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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. Aankondiging 15de Midwinterfeest
11 december 2016 van 11 tot 18 uur in de Balstraat te Brugge
Geniet van een heerlijk ouderwetse kerstmarkt met artisanale en originele kerstgeschenken
in het prachtige decor van de Sint-Annawijk. Traditionele kerstgezangen en de geur van
glühwein en warme wafels maken de sfeer compleet.

In het Volkskundemuseum kan je genieten van een wagenspel door Int Wroede ende int
Sotte en een schaduwtheater door Gautier Fremaut. Een kerststallenexpo dompelt het hele
museum in de kerstsfeer. Je kan er bovendien een speculaasbakker aan het werk zien en
met het ganse gezin mee aanschuiven aan de knutseltafel om originele kerstpoppetjes te
maken. In het Kantcentrum zijn er demonstraties klos- en naaldkant. Je zal zien dat ook
jonge Bruggelingen gebeten zijn door de kantmicrobe. Op het binnenpleintje van het
Kantcentrum staat opnieuw een levensgrote kerststal, waar rasverteller Lucas
Vandenbussche een oud Brugs kerstverhaal zal vertellen. En in de Adorneskerk vertoef je in
hemelse sferen met koorgezang van de Scola Gregoriana.
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2. Aankondiging Kerststallenexpo
Van 27 november tot 6 januari in het Volkskundemuseum Brugge, dinsdag tot zondag van
9.30 tot 17 uur
Van het begin van de Advent tot Driekoningen wordt het Volkskundemuseum deze winter
ondergedompeld in kerstsfeer, dankzij de indrukwekkende collectie kerststallen van Henri
Vansweevelt. De Zwevegemse verzamelaar is de trotse bezitter van ruim 800 kerstkribben
en -stallen uit meer dan tachtig verschillende landen. Daarbij zitten unieke stukken uit de
18de en 19de eeuw. Zijn collectie is al meermaals tentoongesteld in binnen- en buitenland. Nu
toont het Volkskundemuseum er een selectie van.
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3. Aankondiging Zwarte Kat sessie Sint-Maarten

ZWARTE KAT SESSIES 2016
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. Het verslag van de sessie ‘Spinnen door de eeuwen heen’ door Luc Adriaen (16 juni
2016) kan u lezen in deze nieuwsbrief. In 2016 is nog 1 sessie gepland:
Het feest van Sint-Maarten door Antoon Naert op donderdag 10 november van 14 tot 16
uur
Het feest van Sint-Maarten kent een lange traditie. We gaan na doorheen zeventien eeuwen
devotie, beeldvorming en feestcultuur, op welke wijze groepen constant de figuur en het
feest van Sint-Maarten voor hun wagen hebben gespannen. Voor één keer starten we niet
vanuit de huidige verschijningsvormen van het feest, maar vanuit het historische startpunt,
de eerste levensbeschrijving die door Sulpicius Severus werd opgesteld. Vandaaruit gaan we
de ontwikkelingen na die aan de basis hebben gelegen van het feest zoals het nu wordt
gevierd. Het wordt een lange reis doorheen verschillende cultuurhistorische perioden.
Praktisch
Prijs: 5 euro (incl. museumtoegang)
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Contact: Reservatie is aangeraden: bruggemuseum@brugge.be.
Schrijf snel in want het aantal plaatsen is beperkt tot 35 personen

OPROEP
Voor de komende jaren zijn we nog op zoek naar mensen die gepassioneerd zijn door een
oud ambacht, volksverhalen of bepaalde tradities, en die daar graag over willen vertellen.
Bent u of kent zo iemand. Dan kan u dat melden bij Geert Souvereyns, coördinator van het
Volkskundemuseum Brugge: geert.souvereyns@brugge.be of 050/44.87.17.
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4. Verslag Zwarte Kat sessie Spinnen door de eeuwen heen
Zwarte Kat sessie 2: Spinnen door de eeuwen door Luc Adriaen
Verslag door Geert Souvereyns
Marc Adriaen gaf in een eerste Zwarte Kat sessie in het Volkskundemuseum van Brugge een
lezing over doopgebruiken vroeger en nu. Zijn broer Luc nam de tweede sessie voor zijn
rekening met een exposé over ‘Spinnen door de eeuwen heen’. Luc Adriaen had daarvoor
heel wat materiaal bij: spinnewielen, spintollen, haspels, wol, vlas, hennep, wolkammen,
kaarden… Hij was ook vergezeld van Claire Tulpin van de spingroep Wullekobbe (IeperZillebeke), die de werking van een spinnewiel demonstreerde.
Luc Adriaen heeft al heel wat oude ambachten bestudeerd en hij doet dat vooral door ze zelf
uit te proberen. Zo heeft hij zich in het verleden al verdiept in het maken van middeleeuwse
haardtegels, het kerven en verpakken van tabak, het draaien van pruimtabak en het
strovlechten van plokstoelen.
Met de paplepel meegekregen
Als kind was Luc al gefascineerd door het spinnen. Zijn grootvader Hendrik Adriaen was
veearts in Poperinge van 1896 tot 1951 en één van de eerste leden van de Bond der
Westvlaamsche Volkskundigen (nu Volkskunde West-Vlaanderen) in 1937. Als volkskundige
was Hendrik Adriaen begaan met archeologie en de geschiedenis van de Westhoek. Bij
opgravingen kwamen soms spinsteentjes en spinkruikjes aan het licht.

Grootvader Hendrik Adriaen
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Na het overlijden van grootvader (1951) stond plots een spinnewiel op de overloop naar de
slaapkamer. Iedere keer als Luc er voorbijkwam en zijn ouders konden het niet zien, had hij
de drang om ermee te spelen, gefascineerd door dat draaiend wiel. Later stond het
spinnewiel in het volkskundige museum van de familie Adriaen.

Spinnewiel van Hendrik Adriaen

De familiale link met spinnen en met wol gaat zelfs veel verder terug in de tijd, zo ontdekte
Luc Adriaen later. Grootoom Joannes Baptist Camerlynck was schaapskoopman in Reningelst
aan het einde van de 18de eeuw. Hij bezat weiden in Zeeuws- Vlaanderen. In de familie deed
het verhaal de ronde dat toen Joannes Baptist Camerlynck de laatste sacramenten op zijn
sterfbed ontving (1805), het aanwezige lammetje knielde.
Luc heeft ook nog levende herinneringen aan de breikunsten van zijn moeder Yvonne
Bafcop. Het wolgaren werd toen verkocht in strengen. Zij vroeg hem dan om te helpen bij
het opbollen van de wol. Luc moest dan met gespreide armen naar voren een streng garen
vasthouden, terwijl zijn moeder de wol opwond tot een bol.
De eerste aanzetten
Op een avontuurlijke reis in 1973 maakte Luc kennis met de Kalash Kafirs, een etnische
groep in Hindu Kush, de bergachtige grensstreek tussen Afghanistan, Pakistan en Tajikistan.
De Kalash zouden afstammen van soldaten van Alexander de Grote (Macedonië) die in de 3de
eeuw voor Christus het uitgestrekte Perzische rijk veroverde. Zij houden sterk vast aan hun
eigen culturele en religieuze tradities. Bij dit volk zag Luc voor de eerste maal een spintol in
werking: dat is een spinsteentje op een spindel (stokje).
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Kalash Kafir vrouw met spintol

Veertig jaar later, op Open Monumentendag in 2013, ontmoette Luc Adriaen de spingroep
Wullekobbe in de Palingbeek te Ieper. Hij had een archeologisch opgegraven spinsteentje uit
de 16de eeuw bij en vroeg aan Mieke Harynck van de spingroep om de werking van het
spinsteentje te demonstreren. Zij vond echter geen geschikte spindel. Met een
barbecuestokje lukte het niet. Terug thuis maakte Luc een aangepaste spindel en ging terug
naar Mieke Harynck. Nu lukte het wel. Hij zag hoe de spintol de vezels van de wol in elkaar
draaide tot een draad. Het spinsteentje fungeert daarbij als een vliegwiel die de draad
gelijkmatig laat draaien.

Spintol
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Nu wilde Luc ook meer te weten komen over de werking van een spinnewiel. Hij nam het
spinnewiel van grootvader mee naar de spingroep Wullekobbe. Daar kwamen ze erachter
dat een essentieel onderdeel ontbrak: de vlucht. Dit is een U-vormig onderdeel met haakjes,
die het garen netjes over de spoel verdelen. De vlucht is met een aandrijfsnaar verbonden
aan het wiel. Door het ronddraaien komt er twist in de wol en vormt zich de draad.
Aan de hand van een tekening van Jozef Weyns (in diens vierdelig naslagwerk Volkshuisraad
in Vlaanderen) reconstrueerde Luc een vlucht voor zijn spinnewiel. Mieke Harynck
probeerde het gerestaureerde spinnewiel uit. Alles werkte zoals het hoort.

Tekening van een vlucht door Jozef Weyns

Soorten spinnewielen
Er zijn verschillende soorten spinnewielen die in drie groepen kunnen ondergebracht
worden: het raammodel, het bokmodel en het scheepsmodel. Het spinnewiel van de
grootvader van Luc is een raammodel, waarbij het wiel draait in een horizontaal raam. Bij
een bokmodel of ‘bokske’ zijn het wiel en de vlucht verbonden met een plank die schuin
afloopt. Dit heeft het voordeel dat bij het draaien van de spinrokstaander (stok met wol of
vlas), het wiel niet meer in de weg staat. Het scheepsmodel of ‘schipperke’ is heel compact
en daarom heel nuttig op een schip waar weinig plaats was. Op de schepen van de Verenigd
Oost-Indische Compagnie (VOC) doodden de matrozen hun tijd met het spinnen van garen
voor reparaties aan de zeilen.
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Raammodel

Bokmodel

Scheepsmodel

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

9

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN - MENGELMAREN

2016-4

Grondstof wol
Schapenwol is de belangrijkste grondstof voor het spinnen. Het scheren van de schapen
gebeurde vroeger door middel van een schaapschaar. De wol wordt vervolgens gewassen,
maar niet te grondig. Schapenwol bevat namelijk lanoline, een soort was dat het schaap en
haar wol beschermt tegen weersinvloeden. Door deze lanoline voelt ruwe schapenwol ook
altijd wat vet en plakkerig aan. Voor het spinnen is het echter nuttig als de wol nog enigszins
vet is. De lanoline zorgt bovendien voor een natuurlijke schoonheidsbehandeling voor de
handen tijdens het spinnen. Daarom wordt de wol niet te grondig gewassen.
Na het drogen wordt het wol gekamd. Om te kunnen spinnen dienen de vezels namelijk in
één lijn te komen. Je hebt altijd twee wolkammen nodig: een om de wol mee vast te houden
en de andere om de vezels recht te trekken. Wolkammen komen in allerlei vormen voor in
archeologische opgravingen. Een andere techniek is het kaarden van de wol door middel van
twee plankjes met ijzeren punten. Het kaarden leidt tot een lont of wolk van wol die klaar is
om te spinnen.

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

10

NIEUWSBRIEF VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN - MENGELMAREN

2016-4

Oudste sporen van spinactiviteit
De eerste mensen – de jagers en verzamelaars – droegen dierenhuiden als kledij. Bij de
ijsmummie Oetzi, die in 1991 in de Italiaanse Alpen werd ontdekt en gedateerd kon worden
omstreeks 3300 v. Chr, vond men nog geen textiel maar wel touwen van gevlochten grassen.
De oudste vorm van spinnen is het rollen van dierenharen over de dij om er een soort draad
van te vormen. Later werd er met een stokje gesponnen. Dergelijke stokjes zijn terug
gevonden in Egypte. Het stokje werd verzwaard met klei en later gebakken klei. Zo ontstond
het spinsteentje en met het stokje de spintol. Archeologen veronderstellen dat de spintol
reeds vóór 10.000 v. Chr. in gebruik was in het Midden-Oosten en zou bijgedragen hebben
tot de uitvinding van het wiel rond 3500 v. Chr. In een graf in Thebe (hoofdstad van oude
Egypte) uit circa 1450 v. Chr. is een afbeelding te zien van een zeilschip. De draden voor deze
grote zeilschepen werden met een spintol gesponnen!
Het Petrie Museum in Londen bewaart heel wat vroege voorbeelden uit Egypte van
gesponnen en opgebolde draad en van spintollen met gewichten in hout, steen, brons, ivoor
en keramiek.

Spintol, Egypte, 2000 v. Chr. (Petrie Museum, Londen)
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In La Albufereta, een Iberische begraafplaats bij Alicante, trof archeoloog Francisco Figueras
een bijzondere grafsteen uit de 3de-4de eeuw v. Chr. aan. Op de grafsteen is een koppel van
Iberische aristocratie afgebeeld. De vrouw houdt met de ene hand een spintol en een
spinrok vast. Een vinger van de andere hand wijst naar haar mond. Dit kan verwijzen naar
het bevochtigen van de vinger met speeksel bij het spinnen. De vrouw zou symbool staan
voor de huishouding, terwijl haar man met lans de kracht en bescherming van de
gemeenschap zou voorstellen. In het nabijgelegen Museo Archeológico Provincial de
Alicante (MARQ) worden spintollen in keramiek en houten spinvliegwielen bewaard.
Educatieve tekeningen illustreren de spinbedrijvigheid.

Tekening van grafsteen uit La Albufereta

Vondsten, onder meer in Drongen, wijzen erop dat ook in onze gewesten vanaf de late
Bronstijd spinsteentjes werden gebruikt. Dit was de periode dat de mensen zich hier gingen
vestigen op een min of meer vaste woonplaats. De oudste spinsteentjes in Vlaanderen
werden opgegraven in de Kemmelberg en dateren van 500 v. Chr. (Keltische periode). In de
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Romeinse tijd sponnen en weefden de vrouwen aanvankelijk nog eigen, plaatselijke wol voor
de kledij van de familie. Maar naarmate het Rijk groeide werden meer stoffen uit Egypte, het
Nabije Oosten en Griekenland ingevoerd. Ook zijde deed zijn intrede. Spinnen en weven
gebeurde ook in ateliers door slaven. Daarnaast bleef het thuisspinnen en -weven bestaan.
Op afbeeldingen droegen vrouwen symbolisch een spindel en spinrok en weefden zij
symbolisch de draad van de voorouders door naar de man en kinderen.
Dergelijke afbeeldingen leefden ook voort in de middeleeuwen. Zo is er onder meer aan
afbeelding van Maria uit Aken uit de 8ste eeuw. Spinnende vrouwen komen ook veel voor in
miniaturen in handschriften. Soms zijn ze vergezeld van een ingewikkelde baby
(bunselkindje) wat erop wijst dat spinnen een huisarbeid was.

Miniatuur met spinnende vrouw en bunselkindje

Plantaardige vezels
Ook de vezels van vlas kunnen gebruikt worden om te spinnen. Hierbij hoort een heel eigen
gereedschap. Een miniatuur uit het Gebedenboek van Mayer van den Bergh uit de 16 de eeuw
toont het hele proces van het bewerken van het droge gerote vlas met bookhamer, hekel en
zwingel. Met de bookhamer worden de zaaddozen gebroken. Vervolgens werden de
zaaddozen afgetrokken met de vlashekel. Met de zwingelstoel, het zwingelmes of de
zwingelspaan werden de houtrestjes tussen de vlasvezels verwijderd.
Ook de vezels van hennep (cannabis) en brandnetels (> neteldoek) zijn bruikbaar om te
spinnen. Hennep is één van de oudste gewassen. Zijn vezels worden gebruikt voor het
maken van touwen, zakken en dekzeilen. Hennep is ook zachter dan vlas en daardoor
gemakkelijker te spinnen.
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Van het belang van deze plantaardige vezels voor onze gewesten getuigt een verordening
van Karel VI uit 1719 die de uitvoer van vlas en hennep verbood ten gevolge van een
misoogst. In Poperinge waren er in 1810 850 thuisspinsters, waarvan 650 vlas-spinsters, die
23 ton vlas per jaar verwerkten en 200 wol-spinsters, die 13 ton wol per jaar verwerkten.

Vlashekel voor het aftrekken van de zaaddozen

Van verticale naar horizontale spindel
Met een spintol moet men met duim en vingers de tol blijvend draaiend houden. Er werd
gezocht naar een toestel om dit te versnellen. Hiervoor werd de spintol horizontaal geplaatst
en de spindel werd aangedreven door een wiel, dit werd het spindelwiel.
Een van de oudste vormen van een spindelwiel is de charkha, dat al in de 10de eeuw in Indië
werd gebruikt. Ook in China en Perzië zijn oude afbeeldingen van gelijkaardige spindelwielen
gekend. Ook bij de Kalash Kafirs trof Luc zo’n eeuwenoude charkha aan. Mahatma Gandhi
gaf aan de charkha een sterk symbolische betekenis. Hij trok het land rond om de Indiërs te
leren spinnen met de charkha om meer zelfvoorzienend en onafhankelijk te worden van de
Engelse kolonisator. In de oudste versies van de Indische vlag stond een charkha afgebeeld.
Bij een spindelwiel wordt het spinstokje of spindel horizontaal gelegd tussen twee verticale
dragers met een draaischijfje erachter. Het draaischijfje was met een touw verbonden aan
een wiel. De spinster draaide met de ene hand aan het wiel en spon met de andere hand op
de spindel. Luc toont een hele reeks slides met spindewielen uit China, Indië en MiddenOosten.
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Charka uit Indië

Spinnen in Vlaanderen
In de Vlaamse steden regelden de ambachtsgilden de wol- en lakennijverheid. Zij stonden
borg voor de hoge kwaliteit ervan. Zij schreven voor welk wol gebruikt mocht worden
(aanvankelijk wol uit eigen regio maar later superieur wol uit de Midlands van Engeland en
uit Spanje) en zelfs hoeveel naalden een wolkam moest hebben. Spinnen mocht enkel
gebeuren met een spintol, omdat spindelwielen voor verdikkingen zorgden. Op het
platteland en in de kleinere steden golden er veel minder strikte regels en werden soms
verschillende wolsoorten gemengd. De wol hoefde niet gekamd, maar mocht ook gekaard
worden. En men maakte gebruik van het spindelwiel. Door de goedkopere werkkrachten en
minder strikte regelgeving concurreerde het platteland met goedkoop laken. De grote
steden legden zich daarom toe op hoogkwalitatief en duur laken.
Afbeeldingen van spinnende vrouwen vinden we terug in de prenten en tekeningen van
Jeroen Bosch en Brueghel. De prent Parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden van
Pieter Breugel I uit 1560 brengt het hele spinproces mooi in beeld. De vijf wijze maagden
wassen, spinnen, haspelen en naaien wol in het licht van een brandende olielamp. We zien
onder meer een vrouw vlas spinnen met een spintol. Een andere vrouw haspelt een volle
spindel (spoel) af op een handhaspel. Nog een andere vrouw spint met een spindelwiel. De
gesponnen draad wordt opgewonden rond een molenhaspel. De vijf dwaze maagden
spinnen niet maar dansen, terwijl één de doedelzak bespeelt. Op de grond ligt allerlei
gereedschap om vlas te bewerken: hekel, zwingelstoel, zwingelspaan, bookhamer.
Luc toont aan de hand van verschillende schilderijen aan dat het opwinden van het garen
gebeurde met een handhaspel of met een molenhaspel of spinmolen. Het resultaat was
hetzelfde: een streng wol, dat daarna nog opgebold kon worden.
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De vijf wijze maagden uit Pieter Brueghel I,
Parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, 1560

Van spindelwiel naar spinnewiel
Het spinnewiel zou in Vlaanderen of de Zuidelijke Nederlanden zijn ontstaan. Dat is niet
toevallig. De Vlaamse steden dankten hun rijkdom aan de lakennijverheid. Hier was de
behoefte het grootst om de technieken van het spinnen verder te verbeteren en vooral
sneller te doen gaan. Eerst werd de trappedaal uitgevonden. Zo waren beide handen vrij
voor het spinnen. Zo’n spindelwiel met trappedaal wordt onder meer bewaard in het
Gruuthusemuseum.

Spindelwiel met voetaandrijving (Gruuthusemuseum)
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Daarna kwam de vlucht met de klos of bobijn. Spinnen en opwinden van de draad (spoelen)
kon nu door één enkel werktuig gebeuren. Leonardo da Vinci heeft in 1490 een studie
gemaakt van een spindelwiel met vlucht, maar het werd niet uitgevoerd. Hij maakte gebruik
van de techniek van windmolens, maar dit was nog te ingewikkeld. In Vlaanderen moet het
spinnewiel (spindelwiel met vlucht, bobijn en voettrapper) ontstaan zijn begin 16 de eeuw. In
die tijd bleef het spindelwiel ook nog in gebruik en heeft men ook een variante: het
spindelwiel met vlucht, maar zonder voettrapper. Dit toestel wordt onder meer bewaard in
het Volkskundemuseum te Dendermonde (Begijnhof).

Spinnewiel

Spinnen werd in alle sociale milieus beoefend. Voor de plattelandsbewoner was het een
manier om het inkomsten uit de boerderij aan te vullen, in de steden werd gespind voor de
lakennijverheid en de aristocratische dames sponnen als hobby.
Het spinnen is een van de eerste textielbewerkingen die werd gemechaniseerd. De Spinning
Jenny, ontworpen in 1764, verving geleidelijk het ambachtelijke spinnen. Toch zijn er
vandaag nog vele groepjes, zoals de Wullekobbe uit Ieper, die het spinnen beoefenen zoals
vroeger.
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Een toemaatje: mythologie, sprookjes en gezegden rond spinnen
Spinnen wordt vaak als metafoor gebruikt in de Griekse mythologie. Zo is er het verhaal van
de drie Moirai of schikgodinnen, die samen over leven en dood beslissen. Ze zijn veelvuldig
afgebeeld op schilderijen, wandtapijten en prenten. Clotho spint, Lacheris meet de draad en
Atropos knipt hem door.

De drie schikgodinnen, 1510

Een spinster met spintol en spinrok komt ook veel voor op afbeeldingen van de ‘Hoorn des
overvloeds’ of Cornucopia, als symbool voor materiële welstand. Dan is er nog het verhaal
van Arachne en Athene. Arachna was buitengewoon getalenteerd in het spinnen en weven.
Ze kreeg die gave van Athena, maar ze ontkende dat ze les had gekregen van een godin.
Daarop daagde Athena haar uit om een wedstrijd te houden om te zien wie het best kon
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spinnen en weven. Arachne verloor maar weigerde de uitslag te erkennen. Daarop
veranderde Arachne haar in de spin, die haar leven lang een web blijft spinnen en weven.
Spinnen en wol spelen ook een rol in het verhaal van Ariadne en Theseus. Ariadne is de
dochter van de koning van Kreta en hielp Theseus bij het verslaan van de Minotaurus, een
monster met een stierekop, en bij het ontsnappen uit het labyrint. Ze gaf hem een zwaard
en een kluwen wol (de draad van Ariadne). De wollen draad moest hij afwikkelen terwijl hij
het labyrint inging. Theseus doodde met het zwaard de Minotaurus die in
het labyrint huisde, en vond dankzij de draad van Ariadne de uitgang terug.
Ook in sprookjes speelt het spinnen een rol. Zo is er het gekende verhaal van Doornroosje,
die in de oudste geschreven versie – een ridderroman uit 1340 – Zellandine heet. De
godin Themis is een van uitgenodigde godinnen op het geboortefeest van Zellandine. Themis
wordt boos omdat er geen mes voor haar ligt en ze spreekt deze vloek uit: Zellandine zal zich
aan een vlasnaald prikken en vervolgens sterven. Een andere uitgenodigde godin, Venus,
verzacht deze vloek: Zellandine zal niet sterven, maar zij zal slapen totdat iemand de
vlasnaald uit haar vinger zuigt. De koning laat alle vlas en hennep uit zijn koninkrijk
verwijderen. Maar de wens komt toch uit en Zellandine valt in slaap. Later komt een held Troylus - bij het kasteel met de slapende prinses. Hij vrijt met haar. De prinses raakt zwanger
en bevalt van een jongetje. Als dit kind de naald uit haar vinger zuigt, ontwaakt Zellandine.

Sprookje van Zellandine (Doornroosje)
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Dan zijn er nog veel gezegden geïnspireerd op het spinnen. Bijvoorbeeld: Ik ben de draad
kwijt, ik ben de draad verloren, ergens garen bij spinnen, er is geen goed garen mee te
spinnen, alles over één kam scheren, een tekst afhaspelen, dat is als een haspel in een zak
(dat gaat niet, als een tang op een varken: haspel heeft een moeilijke vorm om in een zak te
steken), hij is de klos, die is iets aan het berokkenen (komt van het werkwoord rocken, wat
betekent vlas of wol op de spinrok winden), de een rokkent wat de andere spint (ze weten
het van elkaar), die is een konkel (hij spreekt kwaad > konkel = spindel), konkelfoezen…

Tot slot overloopt Luc nog enkele ‘spinheiligen’, die worden afgebeeld met attributen zoals
een spinrok, een spintol of een spinnewiel: Godelieve van Gistel, Elisabeth van Hongarije,
Néomaye… Of de heilige Blasius, die werd gemarteld met een vlaskam en patroonheilige van
de wolbewerkers werd. Onder meer in Krombeke en Jabbeke is er een Sint-Blasiuskerk.
Hans Devos wees Luc ook op de traditie rond schortelwoensdag, dat is beschreven in de
Folkloristische Tijdspiegel van België door André Ver Elst. Schortelwoensdag is de woensdag
voor Pasen, wanneer vroeger het klokgelui van de kerken werd gestaakt of opgeschort tot
Pasen. Niet alleen de klokken hielden op met luiden, ook het werk werd voor een deel
stilgelegd. Vandaar de uitdrukking: “Dan schort men de rokken en de klokken.” Vanaf die dag
tot het einde van de zomer werd er niet meer gesponnen. Als men wel koorden zou spinnen,
dan zou men Jezus wel eens met die koorden kunnen binden en dat wilde en toch
vermijden.

Heilige Blasius met vlaskam
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5. Artikel Cafétradities – Geert Souvereyns
Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van Café Vlissinghe, daarmee de oudste café van
Brugge, organiseerde het Volkskundemuseum de tentoonstelling Santé Santoater… (25/04 –
13/12/2015) over het caféleven in Brugge van weleer. Bij die gelegenheid gaf Geert
Souvereyns een lezing over cafétradities in Brugge. Dit artikel is daarvan de geschreven
versie. Het is niet gebaseerd op eigen onderzoek, maar voornamelijk samengesteld op basis
van twee uitstekende licentiaatsverhandelingen over het caféleven in Brugge:
-

Alfons Theerens, Op herbergbezoek te Brugge 1750-1850 (KUL, 1981)
Filip Delos, Herbergen en hun betekenis. Brugge, 1830-1914 (U Gent, 1988)

Cafétradities: waarover hebben we het dan? Tradities worden omschreven als gewoontes
en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven en die de sociale
samenhang of gemeenschapszin van een groep mensen versterken. Het is dan ook geen
toeval dat veel tradities verbonden zijn aan het café. Cafés waren vroeger, veel meer dan
vandaag, de publieke plekken bij uitstek. Het Engelse woord ‘pub’ verwijst hiernaar: cafés
zijn public places. In de Zuid-Europese landen spelen de pleintjes de rol van
ontmoetingsplaatsen. In de noordelijke landen is deze rol weggelegd voor de cafés. Cafés
waren ook de voornaamste ontspanningsoorden. Dan spreken we over de tijd dat er nog
geen televisie, radio, cinema’s, culturele centra, sportcentra, concertzalen, discotheken…
waren. Om nieuwtjes te vergaren, muziek te beluisteren, te dansen of bepaalde spelen te
beoefenen, moest je op café zijn. Alle belangrijke feesten van de gemeenschap (carnaval, de
wijkkermis, nieuwjaar, huwelijken…) werden ook gevierd in de cafés.
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Gescheiden circuits
Cafétradities worden vaak geassocieerd met volkscafés. Om het fenomeen van de volkscafés
te begrijpen, moeten we even in de geschiedenis duiken.
In de middeleeuwse herbergen kwam heel het dorp of heel de buurt samen: jong en oud, rijk
en arm. De belangrijkste feesten van de gemeenschap: kermis, carnaval, nieuwjaar… vierde
iedereen samen in de herberg. Vanaf de 16de eeuw begon dit geleidelijk te veranderen. De
elite begon zich meer en meer te distantiëren van de directe en vaak ruwe omgangsvormen
van het volk. Zij ontwikkelde een eigen gedragscode en een eigen meer exclusief sociaal en
cultureel leven. Dit was een lang en traag proces. In plaats van deel te nemen aan de dorpsof wijkkermis en het carnaval, ging de fine fleur van de samenleving in de 18de eeuw naar de
schouwburg en de opera. Het sociale verkeer van de elite verplaatste zich van de openbare
naar de semi-private ruimte. Zij keken neer op de volkse herbergen, die voor hen synoniem
waren voor ruwe omgangsvormen, alcoholmisbruik, seksuele losbandigheid, geweld en
werkverzuim.
Hun habitat waren de chiquere koffiehuizen en de exclusieve “Cercles” en “Sociétés” die
daar hun stamplaats hadden. Deze koffiehuizen noemde men cafés. In de 19 de eeuw
noemden alleen deftige establissementen zich café. Pas later zou de term ‘café’ een ruimere
betekenis als drankgelegenheid krijgen.
De oudste koffiehuizen of cafés in Brugge lagen langs de Markt. Na de afbraak van de
Waterhalle begon men in 1789-90 aan de bouw van het Provinciaal Hof met aan weerszijden
een koffiehuis: Café de Foi en Café Suisse. In koffiehuizen werd niet alleen koffie gedronken,
maar ook thee, chocolade, likeuren en wijn.

Cafés op de Mart, 1898, Stadsarchief Brugge, verz. J.A. Rau

De armere bevolkingslagen troffen elkaar in een van de talrijke „staminees” en
jeneverkroegjes. Het woord “estaminet” werd in Brugge veel gebruikt, onder meer door de
herbergiers zelf in hun brieven aan het stadsbestuur. In een estaminet bestel je je drankje bij
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de “baas”. In een café bij een kelner. Over de oorsprong van het woord doen verschillende
versies de ronde. Lange tijd is geopperd dat de term stamt uit de Spaanse tijd en zou afgeleid
zijn van este minetta, wat wil zeggen: “er is een lieve poes in het huis”. Spaanse soldaten
zouden deze term hebben gebruikt voor de drankhuizen, die zij bezochten en waar zij
werden bediend door mooie jonge meisjes. Meer plausibel is dat estaminet is afgeleid van
het Franse woord estamine wat avondbijeenkomst betekent. In een Gentse almanak uit
1770 wordt de term in deze betekenis gebruikt: “herbergen daer men estamineën houd van
bieren”.

Vismarkt van Brugge, 1910, Stadsarchief Brugge

Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw nam het aantal kleinere volkskroegen sterk toe.
Meer en meer mensen uit de armere volksbuurten richtten hun voorkamer in als café om zo
een centje bij te verdienen. Vaak stond er een vrouw achter de toog, die het inkomen van
haar geregeld werkloze man aanvulde. In 1807 telde Brugge 283 drankhuizen. Een eeuw
later was dat gestegen tot 1296. Een op acht huizen was een café!
Concentraties waren te vinden langs de marktpleinen en de invalswegen of „poortstraten”.
Ook in de omgeving van de kazernes en de volkse Sint-Annawijk stikte het van de cafés.
Omstreeks 1900 lagen in de Langestraat 54 cafés, in de Vuldersstraat 32 en in de
Carmersstraat 30. De buurtbewoners zochten in het café op de hoek wat gezelligheid en
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ontspanning. Die waren er meestal niet in de bekrompen huisjes. Daar was weinig te
beleven.
In de 19de eeuw waren er dus gescheiden cafécircuits voor het volk en voor de hogere klasse.
Elk had zijn eigen geliefde bezigheden op café en verenigde zich in “maatschappijen”, die
vooral mensen van dezelfde stand samenbrachten. Ook de gegoede burgerij had dergelijke
verenigingen. Zo maakte de Gazette van Brugge zich in 1873 vrolijk dat de Société Littéraire
– die spottend de sociéte des millionaires werd genoemd – weinig aan literatuur toekomt
doordat de leden zich liever inlaten met schaken, kaarten, dominospel en biljarten. Zo weten
we meteen wat de meest populaire spelen waren bij de meer gegoede klasse.
Kaarten en andere gezelschapsspelen
In de gelagzaal van een herberg, een café of estaminet lagen vaak een aantal spelen ter
beschikking. Typisch aan een volkscafé is de kaartenhouder aan de muur. Het kaartspel is
vooral populair geworden vanaf de 17de eeuw door de verspreiding van goedkope, gedrukte
kaarten… Vaak werd er voor geld gespeeld, ondanks het verbod op kansspelen. Bij
verbouwingen in de keuken van Café Vlissinghe werden in de schouw een pakje oude, 18deeeuwse speelkaarten aangetroffen. Wellicht betreft het een bouwoffer om de huisgeesten
gunstig te stemmen. Ook elders in Vlaanderen en Duitsland zijn voorbeelden van het
inmetselen van speelkaarten aangetroffen.

Speelkaarten, aangetroffen in schouw van Café Vlissinghe

Een ander populair caféspel was het damspel. Het was al in de 16 de eeuw gekend als
‘scijfspel’ en was vooral geliefd bij de hogere klassen. In het begin van de 18de eeuw werd
het veel gespeeld in de koffiehuizen. Daarna brak het ook door in de gewone cafés. Veel
inboedelbeschrijvingen van herbergen vermelden “dambeerden”. Het schaken bleef iets
typisch voor de chiquere koffiehuizen.
Meer populair bij het gewone volk was het triktrakspel, vroeger “begamspel” genoemd.
Begam is afgeleid van de Engelse term backgammon. In boedelbeschrijvingen van herbergen
komen vaak begambeerden (borden) voor. In de 19de eeuw werden in Brugge
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begamwedstrijden georganiseerd in de herbergen. Dit was ook een traditie in Frans
Vlaanderen. De Gazette van Brugge van 20 januari 1841 publiceerde het reglement van zo’n
wedstrijd, die doorging in Café Craenenburg. Elke deelnemer betaalde een inschrijvingsgeld
van 1 fr. Een jury van vijf personen besliste in geval van geschillen. Er werden nummers
geloot. Elk onpaar nummer speelde tegen het volgende paar nummer. De verliezers gingen
eruit voor de volgende ronde. Wanneer één van de spelers vier partijen had gewonnen, was
de wedstrijd afgelopen.
Naast deze begamwedstrijden, werden ook dominowedstrijden georganiseerd. In herberg
De Kemel vond op 11 juli 1836 zo’n wedstrijd plaats met 100 deelnemers. Andere spelen die
je in een herberg aantrof, waren vogelpik, pietjesbak en de toptafel. In 1886 waren er in
Brugge minstens 6 verenigingen van “topslagers”. Je kan een echte Brugse toptafel vandaag
nog uitproberen in herberg “In de Zwarte Kat” in het Volkskundemuseum.

Brugse toptafel (Volkskundemuseum Brugge)

Bolspelen
Het meest populaire caféspel in de 19de eeuw was het bolspel. Er bestaan verschillende
regionale varianten met elk een eigen speelwijze en een eigen type van bollen. De
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Bruggelingen beoefenden vooral het wildebaanbollen, het pasbaanbollen en het gaaibollen.
Bij het wildebaan- en het pasbaanbollen rollen de spelers de platte bollen op een verharde
baan van 20 meter lang tot zo dicht mogelijk bij de “stake” of de “plume”. Bij twijfel komt de
passer op de proppen, om tot op de millimeter de afstand tussen de bol en de “stake” te
meten. De gaaibollers gebruiken kleinere bollen, die over een vlakke baan van 10 à 20 meter
naar een reeks pinnen of gaaien worden gerold. Die gaaien zijn bevestigd aan het einde van
een hellend vlak.

De bolders van café De Wilde Baan, 1937, Stadsarchief Brugge

In 1866 waren er in Brugge 41 boldersverenigingen: 24 pasbaanbolders-, 12 gaaibolders- en
5 wildebaanboldersverenigingen. Rond 1880 waren er al meer dan 100 verenigingen die zich
toelegden op het bolspel. Allen hadden hun stamplaats in een café.
Deze verenigingen of “maatschappijen” namen veel symboliek over van de oude gilden. Met
de Franse invasie in 1794, waren alle gilden afgeschaft. Maar de behoefte om zich te
verenigen bleef bestaan. De ambachtsgilden, de schuttersgilden, de rederijkerskamers, de
schermersgilde… kenmerkten zich oorspronkelijk door verticale solidariteitsbanden. Dit wil
zeggen dat de rijkere leden de armeren ondersteunden. De toetreding tot de gilden werd
doorheen de tijd echter meer en meer exlusief.
De caféverenigingen van de 19de eeuw waren meer horizontaal samengesteld: ze brachten
mensen samen van dezelfde stand. Net zoals de gilden, stelden zij eigen reglementen op
voor hun leden. Als er bijvoorbeeld werd gevloekt of iemand kwam te laat, moest hij een
boete betalen. Daarvoor hadden zij een boetebus. Ook het woordgebruik in de reglementen
doet denken aan de gilden: zo spraken de leden elkaar aan als confraters en bestond het
bestuur uit een hoofdman, een deken, een sire, een schatmeester, hofmeesters en baljuws.
De bolverenigingen en andere caféverenigingen hadden elk hun eigen vaandels of andere
eretekens. Zo stond in de Gazette van Brugge van 1 augustus 1866 dat er binnenkort in het
Hof van Plaisance een bolling zou plaatshebben, “tussen verscheidene verenigde
maatschappijen pasbaanbolders, die aldaar met hare vaandels en eremetalen zullen
verschijnen.” Sommige herbergen organiseerden jaarlijks een “sirebolling”, wat verwijst naar
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het siretornooi bij de schutters. De hof van het café werd dan mooi versierd en ’s avonds
mooi verlicht. Het eindigde altijd met een groot feest. En als één van de leden kwam te
overlijden, organiseerden sommige caféverenigingen een zielmis of waren zij zichtbaar
aanwezig op de uitvaartdienst.
Dit alles wekt de indruk dat de caféverenigingen een leemte invulden die was ontstaan met
het wegvallen van het sociale weefsel van de oude ambachten en andere gilden uit het
Ancien Regime.

Gaaiboldersmaatschappij “Maeckelaarsheerster”, omstreeks 1900 (Volkskundemuseum Brugge)

Boogschieten
Een ander populaire cafésport was boogschieten. Dit gebeurde meestal op de koer achter
het café. Een ordonnantie in 1779 verbood herbergiers om schietingen te organiseren. Dit
was het voorrecht van officieel erkende schuttersgilden. Maar dit verbod bleek in Brugge
niet erg opgevolgd te worden. Soms werden schietingen op straat georganiseerd. Dan
werden enkele kasseien opgebroken om een gaaipers of staande wip te plaatsen. Ook
herbergen organiseerden dergelijke “schietingsfeesten”.
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Biljarten
Het biljartspel zou teruggaan op een buitenspel vergelijkbaar met cricket en hockey. Koning
Lodewijk XI, koning van Frankrijk van 1461 tot 1483, was een fervent biljarter. Hij zou gezegd
hebben: “Aie, mes reins vont-ils m'obliger à renoncer à jouer au jeu de boules ? ça jamais !
Plutôt me faire installer un terrain sur une table”. (“Ai, gaat mijn onderrug mij verplichten om
af te zien van het ballenspel? Dat nooit ! Dan laat ik een terrein op een tafel plaatsen”) Alzo
liet hij de eerste biljartafel vervaardigen. Ze bestond uit een houten blad, bedekt met een
fijn laken en voorzien van lederen opstaande banden. De biljarttafel zoals we die heden ten
dage kennen zou dus van Franse oorsprong zijn, en zou uit de vijftiende eeuw dateren.
Biljart bleef lange tijd een elitespel. Pas in de 18de eeuw kende het biljartspel een doorbraak
in de herbergen. Fons Theerens vond 26 advertenties terug waarbij een biljarttafel werd
verhuurd of verkocht door een herberg, tijdens de eerste helft van de 19de eeuw. Dit wijst
erop dat het een populaire cafésport was geworden.
Kansspelen
In cafés werd ook aardig gegokt, ondanks het verbod op kansspelen, dat Filips IV in 1699
uitvaardigde. Vooral het kaarten en dobbelen voor geld was erg in trek. In 1787 werd de
politie verplicht om de dobbelaars op de Vrijdagmarkt uiteen te jagen, onder gejouw van de
omstaanders.
Een ander populair gokspel was het anker- en zonspel. Het spel bestond uit een spelbord en
drie dobbelstenen of teerlingen, met daarop dezelfde symbolen afgebeeld. Spelers zetten
geld in op een van de symbolen en wierpen vervolgens met de drie dobbelstenen. Wie
bijvoorbeeld twee keer het symbool van de zon gooide en er was 2 frank op dit symbool
ingezet, dan won hij tweemaal de inzet, hetzij 4 frank. Het spelbord bestond vaak uit twee
stukjes plank, die met een scharnier aan elkaar waren bevestigd. Als de „champetter”
passeerde, kon het spelbord snel worden toegeklapt en opgeborgen.
De enige toegestane vorm van gokken was een loterij. Voor veel herbergiers was dit een
winstgevende bezigheid. Vanaf de 19de eeuw zijn er veel advertenties met aankondigingen
van loterijen. De trekking vond plaats als alle loten waren verkocht. De prijzen liepen sterk
uiteen: men kon een horloge winnen, een paard, een piano, een biljarttafel, een diamanten
kruis…
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Anker- en zonspel (Volkskundemuseum Brugge)

Rokersclubs
Op het einde van de 19de eeuw zijn de rokersclub een rage. Zij richtten wedstrijden in
waarbij de deelnemers om ter langst bleven roken met drie of vier gram tabak zonder dat
het vuur uitdoofde. Er waren in Brugge verschillende rokersmaatschappijen, waaronder de
Brugsche Rookersclub met stamlokaal in Café Craenenbrug. Zoals op de foto is te zien, gaat
het duidelijk om een vereniging van deftige lui. In vele cafés was er ook een pijpenrek.

“Brugsche Rookersclub” voor hun lokaal in Café Craenenburg, omstreeks 1900 (Volkskundemuseum Brugge)
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Spaarkas
Nog een typische cafétraditie in de 19de eeuw was het kroegsparen. In veel herbergen was er
een spaarmaatschappij gevestigd. De leden deponeerden op geregelde tijdstippen enkele
spaarcenten in het spaarbakje. De kasmeester verzamelde het geld en ging ermee naar een
of andere instelling: het postkantoor, de A.S.L.K. (°1865) waar het geld intrest opbracht. Met
het verzamelde geld werd dan jaarlijks een feestje of een excursie georganiseerd.

Alfons Mortier (“Fondje”) wordt gevierd als 10 jaar voorzitter van
Spaarmaatschappij De Werkende Bijen, 1957 (Volkskundemuseum Brugge)

Muziek en dansen
Tijdens de kermis, met de wijkfeesten, bij huwelijken en andere feestelijkheden werd er
gedanst in de cafés. Ook de Heilige Bloedprocessie was een ideale gelegenheid om
danspartijen te organiseren. Het dansen mocht wel pas beginnen nadat de processie was
voorbijgetrokken. In 1912 gaf het Brugse stadsbestuur zijn officiële toestemming voor niet
minder dan 703 danspartijen, waarvan de meeste in een café of bijhorend zaaltje.
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Een doorn in het oog van de pastoors waren de gemengde danspartijen voor jongeren. De
Kerk had daar zelfs een eigen woord voor bedacht: “labaïsme”. Na het Concilie van Trente
(1545-1563) voerden de pastoors een ware kruistocht tegen deze zonde. In de loop van de
achttiende eeuw milderde de houding van de Kerk, maar de argwaan bleef nog lang bestaan.
Om te kunnen dansen, moest er natuurlijk muziek zijn. Vóór 1850 was de viool hét caféinstrument bij uitstek. Daarna werd de verscheidenheid aan instrumenten groter: piano,
draaiorgel, orchestrion (mechanische orgel), accordeon… In 1913 hadden zeven Brugse cafés
een pianola als vast instrument. In de herberg van het Volkskundemuseum staat een
zeldzaam bewaard exemplaar uit 1910. De muziek is vastgelegd in rollen van papier met
gaatjes, vergelijkbaar met de boeken van een draaiorgel. Via een pneumatisch systeem
speelt de piano vanzelf.
Tegelijk met de pianola kwam de grammofoon tot ontwikkeling. Achttien cafés in Brugge
hebben in 1913 een fonograaf, de voorloper van de grammofoon. Vanaf 1950 deden de
eerste jukeboxen hun intrede in het Brugse uitgaansleven.

Dansen op café, verz. Alex Calmeyn
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Café chantant
Vanaf de jaren 1850 deed een nieuwe vorm van volksvermaak zijn intrede in de Brugse
cafés: de café-chantant. Dit fenomeen kwam overgewaaid uit Parijs. Daar kenden de café
chantants al succes in de tweede helft van de 18de eeuw. Meestal was er een pianist en
iemand die zong: een bekend refreintje of een zelfgemaakt liedje met een refrein dat
gemakkelijk mee te zingen is. De aanwezige klanten zongen dit refrein dan mee.
Vooral vanaf de jaren 1870 werd het café chantant enorm populair in Brugge. Willy
Lustenhouwer schreef hierover een boek, met meer dan 200 oude volksliedjes die hij bij
bejaarden was gaan optekenen: liefdesliedjes, liederen over actuele en historische
gebeurtenissen en vooral veel kluchtliederen. Sommige volkszangers verkleedden zich en
maakten er een hele komische sketch van.
De burgerij keek neer op deze café chantants, die vooral populair waren bij de volksklassen.
Zij vonden de liedjes te brutaal en te boertig en niet goed voor de opvoeding van de
jongeren. Zij vonden het maar niets dat jongens en meisjes, mannen en vrouwen elkaar
uitdaagden terwijl ze seksueel getinte liedjes zongen. Willy Lustenhouwer zag dit anders: “In
dit sombere bestaan vormden de talrijke kleine buurtcafés de enige lichtpunten waar zij
terecht konden om hun kommer en tegenspoed te vergeten. Dat kleine cafeetje was de
'uitlaatklep' waar ze hun opgekropt gemoed even konden luchten.”
Deze woorden vormen ook een mooie afsluiter voor dit artikel.

Muzikanten Eddy Burssens en Gaston Verhaeghe dollen in café Het Brugsche Vrije, verz. Alex Calmeyn
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6. Op de boekenplank

JAARBOEK VOLKSKUNDE WEST-VLAANDEREN 2012
€ 20 INCL. VERZENDINGSKOSTEN (alleen geldig in België)
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8. Lidmaatschap Volkskunde West-Vlaanderen

Sinds 2014 is 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. Er is geen lidgeld verschuldigd. Inschrijven
kan steeds via volkskunde.westvlaanderen@gmail.com. Indien kennissen of familieleden
geïnteresseerd zijn, mogen zij zich eveneens steeds inschrijven. Indien u zich op een bepaald
moment toch wenst uit te schrijven, dan volstaat een berichtje via hetzelfde e-mailadres.

9. Colofon

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