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1. Woordje van de voorzitter
Beste lezers. Ik ben verheugd dat ik via deze nieuwsbrief een woordje tot jullie kan richten.
Volkskunde West-Vlaanderen maakt zich klaar om met volle moed terug op te starten na een
veel te lange corona zomer- en winterslaap.
Zoals bij iedereen en overal, wereldwijd kwam alle activiteit sinds vorig jaar maart tot
verplichte stilstand of probeerde men via andere wegen en media toch schoorvoetend
activiteiten te organiseren.
We zien nu echter hoopvol het ‘nieuwe normaal’ tegemoet!
In het najaar (september) starten we met een eerste Zwarte Kat Sessie waarvan jullie de
datum terug vinden verder in deze Nieuwsbrief.
De afgelaste sessies van 2020 en voorjaar 2021 plannen we voor het werkjaar 2022.
In het kader van 20 jaar Midwinterfeest organiseren we eind november een studiedag waar
we ten volle de kaart trekken van de winterfeesten met hun vele volkskundige tradities. We
gaan hier de polemiek en de discussie niet uit de weg. Het belooft een ‘warme’ winter te
worden! Hopelijk mogen wij jullie allen daar weer hartelijk begroeten…
20 jaar Midwinterfeest en de negentiende editie laten we niet zomaar voorbij gaan. Het wordt
een extra feestelijke versie van ons fel gesmaakte volkskundige evenement.
Je ziet dat, hoewel het jaar wat flauwtjes begon, we proberen, ‘op hoop van zegen’ er een fijn,
warm en spetterend einde aan te breien.
Hartelijk groet, veel leesgenot en tot binnenkort!
Danny Vanloocke
Voor volkskunde West-Vlaanderen
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2. Toontje met zijn zwijntje op weg naar erkenning als immaterieel
erfgoed
Antoon Naert
Het CAG, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, heeft samen met Histories, de erfopvolger van
Volkskunde Vlaanderen en LECA, een project opgezet om de tradities en festiviteiten rond SintAntonius Abt, Toontje met zijn Zwijntje, als immaterieel erfgoed te laten erkennen. Momenteel vinden
er rond deze materie een aantal rondetafelgesprekken plaats om dit dossier zo veel mogelijk body mee
te geven. Het lijkt ons niet oninteressant om onze leden in dit denkproces mee te nemen en verder te
informeren. In de loop van de komende jaren houden we jullie op de hoogte over de ontwikkelingen,
maar we willen graag starten met en korte inleiding op de figuur van Antonius en zijn verering in het
algemeen en een kort overzicht van zijn “standplaatsen” in onze provincie. HHet hierop volgende
artikel is voor wat betreft de hoofdstukken 1 tot en met 6 een overname van een artikel dat ik
publiceerde als NAERT, A., “Van Antonius de Grote naar Toontje met zijn Zwijntje”, in GEYBELS, H.,
Heiligen en tradities in Vlaanderen, Davidsfonds, Leuven, 2018.

Het levensverhaal van Antonius (251-356)
Antonius werd geboren uit een familie van rijkere landeigenaren in Beneden-Egypte in het jaar 251.
Toen zijn beide ouders stierven was hij net 18 jaar geworden. Hij gaf een deel van zijn bezittingen weg,
verkocht de rest en gebruikte de opbrengst ervan om de armen te steunen. Zijn jongere zuster werd
toevertrouwd aan een congregatie van maagden, een soort nonnenklooster avant-la-lettre, hijzelf trok
zich terug als eremiet in de omgeving van zijn ouderlijke thuis. Hij bleef er ongeveer 15 jaar, eerst
onder de hoede van een oudere asceet, later alleen. Hierin was hij niet een unicum. Doorheen heel
Egypte was eremitisme en ascese een bekend christelijk fenomeen. Maar de kluizenaars bleven wel
degelijk deel uitmaken van de bestaande maatschappij. Het voorbeeld dat Antonius zou gaan geven
zou daar verandering in brengen. Omstreeks 266 trok hij weg uit de bewoonde wereld en ging zich
vestigen in de Nitrische woestijn op ongeveer 93 kilometer van Alexandrië. Hij bleef er gedurende 13
jaar. Later zouden daar door volgelingen de kloosters van Nitria, Kellia en Scetis worden gesticht. In
deze woestijn werd hij voor het eerst door de duivel bezocht onder de gedaante van verveling, luiheid
en wellust. Rond 280 trok hij verder en sloot zichzelf op in een graf, waarvan hij de deur sloot en zich
door de dorpelingen langs een kleine opening liet bevoorraden. Opnieuw werd hij door de duivel
bezocht, die hem genadeloos in mekaar sloeg en voor
dood achterliet. Hij werd door de dorpelingen die hem
vonden naar een kerk gebracht om er te bekomen van zijn
verwondingen. Na zijn genezing trok hij opnieuw de
woestijn in. Ditmaal zocht hij zijn toevlucht in een verlaten
Romeins fort, Pispir genaamd, bij Arsinoe. Hij zou er 20
jaar opgesloten blijven en werd er opnieuw door de duivel
aangevallen. Ditmaal gebeurde dit in de vorm van
allerhande dieren die hem dreigden te doden en te
verscheuren. Toen hij na deze periode uiteindelijk weer in
het openbaar verscheen, verwachtte iedereen een
gebroken schim van zichzelf te zien verschijnen, maar
Antonius kwam er verjongd en versterkt uit.
Meester van 1518,
De verzoeking van de heilige Antonius,
olieverf op paneel,
1500-1524, Groeningemuseum Brugge.
Foto: Art in Flanders, Dominique Provost.
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Vanaf dit ogenblik begint een meer “openbare” periode in zijn leven. Vanaf het begin van de vierde
eeuw zien we hem, mede door zijn groeiende invloed als lichtend voorbeeld, meer en meer terug in
de maatschappij komen. Hij trekt naar de kloosters van de Fayoem om er de broeders een hart onder
de riem te steken. Vanuit een verlangen om martelaar te worden begeeft hij zich richting Alexandrië.
Ondanks zijn uitdagend christelijke houding daar, te midden van de vervolgingen onder Diocletianus,
slaagt hij er echter niet in zich te laten oppakken en ter door veroordelen. Naar het einde van de
vervolgingen toe keert hij dan maar terug naar zijn oude Romeinse fort, enkel om vast te stellen dat
zijn roem hem uiteindelijk teveel bezoekers oplevert om er rustig een contemplatief leven te kunnen
leiden. Hij trekt weer verder de woestijn in tot hij bij een kleine oase aankomt waar hij zich vestigt.
Weer duurt het niet lang of volgelingen beginnen zich rond hem samen te troepen, zodat het
uiteindelijk noodzakelijk blijkt een zekere orde en regelmaat in deze samenlevingsvorm te brengen.
De “laura” is geboren, een samenleving van individuele kluizenaars die een minimum aan gezamenlijk
leven opbouwen vanuit aparte hermitages. Ze voorzien in hun eigen onderhoud door middel van
manuele arbeid. In 338 blijkt Antonius opnieuw de beslotenheid van zijn cel te hebben verlaten en
naar Alexandrië te zijn getrokken om er zich te mengen in de Ariaanse kwestie.
Naar het einde van zijn leven toe gaf hij zijn staf aan de helige Macarius als zijn opvolger en twee
boetekleden aan respectievelijk Athanasius en Serapion. Zijn discipelen kregen de opdracht hem te
begraven in een ongemerkt graf. Uiteindelijk bleek zijn graf toch niet zo anoniem. Het werd al in 361
opnieuw opgegraven en de resten werden overgebracht naar Alexandrië en later naar Constantinopel
om niet in handen te vallen van de binnenvallende Saracenen. Uiteindelijk werden de relieken in de
elfde eeuw door de Byzantijnse keizer geschonken aan de Franse graaf Jocelin, die ze overbracht naar
Frankijk, naar La-Motte-Saint-Didier, dat vanaf dan de naam Saint-Antoine-en-Dauphiné meekreeg.
Zijn relieken zorgden ervoor dat er heel wat genezingen plaats vonden, onder andere van twee edelen
die als dank de Orde van de hospitaalbroeders van de heilige Antonius zouden stichten, later bekend
als de Antonieter orde, waarover verder meer.

Bronnenmateriaal
De bronnen over het leven van Antonius geven niet altijd een eenduidig beeld van de persoon en zeker
niet van zijn opvattingen. Net als bij andere heiligen zijn een aantal van deze bronnen al van bij het
begin gekleurd door de opvattingen van de biografen. Het is interessant om al van bij de aanvang
hiermee rekening te houden. Primaire bronnen voor het leven van Antonius zijn de biografie die
geschreven werd door Athanasius van Alexandrië en vertaald in het latijn door Evagrius van Antiochië,
de apophtegmata of spreuken van de woestijnvaders en de brieven van Antonius zelf. Daarnaast halen
we ook wat verspreide gegevens uit het leven van Paulus de Heremiet van Hiëronymus en uit de
“historia monachorum” en de “historia lausacia” en uit een drietal later geschreven lofredes.
Uiteindelijk zijn deze latere beschrijvingen voornamelijk interessant omdat ze aantonen dat de figuur
van Antonius al heel snel een grote roem verkreeg en als voorbeeld werd genomen. Daarenboven
komen sommige latere iconografische motieven uit deze bronnen voort, denken we maar aan het
verhaal van de wonderlijke broodbrenging door de raaf ter gelegenheid van de ontmoeting tussen
Antonius en Paulus of het verhaal van de begrafenis van Paulus de Heremiet.
Hoewel Antonius omschreven wordt al “ongeletterd”, zijn toch een aantal brieven van hem bewaard
gebleven. Ongeletterd moet dan ook waarschijnlijk eerder worden begrepen als niet-Grieks schrijvend
en niet een klassieke opleiding hebben genoten. Het is natuurlijk ook niet onmogelijk dat hij zijn
brieven heeft gedicteerd. Uit zijn brieven en uit de gezegden van de woestijnvaders komt een Antonius
naar voor die twijfelt, die effectief aangedaan is door de aanvallen van de duivel en zijn demonen. In
de vita van Athanasius zal dit veranderen en wordt Antonius uiteindelijk voorgesteld als een
onwankelbare held van het christendom.
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Uit deze documenten blijkt ook dat Antonius, als kind van een Alexandrijns milieu, beïnvloed was door
de denkbeelden van Origines, denkbeelden die sterk neo-platonistisch bepaald waren en waartegen
in de eerste helft van de vierde eeuw geleidelijk aan een consensus groeide, ook binnen de
Alexandrijnse school die altijd één van de steunpilaren van het origenistische denken was geweest.
Rond 360 schreef Athanasius (ca. 298 – 373), de patriarch en bisschop van Alexandrië het leven van de
heilige Antonius. Athanasius was zonder meer één van de meest kleurrijke en omstreden figuren van
de vierde eeuw. Hij genoot een prima opleiding hoewel zijn ouders niet tot de Alexandrijnse
aristocratie behoorden en werd uiteindelijk secretaris van Alexander, de toenmalige bisschop van
Alexandrië. In die hoedanigheid kwam hij voor het eerst in aanraking met de ariaanse ketterij, die de
goddelijkheid en de gelijkwaardigheid van Christus minimaliseerde ten overstaan van de Vader. Het
zou ook Athanasius zijn die het filosofische denken van de Alexandrijnse school onttrok aan
origenistische denkpatronen, ondanks het feit dat hij in zijn jeugd een aanhanger ervan was gebleken.
Het kan zijn dat hij al in deze vroege periode in contact kwam met de kluizenaars van de Egyptische
woestijn, maar dit is niet bewezen. In 328, enkele jaren na het uitbreken van de ariaanse crisis na het
concilie van Nicea (325) werd Athanasius de opvolger van Alexander als bisschop van Alexandrië. In
de eerste jaren van zijn episcopaat bezocht hij heel wat kerken in zijn diocees en maakte hij kennis met
de in de woestijnen aanwezige woestijnvaders. Al heel snel escaleerde het ariaanse dispuut en
Athanasius werd verschillende keren verbannen : in 335 naar Trier, in 338 naar Rome en Gallië, Italië
en terug Trier, in 356 moest hij vluchten naar Opper-Egypte, waar hij verbleef in kloosters en huizen,
in 362 opnieuw naar Opper-Egypte, weer een verblijf bij de woestijnvaders en tenslotte een korte
ballingschap in 366 net buiten de muren van zijn stad. Zijn nauwste contacten met de woestijnvaders
blijkt hij dus op het einde van zijn carrière te hebben ontwikkeld.
Athanasius schreef zijn “Vita Antonii” in het Grieks in deze late periode, ergens rond de jaren 360,
misschien zelfs tijdens één van zijn verblijven bij de monniken in de woestijn. Misschien had hij daar
effectief toegang tot bronnen uit de eerste hand, in de eerste plaats ooggetuigenverslagen van
discipelen en bezoekers van Antonius. Wel valt duidelijk op dat de twijfelende figuur van Antonius uit
de apophtegmata en de brieven hier vervangen wordt door een christelijke held, die door
standvastigheid en gebed alle verzoekingen en aanvallen weet te overwinnen en er steeds sterker uit
komt. Niet alleen deze bijna klassieke schildering van de heroïsche voorvechter van het christendom
in het algemeen kleurt de vita prima, maar evenzeer het volledig ontbreken van de in de brieven nog
aanwezige origenistische opvattingen. Daarenboven wordt Antonius een taak toegedicht als
voorvechter van de orthodoxie ten overstaan van de ariaanse ketterij. Hoewel niet theologisch
geschoold zou hij zijn tussengekomen in het dispuut in de late jaren 30 van de vierde eeuw, dus tijdens
de westerse ballingschap van Athanasius. Op die wijze creëert de bisschop van Alexandrië een
voorvechter van “zijn” orthodoxie in de figuur van de toen al immens populaire Antonius.
Even later, in 374, besluit Evagrius, bisschop van Antiochië, die eveneens verwikkeld was geraakt in de
ariaanse twisten, een Latijnse vertaling van het Griekse origineel te schrijven. Hierbij legt hij er zelf de
nadruk op dat deze vertaling niet slaafs is, wat ons kan laten vermoeden dat ook hij er gebruik wil van
maken om zijn anti-ariaanse standpunt kracht bij te zetten.
Omstreeks dezelfde periode, tijdens een verblijf in Antiochië in 376, schrijft Hiëronymus een leven van
de heilige Paulus van Thebe, eveneens één van de vroegste Egyptische asceten. Hoewel hij dit verhaal
neerschrijft als een vorm van concurrentie ten overstaan van het verhaal van Antonius, blijken er toch
een aantal vermeldingen in voor te komen die aan de basis zullen liggen van vooral
vroegmiddeleeuwse iconografische motieven, die we verder nog zullen ontmoeten, onder andere de
ontmoeting van Paulus en Antonius en de begrafenis van Paulus door Antonius. Heel wat kennis van
het leven van Antonius kwam uiteindelijk via dit verhaal tot ons.
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Vroegmiddeleeuws monastiek heilige (5de – 12de eeuw)
De belangrijkste bijdrage van Antonius tot de ontwikkeling van de Westerse cultuur van de vroege
middeleeuwen is uiteindelijk de vorm van zijn vita gebleken. Deze lag aan de basis van de ontwikkeling
van een heel nieuw genre van literaire productie. Antonius bleek immers één van de eerste, samen
met Paulus van Thebe en even later Martinus van Tours, als heiligen beschouwde christenen te zijn die
niet de marteldood was gestorven en waarvan dus ook geen passio kon worden geschreven, het genre
dat uiteindelijk aan de martelaren was voorbehouden. Vanuit zijn sterk antiek bepaalde achtergrond
van heroïsche literatuur koos Athanasius dan ook voor een nieuwe vorm: de vita als levensverhaal van
een christelijke held. Hiermee lag hij aan de basis van de bloei van de heiligenvita, hierin gesteund
door de inspanningen van Sulpicius Severus voor Martinus van Tours en Hiëronymus voor Paulus van
Thebe. Het culturele netwerk waarvan deze figuren deel uitmaakten zorgde ook hier voor de juiste
start.
Toch blijkt, in weerwil van zijn bijnaam “de Grote” de impact van Antonius in de laatantieke en
vroegmiddeleeuwse periode eerder beperkt. Waarschijnlijk ook omdat hij in het westen niet zoals
Martinus een eigen stad en netwerk had, bleef zijn invloed in de eerste plaats beperkt tot ascetische
netwerken en monastieke culturele milieus. Zo lijkt zijn vita een bijzonder grote bijval te hebben
gekend in de hoogste aristocratische milieus waar de ascese op het einde van de vierde eeuw als
modeverschijnsel ingang had gevonden, maar verdwijnt Antonius zelf uiteindelijk in de Frankische en
Merovingische periode grotendeels uit het zicht. Dit kan te wijten zijn aan een ontbreken van de
bronnen, want vanaf de late achtste eeuw blijken een drietal specifieke topoi (literaire en
iconografische motieven) bijzonder in trek in de westerse kunst en cultuur, maar steeds in monastieke
contexten. Ze kunnen ons een beeld scheppen van de wijze waarop Antonius in het bredere kader van
de laatantieke en vroegmiddeleeuwse Westerse cultuur wordt ervaren. We ontmoeten een drietal
iconografische motieven. Aangezien deze voorkomen op zowel Ierse hoogkruisen en kruisstèles (Kells,
Moone, Castledermot, Monasterboice, Kettins) als op kapiteelsculpturen in Romaanse contexten
(onder andere in Vézelay) lijken deze motieven een wijde verspreiding te hebben gekend binnen de
vroegmiddeleeuwse christenheid.
De ontmoeting van Paulus van Thebe en Antonius de Grote is een motief dat is ontleend aan de
levensbeschrijving van Paulus door Hiëronymus en vertelt het verhaal van Antonius die op bezoek gaat
bij Paulus de Eremiet in de woestijn. Ze blijven er zo lange tijd over geloofszaken praten dat God
uiteindelijk besluit om hen een raaf te sturen met een brood om hen zo in leven te houden. Wat volgt
is een stukje gekrakeel over wie het brood uiteindelijk zou gaan breken. Beiden nemen één kant vast
en trekken het brood zo uiteen. Dit motief wordt tegelijkertijd gezien als een uitbeelding van de
“Goddelijke hulp” voor zij die blindelings vertrouwen op de Heer, anderzijds als een vergelijkbaar
gebeuren als het hemelse manna in het oude testament en de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van
broden en vissen uit het nieuwe testament.
De verzoeking van Antonius door twee fantastische dieren vindt plaats tijdens één van de vele
langdurige ascesemomenten. Hij wordt aangevallen door twee wezens die half mens half dier zijn,
maar kan de aanval weerstaan dankzij zijn onwankelbare geloof. Ook dit motief wordt in verband
gebracht met het oude testament (Daniel in de leeuwenkuil) en het nieuwe testament (Christus aan
het kruis) en lijkt ook hier verband te houden met het motief van de Goddelijke hulp.
Een motief dat met heel wat minder zekerheid te herkennen valt (omdat het ook andere betekenissen
zo kunnen hebben) is de afbeelding van één of twee personen die een omgekeerde figuur ter aarde
blijken te smijten of met de staf vast te pinnen. Dikwijls wordt dit motief geïnterpreteerd als Antonius
en Paulus die, weer dankzij hun geloof, de duivel te pakken nemen. Het kan echter evengoed een
afbeelding zijn van Petrus met Simon de Magiër.
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De verbondenheid van deze motieven met het kloosterleven en meer bepaald met de meer ascetische
stromingen binnen dit monachisme en het geloof dat God wat er ook gebeurt voor hem die zich aan
Hem overlevert zal zorgen geven duidelijk aan op welke wijze Sint-Antonius in de vroege
middeleeuwen functioneert. Niet als een volksheilige zoals we hem later zullen ontmoeten, maar als
monastiek patroon van zichzelf zware ascese opleggende monniken.

Hospitaalbroeders en renaissance van de 12de eeuw
Ook de figuur van Antonius ondergaat tijdens de renaissance van de 12de eeuw een grote verandering,
mede door de inbreng van de orde van de Antonianen. Immers, naast de algemene verandering in de
omgang met heiligen en het heilige in het algemeen, zien we dat specifiek in het geval van Antonius
een aantal zaken gaan samenspannen om hem te laten uitgroeien tot een volks- en pestheilige.
We zagen al dat de relieken van Antonius in het derde kwart van de elfde eeuw in Frankrijk terecht
kwamen in de kerk van de priorij van La-Motte-Au-Bois, dat spoedig heel wat aantrek had van de lokale
bevolking. De pest van 1089 bracht daar verandering in. De relieken werden het centrum van een
belangrijke bedevaart, niet alleen tegen de pest maar vooral ook tegen het zogenaamde SintAntoniusvuur, een ziekte die overgebracht werd door een schimmel op het koren en zorgde voor
visioenen en brandende huidaandoeningen. Antonius kon als specialist visioenen helpen met het
eerste euvel (dat eigenlijk door een soort natuurlijk LSD werd veroorzaakt) als tegen de
huidaandoening die werd behandeld met een zalf die was samengesteld uit wijn en olie die over de
relieken was gegoten, een veel voorkomede wijze om geneesmiddelen te maken en de virtus van de
heilige erop over te brengen.
In 1095 vormde zich een lekenbroederschap rond dit bedevaartsoord, die onder het moederhuis van
de priorij, de abdij van Montmajour bij Arles, terechtkwam en zo al snel een echte kloosterorde werd
die de naam van de Antonianen meekreeg : in 1232 kregen ze statuten die onder andere het habijt
met het Sint-Antoniuskruis voorzagen, in 1247 namen ze regel van de reguliere kanunniken van
Augustinus als leefregel. Vanaf dan werden ze een hospitaalridderorde die al snel vestigingen had over
heel West-Europa. Deze bevonden zich in zowat alle grote Europese steden. De orde zou uiteindelijk
in 1776/1777 opgenomen worden in de orde van Malta. Deze orde kreeg het voorrecht in deze steden
een aantal varkens te mogen laten rondlopen, maar ook in steden waar ze niet waren gevestigd
mochten Antoniusvarkens onder de hoede van lekenbroederschappen vrij ronddwalen. De dieren
werden gemerkt met een tau-kruis en een bel rond de hals, beide zaken zullen samen met het
varkentje in de iconografie van de heilige terug opduiken.
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Bronzen belletje, ongeveer 6 cm hoog, met afbeelding van St.Antonius met tau (T-vormige staf) met bel. Bodemvondst,
wellicht varkensbelletje ter herkenning van de in de
middeleeuwse steden vrij rondlopende St. - Antonius varkens.
Deze varkens hadden het voorrecht vrij hun voedsel te zoeken
in de stad. Dit was een voorrecht van de Antonieten.
Vermoedelijk 16de eeuw.

Vanaf de volle middeleeuwen verandert dan ook de iconografische
voorstelling van de heilige. Hoewel episodes uit het leven van Antonius
zeker de kunst nog zullen beheersen, we denken hierbij aan de vele
voorstellingen van de verzoekingen van Antonius, krijgt de figuur van
de heilige zowel binnen verhalende voorstellingen als als vrijstaand
beeld een eigen uitzicht. De bebaarde Antonius krijgt een bruine pij
aangemeten, houdt een T-vormige staf (het Tau-kruis), waaraan een
belletje is bevestigd, in de hand en wordt steevast vergezeld door een
zwijntje dat aan zijn voeten staat. Vanaf dan is hij effectief “Toontje
met zijn Zwijntje”, een volksheilige met eigen ritueel repertorium en
een herkenbaar voorkomen. Als monastiek heilige wordt hij op dat
ogenblik in de vergeethoek gedrumd door figuren als Benedictus en
Franciscus, later ook door nieuw opkomende monastieke heiligen als
Bruno, Vincentius en vele anderen.

Antonius abt met een zwijn aan zijn voeten op een 16de-eeuwse triptiek (circa 1557 – 1566)
van Pieter I Claeissens (Groeningemuseum Brugge. Foto: Art in Flanders, Dominique Provost).
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Volksheilige en ritueel repertorium
Antonius overleed op 17 januari 357, en aangezien de sterfdatum van een christen werd aanzien als
zijn echte geboortedatum, vinden wij zijn feest ook op 17 januari op de Roomse kalender terug. Een
aantal Vlaamse gemeenten (Essene, Aartrijke, Zerkegem) kent op dat ogenblik zelfs een echte kermis,
wat midden in de winter eerder uitzonderlijk is. Daar en op een aantal andere plaatsen in Vlaanderen
en Nederland gaan of gingen rond dezelfde datum ook processies uit ter ere van onze volksheilige.
Heel dikwijls gaan deze vieringen gepaard met vormen van offerande van varkensvlees of met de
openbare verkoop van varkenskoppen voor een goed doel. De veiling gebeurde (of gebeurt) meestal
niet in de kerk, maar ervoor. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld in Damme en Blankenberge) zijn
speciaal hiervoor kooien voorzien aan de voorzijde van de kerken, waar kleinvee of zelfs een varken
(de Zwienerenne) kon worden in tentoongesteld voor de verkoop. Momenteel worden dikwijls na de
mis ook zegeningen van neerhofdieren doorgevoerd.
Uit het voorgaande wordt al duidelijk dat niet alleen de datum van belang is, maar zeker ook de
verbinding Antonius – varken. Zijn band met het dier erfde hij van de Antonieter orde, maar zijn
invloed ging verder. Hij werd aanroepen tegen allerhande ziekten bij het varken en bij uitbreiding ook
bij andere huisdieren, maar werd zo ook patroon van varkenshoeders, slagers, borstelmakers,
landbouwers, varkenshandelaren, vilders, leerlooiers, handschoenmakers, zelfs schilders… allemaal
beroepen die op de een of andere wijze iets met het varken te zien hadden. Zijn patronaat over
brandweer dankt hij dan weer aan zijn connotatie met vuur, dat van lijkbezorgers omwille van de
begraving van Paulus van Thebe, dat van schuttersgilden omdat men in de middeleeuwen meende dat
het “getroffen” worden door de pest te wijten was aan de pijlen die door God op het mensdom werden
afgevuurd, en aangezien Antonius na de pestepidemie van 1089 en zeker na deze 1346 tegen de pest
werd aanroepen, kreeg hij er zo nog een patronaat bij. Hij wordt tevens tot patroon gebombardeerd
van heel wat activiteiten die hij als eremiet ontplooide: tuinieren, manden maken, weven, vlechten, …
Hij kreeg tevens de armen toegewezen, vanwege zijn levenswijze, maar ook omdat ter gelegenheid
van zijn feest uitdeling van levenswaren aan de armen werden georganiseerd. Hier vond hij trouwens
ook zijn patronaat van bakkers en suikerbakkers.
Zijn voorspraak wordt tevens ingeroepen tegen heel wat ziekten die ook de mens kunnen treffen. We
vermeldden al de pest, maar ook tegen epilepsie, angst, ergotisme (antoniusvuur of
moederkorenvergiftiging), gordelroos, hoofdpijn, huidziekten, jeuken, krabben, lupus, negenoog
(karbonkel), netelroos, ontstekingen, pest, roos, scheurbuik, steenpuisten, versterf (necrose) en
wratten
Door zijn invloed op de pest en andere ziekten kon Antonius zich nestelen in goed gezelschap. Zo werd
hij één van de zes voornaamste pestheiligen van de Roomse kalender, naast Sint Rochus, Sint
Sebastiaan, de heiligen Cosmas en Damianus (altijd als duo in één adem genoemd), Sint Rosalia en Sint
Carolus Borromaeus. Zij waren het leidende kader van een groep van meer dan 60 bekende
pestheiligen. Hij maakte in het Duitse gedeelte ook deel uit van de vier heilige maarschalken (Antonius,
Cornelius, Hubertus en Quirinus), die eenieder die beroep op hen deed steeds met raad en daad
bijstonden. Deze vier vormden een soort ringbedevaart (het Antonietenklooster van Wesel, het
Cornelisklooster in Kornelimünster, Hubertus in Luik en Quirinus in Neuss). Hoewel hij officieel geen
deel uitmaakte van de originele veertien noodhelpers, slaagde hij er toch in zich in bepaalde gebieden
ook in deze groep binnen te wurmen. Deze groep werd samengesteld na de pest van 1346-1350, kreeg
een plaatsje op de kalender (8 augustus, soms 8 juli), maar kende regionaal soms een wisselende
invulling.
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Sint-Antoniusvuren zijn in onze gewesten een zeldzaamheid geworden. Enkel in Zalfen (Oostmalle)
zou dit momenteel nog doorgaan. De oorsprong is onduidelijk. Het zou kunnen gaan om vuren waarin
de kledij, die besmettelijk werd geacht, van lijders aan pest en Sint-Antoniusvuur werd verbrand, het
kan ook gaan om vuren die deel uitmaken van een formeel rituelenrepertorium dat dikwijls in winterse
omstandigheden wordt bovengehaald. Natuurlijk heeft Antonius ook duidelijke connotaties met vuur,
waardoor verbinding Antonius – vuren niet onlogisch lijkt.

Antoniusvieringen in West-Vlaanderen
In West-Vlaanderen, een landbouwprovincie bij uitstek, zijn niet alleen een aantal kerken aan onze
volksheilige toegewijd, maar blijkt hij in heel wat kerken ook nog een sterke devotie te hebben gekend.
We kunnen ze hier niet allemaal uitgebreid behandelen, daarvoor verwijs ik graag naar het werk van
Guido Vermeulen in de bibliografie, maar een greep uit het West-Vlaamse repertorium lijkt mij hier
toch op zijn plaats. Hiervoor baseer ik mij op de gegevens verzameld op adolphus.be. Veel van de
tradities in deze kerken zijn momenteel jammer genoeg verdwenen, maar er zijn historische sporen
van actieve verering in de meeste van de locaties:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Aartrijke, Sint-Andreaskerk, bezit een reliek van de heilige en viert op 17 januari nog altijd
Toontjes kermis.
Beveren-Roeselare, kerk van de Heilige Kruisverheffing, bezit een reliek van de heilige
Blankenberge heeft effectief een Antoniuskerk, nog met “zwienerenne” aan de buitenzijde
van de kerk, de kooi waarin het varken dat per opbod werd verkocht werd tentoongesteld.
Brugge, de OLV-kerk bezit nog een pestarm als reliek van Sint-Antonius.
Heist bezit een Sint-Antoniuskerk met relikwie.
Hoeke, Sint-Jakob de Meerdere kerk, heeft nog een schettekot (een andere West-Vlaamse
naam voor de zwienerenne).
Ingooigem, met zijn Sint-Antoniuskerk waarin wel een relikwiehouder en een relikwiekast
wordt bewaard, maar kennelijk geen relieken meer aanwezig zouden zijn. Op de 2de zondag
van juni vindt hier nog de zomerommegang plaats, een vorm van herdenking van een
reliekentranslatie.
In Izegem wordt Antonius als gildenpatroon van de borstelmakers vereerd.
Meetkerke heeft een Antoniusaltaar in de OLV-kerk.
Moerkerke heeft een ommegang met 4 staties voor Antonius op het kerkhof.
Oostvleteren, sint-Amatusparochie, heeft een heel specifieke vorm van verering. Antonius
wordt hier in verband gebracht met “oudejongedochters”, meisjes die aan geen man geraken.
Dit is verwant aan het verhaal van een middeleeuwse kapel in Lendelede, waar ook een
specifieke verering door ongehuwde vrouwen werd vastgesteld.
Rollegem, met zijn Antoniuskerk, zou eveneens een reliek bezitten.
Rumbeke bezit een speciale Sint-Antoniuskapel, waar sinds de aardappelplaag van 1845 een
bedevaart naartoe plaats vindt om bescherming van de vruchten af te smeken. Ook Haringe,
Houtave en Kleit kennen dergelijke kapellen waarrond zich tradities hebben gevormd.
In Schuiferskapelle, in de OLV Geboortekerk, vindt een bedevaart plaats voor Antonius en
Nicolaas van Tolentijn.
Sint-Jan-ter-Biezen kent in de Sint-Janskerk de gewoonte om een novene te doen voor
Antonius.
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Zerkegem, hoewel een Vedastusparochie, heeft altijd een levendige verering van Antonius
gekend.

We hebben het immense voordeel dat de West-Vlaamse situatie tot in de puntjes is bestudeerd door
Guido Vermeulen. We moeten er dan ook over waken dat we dit erfgoed bewaken en koesteren
binnen het kader van de bescherming als immaterieel erfgoed.
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NOORDELOOS, N., La translation de St. Antoine en Dauphiné, in Analecta Bollandiana 60, 1942, p. 6881
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3. De buste van koningin Astrid te Brugge, een reconstructie van de
realisatie
Yves Calleeuw
In het Astridpark in Brugge, door Bruggelingen Botanieken Hof genoemd, staat een bronzen buste van
koningin Astrid. Over haar en die buste is er al veel over geschreven, maar Yves Calleeuw kwam in het
bezit van de correspondentie van de kunstenaarsfamilie De Wispelaere. Alfons De Wispelaere (18791957) maakte het borstbeeld. In de correspondentie trof Yves Calleeuw documenten aan die meer
inzicht geven in de realisatie van de buste van koningin Astrid. Hier volgt een reconstructie aan de
hand van foto’s, documenten en krantenknipsels.

Koningin Astrid is geboren te Stockholm (Zweden) op 17 November 1905 en stierf te Kussnacht in
Zwitserland op 29 Augustus 1935.
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Zij was onze vierde koningin van België. Na de dood van koningin Astrid zijn er op verscheidene
plaatsen in het land herdenkingsmonumenten en -plaatsen verrezen. De bekendste zijn onder andere:
•
•
•
•
•

Het koningin Astrid memoriaal te Laken door architect Paul Bonduelle, ingehuld op 21 juli 1938
Een bronzen buste te Court-St- Etienne in het Wisterzeepark uit 1938
Koningin Astridplein te Antwerpen
Astridpark te Brussel
Het koningin Astridpark te Brugge

Alsook een speciale uitgave van rouw postzegels, reeds uitgegeven op 1 december 1935.

In 2005 waren er tentoonstelling en allerhande naar aanleiding van haar honderdste geboortedag. In
Brugge heeft men wat toen officieel “Jardin Botanique” heette, veranderd naar Koningin Astridpark.
Oorspronkelijk stond er hier een kloosters van minderbroeders, die zich vanaf ongeveer 1221 in Brugge
vestigden en in 1246 een plaats toegewezen kregen op de Braamberg (vandaag Predikherenstraat).
Omstreeks 1580 worden de kloostergebouwen met inbegrip van de kerk vernield door het toenmalig
Calvinistisch bewind. Enkele jaren later begint men met de heropbouw, die tot rond 1740 duurt. Na
een bestaan van 550 jaar wordt het minderbroederklooster eind 18de eeuw door het Franse bestuur
opgeheven en gesloopt.
In 1850 koopt het stadsbestuur het vrijgekomen perceel aan en twee jaar later wordt een park in
Engelse landschapstijl ingericht. Voorgaande namen waren “het hof der Recolletten” of anders
genaamd het Fransiscanenhof, zo was de benaming tot 1855, daarna het Botanieken hof en vanaf 1906
officieel Jardin Botanique. In de volksmond is dit eigenlijk nog altijd “den botaniekenhof”.
Hieronder volgen enkele fragmenten uit de ErfgoedBrugge.be en correspondentie uit de voormalige
inboedel “De Wispelaere“.die zich in mijn collectie bevindt.
In de krant “Belfort“ is er voor het eerst sprake van een buste die men wilde vervaardigen ter
herinnering aan de koningin, te plaatsen in het koningin Astridpark (hier werd deze naam dus al
gebruikt voor het park). Dit voorstel werd besproken in de Gemeenteraad en verscheen in de krant
van 1 februari 1936.
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In de krant “Burgerwelzijn“ van 8 februari 1936 is er een verwijzing naar het verslag van de
gemeenteraad, dat er 12.000 Fr. werd uitgetrokken voor dit borstbeeld.

Men ziet op deze krantenpagina ook een samenkomst van de REX beweging waarbij Leon Degrelle
aanwezig was.
Vanaf dit moment duiken er stukken over het borstbeeld op in de correspondentie van de Brugse
kunstenaarsfamilie De Wispelaere.
Op de blog van veilinghuis Rob Michiels vind je een geschiedenis van deze kunstenaars, naar aanleiding
van twee veilingen op 28/3/2015 en 31/01/2016 waarbij de erfgenamen een grote collectie van onder
andere plaasteren modellen te koop aanboden. Hier een kort overzicht:
“Eerste telg Petrus geboren in 1839 en al als beeldhouwer gevestigd in 1865, gestorven 1925. Twee
zonen Hippolyte 1868 – 1956 en Alphonse 1879 – 1957 hebben hun bedrijf in de Westmeers te Brugge.
Het bedrijf is tegenaan 1980 stilgelegd “.
Na dertig jaar onaangeroerd te zijn gebleven, is er door de aankomende verbouwing in de Westmeers
een deel van de inboedel verkocht, onder andere in de voornoemde veilingen. Een deel van de
correspondentie van het bedrijf heb ik in bezit.
Een van de werkwijzen voor het maken van een beeldhouwwerk, brons of hout, was het maken van
een voorbeeld in klei. Dit was gemakkelijk aan te passen (stuk bij, stuk weg). Daarvan werden dan
plaasteren modellen gegoten. Enkele honderden modellen zijn gespaard gebleven in hun atelier, van
alle drie de generaties, en daarvan zijn er een groot aantal geveild.
De kunstenaar verstuurde dan plaasteren voorbeelden naar de opdrachtgever. Als de klant tevreden
was, kon hij een houten versie maken. Dit gebeurde met een kopieer-freesmachine voor houten
voorwerpen.
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Hier twee verschepingnota’s naar Engeland uit 1935 met verscheping van kisten gevuld met plaasteren
items:

In Engeland heeft de firma De Wispelaere tal van retabels en kerkinterieurs vervaardigd. Over de
aanwezigheid van Vlaamse ambachtswerk in het buitenland alleen kan men een boek schrijven (zie
bijvoorbeeld mijn voorgaande artikel over Brondel).
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Hier zien we een offerte van een bronzen buste, niet nader genoemd over welk onderwerp het gaat,
maar met een prijsofferte voor 1875 fr.

Hier is er sprake van een plaat, door de kunstbronsgieterij G.& J.Minne te Gent. Het gaat over vader
George Minne (1866- 1941), de bekende beeldhouwer, en zoon George Frederick Minne (1893- 1964)
die hun bronsgieterij hadden aan de Coupure te Gent.
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Opnieuw is er sprake over die plaat en een buste die de bronsgieter bij een vorig bezoek heeft gezien.
Nu aan de prijs van 1975 fr.
Hierbij neem ik de gelegenheid om aandacht te geven aan een kleine agenda en notitieboekje in men
bezit, die eveneens uit het atelier van De Wispelaere afkomstig is. In dit boekje komt de naam Astrid
soms voor en achteraan heeft de eigenaar drie schetsen gemaakt: twee stellen een buste van Koningin
Astrid voor.
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Dit is een schrijven van Maurice Lanssens van Steenhouwerij Lanssens (met oud briefhoofd) aan de
Sint-Pieterskaai. De Wispelaere had regelmatig contact met deze Brugse steenhouwers. Vandaag is de
firma Lanssens nog altijd op hetzelfde adres.
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Maurice Lanssens (met een nieuw briefhoofd) met een offerte voor het voetstuk voor de gedenksteen
koningin Astrid.

Een mooi en duidelijk schrijven naar de heren De Wispelaere met goedkeuring door het
schepencollege om een uitbetaling te doen van 17.000 fr. Een schrijven gericht op 13 juni 1936

Een krantenartikel waarin de goedkeuring door de gemeenteraad van 18 juli voor die 17.000 Fr. wordt
vermeld, een dikke maand na de persoonlijke brief aan de kustenaars.
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Hier volgen nog enkele afbeeldingen van correspondentie tussen de firma De Wispelaere en de
bronsgieter:
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Op 21 juli 1936, Nationale feestdag, werd de buste ingehuldigd, zoals men kan lezen op het volgend
krantenartikel ”het monument aan H.M.Koningin Asrtid , in het park dat haar naam draagt, worden
onthuld.“

Op ErfgoedBrugge.be, waar deze foto vandaan komt, zijn verscheidene foto’s van deze
inhuldigingsceremonie te vinden.
Op 4 augustus krijgt de De Wispelaere dan een uitnodiging ter betaling van de factuur van de Firma
Minne, voor de buste en de bronzen letters van haar naam, te zien op de foto bevestigd op de
blauwsteen.
Jammer genoeg is deze betalingsfactuur er niet bij, en weten we het eindbedrag van de bronsgieter
niet. Op het document van 4/4/36 was de vraagprijs 1975 Fr, dit zonder het vernoemen van de letters.
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Besluit: de heren De Wispelaere hebben dus een plaasteren model gemaakt en opgestuurd naar de
gieterij Minne, die enkel maanden vooraf een prijsofferte hebben gegeven van 1975 Fr. Zij hebben dan
ook de letters van haar naam bezorgd.
De firma Lanssens heeft een offerte gestuurd voor de levering van een stuk blauwsteen voor het
voetstuk van de gedenksteen voor de offerteprijs van 2500 Fr zonder het beeldhouwwerk
(versieringsranden en dergelijke).
Voor al het werk - model maken, opsturen, verbetering, steenbewerking, leveren en plaatsen in het
park - heeft de firma De Wispelaere van de stad Brugge dus 17.000fr ontvangen.
Hier het enige briefhoofd in mijn bezit van de Firma De Wispelaere, ofwel een nooit verstuurde brief
of een kopie om in hun archief te steken, uit 1937:

Je zou zeggen dat dit het einde van dit artikel is, maar …. Op 4 mei 1937 ontving de firma een brief van
de bronskunstgieterij GH. Vindevogel, met een presentatie van hun kunnen.
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En op 18 juni 1937 een offerte voor het vervaardigen van de buste voor Koningin Astrid, aan de prijs
van 2600 Fr
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Ofwel heeft de firma De Wispelaere nog een beeld willen gieten of wilde ze, uit nieuwsgierigheid, zijn
prijs voor het vervaardigen te weten komen. Alvast is deze persoon wel aan de late kant, want het
beeld stond dan al meer dan een half jaar in het park.

Hardnekkig, nogmaals een offerte, anderhalf jaar na plaatsing.
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Als afsluiting enkele foto’s van de betreffende buste zoals men die vandaag kan bewonderen in het
Koningin Asrtidpark. Je ziet ook heel mooi de handtekening van de beeldhouwer, Alphonse De
Wispelaere, maar jammer geen bronsgietermerk.
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4. We’ll meet again!
Roger Jansoone
Het dagelijks leven van Belgische refugees in Engeland tijdens W.O. II
een volkskundige benadering
deel 3

De teerling is geworpen!
“Alea iacta est!” (de teerling is geworpen), dat waren de gevleugelde woorden van Julius Caesar, toen
hij in Italië de grensrivier Rubicon overstak, gewapend en aan het hoofd van zijn legioenen, om Rome
te heroveren na een lange en politiek niet rendabele afwezigheid ingevolge een jarenlange veldtocht
in een woelig Gallië. In Le Petit Larousse leest men “Cette phrase s’emploie quand on prend une
décision hardie et importante, après avoir longtemps hésité”. Dat was inderdaad in een notendop de
essentie van wat zich afspeelde toen de Belgische regering in ballingschap eindelijk in Londen
arriveerde, na een maandenlange zwerftocht doorheen Frankrijk. Het was uiteraard geen “blijde
intocht”, veeleer in alle stilte en zonder feestgedruis. Trouwens, voor het gedruis zorgden de Duitse
bommenwerpers en het Brits luchtafweergeschut. Indien er toch nog een onthaalcomité was
opgedaagd, dan waren er hierin geen Belgen maar enkel een paar Britse topdiplomaten en een big
boss van de Intelligence Service. Van dat inleidend gesprek bestaan er allicht geen notulen, maar men
kan wel ongeveer vermoeden wat daar werd gezegd en overeengekomen.
Die regering (hoe bescheiden ook in omvang) moest nu dringend aan de slag! “The two sides need to
move forward, right now!”, zo klonk het nogal dreigend en ongeduldig vanuit Downing Street. In Eaton
Square, waar de regering in de ambassade een voorlopig onderkomen had gevonden, dacht men er
ook zo over. Maar wat doe je als regering in een vreemd land, zonder administratie, zonder lokalen,
zonder kantooruitrusting (zelfs geen schrijfmachine) en vooral ook zonder middelen en inkomsten?
Doch geen nood, want het dynamische duo Albert de Vleeschauwer en Camille Gutt zou hiertoe snel
en doeltreffend het heft in handen nemen. Ze hadden hiervoor eigenlijk het bedje al min of meer
gespreid bij hun voorafgaande contacten in Londen, en de Belgische ambassadeur was hun hierbij ten
zeerste behulpzaam geweest. Hij was hiervoor reeds lang genoeg ambassadeur in Londen, om er te
beschikken over een ruim verspreid netwerk van contactpersonen, al dan niet van Belgische origine.
Hierop te mogen terugvallen was voor beide ministers een “Godsgeschenk” dat ze zich
vanzelfsprekend niet mochten laten ontglippen. Vooral Minister van Financiën Gutt kreeg hierdoor de
gelegenheid om zich vlug in te werken in de City, het financieel en economisch hart van Londen en van
een groot deel van de wereld. Ook was het voor hem, als jood, zeker geen probleem om
vertrouwenspersonen te vinden bij de joodse diamantairs die vanuit Antwerpen een veilig heenkomen
hadden gezocht in Londen. “Ons kent ons”, een feilloos recept voor een goede start!
Van praktisch en onmiddellijk belang was ook de administratieve hulp die zij al dadelijk kregen
aangeboden vanwege Oostendenaars in Londen. Velen kenden goed Engels en doorgaans ook goed
Frans. Die talenkennis was destijds eerder zeldzaam, tenzij in Oostende, al eeuwenlang een
kosmopolitische stad aan zee, waar men vanouds alle talen kent. Het personeel van het Bestuur van
het Zeewezen - ook het varend personeel - was zeker niet onbekend met het functioneren van een
overheidsdienst en zou zich dus vrij vlot als ambtenaar kunnen aanpassen aan “sedentair” werk in een
Ministerie (voor een Oostendenaar “als schriever op je koente achter een bureau gaon zitten”). Want
echt varen was er voorlopig niet meer bij, zelfs niet spelevaren op de Thames of op de Serpentine in
Hyde Park. Een zeeman die schrijver wordt, dat was zeker niet alledaags. Belangrijk was ook de
aanwezigheid van enkele goed opgeleide jongedames, leerlingen of oud-leerlingen van beroeps- en
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handelsscholen voor meisjes (vooral van de school aan de Alfons Pieterslaan). Sommigen hadden zelfs
een draagbare schrijfmachine, indertijd een technologische nieuwigheid (meestal een handige
Hermes), naar Londen meegebracht, duidelijk met het idee aldaar een kantoorbaantje te kunnen
krijgen. Die jongedames waren zelfbewust en maatschappelijk vooruitziend. Dat was in die tijd toch
opmerkelijk alhoewel het eigenlijk altijd al onderhuids aanwezig was geweest maar in die
mannenmaatschappij nooit veel aandacht had gekregen. De zich razendsnel uitbreidende Britse
oorlogsbureaucratie (ministeries, legerstaven, geheime diensten) had plots een enorme behoefte aan
schrijfmachines, want in het hoger echelon moest zo wat iedereen dringend plannen, projecten en
rapporten getypt krijgen! Met als gevolg dat de markt van schrijfmachines zeker niet oververzadigd
was, wel integendeel! En de tijd van inktpot en ganzenveder was in de ministeries allang voorbij.
Precies door oorlogsomstandigheden bleef het ook niet bij schrijfmachines, maar deden ook telex,
fotokopieermachines en rekenmachines hun intrede en met in Bletchley Park (het hoofdkwartier van
de geallieerde codebrekers) zelfs al een primitieve voorloper van de huidige computer!

Goudzoekers op schattenjacht
Een meevaller voor Minister Gutt was het feit dat in mei 1940 een belangrijk deel van de goudvoorraad
van de Nationale Bank, via Oostende en Dover, in Londen was beland. Pikant detail: in afwachting van
verscheping naar Engeland, moesten de goudstaven voorlopig even worden opgeborgen in de kluizen
van het filiaal van de Nationale Bank in de Kaaistraat. Terwijl men die loodzware kisten uit
vrachtwagens sjouwde, was er plots een luchtaanval. Iedereen zocht een schuilplaats … zodat al die
goudklompjes zo maar onbeheerd werden achtergelaten op de stoep, net bij de ingang van het
bankgebouw. Wie toen de gelukkige bezitter had willen worden van enkele goudstaven … Een ander
deel van de goudvoorraad was in Frankrijk terechtgekomen (ten behoeve van de naar Frankrijk
uitgeweken regering). Vervolgens was dat goud, samen met de goudvoorraad van de Poolse Nationale
Bank, verder doorgezonden naar Dakar in Frans West-Afrika, (naar althans werd aangenomen) een
veilige schuilplaats in afwachting van betere tijden.
In Londen was Georges Truffaut, een gevluchte Belgische Volksvertegenwoordiger en tevens
reservekapitein in het Belgisch leger, hiervan op de hoogte. Beseffend dat snelheid hier geboden was
(want het Vichy-regime zou ook in Frans West-Afrika de macht overnemen), nam hij reeds in juli het
initiatief om samen met twee andere Belgen af te reizen naar Dakar om dat Belgisch goud op te sporen
en veilig te stellen, meer bepaald door het stiekem door te sluizen naar Belgisch Kongo. Iedere andere
uitweg zou erg problematisch zijn geweest. De Poolse regering in ballingschap (die het financieel niet
breed had) was vanzelfsprekend ook fel geïnteresseerd in deze zoektocht en hoopte vurig dat meteen
de Poolse goudreserves zouden ontdekt en bemachtigd worden. Het werd in volle oorlogstijd een
avontuurlijke tocht, in etappes, via Liverpool, Gibraltar, Freetown en Bathurst. Goudzoekers op
schattenjacht in oorlogstijd, voorzeker een heel vreemde zaak! De avonturen van Kuifje in West-Afrika!
Aangekomen in Dakar (toen al stevig in handen van Vichy -aanhangers), werden zij echter plots
geconfronteerd met een hevige aanval van de Royal Navy, met als doel “gaining a foothold in French
West Africa”, vooral in verband met “the battle of the Atlantic” en de duikbotenbestrijding. Churchill
(zelf een gewezen Minister van de Marine) zocht strategische steunpunten als bevoorradings- en
uitvalsbasis voor de Royal Navy, maar het daarachterliggend gebied interesseerde hem vooralsnog niet
en hij had hiervoor ook niet voldoende infanterie. Maar ook generaal de Gaulle was reeds strijdvaardig
van de partij, aan het hoofd van een bonte verzameling van inderhaast bijeengesprokkelde “Français
Libres”, en uiteraard met een eigen agenda. De onstuimige de Gaulle wou, met Dakar als uitvalsbasis,
“l’Empire colonial français” heroveren … en uiteindelijk (ja waarom niet?) ook “la France insoumise”.
Hij rekende hierbij op sympathie, hulp en medewerking van landgenoten ter plaatse, niet in het minst
vanwege zijn militaire confraters. Maar het plaatselijk officierenkorps was loyaal gebleven aan
maarschalk Pétain (en dus aan het Vichy-regime) en beschouwde die dolgedraaide de Gaulle als een
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ter dood veroordeelde deserteur en verrader. Een ontgoocheling die de Gaulle nooit heeft kunnen
verteren en waardoor hij ook na de oorlog wantrouwig gebleven is tegenover officieren die nooit
hadden behoord tot “les Français Libres”.
De aanval werd in Dakar heftig en doeltreffend afgeslagen (waaruit bleek dat Fransen toch nog konden
vechten … tegen andere Fransen!), waarna de overlevenden met bekwame spoed terug inscheepten
…. en de “Mission belge en Afrique Occidentale” eveneens koos voor de terugweg en dus onverrichter
zake mocht terugkeren naar het iets veiliger Londen. En Joost mag weten wat er daarna nog met dat
goud gebeurd is!
Het feit dat Churchill heel vlot zijn toestemming (én de nodige hulp!) had gegeven voor die mission
impossible van commandant Truffaut wijst vermoedelijk op een verborgen agenda van deze sluwe en
gehaaide toppoliticus en strateeg. Vanuit zijn bittere oorlogservaringen in Gallipoli in 1915, wist hij dat
iedere amfibische operatie moet worden voorafgegaan door een “testaanval”, een kleinschalige
operatie om hieruit lering te trekken met het oog op een toekomstige grootschalige landing. Hij deed
dat nu in Dakar, zoals later in 1942 ook in Dieppe. Zoals steeds keek hij uit naar een geschikt
afleidingsmanoeuvre om de vijand te verschalken of te misleiden. Die “schattenjacht” van Truffaut (die
door een of andere Duitse spion wel zou opgevangen worden) moest de Duitse legerleiding (en vooral
de Kriegsmarine) in de waan laten dat de Britten geen aanvalsplannen hadden wat betreft de westkust
van Afrika, in de Franse kolonies, nu onder controle van het Vichy-regime, met ter plaatse reeds een
voorpost van de Gestapo en van de Abwehr (zoals schitterend weergegeven in de cultfilm
“Casablanca” met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman). Maar de Gaulle voelde zich beetgenomen,
want hij had echt geloofd in het welslagen van deze operatie, uiteraard mits actieve of dan toch
passieve medewerking van het Frans officierenkorps en van de lokale bevolking. Zoals tijdens de
campagne in mei 1940, was hij voorstander van een onverhoedse aanval “à l’improviste”, met het
daarbij gaande verrassings- en schokeffect. Doch hij was hier nu niet ergens op een slagveld maar wel
te midden van een zeer complexe situatie die niet louter militair was. Maar hij heeft zich nadien niet
meer laten strikken voor een “testaanval”. In Dieppe mochten de Canadezen dat opknappen. Sérieux
s’abstenir!

Victor Billet, de held van Dieppe
Dat bloedbad op de stranden van Dieppe (operatie “Jubilee”, 19 augustus 1942) brengt ons bij een
andere initiatiefnemer van het eerste uur: Luitenant-ter-Zee Victor Billet (1902-1942), een Brusselaar
met echt zeemansbloed. Na zijn humaniora aan het Collège Saint-Louis in Brussel, volgde hij vanaf
1919 een zeemansopleiding als cadet op de schoolschepen “Comte de Smet de Naeyer” en “l’Avenir”.
In 1922 behaalde hij het brevet van “aspirant officier ter lange omvaart” aan de Hogere Zeevaartschool
te Antwerpen. In 1927 vervulde hij zijn militaire dienstplicht in Oostende (bij het 3e Linie Regiment,
want er was toen nog geen Zeemacht), waar hij aandachtig kennis maakte met de omvangrijke en
gevarieerde Oostendse vissersvloot (waar is de tijd?) en toen reeds het belang begon in te zien van het
bemanningsbestand als maritieme rekruteringsbasis in oorlogstijd. Daarna werd hij kapitein op
verschillende koopvaardijschepen, om in 1932 over te stappen naar het Bestuur van het Zeewezen,
varend op loodsboten, de pakketboten van de lijn Oostende-Dover, het visserijwachtschip “Zinnia” en
het hospitaalschip “St-Yves”. Al in 1932 kreeg hij in de Zeevaartschool van Oostende een speciale
opleiding “Scheepvaart in oorlogstijd”, wat toch wel zeer merkwaardig is, dus nog vooraleer Hitler in
Duitsland aan de macht zou komen! Bij de Duitse invasie in 1940 slaagt hij erin om, aan boord van de
“Prince Philippe”, Oostende te verlaten op 16 mei, terwijl zijn vrouw en kinderen kunnen ontsnappen
aan boord van de “Prince Baudouin”, want de vlucht naar Engeland verliep bij velen nogal chaotisch.
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In Londen aangekomen, verneemt hij dat de naar Frankrijk uitgeweken regering een halfslachtige
houding aanneemt en niet veel neiging vertoont om de strijd nog voort te zetten. Hij merkt ook dat de
Britten dat niet erg op prijs weten te stellen. Bijgevolg stapt hij op 4 juli naar het “Ministry of Shipping”
met een voorstel “pour mettre sur pied une nouvelle marine militaire belge”. Hij doet dit op eigen
initiatief maar verwittigt wel het Bestuur van het Zeewezen dat zich intussen heeft gevestigd in
Londen. Dat Bestuur (onzeker omtrent de toekomstige houding van de regering) reageert hierop
negatief en geeft hem zelfs een blaam! Vermits zijn voorstel wordt verworpen, vraagt hij op 23 juli bij
het Bestuur van het Zeewezen een verlof zonder wedde “afin de pouvoir présenter ses services à
l’Amirauté britannique”. Op 25 juli richt hij zich tot Admiraal Sir Roger Keyes, Stafchef “Combined
Operations” en, als gewezen “liaison officer” bij koning Albert in W.O.I, een kenner van typische
Belgische toestanden. Hij heeft ten volle begrip voor wat Billet hem voorstelt en hij introduceert hem
bij Admiraal Sir Gerard Dickens van de “Liaison Allied Operations”.
Maar, gelet op de nog onbesliste houding van de Belgische regering, meent de Admiraliteit zijn voorstel
vooralsnog niet in overweging te kunnen nemen. Hij is daardoor niet ontmoedigd en richt zich dan
maar tot admiraal Muselier van de “Français Libres” van generaal de Gaulle. Daar wordt zijn voorstel
graag aanvaard, maar zodra de Britse inlichtingendienst MI5 dit verneemt, is de reactie van Britse zijde
snel en kordaat. Nogal begrijpelijk want, verspreid over heel de wereld, waren er nog overal Belgische
passagiers- en koopvaardijschepen eventueel beschikbaar voor inschakeling in de geallieerde
maritieme oorlogsinspanning, en de Britten hadden enorm veel tonnenmaat nodig voor hun overzeese
bevoorrading. Churchill ziet “une alliance maritime franco-belge” echter niet direct zitten want hij
heeft niet erg veel vertrouwen in de Gaulle (en dat was wederzijds!). En dan maar liever een Belgisch
kuikentje onder de Britse kloek! Billet wordt bij Admiraal Dickens geroepen die hem vraagt geen verder
gevolg te geven aan de nochtans tegemoetkomende houding van admiraal Muselier. Op die manier
raakt zijn voorstel uiteindelijk toch goedgekeurd: binnen de Royal Navy wordt een “Belgian Section”
opgericht en hiervoor wordt Billet gedetacheerd bij de Belgische ambassade in Londen, waar de
ambassadeur zich zeer begrijpend opstelt maar hem wel vraagt nog even geduld te oefenen tot er wat
meer duidelijkheid komt omtrent de positie van de Belgische regering. Hij hoeft daarvoor zelfs niet
eens te wachten tot die regering effectief op 24 oktober arriveert in Londen, want al op 27 september
krijgt hij vanwege Minister van Financiën Gutt (tevens tijdelijk verantwoordelijk voor defensie) de
opdracht om tot de nodige aanwervingen over te gaan. Wat erop wijst dat de regering, toen nog in
Lissabon, feitelijk al was “overgelopen” naar de Britten.
Op 10 oktober benoemt de Admiraliteit Billet tot luitenant RNVR in de “Royal Navy Volunteer Reserve”
(als “volunteer” bij de Royal Navy kon hij vooruitlopen op definitieve beslissingen van de Belgische
regering). En al op 19 oktober, dus nog net vooraleer de regering eindelijk Londen bereikt, begint hij
aan boord van HMS Royal Arthur in Skegness met de opleiding van een eerste contingent vrijwilligers
voor de “Belgian Section”. De aanhouder wint! Hij had zijn doel bereikt! Het doet ergens denken aan
de woorden van Willem De Zwijger “Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer!”. Maar je moest in die rare periode toch wel een “tête de caillou” zijn om bestendig tegen
de stroom op te roeien. Dat velen een afwachtende houding aannamen, is dan ook nogal begrijpelijk.
Maar de Duitsers hebben hiervoor een treffend spreekwoord : “Nur die toten Fische schwimmen mit
dem Strom” (alleen de dode vissen laten zich meedrijven met de stroom).
Op 3 april 1941 werd de RNSB (“Royal Navy – Section Belge”) officieel opgericht ingevolge een
“Admiralty Fleet Order”. Het kaderpersoneel werd verder opgeleid door luitenant-ter-zee Billet. Vanaf
15 augustus 1941 tot 15 mei 1942 was hij actief in de Britse Admiraliteit en bij de “Combined
Operations” ter voorbereiding van de raid op Dieppe. Daar eindigde op 19 augustus 1942 tragisch en
dramatisch het leven van een uitzonderlijke figuur, een held die met kop en schouders uitsteekt boven
de weifelende en aarzelende houding die toen veel Belgen hadden aangenomen. Als één van de vele
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“missing in action” werd zijn lijk nooit teruggevonden. Kreeg hij in dat inferno een zeemansgraf?
Jaarlijks is er in Dieppe voor alle gesneuvelden een stille dodenherdenking. En zijn naam leeft voort in
het Opleidingscentrum van de Marine in Sint-Kruis en in de naam die destijds werd gegeven aan een
fregat van de Zeemacht. Maar, ofschoon hij een tijdlang was “aangespoeld” in Oostende en er als
marineofficier volop tot ontplooiing kwam, is er geen enkel straatnaambord dat nog aan hem
herinnert. Een vergeten held, zoals zoveel anderen.

The summer of 1940
“The summer of 1940”, voor wie niet beter weet, lijkt het wel de titel van een romantische film. Maar
het werd een gruwelijk “year to remember”, een “annus horribilis”. Tevens in alle opzichten een
zoekprentje waarin zelfs een kat haar jongen niet meer zou terugvinden! Aldus werd het een
laboratorium voor allerlei pogingen om, geconfronteerd met diverse “missions impossible”, er toch
nog, hoe dan ook, het beste van te maken. Als aanloop tot het relaas over het enorm takenpakket dat
die Belgische miniregering in Londen op zich zou moeten nemen, zijn bovenvermelde “case studies”
inhoudelijk zeker niet zonder belang! En als een rode draad loopt hier doorheen, de rol die een aantal
Oostendenaars hierin hebben gespeeld, evenals niet-Oostendenaars (zoals Victor Billet) die dan toch
nauwe banden hadden met Oostende … en misschien daar hun inspiratie hadden opgedaan? Ostende
a le coeur tendre pour ceux qui veulent l’entendre! En in Londen zelf zouden nog velen wat inspiratie
kunnen opdoen bij Oostendse vrienden of collega’s. With Ostend on your mind!
Vanuit volkskundig oogpunt is deze beknopte historiek uiteraard zeer belangrijk om te kunnen
beseffen in welke uiterst moeilijke omstandigheden en voorwaarden de “exodus” van Belgische
vluchtelingen naar Engeland heeft moeten plaats vinden, letterlijk en figuurlijk. Er stond hen geen
“Mutti” op te wachten met een moed- en hoopgevend “Wir schaffen das!”. Nee, het was overduidelijk
iets in de aard van “trek uw plan en maak er het beste van!”. Zelfs op een eigen regering of overheid
mochten (althans aanvankelijk) die vluchtelingen niet rekenen, tenzij – in de mate van het mogelijke –
vanwege de Belgische ambassadeur in Londen. Het was allemaal kommer en kwel, improvisatie en
“help u zelf, zo helpt u God!”.
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5. Verrijk de kijk op Brugge
Geert Souvereyns

Musea Brugge, Openbare Bibliotheek en Stadsarchief Brugge plaatsten de afgelopen maanden
duizenden oude onbeschreven afbeeldingen online. Brugse stadszichten passeerden de revue, net als
talrijke portretten, postkaarten, vlaggen, interieurs of bidprentjes. Al het materiaal heeft een link met
Brugge, een Brugse kunstenaar en wordt vandaag bewaard in Brugge.
Om ze te beschrijven, doen de Brugse erfgoedinstellingen beroep op ‘crowdsourcing’, of met andere
woorden op de parate kennis en expertise van een grote groep erfgoedliefhebbers, onder het motto
“samen weten we meer dan alleen”. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het platform ‘DoeDat’,
opgestart door de Plantentuin van Meise om haar rijke plantencollectie te documenteren
(www.doedat.be).
Een eerste deelproject van Verrijk de kijk op Brugge, zoals het project is genoemd, is voltooid.
Tientallen vrijwilligers werkten mee aan het beschrijven van afbeeldingen uit de Brugse
erfgoedcollecties.
Momenteel zijn er twee nieuwe collecties toegevoegd aan het project, klaar om beschreven te worden.
Terwijl de eerste collectie vooral Brugse stadsgezichten bevatte, zit er nu ook heel wat materiaal bij
die een liefhebber van volkskunde zeker zal bekoren:
1. Een blik op Brugse kunstenaars en verzamelaars
Naast het Stadsarchief bewaart ook Musea Brugge een uitgebreide verzameling werk op papier van
Guillaume Michiels (1909-1997). In deze tweede selectie zal je kennismaken met de kleurrijke
mannekensbladen ofwel centsprenten die Michiels verzamelde. Daarnaast zal je de eigenhandige
schetsen en tekeningen van Michiels aantreffen, waaronder vele gezichten op Brugse straatjes.
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Vergelijk ze eens met de tekeningen van Emile Rommelaere (1873-1961), een leraar van Michiels, die
zich ook graag door het Brugse liet inspireren. Laat je ten slotte verder verrassen door de veelzijdige
collectie van de Brugse drukker en lithograaf Auguste Ancot (1846-1896). Zijn collectie komt opnieuw
uitgebreid aan bod, met dit keer naast de prenten en het drukwerk ook aandacht voor de tekeningen
die hij verzamelde.
2. Brugge door de ogen van Guillaume Michiels
Deze prachtige collectie, aangeboden door het Brugs Stadsarchief, bestaat voornamelijk uit beelden
uit de collectie Guillaume Michiels. Guillaume Michiels (1909-1997) was een schilder, leraar aan de
Brugse kunstacademie, volkskundige en verzamelaar. In 1994 kocht het Stadsarchief Brugge een deel
van zijn verzameling aan. Het gaat over duizenden foto’s, kaarten, prenten, litho’s … voornamelijk over
Brugge. Een groot stuk van deze verzameling is al beschreven en doorzoekbaar via Beeldbank Brugge.
De beelden die hier ter beschrijving worden aangeboden, zijn nog onbeschreven beelden afkomstig
uit dezelfde verzameling.
Doe mee!
Ben je een kenner van volkskundige prenten of van Brugse stadsgezichten? Doe dan mee en help de
Brugse erfgoedinstellingen bij het beschrijven van duizenden prenten, foto’s en kaarten uit hun
collectie. Op die manier verrijk je mee de kijk op Brugge. De afbeeldingen en hun beschrijvingen zullen
onder meer toegankelijk zijn via ErfgoedBrugge.be.
Interesse? Surf dan naar https://erfgoedbrugge.be/verrijk-de-kijk-op-brugge/ en lees meer hoe je je
kan registreren.
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6. Bestuur Volkskunde West-Vlaanderen
Maatschappelijke zetel
Volkskunde West-Vlaanderen vzw
p.a. Volkskunde
Balstraat 43
8000 Brugge
Voorzitter
Danny Vanloocke
Lorreinendreef 71
8310 Assebroek
d_vanloocke@hotmail.com
Ondervoorzitter
Mark Adriaen
Oude Brusselseweg 99
9050 Gentbrugge
mark.adriaen@telenet.be
Penningmeester
Emiel Decock
Brugsestraat 56
8211 Aartrijke
decovo@telenet.be
T & F 050 20 97 80
Redactieadres
Redactie
Mark Adriaen, Emiel Decock, Ignace Kinds, Antoon Naert, Sibylla Goegebuer, Geert
Souvereyns, Danny Vanloocke, Katelijne Vertongen
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7. Lidmaatschap Volkskunde West-Vlaanderen
Vanaf 2014 wordt het driemaandelijks tijdschrift “Mengelmaren” vervangen door een digitale
nieuwsbrief die op geregelde tijdstippen verspreid wordt. Zo kunnen we de leden sneller op
de hoogte houden van de geplande activiteiten. Bijgevolg wordt geen lidgeld meer gevraagd.
Inschrijven kan steeds via volkskunde.westvlaanderen@gmail.com. Indien kennissen of
familieleden geïnteresseerd zijn, mogen zij zich eveneens steeds inschrijven.
Indien u zich op een bepaald moment toch wenst uit te schrijven, dan volstaat een berichtje
via hetzelfde e-mailadres.

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