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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. Midwinterfeest
Volkskunde West-Vlaanderen zorgt op zondag 10 december 2017 voor de 16de maal voor een
warme kerstsfeer in de Brugse Sint-Annawijk. Een kerstmarkt met ambachtelijke producten
vult de (Kerst)Balstraat. Ideaal voor wie nog een kerstgeschenkje zoekt met veel kennis en
liefde gemaakt.
In de kraampjes wisselen snuisterijen, lekkere hapjes en drank elkaar af. Opwarmen kan in het
Volkskundemuseum waar de museumherberg uitnodigend wacht. Ontdek de collectie van het
museum, geniet van een wagenspel, een schaduwtheater en een verhalenverteller. Of schuif
samen met je kinderen aan, aan de knutseltafel. Aan de overzijde van de straat zet het
Kantcentrum ook zijn deuren wagenwijd open met een expo, demonstraties en workshops.
Authentieke kerstsfeer vind je terug op het Adornesdomein waar de kerstperiode sfeervol
ingezet wordt met kerstliederen in de kapel. Het Midwinterfeest is een vaste waarde op de
kalender voor al wie van warme kerstsfeer houdt.
Het volledige programma volgt in de volgende nieuwsbrief.
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2. Zwarte Kat sessie: Winterse baktradities
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. Er staat nog 1 sessie
op het programma dit jaar:
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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3. Het volkse feest van de heilige Martinus
Door Antoon Naert

Een chronologisch overzicht

Het eigenlijke volkse feest van Sint-Martinus vindt zijn vroegste oorsprong in het
randgebeuren van de liturgie. Al in een heel vroege periode, omstreeks 470 na Christus, stelt
Perpetuus van Tours, een opvolger van Martinus, tijdens een concilie op de feestdag van
Martinus, op 11 november, vast dat er twee feesten aan Martinus worden toegewijd. Het gaat
hier om 11 november zelf, niet zoals gebruikelijk zijn sterfdag in Candes maar wel de dag van
zijn begrafenis in Tours en om 4 juli, tegelijkertijd de dag van zijn wijding tot bisschop en de
dag waarop Perpetuus de nieuwe basiliek boven het graf van de heilige had ingewijd. In Tours
en het omliggende bisdom werd dit liturgisch gevierd. Uiteindelijk werd hieraan een
vastenperiode gekoppeld, die, in analogie met de veertigdaagse vasten voor Pasen, eveneens
een veertigdaagse vasten in aanloop naar Kerstmis vormde, de Quadragesima Sancti Martini,
die zowel in de Gallische (Gallicaanse) als in de Noord-Italiaanse (Ambrosiaanse) ritus werd
onderhouden. Op de vooravond van deze vieringen ontaardden de feestelijkheden al snel in
een soort half-heidense vieringen, waarin maskers, dansen en zingen een grote rol speelden
en die een sterk vastenavondkarakter gingen aannemen. Gregorius van Tours, een opvolger
van Martinus uit het laatste kwart van de 6de eeuw doet hierover zijn beklag. De heidense,
voorchristelijke inhoud van deze elementen verdween snel, maar de formele elementen ervan
zouden blijven doorleven tot in onze tijd.
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Gezien de tijd van het jaar leende de viering van Martinus zich uiteindelijk ook bijzonder goed
om er een agrarisch karakter aan mee te geven. De oogst was van het veld, het vee werd
binnengebracht en, aangezien de wijze van telen van veevoeders compleet onvoldoende was
om de volledige veestapel binnen te houden gedurende de wintermaanden, werd een groot
gedeelte van het vee geslacht. Het meeste vlees werd weliswaar gepekeld, maar heel wat
vergankelijke organen leenden zich daar niet toe, zodat dit voor bedelaars, die zich het
voorbeeld van de heilige met de mantel voor de poorten van Amiens herinnerden, een
uitgelezen periode was om op tocht te gaan. Het bedelen werd dan ook een integraal
onderdeel van het hele feestgebeuren. Door het feit dat het agrarische jaar met dit feest een
einde nam, leende het zich tevens tot allerhande kermissen en foren, waarop de loonwerkers,
die vanaf dan weer vrij waren om een nieuwe tewerkstelling te zoeken, nieuwe contracten
afsloten en betaald werden voor de oude. Het was ook de periode waarop in heel wat streken
de renten betaald dienden te worden, soms in geld, soms in natura, wat Martinus zijn
patronaat over de ganzen opleverde.
Het feit dat de viering van Martinus samen viel met de aankomst van de nieuwe wijn voegde
nog een extra element toe aan de vieringen van de heilige. Zijn feest werd niet alleen een
liturgisch en een landbouwfeest, maar kreeg daardoor ook een stedelijk karakter.
Voornamelijk de gilden van de wijnverkopers in de steden, maar ook bijvoorbeeld deze van
de lederbewerkers, kozen Martinus als hun patroon. Op het feest van Sint-Maarten werd de
nieuwe wijn aangevoerd, maar verkozen de gilden ook hun nieuwe bestuurders en werden er
grote feestmaaltijden ingericht. Op de straat vloeide de nieuwe wijn rijkelijk, wat ook hier
weer bedelaars en armen aantrok en weerom Martinus met de armen in verband bracht.
Geleidelijk aan begonnen deze festiviteiten echter uit de hand te lopen en werd de weerstand
tegen zowel de stedelijke gildefeesten als de landelijke Sint-Maartensforen steeds sterker.
Vooral toen in de zestiende eeuw de reformatie de kop opstak en de daarmee samengaande
burgerlijke waarden niet alleen in protestantse maar ook in katholieke middens opgang
maakten, kregen de vieringen zware slagen.
De verburgerlijking in de zeventiende en achttiende eeuw zorgde ervoor dat in stedelijke
contexten de gildevieringen en vooral het bedelen aan banden werd gelegd en dat het feest
van Martinus, net als dat van Nicolaas meer en meer een huiselijk karakter meekreeg. Het
werden in de eerste plaats feesten waarbij in familiale kring geschenken werden uitgedeeld.
Daardoor werd het feest van beide heiligen steeds meer en meer verkinderlijkt, werd de
aandacht voor kinderen in het geheel veel belangrijker. Over de viering van Sint-Maarten op
het platteland zijn we uit deze periode veel minder goed ingelicht, maar algemeen sociocultureel bekeken zien we dat stedelijke ontwikkelingen uiteindelijk op de voet gevolgd
werden door gelijkaardige ontwikkelingen op het platteland. De verkinderlijking had ook zijn
invloed op de wijze waarop uiteindelijk de echte bedelaars werden vervangen door
“bedelende” kinderen, die snoep gingen vragen. Hiervoor werd een beroep gedaan op de
formele vorm van de bedelzang zoals deze al bekend was van andere feesten : Driekoningen,
Nieuwjaardag, … In de stad ging de meer gecultiveerde en minder op het agrarische betrokken
Sinterklaas al snel Sint-Maarten verdringen. Op het platteland kon onze heilige langer stand
houden, enerzijds door een bekend vertragingsmechanisme dat ervoor zorgt dat het
platteland altijd pas later inspeelt op nieuwe “modes”, anderzijds ook doordat de band met
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de patroonheilige van bisdom of dorpskerk ervoor zorgde dat de vroegere band niet snel werd
doorgesneden.
De negentiende eeuw zag een nieuwe trend de kop opsteken, wederom met Sinterklaas op
kop : de versterkte aandacht voor het educatieve karakter van de vieringen. Vooral
Sinterklaas zou zijn educatieve taak ernstig opnemen, hierin bijgestaan door zijn Zwarte
Pieten. De koek en de gard’ deden hun intrede, net zoals de roede en de zak met de grote,
grote plak. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is dat ze grotendeels in gang werd gezet door
een onderwijzer, Schenkman, die Sinterklaas in zijn boekje en in zijn prenten het uitzicht mee
gaf van de Sint zoals wij die kennen. Ook nu weer regent het bij Sinterklaas en druppelt het
bij Sintemaarten. Vooral in de streken waar Sintemaarten nog sterk stond als kinderfeest
kreeg de heilige man geleidelijk aan het uitzicht dat door Schenkman aan Sinterklaas was
toebedeeld : dat van de bisschop. Daarvoor was Sint-Maarten eigenlijk nooit als lijfelijk
personage verschenen (Sinterklaas trouwens ook niet), deze trend zou zich pas in de
twintigste eeuw manifesteren. Toch zou Sint-Maarten in de negentiende eeuw nooit het
belerende, educatieve karakter van zijn concurrent overnemen. Daarvoor bleef Sint-Maarten
te onzichtbaar, te weinig lijfelijk aanwezig.
De twintigste eeuw bracht grote veranderingen met zich mee. Massamedia zorgden ervoor
dat zich geleidelijk aan een eenheidsbeeld van de goedheilige man ging ontwikkelen en dat
beeld was niet dat van de onzichtbare Sint-Maarten, maar wel dat van de nu
gedomesticeerde, duidelijk herkenbare en goed gedefinieerde Sinterklaas. Gedurende de
eerste drie kwartalen van de twintigste eeuw zette Sinterklaas zijn veroveringstocht ten
overstaan van Sint-Maarten als geschenkheilige verder.
In veel dorpen verdween de bestaande Sint-Maartentraditie van het bedelzingen en de
geschenken op 10 en 11 november ten voordele van de op 5 en 6 december lijfelijk aanwezige
Sinterklaas. De feestelijke intochten van Sinterklaas werden door de massamedia opgepikt en
uitgezonden, wat dit proces alleen maar versnelde. De reactie kwam vooral vanuit
heemkundige hoek, van mensen die het jammer vonden dat de Sint-Maartentraditie zou gaan
verdwijnen. Daarom werden overal te lande nieuwe initiatieven genomen om Martinus van
een gewisse ondergang te redden. Deze pogingen waren echter evenzeer kinderen van hun
tijd : heel wat Sinterklaaselementen speelden een voorname rol, de invloed van de volkskunde
uit het interbellum liet zich nog voelen in het samenbrengen van zogenaamd oeroude volkse
uitingen, moderne inzichten aangaande veiligheid gingen een rol spelen alsook toeristische en
socio-culturele aspecten zodat heel wat tradities voor een groot stuk werden heruitgevonden.
In dit kader zullen we ook de Ichtegemse renaissance van Sint-Maarten moeten zien.

Het rituele repertorium van de vieringen
Zoals we hierboven al aanhaalden, kwam Martinus voor de twintigste eeuw als lijfelijk
personage niet voor in de vieringen. Iedereen kende hem wel, hetzij van de beelden in de
kerk waar hij als bisschop werd voorgesteld, hetzij van de retabelstukken en bas-reliëfs waar
hij als soldaat in middeleeuwse klederdracht werd voorgesteld, maar uiteindelijk zou het
duren tot ver in de 20ste eeuw vooraleer hij zich effectief als Romeins soldaat, middeleeuws
edelman, bisschop en in één enkel geval zelfs als monnik zou manifesteren.
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Het (witte) paard van de heilige lijkt pas een wezenlijk onderdeel van zijn iconografie te zijn
geworden na de kruistochten. In deze periode immers was Martinus geëvolueerd van een
vredelievende heilige naar een echte soldatenheilige, die onder invloed van de Byzantijnse
kunst, steeds werd voorgesteld als een ruiter op een wit paard. Dit lag aan de basis van de
voorstellingen te paard van de manteldeling die uiteindelijk de iconografie van de heilige
zouden gaan overheersen. Het lijkt niet onmogelijk dat Sinterklaas uiteindelijk zijn witte paard
aan deze vorm van iconografie, ja zelfs aan Sint-Maarten te danken heeft. De associatie van
Martinus met een ezel stamt uit Noord-Frankrijk, waar deze is ontstaan uit een verwarring
met de iconografie van Sint Elooi. Zwarte Pieten en andere helpers ontleent Martinus zonder
meer aan Sinterklaas. In Vlaanderen vinden we nergens een neerslag terug als zouden
personages vergelijkbaar met Krampus of Perchten hier ook een rol hebben gespeeld.
Het bedelzingen lijkt een verkinderlijking te zijn van het gewoonlijke echte bedelen dat het
feest van Martinus tot in de moderne periode heeft gekenmerkt. Toen dit echte bedelen in
ongebruik raakte en niet langer aanvaard werd, lijkt de bevolking zich te hebben gespiegeld
aan de bedelzang die een integraal onderdeel uitmaakte van een aantal andere volkse
gebruiken als nieuwjaartjezingen en driekoningenzingen. Het valt trouwens op dat bepaalde
liedjes, mits kleine aanpassingen, uiteindelijk voor meerdere feesten konden worden
gebruikt. Pas laat in de 20ste eeuw zou dit gebruik plaats moeten maken voor stoeten en
intochten, dit onder invloed van allerhande bedenkingen en reglementeringen omtrent
verkeers- en kindveiligheid. Vanaf dan zien we ook meer en meer organisaties en
gemeentebesturen de touwtjes in handen nemen.
Sint-Maartensvuren lijken een overblijfsel te zijn van (laat)middeleeuwse gebruiken die
bekend stonden als “schuddekorven”. Hierbij werden appels, noten en andere vruchten,
maar ook koeken en andere eetwaren in een korf gestopt die boven het vuur werd gehangen
en heen en weer geschud. Doorheen de openingen, die door het branden van de korf steeds
groter werden, vlogen de eetwaren in het rond en konden de kinderen deze oprapen. Ook
het strooien van eetwaren, het grielen, kan op dit gebruik teruggaan, maar is evenzeer
verwant aan het uitgooien van eetwaren voor de armen, een gebruik dat al vanouds is gekend
en daarom niet echt een religieuze betekenis heeft. Waarschijnlijk is trouwens zelfs het
schuddekorven uiteindelijk een verkinderlijking van dit gebruik. Vuren zijn altijd deel blijven
uitmaken van het formele feestrepertorium, maar verdwenen uiteindelijk om
veiligheidsredenen uit heel wat vieringen.
De spreekwoordelijke bieten met lichtjes van Sint-Maarten worden heel frequent
geïnterpreteerd als een christianisatie van gebruiken rond ronddwalende doden. Weinig lijkt
daarop te wijzen, temeer de biet als dusdanig eigenlijk pas laat zijn intrede doet. In 19de
eeuwse beschrijvingen van het Sint-Maartenszingen wordt vooral verwezen naar lantaarns en
zelfgemaakte lampionnen, waarbij we ook hier de lampionnen waarschijnlijk moeten zien als
een verkinderlijking van de in november, december en januari noodzakelijk mee te nemen
lantaarn bij het bedelen en bedelzingen in een omgeving waar straatverlichting zo goed als
volledig afwezig was.
Wafels lijken in de collectieve herinnering deel uit te maken van het Sint-Maartensgebeuren.
Toch vinden we heel weinig verwijzingen naar wafels terug. Uit bevragingen lijken
pannenkoeken niet alleen bij Lichtmis te worden gebakken, maar ook deel uit te maken van
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het Sint-Maartensfeest, terwijl ook af en toe verwezen wordt naar de koekenbroden “Mante-Paard”. Beide lijken veeleer deel uit te maken van een algemene feest- en geschenktraditie
dan wel een overblijfsel te zijn van vroegere gebruiken. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde
bisschopswijn, onze huidige Glühwein, die uiteindelijk een seizoensgebonden drank is
waaraan een versterkende werking werd toegeschreven en die dus ook perfect aan bedelaars
kon worden aangeboden.
Wanneer we de huidige vorm van de vieringen bekijken kunnen we uiteindelijk stellen dat
zowat de totaliteit van het gebeuren zoals we dat nu kennen een heruitvinding is van
allerhande tradities en gebruiken die al dan niet aan de viering van Sint-Maarten in een
bepaalde regio konden worden toegewezen, maar die uiteindelijk werden samengebracht in
een nieuw idioom dat een nieuwe traditie inluidde, een traditie afgesteld op de noden van
een huidige gemeenschap, net zoals dat al honderden jaren het geval was. Nooit zijn tradities
onveranderlijk geweest, altijd hebben personen of groepen formele elementen van andere
tradities overgenomen of lang vergeten vormen van vieringen opgerakeld om te komen tot
een toe-eigening van die traditie aan de eigen groep of aanpassen aan de heersende
tijdsgeest.
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4. Expo: 200 jaar fiets: Toon Duyck, le professeur vélo vertelt
Door Toon Duyck, m.m.v. Geert Souvereyns
In 2017 viert de fiets haar 200-jarig bestaan. Brugge kan deze verjaardag niet ongemerkt laten
voorbijgaan. De Standaard riep onlangs Brugge uit als ‘dé fietsstad van Vlaanderen’. En uit een
enquête door Test-Aankoop kwamen Brugge en Hasselt als meest fietsvriendelijke steden in
Vlaanderen uit de bus.

Daarom organiseert het Brugse Volkskundemuseum een collectiepresentatie over 200 jaar
fiets. Van 8 oktober 2017 tot 7 januari 2018 is de Velodroom - een privéfietsmuseum in
Snellegem – er te gast. De traditiekast is gevuld met allerlei fietsattributen: lantaarns, bellen,
merk- en taksplaten, reclameborden… Daarnaast lenen de Onvergetelijke Retrofietsers van
Ettelgem (ORE) een aantal van hun rijwielen uit. Die markeren een belangrijke evolutie in de
fietsgeschiedenis.

Brugge fietsstad avant la lettre
De Bruggelingen tonen zich al vroeg liefhebber van de fiets.
In 1870 organiseert de Reiestad een ‘kampstrijd voor
trapwagens’. Dat is amper twee jaar na de allereerste
wielerwedstrijd, die gehouden werd in Parijs. De wedstrijd
vindt plaats tussen de Ezelpoort en de Dampoort. De
wedstrijdonderdelen
verwijzen
in
alles
naar
dressuurwedstrijden uit het paardrijden: snelrijden,
traagrijden en snelrijden met hinderpalen. De fietsers uit die
tijd dragen ook typische paardrijkleding, zoals de kniebroek.
Een kleine sculptuur onder het zitvlak van een koorbank- een
zogenaamde misericorde – uit de Sint-Salvatorskathedraal
voert ons nog verder in de Brugse geschiedenis.
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De sculptuur dateert uit het tweede kwart van de vijftiende eeuw en toont een kind met een
soort looprekje op drie wielen, om mee te leren stappen of een eindje te bollen. Het toont
aan dat kinderen in de late middeleeuwen zich al met wielen voortbewogen.

200 jaar fietsevolutie in een notendop
Maar van een echte fiets is pas sprake wanneer de Duitse uitvinder baron Karl Drais von
Sauerbronn een stuur monteert op twee achter mekaar geplaatst karrenwielen. Deze
‘draisine’ is eigenlijk een verdere uitwerking van de onbestuurbare vélocifère (1806) waarmee
de Parijse fine fleur de parken en zelfs het podium van opera onveilig maakten. Van deze
voorloper van de fiets is echter geen enkel exemplaar gekend, zelfs niet in de collecties van
bekende musea. Wie een dergelijk rijtuig in zijn zolder of schuur vindt, kom er mee naar
buiten, want het is uniek!
De draisine kent in de loop van de 19de eeuw een boeiende evolutie. Een volgende mijlpaal
in de geschiedenis van de fiets is 1862, toen de Franse kinderwagenbouwer Pierre Lallement
op het lumineuze idee komt om trappers op het voorwiel van de draisine te plaatsen. Hij
neemt meteen een patent op zijn uitvinding en gaat in zee met de smid Pierre Michaux. Die
richt een eerste fietsfabriek op en bouwt gietijzeren fietsen in serie. In het begin zijn het nog
loodzware constructies met houten karrenwielen, beslagen met ijzeren hoepels en zonder
rollementen. De Michaux-fietsen staan in Engeland bekend als boneshakers. Maar geleidelijk
verbetert het comfort met veren, remmen, lichtere stalen frame, volrubberen banden… Om
de snelheid te bevorderen wordt het voorwiel vergroot. De fiets wordt ook lichter en soepeler
dankzij het gebruik van kogellagers en spaken van ijzerdraad. Zo ontstaat de hoge bi (1869),
de eerste echte koersfiets, waarmee een snelheid tot 45 km/u wordt behaald. De wielerkoers
is geboren. Maar veilig is de hoge bi allerminst. Hij krijgt al gauw de benaming van ‘duikfiets’,
omdat de bestuurder bij het geringste obstakel in de weg over het voorwiel vliegt. Remmen
is ook geen optie.
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Vandaar dat het volgende model in de fietsgeschiedenis de naam krijgt van veiligheidsfiets of
safety. Na een aantal eerdere experimenten, ontwerpt John Kemp Starley, Engels uitvinder en
eerste eigenaar van het automerk Rover, in 1885 de eerste fiets met zijn typisch driehoekig
kader, dat nog steeds de fietsen van vandaag kenmerkt. De rijder zit niet langer op het wiel,
maar in het midden en het achterwiel wordt met een ketting aangedreven. Daardoor is het
hoge wiel niet meer nodig en wordt fietsen veiliger en populairder. Het comfort is nog niet
optimaal doordat de banden nog steeds van massief rubber zijn. Dit verandert
in 1888 met John Dunlops luchtbanden en de aanleg van wegen in macadam.

Fietsverlichting
In een tijd dat er nauwelijks straatverlichting is, is
verlichting op de fiets geen overbodige luxe. Bij de
hoge bi wordt de lantaarn bevestigd aan de naaf op
het voorwiel. Dat kan je goed zien op de foto van de
‘Brugsche Wielrijdersclub’ van omstreeks 1885. Bij de
safety-fiets krijgt de lantaarn een plaats boven of naast
het voorwiel, zoals vandaag nog steeds het geval is.
Aanvankelijk worden zowel olie- als kaarslantaarns
gebruikt. De olielantaarns zijn het meest succesvol:
relatief weinig onderhoud, redelijke lichtopbrengst en
brandde op vele soorten olie, zoals petroleum,
benzine en kerosine. De goedkopere versie bestaat uit
zwart-gespoten dun ijzer. De meer luxueuze uitvoering
wordt vervaardigd van vernikkeld koper. De rode en
groene reflectoren verwijzen naar de scheepvaart:
rood staat voor bakboord en groen voor stuurboord.
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Omstreeks 1900 komen de eerste carbidlampen op de markt. Carbid is een afkorting van
Calciumcarbide, een verbinding van calcium met koolstof. Door contact met water vormt die het
ontvlambare acetyleengas. Het licht is zeer helder, maar de lampen vereisen regelmatig onderhoud en
produceren een onaangename geur.
Het vroegst bekende patent voor elektrische fietsverlichting dateert al van 1886. Alle kenmerkende
elementen zijn dan reeds aanwezig: wisselstroomdynamo met aandrukmechanisme, aandrijving via
band, magneet en wisselspoelen, draad en schijnwerper. Maar de hoge kostprijs en de geringe
betrouwbaarheid zorgen ervoor dat elektrische verlichting weinig wordt toegepast. Pas in de jaren
1930 staat deze vorm van fietsverlichting echt op punt.
De gloeilampen worden ofwel met een dynamo, ofwel met een lood-zuur batterij aangedreven. Er
bestaan verschillende dynamo-modellen, die alsmaar verder worden geoptimaliseerd. De Belgische
wegcode van 1935 verplicht het gebruik van een wit voorlicht en een rood achterlicht voor alle fietsers,
die zich in het donker op de openbare weg begeven.

Fiets en vrouwenemancipatie
Fietsen is aanvankelijk een vrijetijdsbesteding voor de beau monde, die zich verenigen in
veloclubs. Het zijn vooral jonge, avontuurlijke mannen uit de hogere sociale klassen die op de
hoge bi kruipen. Zo kunnen ze hun kracht en lenigheid tentoonspreiden, maar ook hun sociale
status. Want de hoge bi blijft erg duur.
Minder gekend is dat de fiets een emancipatorische rol heeft gehad voor de vrouw. "Ik denk
dat de fiets meer betekend heeft voor de emancipatie van de vrouw dan eender wat ter
wereld", schrijft de Amerikaanse suffragette Susan B. Anthony in 1896.
Met een fiets is een vrouw niet meer
afhankelijk van een man voor haar
transport en kan zij gaan en staan waar
en wanneer ze dat wil. Lange rokken,
ingesnoerde korsetten en lange mantels
zijn niet praktisch voor fietsende
vrouwen. Daarom gaan zij zich
sportiever en lichter kleden, binden zij
hun rok samen met linten of een ketting
of dragen zij pofbroeken. In het
Volkskundemuseum kan je een
zogenaamde rokvogel zien waarmee de
rok
wordt
samengehouden.
Aanvankelijk reageren veel mannen
vijandig tegenover vrouwen op een fiets.
Zij vinden hen te wulps. In werkelijkheid
heerst de angst voor de veranderende
sociale rol en de nieuwe vrijheden van
hun echtgenotes en dochters.
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Ook de clerus verplaatst zich op de fiets, hoewel de bisschoppen in het begin van het
fietstijdperk nog een rijverbod voor priesters uitvaardigden. Fietsen zou hun waardigheid
aantasten. Maar eens dit taboe is doorbroken, is de fiets het geliefde transportmiddel van
dorpspastoors. En hier komt Brugge weer om het hoekje gefietst. Zowel vrouwen als pastoors
lopen het risico dat hun rokken in de ketting van de fiets verstrikt geraken.
Ideaal voor beiden is de ‘cardanfiets’, met een aandrijfas in plaats van een ketting voor de
overbrenging van de op de pedalen uitgeoefende kracht naar het achterwiel. In Brugge
worden dergelijke cardanfietsen geproduceerd door wapenfabriek FN. Een uithangbord in
email in de Velodroom toont dit mooi aan. Het logo van het FN “rijwielagentschap” bestaat
uit een geweer en twee pedalen.

De fiets in de taal
De fiets heeft ook onze taal verrijkt. Over de etymologie van het woord ‘fiets’ voeren
taalkundigen al decennialang debat. Van klanknabootsing van een piepende as, tot afleiding
van het Duitse ‘vitse-pferd’ (vervangpaard) , een rijtuigenmaker uit Zwolle met de naam Viets
(20 jaar na het opduiken van het woord fiets…) en een vervorming van het Franse vite/vitesse
tot het Friese fjiets en fjietsjelen (met een loopfiets verplaatsen). Uit de affiche van de
fietswedstrijd, die plaatsvond in Brugge in 1870, blijkt duidelijk dat het woord ‘fiets’ in die tijd
nog niet was ingeburgerd. Er is sprake van ‘trapwagens’ met een ‘wielprang’ (= rem). Voor de
herkomst van het Franse woord vélo hoeven we minder ver te zoeken. Het is afgeleid van het
Latijnse velocitas.
Al even rijk zijn de gezegden en spreekwoorden die gelinkt zijn met fietsen. Bijvoorbeeld ‘de
pedalen kwijt zijn’. Bergaf met een hoge bi kan dat grote gevolgen hebben. Of ook
‘doortrappen’ en ‘met een oude velo moet je leren rijden’. Veel fietsterminologie is ontleend
uit het Frans: velo, derailleur, frain, sepap, pedalen…
En er komen ook nieuwe woorden bij, zoals ‘weesfiets’ voor een fiets die ergens wordt
achtergelaten op straat.

Fietsbelasting
Een
gegeerd
verzamelobject
zijn
oude
fietstaksplaten. In 1893 voert West-Vlaanderen als
eerste provincie een fietsbelasting in. De andere
provincie volgen spoedig. Daarvóór innen sommige
gemeentes al een dergelijke belasting. De eerste
taksplaatjes worden door de fietsers aan hun vest
gedragen. Dat is te zien op de grote fotodoek van
de Brugsche wielrijdersclub (met hoge bi). De
provinciale fietsplaten dienen links aan de
voorwielas van de fiets te hangen.
De Ligue des Routes, voorloper van de fietsersbond,
ijvert ervoor dat de inkomsten van de fietsbelasting
zouden gaan naar de aanleg van betere wegen.
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Dit gebeurt nauwelijks. De provincies beschouwen de fietsbelasting als een ‘welstandsstaks’.
Zij gebruiken de inkomsten vooral om hun nieuwe opdrachten binnen de wetten voor de
openbare onderstand en voor de landloperij te financieren. Arme mensen betalen trouwens
minder en rijden met fietsplaten met een ster tussen de nummers.
De meeste provincies stoppen in 1986 met het heffen van de fietsbelasting. Oost- en WestVlaanderen volgen in 1987.

Onvergetelijke Retrofietsers
De oude fiets beleeft vandaag een heropleving. Zo wordt er weer gereden en gekoerst met
hoge bi’s. Het mekka van deze treffens op Belgisch en internationaal niveau bevindt zich in
Oudenburg. De vereniging Onvergetelijke Retrofiesten Ettelgem (ORE) organiseert er in 2020
het wereldkampioenschap hoge bi. De huidige Belgische kampioen is van geboorte
Bruggeling: Thomas Duyck, niemand minder dan de zoon van de professeur vélo. Hij draagt de
titel ‘Keizer van de Hoge Bi’ omdat hij drie titels op een rij wist samen te spurten.

In het Volkskundemuseum kan je van 8 oktober 2017 tot 7 januari 2018 een glimp opvangen
van deze veelzijdige geschiedenis van de fiets.
Voor wie dieper wil duiken in 200 jaar fietsgeschiedenis, zijn er een aantal extra activiteiten:
- Op zaterdag 14, 21 en 28 oktober geeft Toon Duyck (ORE), le professeur vélo, toelichting
bij de tentoonstelling, telkens van 10 tot 11 uur (gratis op vertoon van museumticket). Hij
neemt je mee langsheen 200 jaar fietshistorie.
- Op zondag 22 oktober maken we een fietstocht van het Volkskundemuseum naar de
Velodroom in Snellegem (heen en terug ongeveer 30 km). De Velodroom is het privéfietsmuseum van Noël Schollier en zijn echtgenote Nicole Jonckheere. Het echtpaar
verzamelt al meer dan dertig jaar oude tweewielers en alles wat met fietsen heeft te maken.
Een echt walhalla voor de fietsliefhebber! Toon Duyck zal zowel uitleg geven in het
Volkskundemuseum als in de Velodroom. (http://www.museumdevelodroom.be/).
Praktisch:
Inschrijven via bruggemuseum@brugge.be (plaatsen beperkt!)
Deelname prijs: 5 euro ter plekke te betalen (drankje onderweg inbegrepen)
Programma:
13u30: Onthaal in het Volkskundemuseum (Balstraat 43) en korte toelichting bij expo
14u00: Vertrek per fiets naar Snellegem
15u00: Aankomst in de Velodroom en toelichting over 200 jaar fietsevolutie
16u00: Drankje in Snellegem
16u30: Vertrek terug naar Brugge
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5. Mysterieus voorwerp #1
In deze nieuwe rubriek vragen we uw deskundige mening. Verzamelaars hebben soms
voorwerpen in huis, waarvan de functie niet meteen duidelijk is. Heeft u een idee waarvoor
het diende? Of hoe dit voorwerp werd genoemd? Of heeft u zelf mysterieuze voorwerpen in
huis? Laat het ons weten via het contactformulier op http://volkskundewestvlaanderen.be/
Yves Calleeuw uit Assebroek, deelgenoot van Volkskunde West-Vlaanderen, stuurde ons het
eerste mysterieuze voorwerp door.
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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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