening onderaan het object vloeibaar kwik gegoten, en weer
uitgelekt. De opening werd afgesloten met een ronde afsluiting. Wanneer dit verdween was
er veel kans dat de kwiklaag verdween.
De meest gekende voorwerpen in armenzilver zijn grote kandelaars die op de huisschouw
geplaatst werden als aankleding van een kruisbeeld. Soms zijn deze kandelaars versierd met
witte versiering van streepjes en bloemen. Ze werden steeds per koppel verkocht.
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Uitzonderlijker zijn figuratieve beeldjes.

•
•
•
•
•

Kruisbeeld met stralende Christus
Onze-Lieve-Vrouw
Heilige met boek
Onze-Lieve-Vrouw met Kindje Jezus
Heilig Hart van Christus

-

Biddende Onze-Lieve-Vrouw
Achteraan op de sokkel staat het merk J.J.C. HAIDA in reliëf
J.J.C HAIDA is een glasblazerij voor optisch glas
Vroeger werd er blijkbaar armenzilver geblazen
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Versiering in de vorm van een kerstboom.

Er bestaan ook vazen en sferische voorwerpen, voorlopers van onze huidige kerstballen.

Grote vaas van 40,5 cm hoog.
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Pruikenstander met bolvorm op voet.

Een speciale is de bolronde donderbal, heksenbal, om heksen te verdrijven. De bol werd ook
gebruikt door kantwerksters om het kaarslicht naar het kantwerk te schijnen.

De afbeeldingen komen uit mijn erfgoedverzameling. Ook andere leden van Volkskunde
West-Vlaanderen verzamelen dit volkskundig erfgoed, zoals Christine Van Poucke-Meire.
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3. De kopertraditie van de Brugse familie Brondel,
gedocumenteerd door Yves Calleeuw
Yves Calleeuw groeide op in de buurt van het Minnewater. Als jongen van 14 stond hij
regelmatig geboeid te kijken naar het uitstalraam van het curiosawinkeltje ‘Mary’ in de
Wijngaardstraat. Recht tegenover had de kopergieterij Brondel een vitrine met allerlei
koperwaar. Yves vermoedde toen nog niet dat hij later een fervent antiek- en
koperverzamelaar zou worden.
Fernand Brondel (1930-2012) erfde een ambachtelijk familiebedrijf dat ruim 350 jaar heeft
bestaan. Koperen luchters en ornamenten sieren kerken, kathedralen en andere openbare
gebouwen in Amerika, Afrika, Japan en Europa, en natuurlijk ook in Brugge. Overgrootvader
François en grootvader Charles Brondel maakten bovendien naam als klokkengieters.
Vanuit zijn interesse in antiek en koper verzamelde Yves Calleeuw alle kranten- en
tijdschriftartikels, foto’s en archiefstukken die hij kon vinden over de Brugse
kopergietersfamilie Brondel. Hij bundelde al deze documentatie in een online publicatie, die
u op de website van Volkskunde West-Vlaanderen kan terugvinden: Klik hier
Een schat aan informatie voor wie zich wil verdiepen in de Brugse kunstambachten!
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4. Gezocht: lieder- en gebedenverzameling van Angèle De Ruytter
uit Stalhille

Marcel de Ruytter

In 1975 verscheen dit artikel van Jozef Geldhof (1925-1989), pastoor van Meetkerke, in het
tijdschrift Biekorf:
In de nalatenschap van Angèle De Ruytter († Stalhille 1973) bevindt zich een interessante
lieder- en gebedenverzameling, bijeengebracht door deze gekende volkszangeres. Zij werd te
Lissewege geboren de 4 december 1894 als dochter van Louis-François De Ruytter en Justina
Jackxsens die een kleine landbouwuitbating hadden in Lissewege. Bij de aanleg van de
spoorweg doorheen Lissewege ging Louis-François, die ook het beroep van zwijnenslachter
uitoefende, zich te Zeebrugge vestigen. In 1903 kwam hij op Stalhille wonen op de Riethoek
waar hij ook gestorven is en waar zijn dochter Angèle tot aan haar dood verbleef.
De gebedenverzameling gaat zeker op de Lisseweegse periode terug en werd aangeleerd door
moeder De Ruytter. Talrijke kopieën van deze gebeden werden in de loop der jaren door Angèle
in omloop gebracht. Haar verzameling liederen heeft Angèle steeds bijgewerkt. Er bestaan
twee versies, een oudere op losse bladeren (farde-formaat) neergepend en een jongere in een
gewoon schoolschriftje bijeengebracht. De liederen die in beide versies voorkomen werden met
een sterretje aangeduid.
Dit repertorium is geen archiefstuk. Het werd, tot aan de dood van de zangeres Angèle De
Ruytter, uitgevoerd in de feestelijke bijeenkomsten van de Bond der gepensioneerden te
Stalhille. Een drie jaar jongere zuster, Hilda De Ruytter, wonende te Meetkerke, gebruikt de
door haar moeder Stina Jackxsens aangeleerde gebedenschat nog steeds, anno 1974. Aldus is
die (hier letterlijk afgedrukte) gebedenverzameling een uiting van levende folklore te onzent.
De boekjes van Angèle De Ruytter, waarvan sprake in het artikel, zijn tot op heden onvindbaar.
Dankzij het fantastische geheugen van de 96-jarige nicht van Angèle, Irma De Ruytter, en met
de medewerking van kleindochter Joke Baertsoen, heeft de familie enkele liedjes en gedichten
kunnen vastleggen. Marcel De Ruytter blijft echter op zoek naar de originele geschriften van
Angèle. Vandaar deze oproep: elke tip is welkom!
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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 #6
Danny Vanloocke wilde graag weten waarvoor deze glazen fles met drie openingen aan de
zijkant dient?
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Enkele reacties op bovenstaand mysterieus voorwerp:
•

Lijkt mij een glazen wespen- of vliegenvanger te zijn. We hadden er vroeger zo een op
pootjes met een omgebogen onderrand waarin bier werd gedaan.
Antoon Naert

•

Volgens een collega uit het Universitair Museum voor Geschiedenis van de Geneeskunde te
Gent zou het mogelijk kunnen gaan om verzamelpot voor bloedzuigers.
Jan Bouckaert

•

Het onderwerp Is een moderne uitgave van de klassieke vliegenvanger, waarvan er
waarschijnlijk een te zien is in het volkskunde museum in Brugge
Luc en Rika Ameel
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Mysterieus voorwerp #7
Yves Calleeuw zond twee mysterieuze voorwerpen in. Hij heeft een vermoeden waarvoor deze
voorwerpen dienden, maar wilden de lezers ook graag laten raden. In de volgende nieuwsbrief
wordt het mysterie onthuld.

Heeft u een idee? Mail het ons dan via info@volkskundewestvlaanderen.be
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6. Onze-Lieve-Vrouw Ver-Assebroek 1720 - 2020
Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de toenmalige parochiepastoor Pieter Verhaeghe
een Mariabeeldje schonk aan de kerk van Ver-Assebroek. Het was een heel bijzonder beeldje
dat vanwege zijn lotgevallen terecht het predicaat 'miraculeus' kreeg.
In 1680 werd het moedwillig overboord gegooid van een koopvaardijschip, waarmee
protestantse medereizigers op het schip een einde wilden stellen aan de verering voor het
beeldje door een katholieke opvarende. Maria zelf gaf aan wat ze hiervan vond: het beeldje
bleef bovendrijven op de golven van de zee. Het werd weer aan boord genomen en
belandde via omzwervingen in Holland en Vlaanderen uiteindelijk in 1720 in Ver-Assebroek.
Met de komst van dat beeldje werd het oude mariale bedevaartoord nieuw leven
ingeblazen, tot op vandaag.
Dichte drommen bedevaarders zijn vervlogen tijd, maar Maria leeft sterk in het hart van de
mensen. Een jubileumjaar is daarom op zijn plaats.
Met een waaier aan activiteiten in en rond de kerk laten we zien, horen en aanvoelen wat
mensen met een Mariabeeld doen én wat Maria met de mens kan doen.
Het feestprogramma loopt van 1 mei tot 7 december. Vanaf 26 maart te vinden op
www.sinttrudo.net.
Weet je welkom in Ver-Assebroek, weet je welkom bij Maria!
Werkgroep ‘Maria 2020’
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7. Agenda VWV
Molenfeest
De Sint-Janshuismolen viert in 2020 zijn 250ste verjaardag. Opgericht door 26 Brugse bakkers
in 1770, staat deze molen nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats en maalt hij nog steeds
graan.

In april krijgt de Sint-Janshuismolen nog een grondige onderhoudsbeurt. De wieken worden
gereinigd en opnieuw geschilderd en het houtwerk en smeedwerk wordt nagezien en hersteld
waar nodig. Ook de houten vloer op de steenzolder, de borstwering van het terras en zelfs de
windvaan worden hersteld. En met vier nieuwe zeilen is de Sint-Janshuismolen helemaal klaar
voor zijn verjaardagsfeest op zaterdag 30 en zondag 31 mei.
Het Molenfeest is een samenwerking tussen Musea Brugge en Volkskunde West-Vlaanderen.
Het belooft een echt familiefeest te worden. Je ontdekt er hoe een molen werkt: van het
opleggen van de zeilen, het hijsen (luien) en laten zakken (afschieten) van de zakken graan en
meel tot het malen zelf. Daarnaast zullen er tal van workshops en demonstraties zijn:
vlegeldorsen, strovlechten, kruisboogschieten (bij de Sint-Jorisgilde), papieren windmolentjes
maken… Speciaal voor deze gelegenheid zal ook het oude bakkershuisje in de nabijgelegen
tuin van het Gezellemuseum opnieuw in werking worden gesteld. Molenaars en bakkers zullen
opnieuw samen voor heerlijke broodjes zorgen.
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Ook wie meer wil weten over windmolens, zal zeker zijn gading vinden. Op de menu staan
onder meer geleide molenwandelingen langs de Kruisvest en een Brugse babbel met oudmolenaar Jozef De Waele. Luc Penninck, bestuurslid van Volkskunde West-Vlaanderen geeft
een lezing over molens en molenaars in de volkskunde. En schrijfster/performer Marieke De
Maré duikt in de poëzie van Guido Gezelle, die zich liet inspireren door de wind.
De Haven van Zeebrugge en Eneco
leggen de link tussen windenergie
vroeger en vandaag. Met de Virtual
Reality “Eneco Windturbine Experience”
kan je tijdens het molenfeest een
virtuele reis maken naar een echt
windpark. Een unieke ervaring waarbij je
met een VR-bril met een lift naar
omhoog gaat en in de windmolen
terechtkomt. Je opent het luik en je
komt op de molen terecht. Vandaar zie je het ganse park, je voelt de wieken draaien. Op deze
hoogte heb je een perfect overzicht. Vervolgens laten we je ook nog eens voelen hoe het echt
is: Je kan vervolgens over een plank lopen om de hoogte te ervaren. En natuurlijk ook nog
springen!
Het Molenfeest valt samen met het slotweekend van het accordeonfestival Airbag, dat met
de spiegeltent Magic Mirrors neerstrijkt aan de voet van de jarige molen. Een heerlijke
combinatie! Terwijl je geniet van een drankje, hapje en de bruisende muziek van de Nouvelle
Harmonie Bruxelloise d’Accordéons, amuseren de kinderen zich met traditionele volksspelen.

PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag 30 en zondag 31 mei 2020
Waar: Kruisvest en tuin Gezellemuseum
Programma: www.museabrugge.be
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Zwarte Kat-sessies
In de Zwarte Kat-sessies nodigt Volkskunde West-Vlaanderen viermaal per jaar experten,
verzamelaars en liefhebbers uit in het Volkskundemuseum om te spreken over
overgangsrituelen, seizoenstradities, oude ambachten of volksverhalen. De volgende sessies
staan nog op het programma in 2020:
DRIE EEUWEN MARIADEVOTIE IN VER-ASSEBROEK

Mieke De Jonghe

Het miraculeuze Mariabeeldje dat in de kerk van Ver-Assebroek wordt
vereerd, is een fonkelend stukje religieus erfgoed. Driehonderd jaar
geleden kwam het er aan. Wat is er zo miraculeus aan het beeldje en heeft
het ook al voor mirakels gezorgd? Waarom gaan mensen op bedevaart, in
groep of alleen? Wat maakt dat anders dan thuis bidden? Welke sporen
laat dat na in het bedevaartsoord én in de bedevaarder? Mieke De Jonghe,
voormalig conservator van het Sint-Janshospitaal te Damme en
parochieassistente in Assebroek, brengt geschiedenis, beleving én een blik
op de toekomst samen in deze presentatie.
Donderdag 14 mei 2020 van 14 tot 16 uur.

MOLENS VAN DE FRONTSTREEK

John Verpaalen

John Verpaalen is dé expert bij uitstek over de molens die
lange tijd het landschap van de Westhoek en Heuvelland
domineerden. Na 24 jaar bracht hij in 2019 een nieuwe
versie uit van zijn ‘Molens van de frontstreek’. Na de Eerste
Wereldoorlog stond in de streek rond Ieper geen enkele
molen meer overeind. De meeste waren al in het najaar van
1914 bij de opmars van het Duitse leger bruut onderuit
gehaald. Molens hadden een strategisch belang. Ze werden
gebruikt als observatiepost en dienden als mikpunt voor
vijandelijke artillerie. Aan de hand van talrijke illustraties
geeft Verpaalen in deze presentatie een levendig beeld van
de rijke molentraditie, alsook van de molens als slachtoffers
van bruut oorlogsgeweld.
Donderdag 10 september 2020, van 14 tot 16 uur
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KERKHOFSYMBOLIEK. WANDELING IN DE CENTRALE BEGRAAFPLAATS VAN BRUGGE

Benoit Kervyn de Volkaersbeke

Voor deze Zwarte Kat-sessie maken we een
uitstap naar de Centrale begraafplaats van
Brugge, wellicht de oudste begraafplaats van het
land. Benoit Kervyn de Volkaersbeke, consulent
religieus erfgoed bij Musea Brugge en lid van de
Stedelijke Commissie voor Graftekens, leidt ons
rond langs graven in neogotische of klassieke stijl,
imposant of onopvallend, en vaak versierd met
symbolen, die een duidelijke boodschap vertellen
over de overledene. Hij toont ons de rijkdom aan
kerkhofsymboliek in deze tuin, de laatste
rustplaats van Bruggelingen uit diverse sociale
lagen. Vertegenwoordigers uit de politieke,
culurele, industriële, medische, religieuze wereld
liggen naast elkaar. We ontdekken de
monumentale hoofddreef met het Calvariekruis,
het perceel van de kloosterorden, de pakkende
militaire begraafplaats, de kapel van de
kanunniken, het stukje van de Engelse kolonie…
Donderdag 29 oktober 2020, van 14 tot 16 uur in
de Centrale Begraafplaats, Kleine Kerkhofstraat
60, Assebroek.
PRAKTISCH
Prijs per sessie:
Waar:
Reservatie:

5 euro (toegang Volkskundemuseum inbegrepen)
Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Verplicht: bruggemuseum@brugge.be
Max 40 pers. behalve sessie ‘Kerkhofsymboliek’ max. 25 personen
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9. 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.

10.

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.
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