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Eten en drinken doe je normaal gesproken om in leven en ook gezond te 
blijven. Dat was in ieder geval het uitgangspunt van het grootste deel van 
de bevolking in vroegere tijden. Als het dan ook nog smaakte, dan was 
dat mooi meegenomen. Het rijkere deel van de bevolking had wel vaker de 
gelegenheid ‘spekkie naar het bekkie’ te zoeken en niet alleen te eten wat 
‘de pot schaft’. Toch gold ook voor hen, dat lekker eten vooral gereserveerd 
werd voor de hoogtijdagen, de feesten van het kerkelijk jaar zoals 
Nieuwjaar, Pasen en Kerstfeest. Bij al de feesten speelden eten en drinken 
een belangrijke rol. De wat beter gesitueerden konden het zich veroorloven 
grote feestmalen te houden. Dat gebeurde ook wel bij een armer deel 
van de bevolking, maar dan sporadisch en alleen bij een bruiloft of een 
belangrijk jubileum. Toch blijkt dat de mensen in oostelijk Zuid-Limburg 
ondanks de armoede rijk aan innerlijk leven waren, tevreden in hun lot en 
dat feestvieren tot de meest geliefde bezigheden behoorde. Dat bericht 
althans de bisschop van Luik in 1538.

Smakelijke feesten als traditie…
Tradities werden in ere gehouden. Wanneer een pasgeboren kind vier 
weken oud was, dan werden de vriendinnen van de vrouw bij haar thuis 
uitgenodigd voor een gastmaal. Bij een ondertrouw nodigde de bruidegom 
zijn vrienden uit om ‘s avonds wijn of bier te komen drinken. Bij de  
huwelijksinzegening moesten zes paren aan de feestmaaltijd deelnemen. 
En bij een sterfgeval mochten in totaal vierentwintig personen aan de 
maaltijd deelnemen en ‘groevebier’ drinken. Op nieuwjaarsdag werden in 
alle huizen wafels gebakken. En in de 18de eeuw liet de pastoor in de 
Goede Week door de koster en zijn huishoudster van huis tot huis eieren 
ophalen. Een deel van de eieren was voor de koster bestemd, een deel 
voor de pastoor en een deel werd geverfd en uitgedeeld aan de kinderen 
die de catechismusles volgden. En bij de echte kinderfeesten als Sint 
Maarten en Sinterklaas werd door de respectievelijke heiligen te paard 
lekkers uitgedeeld aan de verzamelde dorpsjeugd. Sint Maarten werd 
zeker al in de 13de eeuw in onze regio gevierd, vooral in Welten waar  
St. Martinus kerkpatroon was, en Sinterklaas bracht al vanaf de 19de 
eeuw ook lekkers door de schoorsteen. Vaak was dat een man of een haan 
van peperkoek, dat hij op het bord legde dat de kinderen hiervoor hadden 
klaargezet. In een advertentie in de Limburger Koerier uit de tweede helft 
van de 19de eeuw lezen we dat de firma H. Merckelbagh-Roumen uit 
Heerlen speciaal aan Sinterklaas de ‘Fijnste Akener Prenten, per 1/2 kg à 
42 cent. Beste ordinaire, per 1/2 kg à 20 cent, Fijnste Belgische Speculatie, 
per 1/2 kg. I à 50, IIe à 40, IIIe à 30 cent, Suikergoed enz.’ verkocht.

Kermis
Het grootste feest in het dorp was elk jaar de kermis. Gezelligheid was 
troef tijdens zo’n familiefeest, waar vaak ook de buurt bij elkaar kwam 
om de feestvreugde te versterken. Tijdens de feesten wisselde men alle 
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nieuwtjes en weetjes uit en nam men de gelegenheid te baat om vrolijk te 
worden, want men had in de spaarzame vrije tijd maar weinig tijd om te 
kletsen, te schertsen en te zingen. Het was een noodzakelijke ontspanning 
na maanden van eentonige arbeid, en was vooral ook een festijn voor de 
maag, als op zondag het familiediner werd gehouden. Al dagen van te 
voren was men in de weer om vlaaien te bakken, de huizen te witten, de 
vloer te schrobben en de varkens te slachten. Mogelijk dat het jaarfeest 
in onze regio al in de negende eeuw is ontstaan. De Heerlenaar Mathieu 
Kessels blikt in zijn boekje ‘Kermis in Heerlen’ uit 1922 met genoegen 
terug op zo’n familiebijeenkomst, zoals deze nog rond 1870 in zwang was. 
De ´middag´ op kermiszondag mocht er zijn, vooral voor hen die ´van een 
goede maag zijn voorzien´, want aan het diner mocht niets ontbreken. 
´De eer van het huis was er mee gemoeid´, bericht Kessels. De minder 
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gegoede heeft wat minder gasten en wat minder eten op tafel dan de 
welgestelde, maar voor ieder is er volop en goed te eten! Zo was ook 
Kessels eens uitgenodigd voor de kermismaaltijd bij een voorname 
Heerlense boer. En de gastheer en gastvrouw hadden het goed voor met 
de 37 gasten die zij aan tafel hadden uitgenodigd en die met al ‘enige 
Heerlense wachtmeesters’ (borrels) op aan tafel schoven. Zoals in die tijd 
gebruikelijk had de maaltijd heel wat gangen, want kermis vier je ook in 
je maag! Na een seintje van de boerin, maakte de boer staand een  
kruisteken en bad hardop een maaltijdgebedje. Iedereen wenste elkaar 
‘inne gowwe appetit’. Zo’n goede eetlust hadden de aanwezigen voorwaar 
nodig, want de boerenkermismaaltijd bestond uit maar liefst elf gangen! 
Kijk maar eens naar de samenvatting van het menu! Dat alles werd tussen 
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ongeveer één en vijf uur in de middag naar binnengeslagen, waarbij 
Kessels waarnam dat zijn ‘nonk Nahdes’ zoveel at, dat hij vreesde dat  
zijn oom uit elkaar zou ploffen… En natuurlijk was de sfeer vrolijk en 
gemoedelijk. Na de tiende gang was er een kleine pauze en werden de 
sigaren aangestoken. Men was even naar buiten gewandeld “om de  
verorberde porties wat ‘in elkaar te doen zakken’” om daarna de bekende 
koffie met Limburgse vlaai aan te spreken. Daarbij kon men kiezen uit 
wel tien verschillende soorten. Voordat met de vlaai werd begonnen, 
nam men vooraf nog een plakje van de ‘kermismik’ en bij de laatste kop 
koffie hoorde je nog een ‘pletske’ te eten. Genoeg gegeten?

Menu van de kermismaaltijd bij de Heerlense boerenfamilie
1 Soep met mergballetjes.
2 Mals soepvlees met aardappels, daarover gesmolten boter als saus  
 met klein gesneden peterselieblaadjes. Groene komkommers erbij.
3 Kalfsvlees met pruimen.
4 Gebraden worst met gedroogde/gestoofde appeltjes.
5 Varkensribben met spinazie.
6 ‘Zoerbroam’ (zuur- en braadvlees) met in saus bruin gebraden  
 aardappelen.
7 Ham met savooiekool en dikke bonen.
8 Schapenbout met nieuwe aardappelen, erwtjes en worteltjes.
9 Speenvarkentje gevuld met gehakt versierd met witte papieren ringen  
 en franjes.
10 Gebraden haantjes versierd met kransjes van snoffels en madeliefjes,  
 roosjes en rozenbladeren, compote van gedroogde appelen.
11 Koffie met vla en taarten.


