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Driekoningen, de kermis en het  
‘mei-i-vaare’. Feesten die direct of  
indirect met het geloof en de volksaard 
samenhangen.

Schuttersfeesten
Geen melding heb ik toen gemaakt van 
twee andere, eeuwenoude feesten die 
in elk dorp in onze regio zeer in aanzien 
waren en nog zijn. Het schuttersfeest 
en het feest der zotten, carnaval. De 
dorpsschutterijen waren op de eerste 
plaats gezelligheidsverenigingen. Het 
schieten, het gezamenlijk optrekken en 
bezoeken van concoursen, het opluis-
teren van kermissen en volksfeesten, 
gaf de nodige ontspanning. Het samen 
recreëren was uiteraard in ieders belang. 
De grotere dorpen als Heerlen en 
Kerkrade hebben mogelijk reeds vóór 
1500 een schutterij gehad en Brunssum 
volgens eigen zeggen ook, hoewel de 
oudst bekende bron, een stuk schut-

De ‘gewone man’ kon zijn werkbare 
loopbaan nauwelijks onderbreken, 
het fenomeen ‘verlof’ is pas een  
verworven recht vanaf de twintigste 
eeuw. Toch waren er gelegenheden 
te over om het harde bestaan af te 
wisselen met momenten van heerlijke 
ontspanning, maar dan dicht bij huis. 
Tal van oude Limburgse gezegdes 
herinneren daaraan. Een aantal 
voorbeelden: ‘De speelman zit op ’t 
dak’ (het gaat er lustig aan toe), 
‘Goede zangers drinken graag’, ‘Lustig 
geleefd en zalig gestorven, dat is de 
duivel de markt bedorven’, ‘De dag 
wil ook een avond hebben’ (na gedane 
arbeid is het goed rusten) of ‘De geit 
leiden’ (iemand foppen).
Dus kun je wel zeggen dat ontspan-
ning zo oud is als de weg naar Aken. 
In een vorig nummer gaf ik al een 
kort overzicht van allerlei (Limburgse) 
feesten, zoals het St. Barbarafeest, 
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Een zomerse vakantie is voor bijna iedereen de gewoonste zaak van de wereld. 
Onze welvaart zorgt er zelfs voor dat we ons drukke leven met werken en 
andere bezigheden soms meerdere malen per jaar met een ontspannen 
vakantie kunnen onderbreken. Vroeger was dat echter alleen voorbehouden 
voor de allerrijksten.
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Bovenaan: Schutterij St. Sebastianus van 

Heerlerheide voor café Van Eijseren op 28 

april 1889 bij de ingebruikname van hun 

vaandel. Hierboven: Het koningsschieten bij 

het federatiefeest in Heerlen in 1949.
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feesten een belangrijke rol. Het woord 
carnaval zou dan ook afgeleid kunnen 
zijn van de woorden 'carrus navalis' 
(scheepswagen). In de christelijke 
middeleeuwen werden de lente- of 
vruchtbaarheidsfeesten omgevormd 
tot het vastenavondfeest. Het volk 
kon zich tijdens dit feest nog eens 
flink te buiten gaan aan spijzen en 
drank. Hierna begon een lange periode 
van onthouding, de veertigdaagse 
vastentijd. Het woord carnaval zou 
dan ook afkomstig kunnen zijn van 
'carnavale', hetgeen 'afscheid van 
het vlees' betekent.
Over de vastenavondviering in de 
voormalige mijnstreek zijn maar  
weinig bijzonderheden bekend. Door 
de gevonden sprokkelingen achter 

`Programme der vermakelijkheden,  
uitgeoefend door de S. Sebastianus-
Schutterij te Heerlen' in 1859 prijsvogel- 
schieten, zaklopen, mastklimmen, 
stokrijden en op kermismaandag het 
beroemde `Spiegelgevecht of Stormen'.

Het feest der zotten
Het middeleeuwse carnaval – de vasten- 
avondviering – was heel anders dan 
het tegenwoordige feest, dat door de 
verschillende carnavalsverenigingen die 
veelal pas na de Tweede Wereldoorlog 
ontstonden, in ere wordt gehouden. 
Carnaval is ontstaan uit oude heidense 
lente- of vruchtbaarheidsfeesten, 
bekend bij de oude Grieken, Germanen 
en de Romeinen. Een schip op wielen 
speelde bij de lente- of nieuwjaars-

terszilver van deze vereniging, het 
jaartal 1614 aangeeft. In 1484 werd al 
gewag gemaakt van de ‘schuttebanen' 
in Heerlen. De naam van de schutterij 
St. Sebastianus van Heerlen leren we 
pas in 1596 kennen. St. Sebastianus 
Kerkrade staat al in 1553 in de 
archieven opgetekend. Tussen 1550 
en 1700 kregen ook andere dorpen 
een schutterij. Toch werden er ook in 
de vorige eeuw nog schutterijen 
opgericht: St. Sebastiaan Heerlerheide 
bijvoorbeeld ontstond in 1850, St. 
Joseph Waubach in 1888. De oudste 
schutterij van Landgraaf, ‘Koningin 
Wilhelmina' uit Nieuwenhagen, is 
van 1860.
Helaas zijn de precieze ontstaans-
data van de oude dorpsschutterijen 
onbekend. Veel jaartallen, bijvoorbeeld 
op de vaandels, zijn fictief. Soms zijn 
deze jaartallen gebaseerd op de  
oudste vermelding van het dorp, op 
het oudste koningszilver, of op 
gebeurtenissen waaruit men meende 
af te leiden dat er ‘dus' een schutterij 
bestond. De wens om zo oud mogelijk 
te zijn en op gunstige tijdstippen 
jubilea en schuttersfeesten te organi-
seren, hebben er toe bijgedragen dat 
het met de jaartallen niet altijd even 
nauw werd genomen, want er moest 
immers gefeest kunnen worden.
Bij de schuttersfeesten was er voor 
elk wat wils. Zo vermeldde het 
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elkaar te zetten krijgt men toch een 
aardig beeld. In de 13de eeuw  
werden in de omgeving van Kerkrade, 
Simpelveld en Bocholtz vastenavond-
vuren ontstoken. Kinderen zochten 
op vastenavond de omgeving af op 
brandbare materialen. Deze werden 
onder andere op een weiland naast 
de Sint Lambertuskerk in Kerkrade 
verzameld en in brand gestoken.  
De kinderen dansten en sprongen 
rondom het vuur. Zij droegen daarbij 
fakkels die gemaakt waren van hout, 
jute en kaarsvet.
Op zondag voor de veertigdaagse 
vasten trokken een eeuw later kinderen 
rond. Zij zongen vastenavondliedjes 
en bedelden om allerlei lekkers. Zij 
speelden daarbij ook op de foekepot. 
Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, 
verbood in 1440 om tijdens de vasten- 
avondviering maskers te dragen. Vijf 
jaar later verkocht de abt van Klooster- 
rade, Johannes de Vorstheim een 
vastenavondvarken aan Willem van 
Anstelen. In 1488 werd op de zondag 
voor de vasten, ook wel Pfaffen- 
zondag genoemd, het feest der zotheid 
gevierd. Tijdens dit feest werden de 
autoriteiten en geestelijken belachelijk 
gemaakt door ze overdreven te  
imiteren. En alweer volgde er, nu in 
1500, een verbod op het dragen van 
maskers door de bisschop van Luik. 
Ondanks de herhaaldelijke verbods-

bepalingen vierde men steeds weer 
uitbundig feest met vastenavond. Naast 
het rondtrekken met de foekepot, de 
vastenavondvuren en de maskerades 
werden ook vastenavondspelen zoals 
gansrijden en haneslaan georganiseerd. 
Bij het gansrijden moest men al rijdend 
op een paard of op een kar proberen 
de kop van een gans eraf te trekken. De 
gans hing omgekeerd aan een draad 
die tussen twee palen was gespannen. 
In Heerlen zat de rijder hierbij op een 
vlakliggend, ronddraaiend wagenrad. 
Bij het haneslaan werd een haan 
ondersteboven in een bodemloze mand 
gehangen. Alleen zijn kop stak eruit. 
Geblinddoekt moest men vervolgens 
met een sabel proberen de kop van de 
haan eraf te slaan. 
De maandag van vastenavond heette 
'razende maandag', wellicht omdat er 
veel lawaai gemaakt werd. De dinsdag 
heette 'dollen dinsdag', wellicht omdat 
het er die dag 'hol en dol' toeging. 
Vastenavond was in de dorpen vooral 
een huiselijk feest, waarbij men zich 
tegoed deed aan eten en drinken. Vooral 
genoot men van het vastenavondgebak 
als nonnevotten (een soort in olie 
gebakken Berliner bollen), wafels en 
moetzen (een soort zandgebak). Van 
1663-1794 waren Heerlen, Klimmen, 
Voerendaal en Nieuwenhagen Staats 
gebied, dus protestants. Daar waren 
de vastenavondspelen en maskerades 
verboden. Met de komst van de 
Fransen in 1794 kwam aan deze situatie 
een einde, maar het duurde toch nog 
tot ongeveer 1830 voor de viering 
weer opleefde.

Bronnen: Ach lieve tijd, twintig eeuwen  

Mijnstreek de bewoners van oostelijk Zuid-

Limburg [Zwolle 1993-1995], de delen 5 en 10;  

H.W.A. Lemmerling, Oet vreuger jaore 

[Oirsbeek 1978-1985], de delen 3 en 8; T. de 

Joode, Feesten in Nederland [Amsterdam 

1977]; Charles de Mooij (red.), Vastenavond – 

Carnaval; feesten van de omgekeerde wereld 

[Zwolle 1992]; H. Welters, Feesten, zeden, 

gebruiken en spreekwoorden in Limburg 

[Venlo, z.d.].

Linkerpagina boven: De bekende Limburgse 

schilder Charles Eyck maakte in 1962 dit 

schilderij van het Limburgs schuttersleven. 

Ernaast: Vastenavondliedjes in de vorm van 

notenbalken met etenswaren, eet- en 

drinkgerei en zottekappen. Daaronder: Een 

17de-eeuwse vastenavond met veel eten 

en drinken naar Pieter Brueghel II.

Hiernaast: Een foekepot. 

Om zelf te maken:  
de foekepot
De ouderwetse ‘foekepot’ of ‘rommels- 
pot’ is een ‘vergeten’ muziekinstru-
mentje dat een ‘foeke-foeke’-geluid 
maakt en vooral bij de vastenavond 
werd gebruikt. Je hebt er voor nodig 
een leeg conservenblikje met uit-
staande rand of een aardewerken 
zoutkom of Keulse pot, een dun verf- 
of bamboestokje van ca. 40 cm of 
iets dergelijks (afgezaagd na een 
verdikking in het takje), een droge 
varkensblaas en een stuk dun touw. 
Maak een klein gaatje in het midden 
van de varkensblaas en plaats het 
uiteinde van het bamboestokje in het 
gat. Doe een stukje dun touw om het 
uiteinde van het stokje, zodat deze 
er niet uit kan schieten. Maak de z 
intrekken tot de blaas soepel is. Span 
daarna de blaas over de rand van het 
verfblik of de kom en wel zo dat het 
bamboestokje in het midden zit en 
zet het stevig vast met dun touw dat 
enkele malen onder de uitstekende 
rand is gewikkeld en vastgeknoopt. 
Als het goed is staat het bamboestokje 
nu vanzelf recht omhoog. Laat het 
vel drogen, het spant zich nu vanzelf. 
De foekepot is daarna klaar voor 
gebruik. Houd deze met een hand 
vast en druk het tegen de borst. Even 
flink spugen in de andere hand en 
dan met de vochtige hand stroef 
langs het bamboestokje bewegen: 
'pompen' maar!


