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Recent maart 2020 werd het hek-

werk van het schettekot aan de

kerk van Hoeke teruggeplaatst. Dit

schettekot was gekoppeld aan een

sterke Sint-Antoniusverering. Van-

daagstaanwestilbijdit laatste.

Volksdevotie voor de Heilige

Antonius te Hoeke 1859-1932

De kerk van Hoeke is toegewijd aan

Sint-Jacob-de-Meerdere. Deze heili-

ge kennen we van Compostela, met

de bijhorende tochten naar deze

plaats. In het rijke verleden van

de parochie verdween de patroon-

heilige soms wel wat op de ach-

tergrond en werd een andere hei-

lige, met bijhorende volksdevotie,

belangrijker. De verering in Hoeke

(met de buurparochies) voor Anto-

nius Abt is hiervan een belangrijk

voorbeeld.

In de parochiale archieven zien we,

aan de hand van talrijke aanteke-

ningen, het bewijs van een sterke

verering voor deze heilige. In en

rond de kerk zelf zien vandaag nog

3 materiële bewijzen: het reeds aan-

gehaalde schettekot, een beeld van

Sint-Antonius in de kerk, alsook

een kader met een restant van een

vaandel.

De officiële erkenning door de toen-

malige bisschop Malou van Brug-

ge op 7 juni 1859 aan pastoor E.H.

Augustin Van Hee rond de oprich-

ting van “het Broederschap van de

Heilige Antonius Eremijt te Hoeke,

doet ons vermoeden dat de verering

toen haar basis kende. Zo”n broe-

derschap werd gevormd door le-

ken, onder begeleiding van de pas-

toor, die zich door lidmaatschap

(met de bijhorende sociale status)

engageerden tot deze volksdevotie.

In de 19de eeuw ontstonden in onze

maatschappij talrijke van deze broe-

derschappen.

Werd het schettekot aan de kerk

toen vervaardigd? Dat weten we

niet. In de archieven van kerk-

fabriek en parochie ontbreekt elk

spoor. Wellicht valt dit te verkla-

ren door het feit dat het kunstwerk

een schenking was en de onbekende

kunstenaar direct betaald werd door

de schenker. Dat was steeds een be-

goed persoon, en bij gebrek aan een

kasteelheer in Hoeke, komen we ei-

genlijk uit bij de pastoor of burge-

meester.

Opvallend is dat we in de latere pe-

riode 1860-1890 eigenlijk geen aan-

tekeningen vinden van dat offi-

ciële broederschap. Enkel in 1883

vinden we een verwijzing: pastoor

Ameel spreek over een specifieke

kerkschaal, nl. de Antoniusschaal.

Wellicht was deze verering in de

beginjaren dus beperkt. Onder in-

vloed van de dynamische en inspi-

rerende pastoor E.H. Leo Van Mee-

nen (benoemd in 1889) werd deze

volksdevotie sterk uitgebreid. Pas-

toor Van Meenen was vermogend,

zodat hij heel wat verfraaiingen

aan de kerk gewoon zelf financier-

de (tot tevredenheid van de burger-

lijke overheid!). In een parochie met

talrijke “groene weiden” en ieder-

een die dieren kweekte voor zelfbe-

houd of kostwinning, was de uit-

bouw van een Antoniusverering

een gouden kans. Vergeten we niet

dat de toenmalige tijdsgeest, de ne-

ogotiek, op talrijke manieren pro-

beerde om een sterk geloofsideaal in

demaatschappij te integreren.

In 1905 vinden we in het kerk-

archief informatie terug over het

vaandel van Sint-Antonius, inge-

wijd door E.H. Leo Van Meenen op

Sacramentsdag 1905. Een aanteke-

ning over deze plechtigheid door

E.H. Juliaan Opdedrinck uit Dam-

mevertelt:

“Op H. Sacramentsdag 1905 greep te

Houcke eene nooit vergetene plech-

tigheid plaats, de wijding van het

mooie vaandel der St-Antoniusgil-

de, de voor den werkman zoo heil-

zameverkensverzekering.

E.H. Van Meenen had die nutti-

ge inrichting ontworpen niet enkel

voor Houcke maar ook voor Oost-

kerke en Westcapelle. Laten wij het

Brugsche Vrije spreken: “Donder-

dag laats was het kleine Houcke

in feestgewaad en ’t vierde blijden

hoogdag. Twaalf parochiën waren

er vergaderd om de plechtigheid bij

te wonen van eene vaandelwijding

vol zin en beteekenis. De onderlin-

ge verzekering van Houcke, Oost-

kerke, Westcappelle, gesticht door

Mr Standaert, moest een kenteek-

en bezitten; en dit kenteeken, door

een edelmoedigen gever geschon-

ken, werd op dien dag luisterlijk in-

gewijd door Z.E.H. Deken De Bra-

bandere,vanBrugge.

Verders verhaalt het blad dat er eene

aanspraak gedaan werd, betrekke-

lijk den eredienst van St-Antonius,

eremijt, in ’t verleden in dezer in-

richting ter parochiekerk van Hou-

cke, hoe ook de redenaar het ee-

reteeken beschreef en van de prach-

tige, er op afgeprente afbeelding,

uitleg gaf… en het Brugsche Vrije

eindigt zijn belangrijk opstel met

die beteekenisvolle woorden: Het-

geen hier vermeld wordt, is de eer-

ste vreedzame en christenen betoo-

ging in dien aard, niet alleen in

Vlaanderen maar in gansch Belgie;

en, ’t is aan Houcke, thans nederig

en klein maar groot in ’t verleden,

dat deze eer te beurt valt. Hertelijke

proficiatenHouckeboven!.

Na de godsdienstige plechtigheid

volgde de optocht der aanwezige

gilden langs de straten van het

dorpje: voor alsnu was het als uit

zijn graf verrezen en voor eenige

stonden zweefde het beeld der oude

stad en zijner neringen voor de van

vreugde stralende oogen der talrij-

kegildebroeders…”.

Dit krantenartikel, volledig in die

tijdsgeest, geeft vooral aan dat de

Sint-Antoniusverering niet enkel

in Hoeke leefde, maar ook in de

buurparochies Oostkerke en West-

kapelle. In de daaropvolgende jaren,

tussen 1906 en 1933, vinden we in

het parochie-archief talrijke aante-

keningen hierover. Een mooi voor-

beeld lezen we op 16 oktober 1906:

“Op den woensdag der vierde week

zal elke maand eenen zingende mis

gedaan worden ter eere van de H.

Antonius eremiet, voor al de pel-

grims en vereerders van dien mach-

tigen patroon tegen de plagen onder

de verkens enz. Men wordt pelgrim

met zich te laten inschrijven en 10

centiemenperjaartebetalen”.

Op bepaalde zondagen was er ze-

gening met een relikwie, op an-

dere specifieke zondagen (bijv. Sa-

cramentsdag, Drievuldigheidszon-

dag) een eremis en uiteraard was

de naamfeestdag (op 17 januari) een

jaarlijks terugkerend hoogtepunt,

met plechtige mis, ommegang en

zegening. De verering tot Sint-An-

tonius moest elke pelgrim bescher-

men tegen ziekten bij hun dieren,

maarookbijhunzelf.

De Sint-Antoniusgilde was hierbij

de verankering van die verering in

het dorpsleven, bij een plechtig-

heid werden zij dan ook “ingehaald

onder het gezang van den Veni Cre-

ator”.

Het ‘schettekot’ en de Sint-Antoniusverering te Hoeke (deel 2)
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Ook met latere pastoors werd

deze verering verdergezet. Pastoor

Maurice Lammens maakt in 1926

aantekeningen over een ommegang

van Sint-Antonius met uitstalling

en verering van het beeld. Men

zingt psalmen en bij de ommegang

(rond de kerk) houdt men halt aan

verschillende staties, waar men bidt

ter ere van van God, Onze Lieve

Vrouwendebetrokkenheilige.

In de archieven is (jammer genoeg)

geen naamlijst van de leden van

het Broederschap doorheen de ja-

ren bewaard. Enkel in 1929 vond

ik een verwijzing naar “een Sint-

Antoniusmeester”. Een zekere Ka-

rel Bekaert (°1868) wordt op 3 maart

1929 hiertoe benoemd. Spijtig ge-

noeg overlijdt hij enkele jaren later

in 1932 maar zijn gedachtenisprent-

je vermeldt expliciet deze functie.

Hoewel dit niet exact vermeldwordt

in het parochiaal archief, valt het

aan te nemen dat de Sint-Antoni-

usmeester verbonden was met het

schettekot en dat deze persoon in-

stond voor de verkoop van de geof-

ferdedieren.

De feestdag van de H. Antonius Ere-

mijt gaf aanleiding tot een octave.

Depastoorschrijft:

“Zondag toekomende 17 januari

1931 vieren wij den feestdag van de

H. Antonius Eremijt, die feestdag

zullen wij hier 8 dagen lang vieren,

alle dage onder de missen zullen wij

zegenen met zijn relikwie en zijn

beeld zal uitgesteld worden. Tracht

goed die octave te vieren en bid-

den dat hij van uit den hemel zij-

nen milden zegen zou zenden over

menschenendieren”.

Een laatste aantekening rond de

Antoniusverering vond ik in 1932

door pastoor E.H. Gustaaf Vande-

kerkhove (enkele dagen voor zijn

overplaatsing naar Nieuwmun-

ster), een ommegang. Zo schrijft

hij:

“Zondag toekomende 16 oktober

1932 na 1e mis en Hoogmis zullen

wij den ommegang doen rond de

kerk ter ere van den H. Antonius

abt om vrij te zijn van alle plagen

zoo voor de menschen als voor de

dieren. Gevaarlijken tij in ’t opko-

men en afvallen van ’t blad. Alle

male goed opkomen en godvruch-

tig meedoen en de H. Relikwie ko-

menvereeren.”

Vermoedelijk verdween de Antoni-

usverering onder het herderschap

van zijn opvolger E.H. Marcel Car-

lier (pastoor van 1932-1941). Er was

toen een grote economische reces-

sie, het gezinsideaal werd gepro-

moot (men moest vooral veel kinde-

ren krijgen), een dalende aandacht

voor verheerlijking en meer ken-

nis rond ziekten en plagen onder de

dieren en graangewassen zorgden

hiervoor. Sindsdien is het schette-

kotnietmeeringebruik.

HetSint-Antoniusbeeld

indekerk

Het Antoniusbeeld, dat hierboven

ter sprake kwam bij het verhaal van

de ommegang, is bewaard gebleven

en overleefde de vernielingen aan

de kerk in 1944. Het is een geschil-

derd gipsen beeld (115 cm hoog). De

bijhorende, originele houten sok-

kel met inscriptie letter A, is ook be-

waard gebleven. Het beeld en sok-

kel waren tot begin jaren ’70 voor-

aan links in de kerk opgehangen:

bij de verering hoorde een promi-

nente plek dicht bij het koor. Pas-

toor Rathé verplaatste het beeld naar

de huidige plek, meer naar achter

in de kerk. Onze Lieve Vrouw van

Zeven Smarten mocht voortaan (tot

2018) vooraan links in de kerk een

plekje vinden. Oorspronkelijk was

het beeld opgesteld in een groot,

neogotisch baldakijn met pinakels

(zoals in de kerk van Vivenkapelle

nog bij beelden op te merken). Dit

baldakijn verdween bij de verhuis

van het beeld naar achteren in de

kerk, naar verluid omdat het aange-

tast was door houtworm. Het werd

opgeslagen in de bewaarplaats van

de school. Bij het leegmaken van dit

berghok in 1990, voorafgaand aan

de verkoop van het schoolgebouw,

werdhetweggegooid.

Het beeld van Antonius toont een

kalebas aan zijn staf en dat is uit-

zonderlijk. Die kalebas is een ver-

zamelnaam van specifieke gewas-

sen (zoals de pompoen of courget-

te). Normaal houdt Antonius een

kluizenaarstaf met klok of bel vast.

Wellicht is dat onder invloed van

Sint-Jacobus, de patroonheilige van

Hoeke, die als pelgrim wel met dat

attribuut wordt afgebeeld. En met

een steentje in de kalebas zou het

ook een soort geluidsproducerend

object, net zoals de bel of klok, kun-

nenzijn.

Eenvaandelfragment

inkader

Omstreeks 1999 werd achteraan in

de kerk (in de omgeving van het

beeld) een kader opgehangen met

hierin een textiel-gewaad met af-

beelding van de H.-Antonius. Dit

stuk stof werd kort daarvoor ont-

dekt in de sacristiekast. De afbeel-

ding is onder de vorm van een

“mandorla”, dit is een amandelvor-

ming aureool om de hele gestalte

van een heilige. Het is het bewaarde

restant van de processievaandel uit

1905. Het doek was sterk vervuild,

de drager was versleten en het ge-

heel was opgerold. Er werd besloten

om de afbeelding te reinigen, op een

nieuwe drager aan te brengen en dit

alles ineenkaderteplaatsen.

Besluit

Het schettekot buiten en de aan-

dacht voor de heilige Antonius bin-

nen vormen nu opnieuw een mooi

geheel. In een seculiere wereld kij-

ken we met onbekende ogen naar

die restanten van een 70-jaar duren-

de heiligenverering in een parochi-

ale context. Alles had of heeft z’n

tijd.

Men kan niet om het feit heen

dat het schettekot, beeld en vaan-

del mensen samenbracht in ééns-

gezindheid en deed uitkijken naar

een betere tijd, zonder angst voor

ziekte of dood. Is dit verlangen in

2020 niet sterk opnieuw aanwezig

inonzemaatschappij?

LudoMaeghe
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