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‘De broonk va Sint Pieëter’ 
De processie van Sint-Pieters-Voeren 
 
“Dao, woo ich geboare bin, woo m’n auwersjhoes nog steijt…” zingt Jo Erens.  
Voor mij is dit het kleinste Voerdorp Sint-Pieters-Voeren. Van 1242 tot aan de Franse 
Revolutie was het een vrije rijksheerlijkheid. Vooral dat woord “heerlijkheid” in de 
uitgebreide betekenis dekt de lading van mijn gevoelens. 
 “Tot de heerlijkheid geroepen” (1 Petr., 5:10). 
In 1956 nam de gemeente als officieel wapen het Teutoonse ridderordewapen verwerkt met 
een H. Petrus met sleutel in de rechterhand. 
Dit is een duidelijke verwijzing naar de naamgever van dit Voerdorp en tevens de patroon van 
de parochie die haar thuis vindt in de parochiekerk “St.-Pieters-Stoel”. 
Op 29 juni viert de parochiegemeenschap het hoogfeest van de heilige apostelen  martelaren 
Petrus en Paulus. Het is de laatste week vóór de grote schoolvakantie.  
De laatste schooldag in dat jaar, 1958,  mogen we ’s middags van onze Juf Vrancken een 
uurtje langer spelen. Als de bel rinkelt mogen we een herschikt klaslokaal binnen voor een 
traktatie op een groot stuk lekkere Limburgse vlaai of platzkoek met fruitsap of limonade. Na 
hun “laatste maal” mogen de zesdejaars opruimen. Nu mogen we, beginnend met de 
eersteklassertjes, één voor één naar de lessenaar van de juf stappen om de licht beige 
puntenkaart in ontvangst te nemen. Deze processie is niet voor iedereen even glorieus.  
Maar ach, met een aai over de bol en een aanmoedigend woordje blijft de grote vakantie de 
ultieme, haast eeuwigdurende beloning. 
Niet zonder ons te herinneren aan onze afspraak eerstvolgende zondag, op de processie (1) 
worden we gelost als een troep uitgelaten kalfjes. We zijn tenslotte toch op de boerenbuiten! 
Dat we die namiddag met iets minder honger aan ’t vieruurtje aanschuiven wordt niet eens 
kwalijk genomen. Integendeel! Een beetje hulp bij de grote poetsbeurt in en om de boerderij 
is zeer welkom. Zaterdag wordt nog een héél drukke dag. 
De blauwwitte processiepaaltjes worden van de zolder gehaald en krijgen een wasbeurt. De 
vaandels worden door mama gewassen, gedroogd en gestreken. 
Samen  met papa rijd ik in de Willy’s jeep naar de bosrand. Papa kapt een tiental berken- en 
essentakken en vult twee jutenzakken met adelaarsvaren terwijl ik een beetje verderop een 
jutenzak vul met gestripte digitalis of vingerhoedskruid. Een rondje in de tuin levert nog wat 
extra geurige bloemblaadjes. 
In huis geurt het naar versgebakken vlaai. Voor het slapen gaan moeten mijn broer en ik nog 
even op de kappersstoel van mama terwijl mijn zussen de haren gekruld krijgen met een hete 
krultang.  
‘Het kamers schieten’,een zeer oud folkloristisch gebruik, sneuvelde in Sint-Pieters-Voeren 
vóór  WO II zeker niet door gebrek aan ‘polfer’ maar wellicht uit veiligheidsoverweging. Het 
is vandaag streng gereglementeerd nog gebruikelijk in enkele buurtdorpen (2).  
Oorverdovende vreugdeschoten moeten de broonk en de kermis aankondigen. 
Broonk- of processiedag begint voor een boer bijzonder vroeg want als de kerkklokken luiden 
word je om 8 uur in de H. Mis verwacht. In de pastorie wordt tijdens de H.Mis koortsachtig 
gewerkt om de figuranten in de diverse groepen klaar te stomen. Na de kerkmis wordt de 
processie samengesteld. 
Het traject van de processie(3) varieerde nogal in de loop der tijden en is op zich eigenlijk al 
een apart verhaal. Vóór de jaren 1920 ging de kleine broonk op Sacramentsdag westwaarts, 
via de St.-Annakapel naar het gehucht Waterval. De grote broonk maakte een dagwandeling 
oostwaarts op de eerste zondag na St.-Petrus en St.-Paulus. Dit was haast de ronde van 511ha 
Sint-Pieters-Voeren, langsheen wegen en paden (Swaen-Magis-Loë-Rullen-Appelboom-Drie 
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Schouwen- Alsbos- Veld- Bauwert). Herhaalde malen werd het parcours omgelegd en 
ingekort om in de jaren na 1950 jaarlijks te alterneren tussen de grote en kleine ronde. 
“De broonk trekt oet”. De processie gaat op stap. 
De stoet wordt samengesteld. Op kop lopen drie misdienaren of koorjongens gekleed in rode 
toog met witte superplie. De grootste in het midden torst het processiekruis en de twee 
anderen dragen een flambouw. De sjampetter zorgt voor een veilige begeleiding.  
De voltallige harmonie marcheert in formatie achter het vaandel en speelt typische trage 
processiemuziek. De schooljuf alligneert het restant leerlingen die geen deel uitmaken van 
volgende groepen. Vier eerste communicantjes getooid met een wit kroontje, de “bruidjes” of 
de “bruidsmeisjes”,  krijgen een wissen korfje rond de hals gevuld met kleurige 
bloemblaadjes en bij gebrek ook papiersnippers. De andere dragen de mantel van de 
gekroonde O.L.V.-Koningin. Een plechtige communicante in maagdelijk wit kleed, de Heilige 
Maagd Maria van de rozenkrans, draagt het kruis van de rozenkrans. Vier andere meisjes 
ondersteunen het gebedssnoer op de strategische tiendenseparaties, de grote onzevader-kralen. 
St Jan(neke) met het schapevel over de schouder, voorloper van Jezus, heeft het bij warme 
zomerdagen niet onder de markt. Hij wordt gevolgd door de H. Theresia omringd door vier 
meisjes met elk een symbolisch voorwerp op hun kussentje. 
De kleine, schamel geklede Bernadette wordt geëscorteerd door O.L.V. van Lourdes.  
Haar plaatselijke concurrente in wit kleed met blauwe gordel is O.L.V. van Banneux.  
Zij wordt overvleugeld door een van de zeven aartsengelen, de statige aartsengel Rafaël die 
met twee opgestoken vingers haar zusje in bescherming neemt.(voetn  p150 
Beschermheiligen)  
Tussen twee rijen ‘jonkheit’ dragen vier sterke jongens het 19de eeuws beeld van de geklede 
processiemadonna met paternoster en medaillon (4). 
Maagd en martelares Maria Goretti, patrones van de jonge meisjes, met schuin op haar arm 
een kruisbeeld met palmtak en lelies loopt al tussen de jongste moeders. 
De zwartgeklede oudere dames met brede hoeden en paternoster in de hand, met in hun 
rangen de ervaren rozenhoedjes en litanie voorbidders sluiten de vrouwelijke deelname. 
In de vlaggen- en wimpelparade zijn alle dorpsverenigingen en broederschappen 
vertegenwoordigd: de Boerengilde, de Boerinnenbond, de Bond van H. Hart, de BJB (1965 
KLJ), de Sint- Cornelisvereerders,…..; 
De mannen prevelen mee met de gebeden van de vrouwen maar hebben nog meer oog 
voor Gods natuur en ‘het werk van den akker’. 
Het zangkoor gaat de plaatselijke notabelen vooraf. De burgemeester met driekleursjerp 
draagt net als de schepenen een zwarte pitteleer met buishoed en witte handschoenen. 
Haast was ik vergeten mezelf in te roosteren. Onder het waakzame oog van de koster mag ik 
het wierooksvat dragen. Een hele verantwoordelijkheid om de kooltjes een halve dag 
brandende te houden! De grote altaarschel, de reservekooltjes, het scheepje met wierookkorrel 
en lepeltje, zijn de attributen voor de andere acolieten. 
Aan het einde van de optocht, begeleid door leden van het kerkbestuur met brandende 
flambouw in de hand, komt ‘de hemel’. Dit baldakijn wordt gedragen door vier 
kerkmeesters.Het beschermt de priester gekleed in koorkap, met een rijk met gouddraad 
geborduurde schoudervelum en in zijn handen de schitterende gouden zonnenmonstrans met 
H. Hostie. 
“De broonk es oet”. De processie is op stap. 
De nieuwsgierige zwartbonte koeien schrikken als de harmonie een melodie inzet bij het 
naderen van een huizenconcentratie. Ze trekken een sprintje en gooien benen en uier in de 
lucht.  
Al biddend geeft iedereen zijn ogen de kost. Een beetje sociale controle moet kunnen. 
Hmmm, koeien proper en in goede conditie, meidoornhaag netjes geschoren en witgekalkt, 
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landbouwalaam netjes gerangeerd in de schuur, veel hooi op de ruiters en de hoogstamkersen 
dragen goed dit jaar.  
Achter de vensterramen van de huizen staat een kruisbeeld  met brandend kaarsje of een 
O.L.V.-beeld onder stolp. De Belgische driekleur hangt uit het slaapkamervenster. Langs 
beide wegkanten werden op regelmatige afstanden processiepaaltjes met vlaggetjes geplant 
met tussenin ‘meikens’, berken- en essentakken. De ene familie heeft blauw-witte paaltjes en 
vaantjes , de andere geel-witte en ook wel de Belgische driekleur. Net voor de komst van de 
processie heeft oma het midden van de straat bestrooid met bloemblaadjes afgezoomd door 
groene varens. Als het Allerheiligste onder het baldakijn voorbij komt knielt ze, de handen 
godsvruchtig gevouwen. 
Ter hoogte van het gehucht “de Swaen” staat een rustaltaar, opgesteld tegen de kopgevel van 
het huis. Op het parcours van de processie staan een beetje verdeeld verschillende rustaltaren 
opgesteld. Dat gebeurt jaarlijks in goed overleg en in goed nabuurschap(3). 
Over de vloerplanken ligt een groot perzisch tapijt met enkele kussens om comfortabel te 
knielen. De altaartafel is afgedekt met een geborduurd en gestijfd wit tafellaken dat door twee 
stevige bloemenvazen windongevoelig gemaakt werd. De monstrans wordt in een kleine nis 
geplaatst. Terwijl de muzikanten van de harmonie om het hoekje van een verfrissing of een 
dröpke genieten bidt de priester gebeden voor de overledenen van het gehucht. Na de 
aanroepingen doet de pastoor enkele schepjes wierookkorreltjes op de brandende kool. Onder 
het zingen van het Tantum Ergo (11) geeft de priester de zegen met de monstrans. Terwijl ik 
vakkundig het wierooksvat zwaai en de andere misdienaar flink met de altaarschel schudt 
strooien de “bruidsmeisjes” kwistig bloemblaadjes. Iedereen knielt. 
Het zangkoor sluit af met een nieuw aangeleerd Marialied. Ondertussen graaien de 
bruidsmeisjes hun wissen korfjes weer vol om niet zonder bloembaadjes te vallen ! 
Van zodra de processie weer verder trekt maken moeders gebruik om hun, al dan niet zieke, 
kleine kinderen even neer te zetten op de geheiligde plaats van het rustaltaar (3). 
Het voorlaatste rustaltaar staat op de binnenkoer van de commanderie. De barones de Potesta 
de Waleffe en haar gemaal zijn zeer vereerd met het bezoek van de geloofsgemeenschap. Dit 
laat ze onopgemerkt blijken door diskreet een briefomslagje voor ‘Monsieur le Curé’ onder 
het altaarkleed te leggen (5). Het is bijzonder indrukwekkend als de harmonie na de zegening 
een melodie laat weergalmen in dit adellijk middeleeuws kader. 
Als de klok reeds twaalven heeft geslagen bereiken we het eindstation, het laatste rustaltaar op 
het dorpsplein ‘d’r Bauwert’. Na de laatste zegening met Tantum Ergo wordt het 
Allerheiligste door alle misdienaren naar het tabernakel, de thuishaven in de kerk begeleid. 
De groepen gaan zich omkleden in de pastorie. De harmonie marcheert in gestrekte pas op 
een feestelijk deuntje naar het lokaal waar de dorstigen gelaafd worden! 
De kermis kan beginnen. 
Vanavond, ‘na het melken’ zeggen de boeren, wordt het feest voor de kleinsten op de 
draaimolen met ‘flosj’ en de zweefmolen. Jongeren doen enkele frankskes op aan de 
schietkraam. In de houten ‘guingette’(6) wordt er gedanst en gefeest. 
Nu ja.. zo was het eens en heb ik het zelf beleefd in de hoogdagen van ‘de broonk van Sint- 
Pieëter’.  
In 1880 kon een liberale burgemeester, in onmin levend met pastoor en baron, met zijn 
samenscholingsverbod op de openbare weg, de uitgang van  de processie niet beletten. De 
optocht trok via velden en weiden. 
In de oorlogsjaren werd de processie opgeschort. 
De taalstrijd die rond 1973 hoogtij vierde, maar die in de periode na WO II al onderhuids 
aanwezig was (7), werd de splijtzwam van deze kleine dorpsgemeenschap (8). 
De achteruitgang van de kerkelijkheid, het wegvallen van de dorpspastoor en de dorpsschool  
werden het absolute onomkeerbare eindpunt van een eeuwenlange traditie(9).  
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De goedbedoelde en geapprecieerde driejaarlijkse doorkomst van de processie van Sint-
Martens-Voeren, een broonk met nog grotere traditie, is maar een pleister op de diepe wonde 
van ‘Sint-Pieëter’ 
 
 
 
Bronnen: 

• Mevr Amélie Lemmens-Halleux (°1920 SPV) huisvrouw SPV (10) 
• E.H.Jozef Lemmens (°1948 SPV) pastoor-deken Vlijtingen-Voeren 
• Dhr Emiel Lemmens (°1959 SPV) kerkmeester-schatbewaarder SPV 
• Mevr Irène Dodémont-Beckers (°1946 SPV) bediende SMV (10) 
• Mevr Snoeck-Geelen Léonie ( °1929 SPV) huisvrouw SPV 
• Notities Mevr Marie Geelen-Lemmens (°1918  †1990) 
• ‘D’r Koeèenwòòf’ Heem en Natuur Voeren nr 29 (2007) pg 31-37 
• De kerk van Sint-Pieters-Voeren ,G. Sweron & J.M. Aussems, Davidsfonds 2001 
• Beschermheiligen in de Lage Landen , J. Claes A. Claes K. Vincke, Davidsfonds 2006 
• Archief kerk en parochie Sint-Pieters-Voeren (E. Lemmens) 
• Fotos archief : familie Beckers Irène, Lemmens Amélie, Geelen Julien 
 

Voetnoten: 
 

1. In 1839 werd de processie verplaatst van de eerste zondag in oktober naar de 
eerste zondag na het feest van Sint Petrus en Sint Paulus (Kerkachief SPV: brief 
E.H. pastoor Martens aan Vicaire-Général Neven dd 24/05/1839 , antwoord dd 
25/05/1839 ). 

2. http://www.sint-sebastianus.nl/klimmen/kamerschieten.htm 
http://www.jonkheidmheer.nl/kamerschieten.html  

3. D’r  Koeënwòòf 29 (2007) Notities gesprek dd.29-01-1982, blz. 31-37 
4. De Kerk van Sint-Pieters-Voeren, G. Sweron & J-M. Aussems, blz. 13 
5. bron E.H. Lemmens   
6. guingette (fr.) = danstent 
7. juffrouw X bad tiendje van rozenkrans in het frans voor. Wegens privacy van deze 

nog levende mevrouw kan ik naam niet weergeven. 
8. bevolking Sint-Pieters-Voeren: 1846: 486, 1947: 344, 1962: 275, 1970: 286,  

1976: 250, 1997: 300, (NIS) 
9. De definitieve einddatum van de grote processie is onzeker. Emiel Lemmens is 

overtuigd dat hij de laatste ‘broonk’ in 1979, in de gietende regen, bijwoonde. 
10. SPV: Sint-Pieters-Voeren, SMV: Sint-Martens-Voeren 
11. Tekst Tantum ergo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tantum ergo Sacramentum veneremus cernui: 
 et antiquum documentum novo cedat ritui: 
 Praestet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque laus et iubilatio, 
 salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 
 procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
Amen.  

Eren wij dan diep gebogen dit zo heilige sacrament. 
 Het oude voorschrift wijke voor de nieuwe ritus. 
 Het geloof overtreft het tekort der zintuigen. 
Lof en eerbetuiging aan de Vader en de Geborene, 
 er weze ook heil, eer, kracht en zegening. 
 Er zij evenveel lof aan elke voortgebrachte. 
Amen.  
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