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Wij wensen iedereen een Zalig Pasen! 

O P E N D E U R   M U S E U M  

 
De opendeurdag van het museum voor de maand april is nog steeds opgeschort vanwege 

het Covid-19 virus. 

 

W A N D E L E N   O P   D O N D E R D A G 

 
 Wandelingen in april 2021 onder voorbehoud 

Na overleg met Maurice Van Nuffel, tel.: 03/658.87.50 

 

      

01-04-2021 Vrieselhofwandeling  Oelegem 5.0 km 

Startplaats: taverne de Remise. HetVrieselhof is een Provinciaal Groendomein met een 

prachtig kasteel waarvan de oorsprong omstreeks 1400 werd vernoemd. Het domein is 80 ha 

groot en bevat mooie wandelpaden en is een ideale biotoop voor allerlei zang en roofvogels.  

Buiten het domein wandelt u naar het fort van Oelegem, binnenin verblijven zo’n 1400  

vleermuizen van verschillende soorten. Op de vijver rond het fort kun je met wat geluk een 

duikende fuut waarnemen. 

 

08-04-2021 Rivierenhofwandeling  Deurne  4.5 km 

Startplaats: parking Oost aan de Ruggeveldlaan. Op een boogscheut van de stad Antwerpen 

kan je weer op adem komen in een mooi stukje natuur met een prachtig park dat beheerd 

wordt door de Provincie. Een deel van de 132 ha is recreatief ingericht, u loopt langs mooie 

lanen en vijvers met allerlei watervogels:  eenden, ganzen, meerkoeten en zelfs meeuwen. Ook 

het kasteel met restaurant en tentoonstellingsruimtes is een bezoek waard. 

  

15-04-2021 Fortwandeling   Merksem 4.5 km 

Startplaats: op de parking voor het fort. Eerst wordt de buitenring en daarna de binnenring 

gescheiden door een brede fortgracht bewandeld. Op deze waterplas ziet u met wat geluk de 

Canadese gans, maar ook andere watervogels. Naar de uitgang toe staat een waardevol  

infobord waarop de ganse bijenpopulatie wordt  voorgesteld. 

 

     



22-04-2021 Vraagheidepad  St-Job in ‘t-Goor 4.5 km 

Startplaats: brasserie De Keysershoeve, Bergsebaan 2. U loopt verder langs het domein van  

Kristus Koning. Na ongeveer 1 km komt u aan de Caterskapel, gebouwd in 1859 in opdracht 

van juffrouw Mathilde de Caters. Verderop zal een smal bospad u bij de Kleine Vraaghoeve 

brengen met uitzicht op de Grote Vraaghoeve. Tot slot volgt u een bewegwijzerd pad door een 

omvangrijk dennenbos tot de Keysershoeve. 

 

 

29-04-2021 Groot Schijnvallei  Halle   5.0 km 

Startplaats: taverne de Sjoks  Halle-Dorp 142. Eerst wordt langs een fraaie woonwijk 

gewandeld om zo in de Groot Schijnvallei te belanden. Deze beekvallei is een en al natuur, 

akkers en weilanden wisselen elkaar af. Onderweg wordt het Groot Schijn overgestoken en 

komen zo in de dorpskom terug aan ons vertrekpunt.. 

G O E D   O M   W ET E N 
 

Boek en Tentoonstelling:   

‘Zusters in oorlog’ Leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting. 

 
 

Van 15 februari tot 27 juni 2021 kan u in 

KADOC in Leuven gaan kijken naar de 

tentoonstelling ‘Zusters in oorlog’. 

De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of 

niemand. Ook niet de nagenoeg vijftigduizend 

vrouwen die hadden gekozen voor een leven als 

zuster in een van de vele kloosters in België. Hun 

verhaal is nooit eerder verteld. Omdat oorlog een 

mannenzaak was, schijnbaar veraf van het 

onzichtbare bestaan van zusters verscholen 

achter hoge kloostermuren. En toch werd ook 

hun leven grondig overhoopgegooid. Hoe gin-

gen kloosterzusters om met vernieling, pijn, 

honger en dood? Welke uitdagingen stelden zich 

in de scholen en zorginstellingen van de zusters? 

Bood het isolement van het klooster kansen voor 

verzet en clandestiene acties? Sympathiseerden 

sommige zusters met de nazi-ideologie? En hoe 

verhielden de zusters zich tot het Joodse drama 

dat zich voltrok? 

 

 

 

 

 

Praktisch  Waar? KADOC-KU Leuven, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven 

Wanneer? Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 

uur. 

 (Gesloten op zaterdag, op 4 en 5 april en op 13, 14, 23 en 24 mei) 

Reservatie is niet verplicht, maar vanzelfsprekend gelden alle coronamaatregelen  

(mondmasker, handhygiëne en afstand houden). 

 

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen KADOC-KU Leuven, Cultureel erfgoed annuntiaten 

Heverlee en ons Erfgoedhuis. Met dank aan SONUMA. 

https://kadoc.kuleuven.be/
http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/
http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/
https://www.sonuma.be/homepage


  

BIJGELOOF EN RITUELEN IN DE SPORT 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

Het is niet vreemd dat een topsporter zenuwachtig is voor een wedstrijd, want hij of zij moet presteren. 

Als men gelooft dat een vast ritueel geluk brengt, dan brengt dit een beetje rust en dat geeft de atleet 

meer zelfvertrouwen voor hij een wedstrijd begint. Het geeft een groter gevoel van controle, wat kan 

resulteren in meer doorzettingsvermogen. Het zorgt ook voor een tijdelijke verlichting van prestatie-

angst. Daarbij worden toevalligheden vaak gekoppeld aan een succeservaring. Je kiest best een ritueel 

dat je zelf onder controle hebt. Bijgeloof kan zo’n grote vorm aannemen dat andere belangrijke aspecten 

als rust en voeding in het gedrang komen. Het bijgeloof van de rituelen geeft de overtuiging dat 

voorwerpen, handelingen of omstandigheden invloed hebben op de uitkomst van de wedstrijd. 

Niet alle routines zijn bijgeloof, maar kunnen verband houden met een goede voorbereiding en 

concentratie. Elke keer dezelfde warming up voor een wedstrijd is niet zo gek en een vaste kleding 

dragen is ook bekend. Johan Cruijff speelde sinds 30 oktober 1970 steeds met rugnummer 14. Een 

kruisje slaan voor de wedstrijd begint, of altijd eerst het gras een tik geven voordat men het veld opkomt, 

zijn gekende rituelen. Doelman Manuel Neuer tikt allebei de doelpalen aan voor het begin van de 

wedstrijd. Sommige sporters trekken altijd eerst hun rechterschoen aan en strikken dan steeds eerst hun 

linker veter.  

Tennisser Rafael Nadal is zeer bijgelovig. Hij wil dat er steeds twee flesjes water voor hem klaar staan, 

één met koud en één met lauw water. De etiketten van de flesjes moeten in de richting van zijn baseline 

staan. Hij neemt telkens een slok uit elk flesje, waarna hij de flesjes op exact dezelfde afstand en met 

een militaire preciesheid op één lijn weer neerzet. Als hij het veld weer oploopt, trekt hij zijn sokken op 

exact dezelfde hoogte. Hij tikt voor elk punt eerst de voorkant, dan de voorkant van zijn broekje aan, en 

zijn schouders, oren en neus doen ook nog mee in dit ritueel. 

     

Kim Clijsters is nummer 1 in het bijhouden van talismannen of geluksbrengers. Op weg naar de 

Olympische Spelen zat haar portefeuille en haar tennistas er vol mee. Zij houdt dingen van haar vader 

Lei bij, maar ook dingen die ze van fans toegestuurd krijgt. Zo houdt zij spulletjes bij die mensen uit 

Lourdes voor haar meebrengen. De zeilster Evi Van Acker heeft haar bronzen medaille op de 

Olympische Spelen niet alleen te danken aan haar bekende supervlecht. Haar drie talismannen brachten 

haar geluk in Londen: Sir George is een geel eendje, Miss Emily is een veelkleurig plastic hondje en 

King Julian lijkt uit de tekenfilm Madagaskar te komen. 

Serena Williams zal de bal altijd exact vijf keer laten stuiteren op de grond voordat zij serveert. Als zij 

aan het winnen is, verschoont zij haar sokken niet en dat kan bij Serena best wel even duren. Bij de 

eerste ronde van een groot tornooi had zij een paar nieuwe witte sokken aan. Zij wint de wedstrijd en 

gelooft erin dat deze sokken haar geluk brachten. Voor de zekerheid trok ze tijdens de volgende ronde 

dezelfde sokken aan, met succes tot gevolg. En zo is het bijgeloof een feit. 



Golfspeler Tiger Woods draagt bij de finale van zijn wedstrijden, en op zondag, steeds zijn rode t-shirt 

aan. Een van de verhalen daarrond is dat de universiteit waar hij naartoe ging rood als universiteitskleur 

had, dus ook de sportkleding was rood. Een andere bron vertelt dat zijn moeder altijd had gezegd dat 

rood zijn persoonlijke krachtkleur is. En Woods zegt zelf: “Je luistert altijd naar je moeder”. 

       

De Japanse ruiter Yoshiaki Oiwa strooit een snuifje zout over zichzelf en zijn paard voordat hij een 

wedstrijd ingaat. Een andere ruiter draagt altijd oude sokken en een gevlochten plukje haar van zijn oude 

paard in het zakje van zijn rijbroek. Hij legt nooit dertien knotjes in de manen van zijn paard. 

Wielrenner Johan Museeuw fietste altijd met een paternoster, die hem moest vrijwaren voor ongeluk. 

Thomas Dekker tikte altijd twee keer aan zijn stuur voor hij een gevaarlijke bocht inreed. Een wielrenner 

scheert uiteraard zijn benen niet op de dag van een wedstrijd, iedereen weet dat dat ongeluk brengt. Je 

rijdt nog liever met haar op de benen, dan het noodlot te tarten. Een wielrenner is geen fan van 

rugnummer dertien. Kan het echt niet anders, dan draag je het nummer op z’n kop. Dat is niet om over 

te lachten, het is bittere ernst. 

Vroeger speelde bijgeloof of volksgeloof een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Het verklaarde 

schijnbare ‘toevalligheden’, vaak achteraf, en gaf hoop om de kans op ongeluk af te wenden. Een 

dergelijke overtuiging komt mogelijk voort uit de menselijke eigenschap om verschillende concepten 

met elkaar te verbinden, ook al is er geen verband. 

Thuis heb ik het ritueel steeds uit dezelfde kop koffie te willen drinken. Niet dat dit mij geluk brengt, 

het is een vaste gewoonte. Wat mij wel moet behoeden voor een ongeluk is een Agnus Dei en twee 

scapulieren van Onze-Lieve-Vrouw van Medugorje. Ik ben niet naar dit genade-oord in het zuiden van 

Bosnië en Herzegovina gestapt, maar kreeg ze van iemand. Van Zuster Jo van de Annonciaden in 

Berchem kreeg ik enkele mooie Agnus Dei’s. Een Agnus Dei is Latijn voor ‘Lam Gods’ en in de 

katholieke traditie verwijst dit naar een schijfje, gemaakt van was van een oude paaskaars waarin de 

beeltenis van het Lam Gods is afgedrukt. Vanaf de veertiende eeuw was het een traditie dat de paus deze 

schijfjes zegende op Beloken Pasen en ze dan verspreidde onder de gelovigen. Om dit soort talisman te 

dragen, werd dit opgeborgen in een Agnus Dei-houdertje of doosje. Deze drie relieken heb ik steeds bij 

in mijn portefeuille. Tijdens mijn voettocht naar Santiago de Compostela in 1978 had ik ter bescherming 

een medaille van Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen bij me en ik ben ervan overtuigd dat Zij mij 

daadwerkelijk beschermde. Vroeger hadden pelgrims een zakheilige bij zich; toen waren de gevaren 

onderweg veel groter dan nu. De middeleeuwse theologen en concilies stelden het volks bijgeloof aan 

de kaak. De middeleeuwse Kerk bood haar gelovigen voor haast elke gelegenheid rituelen. De gelovige 

ging ervan uit dat God almachtig was en dat men Hem slechts nederig om hulp kon smeken en daarna 

wachten of Hij die smeekbede al dan niet zou verhoren. De bijgelovige ging er echter van uit dat zijn 

ritueel altijd zou werken, zolang hij geen foutje maakte in dit ritueel. 



   

Om de heidenen in de vroege middeleeuwen te kerstenen, bracht de Kerk zelf bijgeloof in omloop. Uit 

haar heiligenverhalen kon men afleiden dat die machtiger waren dan de heidense goden. De oude heilige 

plaatsen van de heidenen, zoals bronnen, bomen en stenen, werden getransformeerd tot een christelijke 

plaats, verbonden met een christelijke heilige. Een Brigitta-kruis werd in de stal opgehangen om het vee 

te beschermen. Palmtakjes die op de hoeken van een veld werden gestoken, zorgden voor een goede 

oogst. 

Volgens het onderzoek van Susanne van den Buuse hebben gelovigen meer actief bijgeloof dan niet-

gelovigen. Tennissers hebben meer actief, maar voetballers meer passief bijgeloof. Mannen hebben 

meer actief en passief bijgeloof dan vrouwen en sporters van hoog niveau hebben meer actief bijgeloof 

dan sporters op laag niveau. Naast de controleerbare krachten – de fysieke en mentale kracht en 

vaardigheid van de sporter – spelen in de sport oncontroleerbare krachten, zoals geluk en toeval, een rol. 

Bijgeloof onderscheidt zich van gewoontes door het doel waartoe het dient.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Susanne van den Buuse, Bijgeloof in de sport, Universiteit van Amsterdam, 2007. 



HET BATTENBURGPATROON OP STRAAT 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politiezone, zegt dat de nieuw aangekochte combi’s 

in een nieuw kleurenpatroon met opvallende kleuren zullen geschilderd worden (Gazet van Antwerpen, 

27 januari 2021, p. 29). Men noemt dit het ’Battenburgpatroon’, dat bestaat uit verschillende gekleurde 

vlakken. Verschillende Europese landen gebruiken reeds dit patroon voor hun hulpverleningsvoertuigen 

en in België wordt dit patroon ook op de nieuwe ziekenwagens aangebracht. De voertuigen zijn zowel 

’s nachts als overdag beter zichtbaar. Vanwaar komt echter de benaming ‘Battenburg’ vandaan? 

  

Battenberg of Battenburg is een typisch Brits luchtige biscuitgebak, met verschillende secties bij elkaar 

gehouden door confituur, traditioneel abrikoos. De cake is bedekt met marsepein en bij het doorsnijden 

ziet men een kenmerkend twee-aan-twee ruitpatroon dat afwisselend geel en roze gekleurd is. Varianten 

zijn natuurlijk mogelijk. De eerste cake werd in 1884 gebakken om het huwelijk van prins Louis van 

Battenberg met prinses Victoria, de kleindochter van koningin Victoria en de grootmoeder van prins 

Philip te vieren. De naam verwijst naar de Duitse stad Battenberg in de deelstaat Hessen. De 

aristocratische familie aldaar was reeds in de vroege middeleeuwen uitgestorven, maar de titel werd in 

1851 overgedragen aan gravin Julia Hauke, wegens haar huwelijk met prins ‘Alexander van Hessen en 

door Rijn’. Eerst werd zij gravin van Battenberg, daarna prinses van Battenberg. Wegens de anti-Duitse 

sentimenten in het Verenigd Koninkrijk werd de naam in 1917 veranderd in Mountbatten. Om dezelfde 

reden werd drie dagen later de Duitse naam van  de Britse koninklijke familie ‘van Saksen-Coburg en 

Gotha’ verengelst in Windsor. 

  

Afhankelijk van de aansluiting staat het biscuitgebak ook wel bekend als kerk- of kapelraamtaart. 

Voedselhistoricus Ivan Day weerlegt de koninklijke connectie en stelt dat de Britse bakkers, en onder 

andere bij de Britse restaurantketen en voedselproducent Lyons, de cake vereenvoudigden door ‘een 

battenberg met vier panelen’ te creëren die gemakkelijker op een productielijn te maken is. Volgens The 

Oxford Companion to Food verscheen de naam ‘Battenberg cake’ voor het eerst in druk in 1903. De 

naam verscheen echter al in de ‘Salable Shop Goods for Counter-Tray and Window’ van Frederick Vine, 

in 1896. Hoe dan ook, het kleurenpatroon is verbonden met de familie Battenberg en wordt in het 

Verenigd Koninkrijk officieel ‘Battenberg Markings’ genoemd. 


