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TE NOTEREN:
7 januari 2023:  Eerste algemene vergadering

(zie verder in dit blad)
9 januari 2023:  Worstenbrood en appelbollen

(zie verder in dit blad-"Verloren
Maandag)

SCHENKINGEN
*Staf Mesens schonk ons een goed bewaarde pancarte
met de afbeelding van de gesneuvelde soldaten en gedode
burgers tijdens WOII.
* De kinderen van het echtpaar Jozef Seberechts-Mariette
Lenaerts schonken ons een schilderij van
Wommelgemnaar Albert Raus. Het schilderij van 1974
toont een bospartij met een boshuisje. Een enig stuk daar
we weten dat Albert Raus zich meer toelegde op het
maken van pentekeningen. Een schilderij maken, deed hij
slechts bij uitzondering.
* De fam. Goossens-De Braekeleer schonk ons de
oorlogsmedailles van grootvader Louis Dauwe. Een
welgekomen schenking ter vervanging van de gestolen
collectie uit ons museum.
* Guido Delva schonk ons een verzameling bidprentjes en
doodsbrieven.
Hartelijk dank !!!

EERSTE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering is voorzien op zaterdag 7 januari 2023 om
14 uur in het documentatiecentrum, Fort II straat, 1.
Uit ervaring weten we dat op deze vergadering
"onvoldoende volk" aanwezig is om geldig te vergaderen
en daarom voorzien we een tweede vergadering op 18 of
25 maart 2023. Meer informatie in onze mededelingen

van februari 2023. Hou, zo mogelijk, nu reeds rekening
met deze data.

LIDGELDEN
Reeds enkele leden hebben zich in orde gesteld met het
lidgeld voor 2023, onze dank hiervoor! Leden die hun
lidgeld nog niet in orde hebben gebracht, doen dit best
nog deze maand. Bij beslissing van de Algemene
Vergadering van februari 2016 bedraagt het lidgeld 15,-€,
ere-leden betalen 25,- €.
U kunt dit bedrag overschrijven op de rekening van de
Heemkundige Kring BE12 9799 5205 4092 met vermelding
"lidgeld 2023" (Schatbewaarder N. Heylen, De Reet 6,
2160 Wommelgem - tel.03 353.20.13)

"DE KRIJTER" VALT IN UW BUS.....
Half december valt er een nieuwe "De Krijter" in uw bus.
Hierin het vervolg van de geschiedenis van de "Wommel:
De Wommel wit-zwart - of toch", een vervolg op
"Wommelgem namen en straten uit WO1", een verdere
toelichting over de ons geschonken bijzondere
schuifpasser en "Verboden te liggen" een artikeltje
overgenomen uit het tijdschrift "Paullus"

EERSTE VRIJDAGWANDELINGEN ...

Op VRIJDAG 6 JANUARI 2023 wandelen we van Schoten
naar Brasschaat en terug. Deze wandeling brengt ons in
het Peerdsbos en het Park van Brasschaat. We vertrekken
om 8.45 uur aan het Gemeentehuis hoek Kaakstraat/
Handboogstraat en wandelen eerst van Wommelgem naar
bushalte Wijnegem Ganzenweg en nemen daar om 9.50
uur bus 780 naar Stabroek tot Schoten Eksterdreef. In
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Schoten vervolgt de wandeling langs de Zeurt, het
Peerdsbos en het park van Brasschaat.
Onze picknick eten we op in het lokaal van de
heemkundige kring Breesgata in Brasschaat. Dat geeft de
geïnteresseerden ook de mogelijkheid om na het eten nog
even rond te kijken in hun museum. We keren langs
andere wegen terug door het park van Brasschaat en het
Peerdsbos om in Schoten terug bus 780 tot Wijnegem te
nemen en daar bus 140 of 141 naar Wommelgem.

Breesgata - Brasschaat

De februariwandeling vindt plaats op VRIJDAG 3
FEBRUARI 2023. We vertrekken aan de halte Dorp
(Welkomstraat) om 09.06 uur (wees 10 minuten voor
vertrek aan de halte aub) met bus 420 tot de halte
Herentals AZ Elisabeth waar we rond 10.09 uur aankomen
om vandaar de wandeling aan te vangen. Het gaat te voet
door het nieuw aangelegde natuurgebied Hellekens en
dan verder tot Lichtaart waar we in café In de Heide onze
picknick aanspreken. Na de middag gaat het langs het
Zwart water terug richting Herentals om daar met bus 420
terug naar Wommelgem te keren.

Meebrengen:
regenkledij, buskaart, stapschoenen, picknick, geld voor
dranken

De afstand is gewoonlijk ongeveer 15 km. Als alles naar
wens verloopt komen we ten laatste rond 17 uur terug in
Wommelgem toe.

Flyers met alle informatie over deze wandelingen zijn te
bekomen aan het loket van de sportdienst in het Brieleke.

KINDERSPELEN...
De vriendin van de kleinzoon van René Dockx volgt de
lerarenopleiding. Zij kreeg als opdracht om een les in
elkaar te steken met als onderwerp oude kinderspelen.
Vanuit de school was haar een berichtje gestuurd waarin
enkele mogelijkheden stonden die ze zou kunnen
gebruiken in deze les. Zo was er sprake van een tol (met
duidelijke opgave dat het GEEN draaitol mocht zijn),
springtouw, bikkels, een fietsnaaf, …

Kortom een hele opgave en dan ook nog erg weinig tijd
om die zaken bij elkaar te zoeken. Deze jonge dame had
echter het geluk dat de grootvader van haar vriend lid is
van de heemkundige kring en dat men daar wel één en
ander weet over oude kinderspelen. Op de eerstvolgende
werkdag op donderdagvoormiddag werden de koppen bij
mekaar gestoken om te kijken hoe we hier zouden kunnen
helpen. We gingen ook naar het museum en konden daar
een echte tol (de juiste!), een oude diabolo, knikkers
vinden.  Die gingen in ieder geval al mee.

Verder werd er nagedacht over welke andere spelen zij
nog zou kunnen aanbieden. Zo kwamen we bij een
lepelkoers waarbij een lepel in de mond wordt gestoken
met daarin een knikker (niet zo vanzelfsprekend in corona
tijden tenzij iedereen zijn eigen lepel mee zou brengen),
hinkelen, een wedstrijd waarbij twee kinderen met linker-
en rechterbeen aan elkaar worden vastgebonden en zo
een parcours moeten afleggen, …

Al die dingen werden aan de juffrouw in spé bezorgd ….

Achteraf kwamen we te weten dat de les een groot succes
was geweest. Enkel het spelen met de tol was niet gelukt
omdat er blijkbaar niemand wist hoe het touw rond de tol
moest opgewonden worden. Zij kreeg wel de vraag waar
zij al die oude dingen had kunnen vinden… Toch maar
vreemd wanneer men iemand een opdracht geeft en er
zelf geen idee van heeft hoe dat tot een goed einde zou
kunnen gebracht worden.

Al bij al weer een pluim voor onze kring die het in tijden
van computerspelletjes toch de moeite vindt om al die
oude zaken te bewaren.

BUITENSLUIT
Buitensluit is een traditie die stilaan aan het verdwijnen is.
Heden ten dage kennen nog maar weinig mensen dit
gebruik en wat het inhoudt. Het is een omkeringsfeest dat
in Vlaanderen voortleefde tot ver in de 20e eeuw. Deze
traditie was vroeger algemeen bekend en verspreid in
Vlaanderen. Op 21 december mocht iemand worden
buiten- of opgesloten. In verschillende streken werd dit
op verschillende data gevierd. Zowel op de vier dagen voor
Aswoensdag als op 21 december en ook op 28 december
kon iemand worden buitengesloten of opgesloten,
afhankelijk van de streek.

Het zogenaamde slachtoffer werd pas weer vrijgelaten
wanneer hij of zij beloofd had iets (niet) te zullen doen of
wanneer hij of zij beloofd had de zogenaamde daders te
zullen trakteren. Oorspronkelijk werd het zowel door
volwassenen als door kinderen gedaan. Na verloop van
tijd sloten enkel kinderen iemand buiten of op. De
persoon die werd buiten- of opgesloten was meestal één
van de ouders of de onderwijzer of onderwijzeres.



Wanneer bijvoorbeeld de leerkracht buiten de klas werd
gesloten, moest deze eerst beloven geen huiswerk te
zullen geven die dag.

Van oorsprong is het feest verbonden met de kortste dag
van het jaar, 21 december, waarop het een schande was
lang te slapen. In de katholieke kerk was dit de feestdag
van de apostel Thomas en werd het verband gelegd met
zijn "laatkomen" en ongeloof over de verschijning van
Jezus (Joh., 20:24-28).

Het omkeren van de gezagsverhoudingen werd soms als
gevaarlijk ervaren. Een Mechelse ordonnantie uit 1585
probeerde het gebruik op school af te schaffen omdat het
gebaseerd was op ongehoorsaemheyt ende rebellie.

In België werd Sint-Thomas ook wel Sluiterkesdag
genoemd omdat de dienstboden hun werkgevers en de
schoolkinderen hun onderwijzers buitensloten en pas
weer binnen lieten als ze een gunst of traktatie hadden
toegezegd. In bepaalde plaatsen droegen kinderen die dag
papieren kronen en deelden de lakens uit.

Met betrekking tot buitensluit heb ik twee herinneringen:
de kinderen hadden vader buitengesloten door de
keukendeur op slot te draaien en hem te vragen wat hij
hen beloofde…. Vader legde zich daar niet bij neer en
was opeens verdwenen. Tot grote ontsteltenis stond hij
opeens achter ons in de keuken. Hij had de ladder
genomen en was op zijn duivenkot gekropen. Van daar
kon hij het huis binnen en vermits hij binnen was, hoefde
hij dus ook niks te beloven… Moeder was niet goed
gezind en zij zorgde wel voor wat snoep….

In de jaren 60 op het college in Lier besloten een aantal
leerlingen om de leraar biologie buiten te sluiten. Toen ze
hem in de gang hoorden aankomen en de deur werd open

gemaakt, vlogen ze naar de deur en duwden die met een
achttal leerlingen dicht. De situatie was nogal ongelukkig
want de leraar had zijn voet tussen de deur gestoken.
Door het duwen begon dat wel pijn te doen. Het werd een
uitzichtloze situatie en één na één haakten er leerlingen af.
Zij gingen gewoon terug op hun plaats zitten alsof ze met
het voorval niks te maken hadden. Er bleef nog maar één
leerling over die echt niet goed wist hoe het nu verder
moest… Hij besloot de deur te lossen en snel naar achter
in de klas te lopen. De leraar, een vriendelijke en
zachtaardige man, liep hem achterna en vond hem ineen
gehurkt achteraan in het lokaal. Daar kreeg de leerling
een paar flinke meppen.

Nu zou zoiets aanleiding geven tot heel wat ophef maar in
die tijd was dat niet echt ongewoon. Waarschijnlijk had de
voet tussen de deur meer pijn gedaan dan verwacht en
vandaar zulke extreme reactie.

Intussen hoort buitensluit bij één van die vele volkse
gewoonten die stilaan verdwijnen. Folklore wordt spijtig
genoeg meer en meer beschouwd als ouderwets en niet
meer passend in deze digitale tijden...!!

MARIA LICHTMIS - PANNENKOEKENFEEST
Het is nog even wachten, maar toch kijken velen begin
februari al uit naar de lente. We verlangen naar meer zon
en warmte en meer klaarte. Landbouwers hervatten rond
deze tijd het werk op de velden. Met een
pannenkoekenfeest vierden de boeren vroeger de komst
van nieuwe knechten en de terugkeer van het licht. De
traditie van pannenkoeken op 2 februari is vandaag
springlevend. Supermarkten zetten in de periode rond

Lichtmis
pannen-koekenbeslag
of voorgemaakte
pannenkoeken in de
aanbieding. Volgens het
volksgeloof brengt het
eten van pannenkoeken
op de avond van 2
februari voorspoed en
geluk

Religieuze oorsprong

Waarom spreken we van Maria-Lichtmis? Wat is de
religieuze betekenis ervan? In het oude Israël mochten
kersverse moeders tot veertig dagen na de geboorte de
tempel niet betreden. De eerste keer dat zij terug naar de
bidplaats gingen, ondergingen ze een reinigingsritueel en
offergang. In de bijbel drukt het getal ‘40’ voorbereiding
en verwachting uit. Veertig representeert vasten,
boetedoening en zuivering. Het christendom nam dit
zuiveringsritueel over. Op Maria-Lichtmis herdenken



christenen de kerkgang en reiniging van Maria. Tot in de
jaren 1960 was het voor jonge moeders gebruikelijk om
binnen de negen dagen na de bevalling de kerk te
bezoeken om gezuiverd te worden van hun onreine
toestand en om, met een kaars in de hand, Maria te
danken voor een gezond kind. Rond 2 februari is het ook
de gewoonte dat de parochie de gedoopte baby’s van het
afgelopen jaar met hun ouders uitnodigt in de kerk.
Daarnaast gaat Lichtmis over Jezus. Het staat ook bekend
als ‘feest van de opdracht van de heer’. Veertig dagen na
zijn geboorte ging Jezus mee met Maria naar de tempel
van Jeruzalem. Zoals elk joods jongetje werd hij er door
zijn ouders opgedragen aan God. Ook de oude, vrome man
Simeon was daar aanwezig en zegende Jezus en zijn
ouders. Hij herkende Jezus als de messias en noemde hem
‘licht van de nieuwe wereld’. Lange tijd werd deze
uitspraak herdacht en gevierd met het wijden van de
kaarsen in de kerk en met processies waarin brandende
kaarsen werden meegedragen, vandaar ook de naam
‘lichtmis’.

VERLOREN MAANDAG
"Verloren Maandag" of "Verzworen Maandag" valt op de
eerste maandag na de eerste zondag na Driekoningen
(Epifanie). In 2023 is dit op maandag 9 januari ... en dan
zijn er worstenbroden en appelbollen.
Waar komt deze traditie vandaan?.. Hierover bestaan
verschillende theorieën die er op neer komen dat die dag
verloren is voor de werkgever want er wordt die dag
nauwelijks of niet gewerkt

1. Eedaflegging van
de ambtenaren
In een Lorreinse
akte uit 1231 wordt
een "lundi parjuré"
vermeld, vertaald
een "verzworen
maandag". Op die
dag legden de

ambtenaren hun eed af. Dat gebeurde niet enkel na
Nieuwjaar maar ook na Pasen en Kerstmis (dezelfde als
deze met Nieuwjaar?). Het gebruik bleef tot in de late
Middeleeuwen in voege. Toen legden ambtenaren op de
eerste maandag na Driekoningen hun eed af. De
eedaflegging leidde nadien tot een feest betaald door de
stad. In Antwerpen zocht het stadsbestuur voor dat
ambtenarenfeest naar een goedkoop vleesbroodje. In de
20ste eeuw zou dit ons het worstenbroodje worden.

2. Nieuwjaarsreceptie van de gilden
Andere bronnen uit de 18de eeuw verwijzen niet naar
ambtenaren, maar naar het nieuwjaarsfeest van de gilden,
dat op de maandag na Driekoningen viel. De gildeboeken
met daarin de rechten en plichten van de ambachtslui

werden voorgelezen en er werd flink gevierd en dus niet
gewerkt op deze dag.
3. In de haven
Havenarbeiders in Antwerpen mochten traditioneel elke
maandag na de zondag na Driekoningen op kosten van hun
baas "een pint gaan drinken". Bij die traktatie kregen ze
iets warms te eten: een broodje met (goedkoop) vlees
ertussen - de voorloper van het hedendaagse
worstenbroodje. De appelbol werd pas later toegevoegd
aan het 'menu' van de Verloren Maandag.
Tot slot: In Aalst wordt Verloren Maandag in oktober
gevierd.
Wij vieren, getrouw aan de traditie, op 9 januari "verloren
maandag". We bieden onze leden een worstenbrood of
appelbol aan tegen de schappelijke prijs van
respectievelijk 4 en 3,5 Euro. Het worstenbrood en/of
appelbol kan afgehaald worden op 9 januari tussen 17 en
19u in het documentatiecentrum. Maar, je kan het ook ter
plaatse met een goede tas koffie of thee verorberen. We
maken er in ons documentatiecentrum een gezellig
"onder onsje" van.
Uiteraard moet je hiervoor inschrijven en dat kan tot 31
december. Uw inschrijving is definitief wanneer het
verschuldigde bedrag gestort is op onze rekening met
vermelding of je een worstenbrood of appelbol wil (en
hoeveel!!....) Onze bankrekening : BE12 9799 5205 4092

Werkten mee aan dit nummer:
de Raad van Bestuur, Herman Meeus, Gemma Sysmans


