
VOLKSRELIGIE IN MAASEIK  

  

In deze tekst over volksreligie in Maaseik komen volgende thema’s aan bod :  

1. De geschiedenis van Maaseik in het teken van religie en belevenissen 

2. Bedevaarten en processies 

3. Van Driekoningen tot Kerstmis 

4. De levenscyclus 

 

1. Geschiedenis  

De geschiedenis van Maaseik, een stad van kerken en kloosters, vindt haar oorsprong in Aldeneik: 

het oude Eik bij de Maas. 

In Aldeneik leefden in de 8ste eeuw de Frankische edelman Adelhard en 

zijn echtgenote Grinuara, samen met hun twee dochters Harlindis en 

Relindis. Zij lieten hun dochters studeren in Valenciennes, het 

cultuurcentrum van die tijd. Na hun studietijd keerden zij terug naar 

Aldeneik maar als religieuzen. Hun ouders besloten dan op hun 

grondgebied bij de Maas een klooster te laten bouwen voor hun 

dochters en er groeide een religieuze gemeenschap van jonge vrouwen 

rond Harlindis en Relindis. Zo is in Aldeneik een abdij ontstaan waarin 

Harlindis en vervolgens Relindis tot abdis zijn gewijd door Willibrordus en 

Bonifacius. Aldeneik groeide uit tot een religieus cultuurcentrum. 

Harlindis en Relindis zijn beiden na hun dood (rond 750) in een sarcofaag 

begraven en in de toenmalige houten kerk geplaatst. In de tweede helft 

van de 9de eeuw werd de oorspronkelijke kerk vervangen door een 

stenen gebouw en de sarcofagen werden overgebracht naar het koor 

van de nieuwe kerk. Dit is de translatio. Dit zou tevens de heiligverklaring 

van Harlindis en Relindis zijn geweest. Aldeneik groeide uit tot een 

collegiaal kapittel van seculiere kanunniken (ca 950) terwijl het klooster 

van Harlindis en Relindis verdween. Waarom dit gebeurde is niet 

duidelijk : misschien door de onzekere tijden van de Noormannen. Het 

kapittel nam dan de functie van de kerkelijke diensten over en bouwde 

de romaanse kerk. De verering voor Harlindis en Relindis werd in ere 

gehouden; zij werden vooral aanroepen bij fysische handicaps. 

 

 

  



In 1244 sluit de graaf van Loon Arnold IV een 

overeenkomst met de kapittelheren van Aldeneik om 

parochierechten te geven aan Nieuw Eik, het latere 

Maaseik. Stilaan groeit ten zuiden van Aldeneik Nieuw Eik 

uit tot een versterkte stad langs de Maas waar de 

economie bloeit. Nieuw Eik wordt eveneens een religieus 

centrum waar talrijke kloosterorden zich komen vestigen 

o.a. de Minderbroeders, de Capucijnen, de Agneten, het 

Klooster van Sion, begijnen … 

 

 

De 16de eeuw is weer een woelige periode en de kanunniken van Aldeneik ruilen Aldeneik in voor 

Maaseik, dat toen reeds omwald was. Op 22 maart 1571 gebeurt dan de translatie van de relieken 

van Harlindis en Relindis naar de St. Katharinakerk te Maaseik. Deze plechtige overbrenging van de 

relieken wordt iedere 25 jaar gevierd en dus ook dit jaar 2022.  

 

De kern van de Harlindis en Relindisfeesten is de overbrenging van hun relieken van Maaseik naar 

Aldeneik en 7 dagen later de terugtocht naar Maaseik. Dit ging en gaat gepaard met een processie en 

een stoet met historische taferelen uit het leven van de heiligen van Aldeneik.  In 1972 kwam er 

enige vernieuwing en werden er ook linken gelegd naar de moderne maatschappij om de mens aan 

te zetten tot nadenken over zijn leven, zoals Jan Peeters in de laatste stoet wilde uitdrukken. 

De ommegang ter ere van de HH. Harlindis en Relindis na de WO II namelijk in 1947, 1972 en 1997 

geeft een weerspiegeling van het denken van de tijd. Zo is de ommegang van 1947 een historische 

religieuze stoet terwijl in 1972 de geschiedenis gebruikt wordt als inspiratiebron gekoppeld aan het 

nieuwe denken met als doel : even bezinnen om tot rust en kalmte te komen in de woelige en 

lawaaierige tijd. In 1997 wilde de ommegang zowel de deelnemers als de toeschouwers tonen dat 

samenwerking leidt tot een menswaardige wereld voor iedereen en dit gezien vanuit de 

geloofsinspiratie van de HH. Harlindis en Relindis. 

In deze periode zijn er plechtigheden zowel in de parochiekerk St. Catharina,  in de Kruisherenkerk en 

er vinden eveneens een aantal nevenactiviteiten plaats. 



Wat wel opvalt is dat de twee heilige zussen van Aldeneik geen kerk ter hunner ere hebben, noch in 

Aldeneik noch in Maaseik. De enige hen toegewijde kerken zijn de vroegere parochiekerk van 

Ordingen en die van Ellikom, waar de abdij en later het kapittel laathoven had evenals het 

begevingsrecht. In Ellikom zijn de Aldeneiker heiligen eveneens de schutsvrouwen van de schutterij. 

In Maaseik heeft men dit hiaat enigszins recht gezet bij de oprichting van de pastorale eenheid, die 

nu HH. Harlindis en Relindis gedoopt is. 

 

In deze stad bij de Maas hebben de inwoners vier kwaliteiten namelijk : lui, lekker, kaal en hovaardig. 

De betekenis van deze eigenschappen is als volgt :  

Lui : Maaseikenaren doen maar iets na rijp beraad en in overleg gaat men over tot actie. Een mooi 

voorbeeld : de heiligverklaring van het Wammes (wambuis) : wijwater werd erbij gehaald om de 

duivel te verdrijven en zodoende bewoog dat Wammes niet meer. 

Lekker : Maaseik was een havenstad aan de Maas en 

dus kwamen er schippers aanmeren om proviand in te 

slaan de zogenaamde schippersbeschuit. Voor de 

Maaseikenaren was dit niet goed genoeg en zij 

maakten er de lekkere knapkoek van. 

Kaal : de hoge adel leefde in lang vervlogen tijden in 

Heppeneert. Die  sfeer bleef in Maaseik hangen en 

wordt door buitenstaanders uit de omliggende dorpen 

benijd. 

Hovaardig : de Maaseikenaren hebben een zekere 

fierheid over hun eigen zijn, het verleden van hun stad 

met onder meer de schilders Jan en Hubert Van Eyck, 

en zij dragen dat gevoel uit. 

Deze vier kwaliteiten zijn afgebeeld in het standbeeld uit 1994 van Roland Rens in de Bosstraat 



2. Bedevaarten en processies 

Op bedevaart gaan is van alle tijden en van heel veel volkeren in de wereld. Ook vandaag is een 

pelgrimstocht ondernemen hip : denken we maar aan de bedevaarten naar St. Jacob van 

Compostella, Rome, Jeruzalem, Assisi ……  Ook Maaseik heeft een veel bezochte bedevaartsplaats 

namelijk Heppeneert, die wijd en zijd gekend is en vandaag nog steeds in de running is. Bedevaarders 

van binnen- en buitenland (vooral Nederlanders en Duitsers) komen in Heppeneert hulp en troost 

halen. De Maaseikenaars zelf kennen ook een ruime bedevaarttraditie naar diverse heiligdommen. 

2.1 Heppeneert 

Het bedevaartsoord Heppeneert  ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Rust heeft een lange 

geschiedenis, die begon in Elen. Daar was een kapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Rust, met 

het beroemde beeldje. Waar het beeldje vandaan komt is tot op heden een raadsel maar het zou, 

gezien de vorm, wel een beeldje uit een altaarretabel  kunnen zijn. Volgens een legende zou het met 

de “beroemde Maas, bij hoog water” zijn komen aanspoelen; men heeft dat beeldje gered en in de 

reeds bestaande Mariakapel geplaatst. Met de Franse Revolutie heeft de pastoor van Heppeneert na 

een huwelijksinzegening in de kapel van Elen het beeldje meegenomen (1797) en heeft het na de 

revolutie in de St.-Gertrudiskerk van Heppeneert  geplaatst. Elen was hiermee helemaal niet 

tevreden en weigerde naar Heppeneert te gaan . Ook in Heppeneert zelf was de belangstelling 

miniem en er kwamen weinig of geen pelgrims. Op het einde van de 19de eeuw veranderde dit 

allemaal : er werd een nieuwe kerk gebouwd en in het kader van het katholiek réveil begon de 

pelgrimage naar Heppeneert die blijft voortduren tot op vandaag . De begankenis was zelfs zo groot 

dat de kerk kon verwarmd worden met de brandende kaarsen van de pelgrims. Bij de restauratie van 

de kerk heeft men een speciale brandveilige kaarsenkapel gebouwd en ook daar is het succes van de 

kaarsen groot. 

Waarom ging en gaat men op bedevaart naar Heppeneert ? De voornaamste beweegredenen zijn :  

- Bevrijding van angsten en kwellingen om  geestelijke en lichamelijke gezondheid 

- Verwerven van inzichten bij moeilijke beslissingen 

- Goede resultaten tijdens de examens : vooral moeders en grootouders trekken naar Heppeneert 

en steken een kaars aan 

- Het kunnen dragen van lasten in het leven 

- Kinderen, die moeilijk slapen, onrustig of angstig zijn, huilbaby’s  

Anno 2021 kunnen we ons de vraag stellen : wat hebben de mensen van Heppeneert gedaan bij het 

hoog water tijdens de zomer : de Maas steeg helemaal buiten haar oevers en de dijk dreigde het te 

begeven en moest dit gebeurd zijn, dan zou gans Maaseik zijn ondergelopen. Dat is niet gebeurd en 

is de hulp van O.L.Vr. van Rust hier ingeroepen ? Maaseik kan hier alleen maar dankbaar voor zijn. 

Vele pelgrims worden ook lid van het aartsbroederschap van O.L.Vr. van Rust, opgericht als 

broederschap in 1889 door bisschop Doutreloux en door paus Leo XIII in 1893 tot aartsbroederschap 

verheven. Deze leden bidden regelmatig het gebed van het broederschap en dragen een medaille 

van O.L.Vr. van Rust en bidden iedere dag een weesgegroet voor alle leden en wekelijks wordt op 

zondagmorgen een eucharistieviering opgedragen voor alle leden. 



Geheel het jaar door komen bedevaarders van binnen- en buitenland toe maar de maand mei, de 

Mariamaand, is toch de maand bij uitstek. Deze maand kent een feestelijke opening op de vooravond  

30 april met een viering in de kerk van Heppeneert. Bij het einde van de viering worden de 

bedevaarders uitgenodigd om naar de zaal De Kaartridder te gaan waar dan een traktaat wacht.  

Hiermee wordt eer gedaan aan de kwaliteit “lekker” van de Maaseikenaar.  

Van 1 tot en met 9 mei is er een noveen 

en dan is het erg druk in Heppeneert  : 

talrijke groepen pelgrims van de 

omgeving en van elders in Vlaanderen of 

buitenland worden dan onthaald op een 

mis- of gebedsviering, een bezoek aan 

het Mariapark om dan af te sluiten met 

een Maaseiker lekkernij. De sluiting van 

de noveen gaat gepaard met een 

speciale viering gevolgd door een 

kaarsenprocessie. Ter dezer gelegenheid 

wordt de muur van de dijk versierd met 

brandende kaarsen.    

 

 

 

De processie vertrekt aan de kerk over de steenweg tot op de binnenkoer van boerderij Den Hof, 

waar een altaar is opgebouwd. Hier wordt dan gebeden en gezongen en vervolgens wordt de 

processietocht verder gezet naar het Mariapark. Hier wordt stil gestaan bij de zeven smarten van 

O.L.Vr.. De processie sluit af bij de kaarsenkapel. 

Ook de pastorale eenheid Harlindis en Relindis organiseert een bedevaart naar Heppeneert op een 

avond in de maand mei. Men verzamelt dan juist over de ringlaan van Maaseik en wie kan gaat te 

voet al biddend en zingend, anderen gaan per fiets of met de auto. In Heppeneert worden ze 

onthaald met een viering of een lof. Na deze plechtigheid nog even een kaars branden en dan naar 

de zaal De Kaartridder om de bedevaart lekker af te sluiten met vlaai en koffie. 



Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw gingen veel processies van buiten Maaseik te voet vanop de 

Markt met vaandels en zelfs met muziekkorpsen al biddend en zingend op bedevaart naar O.L.Vr. van 

Rust. De processie van Roosteren (NL) ging via de Maasdijk. 

  

In de zestiger jaren ging de jeugd van Maaseik tijdens de meimaand  ’s morgens vroeg in groep met 

de fiets naar de mis in Heppeneert. Dit was vooral een jeugdig samenzijn met plezier onderweg. Ook 

talrijke verenigingen zoals de “vrouwengilde” pelgrimeerden daarheen.  Verschillende lagere scholen 

maakten een uitstap naar Heppeneert en zo ook de school van de Zusters Ursulinen : de kinderen 

moesten mooi in rij onder het toeziend oog van de juffrouwen al biddend tot in Heppeneert gaan 

maar op de terugtocht mocht er gebabbeld worden. Dit was een schooluitstap, goed voor een voor- 

of namiddag. Woonden er kinderen langs de bedevaartsweg dan mochten ze de rij niet verlaten 

maar moesten mee terug naar school waar dan werd afgesloten aan de grot op de grote speelplaats.  

Ook het H. Kruiscollege trok onder leiding van kruisheer Gabriëls en onder begeleiding van hun 

harmonie op naar Heppeneert. De harmonie speelde alleen binnen de wallen van Maaseik en 

eenmaal buiten werd er gebeden. In het Mariapark kregen de jongens een Mariapreek en daarna 

werd de terugtocht aangevat. Er werd nog gebeden tot aan Labaer en dan begon de harmonie te 

spelen tot ze terug aankwamen op het college. 

Aan deze devotie tot O.L.Vr. van Rust is door corona geen einde gekomen, wel integendeel.   

Op vraag van bedevaarders om na hun dood in Heppeneert te mogen uitgestrooid worden heeft men 

als antwoord een strooiweide gemaakt waar men, mits aanvraag, de as van een dierbare  mag 

uitstrooien. Op de strooiweide zijn de zeven vreugden van Maria uitgebeeld in medaillons en men 

kan dan bij één van de medaillons de as uitstrooien. 

2.2 Andere pelgrimsoorden voor de Maaseikenaar 

Doorheen de 20ste eeuw gingen brave zielen van Maaseik niet alleen op bedevaart naar Heppeneert 

maar ook naar Banneux, Lourdes, naar St.-Jozef in Leuven, naar Kevelaer  … 

Het bedevaartsoord Kevelaer ligt in Duitsland, in de Kreis Kleve in Noordrijn-Westfalen, op 80 km van 

Maaseik. 



 Het is een Mariaoord en sedert 1642 wordt Maria er aanbeden als Troosteres der Bedroefden.  

 

In de Kruisherenkerk van Maaseik staat een 18de eeuws gepolychromeerd beeld van O.L.Vr. van 

Kevelaer omdat de Kruisheren een grote verering hebben voor Maria. Vanaf 1793 organiseren zij een 

bedevaart naar Kevelaer. Deze traditie leeft nog verder in Maaseik, maar nu is het decanaat de 

organisator. Met verschillende bussen gaan de bedevaarders naar Kevelaer waar ze dan een 

concelebratie met de heer deken als voorganger bijwonen.  Nadien worden kaarsen gebrand voor de 

vele intenties die de bedevaarders meenemen en dan is er ook nog ontspanning in Kevelaer.   

 

Maaseikenaren zouden geen Maaseikenaren zijn als ze niet de lekkernijen van daar zouden nuttigen. 

Ziel en lichaam zijn dan gevoed en de pelgrims keren voldaan terug naar de heimat. 

 

 



2.3 Processies 

In Maaseik werden tijdens de 2de helft van de 20ste eeuw verschillende processies gehouden, al dan 

niet met groepen, die bijbelse taferelen of heiligen uitbeeldden: de kruisprocessie, sacraments- , 

kermis- en de kaarskensprocessie. 

De Kruisprocessie 

Drie dagen voor O.H.- Hemelvaart trok de 

kruisprocessie uit om de velden in de omgeving van 

de stad te zegenen in de hoop op een goede oogst. 

Iedere dag trok de processie naar andere velden 

met het kruis op kop. Iedere dag was de tocht ook 

langer. Vele jongeren stapten mee op  en omdat de 

derde dag de processie niet op tijd binnen was 

mochten de processiegangers te laat komen op 

school zonder hiervoor gestraft te worden. 

 

De sacraments- / kermisprocessie 

Kermis wordt in Maaseik gevierd op zondag voor St.-Jan (24 juni). En Sacramentsdag wordt gevierd 

40 dagen na Pasen. Maar Pasen heeft een jaarlijks variabele datum tussen 22 maart en 25 april. Dit 

heeft tot gevolg dat sacramentszondag kan samenvallen met kermiszondag. In dat geval werd maar 

één processie gehouden. In de processie werden bijbelse taferelen, heiligenfiguren, het leven van 

Maria … uitgebeeld afwisselend met harmonie, paarden …. 

Bij dit gebeuren leefde de hele stad mee, zelfs de inwoners van de buitenwijken. De straten  

waarlangs de processie trok werden mooi versierd met bloemen, bloemenstrooisels en 

papiersnippers. De burgers van buiten de poorten hadden meestal een bloementuin hadden en 

leverden rozenblaadjes, margrieten, buxustakjes, boerenjasmijn … Papiersnippers werden door de 

kinderen gesneden van mooi gekleurd of zilverpapier ’s Morgens of tijdens de processie sierden de 

bloemenmeisjes de straten met dat siersel. De huizen in de stad werden bevlagd en tijdens de 

processie stonden in de deuropeningen een beeld van O.L.Vr., het H. Hart of een kruisbeeld tussen 

bloementuilen en brandende kaarsen. De bewoners die niet meegingen in de processie stonden 

achter die versiering. Op vier plaatsen in de stad werden rustaltaren gebouwd door de mensen van 

die omgeving. Hier hield de processie halt en dan werd daar de zegen gegeven met het H. Sacrament 

en werd het Tantum Ergo gezongen.  

Volgens H.H. kan een processie interessant zijn om zijn lief te zien of te vinden zonder dat men daar 

thuis iets van wist. De processie werd afgesloten in de kerk en dan werden de 

klokken geluid en de kermis mocht open gaan. Het feest kon beginnen. 

Kaarskensprocessie 

Bij het einde van de noveen aan de grot van O.L.Vr. van Lourdes op 8 september 

werd een kaarskensprocessie gehouden. Dit was enorm voor de kinderen : het was 

donker en men mocht dan met een lampionnetje met een kaars erin meelopen in 

processie van de grot naar de kerk waar dan de zegen werd gegeven.  



3. Van Driekoningen tot Kerstmis 

 

In de jaarcyclus heeft de Kerk vele kerkelijke feestdagen vastgelegd, die vergezeld gaan van heel 

wat gebruiken die meer thuishoren in de volksreligie. Voor Maaseikenaren is elke reden goed 

voor een of ander feestje, als het maar lekker is. 

3.1 Driekoningen 

Op 6 januari wordt in de kerk het feest van Driekoningen, de Epiphanie of het feest van de 

Openbaring, gevierd.  De Maaseikenaar viert dit feest door het eten van “Dikkëkook”, een 

typische lekkernij namelijk een soort veredeld krentenbrood, gebakken met boter, eieren en 

stukjes suiker. Ter gelegenheid van Driekoningen heeft de bakker er een droge boon (kan ook 

een noot met schaal zijn) mee gebakken en bovenop staat een gouden kroon. Wie de boon heeft 

bij het eten van de “kook” is de koning van de dag en hij/zij krijgt dan de kroon en mag nadien 

trakteren. 

 

3.2 Carnaval en daarbij aansluitend de Vasten. 

Het carnavalsseizoen in Maaseik begint op de eerste zondag na Allerheiligen met een H. Mis in 

het Maaseikers in de kapel van Siemkensheuvel ter nagedachtenis van de afgestorven carnavals- 

vierders. Daarna valt carnaval stil tijdens de advent om dan na nieuwjaar de draad terug op te 

nemen.  Het echte carnaval begint op vrijdag voor Aswoensdag met een oudwijvenbal ; op 

maandag is er straatcarnaval en ambiance in de cafés, ’s dinsdags trekt de kloonjestoet uit, en op 

Aswoensdag vieren carnavallisten de afsluiting met “hieëring bieëten”. In de cafés worden de 

klanten getrakteerd op zure haring en zwart brood (om nuchter te worden).   Het gebeurt dan 

ook wel eens dat een carnavalist, verkleed als pater, askruisjes uitdeelt in het café. De niet-

carnavalisten gaan op Aswoensdag ter kerke en halen daar hun askruisje. 



 
De kloonjesstoet op vastenavond 

Op halfvasten organiseert carnavalsvereniging ‘Het heilig Wammes’ zijn internationale 

Halfvastenstoet www.heiligwammes.be  

3.3 Sint-Jozef 

Op 19 maart wordt Sint-Jozef gevierd. Hij is onder meer de patroonheilige van de 

ambachtslieden. In Maaseik bloeide het ambachtswezen in het verleden : Maaseik was immers 

een welvarend economisch centrum.  

Er werd en wordt een jaarmarkt 

georganiseerd: vroeger op de maandag 

voor 19 maart en nu gaat de jaarmarkt 

door op woensdag, de normale 

marktdag,  maar dan is er de ganse dag 

markt, met veel meer kramen. De echte 

Maaseikenaren noemen deze markt 

“Moppëmért”. Hier komt weer eens het 

“lekker” van Maaseik naar voren. 

“Moppen” zijn een tamelijk hard 

plaatgebak gemaakt van bloem, honing, 

bruine suiker, potas, kruiden, gist, 

anijspoeder, kaneel en kruidnagel. Het 

bovenaanzicht bestaat uit ruitjes 

bestrooid met glazige korrelsuiker.  

 

De bakkers Henri Vanwijck en Schoofs op de Markt zijn de laatsten geweest die deze “moppen” 

maakten en nu kunnen we er alleen nog maar van dromen.   

http://www.heiligwammes.be/


3.4 Goede Week en Pasen 

De Goede Week begint met Palmzondag.  Er wordt dan een palmprocessie gehouden vanaf de 

sacristie langs buiten tot aan het altaar in de kerk waar dan de palmen worden gewijd en na de 

eucharistieviering wordt aan iedere kerkganger een kaartje met een gebedje en palmtakje 

aangeboden. 

De voornaamste kerkelijke vieringen van de Goede Week vallen op Witte Donderdag en Goede 

Vrijdag en om deze week af te sluiten is er dan de paaswake op paaszaterdagavond met de 

wijding van water en vuur. Op paasdag is er nog een plechtige viering. 

Paasdag  ’s morgens is voor de kinderen eitjes rapen zowel gekookte mooi gekleurde eieren 

en/of donkere bruine (gekookt met ajuinschillen) als chocolade eitjes al dan niet in mooie 

kartonnen eieren. 

Met Pasen mag het “eierkuppen” niet ontbreken. Dit is plezant voor klein en groot en gebeurde 

zowel in huis als op het Eierkuppenfeest in ’t Ven. Het is een soort tornooi waarbij twee 

deelnemers het telkens tegen mekaar opnemen : ieder heeft een gekookt eitje in de hand en 

men tikt die eitjes tegen mekaar : eerst kop tegen kop en dan vot tegen vot. Wiens eitje niet 

kapot is mag doorgaan naar een volgende ronde en zo doet men verder tot er uiteindelijk een 

overwinnaar is. De verliezer geeft zijn eitje dan aan zijn winnaar, die het eitje dan eet en 

vervolgens trakteert de verliezer hem of haar met gerstenat. 

3.5 Pinksteren 

Vijftig dagen na Pasen wordt het hoogfeest van Pinksteren gevierd met een plechtige viering in 

de kerk. Aan dit kerkelijk feest is de jaarlijkse driedaagse antiek- en rommelmarkt verbonden. 

3.6 Kermis 

In Maaseik werd kermis gevierd op de zondag voor Sint-Jan (24 juni) evenals in Neeroeteren 

omdat er ter gelegenheid van kermis vaak in de verre verleden gevochten werd in de Tösch” en 

zo was dan dit probleem van de baan. Nu vieren de Maaseikenaren kermis in het weekend van 

Ons-Heer-Hemelvaart (de datum van de Noorderkermis). Wat hier opvalt is dat in Maaseik de 

kermis nooit samenvalt met de feestdag van de parochie (St. Catharina : 25 november) terwijl de 

betekenis van kermis precies “kerkmis” is :  viering ter ere van de patroonheilige. In Maaseik 

loopt dit anders maar de Maaseikenaar laat dat niet aan zijn hart komen en viert kermis met 

vlaai, crèmetaart, knobbëlevlaai, dikkook en ook knapkoek mag niet ontbreken. 

3.7 Verering van de H. Odilia 

De H. Odilia is één van de elfduizend maagden die samen met de H. Ursula in de 3de eeuw door 

de Hunnen zijn omgebracht bij Keulen omwille van hun geloof en zij is de schutsheilige van de 

Orde van de Kruisheren. Dit verklaart dan ook dat in de kerk van de Kruisheren een glasraam, een 

beeld en relieken van de H. Odilia aanwezig zijn. Het beeld is gesneden door beeldhouwer 

Doensen (geboren in Nederweert, gewoond en gewerkt o.a. in Maaseik en later uitgeweken naar 

Sint-Joost-ten-Node) in 1857 op vraag van de Kruisheren.  



Odilia wordt gevierd op 18 juli en wordt vooral aanroepen tegen 

oogziekten. Voorafgaand aan haar feestdag loopt een noveen in 

de Kruisherenkerk en dan kan men na iedere viering zijn ogen 

laten wijden. Dit brengt veel mensen naar de kerk niet alleen van 

Maaseik maar tot ver daar buiten zoals uit het volgende 

waargebeurd verhaal blijkt. Tante Margriet uit Leopoldsburg 

kwam jaarlijks naar St. Odilia in de Kruisherenkerk ten tijde van 

de noveen. Als kind heeft zij resten van carbuur in haar ogen 

gekregen en toen werd gevreesd dat ze voor altijd blind zou 

worden. Grootvader neemt zijn toevlucht tot de H. Odilia en 

beloofde jaarlijks naar Maaseik te gaan als zijn kleindochter niet 

blind werd. Zo beloofd zo gedaan en Margriet is niet blind 

geworden. Toen grootvader stierf heeft Tante Margriet deze 

belofte verder gezet tot zelfs in haar oude dag. Ze vroeg dan 

iemand van de familie om haar te brengen. Zij wilde dan om 8.00 u. de mis bijwonen en nadien 

haar ogen laten wijden. Maar helaas was er een jaar dat ze niet tijdens de noveen kon gaan en 

ging enkele dagen later. Tot haar grote verbijstering zag ze het beeld van  St. Odilia niet staan. Zij 

sprak dan een broeder aan en vroeg naar St. Odilia maar kreeg als antwoord dat Odilia verhuisd 

was naar de zolder tot volgend jaar. Tante Margriet had heel veel spijt maar dat duurde niet lang 

want ze stak de Bosstraat over en stapte tegenover de kerk bij de bakker binnen voor een lekker 

ontbijt en keerde dan terug naar Leopoldsburg.  

       3.8  Bidden aan de grot van O.L.V. van Lourdes 

Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw is er het katholiek réveil : een heropleving van het 

katholieke geloof na de antiklerikale Franse revolutie en de Hollandse periode. Er ontstaat dan 

een grote Mariaverering en die wordt nog versterkt door de verschijning van Maria aan 

Bernadette Soubiroux in Lourdes, tot 18 maal toe in 1858. In 1875 wordt een replica van de 

Mariagrot gebouwd in de tuin van het Vaticaan. Dit is het sein om ook elders grotten te bouwen 

zoals gebeurde in Maaseik in 1914 aan de zijkant van de St. Catharinakerk. Aan deze grot werd 

jaarlijks van 31 augustus tot en met 8 september de rozenkrans gebeden en de noveen eindigde 

met een kaarskensprocessie.  In de jaren 70 van vorige eeuw kwam er echter een verval van de 

grot maar in 2014 is ze terug in ere hersteld. Ter dezer gelegenheid werd “het weesgegroet 

Maria” van de Maaseikenaar Herman Hendrix gezongen.  

 



De jaarlijkse noveen gaat verder tot vandaag maar nu in de kerk achteraan bij het Mariabeeld 

zonder een kaarkensprocessie als slot. De grot zelf is een ontmoetingsplaats geworden voor jong 

en oud. 

Door de zaligverklaring van Bernadette (1925) en de heiligverklaring (1933) komt er een tweede 

golf grotten bouwen, onder meer in Neeroeteren in 1932. Hier werd niet alleen een grot 

gebouwd maar zelfs een Mariapark aan beide kanten van de Grotlaan. Hier is nog beleving en 

regelmatig worden er vieringen gehouden.  

        3.9 Sint-Niklaas 

Op 6 december wordt het feest van Sinterklaas, de grote kindervriend, gevierd.  

In Maaseik komt de Sint per boot over de Maas aan in Heerenlaak (indien de Maas het toelaat 

want zij heeft vaak kuren zoals we nog in de zomer 2021 beleefd hebben). De Sint wordt dan 

afgehaald met paard en koets en maakt vervolgens een tocht door de stad en wordt dan naar de 

Fuego(zaal) gebracht waar de troon van de Sint staat en waar de kindjes de Sint en zijn Pieten 

opwachten. De Pieten delen dan lekkers uit. In Neeroeteren komt de Sint over het kanaal en 

wordt ook per koets naar zijn troon in het cultureel centrum gebracht. 

Op de woensdag voor Sinterklaas is er een ganse dag jaarmarkt, de Sint-Niklaasmarkt. De Sint is 

dan ook aanwezig. De Maaseiker kwaliteit “lekker” komt weer boven : bij de bakkers zijn er dan 

speculaasmannen, peperkoek, couque de Dinant en zeker niet te vergeten de “brilkes” en de 

“tartepommen”, die dan gegeten worden als ontbijt en vieruurtje. Snoepgoed, marsepein en 

chocoladefiguurtjes ontbreken niet. Heb je een ‘goede’ meter en/of peter, dan mag je daar ook je 

schoen (vroeger een klomp) zetten aan de schouw.  

 

3.10 Kerstmis  

25 december is het  hoogfeest van Kerstmis, de geboorte 

van Ons Heer. Om de kerstsfeer in de stad te brengen 

komt de kerstman op bezoek op zaterdag en zondag voor 

Kerstmis. Hij wordt dan ook in de paardenkoets 

rondgereden. 

De Maaseiker traditie wil dat men met Kerstmis naar de 

plechtige nachtmis ging. Dit is nu herleid tot de plechtige 

kerstviering in de late avond. Na de nachtelijke 

kerstviering wacht thuis dan “de kieërswèk” : een 

worstenbroodje, gemaakt van veredeld brooddeeg met 

een “sësijs” (braadworst) erin. Een Kerstmis zonder 

kieërswek, en zonder “kieërsstronk” of boomstam is geen 

Kerstmis. 

  



3.11 Nieuwjaar 

Vervolgens lopen de Maaseikenaren tegen het nieuwejaar aan.  Op oudejaarsavond is er eerst 

een dankviering voor het afgelopen jaar en nadien kan nieuwjaar ingezet worden. Natuurlijk is 

lekker Maaseik hier ook van de partij : een gebak in de vorm van een hart, knapkoek die samen 

met “een witte” (in het Maaseikers ene klaore) geconsumeerd wordt.  Nieuwjaarwensen mag 

gedurende heel de maand januari. 

 

 
 

  



4. De levenscyclus: van de wieg tot het graf 

Doorheen het leven van de Maaseikenaren loopt nog steeds een religieuze draad, van de wieg tot 

het graf. Die draad wordt wel dunner, maar hij breekt niet 

 

4.1 Geboorte en doopsel 

Tot in de zestigerjaren van de vorige eeuw werden er bij een geboorte beschuiten met muisjes 

(anijskorreltjes in roze en witte suiker) bij de buren gebracht.  

 
En bij het kraambezoek kreeg men suikerbonen: blauwe bij een meisje en roze bij een jongen 

telkens gemengd met witte suikerbonen ofwel met chocoladevulling ofwel met amandelen ! Die 

traditionele kleuren zijn later omgekeerd omdat roze, zeker voor jongens, begon te verwijzen naar 

een andere geaardheid. 

De haast om een pasgeborene te dopen is afgenomen met de jaren. Tot in de jaren ’50 werd de 

boreling nog daags na de geboorte gedoopt in de kapel van het moederhuis, en nu zijn er af en 

toe groepsdopen in de kerk. Een doopfeest is Maaseik is natuurlijk altijd Lekker: er wordt koffie 

geserveerd met vlaai en crèmetaart, en nadien zijn er nog borrels met knapkoek. 

Inmiddels zijn doopfeesten in de 21ste eeuw geëvolueerd tot babyborrels 

 

4.2  Communiefeest 

(Eerste communie op 7 jaar en 

plechtige communie op 12 jaar) 

 

Tot de jaren ’70 werd een 

communicant samen met de ouders 

uitgenodigd bij de (zogenaamde 

‘goede’ ) peter of meter voor een 

speciaal ontbijt na de communiemis, 

die om 8u ’s morgens begon. Men 

moest immers nuchter communiceren! 

Namiddag was er een groot 

communiefeest voor de familie, en het 



bloedend ijslam mocht niet ontbreken zodra er koelinstallaties bestonden in de 20ste eeuw. 

 

   

 

De buren werden ’s anderendaags uitgenodigd om te komen eten, want gewoonlijk schoot er veel 

lekkers over dat door de ‘koeëk’ bereid was voor het feest. 

Na de jaren ’70 werden de communiefeesten kleiner. Ze verhuisden van thuis naar een feestzaal 

en er waren minder (traditionele) gangen. De wereldkeuken deed zijn intrede, er konden al eens 

pasta- of rijstgerechten op het moderne menu staan. 

Ook de geschenken voor communicanten kenden een merkwaardige evolutie: Van religieuze 

voorwerpen zoals een missaal over nuttige dingen (een horloge, een vulpen…) naar geld en 

elektronische toestellen zoals een spelconsole of een GSM. 

 



4.3 Verloving en ondertrouw 

 

Tot in de jaren ’60 werden trouwlustigen 

niet alleen uitgehangen aan het stadhuis, 

maar ook afgeroepen van de preekstoel in 

de kerk.  Na de eerste roep gingen de 

ouders van de toekomstige bruid voor het 

eerst samen met hun dochter op bezoek 

bij de jongen thuis. Dat was het 

verlovingsfeest. 

 

 

       

                                                                                                   Een verlovingsfeest in 1950 

 

4.4 Het huwelijk 

 

In die periode ging het jonge koppel ook de familie persoonlijk uitnodigen voor het trouwfeest, dat 

doorging ten huize van de bruid. Trouwen gebeurde op zaterdagmorgen, eerst voor de wet nadien in 

de kerk. Hoe later het uur van de trouwmis, hoe sjieker, en hoe duurder! De bruidsstoet had ook een 

specifieke volgorde. 

Na de mis was het tijd voor de fotosessie, en dan ging heel de groep genodigden naar het huis van de 

bruid voor een rijke maaltijd, bereid door de ‘koeëk’. 

Ieder familielid bracht een ‘nuttig’ geschenk mee: een 

postuurke of een stuk huisraad. Gedurende de 

maaltijd werden er telegrammen voorgelezen, die 

naar het einde van de maaltijd wel eens 

dubbelzinnige aansporingen bevatten. Het 

bruiloftsmaal eindigde met ‘den opzat’’ als dessert.  

 

Na 1970 veranderd er veel: trouwen voor de wet 

gebeurde meer en meer vooraf ‘en petit comité’. De 

bruidsstoet werd soberder en het feest verhuisde 

naar een zaal met receptie, een kortere maaltijd en 

nadien een dansfeest, eventueel met een buffet voor 

de hongerigen. De geschenken werden gekozen door 

het bruidspaar zelf middels een huwelijkslijst. En de 

kosten voor heel het gebeuren werden gedeeld, een belangrijke evolutie/besparing voor vaders met 

meerdere dochters. 

 

  



 

4.5 Huwelijksjubilea 

 

De volgende huwelijksjubilea worden traditioneel gevierd:  

Zilveren bruiloft (25j), Gouden bruiloft (50j) en Diamanten bruiloft (60j), wat zelden voorkomt.  

Een gouden huwelijkspaar wordt in Maaseik ontvangen op het stadhuis. Wil men de traditie laten 

verder leven dan kiest men voor een rondrit door de stad per koets. 

 
 

Een oude traditie in nieuwe vormen is het versieren van het 

huis van de jubilarissen door de buren, met veel klatergoud en 

een gelegenheidsgedicht. 

 

Bij een gouden bruiloft hoort nog steeds een uitgebreid 

feestmaal, maar de menu’s op rijm zijn inmiddels niet meer 

gebruikelijk. Een voorbeeld uit 1947: 

 

 

Inmiddels is de piek van de huwelijksjubilea voorbij: er wordt weer later getrouwd en vroeger 

gescheiden! 

 

  



4.6 Dood en begrafenis 

Bij een overlijden luiden de rouwklokken driemaal om 11 uur. Tot in de jaren ’50 werd een 

overledene opgebaard aan huis, met alle gordijnen en luiken dicht. Elke avond werd er gebeden, en 

de mannen waakten ’s nachts bij het lijk. Een borrel kon dan wel helpen om wakker te blijven. 

Op de dag van de begrafenis werd het sterfhuis een rouwkapel bevestigd door de 

begrafenisondernemer met rouwdoeken. 

 

Na de rouwdienst en de teraardebestelling is er traditioneel een koffietafel met broodjes, 

krentenbrood en vlaai. Aan het einde konden er ook wel borrels verschijnen om de verhalen over de 

aflijvige meer karakter te geven. Vroeger werd de koffietafel aan huis gehouden, nu in een zaal. 

Moderne begrafenisondernemers hebben een eigen zaal hiervoor. 

 

 

 

5. Besluit 

 

Maaseik is een stad met een eeuwenlange religieuze cultuur. 

Maaseikenaren beleven hun tradities nog steeds met twee 

kardinale eigenschappen: religieus en lekker. 

 

 

Reinhilde Pieters en Luk Indesteege, voorjaar 2022 


