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‘Versiering van een voortuin’ 

Kerst- en paassfeer in de Kwikstraat te Peer 
 
 
Inleiding 
Het versieren van een voortuin kunnen we situeren als een unieke uiting van 
volkscultuur. Volkskunde is de studie van de volkscultuur van het alledaagse leven 
zowel in het verleden als in het heden. Vanuit een specifieke invalshoek nl. de 
zogenaamde volkskundige driehoek (de rol in de gemeenschap, het bestudeerde 
object en de traditiedrager van de volkscultuur) bekijken we de versierde voortuin in 
de Kwikstraat te Peer in de kerst- en paastijd. 
 

1. Voortuinversiering en haar rol in de maatschappij 
 
De jaarkrans creëert een rijk aanbod aan gelegenheden tot het versieren van een 
voortuin. De seizoensfeesten Kerstmis en Pasen worden dan een decor voor de 
uiting van de identiteit en de fierheid van de eigenaars van een versierd voortuintje.  
Het voorkomen van voortuinversieringen vinden we al terug in het begin van de 
twintigste eeuw. Zo werd bv. de voortuin van een gouden echtpaar exhaustief 
versierd en marcheerde er zelfs een plechtige stoet doorheen het dorp, waar jong en 
oud aan deelnam.  
 
Tijdens de kerstperiode brengen heel wat mensen een tot de verbeelding sprekende 
kerstversiering aan in maar ook rond hun huis. Kerstlichtjes hangen niet enkel meer 
in de kerstboom. Met behulp van lampjes worden hele kersttaferelen vormgegeven in 
voortuin of straat. Een versierd voortuintje vormt als immateriële cultuur een 
belangrijk communicatiemedium. Door middel van o.a. flikkerende kerstledjes en 
opblaasbare paashazen in een kleurrijke openluchtexpo dragen we letterlijk iets uit: 
we zeggen iets over onszelf, we markeren al dan niet bewust onze sociale, 
economische en culturele plaats in de samenleving. Een versierd voortuintje 
communiceert aldus met de omgeving, met de gemeenschap: voorbijgangers, buren, 
vrienden, kennissen, fietsende en gemotoriseerde toeristen genieten mee en nemen 
een selfie, die zich vaak nog eens vespreidt via de sociale media en zo nog een 
ruimer publiek bereikt. Toeschouwers en passanten zijn essentieel, want zij 
stimuleren alzo de versierder, die zich op die wijze geëngageerd voelt om de eiegen  
versierpraktijk met enthousiame verder te zetten. De versierder treedt niet alleen 
figuurlijk maar ook letterlijk in dialoog met voorbijgangers bij zijn attractie: een 
babbeltje tussen versierder en bewonderaar bij het kerst- of paastafereel in de 
voortuin geeft het kerst(paas)verhaal een sociale dimensie met een creatieve look. 

Zo wordt een voortuinversiering als cultuurpotentieel een heus bindmiddel voor de 
lokale gemeenschap: een tot vorm gekomen persoonlijkheid van een volk als een 
levende erfgoedgemeenschap. 
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2. Het bestudeerde object:  
de voortuinversiering bij Kerstmis en Pasen in de Kwikstraat te Peer 
 

Tijdens de kerst- en paasperiode tovert bewoner Guido Craeghs in de doodlopende 
Peerse Kwikstraat de zwarte nacht om in een helder lichtbaken, waar mensen 
gefascineerd naar komen kijken. Enkele voortuinen en huizen zijn dan 
ondergedompeld in een feeërieke versiering met bijbehorende talrijke kleine, 
fonkelende lichtjes. 
Lichtjes aan, lichtjes uit, kom maar met Guido buiten bij die kerstboom staan! Met 
enthousiasme vertelt Guido over zijn project tijdens ons interview. 

 
a. Het prille begin 

Als kind was Guido al geboeid door kerstverlichting. Aanvankelijk konden alleen rijke 
mensen het zich permitteren om hun kerstboom elektrisch te verlichten. Bij zijn 
ouders hingen er dan ook geen kerstlampjes in de kerstboom tijdens zijn kindertijd. 
Als kind trok hij dan maar met zijn spelkameraadjes naar het toenmalig stort (nu 
zandgroeve aan de Kiezel Kleine-Brogel) in Peer om er na de kerstdagen naar 
afgedankte kerstverlichting te zoeken. Guido volgde aan de middelbare school de 
afdeling elektromechanica. Thuis probeerde de jonge Guido dan nieuw lichtend leven 
te verkrijgen in zijn gevonden kerstsnoeren. Dat zorgde eens voor kortsluiting op de 
melkmachine en dat vond papa Craeghs (landbouwer) minder leuk! 
 

b. Het ontstaan van een verzameling decoratiestukken 
Wat begon in 2002 met twee lichtsnoeren in een boom van zijn voortuin, is nu 
uitgegroeid tot een heus schouwspel verspreid over drie naburige huizen. 
Kerst(paas)liefhebber Guido versiert ze alle drie, want zijn twee buurvrouwen laten 
hem zonder restricties zijn fantasie botvieren. Elk jaar verschijnen er extra nieuwe 
dingen in de voortuin. Nu steken er al ruim driehonderd kabels in evenveel 
stopcontacten, zodat de kerstlichtjes hun schitterend werk kunnen uitvoeren. 
Hoeveel lampjes er precies in de bomen en struiken hangen weet Guido niet precies, 
maar dat het er veel zijn staat wel vast, zeker enkele tienduizenden. Om al die 
lichtjes op te hangen zijn er wel drie maanden nodig, want Guido heeft nog een 
fulltime job als patrouillebewaker. De hoogste blikvanger is de schitterende maan van 
zeker 2 m, die tot 13 meter boven de grond treikt. En daar gebruikt Guido een lange 
ladder voor, een hoogtewerker komt er niet aan te pas. Alles doet Guido zelf tot het 
in elkaar knutselen van het ijzeren raamwerk op het dak van een achterliggende 
bouw voor de twee rendieren, die een slee trekken met de kerstman. Acht 
kertsbomen van 8 à 9 m hoog zijn vastgemaakt met palen van gewapend beton: er 
toch heeft een storm ooit een aantal van die steunpalen geknapt. Nu droomt hij nog 
van een beweegbare kerstboom!  
Met Pasen nemen de vrolijke paashazen het over van de lichtgevende rendieren en 
kerstbomen en proberen ze zich te verstoppen in het decor van een groene voortuin 
met de eerste voorjaarsbloemen. Want zijn tuin is het hele jaar door een 
bloemenpracht. Zelf noemt hij het een uit de hand gelopen hobby. 
 

c. De toeschouwers 
Peerenaars wandelen als kerstuitje graag eens vol bewondering langs de versierde 
kerst(paas)huizen met hun voortuintjes en vergapen zich aan het lichtspektakel. De 
kerstmuziek op de achtergrond maakt het nog indrukwekkender.  
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Ook groepen spreken er af. Mond-tot-mond reclame, krantenartikelen, een 
uitzending op TV Limburg en YouTube filmpjes (zelfs met drone-opname) zorgen 
voor een uitgebreide belangstelling: soms staan er rijen aan te schuiven. Ook de 
leerkrachten van de plaatselijke basisschool komen hier jaarlijks het eerste trimester 
van het schooljaar afsluiten: de schoolbus komt hen daarna ophalen, want er wordt 
ook wel een borreltje gedronken! 
Zelfs mensen uit verschillende hoeken van onze aardbol komen naar het sierwerk in 
de Peerse Kwikstraat kijken. Zo weet Guido dat er al zeker mensen uit Albanië, 
Brazilië, India en Zuid-Afrika op bezoek zijn geweest. Vaak gaat het om mensen die 
vrienden of familie hebben in Peer en dan speciaal rond de kersttijd willen 
langskomen om te genieten van het kleurrijke monnikenwerk van Guido. Jaarlijks 
komen er wel enkele duizenden mensen voorbij en is het regelmatig aanschuiven 
geblazen. In de verwarmde en gedecoreerde kersttent voorziet Guido wel een 
drankje zoals glühwein, Jägermeister, warme choco en koffie. Hij heeft er zelfs al 
twee kerstbomen van Jägermeisterflessen gefabriceerd, met verlichting uiteraard. Je 
kan een vrijwillige bijdrage in een pot stoppen. Kerst(paas)fanaat Guido bekostigt 
alles zelf, want gemeentelijke subsidies zijn er niet. 
De jaarlijkse paasstraat deelt ook in dit succes. Kinderen uit de nabijgelegen straten 
komen er paaseieren rapen. Maar ook bejaarden uit het naburige WZC zijn met een 
colonne rolstoelen van de partij. 

 
d. Een anekdote als tussendoortje 

Het is niet altijd dennengeur en ledjes-maneschijn. Een ‘heerschap’ zocht, na zijn 
bezoek aan de gezellige kerstattractie, de versierde kerstsfeertent op. Daar staat ook 
een kleine kerststal met de klassieke kerstbeeldjes en zelfs een rondtuffend treintje. 
De bezoeker vroeg naar een glaasje glüwein. Hij bekeek het glaasje met de lekkernij, 
fronste zijn voorhoofd en wilde dat het boordevol gevuld werd. Talrijke glaasjes 
volgden nog. Uiteindelijk vertrok de man en gaf Guido een briefje van tien euro, maar 
vroeg wel een briefje van vijf euro terug! “Gelukkig erkennen de meesten wel de 
waarde van hun versnaperingen.” vertelt Guido. 
 

e. Donkere dagen mooi maken 
Guido wil met zijn kerst- en paasstraat de buurt bij elkaar brengen. “Het mooie is dat 
iedereen, die voorbijkomt, begint te glimlachen. Iedereen is blij en tevreden. Hier zie 
je geen grommelaars of zure gezichten.”  
Wat voor Guido telt, is de sfeer en de gezelligheid die zo'n voortuin uitstraalt. De 
verwonderde gezichtjes en open mondjes van kinderen, die hier met hun ouders 
passeren, dat maakt het hartverwarmend. En het is ook gewoon fijn om met de 
opbouw bezig te zijn en de mensen te woord te staan en te laten delen in zijn 
feestenthousiame! Dat geeft aan Guido een onmiskenbare voldoening om met dit 
project verder de gaan. 
 
Zoals de band Wham zong in hun kerstlied “Last Christmas, I gave you my heart”, zo 
zingt Guido Craeghs nu in zijn gezellig versierde kerstvoortuin over “LED’s 
Christmas, I gave you my light”! We kijken uit naar de volgende editie, wanneer 
Guido, als drijvende kracht achter deze traditie, weer alles uit zijn kasten haalt. 
Kerstmis 2022 zal weer zonder tuinversiering doorgaan, want een nieuwe corona-
uitbraak staat wellicht op het programma en Guido wil immers samen met 
toeschouwers genieten van dat mooie lichtspel. Aan opvolgers denkt Guido nog niet: 
hij wil zijn voortuin nog verschillende jaren laten schitteren.  
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3. De traditiedrager van de versierde voortuin  

Traditiedrager en uitvoerder:        
• Naam: Guido Craeghs       
• Leeftijd: 60 jaar 
• Adres: Kwikstraat 13, 3990 Peer 
• GSM-nummer:  0498/721435         
• E-mailadres: guido.craeghs@icloud.com 
• Beroep: patrouillebewaker 

 
Interviewer: 
• Naam: Rik linsen 
• datum van het gesprek: 2 juni 2022                    
• Plaats: Kwikstraat 13, 3990 Peer 

 

4. Fotobijlage 

Dit het resultaat van een passie voor LED en kerstmis: niet te missen in het donker. 

Het prachtig verlichte kersthuis. 
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Met de kerktoren van Peer op de achtergrond in een sneeuwlandschap. 

 
Ook de paashaas is jaarlijks van de partij. 
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5. Bronnenlijst 
 
Internet: 

þ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/15/perenaar-versiert-straat-voor-
pasen-een-uit-de-hand-gelopen-ho/ 
 

þ https://www.tvl.be/nieuws/peerse-kwikstraat-staat-volledig-in-het-teken-
van-pasen-137407 
 

þ https://jefdejager.nl/kerstmis.php 
 

Interview: 

þ Interview met traditiedrager Guido Craeghs, Peer, 60 jaar, 
patrouillebewaker.  
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Dit project mag gepubliceerd worden op de website van ‘Het Limburgs Volkskundig 
Genootschap’. 

 


