
 



Volkscultuur in Limburg 
 

 

100 teksten verzameld door Luk Indesteege en Herman Clerinx 

met een wetenschappelijke begeleiding door Hilde Schoefs 

met een voorwoord van Marc Jacobs en Annick Boesmans 

in opdracht van het Limburgs Volkskundig Genootschap 

en met de medewerking van: 

Karel Baeten, Rob Belemans, Annick Boesmans, Theo Broers, Jacques Collen, Mathieu 

Driessen, Raymond Lambie, Robert Nouwen, Reinhilde Pieters, René Raets, Raymond 

Rutten, Raf Van Laere, Elvira Vavedin en Mien Verdingh 

 
Tussen 2002 en 2004 verschenen in de rubriek Duizendpoot van Het Belang van Limburg welgeteld 

honderd bijdragen over volkscultuur in Limburg. Ze geven een blik op de verrassende hoeveelheid 

volkscultuur, die in deze provincie aanwezig is. Soms gaat het om oude gebruiken die haast wanhopig 

proberen te overleven, soms gaat het om gloednieuwe fenomenen. Steeds bieden de teksten een 

beeld van wat de Limburgers bezighoudt. 

In dit boek worden de honderd stukjes gebundeld. Ze werden redactioneel enigszins gestroomlijnd en 

geactualiseerd, en ondergingen een wetenschappelijke ‘controle’, maar in wezen staan ze afgedrukt 

zoals ze in de krant waren gepubliceerd. Om praktische redenen staan ze in dit boek per thema 

gegroepeerd. 

In veel gevallen hebben lezers gereageerd. Ook van die reacties bevat dit boek een – helaas te beperkte 

– bloemlezing. Vaak vormen de reacties een schitterende aanvulling op de oorspronkelijke teksten. 

Bijna altijd zijn de artikels gebaseerd op eigen onderzoek van de auteurs. In veel gevallen fungeerde 

ook het internet als bron. Hebben de auteurs uit nog andere bronnen geput, dan staat dit onder de tekst 

vermeld. 

Voor u begint te lezen nog even dit: de auteurs claimen over hun onderwerpen geen deskundigheid of 

alwetendheid. Gewapend met een hopelijk snelle blik en een scherp opmerkingsvermogen hebben ze 

tussen 2002 en 2004 de veranderingen in het volksculturele klimaat van hun Limburgse biotoop 

geregistreerd. Daarvan brachten zij verslag uit. 

Bent u het niet met een bijdrage eens, heeft u vragen of kan u een en ander aanvullen, aarzelt u dan 

niet om te reageren. Dat kan via de website van het Limburgs Volkskundig Genootschap: 

www.volkskunde-limburg.be. 

 

 

  

http://www.volkskunde-limburg.be/
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Halloween 

Luk Indesteege 

Halloween lijkt wel een nieuw volksfeest, met succes gepromoot door de commercie. Niet alleen de 

winkeliers maar ook de lagere scholen griezelen vrolijk mee. Weinig Halloweenvierders weten echter 

wat het feest betekent. 

Halloween is van oorsprong een oud dodenfeest, dat gevierd werd eind oktober als de oogst binnen 

was. De vroegere bewoners van Ierland en Schotland geloofden dat hun doden dan voor enkele dagen 

op bezoek kwamen om de oogst en het nieuwe jaar mee te vieren. Zij wilden hun geesten goed 

ontvangen om te vernemen wat het nieuwe jaar in petto had. De combinatie met katholieke invloeden 

zorgden ervoor dat het Halloweenfeest op 31 oktober zijn vaste datum kreeg. De naam komt uit het Oud-

Engels: de avond voor Allerheiligen heet immers All Hallows Eve. 

Toen in het midden van de 19de eeuw ongeveer 700.000 Ieren emigreerden naar de Verenigde Staten 

van Amerika, namen ze de traditie met zich mee. In de States evolueerde het feest tot een frivool 

gebeuren op kindermaat. Op de avond van 31 oktober dossen veel Amerikanen zich uit in bizarre 

kostuums om naar Halloweenfeesten te gaan of gewoon op straat te paraderen. Kinderen gaan verkleed 

als griezelig spook of afzichtelijk monster langs de deuren en roepen ‘Trick or treat’. Wie open doet, 

wordt geacht snoep of fruit te geven om een trick (verwensing, poets) te voorkomen. Het feest is door 

de jaren heen geëvolueerd naar een groots en vooral gezellig familiegebeuren. 

De Halloweengekte waaide in de jaren 1990 uit de Verenigde Staten over naar grootsteden als Parijs en 

Londen. Sinds enkele jaren is Halloween ook bij ons aanwezig. Handelszaken versieren hun etalages 

volgens het Halloweenthema en pompoenen worden voor de deur gelegd. Ook restaurants en cafés zien 

brood in Halloween en zorgen voor aangepaste menu’s en versiering. 

Een typisch Halloweenattribuut zijn de uitgekerfde pompoenen met een kaarsje erin. Deze worden bij 

voorkeur voor het raam gezet. De grote lichten moeten immers uit om geen ongewenste geesten te 

lokken. De Ieren holden vroeger bieten uit als lampen. In Amerika waren er geen bieten maar wel 

pompoenen, en zo raakten die bij de Halloweentraditie betrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Karel Baeten 
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Reacties: 

• Theo Broers uit Moelingen meldt dat hij als jongen, zestig jaar geleden, ook samen met vrienden 

rondtrok in oktober. Ze waren als spook verkleed met een laken en hadden een uitgeholde biet met 

een kaars als lantaarn. Er was toen nog geen sprake van Halloween. 

 

• In Amerika is Halloween niet alleen een jongerenfeest maar wordt het ook binnen bedrijven en zo 

gevierd. Er wordt niet alleen gegriezeld maar het feest bezit ook trekjes van ons carnaval. Zo lopen 

er mensen verkleed als bekende figuren (bijvoorbeeld als de paus, president of een bekende 

generaal). Die figuren worden geparodieerd en door de hekel gehaald, net zoals in onze 

carnavalsoptochten kan gebeuren. Merkwaardig genoeg is dit onderdeel van het Amerikaanse 

Halloweengebeuren niet naar onze streken overgewaaid. Misschien omdat wij – althans in sommige 

streken – reeds een carnavalstraditie kennen?  (Herman Clerinx, Hasselt) 

 

• Niet alleen de Ieren hadden de gewoonte om in een biet een doodshoofd uit te hollen. Bij ons 

gebeurde dat ook. Als kind (in de jaren vijftig) holden we een biet uit, plaatsten hem op een stok, 

staken er een brandende kaars in en liepen zo 's avonds op straat. Overal klopten we op de ramen. 

Als de gordijnen werden opengeschoven, zagen de mensen alleen die biet met de kaars in en 

schrokken.  (Math Boers, Maastricht) 

 

• Traditioneel was niet de pompoen maar de uitgeholde biet het attribuut van Allerheiligen. Je kon er 

andere mensen heerlijk mee doen schrikken.( N. Meens) 
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Sint-Hubertus 

Raymond Lambie 

De Sint-Hubertusviering in Wiemesmeer begon in 1947 eerder bescheiden met een mis voor de 

boswachters. In feite is de jaarlijkse herdenking een initiatief van wijlen pastoor Peeters en woudmeester 

Bodeux. De echte doorbraak kwam er in 1951 toen het Sint-Hubertusglasraam in de kerk van 

Wiemesmeer werd ingehuldigd. Van dan af is 3 november, Sint-Hubertusdag, de dag van de jagers, 

jacht- en boswachters van Limburg. Zij vieren hun patroonheilige in Wiemesmeer op hun eigen manier 

met na de eucharistieviering een grootse ‘chasse à courre’ met kleurrijke jagers te paard, amazones, 

jachthoornblazers en een grote meute drijverhonden. De ‘chasse à courre’ is later vervangen door de 

slipjacht, een imitatie van de Engelse vossenjacht omdat het onmogelijk werd om nog te paard op het 

wild te jagen. 

Al van vroeg in de morgen schallen jachthoorns via luidsprekers in het kerktorentje van de kerk van 

Wiemesmeer. Om 8 uur komen daar de jagers, de woudmeesters en de boswachters samen voor een 

speciale mis. Tijdens deze plechtigheid wordt brood gewijd en uitgedeeld. De jachthonden worden 

gezegend en het relikwie van Sint-Hubertus wordt vereerd. Onmiddellijk na de mis trekken de jagers de 

bossen in met de hoop op een succesvolle jacht. 

De grote volkstoeloop begint tegen 10 uur, wanneer de ruiters met hun meute op het kerkplein voor de 

jacht samenkomen. Terwijl buiten de paarden en de honden ongeduldig wachten, wonen hun meesters 

en talrijke bedevaarders de plechtige Sint-Hubertusmis bij. Twee grote honden, de aanvoerders van de 

meute, mogen met hun jachtmeester in het koor plaatsnemen. Al van bij zijn ontstaan wordt deze mis 

traditiegetrouw bijgewoond door tal van prominenten, waaronder de gouverneur. Een van de sfeervolste 

momenten tijdens de plechtigheid is de collecte met een omgekeerde jachthoorn, waarin een lijsternest 

wordt geplaatst. Tijdens de offerande worden een haas en een schotel lijsters als offer aangebracht. 
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Na de mis is er de verering van het relikwie van Sint-Hubertus en worden de gewijde Sint-

Hubertusbroodjes aan een aanschuivende sliert mensen uitgedeeld. Dan worden op het Kerkplein de 

paarden en de meute gezegend. De priester werpt hen ook een gezegend stukje Sint-Hubertusbrood 

toe. Daarna rijdt de kleurrijke jachtstoet met jagers en amazones naar het woud, dat eveneens wordt 

gezegend. Onder hoorngeschal worden de honden losgelaten en verdwijnt de jachtstoet in het woud 

voor een urenlange jacht. 

 

Kort voor de jacht wordt een reukspoor aangelegd door een in vossenmest gedrenkte lap over de grond 

te slepen. Op het einde van de jacht is er de zogenaamde ‘kill’, waarbij de honden voor hun speurwerk 

met een koeienpens beloond worden. 

Om praktische redenen – 3 november valt nog al eens op een weekdag – is de laatste jaren de slipjacht 

en jachtstoet losgekoppeld van de Sint-Hubertusviering op 3 november, en vindt deze plaats op de 

laatste zondag van oktober. De tradities van de offerande, de uitdeling van broodjes, … zijn behouden 

gebleven. Die zondag is vooral een publieksgebeuren met veel show, terwijl de viering op 3 november 

eerder voor boswachters en jagers belangrijk is. 

Reacties: 

• In onze kerk staat een geweldig mooi beeld van Sint-Hubertus, weliswaar in een zijbeuk en dus een 

beetje verscholen. De Landelijke Gilde wil oude gebruiken opnieuw lanceren, en zo ook de 

broodwijding en de zegening van dieren. Ik ging eens in Zutendaal kijken; ik heb er enkele 

nieuwigheden ontdekt, die we dan ook in Elen introduceerden. Op 3 november 2002 hadden we een 

mooie opstelling van het altaar met Sint-Hubertus, die van zijn sokkel was afgedaald. De broodjes 

werden in een oude wan gewijd, het nodige (opgezette) wild vervolledigde het decor. De opbrengst 

van de broodjes (vrije bijdrage) was voor de misdienaars, die een bijna lege kas hadden. Vorige 

jaren zijn ze met de opbrengst op reis geweest.  (Sylvester Colson, Elen) 

 

• Ook in Neerglabbeek vieren we Sint-Hubertus, de patroonheilige van onze parochie. Sinds 

mensenheugenis vindt daar de broodwijding plaats. Iedereen brengt zelf brood mee naar de kerk. 

Alle huisgenoten en alle huisdieren, groot en klein, krijgen die dag een stukje gewijd brood tegen 

hondsdolheid. Vroeger kenden we ook de Sint-Hubertuskermis, de zondag na Allerheiligen. De 

laatste jaren is het één week vroeger kermis in overeenkomst met de foorkramers, die de week 

voordien in Gruitrode zijn. In 2002 is er een nieuw beeld van Sint-Hubertus, van Jos Geelen, in de 

kerk geïnstalleerd. De viering werd opgeluisterd door het zangkoor en de hoornblazersgroep 

'Horrido'. Na de broodwijding was er ook een zegening van honden en paarden. Vervolgens gingen 

de aanwezigen in stoet naar zaal Elckerlyc om een glaasje Jägermeister of fruitsap te drinken. Voor 

de hongerigen was er een brunch met soep, uitgebreid broodbuffet, pannenkoeken en dessertbuffet. 

Om 14 uur was er kinderanimatie en om 16 uur een optreden van het koor Kantikune uit Hasselt. Dit 

alles werd verzorgd door de Oudervereniging en de Parochieraad.  (Mathilde Drijkoningen, 

Neerglabbeek) 
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Sint-Maartensvuur 

Luk Indesteege 

Sint-Martinus is na Sinterklaas de populairste kinderheilige. In de streek van Aalst en rond Kortrijk brengt 

hij, en niet Sinterklaas, snoepgoed en geschenken. 

Martinus van Tours was de zoon van een Romeinse magistraat. Hij werd geboren in 316 of 317 na 

Christus en trad op 15jarige leeftijd in dienst bij het Romeinse leger. Toen hij als ruiter in Gallië kwam, 

zou het volgende voorval hebben plaatsgevonden: aan de stadspoort van Amiens schonk hij de helft 

van zijn mantel aan een arme bedelaar. De legende vermeldt verder dat Martinus in de nacht daarop 

Christus zou hebben gezien, gekleed in deze mantel. Op 18jarige leeftijd liet hij zich dopen en werd 

kluizenaar. Ondanks verzet van andere bisschoppen werd hij in 371 door het volk tot bisschop van Tours 

gekozen. Hij stierf op 8 november 379 en staat in de heiligenkalender genoteerd op 11 november. 

Sint-Maarten is erg populair in Frankrijk (440.000 vermeldingen op het internet) en in Nederland (meer 

dan 5.000 vermeldingen). Limburg blijft niet achterop. Vooral de Sint-Maartensvuren zijn spectaculair en 

geliefd: in Kinrooi, Ophoven, Geistingen, Molenbeersel en Kessenich, maar ook in Opgrimbie, Zonhoven, 

Linde-Peer (sinds 2001) en bovenal in Genk. De patroonheilige Sint-Martinus wordt er duchtig gevierd. 

De Sint-Martinusstoet trekt bij het invallen van de duisternis door de straten met een feeëriek lichtspel 

van vele honderden lampjes, kaarsen en toortsen. Vervolgens wordt een groot Sint-Martinusvuur 

ontstoken op het plein voor het stadhuis, en zijn er diverse randactiviteiten. 
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Het feest wordt met een vuurwerk afgesloten. De Sint-Martinustraditie in Genk ontsnapt dus ook niet aan 

de commercialisering. Een modern vuurwerk is natuurlijk van verre zichtbaar, maar dat was het Sint-

Martinusvuur vroeger ook. Tot in de jaren 1970 werd het immers ontstoken op de berg achter de kerk, 

waar ooit de windmolen stond. Nog vroeger vond het plaats op de Sint-Martensberg; de naam zegt het. 

Een andere toegift aan de commercie is de datum: de dienst Toerisme kiest nu voor de eerste zaterdag 

na 3 november. 11 november is nochtans een vrije dag voor iedereen. De Sint-Maartensfeesten lijken 

wat op Halloween, met uitgeholde bieten of een kaars in een opengewerkte schoendoos. Vooral in 

Nederland gaan de kinderen met hun lampionnetjes ook bellen aan de deuren voor snoep, zoals bij 

Halloween. 

 

 

Aanvulling: 

*Enkele vermeldingen van Sint-Martinusvieringen 2002 in het Belang van Limburg: Genk, 9 november: 

5000 aanwezigen, 1000 deelnemers aan de stoet. Overpelt, 9 november: geen vuurmijt maar modern 

markttheater, 1500 tot 2000 aanwezigen. Borgloon, 15 november: fakkeltocht door het veld met heksen 

en kinderdisco. Dilsen-Stokkem, 10 november: vuur aan jeugdhuis De Graeff. Lanklaar, 11 november: 

stoet met Sint-Maartensliedjes en volksdansen rond het vuur. Waterschei, 10 november: Sint-

Maartensvuur in de Herenstraat. Herk-de-Stad, 11 november: bietenstoet en vuurwerk. Kinrooi, 10 

november: fakkeltocht. Geistingen, 10 november: fakkeltocht. Brookhook (Kinrooi), 10 november: 

optocht met Sint-Martinus, percussieband. Molenbeersel, 10 november: ommegang met schutterij Sint-

Martinus. Kessenich, 10 november: fakkeltocht. Zonhoven, 10 november: Holohoolvuur, theatergroepen 

en vuurwerk voor 2000 aanwezigen. Sint-Martens-Voeren, 10 november: Bietenoptocht, Sint-

Maartensvuurke en Sint-Maartensfuifke. Lummen, Genebos, 10 november: voor de twaalfde maal 

fakkeltocht en Sint-Maartensvuur, gevolgd door Halloweenparty voor de kinderen (?).  (Luk Indesteege, 

Diepenbeek) 
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Adventskrans 

Luk Indesteege 

Als Kerstmis nadert, zien we weer aan veel deuren een versierde krans hangen, die de bezoeker 

verwelkomt. Het is een vrij jonge traditie, die uit het niets schijnt op te duiken. Vanwaar komt dit gebruik? 

Een eerste link is de kerkelijke advent, wat ‘aankomst’ betekent. Het is de periode van vier zondagen 

voor Kerstmis, het wachten op het kerstekind. De oorsprong van de advent ligt in het Oosten (4de – 5de 

eeuw). Van daar verspreidde de advent zich over Gallië en Spanje, maar bereikte Rome pas in de 6de 

eeuw. In de Oosterse traditie duurt de adventsperiode acht weken lang. 

De adventskrans is een oud gebruik uit Lutherse kloosters, waar men in de duistere kamers extra licht 

creëerde voor Kerstmis. Voor de gelegenheid werd de lichtboog met groene takken en kaarsen versierd. 

Met Kerstmis werd de krans als een kroonluchter 

omhoog getrokken. De adventskrans is groen, symbool 

van het eeuwige leven. Hij is versierd met drie paarse 

en één roze kaars en paarse linten. De advent is een 

periode van bezinning, vandaar de paarse kleur. Op de 

derde zondag van de advent wordt het Gaudete 

(‘verheugt u’) gezongen. Dan brandt de roze kaars en 

draagt de priester roze gewaden in deze kloosters, als 

teken van vreugde omdat de komst van de Heer 

aangekondigd werd en men al voorbij de helft van de 

advent is. 

Met Kerstmis worden de paarse linten door witte linten vervangen, en wordt de krans omhoog gehangen 

in het gewelf van de kerk. In het midden kan een bloemstuk komen met witte linten, of een maretak als 

symbool van de geboorte van het Kind dat geluk brengt. 

Een tweede verklaring voor de adventskrans is van Germaanse komaf. In de maand december of 

Julmond werd het midwinterfeest gevierd. Het was een geschikte gelegenheid om zich na de oogst uit 

te leven, en weer voor te bereiden op een nieuwe jaarcyclus van hard werken, van planten tot oogsten, 

van geboorte tot slacht. ‘Jul’ betekent niet alleen wintermaand, maar eveneens ‘rad’. Daarom werd het 

feestbrood of ‘Julbrood’ gebakken in de vorm van een rad en werden er veel kaarsen op aangebracht. 

Het is een symbool voor het zonnerad, het wisselen van de zonnestanden. Hier wordt onze adventskrans 

binnen gesmokkeld. Deze verklaring die teruggaat op de Germanen, is echter erg twijfelachtig en 

omstreden. 

De recente opkomst van de kerstkitsch uit Engeland en Amerika weegt waarschijnlijk het zwaarst. Alles 

dat verkoopt, wordt flink ondersteund. In alle tuincentra en bloemenwinkels zijn er doe-het-zelf 

deurkransen en afgewerkte exemplaren te koop. Men maakt kransen waarin allerlei mogelijke kleuren, 

ballen, strikken en zelfs geschenkjes worden verwerkt. Geen mens die zich afvraagt of er een 

Germaanse of christelijke betekenis achter zit. Of toch? 
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Sinterklaas 

Luk Indesteege 

Sinterklaas komt elk jaar terug. Vanaf 1 november is zijn inreisvisum geldig. De grote kindervriend is 

alom tegenwoordig. Hij komt langs alle mogelijke en onmogelijk wegen met zijn zwarte Pieten op bezoek, 

en brengt geschenken voor de kinderen die hem een brief hebben gestuurd. 

Van de heilige Nicolaas weten wij weinig. Hij zou geboren zijn in Patara in Lycië, een vroegere provincie 

van Klein-Azië en verloor op jeugdige leeftijd zijn ouders. Hij werd rond het jaar 300 bisschop van Myra 

in Turkije (nu Demre) en nam als zodanig deel aan het concilie van Nicea in 325. Daar vloog hij zonder 

bisschopskleren de gevangenis in, omdat hij een ketterse medebisschop had geslagen. De volgende 

morgen zat Nicolaas in zijn cel te bidden met bisschopskleren aan. Door deze legende werd hij de 

beschermheilige van de gevangenen. Ze verklaart ook waarom Sinterklaas in gesloten huizen kan 

binnendringen. Nicolaas stierf in 342. In Oost-Europa werd hij bijzonder populair; hij bracht het onder 

meer tot patroonheilige van Rusland. In 1087 werden zijn relieken door Italiaanse kooplieden gestolen 

en overgebracht van Myra naar Bari in Italië. Vanaf die tijd is zijn verering naar het westen uitgebreid. 

Hollandse koopvaarders hebben de roem van Sint-Nicolaas overgebracht naar de stad Amsterdam, 

waarvan hij de patroonheilige werd. 

Zijn populariteit dankt hij aan veel legenden. Op een zeereis stilde hij een zware storm met een gebed; 

daarom is hij ook de patroon van de zeelieden. Een andere legende vertelt dat een vader zijn jongste 

dochter wou prostitueren omdat hij de oudste uit geldgebrek niet kon uithuwelijken. De goede heilige 

gooide drie maal na mekaar een beurs met goudstukken door het raam, als bruidschat voor de drie 

dochters. De meest bekende legende gaat over het redden van drie kleine kinderen, die tijdens een 

hongersnood waren vermoord en in een vat ingepekeld lagen. Aan die legenden dankt Sinterklaas zijn 

vermogen om overal te zijn en zelfs over de daken te lopen. 
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In de mijnstreek wordt zijn feestdag als patroon van de scholieren soms vervangen door het 

Barbarafeest, waarop de geschenken worden uitgedeeld. Op die manier moet Sinterklaas niet alles op 

één nacht afwerken. Gezien het stijgende commerciële belang is Sinterklaas de laatste jaren een langere 

periode actief. Onze vroegere volksvertegenwoordiger Hugo Olaerts heeft zelfs instemming gekregen 

om een sperperiode in te richten. Sinterklaas is zo uitgebreid aanwezig op het internet (met ongeveer 

80.000 vermeldingen) dat er zelfs sinterklaas-startpagina’s zijn zoals http://sinterklaas.pagina.nl en 

www.infotaria.be/infotaria/kinderen/sinterklaas.htm. 

Sinterklaas is nog altijd controversieel. Er wordt zelfs beweerd dat hij van de officiële heiligenkalender is 

verwijderd, maar dat klopt niet. Het is evenmin waar dat hij een christelijke versie van de Germaanse 

god Wodan zou zijn: dat is een taaie kwakkel. Een laatste prangende vraag luidt: waarom komt 

Sinterklaas nu uit Spanje? Is hij daar op welverdiende rust? Deze 19de-eeuwse Nederlandse traditie 

heeft allicht met de oude handelsroutes te maken: alle oosterse lekkernijen kwamen via Spanje en 

werden daar verscheept door Moorse havenarbeiders, waaronder zwarte Piet. Sinterklaas laat langs 

deze weg weten dat hij geen racist is. 

Bronnen: 

• Louis Janssen, Nicolaas, de duivel en de doden. Ambo, Utrecht, 1993 

• Traditie, 4 (1998) 

Reacties: 

• Over sinterklaas staat er een interessante spreekbeurt op 
http://www.spreekbeurten.info/sinterklaas.html.  Ook de kerstman komt erin aan bod.  

 

http://www.spreekbeurten.info/sinterklaas.html
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De kerstman 

Luk Indesteege 

Sinterklaas is vaak nog niet terug naar Spanje of de kerstman duikt al overal op. Vanwaar komt hij? Zijn 

geschiedenis gaat drie eeuwen terug. Nederlandse immigranten hebben in de 17de eeuw hun diepe 

geloof in Sinterklaas meegenomen naar Amerika, en daar is hij Santa Claus geworden. In de 

gereformeerde godsdiensten bestaan er geen heiligen, en dus evolueerde onze Heilige Sint in de 

Verenigde Staten tot de minder ernstige kerstman. Santa Claus duikt voor het eerst op in de 

Amerikaanse pers in 1773. Er werden elk jaar grote hoeveelheden speculaas van Amsterdam naar New 

York verscheept. Santa Claus verwierf bekendheid door een boek van Washington Irving uit 1809. De 

Amerikanen 'adopteerden' hem en langzaamaan veranderde hij, door toevoeging van elementen uit 

allerlei culturen, in Santa met zijn rendieren, arrenslee en elfjes. 

Maar de Santa zoals men die tot dan toe afbeeldde, was niet bepaald een gezellige vent. De Zweedse 

kunstenaar Haddon Sundblom ontwierp in 1931 in opdracht van Coca Cola de kerstman zoals we hem 

kennen: een dikke, joviale man, gekleed in rood, wit en zwart (de kleuren van Coca Cola). Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog reisde Santa met Coca Cola en het Amerikaanse leger mee naar Europa. 

En dan gebeurt het onvermijdelijke. In Europa ontstaat er een vreemd conflict tussen onze Sinterklaas 

en zijn tweelingbroer, de kerstman. Die sluit een 

bondgenootschap met een andere neef uit protestants 

gebied: de Duitse Weihnachtsmann. De kerstman was 

lange tijd een randfiguur, maar in de jaren ‘80 komen 

vanuit Duitsland de kerstmarkten oprukken en is het hek 

van de dam. 

De winkelketens vinden de kerstman ook sympathiek, 

maar ouders en onderwijzers niet. Er ontstaan zelfs 

actiegroepen onder het motto ‘kerstman go home’. Een 

recente opiniepeiling in Nederland gaf als resultaat 55 % 

voor Sinterklaas, 31 % voor de kerstman en 14 % zonder 

mening. Er zijn internetdiscussies, bijvoorbeeld op 

http://forum.fok.nl/showtopic.php/223510/1. Zelfs de 

politici hebben het probleem in het parlement besproken. 

In overleg met de Gezinsbond en UNIZO is er in 2000 

overeengekomen dat de Kerstman in november niet 

welkom is; dan is het terrein voor Sinterklaas. Dat is 

afgesproken in het pact van de gevers, waar ook Sint-

Martinus bij betrokken is. Elke schending van het pact kan 

je melden bij het Sint-Nicolaas Genootschap: Sint-

Gillisbaan 83 te 9100 Sint-Niklaas (03 776 21 99). 
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Kerstbomen 

Luk Indesteege 

Sommige steden en dorpen zijn plots veranderd in sparrenbossen. De overweldigende aanwezigheid 

van kerstbomen heeft zelfs geleid tot een meer wereldse naam voor Kerstmis: het versierde bomenfeest, 

althans volgens Sesamstraat. 

Over de oorsprong van de kerstboom doen veel verhalen de ronde, bijvoorbeeld dat men vroeger 

sparrenboompjes hoog in de mast van een terugkerend schip bond, als teken dat men met Kerst weer 

thuis hoopte te zijn. Een ander taai verhaal is dat de spar al in de 5de eeuw opdook als ‘Boom des 

Levens’ in mysteriespelen in Duitse kerken. Hij was behangen met appels (de zonde) en tarwekoekjes 

of ongewijde hosties (de redding). Later werden de appels en hosties vervangen door koekjes in allerlei 

vormen. In de 9de eeuw zou Karel de Grote het opzetten van een kerstboom hebben verboden, in de 

10de eeuw hierin gevolgd door paus Martinus II. 

Met zekerheid valt alleen te zeggen dat de boom tegen het einde van de 16de eeuw vooral in 

Scandinavische landen in gebruik was, en zich van daaruit slechts langzaam verspreidde. 

Volgens overleveringen zou Luther een der eersten zijn geweest, die voor de kinderen een kerstboom 

zette. De eerste versierde kerstboom in Duitsland zou in de Elzas hebben gestaan; de vermelding dateert 

van 1605. Goethe beschrijft een verlichte spar in het verhaal van Die Leiden des jungen Werther in 1765. 

Rond 1840 verschijnt de boom in Frankrijk, en later treffen we hem algemeen aan in West- en Zuid-

Europa. Midden 19de eeuw begint de boom ook in protestants Nederland in zwang te raken, eerst in de 

kerken en zondagsscholen, later ook in de gezinnen. Bij ons in Vlaanderen geraakt de kerstboom pas in 

de 20ste eeuw ingeburgerd, eerst in de steden en na de Eerste Wereldoorlog ook in de dorpen. Er was 

zelfs een reactie tegen de import van de kerstboom uit Duitsland, net zoals er nu gereageerd wordt tegen 

de import-kerstman, Santa, uit de Verenigde Staten. 

De symboliek van de kerstboom gaat onder andere terug op het paradijsverhaal, waarin de levensboom 

vol lekkere appels hing. Ook is de altijd groene spar het symbool van overleven. De kerstboom lijkt op 

dit moment geen symbool meer; daarvoor zijn er te veel in het straatbeeld. Het is eerder een drager van 

sfeer in de vorm van modieuze kerstkitsch, die symbool moet staan voor welstand en gezelligheid. Of 

zijn die twee tegenstrijdig? 

 

Dorpen en gemeenten wedijveren om de grootste kerstboom en de mooiste verlichting. Het lijkt wel of 

de natuurbeschermers een oogje dichtknijpen voor al dat kapgeweld en die lichtvervuiling. De wildgroei 

aan kerstbomen geeft ons tevens een nieuwe traditie: kerstboomverbrandingen. Ook daarvoor kijkt het 

oog der wet vaak de andere kant op, want dergelijke brandstapels zijn vaak gezelliger dan het kerstfeest 

zelf. 

Zie ook: 

• Katrijn D’hamers, Sinterklaasje, kom maar binnen? Beleving van decemberfeesten bij 

allochtonen, Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, 4 (2003) 4 , p. 4 - 8 

• Daniel Miller, Unwrapping Christmas. Clarendon, Oxford, 1993 
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Reactie: 

Ik haal elk jaar een echte spar binnen. Ik vind een kunststofexemplaar niet mooi. Er gaat niets boven de 

geur van een echte boom. Hij blijft staan tot na Driekoningen. Dat was vroeger thuis zo, en ik hou die 

traditie in ere. Nadien wordt de boom met pot buitengezet, ongeveer tot Pasen. Dan wordt hij weggedaan 

naar het containerpark.  (Denise Detrez-Snyders, Rotem) 
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Kerstkalkoen 

Jacques Collen 

Wij worden jaarlijks in de late herfst overspoeld met kerstsfeer, en sinds enkele decennia hoort de 

kalkoen daar ook bij. De naam van het beest komt van de stad Calcoen aan de westkust van India. Wij 

worden hierin gesteund door de Fransen, die het beest dinde noemen, dat zoveel betekent als ‘uit Indië’. 

De Britten denken echter dat hun turkey uit Turkije komt. In werkelijkheid komen de huidige 

kalkoenrassen uit Mexico. 

De verwarring dateert al vanuit de tijd van Columbus. Die dacht ook dat hij via het westen Indië had 

bereikt. Vandaar dat hij de inwoners er ‘Indianen’ noemde. De Azteken kweekten kalkoenen en zij 

gebruikten de veren voor hun hoofdtooi. Fernando Cortez bracht in 1520 voor het eerst kalkoenen naar 

Europa. De eerste vermelding in onze streken dateert van 1557, toen de komst van de prins-bisschop 

in Luik werd gevierd. Vanaf dan heeft de kalkoen de pauw verdrongen als belangrijkste braadstuk bij 

grote banketten. Kalkoen was een luxe vleessoort, een exotisch artikel in een tijd waarin men ernaar 

streefde zoveel mogelijk verschillende soorten vlees in één banket op te dienen. 

In de burgerkeuken was de gans het feestvlees, zo kenden we onder meer de kerstgans. In 1585 vinden 

we de eerste vermelding van kerstkalkoen in Engeland. De kalkoenfokkerij is verschillende eeuwen een 

specialiteit van het dorp Ronquières en omgeving geweest. Toch zijn het zonder twijfel de Engelsen, die 

na de Eerste Wereldoorlog ervoor hebben gezorgd dat de kalkoen bij ons een geliefd kerstmaal werd. 

Vooral na de Tweede Wereldoorlog raakte dit gebruik gepopulariseerd, ook in Limburg. 
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Vorig jaar verorberden de Britse gezinnen op kerstdag zo maar eventjes 12 miljoen kalkoenen. Ook hier 

is de kalkoen veelgevraagd bij Kerstmis. Je moet er meestal ruim op voorhand één bestellen. Het 

traditionele vulsel bestaat uit gemengd gehakt met stukjes spek en de gemalen lever van de kalkoen, 

gemengd met paneermeel en eieren. De braadtijd is meer dan een uur per kilogram. Opdienen met 

kroketten, veenbessen en appelmoes. 

Vroeger waren de kalkoenen alleen vogelvrij met Kerstmis, maar nu is er heel het jaar kalkoenvlees te 

krijgen. In de Verenigde Staten van Amerika is kalkoen ook het traditionele feestgerecht bij Thanksgiving, 

een jaarlijkse feestdag op de vierde donderdag van november. 

 

Reactie: 

Geachte, U vraagt in duizendpoot of er iemand zijn kerstkalkoen zelf opzet. Wat dit betreft kan ik U 

mededelen dat er hier in de streek zeer vele kalkoenen waaronder bij mij worden opgezet. Een 

opmerking wil ik zeker bijvoegen. Voor diegenen die zelf  hun kalkoenen en voor anderen opzetten is 

het van waardevol belang dat deze dieren zeker als ze klein zijn warm en droog gehouden worden. Ik 

hoor zeer veel, ik heb veel doden dit jaar, wel als deze niet inheemse dieren alle weer moeten trotseren 

wel dan hebben ze inderdaad vele dode kalkoenen. Dan het volgende punt. De kalkoen is voor kerstmis 

en we slachten deze dieren daags voor kerstmis. Wel deze ouderwetse zever en dieren mishandeling 

(deze dieren blijven in weer en wind en dag en nacht buiten lopen, begrijpe wie kan) is niet meer van 

deze tijd. Wel als de kalkoenen eind september 90 % van zijn gewicht heeft hanen 15-16 kg  de poeljen 

10-11 kg in beide gevallen levend gewicht is dit de ideale moment om te slachten. Het nog juist onvolledig 

uitgegroeid vlees en het nog zachte weer behoud het vlees 100% kwaliteit om dan de dag na het slachten 

te versnijden en in de diepvries ermee en weg met de ouderwetse prietpraat. Noch 1 raad als men eind 

oktober mooie kalkoenen heeft van circa 20 kg en moeten nog lopen tot kerstmis verliezen ze veel kg`s 

en winnen veel aan taaiheid. En met kerstmis is het de beurt aan de kok cq kokkin.  

Kalkoenrecept voor 4 personen   Kalkoen filet van 1kg zout-peper-kerry-paprika-sojasaus-1 lepel 

mosterd. 1 snede gerookt spek in reepjes of blokjes. 5 okkernoten in stukjes, 1 dl warm water. kalkoen 

filet invrijven met zout-peper-kerry-paprika-mosterd en dan besprekelen met sojasaus en een half uur 

laten marineren in de frigo. Het vlees vervolgens aanbraden, het gerookt spek en stukjes okkernoot 

bijvoegen, eventjes laten meebakken vervolgens het warme water en dan 1 uurtje op een zacht vuurtje 

laten braden.  Voor de saus braadvocht met water aanlengen binden en een beetje room bijvoegen. 

Indien  nodig bijkruiden en dit naar ieders smaak. Wij wensen de liefhebbers-sters veel kalkoen genot 

en staan open om meer info te verschaffen en sluiten af met de beste wensen voor 2003 . Jan en Maria 

Heijmans Smeets. 
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Lekkere nieuwjaarsgeschenken 

Jacques Collen 

Het nieuwe jaar begint in het donkerste deel van de winter. Een traditionele manier om elkaar veel geluk 

te wensen voor het nieuwe jaar, is het geven van geschenkjes. Vroeger gaven winkeliers hun goede 

klanten ‘een nieuwjaar’: een stukje zeep, een half pond worst, een hart van speculaas. Heel speciaal 

waren de doosjes met een tiental pralines in. Die pralinedoosjes waren bedrukt met romantische 

taferelen: tuinen vol fonteinen en fruitbomen, nimfen en onwezenlijke vrouwenfiguurtjes. Het waren 

relatiegeschenken nog voor dat woord was uitgevonden. Een schraperige winkelier moest de gevolgen 

dragen, want de winkelgeschenken werden druk besproken tussen de huisvrouwen. Nog weinig 

winkeliers geven ‘een nieuwjaar’; dat gebruik is de laatste jaren sterk achteruitgegaan, samen met het 

directe klantencontact. 

 

                       Foto Govert van Nunen 

 

Een traditioneel nieuwjaarsgeschenk van peter of meter na het lezen van de nieuwjaarsbrief is de grote 

vierkante peperkoek van ongeveer 25 bij 25 cm. De rand is versierd met allerlei krullen en kronkels in 

gesmolten suiker. In het midden hoort er een chocoladebeeldje, veelal een mannetje te paard. Een 

andere versiering is een mooi plaatje met datzelfde mannetje te paard, een liefdeshartje of een 

lenteruiker. De beste versiering bestaat natuurlijk uit één of meerdere geldstukken, vandaar de naam 

‘pondkoeken’. Het lezen van de nieuwjaarsbrieven voor peter of meter gebeurde traditioneel op 1 januari 

na de middag. Vervolgens werd de tafel gedekt met typische gerechten: krentenbrood met gekookte 

ham of pannenkoeken, gevolgd door pruimen- en suikervlaaien. 
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Driekoningenzingen 

Luk Indesteege 

De donkere dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn het ideale ogenblik om te feesten. Er wordt 

doorgaans veel gegeten en nog meer gedronken. Driekoningen, 6 januari, is de laatste dag van de 

winterse feestperiode, de dertiende dag na Kerstmis. Wanneer mensen feesten, zijn ze vaak vrijgevig. 

Dat is dus het ideale moment om te gaan bedelzingen. In veel landen van Europa trekken dan ook op 6 

januari ‘driekoningen’ langs de deuren. Caspar, Balthasar en de zwarte Melchior krijgen een oud gordijn 

omgehangen, een papieren kroon op het hoofd en soms een ster. Het belangrijkste attribuut is de pot 

voor het geld; koekjes worden steeds minder gegeven en geapprecieerd. 

Het traditionele bedelzingen in Limburg gebeurde op oudejaarsavond of op nieuwjaarsdag: het werd 

‘helen’ of ‘heilen’ genoemd. De kinderen zongen hun nieuwjaarswensen van deur tot deur in ruil voor 

wat lekkers. Als de deur niet openging, volgde een spotlied aan het ‘hoog huis, laag huis’, over ‘gierige 

pin’, ‘zemelzak’ of ‘gierige duivel’. In Tessenderlo leeft het nieuwjaarszingen: de jeugdraad organiseert 

het op de laatste dag van het jaar. Meer dan duizend kinderen doen mee en krijgen na afloop warme 

chocolademelk. Het gebruik wordt door de plaatselijke politie in veilige banen geleid. 

 

Het driekoningenfeest was in oorsprong een familiefeest thuis, en zou teruggaan tot de 13de eeuw. 

Moeder bakte of kocht een koek met één boon: de 'bonenkoek' of het driekoningenbrood. Wie het stuk 

met de boon trof, was voor één dag koning(in) en mocht de lakens uitdelen. Verder kwamen 

pannenkoeken en wafels op tafel als populairste buikvullers voor de kinderen. Aan de Maaskant werden 

stukken van de driekoningenkoeken opzijgezet voor de armen, die kwamen bedelen voor het Godsdeel 

of het Herendeel. Het driekoningenzingen kwam later; de eerste vermeldingen dateren uit de 16de eeuw. 
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Op dit ogenblik is driekoningenzingen erg populair in Limburg. Verschillende jeugdverenigingen 

gebruiken het om hun kas te spijzen. Volksdansgroepen gaan van café tot café in Genk en Opglabbeek 

met hetzelfde doel, en houden meteen de traditie levend. Georganiseerd sterrenzingen voor een goed 

doel gebeurt onder meer in Houthalen-Oost, Lummen, Klein-Gelmen, Lommel, Gerdingen, Lauw, Paal, 

Spalbeek, Kuringen, Overpelt, Neerpelt, Zutendaal, Zonhoven, Hendrieken (Voort), Hamont, 

Schakkebroek, Guigoven en Herk-de-Stad. Een speciale vermelding verdient wel het Stak-het-oep-feest 

in Zoutleeuw: een stoet van verklede groepen met uitgeholde bietenlampjes, een koets voor de drie 

koningen en de Sint-Ceciliafanfare. 

Ook het niet-georganiseerde sterrenzingen in kleine groepjes bestaat nog. Veel kinderen trekken rond 

voor een centje, maar ze besteden niet altijd evenveel aandacht aan kleding, ster en een goed 

driekoningenlied. Sommige groepjes kinderen worden zelfs ver van huis door hun ouders gedropt in 

wijken waar ze veel opbrengst verwachten. 

Zie ook: 

Anke A. van Wagenberg-Ter Hoeven, Het Driekoningenfeest. De uitbeelding van een populair thema in 

de beeldende kunst van de zeventiende eeuw. Amsterdam, MeertensInstituut, 1997 

Reactie: 

• In verband met het ontstaan van koningenliedjes zingen heb ik andere informatie. Volgens een 

uitgave van het Nederland Centrum voor Volkscultuur waren de eersten die in het openbaar 

Driekoningenliedjes zongen, kinderen die tot priester werden opgeleid. Zij hebben op die manier de 

verering van de Driekoningen willen levend houden, nadat de driekoningenspelen aan het eind van 

de Middeleeuwen ophielden te bestaan. In 17de eeuw werd geklaagd dat de scholieren meer en 

meer werden verdrongen door het ‘gemene volk’, dat met het Driekoningenzingen geld placht in te 

zamelen om vervolgens in de herbergen te verbrassen. Deze lieden tooiden zich met een wit hemd.  

(Mien Verdingh, Hasselt) 

 

• M. Driessen: Driekoningenzingen: het blijft populair. Het belangrijkste attribuut is uiteraard de pot 

waarin het geld kan worden gedeponeerd. 
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Kerstboomverbranding 

Luk Indesteege 

Sinds een 50tal jaren plaatsen wij kerstbomen om de feesten rond de jaarwisseling meer sier en sfeer 

te geven. Deze kerstbomen blijven traditioneel staan tot driekoningendag, maar dan moeten de sparren 

worden opgeruimd want hun naalden vallen af. Er zijn altijd creatievelingen die het nuttige aan het 

aangename paren. Zo is het verbranden van kerstbomen een tiental jaren geleden ontstaan met een 

dubbel doel: het oude jaar opruimen en samen iets drinken op het nieuwe jaar. Normaal mag stoken in 

openlucht niet, maar voor deze sociale gelegenheid geven de gemeentebesturen graag toelating. 

Dé oplossing voor het brandgevaar hebben ze gevonden in Bilzen, waar de brandweer enkele jaren 

geleden zelf de kerstboomverbranding organiseerde met nieuwjaarswensen, uitdeling van wintersoep 

en een stevige borrel. Daarna volgde een spetterende driekoningenfuif. 

In Rotem heeft de kerstboomverbranding plaats op het gemeenteplein, op initiatief van de landelijke 

gilde. In Zutendaal vindt een kerstboomverbranding plaats onder het moto: feest van de vurige hoop. 

Ook hier zijn er warme hapjes en dranken, bekende inwoners lezen hun nieuwjaarsbrief voor en de prijs 

voor de mooiste driekoningenkroon wordt uitgereikt. Dit feest vervangt de vroegere kerstmarkt, die niet 

op kon tegen de concurrentie in de buurt. 

 

 

In Gingelom worden de oude kerstbomen verbrand in de wijk Kulter. In As halen de jeugdgroepen sinds 

1996 de kerstbomen op tegen betaling, en dan worden ze samen opgestookt. In Zepperen organiseert 

de Landelijke Gilde een kerstboomverbranding. Soms nemen ongeveer 300 aanwezigen zo afscheid 

van de winter. In Groot-Wellen komen de leden van de Landelijke Gilde met tractor en kar de afgedankte 

kerstbomen gratis ophalen. Daarna worden ze gezamenlijk opgebrand op het veld aan de Houtstraat. Er 

wordt gezorgd voor een natje en een droogje in een verwarmde feesttent. Ook de 

middenstandsvereniging MBK en de Chiro van Beverlo organiseren een kerstboomverbranding. 

Iedereen kan zijn kerstboom komen afleveren in de daarvoor aangewezen zone op het Chirodomein. 
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Om 19 uur worden de fakkels en de brandstapel in lichterlaaie gestoken. Onder het nuttigen van een 

gezellige pint, een stevige borrel of een lekker hapje kan iedereen al starend in het vuur nog wat 

namijmeren over de voorbije kerstperiode. Voor de kinderen is er een aangepaste kinderanimatie. 

In Landen, eventjes buiten Limburg, worden de bomen opgehaald en na een fakkeltocht door de stad 

op het Stationsplein in brand gestoken, terwijl de kijkers in een verwarmde tent allerhande hapjes en 

drankjes worden geschonken. Een muziekgroep zorgt voor animatie. 

Deze greep uit vroegere en geplande kerstboomverbrandingen toont dat er een nieuwe traditie aan het 

groeien is. Het is een mooi voorbeeld hoe volkscultuur voortdurend beweegt. Vaak spelen officiële of 

commerciële instanties erop in, maar alleen redden zij het niet. 

Bron: 

Dagklapper van Mathieu Driessen, te raadplegen op www.volkskunde-limburg.be 

Reacties: 

• Er is ook een kerstboomverbranding in Rotem. Het is een groot vuur. Er wordt glühwein en soep 

gepresenteerd, en borreltjes...  (Denise Detrez-Snyders, Rotem) 

 

• De KWB Stal organiseert al een 15 jaar lang haar kerstbomenverbranding. Hier heet die: 

Heimdalvuur. De reden waarom ze deze activiteit inrichten, is om samen met de buurt 

nieuwjaarswensen uit te wisselen en iets te drinken op het nieuwe jaar. Heel het gebeuren wordt 

opgeluisterd door live muziek en er is een spetterend vuurwerk.  (Henderickx Dany, Beringen) 


