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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. Grafgiften in hedendaags Vlaanderen. Enkele bedenkingen bij
een verkennend onderzoek 1.
Antoon Naert

Inleiding

Foto: Regionaal archief Tilburg

In de loop van de geschiedenis en doorheen heel wat verschillende culturen2 was het
meegeven van objecten3 in het graf een veel voorkomend gebruik. De eerste sporen van dit
gebruik worden al vastgesteld bij de vroege steentijdculturen, mogelijkerwijze al bij de
Neanderthaler. Door de cultuurgeschiedenis heen bleken een tweetal antropologische
facetten doorslaggevend te zijn bij het meegeven van betekenis aan dit gebruik. Op het
religieuze vlak ging men er van uit dat de overledene de meegegeven objecten kon gebruiken
bij zijn tocht door of verblijf in het dodenrijk. Bekende voorbeelden hiervan zijn de rijkelijk
met bijgiften gevulde Egyptische graven of de kleine obool onder de tong die de overleden
Griek zijn overtocht over de Styx richting Hades moest kunnen laten betalen. Op het sociaalantropologische vlak werd dan weer aandacht besteed aan het tentoonstellen van de
1

Het onderstaande artikel is de neerslag van een kleinschalig onderzoek in het kader van het werkcollege
wereldgodsdiensten, religiestudies en interreligieuze dialoog, (prof. dr. Wim Vandewiele) academiejaar 20192020, aan de KULeuven.

2

Zie hiervoor onder andere : ARIÈS, Ph., L’ homme devant la mort, Seuil, Parijs, 1977; DE COCK, L.,
Geschiedenis van de dood. Rituelen en gebruiken in Europa, Kok/Davidsfonds, Leuven, 2005; BROECKAERT, B.
en I. VANDEN HOVE, Grote rituelen in de wereldgodsdiensten, Davidsfonds, Leuven, 2005.

3

DANIEL MILLER, Artefacts and the meaning of things, in INGOLD, T., Companion Encyclopedia of Anthroplogy,
Londen, 1994, p. 396-419; SLINGERLAND, M., De dode zit onder je huid, in Trouw, 22 september 2007
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mogelijkheden die de overledene, maar vooral zijn nabestaanden, hadden om goederen die
zij op overschot hadden te kunnen vernietigen door ze mee te geven in grafcontexten, zelfs
indien men deze uiteindelijk zou opbranden4. In de antropologische literatuur is dit sinds het
werk van Marcel Mauss bekend onder de benaming “potlach”-gebruiken. Denken we hierbij
bijvoorbeeld aan het bootgraf van Sutton Hoo in Engeland.
Lange tijd is men van mening geweest dat het opkomende christendom paal en perk heeft
gesteld aan het meegeven van grafgiften, omdat de orthodoxie weliswaar voorzag in een
leven na de dood, maar niet in een lichamelijke of geestelijke context waarin de overledene
nog op de een of andere wijze materiële objecten zou kunnen gebruiken in dit leven na de
dood. Toch zien we dat in de Merovingische maatschappij, die in se, zeker wat de sociale
bovenlaag betrof, een gekerstende samenleving kan worden genoemd, de zogenaamde
geklede begraving, met heel veel aandacht voor zowel kledij als bijgiften, de regel was. Zelfs
bij begraving van hoge adel binnen in de toenmalige grote kerken bleken dergelijke praktijken
de norm te zijn. Het lijkt er dus op dat in deze contexten de sociaal-antropologische invalshoek
het uiteindelijk nog haalde van de orthodoxie van het christendom, dat trouwens ook beide
niet als elkaar uitsluitend werden aangevoeld. Grafgiften bleken niet langer een religieuze
functie te hebben uitgeoefend, maar moesten een beeld scheppen van de overledene en zijn
maatschappelijke omgeving. We zien dat zelfs vanaf de Karolingische periode doorheen de
hele middeleeuwen en de moderne periode nog steeds, weliswaar kleinere, objecten en
elementen als betekenisdragers werden meegegeven. Dit gebruik zet zich ook nu nog door.
Hoewel er zo goed als geen literatuur rond bestaat blijkt het nog altijd een gewoonte te zijn
objecten in het graf mee te geven.

Het onderzoek
Wij stelden ons de vraag of de voorheen besproken antropologische invalshoeken in de
moderne maatschappij nog altijd hun belang blijven houden dan wel of er nog andere bij of
zelfs in de plaats van zijn gekomen. Het lijkt ons immers toe dat, gezien zowel christianisatieals secularisatietendenzen het religieuze aspect verdwenen of sterk afgenomen zou zijn en
door individualisering ook het sociale aspect aan belang zou hebben ingeboet. Wij willen dan
ook nagaan in hoeverre uit observatie en interview het fenomeen van het meegeven van
grafgiften binnen de huidige maatschappij kan worden geduid. De vraagstelling en de
observatie is vooral gericht op het inschatten van de betekenis die door personen werd
gehecht aan het formele gebeuren van het meegeven van betekenisvolle objecten in het graf
of zelfs bij de crematie en op het hiermee gepaard gaande ritueel.
Het meegeven van objecten aan een overledene beperkt zich niet tot het in de kist leggen van
een aantal zaken. Doorheen de hele geschiedenis is hiermee een of andere vorm van ritueel
gepaard gegaan, hetzij een door structuren vorm gegeven ritueel dan wel een puur persoonlijk
omgaan met rituele handelingen. Het lijkt mij passend om moderne uitingen van deze rituelen
te observeren en contextualiseren. Hierbij blijkt echter een probleem op te duiken. Het
omgaan met de dode, en zeker in de eerste momenten waarop de familie bij het lichaam van
de overledene wordt toegelaten zijn dermate intieme momenten dat een intrusie van welke
4

MAUSS, M., Essay sur le don, in l’ Année Sociologique, 1924, later verder ontwikkeld door Pierre Bourdieu.
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aard ook ongepast lijkt en ook door de familie als dusdanig zou worden ervaren. Los van
vraagstukken rond privacy duikt hier het probleem van de ethiek van het toelaatbare op. Toch
is het belangrijk om op de een of andere wijze dit ritueel een plaats te kunnen geven in het
onderzoek. Daarvoor werd op twee manieren te werk gegaan. Enerzijds werd aan de
zegspersoon uit het interview eveneens gevraagd in hoeverre zij zich ook het ritueel en niet
alleen het object kon herinneren, anderzijds werd ook geput uit de eigen ervaringen met
overledenen (eigen ouders, grootouders en familieleden), waarop effectief initieel aanwezig
waren bij de opbaring en zelf actief waren in de wijze waarop objecten een plaats kregen in
dit proces. Op die wijze kan toch ook het rituele aspect worden benaderd.
Een aantal vragen worden als cruciaal naar voor gebracht bij dit kleinschalige onderzoek naar
het ritueel van het meegeven van objecten. Wij gaan in de eerste plaats op zoek naar
religieus-ideologische, naar sociologische en naar individueel-psychologische componenten,
waarbij we ons tevens de vraag stellen of er behalve bij de opbaring ritueel nog wijzigingen
worden aangebracht tijdens het proces van de kisting, wat van belang zou blijken bij de vraag
of objecten al dan niet ook ter vernietiging werden meegegeven.

Om te komen tot een dwarsdoorsnede van het veld van de betrokkenen, was de eerste opzet
over te gaan tot het interviewen van een begrafenisondernemer en iemand die kortgeleden
een geliefde was ontvallen. Dit laatste lukte omdat er in de kennissenkring inderdaad enkele
personen waren die kort gelden een geliefde verloren hadden en die daarover wilden praten.
Een begrafenisondernemer interviewen bleek moeilijker te liggen. De bevraagden gaven aan
dit niet te willen doen omdat ze de vertrouwensband met de families niet wilden schaden,
maar ook omdat ze uiteindelijk bij het eerste contact tussen de naaste familie en de
opgebaarde overleden niet aanwezig zijn en dus geen goede getuigen zouden zijn. Bij het
interview bracht de bovenvermelde getuige echter een extra getuige aan, namelijk de
gezinshelpster, die haar in die moeilijke momenten had bijgestaan. Uiteindelijk bleek deze
een heel goede bron van informatie te zijn omdat zij bij heel wat terminaal zieke patiënten
had gewerkt en door de overgebleven partner was meegenomen naar de initiële ontmoeting
tussen de deze en de opgebaarde overledene. Zij kon dus uit eerste hand nog een heel aantal
verhalen aanbrengen.
De vragen die hierbij vooral naar voor kwamen waren in de eerste plaats objectgebonden,
hoewel, zoals hierboven aangehaald, we de kans niet onbenut lieten ook naar het ritueel te
informeren dat gepaard ging met het plaatsen van de objecten bij de overledene. Wij stelden
ons vragen bij het aankleden van de overledene, want heel dikwijls wordt door de kledij een
eerste boodschap overgebracht. Daarnaast vroegen we ons ook af of de meegegeven zaken
uiteindelijk eigendom waren van de overledene dan wel van de nabestaanden, of die objecten
speciaal voor de gelegenheid waren gemaakt, gekocht of niet, of er rekening werd gehouden
met de mogelijkheid tot bewaring van die objecten. Waren ze met andere worden bedoeld
om de tand destijds te doorstaan of mochten ze samen met het lichaam vergaan, snel tijdens
een crematie, traag na een begraving. Uiteindelijk vroegen we ons ook af of de objecten
eigenlijk wel bedoeld waren voor de overledene, voor de gemoedsrust van de nabestaanden
dan wel om een boodschap uit te zenden naar zij die de overledene nog een laatste groet
kwamen brengen.
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We startten dit kleinschalige onderzoek vanuit de eigen achtergrond, enerzijds de archeoloog
die al zijn hele carrière lang geconfronteerd wordt met de vraag naar betekenis van grafgiften
in allerhande contexten en doorheen allerhande perioden, anderzijds de cultuurhistoricus en
volkskundige die zich aan aantal vragen stelt bij zowel doorleven van formele gebruiken als
betekenisverschuiving binnen deze gebruiken in de moderne maatschappij. Hierbij werd
uitgegaan van een aantal werken die deze vragen in een historisch-antropologische context
konden plaatsen. Belangrijk hierbij was vooral het zoeken naar methodologisch vergelijkbare
werken binnen andere contexten, aangezien over het onderwerp zelf weinig tot niets te
vinden bleek. Het lag dan ook voor de hand een vragenset op deductieve wijze op te stellen
(waarbij we er ons wel bewust van zijn dat door het opstellen van de vragenset ook de
antwoorden een bepaalde directionaliteit kan worden meegegeven), om via de antwoorden
door inductie tot een besluit te kunnen komen, dat de door deductie uit de secundaire
bronnen afgeleide premisses kon bijtreden dan wel ontkrachten. Toch werd geprobeerd om
de vragen zo open mogelijk te stellen, zodat aan de geïnterviewde een grote vrijheid werd
gelaten om hierop te antwoorden.
De vragenset was de volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Vraag 1: Ben je bij opbaringen aanwezig geweest waarbij je op de een of andere wijze
gezien hebt dat bepaalde objecten bij de overleden werden gelegd?
Vraag 2: Kun je al iets meer vertellen over de kledij waarin die mensen zouden worden
begraven? Gaven de nabestaanden aan dat dit een betekenisvol iets was?
Vraag 3: Als er objecten werden meegegeven, waren dit dan persoonlijke spullen van
de overledene, objecten met betekenis voor de nabestaanden of zelfs speciaal voor de
gelegenheid vervaardigde zaken?
Vraag 4: Waren de objecten die werden meegegeven bedoeld voor blijvende bewaring
(als een soort identificatie van de overledene) of waren ze eerder van vergankelijke
aard?
Vraag 5: In welke omgeving heb je dit gebruik kunnen observeren?
Vraag 6: gingen er specifieke rituelen gepaard met het meegeven van deze objecten?
Vraag 7: Had je de indruk dat de nabestaanden deze objecten meegaven specifiek voor
de overledene, voor hun eigen gemoedsrust of zelfs als een expressie ten overstaan
van ander volgende bezoekers?

Al heel snel bleek dat het werken met een set van toch wel veeleer open vragen, er toe zou
leiden dat de antwoorden die werden verkregen niet antwoorden to-the-point zouden blijken
te zijn, maar antwoorden die dikwijls hele contexten schilderden, die zich ook niet tot één
case tegelijkertijd beperkten, maar meerdere verhalen door elkaar lieten lopen. Op die
manier kwam ik bij het nalezen van de interviews (en trouwens ook door het feit dat er
gewerkt werd met meerdere observaties) tot een grote geschakeerdheid in antwoorden en
vaststellingen. Uit de antwoorden die via het interview en de observatie van het ritueel tot
bij ons kwamen bleek heel snel dat de vragenset geen dienst zou kunnen doen als trefwoorden
voor een kwalitatieve codering. In een eerste fase werd op basis van de vele antwoorden die
werden gegeven een hele lijst van trefwoorden opgemaakt, die ons nieuwe inzichten
verschaften. Vanuit deze inductieve wijze van werken werd een nieuwe codeboom opgesteld,
die in staat bleek heel wat antwoorden te verschaffen op vragen die uit het
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interview naar voor waren gekomen. Toch loste dit ook niet alles op. Gezien de
kleinschaligheid van het onderzoek bleven nog heel wat vragen onbeantwoord. Zo kon
bijvoorbeeld nog geen koppeling worden gelegd met de sociale achtergronden van de
overledene (of van zijn nabestaanden) omdat dit in de vragenset niet opgenomen bleek.
Evenmin kon al rekening worden gehouden met de band tussen overledene, zijn familie en de
geïnterviewde, ook al omdat initieel hiermee geen rekening werd gehouden. Illustratie 1 geeft
de gestructureerde codeboom weer na een eerste herwerking van ervan op basis van een
axiaal herbekijken van de resultaten en de codestructuur.
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Objecten en rituelen
Aangezien het onderzoek de objecten als kern heeft, wordt bij analyse van het interview
vooral aandacht besteed aan de wijze waarop objecten een plaats krijgen in de context van
de begraving en de betekenis die mensen daaraan hechten. Daarnaast wordt ook de finale
betekenis van het ritueel bekeken. Door de kleine omvang van het onderzoek kunnen geen
grote inhoudelijke besluiten worden getrokken, maar wel heel wat methodologische vragen
worden gesteld. We willen ons dan ook hierop focussen. Voor wat betreft de objecten komen
volgende grote categorieën naar voor : eigendomssituatie, creatie van het object,
objectgebonden finaliteit en persoonsgebonden finaliteit.
Binnen de eigendomssituatie blijkt het van belang te weten wie de oorspronkelijke eigenaar
van het object was geweest. Was het voorwerp een voorwerp dat speciaal belang had voor
de overledene of lag het emotionele belang ervan veeleer bij de nabestaande, hetzij familie,
hetzij derden? Indien dit laatste het geval was, dan vertelt het meer over de psychologische
of sociale ingesteldheid van de nabestaanden dan over het levensverhaal van de overledene
zelf, wat de betekenis van de grafgiften een heel andere dimensie meegeeft.
Daarnaast is het ook van belang om na te gaan of het gaat om een bestaand object dan wel
een speciaal voor de situatie gemaakt voorwerp. De emotionele beladenheid van het object
krijgt in dit geval een heel andere invulling. Een bestaand voorwerp deelt een zekere culturele
biografie met de overledene of met de nabestaande, een speciaal voor de situatie gecreëerd
voorwerp is dan weer een talige uitdrukking van de emotionaliteit van de nabestaande.
Een volgende opsplitsing kan worden gemaakt tussen de materiële finaliteit van het object. Is
het de bedoeling dat het voorwerp zijn integriteit zo lang mogelijk bewaart in het eigenlijke
graf, of mag het voorwerp zonder meer mee teloor gaan met de overledene? Met andere
woorden, wordt het voorwerp meegegeven met het oog op een vorm van toekomstige
identificatie van de overledene en zijn graf dan wel vanuit een puur emotionele invalshoek als
begeleider van de dode?
En uiteindelijk vroegen we ons ook af voor wie precies het object een betekenis inhoudt, de
vraag naar een persoonsgebonden finaliteit en betekenis. Wordt die betekenis in de eerste
plaats gegenereerd door de band tussen het object en de overledene? Had de overledene bij
leven gevraagd om met dat object te worden begraven? Of ligt de bedoeling veeleer bij de
nabestaanden? Zijn het in de eerste plaats de nabestaanden, die toch zo goed als altijd de
begrafenis regelen, die vanuit hun specifieke psychologische noden een boodschap willen
meegeven die zowel voor hen persoonlijk als voor de bezoekers als een communicatieve act
naar voor komt
Uiteindelijk wordt ook aandacht besteed aan de ritualiteit die met het meegeven van de
objecten gepaard gaat en de betekenis die hierdoor wordt gegenereerd. We kunnen een
drietal initiële instellingen onderscheiden: de ideologisch-religieuze, de sociale en de
psychologische.
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Binnen de ideologisch-religieuze ingesteldheid blijkt een onderscheid te bestaan tussen het
ten toon spreiden van een ideologisch-religieuze overtuiging van de nabestaanden of de
overledene en het meegeven van objecten vanuit een zeker geloof dat de overledene deze op
de een of andere wijze nog functioneel nodig kan hebben in het hiernamaals. Dit blijkt iets
wat in moderne contexten eigenlijk bijna alleen nog voorkomt binnen de kinderlijke omgang
met afgestorvenen, bijvoorbeeld de beer die opa gezelschap moet houden en als
gesprekspartner moet optreden eens hij de wereld van de levenden heeft verlaten.
Hiermee komen we naadloos in een andere dimensie terecht, namelijk die van het sociale.
Een aantal van de rituelen en een groot gedeelte van het tentoonspreiden van objecten lijkt
de bedoeling te hebben de overledene een zekere identiteit ten overstaan van de
buitenwereld, in dit geval de bezoekers van het mortuarium, mee te geven. Deze personen
blijken echter niet bij het ritueel zelf aanwezig te zijn, waardoor het uiteindelijk vooral de
objecten zijn die deze functie uitoefenen.
In de moderne maatschappij blijken rituelen in de eerste plaats een psychologische functie te
krijgen, wat gepaard gaat met een aantal individualiserings- en cocooningtendenzen die
momenteel opgang maken. De objecten blijken niet langer vooral een functie te hebben
binnen het religieuze, ideologische of sociale veld, maar vooral functioneel te werken binnen
een verwerkingsproces dat in de eerste plaats een individueel of gezinsgebonden karakter
meekrijgt.

Besluit
Voor de analyse van de resultaten kon gebruik worden gemaakt van de indeling in de
codeboom, er wel rekening mee houdend dat deze indeling zelf uiteindelijk het resultaat is
van een intellectuele oefening die door de onderzoeker zelf is opgemaakt uit de veelheid van
antwoorden die hij heeft gekregen en dus uiteindelijk een beeld weergeeft dat zowel uit
inductie als uit deductie is ontstaan. De elementen die aanwezig zijn in de interviews worden
weliswaar de bouwstenen van een zekere structurering, deze structurering is sterk afhankelijk
van de wijze waarop de onderzoeker zijn initiële vraagstelling heeft opgevat. Ik kan mij
bijvoorbeeld voorstellen dat een theoloog, een psycholoog of een socioloog andere vragen en
andere zwaartepunten zou hebben gevonden dan, in dit geval, een archeoloog en
cultuurhistoricus. Het moet duidelijk zijn dat uit een dergelijk kleinschalig onderzoek geen
definitieve resultaten kunnen worden afgeleid. Wel interessant is te zien dat “archeologische”
verklaringen niet langer voldoende zijn om het huidige fenomeen van grafgiften te verklaren
en dat er terdege rekening moet worden gehouden met een verschuiving van betekenis naar
de psychologie van de nabestaanden toe.
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2. We’ll meet again!
Het dagelijks leven van Belgian refugees in Engeland tijdens W.O. II - een volkskundige
benadering (deel 2)
Roger Jansoone

En onze vissers?
Aan de naar Engeland uitgeweken vissers werd door de immigration officers een
vestigingsplaats toegewezen in één van de in een speciale lijst opgenomen fishing ports and
harbours. Meestal viel dit samen met de vissershaven waar ze een toevlucht hadden
gevonden, soms na te hebben deelgenomen aan de evacuatie uit Duinkerke (operatie
“Dynamo”). Het kon gebeuren dat tot een hergroepering werd overgegaan al naargelang de
plaatselijke of regionale noodwendigheden van de fishing effort in het Kanaal, de Noordzee
en de Ierse Zee. De oostkust en de zuidoostkust van Engeland stonden erg blootgesteld aan
luchtaanvallen van de Luftwaffe en aan beschietingen door de Kriegsmarine, terwijl al een
aantal Duitse U-boten actief waren vanuit Duitse marinebasissen (later ook vanuit Franse
havens). Bijgevolg kwam die kant van Engeland niet zo goed in aanmerking voor foreign
fishermen resettlement. Langsheen die kust lagen rijke visgronden, maar ook veel wrakken,
mijnen en valstrikken. Anders dan in 1914, kwam ook Schotland minder in aanmerking, heel
eenvoudig omdat er uit België nu minder vissers waren uitgeweken, zodat er alleen al in
Engeland eigenlijk te weinig waren. Want Belgian fishermen waren weerom erg in trek, om
“de gaatjes op te vullen”!
Vooral voor een aantal Oostendse vissers was dit inderdaad een hernieuwde kennismaking
met hun verblijf tijdens de vorige oorlog. Tevens waren zij sedertdien vertrouwd met de
visserij op de voorheen minder gekende visgronden in de British home waters (die nu met de
Brexit opnieuw die exclusieve “status” dreigen te herwinnen!). Mede hierdoor verliep de
inburgering tamelijk vlot. Een plaatselijke Lord Major (een typische hoogdravende “captain”
uit “Dad’s Army”!) verwelkomde zijn nieuwe fishing community stoer en zelfzeker met de
plechtige verzekering dat “an Englishman can always be relied on, not to let the side down,
unlike those damned Krauts”. Misschien had hij die “reliable” Chamberlain allang vergeten
(de Tsjechen en de Polen heel zeker niet!), maar toch voegde hij zekerheidshalve eraan toe
“especially someone who went to Eton and Cambridge, someone who has more than one way
to slap a Jerry pretty hard!”. Eigenlijk allemaal opschepperij, waarbij het die vissers wel een
zorg zou wezen waar die brave man school gelopen had. De aanvankelijke achterdocht
tegenover de Belgen (ingevolge de capitulatie van het Belgische leger) was in die
vissershavens kennelijk minder aanwezig, allicht omdat men nog een goede herinnering had
aan het verblijf van de poor Belgians in 1914/18. Vermoedelijk had premier Churchill de
persjongens van Fleet Street intussen een stille wenk gegeven om op te houden met al die
vuilspuiterij rond koning Leopold III en zijn veelomstreden en eenzijdige beslissing tot
capitulatie op 28 mei 1940. Het was nu echt welletjes geweest, en het land moest dringend
aan het werk (en in de strijd), uiteraard samen met en niet tegen “instant allies”, ook al
werden ze argwanend veeleer bekeken als “aliens” dan als “allies”.
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Tevens zou koning George VI blijk hebben gegeven van zijn ontstemming over de
haatcampagne tegen een andere koning, een “confrater” die het zeer moeilijk had. Dat was
immers niet goed voor royalty in het algemeen, terwijl de Britten opnieuw moesten warm
gemaakt worden om te gaan strijden “for King and Country” … en dus zeker niet in antiroyalistisch vaarwater mochten terechtkomen.
Via de “billeting” (inkwartiering) kwamen onze vissersgezinnen veelal terecht in kleine en
vervallen huisjes, het pover restant van een aanslepend gebrek aan sociale woningbouw (dat
zelfs nu nog niet volledig van de baan is, wanneer goedkoop opgetrokken woontorens dreigen
te branden als een fakkel!). Tja, decent housing, in Groot-Brittannië blijkbaar een oeverloos
en onoplosbaar probleem, al sedert de tijd van koningin Victoria en de mensonwaardige
slums, waarover Charles Dickens een reeks populaire boeken geschreven heeft. Waartoe
hebben al die naoorlogse Labour-regeringen dan gediend? Alleen voor een bedenkelijke social
welfare en een zwalpende National Health Service met lange wachtlijsten en
ziekenhuisbedden tot in gangen en trappenhuizen? Onze vissers hadden zich aan geen luxe
verwacht, maar thuis in Oostende kende men toen al fatsoenlijke sociale woningbouw in het
Westerkwartier (extra muros, na het slopen van de eeuwenoude vestingengordel) en vooral
op de nieuwe wijk Opex (Ostende Port Extension, een qua stedenbouw geslaagde poging om
de vissershaven en het visserskwartier grotendeels over te brengen naar de rechteroever van
de havengeul, op zichzelf al een interessant thema voor de volkskundige!). En zelfs in de allang
bestaande huurkazernes aan de Visserskaai en in het Visserskwartier was de toestand toch al
aanzienlijk verbeterd, niet in het minst door moderne infrastructuur, zoals
drinkwatervoorziening waardoor de steeds terugkerende epidemieën van cholera en tyfus
werden uitgebannen. En ook de sociale werking van de eeuwenoude “Apostolatus Maris” (de
visserijaalmoezenier) had in toenemende mate hiertoe zijn steentje bijgedragen, niet in het
minst dankzij de legendarische “Paster Puupe” (E.H. Henri Pype).
Er werd dus nogal wat gesakkerd, maar geen nood: met borstels, dweil, bruine zeep en
emmers werd alvast het interieur van hun onderdak netjes en enigszins bewoonbaar gemaakt.
Tenslotte hadden de Engelsen het zelf ook niet zoveel beter, althans toch niet de working class
people, in hun trieste en grauwe rijwoningen, met als enige vertroosting “a biscuit and a nice
cup of tea” en de pub en bingo in de buurt. En de Belgen mochten al blij zijn dat ze aan de
Duitsers waren ontsnapt en een veilig heenkomen hadden gevonden “on this blessed plot,
this earth, this realm, this England”. Maar het dagelijks leven was geen pretje, want echt veilig
was het niet, met bijna dagelijks bombardementen of beschietingen, vooral tijdens de “Blitz”,
maar met ook daarna nog vaak alarm en uiteindelijk de vreselijke V1 en V2 raketten. De
thuisblijvers in Oostende hebben dat eigenlijk nooit goed geweten of beseft en zich het leven
in Engeland altijd veel rooskleuriger voorgesteld dan het in werkelijkheid was. Met daarnaast
de streng doorgedreven rantsoenering, niet alleen voor voedsel maar voor alles en nog wat.
Nee, een “eldorado” was het zeker niet, maar je bezat en behield er wel uw persoonlijke
vrijheid (in het Derde Rijk enkel nog “Die Gedanken sind frei!”), weliswaar beperkt door de
censuur en allerlei veiligheidsmaatregelen, ook qua vrijheid van beweging inzake reizen en
excursies. Een “Engelandvaarder”, een Nederlandse visser in 1941 overgevaren uit
Scheveningen (geen excursi” maar een gevaarlijke overtocht!), riep opgetogen: “Wat is het
fijn om hier te zijn!”. Maar hij had dan ook al een jaar keiharde bezetting en nazi-terreur achter
de rug, zodat hij van de herwonnen zoete vrijheid dubbel kon genieten.
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In tegenstelling tot onze vissers die wel een overhaaste vlucht maar nog geen dag nazibezetting hadden gekend en dus nauwelijks konden beseffen wat dat eigenlijk echt
betekende. En “Engelandvaarders” zijn er vanuit België nooit komen opdagen. Zij die naar
Engeland wilden varen, hadden dit reeds in mei 1940 gedaan. En zij die alhier achterbleven,
hadden elk hun redenen om ter plaatse betere en andere tijden af te wachten. Wait and see
…
In verband met die sterk bedreigde voedselvoorziening was de Britse regering wel erom
bekommerd om de vissersvaartuigen niet nodeloos bloot te stellen aan het gevaar om
gekelderd of zwaar beschadigd te worden, want iedere sloep of treiler was een
levensnoodzakelijke production unit in het kader van de cruciale fishing effort. Ook was er
aandacht voor het bemanningstekort en dus ook voor visserijonderwijs, en mocht bijgevolg
leven en welzijn van de vissers (en hun gezin) al evenmin nodeloos in gevaar worden gebracht,
want het leven op zee was zo al gevaarlijk genoeg, zeker in oorlogstijd. En dat terwijl de
kleinere scheepswerven, gespecialiseerd in nieuwbouw van fishing vessels, nauwelijks nog in
bedrijf waren ingevolge enlistment van heel wat arbeiders, scheepsbouwingenieurs en
technici. Vrouwen werden intensief aangelokt voor tewerkstelling in de oorlogsindustrie en in
de landbouw, maar voor de scheepsbouw zag men dat niet zo direct zitten. En in de
scheepsbouw zou de prioriteit al onmiddellijk moeten uitgaan naar de bouw van oorlog- en
vrachtschepen. Voor nog bestaande vissersvaartuigen gold de leuze “handle with care”! Of op
z’n West-Vlaams: “We gaon uus moeten vast oeden aan ’t gras!”.
Het verhaal van onze vissers in Engeland is uiteraard een geschiedenis op zichzelf, en als
dusdanig eventueel het thema van een toekomstige vervolgserie, aansluitend op deze die nu
begonnen is. Maar het is twijfelachtig of er, na zoveel jaren, nog een auteur dit zal kunnen of
willen ter hand nemen. Die nieuwe vissersgemeenschappen waren geografisch verspreid en
hadden allengs hun eigen gemeenschap- en verenigingsleven opgebouwd. Ook het gebrek
aan bronnenmateriaal leent zich niet tot een nader onderzoek. Deze volkskundige en deels
ook historische kroniek beperkt zich dan ook tot de Belgian refugees in en om Londen en in
de Midlands.

O.83 “Prince de Liège” (stoomtreiler ° 1926, 324 BT, 350 PK, een “IJslander” van de rederij “Pêcheries à
Vapeur”) vertrok op 15 mei 1940 uit Oostende, volgestouwd met een honderdtal vluchtelingen, vaarde
ongehinderd voorbij het gebombardeerde Duinkerke en bereikte ’s anderendaags de haven van
Dartmouth
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O.87 “Gaby” (motortreiler, rederij “Pêcheries à Vapeur”) waagde zich tot op de door U-boten bedreigde
IJslandse visgronden, in normale tijden ook al gewaagd omdat dit geen typische “IJslander” was.

O.178 “IBIS” (motortreiler met hulpzeilen, ° 1925, 120 PK) en O.179 “IBIS II” ( motortreiler, ° 1937, 160 BT,
300 PK), twee opleidingsschepen. Opleidingsschepen lagen aan de basis van het welslagen van onze toen
nog omvangrijke vissersvloot, want praktische opleiding aan boord was en is van doorslaggevend belang.
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3. 250 jaar Sint-Janshuismolen
Geert Souvereyns

De Sint-Janshuismolen viert dit jaar zijn 250ste verjaardag. Het is de enige molen op de Brugse
vesten die nooit zijn oorspronkelijke stek heeft verlaten en die nog graan maalt. De SintJanshuismolen is in 1770 gebouwd in opdracht van 26 bakkers van de Brugse bakkersgilde.
Daarvóór stond op deze plek ook al eeuwenlang een windmolen. Een duik in de geschiedenis…
Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de Sint-Janshuismolen schreef molenexpert
Christian Devyt een geschiedenis van deze molen. Devyt had zich in de jaren 1960 ingezet om
de Sint-Janshuismolen na 50 jaar stilstand opnieuw te laten draaien en open te stellen voor
het publiek. Het historische verhaal dat volgt is grotendeels op het boekje van Devyt
gebaseerd.
De geschiedenis van de Sint-Janshuismolen begint niet 250 jaar geleden, maar al in 1297-98,
toen de tweede stadsomwalling rond de binnenstad van Brugge werd aangelegd. De
stadsrekeningen van die jaren maken melding van betalingen aan landmeters en
grondwerkers voor het afvoeren van zeven molenwallen (kunstmatige heuvels) en de aanleg
van negen nieuwe. Een daarvan kreeg een plaats op de Kruisvest, tegenover de Rolweg: de
huidige plaats van de Sint-Janshuismolen. Dat er zeven molenwallen moesten verplaatst
worden, wil zeggen dat er ook al voordien windmolens stonden rondom Brugge.

Een Vlaamse uitvinding
In de schoolbanken hebben we geleerd dat windmolens ontstaan zijn in het Nabije Oosten en
via de kruisvaarders in Europa zijn geïntroduceerd. Historisch én archeologisch onderzoek
heeft deze hardnekkige stelling intussen weerlegd. De richtbare windmolen met een verticale
as, de zogenaamde staak- of standerdmolen, blijkt een Vlaamse uitvinding te zijn. Al in de
elfde eeuw duiken de eerste sporen van dit type windmolen op in het graafschap Vlaanderen.
Van daaruit verspreidde de staakmolen zich eerst naar Normandië (eerste vermelding 1180),
Engeland (1181) en Zeeland (1221), en daarna naar de rest van Europa en zelfs naar het
Midden-Oosten.
Vlaanderen kende in de elfde eeuw een vroege verstedelijking met een vrij dichte bevolking.
Vernieuwingen in de landbouw zorgden voor een gestage groei van de voedselproductie.
Windmolens boden een antwoord op de grote toevloed aan graan enerzijds en de vraag naar
een efficiëntere voedselbevoorrading van de steden anderzijds. Bovendien leende het
Noordzeeklimaat zich uitstekend tot dit type van molen. Watermolens met een verticale as
bestonden al langer. Maar de bouw van een molen, die kan draaien naar alle windrichtingen
en gebruik maakt van zeilen om de variabele wind te vangen, vraagt een veel subtieler spel
tussen evenwicht, kracht en beweging. De staakmolen is zonder meer een knap staaltje van
mechanisch vernuft, dat getuigt van de inventiviteit en het vakmanschap van de Vlaamse
ambachtslieden.
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Voedselbevoorrading
Terug naar Brugge. De naam ‘Sint-Janshuismolen’ duikt voor het eerst op in de
stadsrekeningen van 1343. De naam verwijst naar het Sint-Janshospitaal dat een
eeuwigdurende cijns had verkregen op de molen en de molenwal. Van sociale zekerheid of
overheidsfinanciering van zorginstellingen was toen nog geen sprake. Hospitalen hingen voor
hun financiering af van schenkingen, legaten en het innen van cijnzen en pachten op gronden.
Cijnzen zijn een voortvloeisel van het heerlijke stelsel. De molenaar of landbouwer is wel
eigenaar van zijn molen, hoeve of gronden, maar moest jaarlijks grondrechten betalen om er
gebruik van te kunnen maken.

Randversiering met windmolen in een dertiende-eeuws handschrift van Vincentius van Beauvais, Speculum
doctrinale, Openbare Bibliotheek Brugge, Ms. 251.

Naarmate de stedelijke bevolking groeide, nam het aantal molens toe. Kaarten uit de
zestiende eeuw tonen dat er niet minder dan 23 windmolens op de Brugse stadswallen
stonden. Daar vingen ze de meeste wind. Het overgrote deel van de windmolens diende om
graan te malen voor brood, maar er zijn ook enkele oliemolens bij. Die persen olie uit diverse
soorten zaden. Uit vlaszaad halen ze bijvoorbeeld lijnolie, een onmisbaar bestanddeel van
olieverf. Tot ver in de negentiende eeuw bleven de windmolens op de vesten het sluitstuk in
de stedelijke voedselbevoorrading.
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Detail uit Marcus Gerard, Kaart van Brugge, kopergravure, 1562, Openbare Bibliotheek Brugge.

Aan de hand van de registers van de Zestendelen (een soort kadasterboeken) kennen we de
opeenvolgende eigenaars van de Sint-Janshuismolen. Doorgaans deelden twee molenaars het
eigendom van de molen. Dit was een gebruikelijke manier om risico’s en investeringen te
spreiden. En die risico’s waren groot: een storm, onweer of brand kon de volledige windmolen
vernielen. Een windmolen vroeg ook veel onderhoud. Na eeuwenlang intensief te zijn
gebruikt, kon het zijn dat de molen volledig vernieuwd moest worden. Dat lijkt het geval te
zijn met de Sint-Janshuismolen, kort na 1550, toen de oude molen volledig werd vervangen
door een nieuwe. Deze tweede Sint-Janshuismolen bleef overeind staan tot 1744, tot een
hevige wind hem omwaaide.

Bakkers en molenaars
En daarmee begint het verhaal van de huidige Sint-Janshuismolen. In 1769 kochten 26
meester-bakkers de molenwal om een nieuwe molen op te richten. Het bakkersambacht
mocht zelf geen molen kopen, vandaar het mede-eigenaarschap. De 26 bakkers investeerden
samen in de bouw van de molen, die er vandaag nog steeds staat. In de molen, op de
graanzolder, herinnert een inscriptie met het jaartal 1770 aan deze bijzondere gebeurtenis.
Bijzonder inderdaad, aangezien het initiatief niet uitging van de molenaars zelf, die verenigd
waren in een eigen ambacht. Het molenaarsambacht bezat anno 1700 zelf achttien
korenmolens in Brugge. Het is moeilijk te achterhalen wat de bakkers ertoe aanzette om een
eigen molen te bouwen. Was er een conflict tussen bakkers en molenaars? Het enige dat
daarop wijst is dat Jacobus Lams, de eerste pachter-molenaar, een verbod kreeg van het
molenaarsambacht om te malen en zijn proef van vrije molenaar af te leggen. Hij kloeg
daarover bij het stadsbestuur, dat hem in het gelijk stelde en toestemming gaf om te malen.
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De Sint-Janshuismolen eenzaam op de Kruisvest: Bruno De Simpel, Gezicht op Brugge vanuit de Kruisvest,
19de eeuw, Groeningemuseum, 0000.GRO1505.I.

De molen kreeg een nieuwe naam: Sint-Aubertusmolen, naar de patroonheilige van het
Brugse bakkersambacht, Sint-Aubert. In de volksmond stond de molen bekend als
Bakkersmolen. Na de afschaffing van de ambachtsgilden in 1794 onder het Franse bewind,
kwam een einde aan het mede-eigenaarschap van de bakkers. Zij verkochten hun aandeel en
de Bakkersmolen kwam weer in het bezit van één eigenaar, die de molen verpachtte aan een
molenaar. De molenaars hadden de gewoonte om hun naam ergens in de molen te kerven.
Dankzij hun inscripties in de Sint-Janshuismolen kennen we de namen van de opeenvolgende
molenaars. Tussen 1806 en 1885 duikt regelmatig de naam Gevaert op, een oud
molenaarsgeslacht. In 1873 kochten vier telgen van het geslacht Gevaert de Bakkersmolen
over. Een van hen, Frans Gevaert, was de laatste Brugse vrije korenmolenaar. In een sermoen
voor de zusters van het Engels Kloosters haalt Guido Gezelle herinneringen op aan deze
molenaar. Gezelle’s geboortehuis op de hoek van de Rolweg, het huidige Gezellehuis, lag
vlakbij de Sint-Janshuismolen. Molenaar Frans Gevaert las hem voor uit de bijbel en vertelde
hem over de tien plagen van Egypte.

Vechten voor molens
Door de opkomst van de stoommaalderijen in de loop van de negentiende eeuw waren
windmolens stilaan overbodig geworden. Tussen 1839 en 1894 verdwenen op twee na alle
molens van de Brugse vesten. Alleen de Bonne Chière en de Sint-Janshuismolen op de
Kruisvest bleven overeind. Eeuwenlang hadden windmolens mee het uitzicht van de
stadswallen bepaald. Nu zij geen praktisch nut meer hadden, kocht de Stad de windmolens op
en liet hen afbreken. Zij ruimden plaats voor de aanleg van spoorwegen en een groene
promenade rondom de historische binnenstad. Alfred Ronse, toenmalig schepen van
Openbare Werken, kreeg schimpend de naam Don Quichot Ronse.
Toen in 1904 een hevige rukwind de Bonne Chière van zijn molenwal blies, was het tij echter
gekeerd. Nu de meeste windmolens uit het Vlaamse landschap waren verdwenen, groeide het
besef van hun monumentwaarde. Het stadsbestuur besliste om het resterende
molenlandschap van de Kruisvest te behouden. Aannemer Emmanuel De Cloedt liet op eigen
kosten een driezolder staakmolen in Olsene ontmantelen, overbrengen naar Brugge en
opnieuw oprichten op de molenwal van de Bonne Chière.
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In 1914 kocht de Stad de Sint-Janshuismolen voor 5.000 Belgische frank van de familie
Gevaert. Alfred Ronse Junior, zoon van ‘Don Quichot Ronse’ en fervent molenliefhebber, wist
het stadsbestuur ervan te overtuigen om de molen te herstellen. De werken starten in 1939,
maar de oorlog gooide roet in het eten.
Na 50 jaar stilstand werd de Sint-Janshuismolen op 28 maart 1964 terug in gebruik gesteld, nu
als cultuur-toeristische attractie. Maurice Vienne, oud-molenaar van de Hoge Seinemolen in
Beveren-aan-de-IJzer, werd bereid gevonden om de molen tijdens de weekends en vakanties
in bedrijf te nemen. De Stad droeg de kosten. Zijn opvolgers waren Jozef De Waele (van 1967
tot 1993), Felix Laroy (1993-2012), Marcel Neirinck (tot 2016) en Alain Debusscher (tot 2020).
Een nieuwe generatie molenaars heeft de fakkel nu overgenomen: Miquel Ryde, Bart
Vansteenkiste en Stefaan Delanghe. Zij maken deel uit van de ploeg museumassistenten van
Musea Brugge en worden ook ingeschakeld als erfgoedbewaker op andere locaties. Twee
museumassistenten, Robrecht De Hert en Jonas Van Nevel volgen momenteel nog de
opleiding tot molenaar. De Brugse stadsmolenaars ontvangen jaarlijks meer dan 11.000
bezoekers op de Sint-Janshuismolen, die dagelijks open is van april tot en met september. Zij
demonstreren het draaien en malen, het kruiwerk (richten van de molen) en het luiwerk (het
ophijsen van zakken graan) en staan ook in voor het dagelijkse onderhoud van de molen.

Sint-Janshuismolen op de Kruisvest, Foto Inge Kinnet © Musea Brugge

Tijdens zijn jubileumjaar kreeg de Sint-Janshuismolen opnieuw een grondige
onderhoudsbeurt. De wieken werden gereinigd en opnieuw geschilderd en het houtwerk en
smeedwerk werden nagezien en hersteld waar nodig. Ook de houten vloer op de steenzolder,
de borstwering van het terras en zelfs de windvaan werden hersteld. En met vier nieuwe zeilen
is de Sint-Janshuismolen helemaal klaar om terug te draaien en te malen, net zoals 250 jaar
geleden.
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4. Volkskunde West-Vlaanderen op bezoek bij de paters kapucijnen
Luc Penninck

Op zaterdag 25 juli bezochten we met een negental aanwezigen de kerk en het klooster van
de paters kapucijnen in de Boeveriestraat te Brugge.

De kapucijnen ontstonden uit de Minderbroeders franciscanen in de 16de eeuw. Ze wilden
een strenger, meer teruggetrokken en contemplatief leven leiden. De regel van SintFranciscus wilden ze in alle eenvoud onderhouden. Paus Clemens VII verleende hen een
stichtingsoorkonde in 1528. Hun lange spitse kap onderscheidde hen van de andere religieuze
orden. Aanvankelijk bleven ze in Italië actief. Pas na het concilie van Trente, verlieten ze Italië.
In de Nederlanden vestigden ze zich in 1585. Antwerpen was de eerste vestigingsplaats.
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In 1592 kwamen ze in Brugge toe. Na een kort verblijf op de wijk Sint-Gillis bouwden ze vanaf
1617 een kerk en klooster op de Groene Vrijdagmarkt, grond toebehorende aan de Stad
Brugge. In 1620 werd de Sint-Franciscuskerk ingewijd door de toenmalige Brugse bisschop,
Antoon Triest. In de tuin van het klooster werd kort daarna een pesthuisje gebouwd, waar
besmette paters tijdens pestepidemies in afzondering werden gehouden. Ook beschikten ze
over brandblusmateriaal, zoals ladders en emmers.
Tijdens de Franse Revolutietijd konden de kapucijnen, na verjaagd te zijn geweest in 1797,
enkele jaren later opnieuw hun kloosterdomein betrekken. Bij de aanleg van een
spoorwegennet in Brugge, werden ze in twee fasen onteigend: in 1838 moesten ze één derde
van hun klooster afstaan, in 1867 moesten ze definitief hun klooster afstaan voor de verdere
uitbouw van het spoorwegennet. De Brugse bisschop had liever dat de kapucijnen op WestBrugge bleven. Op Sint-Gillis bouwden ze een kerk en klooster dat in 1869 in gebruik werden
genomen. Op West-Brugge konden de kapucijnen dankzij de schenking van een stuk grond
door kanunnik Petrus Maes een tweede klooster en kerk bouwen, naar het ontwerp van
kapucijnenpater Ildefons van Brugge (Felix van Damme). In 1871 namen ze er hun intrek.
Vooraleer we de kerk binnengaan bekijken we eerst een voorpleintje, een traditie bij
kapucijnenkerken. Typisch zijn de rotspartij en de calvarievoorstelling. Aan de andere kant van
het voorhofje staat een Mariabeeldje, “Onze -Lieve-Vrouw van goede bevalling”. Het beeldje,
een kopie uit 1971, kwam oorspronkelijk uit het klooster van de Vrijdagmarkt. Aanstaande
moeders kwamen er wel eens bidden. Tussen 1871 en 1971 was het beeldje weelderig
uitgedost, de zwangerschap van Maria verdoezelend. Kinderen, die er nog een broertje of
zusje bij wilden, kwamen voor het beeldje bidden, of klampten een pater kapucijn aan. Op de
top van de voorgevel staat het kapucijnenkruis. Dit kruis stond steeds op de plaats waar de
kapucijnen een nieuwe kerk en een nieuw kloostercomplex wilden bouwen. Boven de ingang
van de kerk bemerken we het beeld van de heilige Antonius van Padua, voornamelijk gekend
als patroonheilige van de verloren zaken.
Binnen de eenvoudige, sobere, eenbeukige kerk, bevinden zich een tweetal biechtstoelen, de
predikstoel, en het hoogaltaar afkomstig van de kerk van de vrijdagmarkt. De overige vier
biechtstoelen zijn het werk van Hendrik Pickery. Ook de predikstoel is van zijn hand.
De vier biechtstoelen stellen elk een kapucijnenheilige voor: de heilige Laurentius van Brindisi,
de heilige Margareta van Cortona, de heilige Franciscus en de heilige Antonius van Padua.
Het barokke hoogaltaar, een gift van een milde schenkster is getooid met een
kruisigingstafereel. Het is een werk van de Brugse schilder-glazenier Hendrik Dobbelaere uit
1859, een vrije kopie naar het oorspronkelijke schilderij dat het hoogaltaar sierde. Dit werk
van de hand van Gaspar de Craeyer bevindt zich nu in het stedelijk museum van Rennes.
In de zijkapellen stellen twee glasramen, enerzijds de heilige Jozef voor, patroon van de
arbeider, anderzijds 100 jaar Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis, 1854-1954. Een
koorgestoelte is nooit aanwezig in een kapucijnenkerk. De paters komen samen voor stil
gebed en meditatie in een bidruimte achter het koor. Merkwaardig is ook het draaitabernakel.
Op die manier kunnen de paters toch in hun gebedsruimte de Heilige Communie nuttigen.
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In de grote eetzaal hangen een vijftal grote schilderijen die vijf momenten weergeven uit het
leven van de heilige Franciscus. Het kloostercomplex is gebouwd rond een binnenpand. Op de
eerste verdieping bevinden zich de eenvoudige cellen. Een sierlijke houten trap uit 1632 leidt
ons ook naar de bibliotheek. We mogen niet vergeten dat aan het klooster bijna 50 jaar lang
een college oude humaniora verbonden was, een soort “kweekschool” voor toekomstige
paters. In de jaren 1930 werd het een retraitehuis, vanaf midden de jaren 1960 ingericht als
studentenhome.
Buiten het eigenlijke klooster waren de paters bedrijvig in parochies, bij het werk voor
foorreizigers, schippers, en apostolaatswerk in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Pater Karel
Verleye was één van de initiatiefnemers van het in Brugge opgerichte Europacollege. Een
andere kapucijnenpater zette zich in voor oecumene. Een kapel bevond zich oorspronkelijk in
de Boeveriestraat van 1972 tot 1988. Sedert 1992 bevindt de oecumenische kapel zich in de
Ezelstraat te Brugge.
Aan het kapucijnenklooster is nog steeds het Fiorettikoor, een jeugdkoor verbonden. Ook de
gebedsgroep pater Pio komt en nog regelmatig samen. Deze activiteiten hebben plaats in de
Sint-Franciscuszaal: een ruimte die voor deze groepen en voor de paters steeds vrij ter
beschikking blijft, ook na het definitieve vertrek van de drie laatste paters, voorzien tegen eind
oktober 2020.
De franciscaanse familie bestaat momenteel uit
drie orden: de minderbroeders-franciscanen, de
minderbroeders-conventuelen, en tenslotte de
minderbroeders-kapucijnen. De franciscanen en
de kapucijnen dragen een bruine pij, de
conventuelen een zwarte pij.
De minderbroeders-kapucijnen beschikken
naast het Brugse complex, momenteel nog over
een klooster in Meerseldreef (Hoogstraten), in
Herentals een woonzorgcentrum, en een
internationale
kloostergemeenschap
te
Antwerpen. Op vandaag zijn er nog een dertigtal
Vlaamse kapucijnen.
Veel dank aan pater Klaas, gardiaan van het
klooster, die ons begeleidde in het
kloostercomplex.
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5. Als een beeldje jarig is…
Mieke De Jonghe

Aan het stemmige kerkplein van Ver-Assebroek nabij Brugge, aan de zoom van de Assebroekse
meersen, staat een bescheiden kerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
en al eeuwenlang een bedevaartkerk. Dikke drommen bedevaarders stromen er niet meer toe
en dat maakt het eigenlijk wel rustiger voor wie hier bij Maria komen bidden. Maria leeft in
het hart van de mensen, maar zoals Maria zelf bescheiden is, zo is er geen uitbundigheid of
groot vertoon bij wie voor haar een gezonde devotie hebben. De kaarsenhouders die nooit leeg
zijn en het intentieboek dat dagelijks voller wordt, getuigen ervan.
Mei is traditiegetrouw een maand met meer 'passage', niet enkel van individuele
bedevaarders, maar ook van groepen. Dit jaar liep dat anders, net nu we zouden vieren dat
het miraculeuze beeldje precies 300 jaar geleden in Assebroek aankwam.
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Hoezo, driehonderd jaar geleden? Werd er in 1980 al geen derde eeuwfeest gevierd, zoals
onder meer uit het toen uitgegeven bedevaartboekje blijkt? Jazeker, en dat heeft alles te
maken met de lotgevallen en omzwervingen van het beeldje, veertig jaar lang na het mirakel.
We vatten 1680-1720 samen in een notendop: in 1680 voer Balthasar Lanoy als enige roomskatholiek op een koopvaardijschip van de Oost-Indische compagnie mee tussen een
bemanning en medereizigers die zo goed als allen tot de hervormde kerk behoorden. Dat
weerhield hem er evenwel niet van dagelijks geknield voor zijn Mariabeeldje te bidden. Met
een 'scheef oog' bekeken de anderen deze praktijk en om er een einde aan te stellen, gooiden
ze het beeldje overboord. Tot hun grote verbazing en ergernis zonk het marmeren beeldje
niet, maar volgde het het schip in zijn zog, drijvend op de woelige baren (één van de glasramen
in het koor van de kerk toont deze passage). Tumult aan boord, tot één van de opvarenden
het beeldje weer opviste, maar het verborgen hield tot ze weer aan wal gingen. Het beeldje
kreeg geen welkom in diens familie- en vriendenkring van hervormden en dus besloot hij het
aan een rooms-katholieke vriend te schenken. Toen het bij hem door geuzen bedreigd werd,
stuurde hij het op naar zijn zus die begijn was in Diksmuide. Bij haar dood kwam het in het
bezit van haar geestelijk begeleider, priester Pieter Verhaeghe, die kort nadien pastoor zou
worden in Assebroek. Op 7 december 1720 schonk hij er het beeldje aan de kerk, die omwille
van de stroom bedevaarders algauw door een grotere diende vervangen te worden.
Driehonderd jaar mirakel werd dus terecht in 1980 gevierd;
drie eeuwen aanwezigheid van het beeldje in Assebroek is dit
jaar een reden tot jubileren.
Met de komst van het miraculeuze beeldje kon Assebroek
vanaf 1720 weer aanknopen bij een oude traditie van
Mariadevotie. Die begon al in de 13de eeuw: een jongen kwam
dagelijks voor zijn zieke moeder bidden bij een
Mariakapelletje in een boom, tot op een avond
engelenstemmen weerklonken die de genezing van de
moeder meedeelden. Engelen waren neergedaald; de naam
van de hoeve: Engelendale. Ruim driehonderd jaar lang
zouden gelovigen de weg vinden naar het Onze-LieveVrouwebeeldje, tot de beeldstormers het Mariakapelletje
verwoestten (1572). Ook de kerk van Assebroek werd tegen
het einde van de 16de eeuw met de grond gelijkgemaakt en
het werd wachten tot 1630-1640 vooraleer de gelovigen in
een nieuwe kerk terechtkonden. Een nieuw Mariabeeldje,
gesneden uit de miraculeuze wilgenboom in Duffel, vond er zoals ook in het Brugse begijnhof - een onderkomen en werd
vereerd als Onze-Lieve-Vrouw van de Goede Wil(g). Deze
devotie was in Assebroek evenwel geen lang leven beschoren.
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Assebroek zonder Lieve-Vrouwebeeldje, zou dus niet lang duren, zoals uit het 'woelige'
verhaal hierboven blijkt. De hernieuwde verering leeft intussen al 300 jaar. Alles was
voorbereid om dit derde eeuwfeest met verschillende publieksactiviteiten in de kijker te
stellen. Het pakte anders uit …

Tentoonstelling
Eén activiteit komt gelukkig niet in het gedrang: een documentaire tentoonstelling over de
bedevaart- en devotiepraktijk rond het Mariabeeld. Ze loopt van 24 oktober tot 2 november
in de kerk van Ver-Assebroek.

Allereerst komt de legende aan bod, onder meer aan de hand van foto’s van de glasramen in
het koor van de kerk. Er wordt daarna veel aandacht geschonken aan pastoor Pieter
Verhaeghe, grote bezieler van het Assebroekse bedevaartsoord. De iconografie van het
miraculeuze beeld en de beschrijving in bedevaartboekjes worden toegelicht. Herinneringen
aan de diverse vormen van Mariaverering doorheen de eeuwen worden geïllustreerd met
oude en recentere vaantjes, affiches en beeldmateriaal.
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De dankbaarheid van bedevaarders om bekomen gunsten of genezing wordt getoond aan de
hand van ex-voto’s. De tentoonstelling wordt samengesteld door Valentin De Grande en
opgesteld in de rechterzijbeuk van de kerk en ze is vrij te bezoeken. Op momenten waarop
door het aantal bezoekers de onderlinge veilige afstand niet kan bewaard worden, kunnen de
verantwoordelijken vragen even te wachten om het tentoonstellingsgedeelte te betreden,
maar laat dat niemand weerhouden om een bezoek te plannen!

Andere initiatieven
Ondanks het wegvallen van de activiteiten, is de werkgroep zich blijven inzetten voor
initiatieven die zonder publieke samenkomst kunnen: zag je al de infozuil met filmpje in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek? Heb je al opgemerkt dat de verkoopstand in de kerk
werd opgefrist, er het nieuwe logo is, opnieuw een klein beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van
Ver-Assebroek te koop is en dat er een mooie jubileumkaars is in een geschenkdoosje?
De Mariakapellen op openbaar domein kregen waar nodig een flinke opknapbeurt, met
medewerking van de Stad Brugge en inzet van vrijwilligers.
Boek ‘Kapellen vertellen …’
Lang verwacht, is de uitgave van het boekje ‘Kapellen vertellen ...’. Niet alleen de kapellen van
de ommegang rond de kerk van Ver-Assebroek worden erin beschreven, maar álle
Mariakapellen op het grondgebied van Assebroek, inclusief enkele ondertussen verdwenen
oorlogskapelletjes. De samenstelling was in handen van Willy De Four, die die behalve de
geschiedenis van elke kapel ook uitvoerig ingaat op de iconografie van de Mariabeelden.
Johan Gabriëls zorgde voor recente foto's.
Het boekje is een kleurrijke uitgave geworden die, voorzien van kaartjes waarop de kapellen
gesitueerd staan en dankzij het handige formaat, makkelijk kan meegenomen worden op
wandel- of fietstocht van kapel naar kapel.
Jubileumkaars
Kaarsenbedrijf Cand'ladida ging met de aangereikte suggesties van de werkgroep ‘Maria 2020’
aan de slag om een jubileumkaars in feestelijk ogend doosje te ontwerpen. Het doosje vouwt
open tot een schaaltje met de tekst: 'mijn vlam, jouw gebed', waarin de kaars kan blijven staan
terwijl ze brandt. 'Mijn kortste gedicht ooit,' merkte zuster Caritas Van Houdt
(abdijgemeenschap Sint-Trudo) op. Ze inspireerde ons al meermaals met haar teksten. Die
vier woorden geven kernachtig weer waarom een kaars wordt aangestoken.
De kaars kan meegenomen worden als attentie voor iemand die zelf niet op bedevaart kan
komen, maar voor wie je bij Onze-Lieve-Vrouw van Ver-Assebroek gebeden hebt.
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Mariabeeldje
Van het reeds lang uitverkochte Mariabeeldje werden nieuwe exemplaren gemaakt. Net zoals
voorheen werd dit uitgevoerd door de zusters karmelietessen van Moerzeke (Waasland) die
met de hand kleur aanbrachten op het gipsen beeldje. Het beeldje is 22 cm hoog. We hopen
dat Onze-Lieve-Vrouw van Ver-Assebroek vlot de weg mag vinden naar huiskamers in
Assebroek en daarbuiten.
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Prijzen en wijze van bestellen
‘Kapellen vertellen …’
Jubileumkaars
Mariabeeldje

15 euro
15 euro
9 euro

Bestelling door overschrijving op de rekening van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek
vzw BE38 0018 1603 1572 met vermelding van het gewenste.
Voor bezorging van het bestelde of afhaling op het secretariaat van de pastorale eenheid
(Pastoor Verhaegheplein 11), gelieve af te spreken via 050 35 89 34 of per mail
secretariaat@sinttrudo.net
Ver-Assebroek is met de bus te bereiken: lijn1 vanaf het station. De bedevaartkerk is elke dag
open voor persoonlijke devotie. Wekelijks eucharistieviering op zaterdag om 16 uur.
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6. Agenda VWV
Omwille van het coronavirus zijn enkele activiteiten van Volkskunde West-Vlaanderen
geannuleerd: de Zwarte Katsessie van Mieke De Jonghe over Drie eeuwen mariadevotie in
Ver-Assebroek (14 mei) en het molenfeest (30-31 mei).
De Zwarte Katsessies van dit najaar zullen doorgaan zoals gepland, maar niet in het kleine
zaaltje van het Volkskundemuseum (zie onder).
De regelgeving voor markten maakt het helaas niet mogelijk om dit jaar het Midwinterfeest
te laten doorgaan. Volkskunde West-Vlaanderen werkt samen met Musea Brugge een
andere, meer veilige formule uit.

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:
Donderdag 10 september 2020
MOLENS VAN DE FRONTSTREEK
Door 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.
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PRAKTISCH
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Reservatie is verplicht:

donderdag 10 september 2020, van 14 tot 16 uur
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, 8000 Brugge (ingang via
Groeningemuseum). In de Vriendenzaal kunnen 50 personen
op een veilige afstand van elkaar zitten.
5 euro
bruggemuseum@brugge.be
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Donderdag 29 oktober 2020 - VOLZET
KERKHOFSYMBOLIEK. WANDELING IN DE CENTRALE BEGRAAFPLAATS VAN BRUGGE
Door 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…

PRAKTISCH

VOLZET

Wanneer:
Waar:
Prijs:
Reservatie is verplicht:

donderdag 29 oktober 2020, van 14 tot 16 uur
Centrale Begraafplaats, Kleine Kerkhofstraat 60, Assebroek.
5 euro
bruggemuseum@brugge.be
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Bol Musette
Musea Brugge opent elke derde donderdag van de maand de deuren na sluitingstijd. Elke keer
staat een andere locatie centraal. Het programma varieert: van rondleidingen, workshops of
een streep muziek tot een bezoek aan de permanente collectie of een tijdelijke
tentoonstelling in alle rust.
Op donderdag 17 september staat in het Volkskundemuseum een sfeervol 'Bol Musette' op
het programma. Geniet van het traditionele volkse caféleven van weleer in de tuin van het
museum. Op het programma een muzikaal begeleide krulbolling. De bolders van Café
Vlissinghe leren je de kneepjes van het vak.
Terwijl de ‘bollers’ hun zelfbeheersing en fijne motoriek met elkaar meten, zorgt accordeonist
Jan Couvreur voor muziek. Jong en oud kunnen zich ook uitleven op oude caféspelen, zoals de
‘pudebak’, de ‘toptafel’ en de ‘sjoelbak’.

17.00 tot 21.00 uur
€ 6 / € 5 (reductie), Bruggelingen gratis.
Reserveer jouw bezoek via
https://www.museabrugge.be/bezoekonze-musea/musea-reservaties

Brugse bierhistories met degustatie
Tijdens Schemertijd in het Volkskundemuseum kan je ook deelnemen aan een begeleide
bierdegustatie. Brugge heeft een rijke biergeschiedenis. Hoe zat dat nu ook alweer met BAB,
't Hamerken, De Gouden Boom en De Halve Maan? Gediplomeerd Zytholoog Kathleen De
Sutter (Kate’s Bier Advies) neemt je mee in de geschiedenis van Brugse bieren, brouwerijen
en cafés. Tijdens deze uiteenzetting degusteren we drie verrassende bieren met een Brugs
verhaal.
Er zijn drie sessies van 45 minuten, telkens voor max. 12 personen: om 17u30, 18u30 en
19u30. Deelname kost €10,00 euro per persoon. Inschrijven vóór 11 september via
musea.reservatie@brugge.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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