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In alle kerken van het centrum is dit formulier ter beschikking en zoals je kan lezen is het de 
bedoeling op drie vragen antwoord te krijgen. We vonden het een uitdaging.
Afgezien van de schemerige  en schimmen-zwangere toestand op het belevingsveld en het on-
bestaande lokale sociologisch studiemateriaal vonden we het – voor sommige jammer – mis-
schien het minst productieve dat er kan gebeuren om het authentieke geloof voeding te geven.
Twee jaar voor de herdenking van de godsdienst troebelen is het helemaal geen onderbouwd 
contrareformatorisch project. Maar dit zal niet het studieobject zijn van dit onderzoek.
We proberen gegevens te verzamelen die tot antwoord konden dienen. Met deze restrictie: het 
blijft in de gegeven omstandigheden een onaf.
Dit is voor alle objectieve wetenschap. We zijn beperkte schepselen en leven hic et nunc met 
afbreekbare, kwetsbare en te bewijzen stellingen. Ook geloof vraagt de proef op de som. In de
vraagstelling gaat het hier niet om het waarheidsgehalte van dat geloof.
In dat verband was wel een interessanter discussie1 of aanpak mogelijk in het kader van de ko-
mende vieringen in 2017.
Hier was de vraag omtrent de feitelijke toestand. De twee eerste vragen kunnen dus perfect 
beantwoord worden.
De derde vraag is als ze lokaal bedoeld werd enger en zou een hele studie vergen van onder-
vragingen en goed operationeel opgestelde enquête.
Als de vraagstelling algemeen bedoeld is dan moet men de standaardwerken volgen en die 
zijn in deze niet in gevorderd academisch gehalte beschikbaar. Als men alle bronnen toelaat 
dan is de wildgroei onvoorspelbaar. Dat zal ook de reden geweest zijn die in uitgesteld relais 
de parochieraad besliste om de derde vraag te schrappen.
Een wijze beslissing dus.

Om onze intentie korter te formuleren. We proberen antwoorden te vinden van-
uit het belevingsveld. In
onze verzameling zitten heel
wat ook plaatselijke flyers2 
uit de devotionele privéver-
zamelingen. Die bronnen ge-
ven de uitdrukkelijke gebe-

den, die voorgeschreven dienden om die
heiligen, specifiek, te benaderen.

Cornelius

Vindplaats
Het beeld van Cornelius staat inderdaad in
de Onze Lieve Vrouwekerk. We vonden
geen broederschap van de Heilige Corneli-
us als zou dit wel gekund hebben.

1 We schrijven discussie en bedoelen Leergesprek, in de authentieke zin van leeerhuis.
2 Prentjes, vouwblaadjes, litanieën van heiligen uit de omliggende en verdere locaties.
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Het is bekend dat de naam Cornelius als derde, soms tweede naam vaak werd toegevoegd in 
de streek bij de geboortenaam. Hier is uitdrukkelijk een beschermende bedoeling mee ge-
moeid.

In de Onze Lieve Vrouwekerk3 is het houten beeld van Cornelius geplaatst in 1876 en het is 
van de hand van Loosberg uit Ieper. Het vouwblaadje van Brielen verwijst  naar 1920 Druk-
kerij Boudry-Timperman, Ieper. 

Leven
We nemen letterlijk over van het genoemde vouwblad Litanie van den Heiligen Cornelius, 
paus en martelaar4, bijzonder patroon tegen de Vallende ziekten en Allerhande kwellingen 
vooral bij kinderen en onredelijke dieren. Deze grote Heilige wordt vereerd in de Parochiale 
Kerk van Onze Lieve Vrouw te Brielen (bij Yper).

Als heilige wordt hij samen gevierd op 16 september met zijn vriend Cyprianus. Hij werd in 
maart 251 tot paus verkozen. Eigenlijk was hij niet zo'n hoornig figuur. Hij was eerder mild 
voor de afvalligen. Keizer Gallus verdreef hem  in ballingschap naar Civitavecchia, waar hij 
op 14 september 253 stierf
Karel de Kale, koning van West-Francië (+877) bracht de relieken van Sint-Cornelius over 
naar Reims, die later werden verspreid o.a. naar Vlaanderen, waar ze op meer dan 100 plaat-

3 Een vlugge check ontdekt de verering in Zandvoorde en in Brielen met vouwblad en Litanie
4 Op de bijgevoegde penning is heel duidelijk de tiara en de palm van de martelaar met overwinningskrans af-

gebeeld.
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sen worden vereerd.

Verering
We citeerden al wat men gaandeweg de Sint-
Corneliusziekten noemde: vallende ziekte. De
term werd verbreedt tot: jicht, kinkhoest en
stuipen.
Van waar dan de andere insteek. Hij wordt nl.
ook als beschermheilige gezien van het hoorn-
vee. De verbreding hiervan vat samen in onre-
delijke dieren.
De magie de sympathie is niet ver te zoeken.
Het Latijn, en dus ook het Franse corne met de
betekenis van hoorn zijn algemeen bekend als
zijn attributen. Vandaar wordt hij als paus
voorgesteld met de tiara: de drievoudige
kroon, en een hoorn5.
In de historische gegevens verwijst men naar Adinkerke-De Panne waar de gegevens als volgt
zijn samengevat. Nadat een reliek van Sint-Cornelius naar Adinkerke was overgebracht, 
kwam in 1646 de Broederschap van Sint-Cornelius tot stand. Martinus Prats, bisschop van Ie-
per, gaf in 1664 de toestemming om jaarlijks een bedevaart en een noveen te houden, van 16 
tot en met 24 september. Een tweede reliek werd na de Franse Revolutie vanuit Passendale 

naar hier overgebracht.
In Zandvoorde bidt men het zeven onze vader gebed. Hij wordt op het vouwblad
patroon tegen vallende ziekten en allerhande kwellingen vooral bij kinderen, de 
huisdieren en het vee genoemd.
De zeven aanroepingen vernoemen 
– bevrijding van alle zonden, oorzaak van veel ziekten en ellenden
– beschermd blijven tegen dwalingen en ketterijen

– voorzichtigheid tegen listen en bekoringen van het kwaad
– verlossing van alle lichamelijke ziekte en pijnen
– gespaard van geestelijke kwalen en ellende
– geduld bij onenigheid, laster en vervolgingen
– opdat wij in Zijn deugden mogen volharden
In Poperinge is de verering wellicht eerder later ontwikkeld. Maar de verering – aanroepen – 
zal zich in dezelfde lijn ontwikkeld hebben en zeer specifiek wat de naamgeving betreft.
Een ander centrum dat vooral terug te vinden is in de penningen (medailles) is Diegem.
Als we hier ver genoeg teruggaan dan zou de verering via de abdij van Aken die relieken van 
de heilige kreeg Karel de Kale (het hoofd en een arm). Reeds in de 10e eeuw was er een in-
tense verering van de H. Cornelius. In de 11e groeide de abdij uit tot de centrale devotieplaats 
ter ere van Sint-Cornelius in Europa.
De abdij van Kornelimünster wakkerde op verscheidene plaatsen de verering van de H. Cornelius aan. Zo ver-
spreidde de devotie zich ook over het Vlaamse land, doordat de abdij bezittingen had in Diegem, Kumtich en 
Ronse. In de 12e eeuw hadden de monniken van Kornelimünster relieken van Sint-Cornelius geschonken aan de 
abdij te Ronse. Omdat de monniken tijdens de translatio van deze relieken bij een tussenhalte in Ninove heel 

5 In de litteratuur plaatst men vaak Cornelius onder het attribuut KOE, cf. Berlindis van Meerbeke, Brigitta 
van Kildare, Cornelius, Gerlachus van Houthem, Guido van Anderlecht, Leonardus van Noblac, Walker van 
Onhay, Wivina van Brabant.
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gastvrij ontvangen waren, lieten zij hier ook een deel van de relieken na. De parochie Diegem ontwikkelde zich 
samen met Machelen aan de Leie, Ninove en Ronse tot de belangrijkste Cornelius-bedevaartsplaats binnen de 
Zuidelijke Nederlanden6.
Twee vragen blijven over. Wanneeer begon men de derde of tweede naam Cornelius toevoe-
gen. En zou er in Diegem – wellicht het aartsbroederschap – of in een afhankelijke broeder-
schappen een verwijzing te vinden zijn naar een Poperings broederschap?

Verspreiding
We vinden in onze verzameling 49 verschillende penningen van de Heilige. Op geen enkele 
penning wordt verwezen naar de specifieke patroonschappen.

De locaties zijn: Aalbeke, Akkerhem, Beerse, Denderbelle, Gent, Oekene, Quae-
dyper, Saint Ghislain, Sint Jans hospitaal Brugge, Zandvoorde

Christoffel

Het is wellicht de meest openbaar vereerde heilige van de reeks. Nog altijd is er in de Onze 
Lieve Vrouwekerk een zegening van gemotoriseerde en niet gemotoriseerde tuigen. Het strekt
zich volgende penningen uit over alle vervoersmiddelen.

Leven
Zelf heiligennet durft het zo te schrijven. Volgens het oude Romeinse martelarenboek onder-
ging hij de marteldood in Lycië ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Decius. 
Maar zelfs dat is niet zeker. Historisch gesproken staat alleen het feit van zijn marteldood 
vast; waar, wanneer en onder welke omstandigheden blijft onduidelijk. De legende weet ech-

6 Uit deze plaatselijke devotie te Diegem is er een broederschap van Sint-Cornelius gegroeid. Op de vraag 
naar het tijdstip van de oorsprong, zijn door een aantal auteurs uiteenlopende antwoorden gegeven. Davidts 
baseert zich op een register van de broederschap, met name Den Boeck der Broederscap van S. Cornelius tot
Diegem, waarin de eerste inschrijving dateert uit 1660. Hieruit besluit Davidts dat de bedevaart met ver-
eering der relikwie maar pas om dien tijd een uitbreiding genomen had. Verbesselt daarentegen toont aan dat
er in bronnen met betrekking tot de broederschap van Sint-Cornelius reeds sporen terug te vinden zijn, die 
teruggaan tot 1462. Lauwers tenslotte wijst op een visitatieverslag uit 1683, waarin te lezen staat dat deze 
broederschap reeds een halve eeuw of nog langer bestond.
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ter veel meer.

Middeleeuwse legenden
We stellen ons Christoffel van Lycië7 voor omwille van de legende als een reus was8. Hij wou 
de Grootste baas dienen en schreef de duivel af omdat die bang was van een kruis. Via een 

monnik was hij ervan overtuigd dat hij serieus vasten moest. Het voorschrift 
was dat hij veerman of overzetpersoon zou spelen op een gevaarlijke oversteek. 
Daar droeg hij op een dag Jezus incognito. Daar bloeide zoals in de psalm9 's an-
deren daags zijn staf.
De kritische historicus maakt er een verchristelijkte plaatselijke legende van. De
oorspronkelijk Griekse naam Christophorus 'Χρισθω-φωρος' (Christoforus) be-
tekent: Christus-drager. 

Dé Christoffel zou volgens anderen een weer-
barstige figuur, Reprobus, geweest zijn die zijn
diensten wou aanbieden aan de Grootste Baas
– tot zover het klassieke verhaal –. Hij droeg
ook het kind. Dit kind werd zwaarder en
zwaarder en dan besefte hij dat hij zich moest
laten dopen.

Specifiek Poperings
In alle noodlijdende zoekers en na vele lijstjes
te hebben doorlopen is er een groep die we niet
onmiddellijk aantreffen. En toch er bestaat een penning
in Poperinge die ontegensprekelijk naar hem verijst.
De schuttersgilde van de ondernemer Stevens te Pope-
ringe. In zoverre de schutters bij de vestingwerkers ho-
ren kan je nog zeggen dat ze wel in de lijsten behoren. 

Patroonschap
De oplossing van de vraag van de prijskamp kan bijna
niet meer mis zijn als we alles bij mekaar zetten wat
we op internet vinden. Hij is de patroonheilige van de
reizigers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithan-
delaren, boekbinders, schatgravers, hoedenmakers,
tuinmannen en kinderen én de beschermer tegen be-
smettelijke ziekten, de pest, droogte, onweer, hagel,
watersnood, vuurrampen, oogziekten, tandpijn en on-
verwachte dood. Misschien heb je zelfs ook nog een sticker van hem op je auto plakken tegen 

7 We gebruiken die naam. Er zijn meerdere Christoffels over de wereld verspreid. Christoffel de Cynocefaal 
zou een vroegere persoon zijn. De legende is hierover nog frappanter. Hij is gemarteld door de Romein-
se keizer Decius (249-251) en was de begeleider van de apostel Bartolomeüs. Hij was afkomstig uit het land 
der Cynocefalen (Hondkoppigen). Bartholomeus was uitgezonden naar dit land om het evangelie te verkon-
digen. Eén van de Cynocefalen liet zich dopen en kreeg de naam Christoffel. Door zijn doop kreeg hij een 
tong en was hij geen (heiden)hond meer. Hij missioneerde in Lycië.

8 Een van de verhalen zegt dat er 400 soldaten nodig waren om hem te martelen.
9 Psalm 92: 'De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom' 
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mogelijke verkeersongevallen? Voor alle onheil, één adres: Sint-Christoffel. Hij wordt hyper 
inzetbaar. Alle gemotoriseerde sporten (autoraces, motorraces, motorcrosses enz.) roepen om 
bescherming. Het lijstje is aangevuld door een andere copy paste: daarnaast is hij patroon 
van vestingwerken en van de zee. Hij wordt aangeroepen tegen wateroverlast, onweer en ha-
gelbuien, alle vormen van tegenspoed, pest, hongersnood, verwondingen en kiespijn. Hij is 
patroon van kinderen en zwangere vrouwen, van hoveniers en tuinders, fruit- en appelverko-
pers, boekbinders, schilders, timmerlieden en hoedenmakers. 

Soms heb je er het vragen naar hoe dit met de figuur te verbinden is. Boekbinders bv. Een Ne-
derlanse verzamelaar noemt: Sint-Christoffel is de patroonheilige van de reizigers, alle ver-
keersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgra-
vers, hakebusschutters, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen besmettelij-
ke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oog-
ziekten, tandpijn en van de bewoners van de stad Roermond, waar een groot beeld van hem 
met Christus op zijn schouder de top van de kathedraal siert. In die stad staat de enige Sint-
Christoffelkathedraal ter wereld.
Uiteraard hebben al die schrijvers gedaan wat wij ook nu doen. Afgeschreven van elkaar en de
fantasie laten werken.

Inkijk
Heiligen horen bij de 
onbereikbare wereld. 
Er is spijtig genoeg 
heel wat
gemar-
chandeerd
rond dit
fenomeen.
Als men-
sen zijn we geschapen 
naar het beeld en de 
gelijkenis van God.

Om te communiceren 
in deze context hebben
we geen woorden. We 
gebruiken verhalen en 

melodieën, symbolen en vallen vaak op archetypen.

De reus, de Grote Baas, de herder....  de beschermer, het schild, de hemel(lingen) moeten ons 
behoeden. We proberen te vatten. In deze verhalen zitten mogelijkheden om op verhaal te ko-
men.

Het kan op de fetisjen en de amuletten van de primitieve maatschappij lijken. Alhoewel het 
vreemd is dat alle volkeren ernaar grijpen en dat tradities overleven. Gelukkig dat in de legen-
den die over Christoffel bestaan er altijd iets in zit van de mens die zijn hoogmoed, zijn reus-
zijn ten dienste moet stellen en dat men zo de hemel op aarde brengt.

Het wordt alleen droevig wanneer het een do-ut-des wordt met magische franjes. Om in de 
taal van van het verkeer te blijven dan spant men het paard achter de wagen. 
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Iconografie
Dat Jezus de rijksappel in handen heeft is uiteraard vanuit de Uw Rijk kome slogan te begrij-
pen. Dat de slang in het water huist is bijbels heel goed begrijpbaar. Liathan  het monster van 
de zee: de duistere krachten worden bezworen Lastige en stekelige cactusachtige planten wor-
den in het Messiaanse rijk vervangen door de bloeiende staf van Aäron.

Dilettante studaces
Die zich nog meer willen verdiepen in het opvullen van de niet bestaande of nog niet gevon-
den realia die kunnen we nog meegeven. Het verhaal dat Christoffel een reus was wordt als 
volgt verklaard: zijn bijnaam Canineus (de hondachtige) zou zijn verbasterd tot Canane-
us (reus uit Kanaän). Het kan ook omgekeerd. Christoffel zou uit Kanaän stammen en daar-
om Cananeus zijn genoemd. En die term zou dan verwijzen naar het hondenkop verhaal. Dé 
(vermeende?) cross filosoof zal dan weer een verband zien  Sommige mensen leggen ook een 
verband met de Egyptische god Anubis. Deze Anubis wordt ook met een hondenkop afge-
beeld en volgens de legende droeg hij de valkgod Horus, zoon van de zonnegod Aton, over 
de Nijl. Geven we een like op!

De Heilige Anna
We blijven in Onze Lieve Vrouwekerk. De eer is aan de moeder van Maria. Sorry, maar hier-

mee zitten we in de apocriefe wereld. Niet met de figuur van Maria, die wordt 
toch enkele keren vernoemd.

Protoevangelie van Jacobus
Uit apocrief boek of protoevangelie van Jacobus10 neemt men aan dat ze de 

moeder was van Maria. Het boek vertelt het alsof Jacobus, de oudere stiefbroer van Jezus, al-
les heeft opgeschreven en de geboorte van Jezus meemaakte.
Dit voor-evangelie is niet aanvaard bij de cannonieke boeken. Samenvattende tekst:
Joachim en Anna, een welgesteld, vroom, maar kinderloos echtpaar, ondervinden de schande 
van de kinderloosheid. Joachim krijgt het verwijt van zijn kinderloosheid te horen in de tem-
pel. Zijn offer wordt daarom geweigerd. Hij vlucht vanwege die schande de woestijn in. Tege-
lijkertijd krijgt Anna hetzelfde verwijt van haar dienares. Zij gaat haar tuin in, klaagt tot God 
over haar weduwschap, want zij denkt dat haar man dood is, en klaagt over haar kinderloos-
heid. Een engel komt haar zeggen dat God haar klacht heeft gehoord en dat zij in verwach-
ting is. Anna belooft het kind aan God te wijden. Joachim wordt op hetzelfde moment in de 
woestijn op de hoogte gesteld van de zwangerschap van zijn vrouw en keert terug naar huis. 
Zij ontmoeten elkaar bij de (Gouden) Poort in Jeruzalem en omhelzen elkaar. Anna krijgt een 
dochter en noemt haar Maria. Als Maria zes maanden oud is en de eerste stapjes zet, maakt 
Anna thuis een heiligdom opdat het kind op geen enkele manier bezoedeld zou worden. Joa-
chim geeft voor heel het volk een groot feest als Maria een jaar oud is. Op haar derde jaar 
wordt Maria, net zoals de profeet Samuel, naar de tempel gebracht en zonder om te kijken 

10 Papyrus Bodmer 5.
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gaat zij de treden van het tempelaltaar op, waar zij de rest van haar jeugd doorbrengt en ge-
voed wordt door engelen.Jezus' geboorte is ongeveer zo verteld: Jozef gaat met zijn kinderen 
en Maria naar Bethlehem om zich te laten inschrijven op bevel van keizer Augustus. Onder-
weg beginnen de weeën. De geboorte van Jezus vindt niet in een stal maar in een grot plaats. 
Jozef gaat op zoek naar een vroedvrouw en hij heeft een wonderlijk visioen: de tijd staat stil. 
Intussen wordt het kind geboren. De schrijver is daarvan getuige. Jozef vindt een vroedvrouw.
Het kind wordt in een wolk geboren en verschijnt in het licht. De vroedvrouw gaat weg en 
vertelt aan Salome dat een maagd gebaard heeft, wat de menselijke natuur niet begrijpt. Salo-
me wil de maagdelijkheid van Maria constateren. Haar hand valt in het vuur. Als zij berouw 

heeft, zegt een engel haar, dat zij het 
kind moet aanraken.
Haar hand wordt genezen.
Wijzen komen op bezoek. Zij spreken 
uitvoerig over de ster die zij hebben 
gezien en gaan op weg naar het kind.
Zij keren langs een an-
dere weg terug naar
hun land. Herodes wil
in Bethlehem alle kin-
deren jonger dan twee
jaar doden. Maria ver-
stopt haar kind in een
voederbak. Daarmee wordt de voe-
derbak (Kribbe)-traditie gekoppeld 
aan de grot-traditie. Over de vlucht 
naar Egypte wordt niets verteld. Jo-
hannes ontsnapt met Elisabet, maar 
zijn vader Zacharias wordt door de 
dienaren van Herodes in de tempel 
vermoord. Heel het volk rouwt om de 
dood van Zacharias. Als opvolger 
wordt Simeon gekozen, die de Chris-
tus zou zien11.

Patronaten
Zij is beschermheilige van echtelie-
den, aanstaande moeders, zwangere 
vrouwen en vrouwen die moeilijk 
zwanger raken, bakers, voedsters, 
huismoeders (moeders en huisvrou-
wen) en weduwen; 

van onderwijzeressen (omdat zij haar dochter Maria bidden en lezen leerde); 
van huishoudelijke beroepen als wevers, borduursters, kantwerkmakers, kantwerksters, kleer-
makers, kousenmakers en naaisters; 
van dienstvaardige beroepen als huishoudsters, huishoudelijk personeel, dienstpersoneel, 
slippendragers van kardinalen, stalknechten, arbeidsters, thuisarbeidsters; en vandaar ook 

11 Samenvatting van internet.
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van arme standen; 
van beroepen die verwant zijn aan de huishoudelijke: hooiers, bezembinders, touwslagers; 
van kunstvaardige beroepen als timmerlieden, houtbewerkers, houtdraaiers, kastenmakers, 
schrijnwerkers en kunstschrijnwerkers; van goudsmeden; 
van molenaars, mijnwerkers en marskramers; 
van scheepslui, schippers en zeelieden (heeft waarschijnlijk te maken met de Bretonners); 
en tenslotte van de brandweer.
We snakken inderdaad weer naar adem als we deze bloemlezing moeten presenteren.
Daarnaast wordt zij ook aangeroepen voor een goed huwelijk en echtelijke vruchtbaarheid en
tegen onvruchtbaarheid; voor succes en geluk tijdens de zwangerschap en tegen een moeilijke
zwangerschap; voor een voorspoedige bevalling; tegen bedplassen; 
verder tegen ziekten en kwalen als borstpijn, buikpijn, fijt, hoofdpijn, huiduitslag, kiespijn, 
koorts, koortsige ziekten, oogziekten, pest, en zweren; 
bovendien voor een rijke hooioogst; voor het terugvinden van verloren of gestolen goederen; 
ze beschermt de mijnbouw; aangeroepen tegen oorlog.

http://www.heiligen.net/heiligen/07/26/07-26-0000-anna.php 
In Poperinge is haar bijzonderste patronaatschap dat van de spellewerkeg-
hen12. Restant St.-Annastraatje en de spellewerkster aan het begin van de 
straat.

Probleem
Wie helpt zoeken naar de Heiligverklaring van Sint Anna? De verering van Sint Anna ten 
drieën wordt uitgewerkt in de 15e en 16e eeuw. 

Jacobus de mindere steunde zijn verhaal heel sterk op grote Bijbelse figuren als Sara en Abra-
ham, Hanna en Elkana, en werkt de verhalen over de geboorte van Jezus uit de evangelies van
Matteüs en Lucas verder uit.

Zo ontstaat een nieuw verhaal, dat grote invloed heeft gehad op de volksdevotie en via deze 
omweg ook op het theologisch denken over Maria. In latere eeuwen is de legende verder uit-
gebreid. Niet alleen Jozef, maar ook Maria stamt af van koning David: zowel van vaders als 
van moeders kant is Jezus van koninklijken bloede. Dat is in later tijden (iconografisch) uitge-
beeld in de boom van Jesse. In de dertiende eeuw komt het verhaal op van de drie huwelijken 
van Anna. Zij werd twee keer weduwe, hertrouwde telkens en kreeg uit ieder huwelijk een 
dochter. Het spinneweb rond de Heilige (?) Anna wordt hiermee mega creatief.

Livinus

Titel
Op het vouwblad van Livinus vereerd in Hoogstade13 lezen we Litanie van den H. Livinus, 

12 Eghe = achtervoegsel voor vrouwelijke personen, kuyscheghe, blèteghe, stepereghe, poperingheneghe, ach-
terwaereghe, krombeeknaereghe, trunteghe. Het komt is ons dialect vaker voor.

13 Gedrukt in 1846 in Kotrijk, C. Duboccage.
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bisscho en martelaar. Apostel van Vlaanderen en patroon der stad Gent, bijzonderlijk geeerd 
en aanroepen in de Kerk van Hoogstade een gebed dat wat verduidelijkt hoe men zijn gebed 
formuleerde: door de verdienste14 van de H. Livinus vraagt men hulp:

– om onze tong te bedwingen

– om de lof te verkondigen

- om de evennaaste te helpen.

Op het vouwblad van Sint-Lievens-Houtem wordt later zijn andere specialiteit vermeld Lita-
nie van de Heilige Livinus vereerd te Sint-Livens-Houtem. Bijzondere patroon tegen reuma en
lamheid, koorts, hoofd-, oog en keelziekten. We zitten op de golflengte van wat in Elverdinge 
wordt gevonden.

Leven
In zijn levensschets
zijn dus twee zaken die
oproepen om als fun-
dering voor zijn pa-
troonschap te gelden.

We vonden een brede naam omschrijving: 
Lieven (ook Lebuïnus, Lebwin, Levinus, 
Liafwin, Livien of Livinus) van 
Gent (soms van Essche ofvan Escha), 
Vlaanderen, België; bisschop, geloofsver-
kondiger & martelaar tezamen met een 
jongetje Brictius en zijn moeder moe-
der Krafaïldis (ook Crafaïldis); † eind 7e 
eeuw(ca 665?). 

Hij belandde – Van Rosweyden schrijft dat
hij uit Schotland kwam maar zegt niet dat 
hij daar – in de buurt van de huidige plaats
St-Omer in Noord-Frankrijk. Vandaar zou 
hij in noordelijke richting zijn getrokken. 
Hij doorkruiste Vlaanderen. Via Elverdin-
ge?

Hij genas op wonderbaarlijke wijze een kind dat Brictius heette. Tezamen met het kind en zijn
moeder, Krafaïldis of Crafaïldis15, werd hij te Sint-Lievens-Esse – detail niet bij Van Roswey-
den te vinden –  gemarteld (hem werd o.a. de tong uitgerukt) en op gruwelijke wijze om het 
leven gebracht. Gelukkig werd zijn tong hersteld. Hij is bekend omwille van zijn prediking en
missionering.

Of dat jongetje, Brictius een visgraat16 had ingeslikt, wordt in Van Rosweyden niet geschre-
ven. 

14 Vrij onbijbels en theologisch bedenkelijke formulering. Verdiensten zijn een ingewikkelde studie waard. 
Denzigger heeft meerdere artikels erover.

15 Dit verhaal wordt in de Generale Legende der heylighen vermeld p. 517.
16 Het verhaal met de visgraat wordt wel gekoppeld aan Blasius.
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In het Gentse schreef abt Othelbold (1019-1030) Deze bisschop kwam uit Schotland om hier 
te bidden. In een domein van Sint-Baafs (= St.-LievensHoutem) werd hij door boosdoeners 
om het leven gebracht, en aldus verwierf hij het martelaarschap. In 1007 hadden de monni-
ken zijn lichaam uit hun villa Houtem naar het klooster van Sint-Baafs te Gent overgebracht. 
Door de jaloersheid tussen de twee Gentse abdijen ontstaat rond 1150 een Passio of Vita of le-
vens beschrijving, zogezegd door de heilige Bonifatius geschreven en waarvan de feiten ont-
leend zijn aan de levens van twee andere heiligen.

In Gent wordt een eerste mirakel verteld. Een jongman, Hans De Sagher wordt genezen van 
lamheid onder zijn voorspraak. Zo zien we weer dat de verering in Elverdinge zeker met de-
zelfde Livinusfiguur te maken
heeft.

Verering
Hij wordt af-
gebeeld, ter-
wijl men hem
de tong uit de
mond rukt of
hem ont-

hoofd. Hij is de patroon van de
kerk te Ledeberg en wordt te
Gent, St.-Lievens-Esse en St.-
Lievens-Houtem vereerd. Hij is
ook de patroon der Brugse
schrijnwerkers17.

Die het verhaal willen reconstru-
eren komen op die manier bij het
traject in Westvlaanderen. Livi-
nus zoon van Theagnius werd
door Augustinus gewijd. Hij
kwam met Kilianus, Foiklianus
en Helias naar het vasteland
(Witsant) en geraakte zo in Te-
renburg (Terwaan).

17 Een boeiende opzoeking. Hoe is Livinus te verbinden met schrijnwerkers? De tang misschien?
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In 655 geraakte hij in Gent. Daar kwam hij in contact met De H. Audomarus. De H. Bavo was
er een tijd voordien gestorven en Livinus deed dertig dagen eucharistieviering op zijn graf. 
Vandaar trok hij naar het land van Aalst. Op 12 november 657 werd hij onthoofd te Esse. 

De H. Livinus werd de tong uitgetrokken met een nijptang en die werd aan
een hond gegeven. Folbrecht, de dader, en 16 knechten werden gestraft. Ze
werden neergebliksemd en Livinus kreeg zijn tong terug.

We vinden op onze penningen verering in Ramscapelle (IJzer), Gent, El-
verdinge, Vladsloo bij Diksmuide en een Franse penning.

Locatie
Het beeld dat op het prijskampblad staat is wel de voorstelling met de tang uit de Sint Jans-
kerk. Het beeld dat we hierboven hebben afgedrukt is het beeld in de Onze Lieve Vrouwe-
kerk, zonder de tang predikend.

De buren: Elverdinge

Bedevaartvaantjes gewijd aan Livinus van meer recente datum zijn wel overgeleverd, maar 
niet uit Gent: uit Sint-Lievens-Houtem en uit Elverdinge bij leper, waar omstreeks 1800 een 
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houten reliekborstbeeld van de heilige werd verworven18. De broederschap te Elverdinge 
bstond duidelijk vanaf 1890. Er is geen gewag gemaakt van de patroonschap en het dienen 
voor reuma zoals bekend in de streek. Dat is wel zo wanneer de prentjes gedrukt werden door 
Danneels-Taillieu in Poperinge.

Apollo-
nia

Locatie
We vin-
den haar
beeld in
de Onze
Lieve Vrouwekerk. Het beeld dat we hier brengen is 
een ander in dezelfde kerk. Er was dus duidelijk veel 
tandzeer in de Onze Lieve vrouwparochie. De prijs-
kamp betrof het andere beeld 

Leven
Als martelares was ze het slachtoffer van  keizer Philip
the Arab (reigned 244–249). Hij viseerde de christe-
nen. Dionysius, bisschop van Alexandrië (247–265) 
schrijft over de martelaars naar de bisschop van Antio-
chië. Deze gegevens zijn bewaard door Eusebius in 

zijn kerkgeschiedenis. Ongeveer op dit tijdstip is er een genaamde Apollonia, parqenoj pres

18 Kreeg de onthoofde heilige ook een reliekhoofd? Over bedevaarten naar Sint Lieven, pelgrimstekens en re-
liekbustes Jos Koldeweij 
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buteroi (eigenlijk diacones) in hoge achting. Ze werd gevangen genomen en sloeg haar met 
herhaalde slagen de tanden uit. . ze werd de stad uitgebracht bij een paal waar ze verband 
zou worden als ze de ongodsdienstige woorden zou herhalen.. Toen ze wat los werd gelaten 
sprong ze zelf in het vuur. Jacobus de Voragine breidt dit verhaal verder uit in zijn Leganda 
Aurea (ongeveer 1260).
En ook hier stof voor research. Er is een andere Apollonia genoemd die ook haar tanden was 
uitgeslagen, maar als maagd te Rome onder Julianus de Apostaat. (media 4e eeuw).

Legendarische gegevens en vrome legenden
De meeste legenden plaatsen haar in Alexandrië en niet in Rome. Al kwamen haar relieken in-
derdaad in de kerken van Rome terecht.

Ze wordt er een rijke maagdelijke jonge dame in een heidense familie. Haar moeder kreeg een
kind omdat ze Maria19 aanriep. Deze tip had ze
van de bedelaars die haar aalmoezen vrogene
door een engel kwam zij terecht bij de heilige
Leoninus, een leerling van de heilige woestijva-
der Antonius20, en ze sprak haar verlangen uit
om christen te worden. Hij diende haar dus het
doopsel toe. Plotseling verscheen er een engel
die een witte sluier in zijn hand hield; deze
wierp hij over het meisje met de woorden:Dit is
Apollonia, dienares van Jezus. Je moet onmid-
dellijk naar Alexandrië gaan om daar het geloof
in Christus te prediken.

Haar vader was niet bekeerd. Apollonia werd recht voor zo'n afgodsbeeld geplaatst. Maar zij 
maakte het kruisteken en beval aan de boze geest die erin woonde eruit weg te gaan. En de 
boze geest slaakte een schrille kreet, deed het beeld in stukken breken en sloeg op de vlucht. 
De keizerlijke besluiten hitsten een zekere Divinus op tegen de christenen.

Het bekende verhaal van de tanden die werden uitgerukt en haar keuze
voor het vuur eindigt in de stijl van de vrome legenden: Ze had al de nodi-
ge beproevingen achter de rug; dus ze liet zich nu niet meer beangstigen
door de pijn of door de heftige vlammen, die dan ook niets voorstelden bij
het heldere licht van de waarheid dat in haar ontstoken was.

Een franje aan die vrome legende is de theologische vraag die men naar
aanleiding van dit verhaal stelt. We bedoelen hiermee niet de wondergerelateerde items maar 
wel of het een martelaar past zelf in het vuur te springen. Augustinus lost dat dan weer op met
God wilde natuurlijk de heidenen laten zien, hoe deze heilige moedig haar leven opofferde, 
omdat haar liefde tot God groter was dan die voor haar eigen leven. Apollonia zal dan wel 
een ingeving van God gekregen hebben die deze daad autoriseerde.

Recente critici wijzen op de dubbele moraal zelfdoding om miserie te vermijden is zondig en 

19 Hier zit al een knoop in het verhaal. De Mariaverering kwam er effectief na het concilie van Efese 431 – 
Maria moeder van God.

20 † 256.
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eene schandelijke lafhartigheid of verfoeijelijke wanhoop, maar Apollonia's bedoeling was de
bekering der heiden. Het is hier niet forum om op deze problematiek in te gaan.

Verering
Te oordelen naar de bedevaartvaantjes wordt
Apollonia op de volgende plaatsen in België
vereerd: Aalst (Oost-Vlaanderen); Achterbos-
Mol (Antwerpen); Elst-Brakel & Munkzwalm
(Oost-Vlaanderen): op haar feestdag worden
hier traditionele ovenkoeken gebakken, geute-
lingen, geheten; Maldegem-Kleit (Oost-
Vlaanderen): hier worden zes heiligen teza-
men vereerd onder wie de heilige Apollonia;
Meldert (bij Aalst); Zemst (Brabant). Ze wordt
ook vereerd in Antwerpen waar in de Domini-
canerkerk zijden koordjes worden uitgereikt als

bescherming tegen tand-
pijn. In Leuven wordt ter
ere van haar op het Groot-
Begijnhof de pottekens-
markt21 gehouden. 

Als kinderen in vroeger tij-
den een melktand verloren, moesten ze in de richting van een beeld van Sint Apollonia, de 
tand over het hoofd weggooien, vooral niet omkijken en zeggen: Tand, tand een andere tand, 
volgend jaar een nieuwe tand.

In de penningen vinden we een van Woesten,
van Slijps Kapelle en Hem in Frans Vlaande-
ren (Appoline, Appolonie).

In onze vouwblaadje treffen we Wijtschate
aan. Maar ook de Gentse Paters Dominicanen
(Broederschap van de H. Apollonia), het Sint
Janshospitaal in Brugge (1894), O.-L.-Vrouw
Hemelvaart, Zevekote, Risquons-Tout (Fr.
Vlaanderen), Haringe, Lokeren (Hieronymie-
ten), Pittem (Broeders Maristen), Boussoit (1878),  

In Dranouter werd er in 1901 een broederschap ingericht.. 

21 Ook van het begijnhof van Kortrijk hebben we in ons depot een vouwblaadje (maux de dents, in het Frans).
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Tandpijn
Tandpijn is zeker de bekend-
ste reden om Apollonia te
aanroepen. En iedereen die
wel al een aan de wijsheids-
tand of de melktanden pijn
had die weet dat hoofdpijn
daar heel vaak mee samen
gaat, vandaar ….
We merken hoe de litanie
uitgebreid ingaat op het le-

gendarisch verhaal.

In de meeste Apollonia gebeden 
wordt uitdrukkelijk voor de paus, de 
kerk van Rome, gebeden. Dit kan te 
maken hebben met het feit dat ze in 
de oudste sporen van haar verhaal 
diacones was.
Meestal wordt in de titel maagd22 en 
martelares ver-
meld.
Er wordt op een
van de vouwbla-
den wel op het
vuur gewezen en
daar wordt zelfs
gezinspeeld op het vuur van de hel. 
Onze voorouders waren blijkbaar 
beter van de Bijbelse attributen op 
de hoogte en op de hoogte gehou-
den. Bemerk de combinatie van het 
tandengeknars en het vuur.

En werpt de onnutte slaaf uit in de 
buitenste duisternis. Daar zal het ge
ween zijn en het tandengek-
nars(oude vertaling Matth. 25:30).

Het blaadje van Haringe wordt ge-
drukt in Adinkerke (1927) en dat 
wat in Beselare is uitgegeven heeft 
hetzelfde gebed over het tandenge-
knars.

22 Haar maagd zijn wordt niet sterk onderlijnd in de verhalen. Haar bijzonderste getuigenis ligt in het niet wil-
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De Franse uitgave van Tisquons-Tout heeft het over maux de dents et de tête (1913). 

Hoe die broederschappen werkten is ons 
wat duidelijker wanneer we het prentje 
van de H. Apollonia van de Broeder-
schap van het Pensionaat van St.-Jozef-
bestuurd door BB. Hieronymieten nale-
zen.

Men kan zich laten inschrijven aan tien 
centiemen per jaar (1883), in de sacris-
tie der voornoemde Kapel, alwaar ook 
de Reliqiën der heilige Apollonia berus-
ten en geëerd worden. Het is niet noodig
zich persoonlijk aan te bieden om inge-

scghreven te worden,; men mag dit schriftelijk vragen, mits het bedrag der inschrijving in 
postzegels of postbon bij den brief te voegen. Die zich voor minstens vijf jaren laat inschrij-
ven, ontvangt kosteloos de Litanie der H.
Apollonia.
De gelden worden besteed tot den eeredienst
der H. Patrones: wekelijkse missen, ten voor-
dele der leden van het Genootschap, enz.
Drie Volle aflaten, op de gewoone voorwaar-
den23 te verdienen, zijn aan de Broederschap

vergund:
1° Volle aflaat, op den dag
der inschrijving
2° Volle aflaat op den 9 Fe-
bruari, Feestdag der H.
Apollonia, of opd en een
der zeven volgende dagen.

3° Volle aflaat, in het uur des doods, mits den
H. Naam Jesus te aanroepen. Gent J. DE
VOS, C. I. C. 1 sept. 1883.

Rochus

Locatie
Rochus is in twee kerken gefotografeerd. Het

len meedoen met het heidendom.
23 Grosso Modo betekent dit Biecht en Communie en gebed voor de paus.
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ene beeld is geplaatst in Sint Bertinus en het andere in Sint Jan. Dat van Sint Bertinus staat 
achter het glas. Dat van Sint Jan is links bij de lambrisering aangebracht. Ze hebben allebei de
typische compostella-hoed met bijgaande Sint Jacobsschelp en de pelgrimstaf. Rochus is mee-
stal herkenbaar aan de hond en de kwetsuur aan het been.

Rochus is ontegensprekelijk de patroon tegen pest, cholera en besmettelijke ziekten. We we-
ten dat er in Poperinge een pestebilck was, pestewegeltjes nu nog terecht of ten onrechte wor-
den aangeduid door de gidsen en processen gevoerd zijn rond de vermeende reeuwer24.

Leven
Hij25 was de zoon van Jean Roch de la Croix, de eerste consul van 1363 in Montpellier26. Tus-
sen 1358 en 1361 sterven er maandenlang 500 mensen aan de pest. Ook zijn ouders is hij ver-
loren als hij 17 jaar (alternatief 19 jaar) was.
Hij verdeelt zijn rijke erfenis en gaat in de derde orde van Franciscus binnen. Op Pelgrims-
toch naar Rome verpleegt hij pestlijders met het kruis. In Rome zet hij zijn ziekengezing ver-
der. Ook een Kardinaal en de Paus Urbanus V, die hij in Montpellier al had ontmoet.

Op zijn terugreis naar Montpellier werd hij zelf 
ziek. In de hut te Piacenza waar hij verbleef ont-
sprong een bron en een hond kwam zijn wonden
likken. De hond van Edelman Gothard Palla-
strelli27 bracht hem dagelijks brood. Uiteinde 
werd hij door een engel geheeld.  Op zijn terug-
weg werd hij in de strijd tussen de Hertog 
van Mailand en de pauselijke Liga verwikkeld28.
Als Spion verdacht kwam hij in zijn thuisland 
terug. Hij gebruikte de invloed van zijn oom29 

niet, bleef vijf jaar (alternatieve versie: acht jaar) in de gevangenis. Hij gaf de anonimiteit niet
op en droeg de gevangenisstraf.

Als hij gestorven is wordt hij herkend door zijn grootmoeder (die nog
leeft?) die de kruisvormige wijnvlek op zijn bovenlijf herkend, die hij had
bij zijn geboorte.
Het zou een leuke studie zijn om er de Bijbelse achtergrond van te ontgin-
nen. Een echte pelgrim. Iemand die met de Heer op pad is gegaan die
wordt een ander mens: onherkenbaar. En Elia kreeg ook brood van wel van een raaf, maar zo 

24 Een genoemde Clynckemaillie is vervolgd geweest omdat hij zich uitgaf voor reeuwer. Een reeuwer was ie-
mand die de geheimen kende (blijkbaar insmeren met gier) van het behandelen van de lijken van degene die 
aan de pest waren overleden.

25  1295-1327 (Vita Sancti Rochi van Francesco Diedo van 1478); gecorrigeerd 2001 door Pieter Bolle. Gebo-
ren in 1350.

26 Zo wordt hij ook uitdrukkelijk vermeld op de uitleg in de Sint Bertinuskerk. 
27 Een andere vrome legende zegt dat de jongen waarvan de hond brood bracht niet gezien was in het dorp, 

maar als ze eens wisten dat Rochus er was door geholpen keerde het lot van de jongen.
28 De peetoom zou in andere verhaaltraditie hem hebben in de gevangenis geworpen omdat hij niet kon verdra-

gen dat hij er zo slordig uitzag en bedelde om zijn brood.
29 Een andere legende verteld dat zijn oom het proces voert, hem niet herkend, maar dat hij zich niet bekend 

maakte.
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vergaat het de profeten.

Verering
Alleen al in Italië zijn er 3000 kerken, 74
plaatsen en 36 Stadsdelen dragen zijn naam.
De Franciscanen hebben zijn verering altijd
bevorderd. In Zuid Franrkijk en in het Noor-
den van Spanje vindt men vaak de letter
 VSR, Vive Saint Roche.
Zijn (vermeende) relieken werden in 1485
plechtig overgebracht van Montpellier naar
Venetië. Vanaf dat moment nam zijn verering
in Europa een grote vlucht. Het zijn vooral
de franciscanen geweest die zich daarvoor
hebben ingespannen. Er zijn uit die tijd min-
stens vier gedrukte uitgaven bekend van zijn
legendarisch leven. In de stad Keulen bevin-
den zich uit de tijd van de (late) Middeleeu-
wen nog minstens vier schilderijen waarop
de H. Rochus is afgebeeld; in Neurenberg

minstens één. Eén van
de bekende Rochus be-
devaartsplaatsen bevindt
zich op de Rochusberg
bij Bingen, Duitsland30. Ook bevinden zich relikwieën van hem te Ant-
werpen (vanwege de handelsbetrekkingen met Venetië in de late Middel-
eeuwen), Arles en Lissabon.

Rochus is één van de pestheiligen. Hij wordt aangeroepen tegen pest-, cholera- en andere epi-
demieën, alsmede tegen pijn in de voeten,
knieën en benen; ook nog tegen hondsdol-
heid, veepest en allerhande ongelukken. We
vinden in onze verzameling een vouwblad
van Neu-Moresnet31, Thuis (Côte d'Or verza-
meling), Rochus in Kortrijk, Blankenberghe.

Hij is patroon van de gevangenen, zieken,
ziekenhuizen, gasthuizen, hospitalen, artsen,
chirurgen, apothekers en doodgravers; ook
van de kunsthandelaars; boeren, hoveniers,
hopbrouwers32 en wijnbouwers; bezembin-
ders, stratenmakers, schrijnwerkers en vuur-
werkmakers; daarnaast nog van zeevaarders en wagenmakers.

Hij is onder andere ook patroon van de steden Montpellier, Parma en Venetië.

30 In 1754 is de broederschap van Rochus opgericht.
31 Neu-Moresnet is een deelgemeente van de Belgische Duitstalige gemeente Kelmis in de provincie Luik. 
32 Waar de schrijvers dit halen is ons niet bekend.
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Canonisatie
Dat Rochus in 1414 officieel tot de eer van de altaren zou zijn verheven is legende. Paus Cle-
mens VII. (omstr. 1530) en Benedictus XIII (omstr. 1727) zouden het dan wel gedaan hebben,
maar ook dit wordt door kritische geschiedschrijving in vraag gesteld.
Voorstelling
Met een pestbuil in het bovenbeen, een hond met brood en een pelgrimstaf. Ter plaatse ook de
hoed en de Sint Jacobsschelp.

Penningen
Rochus komt op de penningen heel vaan voor met op de keerzijde de H.
Hubertus. De afbeelding herinnert voortdurend aan zijn pelgrimstocht. Zo
vraagt men inderdaad om begeleiding. 
We vinden penningen van Marouilles (Nord 1725), 
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Vouwblaadjes 
De vouwblaadjes zijn uniform in de afbeelding van de pelgrim met hond. In het Franse exem-
plaar zien we goed de spirituele inhoud die én de gezonde lucht en het gezonde hart behelst. 
Met hetzelfde gebed maar in het Nederlands in imprimatur Brugge 1866. Er is weinig variatie 
in de afbeeldingen.
De Sint Jacobsschelp is in de christelijke iconografie het attribuut van Jakobus de Meerde-
re33. Hieraan dankt de schelp dan ook zijn naam. De schelp is het embleem van de bede-
vaart naar Santiago de Compostella(Santiago betekent Sint-Jakob) en staat in het algemeen 
symbool voor pelgrims. Het zichtbaar dragen van de schelp, op de hoed of op de jas genaaid, 
gaf bescherming tegen struikrovers, die de dragers uit een erecode met rust lieten. (Wikipe-
dia) 

Stefanus

Locatie
Onmogelijk een verkeerd antwoord te geven. Het

beeld staat als nieuw verworven
beeld in de Onze Lieve Vrou-
wekerk.

Beide schilderijen zijn in de bedoelde kerk terug te vinden.

Unieke ver-
binding

De machteloosheid van
de mens is voor alle
aanroepingen aanlei-
ding om om hulp te
roepen. Zijn beperking
geven hem voeding om
beterschap of oplos-
sing te wensen.
Vooral waar de medi-
sche wetenschap mee-
stal machteloos stond.
Zo riep men de voor-
spraak van Sint Stefanus in tegen alle ziekten die met stenen te maken hadden: gal-, nier- en 
blaasstenen. Hij was immers gestenigd!
In de Onze Lieve Vrouwekerk is Stefanus verbonden met de Drie-eenheid omdat er de broe-

33 Niet de apostel die het apocriefe evangelie zou geschreven hebben.
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derschap van de Trinitariërs er heel vroeg reeds bestond. In de tekst van de Handelingen leest 
men tussen de lijnen dat Stefanus bij zijn steniging de drie eenheid toesprak.
Hand 7: 54 Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. 55 
Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister 
van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, 56 en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en
de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ 57 Maar ze schreeuwden en tierden, hielden
hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. 58 Ze dreven hem de stad uit
om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus 
heette. 59 Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60 
Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze 
woorden stierf hij.
In de kerk van Onze Lieve Vrouw staat ook een schilderij waar dit is af-
gebeeld. De Vader en de Zoon is er te zien, niet de drie personen van de
drie-eenheid.
Toch is het gebruikelijk dat de gelovigen naar de kerk van Onze Lieve
Vrouw gaan om de drie (persoonlijke of algemene) wensen te richten tot
de eerste martelaar. De drie wensen juist na Kerstmis en tegen het Nieu-
we jaar. De tijd van de wensen al heel lang en ver in tijd en spreiding bekend. De tijd van het 
nieuwe licht bij Germanen en christenen....

De verering in Poperinge is dus zijn eigen weg gegaan. In de oudste geschriften is zijn naam 
verklaard als het voorbeeld, de eerste van de martelaren die stenue fanj anvij is, dus sterk 
sprekend, met toeleg, voor de ouden (weduwen) als diaken.
In de Stefanusmis – zeer druk bijgewoond indertijd – bidt de gelovige met persoonlijk drie 
wensen. Steunt dit op de drie-eenheid en de trinitariërs broederschap of op de drie wijzen (cf. 
infra)?

<=== Deze 18de eeuwse 
prent in depot OH.

Verering
In Oppem (Meise) 
wordt Stefanus omwille 
van de steniging vereerd
en aanroepen voor tegen
steenpuisten en nierste-
nen (www. Kerken in 
Vlaanderen.be).
Het is wel vreemd dat 
een heilige waarvan we 
toch een belangrijke ge-
loofsgetuigenis hebben 
zo weinige plaatsen kent
waar hij vereerd wordt. 
Door de kerk is hij ge-

ëerd met het eerste heiligenfeest de eerste plaats na Kerstmis: protomartelaar.
Hij is in het evangelie al getekend als alter Chistus – hij bidt voor degene die hem stenigen.
Er zijn behoudens deze prachtige oude prent geen vouwblaadjes die verwijzen naar locatie 
waar hij vereerd wordt in onze verzameling.
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Penningen hebben we in onze drie duizend acht honderd evenmin.

Andere bronnen – vrome kanttekeningen
Volgens de Legenda Aurea zou Stefanus in hetzelfde jaar gestenigd zijn als Jezus ten hemel 
voer, en wel op de 3e augustus daaraan volgend. Aan het eind van zijn hoofdstuk over Stefa-
nus merkt Jacobus de Voragine († 1298; feest 13 juli) nog op, dat Sint Stefanus niet op deze 
dag (26 december) werd gemarteld, maar op de dag dat de terugvinding van zijn relieken 
wordt gevierd, terwijl die terugvinding eigenlijk plaatsvond op 26 december. Hij belooft op dit
gegeven terug te komen, wanneer hij te spreken komt over het feest van Stefanus' terugvin-
ding.

Volgens sommige middeleeuwse legenden werd Stefanus' lijk door wilde dieren bewaakt, totdat het werd gebor-
gen. Jacobus de Voragine sluit het verhaal over Stefanus' dood als volgt af: Sint Gamaliël en Nicodemus die nog 
altijd voor de christenen in de Hoge Raad zitting hadden, kwamen zijn lijk halen en begroeven het op Gamaliëls 
akker. En ze hieven een intense rouwklacht over hem
aan. In de tijd daarna had er een grote christenver-
volging plaats in Jeruzalem. Nu Stefanus, één van
hun kopstukken, dood was, raakten ze danig in de
war. Met uitzondering van de apostelen, die moediger
waren dan de anderen, verspreidden zij zich over het
gehele Joodse land: precies dat had de Heer hun op-
gedragen, toen Hij zei: 'Wanneer ze u in de stad ver-
volgen, vlucht dan naar een andere

Terugvinden van de relie-
ken

Zijn feest zou rond het jaar 380 officieel zijn
ingevoerd. Men neemt aan dat dit in het Oos-
ten begon op het moment dat Lucianus, een

priester uit Kafar Gamala
bij Jeruzalem zijn relieken
terugvindt.

Afb. Icoon St.-Michaël en
diaken Stefanus depot OH

Uit de Legenda Aurea: Het li-
chaam van Sint Stefanus, de

eerste martelaar, werd naar men zegt in het jaar on-
zes Heren 417 teruggevonden; dat was in het zevende
jaar van keizer Honorius. De terugvinding vond plaats op de volgende wijze. In de omgeving van Jeruzalem 
woonde een priester Lucianus. Gennadius rekent hem tot de beroemde mannen; hij is het dan ook die het hierna 
volgende verhaal heeft opgetekend. Het was vrijdag en Lucianus lag in zijn bed te slapen, maar hij was tegen 
wakker worden aan. Op dat moment verscheen hem een grijsaard, rijzig van gestalte en met een mooi gelaat en 
een lange baard; hij droeg een wit kleed, waarop gouden stenen en kruisen geweven waren; hij droeg ook laar-
zen die van boven een gouden rand hadden. Hij raakte hem aan met de gouden roede in zijn hand en sprak tot 
hem: 'Ga ijverig aan het werk om onze graven te zoeken, en maak ze open, want de plaats waar wij nu begraven 
liggen, is ons niet waardig. Ga daarom naar Johannes, de bisschop van Jeruzalem: hij moet ons op een eervolle 
plaats herbegraven. Want zie, er is droogte en ellende over de wereld gekomen, maar God wil door onze tussen-
komst de wereld weer laten delen in zijn genade.' Maar Lucianus, de priester, sprak: 'Heer, wie bent u?' De 
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grijsaard antwoordde: 'Ik ben Gamaliël - de apostel Paulus heeft nog aan mijn voeten gezeten om de Wet te le-
ren. Naast mij ligt Sint Stefanus begraven, dezelfde die door de Joden werd gestenigd en buiten de stad werd ge-
worpen, zodat de vogels en de wilde beesten hem konden opvreten. Maar dat verhoedde degene aan wie de mar-
telaar trouw had gezworen. Ik zelf ben gekomen om hem met de grootste zorg in mijn eigen nieuwe graf te leg-
gen.' De andere die naast mij ligt, is mijn neef Nicodemus. Hij is het die in de nacht naar Jezus toekwam en later
van Petrus en Johannes het heilig doopsel ontving. Daar waren de hogepriesters zeer ontstemd over. En ze zou-
den hem zeker hebben gedood, als hun ontzag voor ons niet zo groot was geweest. Wel echter namen ze al zijn 
bezittingen in beslag en verwijderden hem uit zijn hoge positie; ze sloegen hem waar ze hem maar raken konden 
en lieten hem uiteindelijk meer dood dan levend liggen waar hij lag. Ik heb hem toen opgenomen in mijn huis. 
Daar heeft hij nog een paar dagen geleefd. Toen hij was gestorven heb ik hem begraven aan de voeten van Sint 
Stefanus. Er is nog een derde die bij mij ligt; dat is mijn zoon Abibas. Tegelijk met mij ontving hij op 20-jarige 
leeftijd het doopsel; zo lang hij leefde bewaarde hij zijn kuisheid. Tegelijk met mijn leerling Paulus leerde hij de 
Wet kennen. Mijn vrouw Aethea en mijn zoon Selemias hebben het christengeloof niet willen aannemen. Zij wa-
ren dan ook niet waardig bij ons begraven te worden. Je zult hun graf op een andere
plek aantreffen. Maar je zult zien: ze zijn woest en ledig.' Na deze woorden verdween
Gamaliël. Toen Lucianus wakker was, vroeg hij aan God: 'Als dit visioen geen bedrog
is, laat het zich dan nog een tweede en zelfs een derde keer voordoen.'

De vrijdag daarop verscheen hem Sint Gamaliël opnieuw: net als de vo-
rige keer. …..

In de stijl van dit apocrief geschrift
verschijnt Gamaliël nog en met aanduiding van de detail 
hoe hij de kisten zal herkennen. Stefanus heeft rode bloe-
men in zijn kist. Hij is trouwens de enige martelaar. De 
kisten van Nicoldemus en Gamaliël zijn gevuld met wit-
te rozen, authentieke zoekers, Joodse wetgeleerden en de
kist met Safraan is van zijn zuivere zoon Abibas.

De tekenwaarde is in de legende inderdaad belangrijker 
dan de realia. De korf met de rode rozen is de doodkist 
van Sint Stefanus; hij is de enige van ons die met het 
martelaarschap is gekroond. De twee met witte rozen 
stellen Nicodemus' en mijn doodkist voor, want wij heb-
ben consequent en standvastig met een zuiver hart de 
Heer beleden. De zilveren met saffraan stelt de doodkist 
voor van mijn zoon Abibas, want hij ging getooid met 
maagdelijke kuisheid en in alle reinheid nam hij afscheid
van deze wereld.' Na deze woorden verdween hij weer.

Omdat Lucianus een beetje lui was, kwam Gamaliël te-
rug en met enkele bisschoppen maakte Lucianus de gra-
ven op. De Legenda Aurea gaat verder: Alleen door de 
krachtige werking van deze geur genazen zeventig men-
sen van allerhande gebreken, krachtens de verdiensten 
van de heiligen.

In de Ortodoxe kerk wordt de overbrenging (translatio) van de relieken vanuit Jerusalem naar 
Constantinopel gevierd op 2 augustus.

Het mooie verhaal is nog niet af want bij de overbrenging moet er nog wat uit het leven van 
Jezus op Stefanus worden toegepast. Alexander van Constantinopel stierf en na een tijdje wil-
de zijn vrouw terug naar Jerusalem. Ze wou zijn kist meenemen. Maar de bisschop wist niet 
meer welke van de twee zilveren kisten de zijne was. Ze moest zelf kiezen en koos per abuus 
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de kist van Stefanus.

Op het schip kwam dan de openbaring. Alhoewel de vrouw er zeker van was dat het de kist 
van haar man was openbaarde Stefanus via rozengeur en stemmen uit de zee dat het zijn kist 
was. De Satan dreigde het schip te doen vergaan. Het vuur werd in zee geslingerd .. de Satan 
hernam zijn dreigingen, maar Stefanus werd vereerd.

De scheepslieden waren bang dat het schip zou vergaan en riepen Sint Stefanus aan. Hij ver-
scheen hun prompt met de woorden: 'Ik ben het. Vrees niet!' En onmiddellijk viel de zee hele-
maal stil.

Toen ze bij Chalcedon aankwamen, krijsten de duivels: 'Zie ginds komt de knecht Gods aan 
die destijds door de boze Joden gestenigd is.

Stenen van Stefanus
Gregorius van Tours34  verteld hoe aan het eind van de 6e eeuw in een 
Stefanuskerk., halverwege Ostia en Rome, een heiligdom staat, waar men
op een altaar een steen bewaarde die naar

men zei afkomstig was van de steniging van Stefanus

Beeld uit Saint Etienne als diaken. ==>

Saint Etienne
Stefanus, Saint Etienne, is stadspatroon en de beschermheilige
van de kathedraal van Metz. Daar bevond zich een bijzondere
Stefanusreliek, namelijk één van de stenen waarmee de heilige
gestenigd zou zijn. Bisschop Chrodegang liet er in de 8e eeuw
een reliekschrijn voor vervaardigen. In de eerste helft van de 11e

eeuw kwam Paus Leo naar Metz om daar de St-Arnulfuskerk in te
wijden; daarin bevond zich o.a. ook een altaar ter ere van Stefanus.

Stefanus is ook de patroon van Meaux, Sens, St-Étienne, waar de stad nog zelfs naar hem 
heet, en Toulouse. In de Notre Dame te Parijs vinden we nog een Stefanusportaal; dat gaat te-
rug op de tijd dat de voorloper van de huidige Notre Dame een Stefanuskathedraal was; deze 
stamde uit de 6e eeuw en was in de 10e eeuw zo in verval geraakt dat men haar afbrak en ver-
ving door de huidige Notre Dame. Parijs kende in die tijd nog minstens twee Stefanuskerken, 
allebei gelegen op de linker Seine-oever: St-Étienne-dès-Grès en St-Étienne-du-Mont; welke 
laatste nog altijd bestaat.

Stefanus is ook patroon van Lotharingen en van talrijke plaatsjes in Bourgondië.

De drie wijzen?
Het lijkt me iets om even over na te denken. In onze streken zou Stefanus stalknecht van 
Herodes geweest zijn op het moment van Jezus' geboorte. Hij zou (stiekem) de Drie Wijzen 
gehoord hebben.

Zeer waarschijnlijk omwille van de context van zijn feest rond Kerstmis. Hier zijn sporen van 

34 Geschiedenis der Franken Boek 10, hoofdst.1.
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Vita fabulosa Sancti Stefani Protomartyris ( Wonderbaarlijk levensverhaal van de eerste mar-
telaar Sint Stefanus).

Stefanus diende bij koning Herodes als stalknecht. Toen er een bijzondere ster aan de hemel verscheen, was het 
Stefanus die de betekenis ervan wist te verklaren: er was een nieuwe koning geboren! Herodes' schriftgeleerden 
wisten te melden dat die pasgeboren koning zich te Bethlehem moest bevinden. Intussen rijpte het plan in Hero-
des om het kind te doden. Hij besprak met zijn tafelgenoten hoe hij het beste alle jongetjes van Bethlehem onder 
de twee jaar kon doden: dan zou dat koninkje er vanzelf tussen zitten. Stefanus probeerde het hem te beletten. 
Herodes beloofde van zijn moordlustig plan af te zien, als Stefanus de gebraden op tafel zou kunnen laten kraai-
en. Daarop ging de haan rechtop in de schotel staan en kraaide: 'Christus is geboren!' Maar de koning kwam 
zijn belofte niet na. Integendeel, hij gaf zelfs opdracht Stefanus te stenigen...!

In de lijn van de stijl van de legendes werd er nog een mirakel van Jezus gekopieerd voor Ste-
fanus. Men begon zich ook voorstellingen te maken van Stefanus' jeugd
en jongelingsjaren. Hoe tijdens een maaltijd bij Stefanus' ouders wijn in
bloed veranderde als teken van het toekomstig martelaarschap van hun
zoon. Hoe hij als kind door de duivel werd ontvoerd, omdat deze had
voorzien welk een vooraanstaande rol hij later zou gaan spelen; de duivel
legde een onecht kind voor hem in de plaats in de wieg. Hoe hij in leven
was gehouden door een hinde die hem voedde en hoe hij door bisschop
Julianus werd ontdekt; deze neemt hem bij zich in huis op; daar groeit hij onder de zegen van 
de bisschop op tot een jonge man; hij keert naar zijn ouders terug en verwijdert het onechte 
kind door middel van een duiveluitdrijving.

We willen niet in de legenstijl vervallen, maar wijzen wel op het raadselachtige drie dat op-
duikt in het verhaal van de drie wijzen.

In de Nederlanden is Stefanus sinds 1273 de patroon van de hoofdkerk te Nijmegen.

In België gelden de Brabantse plaatsjes Nederokkerzeel en Kampenhout als Stefanusbede-
vaartsoorden. Vóór de Franse Revolutiewas hij te Virton tezamen met Sint Anna de patroon 
van de lakenwevers en lakenhandelaars; in Diest van de jagers (= scheepstrekkers) en de zak-
kendragers; te Leuven van de stratenmakers; te Châtelet van de pottenbakkers en in Kortrijk 
van de leerlooiers.

Patronaten35

Hij is patroon van diakens; van scholieren (diakens hadden in vroeger tij-
den de zorg voor de liturgische boeken!); van vervolgden; van steenhou-
wers, steengroevearbeiders en metselaars (verwijst naar de stenen waarmee
hij gemarteld is) en dientengevolge ook van bouw- en timmerlieden en 
vloerleggers (dat laatste kan ook te maken hebben met de mantels die tij-

dens zijn steniging aan de voeten van Paulus werden neergelegd); eveneens naar aanleiding 
van zijn stenen is hij ook patroon van steenslingeraars en katapultschieters. Ook van wevers 
en kleermakers (verwijst naar de mantels). Daarnaast van paarden, stalknechten, en koetsiers 
(verwijst op de eerste plaats naar de stalknecht-legende: van hem wordt gezegd dat hij "de 
oudste en gezien vanuit het oogpunt de patronaatsgeschiedenis allerbeste paardenpatroon is"; 
26 december werd in Duitsland, Engeland en Scandinavië ook 'paardendag' genoemd; rond 26
december maakte men rondritten over de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen); dien-
tengevolge is hij ook patroon van alle vee en van groentenkwekers. Bovendien is hij patroon 
van kuipers, keldermeesters en bierbrouwers (maar waarop dat berust...?).

35 We nemen over van internet.
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Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen bezetenheid, kwalen die met stenen te maken hebben,
zoals gal- en nierstenen (natuurlijk vanwege de stenen van zijn martelaarschap); tegen steken 
in de zij, pijnscheuten in het algemeen en tegen hoofdpijnen (omdat in het Frans zijn naam 
Étienne lijkt op het Franse woord 'teigne' =
hoofdpijn). Hij wordt ook aangeroepen
voor een goede dood (op grond van het feit
dat hij tijdens zijn dood Jezus zelf zag
staan aan Gods rechterhand).

In oude gebeden wordt hij aangeroepen
voor het verkrijgen van liefde tot de vij-
and.

Crispi-
aan
en

Crispinianus
Let op schrijfwijze. We respecteren wat
ook in de Franse naamgeving te zien is in
de Sint Bertinuskerk.

Beeld van 1740-1760 ==>

Leven
Dat het over schoenmakers gaat is al duidelijk aan de hamer die hen als attribuut is meegege-
ven .
Poperinge had nogal wat leerlooiers. Er was in Poperinge een schoehalle. Er is dus genoeg 
verwijzing naar de stiel in onze stad.
In het boek van de Legende der heylighen van Van Rosweyden (1629), dat we deponeerden in
de boekentoren van Gent lezen we op blz. 448 hun levenschets. Goede schoenmakers die vele 
arme emnsen hielpen. Wanneer ze onthoofd waren werden de lijken bewaakt om niet door de 
vogels en dieren te worden verslonden.
Ze vertrokken vanuit Rome om de Galliërs te bekeren en strandden in Soisson. Ze maakten en
vermaakten schoenen om in hun broodwinning te voorzien.
In de ogen van Rictius Varus, een hoogst onverstoorbaar vervolger, Gouverneur van Gallië ge-
worden waren het gevaarlijke mannetjes. De gebroeders eindigden met onthoofding in 287. 
De verhalen lopen nogal uiteen. Ze werden zwaar gefolterd: men stak schoenmakerspriemen 
onder hun vingernagels (zie verder afb.), overgoten met gesmolten lood, men gooide hen dan 
in ijskoud water en ten slotte werden ze onthoofd.
Ze kregen een schrijn in Soisson waar ze hun schoenmakers ambt hadden uitgeoefend. Ze zijn
altijd vergeleken met Paulus die ook tenten herstelde als zendeling.
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Broederschappen
In bepaalde studies geeft men aan dat de schoen-
makersverering het ontstaan gaf aan broeder-
schappen van stielmannen. 
De kleermakers zouden de confrerie of de broe-
derschap36 naar hun patroon gesticht hebben . 
Historisch wordt er vaker naar verwezen dat ze 
de van de eerste zijn die door een confrerie van 
gildebroeders werden vereerd.
Later is dit patroon ook door de kleermakers op-
gevolgd. Ze stonden vroeg
op om naar de mis te gaan
voor ze aan het werk gingen.
Misschien is er in Poperinge

ook een broederschap geweest. In elk geval de ouderdom van het beeldje
wijst in die richting. Op dat ogenblik zijn de gegevens van Antwerpen ge-
publiceerd.  In 1738 bekomt de schoenmakers confrerie van Antwerpen
vanuit Rome relikwieën van haar patroonheiligen en in 1755 verleent Fr. Dominicus de Gen-
tis, bisschop van Antwerpen veertig dagen aflaat aan alle gelovigen die op 25 oktober de St. 
Jacob kerk bezoeken en de relikwieën van de heiligen vereren.

In 1786 verleent Paus Pius VI een volle aflaat aan de gelovigen die op de feestdagen biechten 
en communiceren in de Sint. Jacob kerk.

In de 19e eeuw fungeerde de broederschap hoofdzakelijk als ziekenkas avant la lettre, ingeval 
van ziekte of invaliditeit konden de leden rekenen op steun. In 1861 wordt het 165-jarig be-
staan met de nodige luister gevierd in Caroluskerk. Kort na de Wereldoorlog II verhuisde de 
confrerie naar de St. Andrieskerk. 

Patronaten
Ze zijn patroons van de Franse stad Soissons; in Engeland van Faversham (Kent); in Neder-
land heeft IJsselmuiden een Crispinus- & Crispinianuskerk. Daarnaast zijn beschermheilige 
van schoenmakers, leerlooiers en aanverwante beroepen (orhopedisten).

Relieken
De relieken van de heiligen zijn nu in de Domkerk van Osnabrück.

Antonius van Padua
Antonius van Padua zal de bekendste heilige zijn. Zijn beeld staat hoog tegen de pilaar rechts 
in Sint Bertinus.
We gaan het meest in op de verbinding die er ter plaatse wordt gemaakt. Tegen de pilaar hangt

36 Henry Michael Buch, Good Henry genoemd als stichter van de broederschap met de bekende regels: eucharistieviering, 
of paslamen zingen ook onder het werk, maar ook met wederzijdse ondersteuning binnen de broederschap. Er werd een 
De Profundis gezongen voor de overledenen, enz.. (1645)
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een offerblok waarvan de opbrengst bedoeld is voor de wervel: de plaatselijke ondersteuning 
van leefloners, vreemdelingen en behoeftige personen.

Leven
Fernando is geboren in Lisabon. Hij stapte in het klooster in Coïmbra. In 1220 nam hij bij de 
minderbroeders Franciscanen de naam Antonius aan. Hij wilde oorspronkelijk ook naar het 
Afrikaanse continent. Onderweg werd hij ziek en keerde terug naar Europa.

In 1221 ontdekten de ordebroeders dat hij zo goed kon preken. Te Brive-la-Gaillarde, bewaar-
de men de herinnering aan zijn verblijf in een grot.
Daar is ook het document teruggevonden waaruit

men zijn speciale gave ontdekte
nl. dat men van hem kan beko-
men dat hij verloren voorwerpen
laat terug vinden. In 1229 wordt
hij verkozen als provinciaal van
Noord-Italië.

Het jaar van zijn dood verblijft
hij in Padoua voor de vastenpreken van 1231. Hij is
vermoeid en pas 36 jaar. Hij werd heilig verklaard in
1232 door Gregorius IX.

Relieken
In Padua staat de tong van de welsprekende predikant
in een monstrans.

Verering
Bij de Pater conventuelen in Halle bestaat er een broederschap met noveen van negenachter-
een volgende dinsdagen. Ook bij de Paters Kapucijnen in Izegem en in Bruge (Boeveriestraat)
houdt men de noveen van de negen dinsdagen. In 1910 is dit verbonden in Izegem met de ver-
ering van de vijf wonden van Christus. In Diksmuide wordt een afbeelding verspreid ten 
voordele van de Franciscaanse missiën (62 missielanden). In Ieper drukkerij Wackenier drukt 
men de litanie voor de minderbroeders Kapucijnen, Kruisstraat, Ieper. De minderbroeders van
het Sint Antoniuscollekge van Lokeren drukken hun postchecnummer op het prentje van Sint 
Antonius. Je kan er een priesterleerling mee helpen zijn wijding te bereiken en dan is jouw 
troost dat hij sacramenten toedient door jouw steun en.. als j'er dan niet meer bent dan staat hij
nog aan het altaar om voor jouw te bidden!
De Grauwe zusters in Roeselare runnen een heiligdom van Sint Antonius (prent imprimatur 
1934).
In Frankrijk is de verering niet minder daar zijn er voor alle psychische en materiële noden ter
aanroeping van Saint Antoine aanroeping (ook voor vrijwaring van de bliksem, foudre)
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Van de Heilige bestaat een bref (breve) zoals die van de 
Heilige Benedictus. De formule werkt als duivelbezwe-
ring. Breve verwijst naar het korte (Lat. brevis) ge-
schrift. Breve wordt meest gebruikt bij pauselijke docu-
menten met gezag.
Sint Antonius wordt vereerd in Veldegem. Zijn beeld 
met Jezus links op de arm, zonder boek, en lelie links is 
klassiek.

Antoniusblad
Het Antoniusblad uitgegeven in Ath (Antoniusdrukkerij)
kwam later uit als De liefdadigheid. Deze kloosteruitga-
ve heeft vele prentjes uitgegeven die telkens met hun 
maandelijks blaadje werden verspreidt. Op de kaft hier-
naast zie je de ondertitel: Werk der broden van de H. An-
tonius37. De traditie zegt dat Antonius
speciaal verhoort degene die brood
aan de armen geven. Aangezien de
arme nu meer nodig heeft dan brood
is het gebruik ontstaan dat men ook
geld aanvaard. Aldus de publicatie
van het Werk der broden. De Tauma-
turg, de zo welsprekende heilige, blijkt ook inspirerend 
te werken voor zijn propagandisten. De afbeelding van 
Antonius met het kind Jezus wordt verkocht (5 Fr.) voor 
de mijnwerkers (Imprimerie Daubresse, Jumet 1928).

In Balgerhoeke werd in de jaren '60 een Antoniusklokje 
gepubliceerd.

Broederschappen
Arteseistraat 19 Brussel is het centrum dat opriep voor 
een Nationale bedevaart. Ze hebben een broederschap 
sinds 1195.

Patronaten
Hij is de patroonheilige van de franciscanen, verloren 

voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en 
verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. 

Iedereen die nog iets van aanroepingen en heiligen weet die zal ook wel onmiddellijk erop 
wijzen dat er velen Sint Antonius omdraaien als ze het voorwerp dat ze onder zijn bescher-
ming willen vinden niet onmiddellijk terugvinden. Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik 
m'n ... vind of Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n ... vind of Sint Antonius, heilige 
man maak dat ik mijn ... vinden kan.  Deze opvatting steunt volgens de ene op het verhaal dat 
zegt Toen een rijke man gestorven was, en zijn lichaam ten grave werd gedragen, hield Anto-

37 Kaft febr. 1987.
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nius de stoet tegen. De man was zo hebberig geweest dat een christelijke begrafenis niet aan 
hem besteed was. Hij had toch geen hart. En inderdaad men controleerde het lichaam ven de 
man. Hij had geen hart.

Maar toen Antonius erop vroeg om het geldkistje te openen, bleek daar het hart in te zitten. 
Er zijn stukken van afgebroken. Een andere legende over verloren zaken gaat terug op zijn bij-
bel die gestolen was, en door de dief werd terug gebracht. 

Hij is kerkleraar 38 en patroon van Portugal in 193439. 

Antonius en de knielende ezel
Antonius leefde in de tijd dat de ketterij der Albigenzen zich wijd had ver-
spreid. De Albigenzen loochenden de godheid van Christus, en geloofden 
ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie.
Antonius trad in zijn preken herhaaldelijk tegen hen op. Daarop koos An-

tonius een wel heel opmerkelijke manier om te overtui-
gen. Hij wilde wedden, dat de ezel van de Albigens wel 
eerbied aan de hostie zou betuigen waar zijn meester 
dat niet deed! Om te beginnen kreeg het dier drie dagen 
geen eten meer. Daarop werd de voerbak tot de rand ge-
vuld. Nu hield Antonius het dier de heilige hostie voor. 
Het liet zijn voerbak voor wat die was en ging onmid-
dellijk door de knieën om zijn eerbied te betuigen. 
Waarop de ketter zich inderdaad bekeerde.

38 1946.
39 Pius XI.
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Het responsorium
Het is een lofgebed dat heel vroeg (1233) na de dood van Sint Antonius al
is gezongen.  Si quaeritis? Al je zoekt. . 

Die twee eerste woorden zijn heel vlug als een volledige zin gelezen en het
vervolg werd niet in rekening gebracht. In
plaats van als je zoekt naar een wonder 
bleef men staan bij als je zoekt.

<== De brooddeling van Sint Antonius: het werk der broden 
heeft zijn eigen afbeeldingen. Hierop steunt de offerblok in 
Sint Bertinus.

In Padua kan men ook een eeuwige reeks missen laten opdra-
gen in de basiliek.
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<== De breve, korte pauselijke brief (Leo XIII) 
die helemaal is geformuleerd zoals de tekst van 
Benedictus. (zie verering). 

Om de reliekwaarde eraan te verbinden zie je 
dan de clausule als hieronder in het Frans tou-
ché à la relique de Saint Antoine (bv. De tong in
het schrijn van Padua of de reliek van Monther-
né)

We contacteren een overvloed aan afbeeldin-
gen, vouwbladen en penningen. De penningen 
zijn zeer uniform en geven uitgenomen van 
Balgerhoeke geen plaatsen van uitgifte aan.

Bidsnoer van St.-Antonius
39 kralen, 3 x 3 – Onze Vader, Wees Gegroet en
Glorie zij de vader + penning + responsorium.
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<== Nationale bedevaart naar Sint 
Antonius

Blitz bijstand
<=== Smeekbede tot bekering 
voor de zon-
daars, vol-
harding voor
de recht-
vaardigen,
vertroosting
voor de ver-
drukten, genezing voor de zie-
ken, de bijstand van de hemel 
voor de grote publieke noden, 
en bij donder ver van de blik-
sem.
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