
Volksdevotie

Naar aanleiding van de publicatie Remedies tegen donder en bliksem 
in Aan de Schreve, jrg. XLVI,  2016/2

Kwartaalschrift 2017/4 – v.u. Onzen Heertje, erfgoedvereniging vzw.
Doornstraat 11A, 8970 POPERINGE.

Afb.: Het handje tegen het Boze Oog, de
Hamsa, die joden delen met moslims.

Als typisch joods komt het nog
geregeld voor als een getekend
amulet, gedrukt op een T-shirt, als
protectie tegen Lilith, de verstoten
vrouw van Adam, die haar
verachting voor de nakomelingen
van Eva niet kan verstoppen. Voor
de meeste joden behoren deze
uitingen  tot de folklore.

Meer religieus - vergelijkbaar met
het kruisbeeld bij katholieken – is
de Mezoeza, een stukje perkament
met teksten uit het boek
Deuteronomium, vervat in een
kunstig hulsje van hout, zilver of
blik dat op driekwart van de
rechter deurpost wordt bevestigd,
een beetje schuin, opdat de
bovenkant naar binnen wijst. Als
het over zuiver volksgeloof gaat:
het niet meten van een baby,
omdat men dan tevens het
doodskistje zou meten, is onder
joden net als bij christenen pas sinds kort verleden tijd.

Zo zie je maar volksgeloof is des mensens.
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Religie en superstitie

VOLKSGELOOF

HEKSEN EN DE MARE

Heksen en zondebokken

Toen we jaren terug de heksen1 in Poperinge bestudeerden waren we er al van 
overtuigd dat Heksenwaan des mensens is. Het ligt in de mens om een 
zondebok te zoeken. Wanneer we het boek van Girard2 hebben gelezen dan 
werd het mechanisme nog duidelijker. Theoretisch heeft René Noël Girard zeker 
één punt.
De massahysterie bestaat. Wat de mimetische of universele waarde van zijn 

verklaringen bewijst of betekent laten we in het
midden. We weten ook hoe sterk de 
vernietiging van zo’n proces kan zijn. De shoa 
en de criminaliteit van opgezweepte volksraad- 
of persprocessen is vaak niet af te remmen. 
Maar om nu alle vermeende of spontane 
handelingen vanuit een of ander geloof 
vreemd, of minstens onredelijk te vinden daar 
mogen we als onderzoeker niet in trappen.

Als er dingen misgaan wordt er al gauw naar 
een zondebok gezocht: iemand die we de 
schuld kunnen geven. Het zogenaamde zwarte 
schaap in de familie krijgt een soortgelijke rol 
toebedeeld. De beschuldigers kunnen zich, door
de schuld bij anderen te leggen, koesteren in 
een vals gevoel van onschuld. Psychologisch 
gezien is het aanwijzen van zondebokken 
echter een vorm van ontkennen van de eigen 
schaduw - en die wordt dan op anderen 
geprojecteerd.

Voorpagina van het boek 1519 met compilatus
samengebrachte principe voor de veroordeling non

tamen, niet enkel ten nutte, utilis, maar noodzakelijk, necessarius. Uitgegeven door de orde
van de predikheren.

1 Hekserij en heksenproces te Poperinge, Aan de Schreve VII/2/1-18.

2 Het woord zondebok is waarschijnlijk het meest bekend in zijn figuurlijke betekenis van de onschuldige 
die voor ander mans problemen opdraait en/of waar anderen zich op afreageren. Het woord haalt 
Girard uit Leviticus 16:8. Bij de oude Israëlieten was het de bok die de woestijn werd ingejaagd, nadat 
hij met al de ongerechtigheden van het volk was beladen; (fig.) de persoon op wie anderen hun schuld 
werpen, of die het gestadig voorwerp van hun plagerijen en beschimpingen is: hij is altijd de zondebok 
van 't gezelschap; een zondebok zoeken; als zondebok fungeren is een verwijzing naar Leviticus 16: 
21: Aäron legt zijn beide handen op de kop van een levende bok, belijdt over hem alle zonden Israëls 
en jaagt het dier vervolgens de woestijn in.
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We draaien een rad voor onze ogen. We zien de balk niet in ons eigen.. maar de
splinter in het oog van de andere.

Er zijn echter ook mensen die zich juist met die zondebokschaduw identificeren 
en zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de verdrongen 
schaduwkwaliteiten van anderen. Dat leidt maar al te vaak tot zelfafwijzing en 
tot gedrag dat ten diepste gemotiveerd wordt door gevoelens van schuld en 
schaamte. Dat is dan is de tegenpool.

De voering van ons geweten, het strijdperk van goed en kwaad, is door de 
mens vaak – een illusie – bezworen door de tegenstander, de diabolos (die 
verstrooit, de vader van de leugen), de duivel, het kwaad of te vluchten, of te 
zoeken in de andere. De techniek om die satan (tegenstander=andere) te 
neutraliseren is vaak gezocht door hem te benoemen.

Men was heel vindrijk in beschrijvende en minder herkenbare naamgevingen en
personificaties: De misvormde heks, op de preekstoel de beeldschone 
verleidster, ze wilden de serieuze gelovige naar de hel lokken. Bad girls go 
everwhere.

Heksen moesten met vuur gezuiverd worden. Als antipool van het doopsel 
werden ze met de waterproef getest op hun duivels gehalte.

Uit Entgen Luyten († 1674) - Het laatste Nederlandse slachtoffer van de heksenvervolgingen – 
voorstelling van de heksensabbat.
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Bedreigingen

Wie is niet op zijn hoede als hij zich bedreigd voelt door storm of vuur. Beeldt u 
zich maar even in dat u in het bos woont en rondom door vuur bedreigd bent. 
Als iemand je een middeltje kan aanreiken om U daartegen te weren. Het mag 
wel wat kosten.
De beveiligingskabouters van de ICTbranche komen om de haverklap met 
verhalen van 360 graden camerabeveiliging. In het bewuste artikel hoger 
aangegeven vertrekt men vanuit de donder3.

Maar als kritische burger weten we dat er meer fatale boosdoeners, 
bedreigingen van een bovenmenselijke boosheid, bestaan. En waren onze 
voorouders dan zo dwaas om bij de religie aan te kloppen.

Religie, godsverbonden leven, God als partner – dat is ten gronde – gods-
dienst.
Het palmtakje, waar je in processie mee opgetrokken bent om Lauda Sion te 
zingen zat in die gedachtengang. Waarom zou die zachtaardige Koning die in de
stad van de vrede, Jerusalem, door U en jouw gezelschap werd ingehaald niet 

3 Ook Luther wijdt zijn bekering aan een donder en bliksemverhaal.
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helpen. Trouwens Meneer pastoor die had in illo tempore wat meer 
zeggenschap.

Om huis en vee te beschermen tegen blikseminslag raadde de periferie in de 
Kerk4 verschillende middelen aan, die helemaal niet duur en zeer efficiënt 
waren. Er was wel altijd een gebedje, een (tover?) formule aan verbonden. De 
ijverige prediker wou op deze wijze de gelovige verheffen, tot religieuze 
gevoelens brengen.

In de religieuze context werd alle kwaad op de satan geprojecteerd: de duivel 
en zijn pomperijen.

Vanuit het evangelie van Johannes In het begin .. was het woord het licht voor 
de mensen en in het Genesisverhaal: God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was 
licht probeerde de goede dorpspastoor van Krombeke mensen het stuk uit het 
Evangelie van Johannes mee te geven.

We vergeten bij al die fenomenen de bijsluiter te lezen. Ook het gebed van 
Keizer Karel hield veel therapeutische healing
in.

In de literatuur rond het gebruik van het
Laatste evangelie5 lezen we dat de proloog
van het Johannes evangelie bijzonder
krachtig was. Het werd – aldus die bronnen
(salvo justo) – gelezen omdat de pastoor als
hij zich omkeerde zou zien wie in de kerk 
heks was. De duivelse krachten in hen
zouden met hun reacties de lector van dit
evangelie hun ongenoegen tonen. Of de
pastoor van Proven dat na de oorlog wist dat
hebben we hier noch  tussen noch op de
lijnen geschreven. Wat we wel duidelijk zien is
dat hier het licht tegenover de duisternis
wordt geplaatst.

De mare

Bangmakende figuren of wezens functioneren
nu wel anders. Maar in de zg. pre-

4 We lazen in Aan de Schreve de zin anders geformuleerd. DE kerk zou middelen uitgeschreven hebben 
om zich tegen bliksem te beschermen. We stellen het anders voor. De kerk – in zijn encyclieken – heeft 
nooit een magisch register gepubliceerd. Zelfs het aflaten boek belooft geen tijdelijke (ondermaanse) 
genaden. Het primaatschap is enkel verbonden met een duidelijke visie over het economaat van het 
bovenaardse. De Heilige stoel heeft in zijn palmares enkel hemelse schatten.

5 Die nog misdienaar is geweest die weet dat voor het concilie het evangelieboek werd verplaatst van de 
ene naar de andere kant omdat op het einde ook dat Laatste evangelie werd gelezen. In andere kerken 
stond dat laatste evangelie op een van de canonborden.
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rationalistische tijd waren zo’n figuren vaak misplaatst pedagogisch gebruikt. 
We komen hier terug op die schaamte en schuld reeds vernoemd.

Het is wellicht te gemakkelijk met techniek en wetenschap het rationalisme zo 
te verheffen dat de mens geen mythen meer nodig zal hebben. Het is  niet onze
overtuiging dat de demythologisering alle menselijke strijd zal op-lossen. In dat 
verband zijn we volgeling van de theorie dat we moeten komen tot een tweede 
naïviteit.

Gelovigen moeten niet gelovig worden vanuit de angst. De mare bestaat niet. 
Maar nachtmerries6 die zijn nog niet allemaal naar de eeuwige jachtvelden 
gevlucht.

Als de ouders het sprookje van roodkapje in het bos – waar ook de heks woont 
– over de boze wolf spreken dan zit hier een realiteit achter die men – zeker 
toen – op geen betere manier kon suggereren. Als onze tijd er betere 
hanteringen voor heeft. O.K. dan.

MAGIE VS. RITUS

Palm en gewijd water: verlengde ritus

Het palmtakje had zo meerdere functies. Het kon in het veld voorspoed 
brengen. Inderdaad – als je daarbij iets van de gebruiksaanwijzing af wist – dan
zette je een takje op iedere hoek van het veld. In huis was het inderdaad meer 
bedoeld tegen bliksem en donder. Hier was de bijsluiter ook voor ingewijden 
voorzien van een aantal spreuken of schietgebeden en om de ruimte te 

sacraliseren gebruikte men hiertoe wijwater.

Het wijwater was tweeërlei krachtig. Water uit 
bepaalde bronnen is altijd  verbonden geweest met het
bronwater, het grondwater, hemelwater dat reiner 
bleek te zijn dan het zoutwater. Denk maar aan de 
zoutzuilen van de Dode Zee en ook de dooprituelen bij 
meerdere volkeren waren verbonden met het 
scheppingsidee. God scheidde de wateren7.

Dat DE kerk hier het doopwater aan verbond was niet 
de algemene kennis van de gelovige. Maar dat het 
gewijd water was dat men toen verspreidde daar zat 
wel het sacrale enigszins magische idee in.

Het wijwater werd gewijd om in het doopselsacrament 
te dienen als symbool van de onderdompeling. Daar 
was de visu niet zoveel meer van over. Daarom dacht 
de niet zo theologisch geschoolde goegemeente dat 

6 Kokkemare en cauchemar zie o.c. Aan de Schreve.

7 Gen. 1: 6-8.
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dopen een vorm van afwassen betekende. De theologie van de erfzonde hielp in
dat perspectief.
Het idee van door de Jordaan gaan en het beloofde land ingaan was voor de 
exegetische meer geschoolde gelovige. En Paulus’ sterven met Christus dat was
voor Paulinische top-theologen8.

Op paaszaterdag – vanouds de tijd waarop de nieuw gedoopte zeg maar, de 
bekeerling werd gedoopt – wijdde men water. Dit gebruik is nog gangbaar. Het 
wijden van het water werd preconciliair zeer kwantitatief gedacht. Kerkelijk ziet 
men het nu spiritueler. Bij wijze van spreken werd het gewijd water spaarzaam 
geconserveerd. Nu echter weet men dat de kerk toelaat dat het wijwater wordt 
versneden. Het kruisteken dat men maakt wanneer men de kerk betreedt is 
oorspronkelijk bedoeld om op zijn doopbelofte te denken. Wie nog na het 
Vaticaans concilie de tekst mee bad bij de doopbelofte die herinnert zich ook de 
woorden die we al gebruikten Ik verzaak aan de duivel en zijn pomperijen. 
Kunnen we het onze voorvaderen kwalijk nemen dat ze met dit gewijd water de
duivel en het kwaad bezworen.

Dat de liturgie de huidige gelovige niet aanzet om het aan magie grenzend 
gebaar te stellen en de palm aan de hoeken
van het veld te planten is duidelijk in de
teksten die op palmzondag worden
meegegeven. De buxus plant – die de palm
van Palestina vervangt – is dankbaar om zijn
altijd groene uitzicht. Palmzondag neemt de
zege vooraf – voor de Lijdensweek.
Palmzondag zong: Lauda Sion. Verheug U om
het nieuwe Jerusalem.

Op de altijd terugkerende magie die men aan
het kruis kan verbinden komen we nog verder
terug. Maar met dit palmtakje heeft men vaak
de grens van de magie overschreden of
althans is men heel in de buurt
gestationneerd.

Het bidsnoer van de moslim

Processies waren ommegangen rond een gebied dat men ter bescherming met 
de heilige of vroeger nog met amuletten of de totem inpalmde. Er zijn meerdere
riten onder alle volkeren bekend die via handelingen onder de leiding van de go 
between tussen de godheid en de bevolking bescherming zochten via het ritueel
van de optocht of rondgang. Deze ritus nam universele vormen aan. Waarom 
gaat de mens op bedevaart? Waarom gaat de moslim naar Mekka? De koning 

8  Filippenzen 1:21 voor mij is leven Christus en sterven winst De gedachte dat sterven winst is, ontleent 
Paulus aan de Griekse wereld. Meerdere klassieke auteurs hebben zich in die zin uitgelaten. Paulus gaat
ervan uit dat hij na zijn dood bij Christus zal zijn en beschouwt dat als ‘winst’ ten opzichte van de 
situatie waarin hij schrijft. Elders (in Galaten 2:20) typeert hij zijn leven als zozeer vervuld van Christus
dat hij niet meer zélf leeft, maar Christus in hem. Romeinen 6:3 parafraseert Alles wat we zijn, we zijn 
het in Christus, onze plaatsvervanger, zoals onze doop dat ook laat zien: gestorven (v. 3), begraven en
opgestaan (v. 4). Door de dood van Christus zijn wij ook dood voor de wet (7:4).
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moest een parcours afleggen opdat zijn onderdanen ook zouden voorspoed 
kennen in het nieuwe jaar. Een spotkoning moest sterven opdat volk en land 
zouden in kracht het nieuwe jaar in gaan9. Waarom zijn snoeren met kralen of 
trommels handig bij het bidden zowel voor moslim, hindoe als katholieken.

Rituelen bestonden vooraf. De mythen zijn achteraf ontstaan schrijft de 
wetenschap. We kunnen het ons goed inbeelden. Wij hebben allemaal 
handelingen, die we pas achteraf uitleggen maar die ons in ons probleemloos 
functioneren helpen en onze zingeving – ons thuis voelen – ondersteunen.

Magie op de rand van de ritus

Het gebed en de schietgebedjes als ze ons aangeleerd zijn dan komen die 
zomaar. Bijgod, biegod… God van ‘n hogen 
hemel.

Dat palmtakje planten is als ‘t ware een 
verlengstuk op het liturgisch gebeuren. Het 
ritueel deinde uit. De ritus in de kerk werd – 
we willen niemand kwetsen – magisch10.

In dezelfde orde zijn de schietgebeden en de
aanroepingen waar aflaten aan verbonden 
zijn van oorsprong, delen uit kerkelijke of 
Bijbelse teksten, psalmen of litanieën. Het 
zou nog harder klinken als we hier het woord
magisch gebruiken. Al zijn bepaalde mensen 
in hun perceptie daar heel dicht bij.

Oudere mensen kennen het woord 
superstitie11. Modernere vertaling zetten het 
onder bijgeloof, waangeloof. Om het even 
hoe we het woord vertalen we komen uit bij:
wat er bij het normaal geachte geloof 
bovenop wordt aangenomen, m.a.w. niet 
strikt verplicht. Deze invulling kan beide 
wegen opgaan. Het kan aanzien worden als 

een upgrade, maar het kan ook overtollig zijn, niet van toepassing. Een 

9 Deze spotkoning is bekend uit de Babylonische cultuur. Maar ook uit de Saturnaliën met bijhorend 
wegvallen van het onderscheid tussen knecht en meester. Het gegeven doet ons denken op het vieren 
van het feest van Onnozele kinderen in de kloostergemeenschappen waar de rollen van overste en 
onderdaan voor een dag werden omgekeerd. Vondel kende het fenomeen en verbond het zonder 
verwijzing naar Jezus als spotkoning. In een artikel van Aan de Schreve (Een andere visie op meester 
GHYBE, XLVII, 2017, p. 23)  waar men een ander zicht op GHYBE probeert uit te tekenen verwijst men 
naar de spotbisschop. Het feit dat veel van die fenomenen met het feest van Onnozele kinderen te 
maken heeft is wellicht precies omwille van die Babylonische spotkoning rond het nieuwe jaar.

10 We willen niet ingaan op zwarte en witte magie, omdat het woord magie zelf al heel wat intonaties en 
niveaus heeft.

11 Uit de ethymologiebank:  superstitie [bijgeloof] {ca. 1540} < frans superstition < latijn superstitionem,
4de nv. van superstitio [bijgeloof, eig.: het stilstaan bij (in verwondering)], van supersistere [gaan staan
bovenop], van super [boven] + sistere [zich plaatsen, blijven staan] (vgl. subsisteren).
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bekende houding lost het dan op met te zeggen schaadt het niet dan baat het 
(misschien).

Veel van die gebruiken, ook rond Gods heiligen, zijn door de protestantse 
broeders niet als bijgeloof maar als afgoderij aanzien. Omwille van het unieke 
middelaarschap van Christus zijn alle heiligen en hun recepten niet aan hen 
besteed.

Ze gaan uit van het feit dat de heiligen en hun volmachten niet samengaan met
de ene, heilige weg van het sola Scriptura principe. Ons geloof in die Ene God 
kan ook niet toelaten dat we Hem zouden kunnen voor onze kar spannen of op 
een of andere manier dwingen. Dat is wat er gebeurt wanneer ritussen of 
gebruiken ervan uitgaan dat God niet anders kan dan op jouw verlangen 
ingaan. En dan maken de mensen die magie beoefenen een onderscheid in 
witte magie en zwarte magie (kwaad verrichten met magische krachten via de 
godheid of duivelse machten). In het spectrum van deze studie vinden we deze 
opdeling niet vruchtbaar. Rituelen worden angstwekkend wanneer ze opgevat 
worden als magie. Riten die zo strak zijn ingekaderd dat men woordelijk 
angstvallig het schema moet doorlopen voeden angstvalligheid en 
scrupulositeit. De vermeende macht wordt onmacht en onzekerheid. Terwijl 
vertrouwde ontvankelijkheid geborgenheid en welgevoelen (welness?) 
meebrengt.

Vele gebruiken, zoals ook het gebed van Keizer Karel had als inhoud wel dit 
buigende om bermhertigheid. Maar de gelovige zag er meer een verzekering in.
De randliteratuur gaf aanleiding om er magisch mee om te gaan. De tijd van 
Keizer Karel was beladen met het koortsachtig zoeken naar uiteindelijk in de 
hemel geraken. Het dispuut daarrond uitte zich in de twist rond de aflaten 
waarmee men de hemel kon verdienen enerzijds en de nieuwgezinde stelling 
anderszijds voorhoudt: de hemel daar heeft God al de poorten van opengezet 
aan de mens nu om zich te bekeren om Gods project te volgen.

Door Luther’s kritiek op de aflatenhandel had de kerkelijke contrareformatie de 
misbruiken in de aflatenhandel wat afgeremd. Het lucratieve idee om 
aflaatbrieven te verkopen werd uitgezuiverd. Het concilie van Trente verplichtte 
de seminariestudies aan de priesterstudenten. De Rooms Katholieke kerk 
bouwde hiermee een theologisch sterk canonisch en juridisch geconditioneerd 
kerkidee uit.

Luther werd gerestaureerd. Het krachtig Gebed van Keizer Karel ten spijt zag 
men met het Vaticaans Concilie meer en meer dat genade en heil geen verkoop-
artikel of oerwoud recept is.

ledere gelovig, ook ongelovige, wordt wel eens geconfronteerd met gevaarlijke 
of problematische situaties. Het Gebed van Keizer Karel is zo’n typisch instant 
hebbedingetje voor de lichtgelovige. We houden eraan de nadruk te leggen op 
de lightvorm van dit geloof.
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We kozen ter illustratie de de wat gemoderniseerde tekst. De vijftien verschillend euitgave die
we in de verzameling van Onzen Heertje hebben vermelden als drukkers naast Dupont,

Poperinge, Boudry Ieper, Ch. Temperman, Meenenstraat 23, Ieper, J.D. Van Paemel, Lange
Violettestraat 21, Gent(? Is niet vermeld), D. Mespelaere-Denys, Moorslede. Bij sommige is er

letterlijk bij vermeld dat het om een gewijd prentje gaat.

EEN GEBEDJE EN EEN KAARSJE

BIDDEN ADEMHALING VAN DE ZIEL

Geloof wordt gevoed in het gebed. Maar precies de attitude rond gebed 
(formulegebed) was in de vorige eeuwen duidelijk geinstrumentaliseerd. Tot in 
de sacramentenleer was geruisloos een bepaalde vorm van tovenarij 
ingeslopen. Wie hoorde niet karikaturen als op het einde van zijn leven een 
serieuze biecht en je bent sowieso in hemel. En hoe vlot wordt nog gebeden en 
in het uur van onze dood.
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Het instrumentaliseren van de ritus, het rubrieken fanatisme bracht mee dat 
men dacht dat hoe perfecter men de regels volgde hoe dwingender het gebed 
(//de magie) was. Deze visie werd gecounterd door de idee van de volmacht, de
wijding die jurisdictie gaf. Zo is de duivelbezweerder als ambt door de kerk nog 
altijd levend. Daar is filmisch ook wat rond geweven met The exorcist en de kg. 
tomato-ketchup die er voor nodig waren behoren bij het spectakel er rond.

Het woord hocuspocus is een knipoog naar de dubbele bodem. Het woord zou 
een verbastering zijn van het Hoc est corpus meum: De Latijnse woorden die 
aan de consecratie in het misoffer preconciliair bekend waren. De goe gemeente
was met het Latijn enkel oppervlakkig bekend. Ho-cu-po-cus werd de 
klanknabootsing die verwees naar woorden en handelingen die quasi (salvo 
reverentia) toverden.

Het kan inderdaad voor de hedendaagse mens aanzien worden als een 
universele onwetendheid van de gelovige gemeente, die vanuit ongeletterdheid,
alles geloofde wat men voorhield.

Maar dan houden wij achter de hand dat de hedendaagse mens een onstilbare 
honger heeft naar op het randje onzinnige lust- en goesting dovende remmers 
en blockers om burn out en het ontbreken van zingeving te compenseren. Het is
hoogmoed wanneer de mens in  zijn rationalisme denkt dat hij alles aan kan. 
Gedompeld in het individualisme en zonder
netwerken en vangnetten moeten leven
roept en riep de mens  om een sluitende
pakket: het aloude grote verhaal.
In de reactie tegen dat grote verhaal heeft
het postmodernisme ons geholpen om de
ingeslopen magische woekercellen eruit te
wippen.

Als we het niet over ziel hebben omdat we
van Griekse toestanden af willen dan is er
nog de rede die ons om zingeving vraagt.
Sartre  schrijft in zijn losgeslagen boot we
zijn ingescheept en pest of geen pest, zin
of geen zin l’enfer c’est l’autre12. Als we
geen herder zijn – met Heidegger op visite
– van het zijn dan stelt dat hele bestaan
ons toch vragen en zoekt de homo sapiens
de zin in zijn vragend-bestaan.

Afbeelding Onze Heertje SAP 009051004 A. J.
Heydreicx, devotieprent, Anwterpen 1700.

Heel wat volkeren kenden offers, een kaarsje. Ex voto’s  vinden we in alle 
religies. Meditatie en vormen van monikkengemeenschappen, het ora et labora 
zijn zovele zoekende uitingen geweest van pieuze maar serieuze pogingen om 
12 Livinas ziet het anders en komt via de andere bij de Andere.
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met de hemel akkoord te geraken. En het waren bij lange niet allemaal nep- of 
toverclubs. De ene gemeenschap al intellectueler (vrijmetselaars loges) en 
studiegerichter (roze kruisers) dan de andere. Er waren er die het zochten in de
inkeer (slotkloosters) en anderen vonden het in de inzet (Missies en dokter of 
piloten zonder grenzen).

Aflaat en gebed

De correctie op de aflatenbrieven die om geld de hemel lieten kopen werden 
althans op de rand druk uitgerold. We kennen allemaal wel de schietgebeden en
korte zinnetjes die aflaten gul en in onvoorstelbare maten en gewichten 
uitdeelden.

Men deed beroep op de quadragenen, 40 dagen naar de maatstaf van de 
vastenperioden – quatertemperperiodes. Deze inkledingen waren heel 
eenvoudig. Het waren kortingen op de vagevuurstraf. In dagen te berekenen en
te vermenigvuldigen 7x 7 quadragen bv. Over die aflaten brengen we 
uitvoeriger uitleg in een bijdrage aan SAPpig digitaal in verband met de 
doodsprentjes13.

Na Trente bleef de kerk (hier gaat het wel om de kerk als instituut) het lost 
paradise begrip opvullen en de duisternis van de toekomst na de dood invullen 
met wat – volgens het christendom – door Christus is toegezegd aan het 
Petrusambt (althans voor de Rooms Katholiek) – onder bepaalde voorwaarden 
uit te delen.

Portiuncula

We gaan hier even in op het bekende fenomeen van het persjoenkelen, de 
portiuncula als ritueel (met voorgeschreven en gespecificeerde handelingen), 
een allerzielengebruik dat vrijwel verdwenen is, maar als rustbrengend en 
religie bevorderend ervaren werd door de gebruiker.

Dit ritueel gebeuren verbonden aan de voorouders, en verbonden aan de 
liturgie van Allerzielen14. Hier hebben we te maken met het fenomeen dat ligt in
de lijn van naar Mekka gaan, naar compostella of naar Lourdes. Dit de 
portiuncula was in het begin enkel verbonden met de bedevaart naar 
Portiuncula: de kerk van Maria der Engelen.
Het werd in het algemeen niet ervaren als superstitie of bijgeloof. Het 
functionneerde in de binding met de voorouders. Die binding is bij bij vele 
volkeren op allerlei manieren ingekleurd.

13 Over dit onderwerp verschijnt een artikel op de website van de vrienden van het Poperings Archief 
i.v.m. aflaten. Het artikel gaat uitvoerig in op de volle aflaat. Zie ook prent op blz. 8.

14 Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Na Allerheiligen (het 
herontdekte halloween?) worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De 
nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. De kerkelijke voorzienigheid bedacht de gelovige met een 
bekende ritus waar hier uitvoerige r wordt op ingegaan.
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Franciscus van Assisii

Op het prentje kun je de oorspronkelijke uitleg van de portiuncula die aan 
Franciscus van Assisië wordt toegeschreven nalezen.

Portiuncula ligt ongeveer drie kilometer beneden Assisi. In 1045 werd de kapel 
voor het eerst vermeld. Franciscus heeft de vervallen kapel eigenhandig 
gerestaureerd. De officiële naam ervan is Santa Maria degli Angeli, net als de 
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basiliek, die er vanaf 1569 in opdracht van paus Pius IV overheen gebouwd 
werd. De basiliek kwam pas ruim honderd jaar later – in 1679 – gereed. 
Portiuncula is het verkleinwoord van portio, een stuk land. Het woord betekent 
derhalve een klein stukje land.

Het recentste gebruik is een verdere toepassing van de pauselijke aflaat die aan
Franciscus werd verleend als caput et mater15 

Op de religio markt groeide zo stilaan de niet meer zo bekende opdeling. 
Protestanten die verkochten geen verdiensten omdat je als verloste mens niets 
aan die genadeschat nl. de verzoening door Christus met de Vader kon 
aanvullen. Geen dag of quadrageen moest naar je toe trekken. Dankbaarheid 
roept wel op om goed te zijn. De Rooms katholieke leer was pedagogisch 
bedacht op medewerken aan dat herstel van de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde. Zo stimuleerde men de goede werken: lichamelijke en goede werken. 
Misschien ken  je ze nog uit de catechismus.

De medewerkers die hadden daar de ambtelijke en juridische macht toe 
(uitschrijven van deelname door de kerk, excommunicatie) en de functie van 
middelaar (het priesterschap ook het priesterschap van de gelovige16).

In deze struggle for life/grace lagen de percepties rond gebed toch sterk uit 
mekaar.

Gebed en gebed.

Bidden of mediteren om iets te verkrijgen, voor jezelf of voor anderen. Klinkt 
vertrouwd? Sommige auteurs noemen het smeekgebed het startpunt van élk 
gebed: je vertrouwt je meest concrete en actuele zorgen toe. Zo blijft je gebed 
geaard en gaat het niet zweven boven de werkelijkheid.

Maar als je mediteren of bidden bij smeken blijft, dan bestaat het gevaar dat je 
het gebed instrumentaliseert. Het wordt een soort magie, een middel om iets te
verkrijgen.

Toch kan bidden en mediteren onmogelijke dingen mogelijk maken. Christenen 
zullen verdedigen dat het gebed je leert kijken naar de werkelijkheid met de 
ogen van Christus. Dat maakt alles anders.

We zijn als mens voortdurend in ontwikkeling. Audio nova en de reclame maakt 
ons schandalig rijk. We dromen grensoverschrijdend. We beelden ons in dat we 
macht in pacht hebben. Het verschil tussen magie en gebed is precies de 
ondergechiktheid, het zich onder het principe van ootmoet en barmhartigheid, 
geweldloosheid (ahimsa) en ontvankelijkheid te stellen..

15 Een term die te vergelijken is met wat later de aartsbroederschap werden. Deze confrérieën 
zijn de hoofdzetel van broederschappen die later onder hun hoede ontstaan. Zo vielen alle 
minderbroeders onder die Mater et caput en mochten dan die aflaten verbinden aan hun 
confreriewerking.

16 Boek van Mgr. Emiel Jozef De Smet.
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Het zou ons te ver leiden om tot de middeleeuwen terug te keren. Maar precies 
dat gebed van Keizer Karel schetst ons de context. Keizer Karel is een figuur uit 
de tijd van Luther en Cie. Van de zijde van de nieuwgezinden verbond men zich 
met de zaligmaker, de heiland (term van de Mennonieten) en de kerk onder het 
kruis was de naam van Petrus Daten’s17 propagandisten in onze streken.

In het artikel van Aan de Schreve noteert men dat het drukken van dit gebed 
een alleenrecht inhield. Onderaan het gebed stond steeds de strenge regel : Al 
de nadrukkers zullen vervolgd worden. In de jaren '60 van de vorige eeuw werd
het gebed nog te koop aangeboden bij Dupont. We noteerden in onze 
verzameling meerdere drukkers (cf. supra).

NATUURKRACHTEN

De natuur stemt tot nadenken

In de oertijden zien vele wetenschappers restanten van het magisch denken 
waarbij de mens de natuurkrachten mythisch terugbrengt bij de goden.
De maan, Donar, Wodan, Freya zijn namen die tot onze verbeelding spreken. 
Donder en bliksem zijn vanouds in handen van de goden. We hebben die 
eenvoudige verhalen zonder veel nadenken al vaker geconsumeerd.

De beelden van de donderkeil van Zeus inspireren de kruiswoord fan.
De duivels vieren kermis als het dondert en bliksemt. Dat stamt uit de verhalen 
die onze fantasie hebben gestoffeerd. Hoe banger het kind in ons hoe 
vatbaarder de verbeelding en hoe meer tembaar de angst blij is gemaakt door 
bevrijdende verhaaltjes.

Het gaat soms heel ver. We hoorden allicht wel eens de spreuk ‘k ga hout 
vasthouden. Hiermee bedoelde men de angst om onwaarheden, leugens, 
misleidende uitspraken te verkondigen die dan de toorn van de godheid zouden 
ontketenen te bezweren. Onderbewuste communicatie is uitgerold vanuit het 
kruishout dat de redding bracht. Of de totem? Of het houden afgodsbeeld? Of 
naar de hemelreikende boom?
De rationalist grijpt dan naar de idee dat men via de techniek er wel achter zal 
geraken: de natuurwetten wel zal doorgronden. Deze suggestie zou je kunnen 
vermoeden in de behandeling van de kooi van Faraday en de bliksemafleider. 
Maar toch blijft men zien dat de mens een brandverzekering minstens even 
nodig vindt.
De moderne bevraging of de rede via oorzaak en gevolg (orde) een godsbewijs 
is en het paradigma van de chaos die Gerard Bodifee18 als pad in de korf legt 
17 We blijven volhouden dat Jan DATEN in Poperinge familie moet geweest zijn van de grote prediaknt, zie

nieuwgezinden in Poperinge (arch-poperinge.be).

18  In het inerte gesteente ligt de diepe oorsprong van de mens en van alles wat leeft. In God ligt de 
ultieme bestemming. Wetenschap spreekt over de oorsprong van het bestaan, religie over de 
bestemming. De blik is verschillend georiënteerd. De ene wendt zich naar het verleden, de andere naar 
de toekomst. De ene komt terecht in het gestolde gesteente, de andere in de allesomvattende 
aandacht. (God en het gesteente, DF, 2007, blz. 134-135).
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hebben het allemaal over die grote brok natuur, het simpele gesteente waar nog
niet alle vragen van zijn opgelost.

Het heilige en de heiligen

Het Heilige als gesystematiseerde christianisering is vaak19 een herschreven 
oude mythe. We zouden geen bijbelfan zijn als we de heligheid buiten spel 
zetten. Heilig, toegewijd aan de Heilige, driemaal heilig. De sacraliteit van het 
Joods-christelijk godsbeeld heeft alle ingrediënten van DE onnoembare, die aan 
onze kant staat en met ons dynamisch-stap-voor-stap meegaat, de Levende.

Die zich onverdeeld toewijdt aan die Andere20, die is door Paulus in het 
Evangelie, heilig genoemd.
De Rooms Katholieke leer gaat er wat meer juridisch mee om. De 
gecanoniseerde heiligen zijn die heiligen waarvan het Vaticaan de bijzondere 
verering, bij de bevolking ontstaan, heeft goedgekeurd. Een heiligverklaring of 
canonisatie kan tegenwoordig alleen gebeuren na iemands dood21, omdat 
iemand tijdens zijn leven nog in zonde kan vervallen. Vanaf het moment van 
overlijden geldt onder normale omstandigheden een minimale wachtperiode van
twaalf jaar. Het is ook mogelijk dat een overledene zonder dat deze periode 
wordt afgewacht en zonder verder onderzoek bij acclamatie heilig wordt 
verklaard. In de Rooms-Katholieke Kerk behoudt de paus zich sinds de late 
middeleeuwen het recht van heiligverklaring voor.

Wodan wist precies zoals Sinterklaas altijd alles over de bewoners op aarde. Dat stond niet in
zijn boek, maar zijn beide rapporteerden alles.

19 We schreven niet altijd herschreven mythen zijn of ware. In de inleiding op de cursus van 
Prof. Hans Geybels lezen we de waarschuwing. Het is niet altijd zoals heemkundigen en de 
oudere volkskunde het hebben verteld. De assimilatietechniek heeft bestaan maar is soms wish 
full thinking. Trouwens in sommige verhalen respecteert men ter nauwer nood het tijdsgewricht.
Niet alles is van Germanse of Keltische oorsprong. En wat weten we van de Kelten?

20 Die zinswending halen we uit de Joodse filosoof Emmanuel Levinas (Kaunas, Litouwen, 12 januari 1906 
25 december 1995- Parijs).

21 Vanuit de katholieke perceptie.
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Het examen om op de lijst te komen bestaat erin dat er postuum twee 
wonderen zijn gebeurd, die door de kerk als zodanig erkend zijn. Bij één erkend
wonder kan iemand zalig worden verklaard: dit is aan de stage voorbij. Het 
volgende mirakel geeft een ticket naar de heiligverklaring. Een heiligverklaring 
kan tegenwoordig alleen door de paus worden uitgesproken. Tot de 
middeleeuwen kon ook een willekeurige bisschop dit doen. Het eenvoudig feit 
dat er onder bevolking een verering ontstond was goed ter bevestiging 
(Confirmatio Cultis).

Het spreekt voor zich dat hier wat vrij en creatief is mee omgegaan in de loop 
der tijden. Spitsvondige predikers pasten er een mouw aan. Zo een beetje 
hetgeen we bij Paulus vinden die dan zegt: jullie vereren een onbekende God. 
Wel ik zal je  zeggen wie dat is.

Hemelgeesten

Zo zijn  er van die heiligen waar we
verbindingen vinden die ons doen nadenken.
Zekerheid moet uiteraard door academici van
een veel hoger niveau dan wij zijn
uitgedokterd worden. Maar waar komt die
grote gelijkenis vandaan tussen Wodan en
Sinterklaas22. De ezel en de knecht, de wortel
of het voedsel voor zijn transport-dier. En de
H. Donatus die zwaait met de donderkeil en
zijn quasi dubbelganger in de Germaanse
hemelzalen? De klanknabootsing in zijn naam
zegt eigenlijk wellicht al genoeg om de
donderschichten als attribuut te hebben.

De heiligen waren patronen van de gilden.
Die vonden voor alles wel een
vertegenwoordiger bij God in het kapittel om
zich te beschermen. Dat is oorspronkelijk ook
het volksgeloof dat in de voornamen die ze
aan hun kinderen gaven zat.
Hoeveel Poperingenaars in de oudere
generaties hebben als tweede voornaam de H. Cornelius. Hij was omwille van 
zijn naam23 de behoeder van de stal en het hoornvee. Maar werd evenzeer 
aanzien als een voorspreker om zijn kind van kinderziekte te behoeden.

Dat men de heiligen inriep is begrijpelijk. Zoals vanuit de tekenwaarde van het 
branden van een kaarsje de student ook nog in die typisch middeleeuwse 

22 In Limburg past men het toe op Sint Sebastiaan.

23 Cornu: hoorn, Cornelius.
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gedachtengang24 stapt. De idee om via lobbying, via een netwerk de baas te 
benaderen is de mens niet vreemd.

Het is maar de vraag of men ook als men niet tot de partij hoort (om het met 
onze tijd  te vergelijken) of men dan impact zal hebben. Trouwens misschien 
weet die baas wat meer over het reilen en zeilen van de pelgrim of de 
noodlijdende (van zijn zielenood bv.).

Plagiaat

Rond het ontstaan van de heiligenverering en de vele spinsels van gidsen en 
heemkundigen over bindingen met goden en volksverhalen uit de niet 
christelijke culturen is een doctoraalstudie nodig om dit uit te klaren. We 
onderlijnen graag de stelling van Prof. Hans Geybels dat er vaak te vlug wordt 
gewag gemaakt van conversie van Germaanse en of Keltische voorgangers.

Voor ons thema is het belangrijk
te ontdekken dat zowel de oudere
culturen als de hedendaagse
proberen het sacrale te
decoderen en een naam te
geven. De geestenwereld die bij
de polytheïstische religie divers,
polemisch en pluriform werd in
mythen uitgetekend maakte niet
opvallend scheiding tussen
profaan en sacraal. Het
Semietisch Bijbels beeld kwam
zeer uitdrukkelijk met de term
Een, Heilig en onverdeeld op de
proppen. Wat ze heel gevat als
onnoembaar duidden. Deze
perceptie is borg voor de
schroom en de voortdurende
strijd om zich niet te vermengen
met de heidenen enerzijds en als apart en gehoorzame (//sjema) bruid op te 
stellen. 

24 We kunnen ook de beeldspraak gebruiken die verwijst naar het ancien regime waar de kasteelheer 
enkel kon benaderd worden via de lakei. Waar je bepaalde edellieden enkel kon benaderen met 
geschenken en allerlei hand en spandienst...
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Jehova Getuigen stellen dat de geloofswaarheid over de drieëenheid komt van 
de Egyptenaren. De christenen zien God als drie-Ene. Ook hun Joodse broeders 
hadden een hofhouding van negen koren van de engelen in hun angelologie. De
aartsvaders waren wel geen heiligen, maar de Griekse Olympos was ook 
bewoond met minder brave goden en godinnen.

Het heiligenkorps binnen de katholieke leerinhoud is aan alle historische en 
ethnologische culturele invloeden schatplichtig en in dit proces slopen uiteraard 
heel wat anomaliën in de vormgeving van de geloofspraktijk.

KWAAD BEZWEREN, DUIVELBEZWERING EN AFLEZEN.

ZWEER NIET IJDEL

Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Dit is de middeleeuwse omzetting van de Bijbelse opdracht geen beelden van 
God te maken. Ijdel zweren was dan moreel verkeerd en zonde omdat men 
Gods Naam inriep. Bezwering en formules uitsprak waarbij men God als getuige
nam, en als mens toch weten moest dat men zwakke wereldburger is.

Voor wat men onder vloeken verstaat was de gewone mens wellicht heel 
eenvoudig van oordeel dat het ging om een krachttermen waarin men God 
vroeg opdat men vervloekt zou zijn, d.i. buiten zijn zegen zou vallen.

In Bijbels perspectief bedoelt men oorspronkelijk een grondige onderdanigheid, 
gehoorzaamheid25. Horen en doen zijn in de Hebreeuwse taal één woord. Dit 
tweede gebod was de vertaling van Bovenal bemin EEN God.

VERVLOEKING EN DUIVELUITDRIJVING

In dit complex is religie ontspoort wanneer men in de wereld van de 
bedreigende vervloekingen vervalt. De kerkban en/of excommunicatie was ook 

zo’n moeilijke juridische – toch 
meermaals herroepen – tool uit 
het kerkelijk arsenaal.

Crux sancta sit mihi lux / Non
draco sit mihi dux 

Vade retro satana / Numquam
suade mihi vana 

Sunt mala quae libas / Ipse
venena bibas 

Maak U uit de voeten Satan, 

25 De Joodse spreuk indachtig Sjema Israël: luister Israël, bemin Uw God, uit geheel Uw hart, uit geheel 
uw ziel en uit al uw krachten en de naaste zoals U zelf door God wordt bemind.
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overtuig me niet van uw onzinnige dingen, 
wees mijn leider niet. 

Het kruis weze mijn licht. 
Wat jij drinkt is slecht. Drink dat zelf uit.

Centraal staat op de armen van het kruis. CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTUS

We zien dan een te bevragen fenomeen in de penningen van de H. Benedictus 
die vanuit het gebed – jammer genoeg vaak zeer magisch ingevuld – vade retro
satana predikt. De Heilige Benedictus en zijn collega in het ambt Antonius 
hadden beide een breve26 waarbij ze van de paus die duivelbezwering mochten 
uitspreken en meegaven aan de pelgrims nog na hun dood.

De duiveluitdrijving is een thema waar we 
vast een boek zouden kunnen over 
uitgegeven. In het kader van volksgeloof 
duidelijk op het scherp van de snede.
Wie of wat is de oorsprong van het kwaad? 
Wat betekent het op weg zijn in dit 
ondermaanse? Wat doe je met ons on-af 
zijn of onze lost paradise situatie?
Inderdaad in duidelijke taal hoe bezweer je
het kwaad?
En wat bedoel je dan met bezweren.

Als het verschil tussen magie en magic27 
duidelijker wordt zijn we al een stap verder.
Magie is het wanneer God, DE Onbewogen 
beweger of het Intelligent Design 
manipuleerbaar wordt dan spreek je van 
magie. Do ut des. Je koopt dan de godheid 
uit en je bezweert de meest funeste 
situaties.

Er bestaan echter in het moderne 
experimentele wijzen-convent meerdere 

paranormale pseudogoeroes die healing en meer verbluffende opvoeringen 
aanbieden en dit uitleggen als krachten die we of voorheen niet hebben 
ontwikkeld of voorheen gekend waren maar door onze technische beschaving 
zijn verloren gegaan.

Waren onze voorouders dan dwazen als we zien wat we nu vaak aan 
(licht)gelovigen horen wijs maken. Wat we onmogelijk onlogisch kunnen vinden 
is dat ze door de kracht van Gods Zoon de duivel bezweren. Wat gevaarlijk is in 
26 Lat. Brevis: kort. Een korte brief van de paus. Brief zou trouwens van het zelfde woord komen waar de 

lange ‘ee’ werd gediftongeerd (tot ‘ie’ werd).

27 We gebruiken dit Engels woord om een onderscheid te maken tussen de primitieve magie en moderne 
gesofistikeerde magiërs. We claimen niet het doorgedreven aparte gebruik van de beide woorden.
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de redenering is dat mensen bovenaardse macht zomaar zouden kunnen in 
handen krijgen. Quid?

GEWIJDE VOORWERPEN

GEWIJD

De huiszegen, 009051007 in SAP Poperinge: Prenten Onzen Heertje vzw.
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De gewijde kaars, het gewijde bidsnoer, de gewijde penning. 
De huiszegen, de amulette, de reliek.
Het zou ons te ver drijven om hier een thesaurus op te bouwen van al die 
items, die op een of andere manier met volksdevotie  te maken hebben. In een 
artikel over volkskunde zag ik er een gehele resem voorbijgaan ritueele 
handeling, overgangs-, opnemings- en scheidingsgebruiken, vruchtbaarheids-
daemon, vruchtbaarheids-symbolen, vegetatie-daemon28, enz.

Religie

In hetzelfde opzoekingsparcours merkte ik dat de studie van religie met 
Durkheim29 een snelle vaart nam. Meteen was het me duidelijk dat rituelen, 
religie geen eenduidige termen zijn. Zelfs onze gemakkelijke ethymologische 
handgreep om religie te verbinden met het Latijn religare is geen waarborg voor
het slagen op een academische proef30.

We willen hierbij ook bedacht zijn op een andere overdrijving. In verband met 
volksdevotie en volksgebruiken is de speurder die al eens (te veel) zijn oor te 
luisteren legde bij cultuurfilosofen en heemkundigen, geschoolde en 
ongeschoolde gidsen vaak zeer aandachtig geweest. Het zal dan ook gebeuren 
dat men uit één mogelijke conclusie al teveel toepassingen zal linken. M.a.w. 
niet elk gebak is survival of symbool en niet elke borrel is als plengoffer aan 
goden of geesten gebracht. Trouwens niet alle menselijke handelingen zijn 
onderbewust gedirigeerd, maar  rituelen en rubrieken kunnen wel een 
oorsprong hebben uit het niet meer gekende verleden. Daar kunnen 
psychologen en hun epigonen soms meer van vertellen dan wij weten.

Religie en geloof, in de mens als bewust wezen, is een eigen vorm van in de 
wereld zijn. Bij het volk leeft geloof en ongeloof, zede en onzede schrijft de 
volkskundige. In die religie zit een niet altijd goed te onderscheiden eigenheid. 
Het volksgeloof dat met het kerkelijk geloof vlakweg in strijd is. Het volgt bv. 
Het rituale Romanum31 niet. In deze classificatie verwijzen we naar het 
onderscheid tussen sacramentaliën en sacramenten. Het sacrament heeft zijn 

28 Nederlandse volkskunde, Jos.Schrijnen, 2007. Boek in 2 delen.

29 Émile Durkheim (Épinal, 15 april 1858 – Parijs, 15 november 1917) was de eerste sociolog die rond die 
materie baanbrekend werk verrichtte.

30 Religare en religere hebben beide hun academische school. Als Durkheim schrijft: Religie is een 
samenhangend systeem van geloofsinhouden en handelingen die betrekking hebben op 
heilige dingen, d.w.z. op wat apart is gezet, verboden is; deze geloofsinhouden en 
handelingen verenigen degenen die ze aanhangen, in één enkele morele gemeenschap, 
'kerk' genoemd" Dan zit hier de binding met de godheid in. Maar Cicero, bijvoorbeeld, leidt 
het woord af van relegere, in de betekenis van ‘herlezen, overdoen, nauwgezet in acht 
nemen’, en typeert daarmee het begrip religie als het voortdurend en ijverig in acht nemen 
van alles wat op de verering van de goden betrekking heeft. En dis de kous nog niet af want  
Aulus Gellius leidt het begrip af van relinquere, dat ‘achterlaten’ betekent, en geeft daarmee 
aan dat alles wat tot de religie behoort van het profane is afgezonderd. Augustinus brengt 
het woord in verband met re-eligere, ‘opnieuw verkiezen’: in de religie kiest de mens God, 
die hij door de zonde had verloren, weer als bron van zijn zaligheid.  

31 We zijn beperkt  met ons voorbeeld. Omdat we exemplarisch beschrijven. De Grieks ortodoxe gelovige 
bv. heeft zijn eigen Synodale voorschriften.
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rubrieken, sacramentaliën hebben ook eigen voorschriften. Van deze gebruiken 
zijn door de gelovige a.h.w. surrogaten gecreëerd.

Een tweede verschijningsvorm zijn de gebruiken waar de beide richtingen naast 
elkaar lopen. Bepaalde charismatische richtingen – ook binnen de R.K. kerk 
kennen het bidden over, de handoplegging. Die handoplegghing zit als 
werkdadig symbool ook in doopsel, vormsel en priesterschap. Andere 
handelingen zijn in de loop der tijden in de rituale binnengeslopen, 
gechristianiseerd en integrerend deel van een ritus geworden32. Denk maar de 
mikwe en ons doopsel. Hierop ingaan zou een godsdienst-historische 
geschooldheid veronderstellen waar we ons niet zonder fout bevoegd in achten.

De religie des volks en volksreligie zijn niet synoniem. Volksreligie is een 
geschematiseerd geheel. De religie des volks is een conglomeraat van heidense 
en in onze streken christelijke invloeden. En hier speelt terug de spelregel het 
mengsel dat bij de religie des volks gevonden wordt is én hedendaagse invloed 
van profane denkers en heidense (?) invloed van vroeger. Daarom vinden de 
onderzoekers het zo belangrijk om hun studies te richten op natuurvolkeren 
waar de vertekening niet zo complex is.

Taboe

Om niet de gehele cultuurgeschiedenis op de vork te nemen focussen we op het
taboe33. Uit respect zouden we het nu noemen. Maar het gaat verder het tekent
de houding tegenover het tremendum  en fascinosum. Het hogere dat enerzijds 
eerbied afdwingt en anderzijds aantrekkelijk is. Taboe betekent – volgens 
wikipedia – én heilig én gevaarlijk, en als gevolg van het overtreden van een 
taboe34 – verbod is men onrein. We zien eenzelfde gedachte in Bijbelse context.
Daar wordt het geduid als niet voor de dienst aan Jahwe geschikt.

In de godsdienstontwikkeling wordt gewezen op boomverering die in de huidige 
folklore verder leeft in het planten voor een geboorteboom, of in de meiboom. 
Deze zienswijze gaat uit van het stadium waarin de mens het leven (ziel) ook in
de planten zag. Dat leven zoals hij zelf ook in zich heeft. De oude Mannhardt35 
spreekt van de Vegetationsdämon.
In dat verband wijst men op de onvruchtbare vrijage tussen volkenkunde en 
volkskunde. Het is in deze beperkte studie niet aangewezen om hier verder op 
door te gaan.  We willen enkele aanstippen dat op dit terrein conclusies en hints
de allure hebben van de porselein winkel waar men moet opletten als men een 
thema aanpakt.

32 Zo wordt vaak een heel verhaal gehangen aan het zout dat vroeger in de doopliturgie er bij hoorde.

33 Uit het Tongaans van Polynesië (tapu of tabu), waar het stond voor een religieus verbod op bepaalde 
plaatsen, voorwerpen, personen of acties. 

34 Jos. Schrijnen, Nederlandsche volkskunde (twee delen), blz. 88.

35 Handboek voor de Germaanse goden en heldenleer, 1901; Koninklijke Academie voor Taal en 
Letterkunde.
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Het enige wat hier belangrijk is is de de vaststelling dat in alle overwegingen 
rond deze items de basis van het verhaal is dat de mens het taboe-gevoel op 
een of andere manier heeft verwerkt.

De apocalyptische Onze Lieve Vrouw uit de O.-L.-Vrouwekerk in Poperinge. De maansikkel is
hier overduidelijk aanwezig.
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Labyrint

Enerzijds zijn ere voorstanders om het woord labyrint te verbinden met 
Labrys36. Deze visie komt dan overeen met het idee dat het labyrint te maken 
heeft de moederschoot37. Het labyrint is al in de piramiden te vinden was, maar 
ook in vele andere oude vindplaatsen. We verliezen onze weg als we al deze 
verwijzingen zouden kritisch bekijken. Daar is uiteraard heel wat fantasie en 
creativiteit ludiek en lucratief, maar niet altijd even degelijk onderbouwd.

Dat het labyrint een restant is die wijst op het zoeken naar de oorsprong van 
leven, naar duiding van de weg tussen leven en dood, en zich met de labrys 
(dubbelzijdig hakmes) erdoor heeft gekapt, is niet te ontkennen.

Het leven heeft een aaneenschakeling van keuzes. Het leven daagt uit om de 
kern, het centrum, de uiteindelijke zin te bevroeden en dat is best een 
Herkulesopdracht.

Het labyrint heeft met deze zoektocht – zoals anderen het ook aanvoelden – 
zeker te maken. Of deze zoektocht enkel door rationele en intellectuele tools 
kan vruchten dragen daar zijn we zo zeker niet van. De kooi van Faraday lost 
het donderprobleem niet op. De armoede wordt niet opgelost door elke arme 
mens een auto te bezorgen, maar doordat de rijken ook het openbaar vervoer 
gebruiken. Het probleem van de armoede en het probleem met het milieu 
worden door een inzicht gedragen. De mens moet weer naar zijn eigen ecologie
(in de breedste zin), naar zijn eigen type leven, m. a. w. zijn mens-zijn 
terugvinden. En dat is zich weer inpassen in zijn sociale en kosmologisch 
netwerk. Noch het louter rationele (dogmatiek?), noch het super mythische38 
(ecologie in de breedste zin).

RELIEK

Relieken zijn meer dan antiquiteiten. Relieken bestaan niet zonder de 
gevoelswaarde die de reliekenvereerder eraan geeft. De relieken van d eheiligen
zijn dan nog een aparte casus. Daarom zouden we hier een caput selectum aan 
dit werkstuk kunnen toevoegen.

We stellen ons te vreden met naar de heiligen ter verwijzen. Kerkelijk zijn er 
graden in de relikwie. De eerste rangorde is uiteraard echte stoffelijke resten en
36 It seems that the goddess of the double-axe presided over the Minoan palaces, and especially over the 

palace of Knossos... and she was undoubtedly the goddess of the palace. However the designation "The
house of the Double Axe" cannot be limited to the palace of Knossos, because the same symbols were 
discovered in other palaces of Crete. The priests at Delphi in classical Greece were called Labryades 
(the men of the double axe)… The labrys, as a historic goddess movement symbol representing the 
memory of Pre-patriarchal matristic societies, has also been used since the 1970s as a and feminist, 
symbol said to represent women's strength and self-sufficiency.

37 We vinden hier verwijzingen naar het Latijn labus: lippen. In deze fantasierijke toepassingen ziet men 
in die lippen verwijzingen naar de vagina en de vrouw. Anderen zien er dan de maan in en.. zo kan je 
zelfs de maansikkels van de Onze Lieve Vrouwbeelden terugbrengen tot de moeder-godin.

38 We zochten een woord om het letterlijk begrijpen van de mythen (fanatisme, enz.) en het naïeve 
mythische te omschrijven. Zoals reeds gemeld we promoten het terugkeren naar de nieuwe naïeviteit.
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dat gaat in verminderende orde tot het verwijzen naar de heilige. Bv. Dit 
prentje heeft op het graf van de heilige gelegen.

Hier speelt dus geheel het fenomeen van heiligverklaard en het gehalte aan 
magie dat in de verering steekt.

Deze acte en reliek is van de Heilige Coleta. Relieken mogen enkel in kapellen en kerken
bewaard worden zegt men. De waarde van een reliek verhoogd als de acte ervan erbij is. Ze

stijgt in waarde als ze door het Vaticaan is geattesteerd. De relieken van het stof uit de kamer
van Broeder Isidoor is in onze streek in menig oude missaal te vinden. Zonder met de spot mee

te doen. Ze hebben zijn kamer zeker meerdere keren opgekuist.

SLOT

We sluiten hiermee niet af. We weten maar al te goed dat we het laastte woord 
erover niet kunnen zeggen.

Voor degene die in het domein van de gebruiken van ons volk willen dieper 
graven wilden we hiermee een startartikel presenteren. We zijn het interbellum 
voorbij. Heemkunde was een tijd zoeken naar onze Germaanse roots, enz. 
Heemkunde is voor velen nog een rariteiten verhaal. Sporadisch verwijst men 
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telkens weer naar het verwerken van de angst door menig bezwerende 
handeling. Via de speurtocht naar zalfjes en remedies en recentelijk ook naar 
oude keukenrecepten blijft men bezig.

In de marge en in het grote Herita en Faroverhaal heeft men het over 
immaterieel erfgoed. Deze platform handreiking maakt dankbaar gebruik van de
vrijwilliger die registreert. We hopen dat hieruit en hiermee ook meer studie 
komt.
In de hoop dat er toch hier en daar een opperlichtje (wentelteefje) is 
opengeklapt zodat er een kruimel van de tafel valt voor de aspirant academicus.
We zijn slechts kleine garnaal.
Uw dienaar.
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