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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. In memoriam Marcel Denduyver
In memoriam Marcel Denduyver, ere-voorzitter van Volkskunde West-Vlaanderen
Marcel Denduyver is op 19 februari 2017 onverwacht thuis
overleden op 75-jarige leeftijd. Marcel werd geboren in
Eernegem op 20 januari 1942, maar woonde bijna zijn hele
leven in Gistel. Marcel was onderwijzer en later ook directeur
van de basisschool van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in
Oostende.
In 1997 nam Marcel de fakkel van hoofdman bij onze Bond van
West-Vlaamse Volkskundigen (nu Volkskunde WestVlaanderen) over van E.H. aalmoezenier Antoon Lowyck.
Marcel zorgde voor verjonging in het dagelijks bestuur van De
Bond. Zijn voorzitterschap gaf een nieuw elan aan de aloude
vereniging. Marcel ging op stap om de geschiedenis van de
vereniging op te schrijven bij oudere niet langer actieve bestuursleden en legde de basis voor
de vernieuwde samenwerking met het museum voor Volkskunde in Brugge. Het is duidelijk
dat Marcel erin slaagde mensen samen te brengen en te laten samen werken. Daarvan
getuigde ook zijn drukke agenda.
Samen met zijn vrouw Christiane was hij erg actief in het Gistelse- en West-Vlaamse
verenigingsleven. Zo was hij voorzitter, bestuurslid en lid van talrijke culturele verenigingen
en ook gids. Marcel is vooral bekend als stichter en voorzitter van heemkring Gestella die al
meer dan 40 jaar bestaat.
Wij en een groot deel van Vlaanderen kennen Marcel voor zijn heksenverhalen uit de
zeventiende en achttiende eeuw. Hij was een geboren verteller. Velen onder ons herinneren
zich zijn onvergetelijk ‘optreden’ op de zolder van het heemkundig museum te Izenberge. Een
avond om nooit te vergeten.
Wij zaten op zaterdag 4 februari met bestuur en deelgenoten nog gezellig samen met Marcel
aan tafel. Er stond nog een Zwarte Katsessie met Marcel gepland rond zijn heksenverhalen.
Het heeft niet mogen zijn…
Christiane, Marcels onafscheidelijke echtgenote, overleed in 2014. Met Bart, Koen en Vanessa
laat hij drie kinderen en twee kleinkinderen na.
Marcel we zijn je dankbaar voor alle fijne momenten die we met je hebben kunnen delen. Je
was een mooie mens en een goede vriend.
De grote familie van volks-, heem- en familiekundigen zal je missen!
Danny Vanloocke
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2. Zwarte Kat sessie: 'Eerste en plechtige communie’ door Mark
Adriaen
Vorig jaar vertelde Mark Adriaen over doop- en geboortegebruiken. Op 18 mei 2017 nam hij
een ander levensritueel onder de loep: de eerste en plechtige communie. Ook ditmaal
illustreerde hij zijn verhaal rijkelijk met foto’s uit zijn erfgoedcollectie en familiearchief. De
Zwarte Katsessie werd bijgewoond door ruim 30 geïnteresseerden. Eveneens als vorig jaar
ging de lezing gepaard met een collectiepresentatie in de traditiekast. In de binnentuin zijn elf
communiefoto’s uit het familiearchief van Mark Adriaen uitvergroot. Zij tonen de typische
communicantenkledij tussen 1920 en 1960. De collectiepresentatie Ijslammetjes, strikken,
matrozenpakken en andere communiegebruiken is nog tot eind augustus te bezichtigen in het
Volkskundemuseum. De objecten en foto’s roepen wellicht ook bij u herinneringen op aan de
“schoonste dag” uit uw kindertijd. Zij vormen een mooie aanvulling op de lopende
tentoonstelling Kinderen van toen, senioren van nu, die de kindertijd van de jaren 1930-1960
laat herbeleven.
Dit artikel is geen woordelijk verslag van de presentatie van Mark Adriaen. We hebben ervoor
gekozen om een aantal communiegebruiken uit te lichten, die zowel aan bod kwamen in zijn
lezing als te zien zijn in de collectiepresentatie.

Eerste communie, plechtige communie en vormsel
Tot 1910 was van plechtige communie geen sprake. De kinderen deden hun eerste communie
doorgaans tussen tien en twaalf jaar. Na een tweejarige voorbereiding mochten de kinderen
voor het eerst geknield plaatsnemen aan de communiebank om de hostie te ontvangen. Vanaf
dan maakten zij volwaardig deel uit van katholieke geloofsgemeenschap (‘communio’).
De eerste communie betekende een mijlpaal in het leven van de meeste Vlaamse kinderen.
Kinderen uit de betere sociale milieus maakten dan de overstap van de lagere school naar het
voortgezet onderwijs. Voor de volkskinderen markeerde het feest het einde van de schooltijd
en het begin van het werk op het veld of in de fabriek.
Het vormsel volgde meestal op de eerste communie. Bij het vormsel hernieuwen de kinderen,
op de drempel naar volwassenheid, hun keuze voor het katholieke geloof, nu met volle
verstand. Alleen de bisschop kan dit sacrament toedienen. Vandaar dat het tijdstip van het
vormsel afhing van het moment dat de bisschop een bezoek bracht aan de parochie.
In 1910 vervroegde paus Pius X met zijn encycliek Quam singulari de leeftijd van de eerste
communie naar zeven jaar. Op die manier wilde hij al op vroege leeftijd het zaadje van de
goddelijke liefde in het kinderziel planten en de ouders aanzetten om meer aandacht te
hebben voor de geloofsopvoeding van hun kinderen. Gelijktijdig voerde Pius X de plechtige
communie in. Dan hernieuwden de kinderen rond de leeftijd van twaalf jaar hun
doopbeloften. De plechtige communie nam de rol over van de vroegere eerste communie,
namelijk die van een overgangsritueel van kind naar adolescentie. Het vormsel volgde dan
meestal na de plechtige communie.
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Heel de gemeenschap - parochie, familie, buren en vrienden – leefde mee als een kind zijn
eerste of plechtige communie deed. Zelfs tantes, nonkels, neven en nichten, die veraf
woonden en elkaar zelden zagen, kwamen meevieren. De kinderen hadden er maandenlang
naar toe geleefd. Voor vele zaken was het de eerste keer: een bezoek aan de kleermaker en
de fotograaf, voor de eerste keer in volwassen kledij en voor jongens voor het eerst een lange
broek, het eerste zakgeld en voor sommigen zelfs de eerste sigaret.

Communiekledij
Het bezoek aan de fotograaf was een vast onderdeel van het communieritueel. In de
fotostudio moesten de communicanten plechtig of engelachtig poseren in een geschilderd
decor, met het kerkboek in de hand, staande naast een communiebank of een meubel uit een
burgerlijk salon.
De foto’s tonen mooi de typische communiekledij. Op de dag van hun eerste of plechtige
communie droegen de meisjes een wit kleed met witte handschoenen, een witte beurs en
vaak ook een kroontje op het hoofd waaraan een doorzichtige sluier of voile was bevestigd.
Het leken wel kleine bruidjes. Jongens kregen meestal hun eerste herenkostuum: een zwarte
of donkergrijze vest met sierzakdoekje in de bovenzak, een wit hemd met das of strikje en
lederen handschoenen. Sommigen droegen ook voor het eerst een lange broek.
Al op het einde van de 18de eeuw stoorden sommige geestelijken zich aan de dure kledij van
de communicanten met veel kantjes, strikjes en lintjes. Veel ouders konden zich dit ook niet
veroorloven. In Brugge droegen de arme kinderen een blauw kleedje en een wit mutsje. Soms
kregen zij van een rijke dame of van het armenbestuur van de parochie een communiekleed
of – pak. Het verschil tussen rijke en arme kinderen bleef op deze hoogdag echter pijnlijk
zichtbaar.
Het hele kledingritueel, de haartooi, het bezoek aan de fotograaf liet soms een diepere indruk
na dan de plechtigheid zelf. Na de Tweede Wereldoorlog voerden de meeste parochies de
albe of Jezuskleed in: een lange witte pij met kap en op de borst een houten kruisje. Dit kleed
was zowel voor de meisjes als de jongens. Op het familiefeest nadien konden de kinderen dan
pronken in hun mooie, nieuwe kleren.

Matrozenpak
Eveneens geliefd als communiekledij was het matrozenpakje met de typische brede kraag
(braniekraag). De populariteit van het matrozenpak als kinderkledij gaat terug tot de Britse
koningin Victoria (1819-1901). In 1846 liet zij aan boord van de koninklijke jacht een
matrozenuniform maken voor haar zoon Albert Edward, de latere koning Edward VII. Hiermee
wilde ze haar man Albert verrassen. Die was zo gecharmeerd door dit aandoenlijk tafereel,
dat hij de Duitse schilder Franz Xaver Winterhalter vroeg om zijn zoon in dit uniform te
portretteren. Een trend was geboren.
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Eerst dosten andere Europese koningshuizen hun kinderen uit in matrozenpak. Later namen
ook de stedelijke elites de matrozendracht over. Het contrast tussen de stoerheid van
matrozen en de kinderlijke schoonheid wekte de vertedering van de ouders op. Vanaf 1900
zorgde de confectie-industrie dat het matrozenpak doordrong tot alle lagen van de bevolking,
in allerlei variaties. Pas na de Tweede Wereldoorlog verdween het matrozenpakje stilaan uit
het modebeeld.

Kroontje en strik
Typische attributen zijn het bloemenkroontje voor de meisjes en de grote witte strik aan de
linkerarm voor de jongens. Het bloemenkroontje maakt duidelijk dat het communiefeest een
echt lentefeest is en refereert naar de kroontjes die de meisjes droegen tijdens
Mariaprocessies in mei of bij traditionele Pinksterfeesten. Ook nonnen droegen bij hun
professie én bij hun kloosterjubileum een bloemenkroon.
Over de oorsprong en betekenis van de witte strik is niet veel geweten. Al op het einde van
de 18de eeuw droegen de mannelijke communicanten in Noord-Frankrijk een dergelijke strik
aan hun linkerarm. Mogelijk verwijst de witte kleur – net als bij het kleed van de meisjes –
naar het doopkleed en de zuiverheid van de kinderziel. In sommige parochies droeg enkel
degene, die als eerste uit de “lering” (ondervragingen op het einde van de vorming of
catechese) was gekomen, op de dag van de communie een witte strik, als ereteken.

Communieprentjes
Een gebruik dat nog steeds gangbaar is, is het uitdelen van communieprentjes aan familie en
vrienden. Nu staat meestal een foto van de communicant op het prentje. Op de oudste
communieprenten zijn kerkelijke symbolen en heiligen afgebeeld. Het Volkskundemuseum
beschikt over een rijke verzameling communieprentjes en –diploma’s, van 1840 tot 1960. Ze
laten een mooie evolutie zien van druktechnieken, stijlkenmerken en iconografie.
Aanvankelijk deelde de pastoor ‘sanctjes’ uit aan de kinderen als herinnering aan de eerste
communie of als beloning voor goede prestaties in de catechismuslessen. Vanaf de jaren 1850
ruimden de traditionele ‘sanctjes’ stilaan plaats voor wandprenten in groter formaat, de
zogenaamde communiediploma’s in veelkleurige steendruk. Dit gebruik kwam over uit
Frankrijk, waar het merendeel ook werd gedrukt. De diploma’s dienden als wandversiering en
moesten de gelovigen levenslang herinneren aan de goede voornemens die zij op de dag van
hun eerste communie hadden gemaakt. Net zoals de heiligenprentjes werden de diploma’s
geschonken door de pastoors.
De kleine communieprentjes kenden een heropleving op het einde van de 19de eeuw. De
communicanten begonnen toen zelf prentjes uit te delen aan familieleden, vrienden en
kennissen. Een groot deel van deze prentjes kwamen – net als de diploma’s – uit Parijse
drukkersateliers. Eveneens uit Frankrijk kwamen de pronkerige, uitvouwbare kaarten in 3D
(“kijkkastjes”) die door de peter, meter of een ander naast familielid aan de feesteling werden
geschonken. Guido Gezelle fulmineerde in 1862 tegen deze “onbetamelyke en schrikkelyk
diere kant Santjes, kykkastjes, huizekotjes, bloemtjes en diergelyke godvruchtige of
ongodvruchtige speeldingskens.” Twee jaar later was Gezelle medestichter van de
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Brugse “Heilige Beeldekensgilde”, die de verspreiding van ‘verantwoorde’ bidprentjes tot doel
had. Twee Brugse drukkersbedrijven legden zich toe op de productie van religieuze prenten:
Vande Vyvere-Petit en de Sint-Augustinusdrukkerij (Desclée de Brouwer). In plaats van de
Franse “kantprentjes” met mooi uitgedoste communicanten produceerden zij neogotische
prenten met een “zuiver religieus” geïnspireerde iconografie. De Brugse religieuze prenten
veroverden al snel de internationale markt.
Vanaf de jaren 1930 werden de kaarten met tekeningen van zogenaamde “hummeltjes”
populair. De schattige kinderfiguurtjes zijn genoemd naar de Duitse kunstenares Berta
Hümmel (1909-1946). Er kwam ook meer variatie in de prentjes. Ook zien we in deze periode
al de eerste prentjes met een foto van de communicant.

Geschenken en aandenkens
Geen communiefeest zonder geschenken. Die hadden vaak een religieuze inslag: een mooi
ingebonden missaal, een wijwatervaatje, een paternoster met parelmoeren kralen, een
zilveren kruisje… Lodewijk Van Haecke (1829-1912), priester van de Brugse Sint-Jacobskerk,
gaf aan zijn communicanten een mooi faiencebord met voorstelling van de heilige Hostie als
aandenken. Het liet deze borden vervaardigen in het atelier van Brugs glazenier en
keramiekschilder Samuel Coucke (1833-1899).
Het ontbijtservies met opschrift verwijst naar het gebruik dat de communicanten nuchter
moesten blijven alvorens zij te communie gingen. Na de plechtigheid was er dan een feestelijk
ontbijt. Dit gebruik is afgeschaft door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65). Andere
geschenken verwijzen dan weer naar de overgang naar de volwassenheid, zoals een scheerset
of sigarettendoosje voor jongens en een naaiset of oorringen voor de meisjes.

Ijslammetje
De witte bruidskledij van de meisjes is niet de enige parallel met het huwelijksfeest. Ook de
figuurtjes op de communietaart doen denken aan de bruidstaart. Zij stellen in dit geval de
communicant zelf voor. Mark Adriaen toont in de collectiepresentatie enkele oude
exemplaren in gips uit zijn verzameling.
Er is ook een etalagestuk van een ijslammetje te zien. De ijstaart in de vorm van een lammetje
is een ander, nog steeds typisch dessert op communiefeesten. De communicant snijdt dan de
kop van het lam af. Binnenin zit frambozen- of aardbeiencoulis, waardoor het lijkt alsof het
lam aan het bloeden is. Dit verwijst naar de woorden die priester uitspreekt vooraleer de
gelovigen te communie gaan: “Zie het lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.”
Geert Souvereyns
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Boek: De ziel van de vrouw is wit – 100 jaar communiefoto’s
Luc Vanhaecke met een bijdrage van Johan De Vos, 2015, 208 blz.
In de Zwarte Kat, de herberg van het Volkskundemuseum, kan u nog tot eind augustus het boek De
ziel van de vrouw is wit – 100 jaar communiefoto’s van Luc Vanhaecke kopen aan de gunstprijs van
20 euro.
Recensie in Kerk en leven, 2 december 2015
Uitgever Luc Vanhaecke verzamelt in een verzorgd uitgegeven werk communiefoto’s. Begin
twintigste eeuw bracht paus Pius X de eerste communie naar de leeftijd van het begin van de lagere
school. Voorheen was die leeftijd al gezakt van zestien in de zeventiende eeuw tot twaalf in de
negentiende eeuw.
Het communiefeest op twaalf jaar, zoals wij dat de voorbije generaties kenden, ontstond in de
negentiende eeuw als een feest van de burgerij.
Het gros van de foto’s in dit boek is gemaakt door professionele fotografen. Een eeuw lang had elke
gemeente zijn eigen fotograaf. Dit boek toont hoe vakkundig die fotografen wel waren.
De foto van het kind in zijn communiekleren was – zeker als het een meisje betrof – een aandenken
aan de onbekommerde kindertijd die op het punt stond te verdwijnen. Het communiefeest was
bovendien een van de zeldzame keren dat het kind op een schavotje werd gehesen en in het
middelpunt mocht staan. “Was het kind meer dan een acteur, een opgedirkte pop?” vraagt de
samensteller zich af.
Bij ons riep zijn boek alvast veel melancholie op (EDS).
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3. Programma komende 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 vorm kan variëren van een lezing
tot een demonstratie of een opvoering. Wat elke gast
gemeenschappelijk heeft, is de passie voor volkskunde
en het onderwerp waarover hij of zij vertelt. De
volgende sessies staan dit jaar nog op het programma:
Stadsmolenaar Felix Laroy vertelt
Donderdag 21 september van 14 tot 16 uur
Felix Laroy was twintig jaar stadsmolenaar van Brugge.
Na een korte historische uitleg over de Brugse molens,
neemt Felix ons mee naar de Sint-Janshuismolen. Hij
vertelt er over de werking van de molens, de
vaardigheden van de molenaar en ook de risico’s van
het vak. Zijn uitleg is doorspekt met spannende
verhalen en grappige anekdotes, die uit het leven zijn
gegrepen.
Winterfeesten en gebak door André Delcart
Donderdag 1 december van 14 tot 16 uur
André Delcart vertelt over allerlei baktradities verbonden aan winterfeesten zoals
Allerheiligen, Sinterklaas, Kerstmis en Driekoningen. Je komt meer te weten over de
oorsprong en geschiedenis van wafels, lukken, Claeskoeken, vollaards en ander smakelijk
feestgebak. Vóór en na de lezing is er een demonstratie van een speculaasbakker in de
spekkenbakkerij van het Volkskundemuseum.

PRAKTISCH
Prijs per sessie: 5 euro
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reservatie is aangeraden: bruggemuseum@brugge.be Max 35 pers.
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4. Wat een meisje weten moet
Lezing: Ideaalbeeld van de zorgende huisvrouw in vrouwentijdschriften
Naar aanleiding van Erfgoeddag 2017 met als thema ‘Zorg’ gaven Yvette Kemel van
Heemkring Brugs Ommeland en Geert Souvereyns van het Volkskundemuseum een lezing over
het ideaalbeeld van de zorgende huisvrouw in de jaren 1930-1960. Zij deden dit aan de hand
van artikels en reclame-advertenties uit de rijke verzameling vrouwentijdschriften, die worden
bewaard in het documentatiecentrum van het Brugs Ommeland. Deze damesbladen vormden
ook het uitgangspunt van de collectiepresentatie ‘Wat een meisje weten moet’, die nog tot
eind 2018 te bezichtigen is in het Volkskundemuseum van Brugge.
Rolbevestigend
Tijdschriften zoals Beatrijs, het Rijk der Vrouw en
Vrouw en Gezin weerspiegelen mooi de tijdsgeest
en het dagelijks leven: de opkomst van de
welvaartsmaatschappij, schoonheidsidealen, de
intrede van nieuwe huishoudelijke apparaten,
opvattingen over opvoeding en de rol van de
vrouw…
In de lezing toonde Yvette Kemel aan hoe
advertenties in deze vrouwenbladen het
ideaalbeeld van de zorgende huisvrouw vormgaven
en versterkten. In de jaren 1930-1960 was de
inhoud van deze advertenties vaak rolbevestigend.
Het moederschap en het gezinsleven waren het
hoogst haalbare geluk voor de vrouw. Aanvankelijk
voelden veel vrouwen zich ook goed in deze rol. De
toenemende welvaart zorgde voor een uitbreiding van de middenklasse. Deze nieuwe
middenklasse ontstond bij het mannelijk onderwijzend personeel, ambtenaren en
voormannen in fabrieken. Zij verdienden nu genoeg om hun echtgenote en de kinderen te
onderhouden maar niet om een dienstmeisje aan te nemen. De vrouw kreeg de
verantwoordelijkheid voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen, de man werd
steeds vaker de enige kostwinner.
In de arbeidersgezinnen moesten mannen, vrouwen en kinderen in lange werkdagen een
karige kost verdienen. Voor goede voeding, hygiëne en opvoeding van de kinderen was er
geen tijd en geen geld. Pas na de Eerste Wereldoorlog kon een beter geschoolde en betaalde
mannelijke arbeidersbevolking het zich veroorloven zijn vrouw thuis te houden om zich toe te
wijden aan het huishouden. Probleem was dat deze ‘nieuwe huisvrouwen’ geen rolmodel
hadden en zelf moesten uitzoeken in hoe men een goed huishouden runt en hoe men
kinderen opvoedt met liefde, zorg en de nodige discipline.
De uitgeverijen van damesbladen en reclamemakers speelden daar gretig op in. Zij namen een
soort opvoedende taak op zich om de nieuwe huisvrouwen op te leiden in een voor
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hen onbekend terrein. De inhoud van deze tijdschriften
ging zich steeds meer focussen op die categorie van
vrouwen. Artikels met tips over hoe je het best poets,
wast en strijkt; over het bereiden, inmaken en bewaren
van voedsel; over het maken van kleding voor het hele
gezin aan de hand van naai- brei en haakpatronen, enz.
Ook de verzorging van kinderen vanaf de wieg tot hun
adolescentie kreeg de nodige aandacht.
Vooral In de jaren 1940-1950 legden tijdschriften als
Beatrijs, Libelle en Vrouw en huis de nadruk op
huiselijkheid en de moederschapscultus. De vrouw
moest in de eerste plaats dienstig zijn aan haar
echtgenoot. De artikels en reclames waren er vooral op
gericht om de vrouw in haar rol van huisvrouw aan te
moedigen. Pas vanaf de jaren 1960 kwam er stilletjes
aan verandering in dit vrouwbeeld. Een vrouw was
meer dan een moeder en kon zich ook op andere
terreinen ontwikkelen. In die jaren gaan steeds meer vrouwen terug buitenshuis werken maar
het zou nog tot de jaren tachtig duren voor men dit effectief ziet in de damesbladen.
Nieuwe huishoudelijke apparaten en producten
Wat de damesbladen ook mooi laten zien, is de introductie van allerlei nieuwe apparaten en
producten, die – als je de reclames mag geloven – het leven van de huisvrouw aangenamer
en minder zwaar zouden maken. Maar klopt dit beeld wel? Hebben waspoeders, elektrische
wasmachines en strijkijzers, stofzuigers en andere technologische hulpmiddelen het werk van
de huisvrouw verlicht? Of legden zij de lat alleen maar hoger? Deze vraagstelling vormde het
uitgangspunt van het deel van de lezing door Geert Souvereyns.
De komst van de volautomatische wasmachine in de jaren 1950, in combinatie met de nieuwe
waspoeders, betekende zonder meer een revolutie in het huishouden. Zij verlichtten de
zwaarste en meest tijdrovende klus van de huisvrouw. Met de toename van het wasgemak
nam echter ook het aantal kledingstukken toe én de normen op vlak van properheid.
De jaren 1950 zijn een keerpunt in de geschiedenis van kleding en mode. Grootwarenhuizen
en grote kledingketens, zoals Priba en SARMA, verkochten goedkope versies van de grote
modehuizen, zoals Dior, Coco Chanel en Yves Saint Laurent. De grote kledingmerken
bepaalden nu welke kleren de mensen het volgende seizoen zouden dragen. De media en ook
de damesbladen speelden een belangrijke rol bij het verspreiden van de nieuwe
modetendensen. Voor het eerst was het ook voor gewone mensen betaalbaar om in de mode
te zijn.
Er werd dus meer van kleren gewisseld en de mensen hadden gewoonweg meer kleren.
Tegelijk werd verwacht dat iedereen er goed gekleed, proper en vlekkeloos bijliep. Die
verwachting werd nog aangescherpt door de reclames voor wasproducten. Hemden,
onderhemden, zakdoeken moesten witter dan wit zijn. Eenzelfde aandacht werd
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gevraagd voor het linnen. Het is niet alleen voldoende
dat het linnen proper is, maar het moest ook gesteven
en mooi gestapeld worden in de linnenkast. De idee
van een kast met mooi rechte stapels van gesteven
beddenlakens, kussenslopen, tafellakens, handdoeken,
servetten, hemden… werd overgenomen van de rijkere
burgerij. 19de-eeuwse huishandboeken schreven al
voor wat er in de linnenkast aanwezig moest zijn en
hoe dit linnengoed onderhouden moest worden. De
damesbladen namen deze rol over. Het was niet
eenvoudig. Elk soort linnen had een ander weefsel en
vroeg om een andere was- en strijkbehandeling.
Ook op vlak van koken, schoonmaak en hygiëne waren
er heel wat vernieuwingen in de jaren 1930 tot 1960.
Denk maar aan de stofzuiger, het gasfornuis, de
warmwatergeiser, de keukenrobot, de mixer, de
elektrische waterkoker, de broodrooster enz. Maar ook
op deze terreinen lagen de normen en verwachtingen
hoger dan in de periode daarvoor. Wat voordien enkel
was weggelegd voor welgestelde gezinnen, kwam na
de Tweede Wereldoorlog ook in het bereik van de
grote massa: een kraaknet huis, een kast vol
linnengoed, een gevarieerd menu en een zorgende
opvoeding van de kinderen. De vrouwentijdschriften
en reclamemakers verhieven deze ‘verworvenheden’
tot norm en zorgden er zo voor dat de huisvrouw –
ondanks alle technische hulpmiddelen – meer dan hun
handen vol hadden aan het huishouden.
Geert Souvereyns en Yvette Kemel
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5. Hallo Baby

EXPO ‘HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging’
Nog tot 11 juni loopt in de H.-Magdalenakerk in Brugge de tentoonstelling 'HALLO BABY.
Geboorterituelen in beweging.' De expo toont aan de hand van persoonlijke getuigenissen en
voorwerpen de enorme diversiteit aan geboorterituelen in het Vlaanderen en Brussel van
vandaag. De tentoonstelling is een initiatief van de Gezinsbond, in samenwerking met een
hele resem partners. Ook Mark Adriaen (Volkskunde West-Vlaanderen) en het Brugse
Volkskundemuseum werkten mee aan de tentoonstelling, door het in bruikleen geven van
objecten, die de oude Vlaamse geboorte- en doopgebruiken illustreren.
Heb je ooit al gehoord over het bakken van een geboortebrood in de vorm van een voet?
Weet je waar het gebruik van 'beschuit met muisjes' vandaan komt? Wist je dat de eerste
letter van de naam voor een Nepalese baby bepaald wordt door de stand van de sterren? Hoe
moet je een aanstaande moeder en haar ongeboren kind beschermen tegen 'het kwade oog'?
Wat mogen ze niet eten, wat moeten ze zeker wel eten? En hoe moet je nu je baby eigenlijk
inbakeren?
Suikerbonen, geboortekaartjes of een ooievaar aan de voordeur… Het zijn bekende
geboorterituelen, tradities waarmee gezinnen de geboorte van een baby aankondigen en hun
vreugde om het nieuwe leven delen met de buitenwereld. Maar door de veranderende
tijdsgeest en door migratie is het scala aan geboorterituelen in Vlaanderen de afgelopen
decennia heel wat diverser geworden. Vaak gaat het om gebruiken en gewoonten die
geïnspireerd zijn op wetenschap, geloof of bijgeloof. Ze worden van generatie op generatie
doorgegeven maar iedereen heeft er in de loop der tijd zijn eigen toets aan gegeven.
Aan de hand van tientallen diepte-interviews en gesprekstafels bracht de Gezinsbond samen
met verschillende partners die enorme rijkdom aan geboorterituelen in Vlaanderen en Brussel
kaart. Al deze verhalen, getuigenissen en voorwerpen zijn verzameld in de fascinerende
tentoonstelling 'HALLO BABY. Geboorterituelen in beweging' die van 29 april tot en met 11
juni gratis te bezichtigen is in het prachtige decor van de H.-Magdalenakerk in Brugge. De
tentoonstelling is opgebouwd rond zes universele thema's: voeding, getallen, textiel, 'de blik',
naamgeving en verlies.

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

- 13 -

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN – MENGELMAREN

2017-1

Enkele getuigenissen uit de expo
Over voeding – Guus (Nederland)

"In Nederland geven we bij een geboorte
beschuit met muisjes aan onze gasten. Een
gebruik dat al dateert van de zeventiende eeuw.
Toen werd met dik besuikerde beschuiten
getrakteerd om een geboorte te vieren, een luxe
die enkel voor de rijken was weggelegd. Voor het
volk was er besuikerd wittebrood. Vanaf de
achttiende eeuw omhulde men anijszaadjes met
suiker. Door het steeltje aan het zaad leken ze op
witte muisjes. De grote doorbraak van deze
traditie kwam pas in 1938, bij de geboorte van
kroonprinses Beatrix. Toen werden oranje muisjes verkocht."

(c) Philippe Debroe

Over getallen – Milena & Güler (Bulgarije)

"We maken een groot brood en breken het in stukjes.
Die verdelen we zeer snel onder de buren, opdat het
kind heel snel leert lopen. Wie het brood verdeelt, zegt
niets en stapt verder. Zodra we thuis zijn, leggen we
verschillende voorwerpen op tafel: een mes, geld, een
portefeuille, een schaar, een boek, potloden… Allemaal
voorwerpen die te maken hebben met een beroep. Als
het kind dan een voorwerp neemt, zal het een beroep
uitoefenen dat met het voorwerp te maken heeft. Als
het kind bijvoorbeeld de schaar neemt, zal het werken
als kleermaker of een ander beroep uitoefenen waarbij
men een schaar gebruikt."

(c) Philippe Debroe

Over textiel – Jyoti (Nepal)

"Alles begint met rood. Bij de rijstvoedingsceremonie droeg mijn
dochter voor het eerst rode kledij. Volgens Nepalezen zou dat de
kleur van de overwinning zijn, de kleur van bloed ook. Maar ik
denk dat er voor levendige kleuren gekozen wordt omwille van het
warme klimaat."

(c) Philippe Debroe
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Over 'De Blik' – Ihsan (Marokko)

"Als een zwangere vrouw zin heeft in druiven en
ze zich ondertussen ergens krabt, dan krijgt haar
baby op die plek een moedervlek. Een vriendin
van me had zin in pruimen en ze had altijd jeuk
aan haar oor. Haar zoon heeft nu een blauwe
vlek. Jazeker, op zijn oor. Als je erover nadenkt,
is het eigenlijk maar flauwekul. Maar als je in iets
gelooft, dan wordt het bijgeloof en meteen ook
werkelijkheid."
(c) Philippe Debroe

Over de naamgeving – Colombe (Benin)

"Tijdens
de
naamgevingsceremonie
stellen we een naam voor en worden acht
partjes van kolanoten geworpen. Nadien
kijken de tantes naar de positie waarin de
partjes zijn terechtgekomen. Als die
gunstig is, gaan de voorouders akkoord
met de naam. Indien niet, gaat de
ceremonie verder."
(c) Philippe Debroe

Over verlies – Maria Vittoria (Italië)
"Vijf kinderen bracht mijn moeder levend ter wereld, vijftien
keer was ze in verwachting. 91 jaar geleden werd ik geboren, als
laatste kind. Mijn moeder hield me dicht bij haar. Ze was het beu
om steeds weer haar kinderen te moeten afgeven. Net zoals veel
vrouwen in die tijd, had ze miskramen door voedseltekort en het
harde werk op het land. Ze begroef haar onvoldragen kinderen
in een speciaal daarvoor bestemd graf. Een afscheidsviering
kwam er niet aan te pas."

(c) Philippe Debroe
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Bij de tentoonstelling hoort ook een mooi geïllustreerde bezoekersgids (72 blz.), waarin
antropologe Anouk De Vreese en historica Sandrien De Vriese dieper ingaan op een aantal
geboortegebruiken.
Wie niet de kans heeft gehad de tentoonstelling te bezoeken, kan het boekje gratis
opgestuurd krijgen door een mail te sturen naar geert.souvereyns@brugge.be
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6. Stophalte Aardewerk
Het Musée de la vie frontalière in Godewaersvelde dompelt je onder in het leven van een
Noord-Frans grensdorpje in de jaren 1950, compleet met zijn tradities, zijn verhalen en zijn
typische grenspersonages zoals douanier en smokkelaar.
De tijdelijke tentoonstelling ‘Stop aardewerk’ exposeert een rijk gevarieerde collectie Romeins
aardewerk uit de tweede eeuw na Christus. Deze keramieken zijn hoofdzakelijk stukken
aardewerk nuttig voor huishoudelijk gebruik. Al deze stukken aardewerk werden door de
Douane van Duinkerke in beslag genomen bij regelmatige controles aan de buitengrens van
ons land.
De tentoonstelling herinnert ons dan ook meteen aan de inspanningen die de Franse
overheden getroosten in hun strijd om het culturele erfgoed te beschermen.
Je krijgt in deze tijdelijke expo ook de kans om een tiental infopanelen te zien die speciaal door
de Archeologische Dienst van het Département du Nord voor de leerlingen van de middelbare
scholen zijn aangemaakt met de titel: Wat eet men bij de Romeinen?

Praktisch

Van 1 april tot 30 september 2017
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14u-17u
98 rue de Callicanes, 59270 Godewaersvelde
www.musee-godewaersvelde.fr
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7. Boek: De volksdevotie tot Sint-Antonius-Abt in West-Vlaanderen
Met deze studie over de VOLKSDEVOTIE TOT SINT-ANTONIUS-ABT IN WEST-VLAANDEREN wil
Guido Vermeulen de aandacht vestigen op het merkwaardig godsdienstig leven van onze
voorouders en een eeuwenoude traditie bij de ommegang tot Sint-Antonius-Abt in kerken en
kapellen. Hij wil ook de belangstelling opwekken voor de vele devotionalia die aan deze heilige
zijn gekoppeld: zoals een beduimelde litanie, een oud affiche, een vergeelde postkaart, foto’s
enz. Zij hebben de tand des tijds overleefd in beduimelde gebedenboeken, kerkarchieven, enz.
en zijn in het bijzonder bij verzamelaars bewaard gebleven. Ook aan bod komen de vele
kerkschatten o.m. beelden, schilderijen, reliekschrijnen, banieren enz. die tot op heden in ere
worden gehouden en door het KIK (Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium) fotografisch zijn
opgenomen.
Het boek is meer een kijkboek dan een leesboek. Het behandelt 75 stads- en parochiekerken
en bevat uitsluitend devotionalia met de nodige beschrijving van de afbeelding met
iconografische en kunstkritische nota’s.
Praktisch
De studie bevat 266 bladzijden in A4 formaat, is volledig in kleuren geprint en met een zachte
kaft ingebonden.
De kostprijs bedraagt 50 euro + 5 euro verzendingskosten, te storten op postrekening BE13
0000 8540 2739
De studie kan ook bij Guido Vermeulen afgehaald worden:
Guido Gezellelaan 10
8980 Zonnebeke
gvermeulen@skynet.be
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8. Boek: Alledaags geloof door Hans Geybels
In 2015 verscheen bij Uitgeverij Acco het boek Alledaags geloof. Christelijke religieuze
volkscultuur in Vlaanderen. Met dit boek gaat Hans Geybels dieper in op enkele bijzondere
aspecten van de christelijke religieuze volkscultuur in Vlaanderen.
De kerken lopen leeg, de kapelletjes stromen vol. Alhoewel het niet zo’n vaart loopt, wijst
deze vaak gehoorde uitspraak op de blijvende populariteit van ‘volksdevotie’. Deze term
omvat een rijk palet aan fenomenen: heiligenverering, relikwieën, mirakels,
bedevaartsoorden en pelgrimages, geloof en bijgeloof, rituele elementen zoals wijwater,
amuletten, prentjes, rozenkransen… In het eerste hoofdstuk van Alledaags geloof focust Hans
Geybels op het fenomeen ‘religieuze volkscultuur’ zelf en zoekt hij naar een definitie. Dat is
een complexe zaak, want niet alleen het volk beoefent volksdevotie. Ook hogere sociale
klassen gaan op bedevaart, bidden litanieën, branden kaarsjes en zo meer. Daarna komen
talrijke fenomenen aan bod. Waarom vieren we Pasen met paaseieren? Waarom is er zo
weinig verering voor de heilige Damiaan, nochtans verkozen tot ‘grootste Belg’? Werd er in
de zeventiende eeuw ook al aan marketing gedaan op bedevaartvaantjes? Waar komen
kapelletjes vandaan? Een antwoord op al deze vragen lees je in Alledaags geloof.
Hans Geybels studeerde moderne geschiedenis en godgeleerdheid aan de KU Leuven en aan
de universiteit van Oxford. Hij promoveerde met een dissertatie over de geschiedenis van de
religieuze ervaring en werd vervolgens woordvoerder van kardinaal Danneels. Hij is halftijds
docent aan de faculteit Godgeleerdheid en Religiestudies van de KU Leuven.
Bestel het boek via www.acco.be/alledaagsgeloof
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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.

11.

Colofon
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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
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