
Het varken,
de Vlaming
ende
traditie

Kijk toch eens naar dat zwijn,
zoals ie er bijhangt. Heeft ge-
woon een indrukwekkende

blauwe strik om, liggend op los ge-
harkt groen, op het betere houtje-
touwtje-timmerwerk, eveneens in
blauw uitgevoerd. Zover heeft het
zwijn het dus gebracht, dat het sa-
men met andere zwijnen in het
zicht hangt, in een kerk, niet alleen
hier in het West-Vlaamse dorpje In-
gooigem, maar overal in Vlaande-
ren. Twee varkens hebben zelfs hun
hoofd geschonken, om er bij te mo-
gen zijn.

Het is 17 januari en het is de dag
van Sint Antonius – ook wel ‘Antoon
met het zwijn’ genoemd. In de
vroege middeleeuwen werd Sint An-
tonius ingezet tegen pest en gezwel-
len. Toen dat zo’n beetje over was,
was het de beurt aan de varkens-
kwalen en wat je daartegen kunt
ondernemen, als patroonheilige
dus.

Op 17 januari, zo wil de traditie,
wordt Sint Antonius geëerd en voor
deze ene keer is het varken niet al-
leen een loslopend spek- en ham-
lapje, maar een belangwekkend reli-
gieus relikwie, omdat de heilige An-
toon het zo had gewild.

De eeuwenoude traditie zet het
varken in het zonnetje, en de pas-
toor van Ingooigem geeft ’m de ze-
gen, je hoort het hem doen.

Zo is het ook te zien op de gewel-
dige foto’s van Nick Hannes, die in
opdracht van Volkskunde Vlaande-
ren een jaar lang tradities in Vlaan-
deren vastlegde, en die nu in een
boek zijn verzameld. Vlaanderen is
een land van traditities – trouwens,
welk land eigenlijk niet. Welke die
zijn bij de zuiderburen, en wat die
over de Vlaming vertellen, dat
moest het boek laten zien.

En kijk eens naar de grote foto op
deze pagina, naar die twee nepsol-
daten in het Vietnamoorlog-groen,
vanwege de Evermarusprocessie op
1 mei in Rutten. Evermarus (de
mens) ging rond 700 naar Maas-
tricht om de overblijfselen van de
Heilige Servatius te bekijken. Op de
terugtocht werd hij door rovers in
de pan gehakt – en nu is Evermarus
al eeuwen een patroonheilige die
de benen in beweging krijgt, in Rut-
ten.

Dus daar gaan die twee gasten
weer, jaar in jaar uit, dat kriebelen-
de rotpak aan, en een bonkige ge-
blakerde stok over hun schouder.
Omdat de traditie het wil, echt al-
leen daarom.
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Volkskunde Vlaanderen vzw: Tradi-
ties. Foto’s van Nick Hannes. ISBN
9789058267771. Traditie in Ingooigem: verering van Sint Anton

Traditie in Rutten: De Evermarusprocessie. De

Traditie in Kruishouten: De eierkoningin rijdt achter een pan op wielen met Pasen.

Traditie in Wijnegem: Kinderen gaan verkleed als koningen, ter gelegenheid van Driekoningen, langs de deuren voor
snoep in ruil voor gezang.

Traditie in Dendermonde: Net voor de ommegang van Ros Beiaard moeten figuranten in historische kostuums nog een
plasje doen.

nius, patroonheilige van de varkens.

e foto’s komen uit het boek Tradities en zijn van de Belgische fotograaf Nick Hannes.

Traditie in Gent: Studenten vieren de laatste honderd dagen van het schooljaar met een spel.


