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Recent maart 2020 werd het hek-

werk van het schettekot aan de kerk

van Hoeke teruggeplaatst. Tijd om

even stil te staan bij de bijzonde-

re geschiedenis van dit deel van de

kerk.

Algemene situering

Een schettekot verwijst naar een

typische volkse, devotionele prak-

tijk die in de landbouwstreken haar

hoogtepunt kende op het einde van

de19de–begin20steeeuw.

De mensen offerden een diertje ter

ere van een (patroon)heilige. Het

diertje was meestal klein van aard:

een biggetje, een kip, een konijn,

een duif of eend. Toch had het dier

voor de landbouwers een zekere

waarde: zomaar een kip of konijn

wegschenken was eigenlijk enkel

voor de meer begoeden mogelijk.

Bij het schenken zette men het dier-

tje voor de aanvang van de kerk-

dienst in een hok, het schettekot ge-

naamd. Omdat de dieren klein wa-

ren, was ook dit hok meestal niet zo

overdreven groot. Ook de construc-

tie wisselde soms sterk: meestal was

dit een eenvoudig hok in hout ge-

maakt met traliewerk, maar het kon

ook iets speciaals zijn (zoals te Hoe-

ke,zieverder).

Het wegschenken van de dieren ge-

beurde niet zomaar. Men deed dit

met het oog op het verkrijgen van

een gunst, in vele gevallen was dit

een vorm van bescherming tegen

kwaad of ziekte. De aanbidding van

de patroonheilige of (vaker) een spe-

cifieke heilige zoals H. Antonius,

H. Cornelius of Onze Lieve Vrouw

washiernauwmeeverbonden.

Het offeren van dieren is een ge-

bruik, zo oud als de mens zelf.

Zelfs in het Oude Testament kun-

nen we hierover nog lezen, den-

ken we maar aan verhalen van Abra-

ham. In vele gevallen was het ge-

woon de eigenaar die het dier terug-

kocht. Deze nam het geofferde dier

terug mee naar huis, maar hij/zij

liet het niet slachten. Men was er

immers van overtuigd dat een geof-

ferd dier geluk bracht op de boerde-

rij, en dus liet men het vrij rondlo-

pen tussen de overige dieren op het

hof.

De opbrengst van de verkoop werd

via het Broederschap verdeeld on-

derdearmen.

Vandaag is de aanwezigheid van een

hok bestemd voor offeren bij een

kerk eerder een zeldzaamheid. Be-

halve het schettekot van Hoeke wil

ik verwijzen naar bewaarde exem-

plaren te Dudzele (houten zwart

hokje met tralies, binnen in het

portaal van de kerk, ter ere van O.L.-

V.) en Ramskapelle (bij Heist) (hou-

ten wit hokje met tralies, buiten

aan de kerk ter ere van O.L.V van

7 Smarten). In Oostkerke hing er

in het kerkportaal voor de verwoes-

ting van de kerk in 1944 een ge-

lijkaardig houten hok. In de muren

van de Sint-Martinuskerk van Sij-

sele zijn er wel afbeeldingen aan-

wezig van Sint-Antonius, maar een

schettekotje is er ook niet meer aan-

wezig.

Schettekot van Hoeke

In tegenstelling tot de hierboven

vermelde offerhokjes, is het schet-

tekot van Hoeke een vrij origine-

le constructie. Het betreft hier im-

mers geen houten hok, maar een

specifieke afsluiting aan het stenen

kerkgebouw zelf, op de westmuur

van de kerk, noordwaarts aan de

toren. Wat betekent de volkse be-

naming “schettekot”? Dat is eigen-

lijk eenvoudig: ‘schette’ naar ‘ijzer-

werk of traliewerk’ en ‘kot’ naar

‘hok’. In Hoeke wordt de naam van

dit kerkonderdeel alle eer aange-

daan, want de afsluiting van het

hok gebeurt immers door een fraai

gietijzeren, neogotisch hekken (19-

de eeuw – hoogte 159 cm, breed-

te 70 cm). Dit hekwerk kon makke-

lijk open en dicht. Helaas werd het

(net hierdoor) gestolen in december

2014. Het hok zelf is uit 2 delen op-

gebouwd: in de loop der jaren (date-

ring onbekend) werd immers boog-

vormig metselwerk met bovenaan

rood tegelwerk in de nis ingebouwd

(zie foto). Dit laatste gebeurde wel-

licht uit praktische standpunt: de

afsluiting boven in het hok verhin-

derde het wegvliegen van gevogelte

en het plateau gaf een plek voor be-

waringvandemand.

Een bas-relief met Sint-Antoni-

us boven het hok

Boven het hok bevindt zich

een kleine, roodkleurige afbeelding

(104 cm hoog, 52 cm breed). Het gaat

hier om een voorstelling, niet on-

der de vorm van een beeld of een

schilderij, maar onder de vorm van

een ‘bas-reliëf’. Het is een werk of

kunstmethode waarbij de figuren

slechts gedeeltelijk van de achter-

grond zijn losgemaakt. Dit stukje

beeldhouwkunst werd vervaardigd

uit “terra-cotta”, een Italiaanse uit-

voeringsmethode met speciaal hier-

voor gebakken aarde (met typisch

roodbruinekleur).

Op de afbeelding komen 3 figuren

voor in de woestijn: helemaal links

de Heilige Antonius Abt met aan

zijn voet een varkentje. Zijn rech-

terhand houdt de heilige omhoog

als teken van zegening, in zijn

linkerhand houdt hij een typische

‘tau-staf’ vast met bel. Naast de heili-

ge worden 2 gewone personen afge-

beeld: een knielende vrouw met in

haar handen een kooitje met een ge-

offerde vogel, achter haar staat een

manrechtstaandafgebeeld.

Het geheel is eenvoudig, maar kun-

stig uitgewerkt én ook duidelijk

op maat gemaakt van de situatie in

Hoeke,bovenhetschettekot.

Sint-Antonius Abt (ook Eremijt ge-

noemd), met zijn zwijntje, is de

beschermpatroon van de landbou-

wers en veetelers. Antonius, gebo-

ren in Egypte omstreeks 251 ging

als kluizenaar leven in de woestijn,

waar hij ten prooi viel van zware be-

koringen. Het varkentje is hierbij

hetsymboolvanhetkwaad.

Onder het bas-reliëf werd een ar-

duinen plaat aangebracht met hier-

in de volgende tekst gebeiteld: “H.

ANTONIUS, bevrijd ons van het VUUR

en andere PLAGEN, vooral onder Dieren

énVruchten”.

Naar mijn bescheiden mening is dit

geheel (het hok zelf, met fraai hek-

werk en het kunstwerk met tekst-

plaat) een unicum. In geen enkele

andere kerk heb ik al iets dergelijks

kunnenopmerken.

(vervolgopblz.4)

Het ‘schettekot’ van Hoeke in ere hersteld (deel 1)
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Herstellingen

doorheendetijd

Hetkunstwerkbovenaan

Het bas-reliëf was tot 2004 in zéér

slechte staat: het paneel was op

meerdere plaatsen gebroken, het ge-

bakken aardewerk schilferde sterk

af en de tekst (heel eenvoudig in be-

ton ingekerfd) was slechts met veel

moeite leesbaar. De aandacht rond

het schettekot was verdwenen en

datwasdusmerkbaar.

In de periode mei-juni 2004 werd

het geheel geconserveerd door de

gespecialiseerde restaurateur Jac-

ques Vereecke uit Brussel. Hij stop-

te het verval en herstelde alle nood-

zakelijke delen. Het kunstwerk is

dus toen niet helemaal vernieuwd

in de staat zoals het oorspronkelijk

gemaaktwerd.

Merkwaardig was toch de vaststel-

ling dat de schade grotendeels ver-

oorzaakt werd door de zouten aan-

wezig in onze zeelucht. Deze drin-

gen binnen in poreuze materia-

len zoals terracotta, zetten dan uit

waardoor er schilfers ontstaan. Bij

het herstel werd ook ontdekt dat het

paneel vroeger ook al hersteld werd

(na de schade door WOII?) en dat het

ooit beschilderd was aan de voorzij-

de (sporen van verf werden gevon-

den).

De hierboven aangehaalde tekst-

plaat werd vernieuwd in novem-

ber 2004: deze plaat (gemaakt door

beeldhouwer Luc Rossen uit Es-

sen) is aangebracht voor de origi-

nele plaat in beton, waarbij de be-

staande tekst in hetzelfde lettertype

en op dezelfde plaats als het origi-

neelwerdaangebracht.

Het ijzerenhekwerk

Het hekwerk kreeg doorheen de ja-

ren periodiek de verplichte schil-

derbeurt: in 1994 gebeurde dit nog

door misdienaars Cindy Van Holm

en Anniek Maeghe. In december

2014 werd door een onbekende het

ijzeren hekwerk gestolen, wellicht

gewoon met het oog om dit te ver-

kopen vanuit de geldwaarde als his-

torisch sierhekwerk. Zonder die af-

scheiding was het schettekot… geen

schettekot meer. Er werd eerst ge-

hoopt op het terugvinden van het

onderdeel, maar dit bleek niet zo.

Het kerkbestuur maakte vorig jaar

2019 voorzichtige plannen om het

onderdeel opnieuw te maken, naar

oud model. Voorzitter Jan Tille-

man contacteerde mij en ik kon (als

voormalig secretaris van de kerk-

fabriek) verschillende detailfoto’s

aanleveren. Metaalbewerker Johan

Lannoo uit Ruddervoorde heeft op

basis hiervan het hekken identiek

nagemaakt en geplaatst in maart

2020. De nodige voorzorgen zijn

genomen om een nieuwe diefstal in

detoekomsttevermijden!

Feestelijkhedenin2004

Op zaterdagavond 4 september

2004, na de eucharistieviering

voorafgaand aan kermiszondag,

werd een panklare haan en een goed

gekweekt konijn per opbod geveild.

Zo werd de aandacht voor het schet-

tekot en de restauratie in de kijker

gezet. De veilingmeester was mijn

pa diaken André. Door de aanwe-

zige kerkgangers, samen met E.P.

Piet Buysse, werd met veel enthou-

siasme hard (tegen elkaar) gebo-

den om één van deze twee neerhof-

dieren mee naar huis te kunnen

nemen. Wijlen burgemeester Dirk

Bisschop trok met de haan naar

huis! De opbrengst werd integraal

aandeparochiegeschonken.

Dit ludieke gebeuren, maar met

een duidelijke historische beteke-

nis, wekte heel wat humor op, ook

bij de aanwezige politici. En de bal

ging aan het rollen. Toen het voor-

malig TV-programma "Vlaanderen

Vakantieland" aandacht wenste te

geven aan een uitzending met ty-

pische West-Vlaamse onderwerpen,

kwam deze filmploeg via de Toeris-

tische Dienst van de stad Damme

opnames doen in en rond het kerkje

van Hoeke, met een orgelconcert als

extraatje. Aan het schettekot werd

daarna doormijn pa een ezel per op-

bod geveild om zo dit oude volksge-

bruik aan de tv-kijker te tonen. De

ezel zelf werd vanaf de Damse Vaart,

samen met presentatrice Evy Gru-

yaert, te voet geleid naar de kerk, tot

hilariteit van een groep toeschou-

wers. Deze opname werd uitgezon-

denopkerstavond2004.

Besluit

Visueel en geschiedkundig is het

“nieuwe” hekwerk voor het schet-

tekot opnieuw een verrijking voor

het kerkje van Hoekje. In een twee-

de aflevering duiken we in de paro-

chie-archieven, om een duidelijker

beeld van het verleden te krijgen.

LudoMaeghe
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