Wommelgemse Heemkundige Kring

“De Kaeck”

Vzw

MEDEDELINGENBLAD
Ledenblad: april-mei 2021 - nummer 392
Tweemaandelijks tijdschrift, verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni,
1 augustus, 1 oktober, 1 december
Oplage: 150 expl.
ISSN=0777-804X
Verantwoordelijke uitgever: Eddy Smits- Schaarbosstraat 10 – 2160 Wommelgem – tel.: 03/354.40.72
e-mail: eduard.smits@skynet.be - “W.H.K. De Kaeck www.dekaeck.be - Bankrekening (IBAN) : BE12 9799 5205 4092

TE NOTEREN:
De onderstaande data zijn onder voorbehoud en
afhankelijk van de evolutie van het coronavirus en
de heropening van de horeca.
* 25/07: dagfietstocht naar een nog te bepalen
bezienswaardigheid
* 05/09: Heemfeesten
* 05, 12,19 en 26 september: Tentoonstelling
Wommelgemse koppen

NECROLOGIE
* In de krant lazen we het overlijden van Pater Luc
Versteylen(°Antwerpen 11/09/1927 † Wommelgem
10/02/2021). Pater Versteylen richtte met zijn
milieubewuste fietsende actiegroep de groene
beweging "Anders Gaan Leven" op. De kernwaarden
waren soberheid, samenhorigheid en stilte. In 1977
begon hij onder de afkorting Agalev aan de
verkiezingen mee te doen. Agalev evolueerde, tegen
de zin van Luc Versteylen, naar de huidige politieke
"groenen" waarvan hij dan ook afstand nam.
Luc Versteylen was een man met een brede kijk op
het leven. Zijn soms, zeker voor conservatieve
katholieken, verregaande ideeën over de
samenleving en seksualiteit deden menigeen de
wenkbrauwen fronsen.
Pater Versteylen had geen bindingen met de
Heemkundige Kring maar zijn rol bij de vernieling
(1964) van het altaar in de Sint-Janskapel blijft
duister.
* We vernamen het overlijden van Joannes-Baptist (John) HENDERIECKX, oud-onderpastoor van onze
Sint-Petrus en Paulus parochie (1969-1975).

Hij werd geboren op 9
juli 1933 in Deurne en
priester gewijd in Mechelen op 9 mei 1960.
Voor hij in Wommelgem benoemd werd
was hij onderpastoor
te Borgerhout en te
Boechout.
In 1975 werd hij tot
pastoor benoemd in
Heistop-den-Berg in
de parochie Heilig
Hart. In 2005 ging hij
op rust... In "De Krijter" van december 1975 stond een kort artikeltje
dat we graag in herinnering brengen.

SCHENKINGEN
* Maria Stoffers schonk ons een kantkloskussen met
een begonnen kantje op en enkele klosjes. Een
mooie aanwinst voor ons museum
* Maria Florus schonk ons enige documenten en
foto's van haar vader en grootvader. Deze laatste
hield café in "De groenen Hond" en was beter
bekend als "Peerken Top" Waarvoor dank.
* Documenten, kerkboeken, Boek "De Chiro van
Wommelgem", jasspelden, "Bargoens woordenboek" e.a. ontvingen we van Constant De RidderSimonne van Geel.
Simonne was een kleindochter van "De Zwam".

Een stukje Wommelgemse geschiedenis waarover
tot op heden weinig onderzoek is gebeurd. Willy
levert een tweede
bijdrage aangaande
de bewoning tijdens
de tweede wereldoorlog.
Ditmaal komen de
bewoners van de
"Antwerpsche
straat"
(gedeelte
Dasstraat) aan de
beurt. Een studie
die de auteur heel
wat
"kopbrekens"
bezorgde.
Met
een
derde
bijdrage komen we tegemoet aan de vraag gesteld
tijdens de Algemene Vergadering van de
Wommelgemse Heemkundige Kring vzw van 22
februari 2020. Op de vraag of het niet mogelijk is de
kleine heemkundige artikeltjes die verschijnen in de
“Mededelingen” van de heemkundige Kring op te
nemen in het viermaandelijks tijdschrift “De Krijter”
hebben we toen positief geantwoord en daar
houden we ons ook aan. De bijdrage "Carnaval"
verscheen in de "Mededelingen" nr. 281 - maartapril 2003. We wijzen er op dat de huidige versie
enkele aanvullingen bevat die kaderen in hetgeen
men noemt "voortschrijdend inzicht" 1.

JACHTHOORN BLAZEN ERKEND ALS
IMMATERIEEL ERFGOED DOOR
UNESCO
In de schenking ook bovenstaand toestelletje.
Onderaan zit een wieltje dat via een raderwerk de
wijzer op de wijzerplaat beweegt. De gegevens op de
wijzerplaat lijken ons schaalverdelingen te zijn. Kan
iemand ons vertellen waarvoor dit gebruikt werd?

DE KRIJTER NR.1-2021
Ondanks de "moeheid" die de corona pandemie
veroorzaakt , valt er in de loop van April val weer
een "Krijter" in uw brievenbus. Hierbij onze dank
aan de auteurs Herman Meeus en Willy Jacobs die
het leeuwendeel van de publicatie opeisen. Herman
gaat op zoek naar "Wommelgemse Soldaten van
Napoleon". Wommelgemnaars die, meestal tegen
hun zin, dienst namen in het leger van Napoleon.

Op 18 december 2020 werd de "Kunst van het
jachthoornblazen op Franse hoorn" opgenomen op
de " Representatieve lijst van het immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid". Een mooie
erkenning van deze aloude muziekkunst.
De "hoorn" is omzeggens "zo oud als de mensheid".
Primitieve hoorns vindt men overal ter wereld terug
en op vele uit de oudheid stammende taferelen zijn
deze instrumenten vlot te herkennen. Ze hadden in
de meeste gevallen een signaalfunctie, er een
melodietje op spelen was quasi onmogelijk.

1

Van Daele: "voortschrijdend inzicht": een proces
waarbij een bepaald inzicht bijgesteld wordt onder
invloed van nieuwe ontwikkelingen.

In de middeleeuwen kent men reeds een groot
aantal hoorns, gemaakt uit metaal, hoorn (van
dieren) of
soms ivoor. Maar ook op deze
instrumenten kon je hooguit twee zuivere tonen
laten horen. Door de eeuwen heen is de hoorn
geëvolueerd, en het verlengen van de conische buis
liet toe om steeds meer verschillende tonen te
maken. Hierdoor evolueerde de hoorn tot een echt
muziekinstrument dat gebruikt werd in concerten en
kerkdiensten.

rond het jachthoorngebeuren, inclusief de
jachtfanfares, de discipline en het imago van de
groep maken eveneens integraal deel uit van de
traditie van deze muziekkunst.

"luren"- Twee hoorns uit
de Bronstijd

In
de
17de
eeuw
introduceerde Markies de
Dampierre (1676-1756) de
hoorn in het wereldse
jachtgebeuren aan het hof
van Lodewijk XIV. Voor
het instrument componeerde hij een groot
aantal jachtfanfares gekenmerkt
door
een
typisch 6/8 cadans, die
wel eens wordt vergeleken met de galop van een
paard. De fanfares van Dampierre maken nog steeds
deel uit van het jachthoornrepertoire.
De jachthoorn wordt geblazen in een formatie
waarin meerdere jachthoornblazers in verschillende
stemmen samenspelen. Het jachthoornrepertoire
breidt nog steeds uit met nieuwe composities of
door samenspel met andere muziekinstrumenten
zoals orgel, orkest of koor. Het instrument wordt in
Vlaanderen gebruikt tijdens concerten of om
ceremonieën of feestelijke evenementen zoals de
Sint-Hubertus vieringen op te luisteren.
Gezelschappen
die
de
kunst
van
het
jachthoornblazen beoefenen vind je niet enkel in
Vlaanderen, maar ook in Wallonië, Frankrijk,
Luxemburg
en
Piemonte
(Italië).
Een
gemeenschappelijk instrument smeedt al snel
banden, de verbondenheid tussen groepen en
spelers reikt dan ook over grenzen heen. De
muziekkunst brengt mensen samen om hun
gedeelde passie te beleven, zonder onderscheid te
maken tussen leeftijd, geslacht en/of achtergrond.
Het sociale aspect is dan ook een belangrijk
onderdeel van het jachthoornblazen.
De muziekkunst van het jachthoornblazen gaat
verder dan het louter bespelen van het instrument
en het repertoire. De geschiedenis van en de cultuur

Het Wommelgemse Jachthoornkorps "Fugamus" - Foto
genomen op Fort II bij de viering van de erkenning van het
jachthoornblazen door Unesco

LANGZAAM VERDWIJNT HIJ UIT
ONS LANDSCHAP: DE KNOTWILG
Hier en daar in ons Wommelgems landschap komt
men hem nog tegen: de grillig gevormde knotwilg
ook schietwilg genoemd. Het is een inlandse boom
om u tegen te zeggen en die zo'n honderd jaar oud
kan worden (maar meestal slechts de vijftig bereikt).
De "geleerde" naam voor knotwilg is Salix Alba.
Salix is afgeleid van de Keltische woorden ´Sal´ en
´lis", wat wil zeggen "bij het water". Vroeger (en tot
op heden) werd hij geplant in laag gelegen, vochtige
gronden. Hij heeft dan ook de eigenschap om in de
zomer heel wat water te verdampen en het
overtollige vocht uit de grond te trekken.
Als de wilg na enkele groeifasen een hoogte van 2
meter heeft bereikt wordt de stam op die hoogte
afgezaagd, afgeknot in de volksmond. Daarna wordt
de boom elke drie tot zes jaar opnieuw geknot door
de nieuw uitgelopen takken weg te nemen en
waardoor de typische "knot" boven de stam
ontstaat. Als de knotwilg niet wordt ingekort kan hij
uitgroeien tot een boom met een hoogte van 20
meter maar hij is dan wel kwetsbaar. Door het
gewicht van de takken kan hij scheuren en krijgen
we wilgen die de meest rare vormen aannemen.
Voor onze voorouders, wanneer ze in het
avondduister langs de smalle veldwegeltjes
huiswaarts keerden, een bron van bijgeloof.

lang geleden gebruikt werd als pijnstiller. Er werd
daarvoor op de wilgenbast gekauwd, of er werd een
drank van getrokken.
Lange tijd zag men de wilg als symbool voor verlatenheid en hartepijn. Men droeg een kroon van
wilgetakken als men door een geliefde verlaten was.

Een knotwilg die je 's nachts al eens kunt verwarren met
een spookverschijning.

Meerdere keren werd een wilg aanzien voor een
of ander monsterlijk wezen dat zo uit de hel
gekropen was. Het bijgeloof kende aan de wilg
sterke magische krachten toe. Bij de Germanen was
de boom een symbool van de dood. Heksen zouden
in de kruinen van de wilgen rusten. Vroeger maakte
men daarom fluitjes uit wilgenhout om heksen
en duivels te verjagen.
Ook al ziet een knotwilg er niet uit toch had hij een
grote economische waarde. De dunne soepele
twijgen werden gebruikt door de mandenvlechter
om manden te vlechten of om sprokkelhout samen
te binden, van de stevige takken werden
gereedschapsstelen gemaakt en in de tuinbouw
gebruikte
men
de
dunste
twijgen
om
groentenbussels (bv. prei) bijeen te binden. Van de
zwaarste takken maakte de klompenmaker klompen.
Vroeger werden wanden van hutten gemaakt van
vlechtwerk van wilgentenen, afgedicht met klei, en
funderingen van dijken werden gelegd op matten
van gevlochten wilgentenen.
Deze zinkstukken blijven op hun plaats door ze af te
zinken met basaltstenen. Ze beschermen de bodem
tegen erosie.
In de "volksgeneeskunde" gebruikte men aftreksels
van wilgenschors om koorts, artritis, en
slapeloosheid te verhelpen. Van wilgenzaad maakte
men een zalfje tegen gewrichtspijn en breuken. Een
combinatie van wilgenbladeren en rozenolie zou
goed zijn om huidontstekingen te verhelpen.
Dioscorides, een legerchirurg onder keizer Nero en
pionier der geneeskunde en kruidenwetenschap, zag
naast de buikloopstoppende, gewrichtspijnremmende en jichtwerende werking ook
geslachtsdriftremmende werking in knotwilg. De
schors van de knotwilg bevat salicine, Een stof die

Een rij knotwilgen naast de Moffenloop

OOK DIT JAAR GEEN SINT-JANSFEESTEN
Dit jaar... vijftig jaar geleden... de eerste SintJansfeesten... een gouden jubileum voor dit
volksfeest...!
Het
zouden
grootse
feesten worden maar een
nietig "beestje" steekt
serieuze stokken in de
wielen. Het Corona virus
zorgde ervoor dat de 49ste
feesten in 2020 verplaatst
werden naar 2021. De
droom
de
vijftigste
uitgave in juni 2021 te
mogen beleven werd een ijdele droom.
Dan maar dit jaar de 49 ste uitgave en het jubileum in
2022... Maar ook dat was zonder de waard
gerekend. Het virus waart nog vrolijk rond, is niet in
te tomen en zorgt ervoor dat de 49 ste feesten
opnieuw dienen uitgesteld te worden en hopelijk
kunnen plaatsvinden in 2022. En het "gouden
jubileum".....dat zal dan voor 2023 zijn....

Werkten mee aan dit nummer:
Bestuursorgaan, Herman Meeus

