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Wat gebeurt er met ons kerkgebouw?
Wellicht stellen velen zich de vraag wat er allemaal
in en rond onze Sint Jozefkerk aan de hand is.
Allereerst willen we de lezers van deze nieuwsbrief
geruststellen. Onze kerk zal zeker de eerstvolgende
jaren nog in gebruik blijven voor de wekelijkse
erediensten, huwelijken doopsels, begrafenissen,
eerste communies en vormsels, ook al beseffen we
dat dit steeds problematischer wordt. Het aantal
kerkgangers blijft gestaag dalen, onze kerkgangers
vergrijzen en een pastoor wordt een zeldzaamheid.
Gelukkig resideert er in onze parochie nog een
actieve pastoor. Hij is wel medeverantwoordelijk
voor de negen andere parochies in onze gemeente en Essen. De gouden jaren zijn zichtbaar voorbij.
Op initiatief van het gemeentebestuur en het bisdom werd in 2019 een heus kerkenbeleidsplan
opgesteld en goedgekeurd. Daarin geeft elke parochie aan hoe zij haar toekomst en dat van het
kerkgebouw ziet. In dat plan staat dat de parochie Heide in de eerstvolgende periode van 5 à 6 jaar
onderzoekt welke nevenactiviteiten naast de erediensten mogelijk zijn om een veelvuldig gebruik
van dit waardevol gebouw in stand te houden. En verder werd in uitvoering van dit plan in december
2021 tussen de gemeente en onze kerkraad een duurzame samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Daardoor krijgt ons kerkgebouw op korte termijn een nevenbestemming als plaats voor cultuur en
ontmoeting. Op iets langere termijn wordt onderzocht op welke manier onze kerk kan worden her
bestemd tot cultureel centrum als blijkt dat ze niet langer voor de eredienst kan openblijven.
Allereerst zijn er de prachtige verfraaiingswerken rondom onze kerk, op de Heidestatieplein en het
mooie park aan de hoofdingang. Het volstaat om
op een zonnige dag zich van de meerwaarde van
dit park te vergewissen door als neutrale
toeschouwer mee te genieten van de vele
gelukkige mensen, die gezeten op een bank of
gewoon op het gras voluit genieten van een
heerlijk fris ijsje. Daarnaast zal de gemeente in
onze kerk een aantal ingrepen doen voor de
optimalisering van de cultuur-infrastructuur.
Experten zijn immers van oordeel dat onze kerk erg
geschikt is voor akoestische optredens. Een aantal
ingrepen zijn al gebeurd. Zo is het marmeren
hoofdaltaar weer op zijn oorspronkelijk plaats op het hoogkoor teruggezet. In de plaats daarvan
kwam er een gemakkelijk verplaatsbaar altaar. De bestaande kerkstoelen zijn vervangen door 300

nieuwe zwarte stoelen. Achteraan is
de voormalige doopkapel ingericht
als stille ruimte. Deze ruimte is elke
weekdag tussen 9u in de
voormiddag en 17u ‘s avonds
toegankelijk voor al wie er even wil
vertoeven
voor
een
gebed,
bezinning of gewoon weer om op
adem te komen. Iedereen is van
harte welkom. Een van de zijbeuken
zal worden omgebouwd voor een
onthaalbalie
en
een
strak
barmeubel.
De
voormalige
weekkapel vooraan rechts wordt
ingericht als backstage, waarin de acteurs zich kunnen voorbereiden op hun optreden. Onderaan de
toren komt er een volwaardige sanitaire ruimte met nieuwe toiletten. In een latere fase kan onze
kerk worden omgebouwd tot een volwaardige zaal voor culturele evenementen. Ook hierover
wordt nu al grondig nagedacht. Dan zullen er extra technische elementen en structuren worden
aangebracht voor extra culturele activiteiten en grote voorstellingen. Kortom ons kerkgebouw zal
voortaan dienstdoen voor meer dan alleen maar erediensten. Het moet duidelijk zijn dat ondanks
al deze mooie plannen we geenszins van plan zijn de deuren van ons kerkgebouw te sluiten. Op die
manier hopen we het voortbestaan van dit prachtige en waardevol kerkgebouw voor lange tijd te
verzekeren. Wie weet vieren we in 2035 het 100-jarig bestaan van onze kerk. Ze werd immer in 1935
officieel ingewijd.
(bijdrage van Eddy Marstboom, voorzitter van het Kerkfabriek Sint Jozef Heide)

Botersmokkel: de Belgisch-Nederlandse grens en de boter!
Paul Witters schreef een uitgebreid artikel over het smokkelen van boter in onze contreien, we
gaan dit in een paar afleveringen brengen, lees hier het eerste deel mee:
Smokkel wordt de dag van vandaag meestal geassocieerd met criminele goederen (drugs en
namaakgoederen) die de volksgezondheid of de handel in ernstige mate bedreigen. Dat in het
verleden de landsgrenzen aanleiding gaven tot het smokkelen van banale levensmiddelen zoals
boter, is vandaag niet meer evident. Toch gebeurde het in de Lage Landen, in de helft van de vorige
eeuw. Door een tekort aan zuivelproducten betaalde men immers in de naoorlogse periode in België
zowat het dubbel van wat boter in Nederland kostte. Het gevolg was een bloeiende smokkelhandel
langs de Belgisch-Nederlandse grens en een repressief optreden
van de Belgische overheid als reactie hierop. Het woord
“BOTEROORLOG” gebruikte men ook maar “BOTERSMOKKEL”
heeft toch voorkeur, omdat “smokkel” de basis was van die
oorlog. Het zwaartepunt van die “smokkeloorlog” speelde zich
voornamelijk af aan de grenspost in Wuustwezel en PutteKapellen en zo belandde Heide ook met “z’n gat in die boter”
want ook veel speelde zich af langs de weg van Putte naar
Heide. Waar? Waarom? Hoe? Hoeveel?
De Belgisch-Nederlandse grens en boter.
Voor de Belgen en Nederlanders die vroeger langs de Belgische grens leefden is het woord
“botersmokkel” een begrip. Dat woordje “langs” moet men niet te nauw nemen. Enkele kilometers
van de grens was niet te ver om oog in oog komen te staan met de “botersmokkel”, beter gezegd
de “botersmokkelaas” en uiteraard ook met de douaniers die hun best deden om deze smokkelaars

te pakken. Uit archieven blijkt dat de botersmokkel reeds bestond in 1947. Er is het archief met een
dossier waarin uit dat jaar 38 processen-verbaal zitten in verband met smokkel van boter, gepleegd
door particulieren over verschillende kantoren. De eerste sporen van smokkel van boter uit
Nederland naar België dateren van 1933. Het zijn naamloze brieven die handelen over smokkel van
boter en eieren. Sommige van deze naamloze brieven zijn opgenomen in het “boek
“Smokkelhistories en Historische Dossiers” dat in het jaar 2000 werd gepubliceerd. Hoe dan ook, de
botersmokkel is uniek. Nooit kende men in België, en ik durf zeggen in West-Europa, een smokkel
die praktisch dertig jaar duurde en die zo enorm was en met zoveel verbetenheid werd gevoerd,
zowel van de kant van de smokkelaars als van de kant van de douaniers. De hoeveelheden die men
smokkelde groeiden met de jaren en daar was een goede reden voor. Het verschil in prijs per
kilogram boter tussen Nederland en België verminderde al langer hoe meer en de winst van de
smokkelaars moest toch minstens gelijk blijven, want anders was het de moeite niet meer waard
om boter te smokkelen. Alle mogelijke vervoermiddelen kwamen in aanmerking om te smokkelen.
Men deed het te voet of met de fiets. De openbare vervoermiddelen zoals tram, autobus en trein
kwamen ook in aanmerking om enkele kilogram boter over de grens te brengen. In alle mogelijke
modellen van auto’s, van personenwagens tot grote vrachtwagens kon men veel meer boter laden,
al dan niet verstopt in geheime bergplaatsen. Ook de felheid waarmede smokkelaars de douaniers
en de douaniers de smokkelaars trachten uit te schakelen was uniek. De douane gebruikten Friese
ruiters, pinbalken, hun vuurwapens en hypersnelle auto’s
om de smokkelaars te pakken te krijgen. De bekendste
wapens van de smokkelaars om de wagens van de douane
buiten strijd te zetten waren de kraaienpoten om de
banden kapot te maken. Smeerolie en zelfs het uitwerpen
van boter maakte de banen glad en dan wilde het wel eens
lukken dat een dienstwagen een flinke slippartij beleefde.
Zelfs rookbommen werden een geliefkoosde manier om
achtervolgers af te schrikken. Het spreekt voor zich dat
dergelijke praktijken aanleiding gaven tot ongevallen met gekwetsten en in sommige gevallen met
doden. Dat niet alleen de douane, maar ook vele gewone weggebruikers het slachtoffer werden van
deze praktijken, staat buiten alle twijfel. Deze gang van zaken wordt nog onbegrijpelijker als men
weet dat op 1 januari 1948 het BeNeLux-verdrag van toepassing werd. Dit verdrag schafte alle
invoerrechten af voor Nederlandse
goederen die in BeLux werden ingevoerd
en op alle BeLux goederen die naar
Nederland werden uitgevoerd. Dus midden
in een economische unie, waar
binnengrenzen tussen de partnerlanden
inzake douane praktisch waren opgeheven,
zodat de personen en de goederen, zonder
veel belemmeringen die grenzen konden
overschrijden, woedde een smokkel die
zijn gelijke niet heeft gekend en vermoedelijk nooit meer zal kennen. Hoe kon dat bestaan?
Waarom die botersmokkel?
In juli 1961 vergaderde te Brussel de Belgisch-Nederlandse werkgroep “Botersmokkel”. Uit het
gedetailleerde verslag blijkt dat de oorzaak van de smokkel het prijsverschil van boter tussen België
en Nederland was. In Nederland kon men in de detailhandel een kilo boter kopen voor 4 gulden of
56 Belgische frank (1,39 euro). In België betaalde men voor diezelfde kilo boter 91 fr (2,26 euro) of
35 fr. (0.87 euro) meer dan in Nederland. De tweede oorzaak was dat de Nederlander veel meer

margarine en minder boter verbruikt dan de Belg. In 1960 bedroeg het verbruik van margarine
19,900 kg per hoofd van de bevolking in Nederland en in België was dit slechts 11,900 kg. Voor boter
was dit respectievelijk 4,700 kg in Nederland en 9,200 kg in België. Als derde oorzaak zou men het
groot aantal koeien en de geproduceerde hoeveelheid melk in Nederland kunnen aanhalen. In
Nederland betaalde het Nationaal Landbouw Fonds een premie per geproduceerde liter melk aan
de landbouwers. Deze premie werd hoger als de prijs van de boter daalde. De Nederlandse regering
had er dus alle belang bij dat de boterprijs zo hoog mogelijk bleef, want dan werd de te betalen
premie aan de landbouwers laag.
De boter die dan naar België werd
gesmokkeld, werd aangekocht op
de binnenlandse markt
in
Nederland. Door deze aankopen
was de vraag hoger en bleef de
prijs van de boter ook hoger.
Jaarlijks produceerde Nederland
om en bij de 5 miljard liter melk en
de te betalen premies konden
oplopen, omgerekend in Belgische
frank tot bijna 7 miljard of 173,5
miljoen euro. Als vierde en laatste
oorzaak kunnen wij de aard aan de
Belgische-Nederlandse
grens
nemen, waar door gunstige
factoren de botersmokkel in ’t
bijzonder in de hand werd gewerkt. Een bewaking van 450 km lang is op zichzelf al een moeilijke
taak en deze grens wordt doorsneden door nagenoeg 250 wegen, waarvan er slechts een veertigtal
waren uitgerust met een kantoor of een hulppost. Ten slotte kan nog worden gewezen op de talrijke
arbeiders die dagelijks de grens in beide richtingen overschrijden, of de grensbewoners aan wie
faciliteiten moeten worden verleend inzake klein grensverkeer en exploitatie van grenslanderijen
alsmede op de reizigers die in massa het buurland bezoeken. Kortom, aan dergelijke grens kan
onmogelijk een ijzeren gordijn worden opgetrokken, bewaking van alle wegen is totaal uitgesloten
en aan de meeste kantoren is alleen steekproefsgewijze visitatie mogelijk.
Gebruikte smokkelmethodes
Infiltratiesmokkel: reizigers, grensbewoners, huisvrouwen en toeristen kochten bij hun bezoek in
Nederland kleine hoeveelheden boter aan en ze voerden die, zonder aangifte, in België in.
Pungelfraude: hieronder verstaat men niet dat de smokkelaar met een zak aan een stok op zijn
schouder over de grens stapt, maar wel de smokkel door voetgangers en fietsers die kleine
hoeveelheden boter over de grens brengen. Die boter werd dan op een bepaalde plaats bijeen
gebracht en per auto verder binnenlands vervoerd. Ruwe smokkel: als men gebruik maakt van kleine
personenwagens die niet opvallen in het internationaal verkeer en die geladen zijn met enkele
honderden kilogram boter spreekt van ruwe smokkel. De smokkel met zware Amerikaanse
personenwagens, volgepropt met 1.000 tot 1.200 kg boter die aan snelheden van 150 km per uur
en meer, door het grensgebied razen en het gebruik van vrachtwagens met ladingen van 5 tot 6 ton
boter, valt ook onder dit begrip.
(foto 1: boter gevonden in een personenwagen Chrysler, foto 2: afbeelding van een soort kraaienpoot, te
groot om een kraaienpoot te zijn en te klein om een Friese ruiter te zijn, Foto 3: een foto van een pinbalk welke
door de douaniers werd gebruikt om wagens tot stilstand te brengen, Foto 4: douaniers die een kaart lezen
om de juiste plaats te bepalen met hun voertuig in de achtergrond) Wordt volgende week vervolgd

Kalmthoutenaren moeten niets missen van het WK voetbal
Vanaf maandag 21 november en dit tot 18 december heeft het WK voetbal plaats in Qatar.
“Kalmthout Goes Qatar 2022” gaat er opnieuw voor zorgen dat alle Kalmthoutenaren op een
aangename en familiale sfeer het WK kunnen beleven. “Place to be” zal opnieuw het marktplein
worden, geen zomerse omstandigheden deze maal maar deze winterse editie kan best aangenaam
worden om samen voor de Rode duivels te supporteren. Er zal in elk geval
een grote tent worden geplaatst met houten vloer zodat de organisatoren
iedereen warm kunnen ontvangen. Je kan in elk geval al starten met de
eerste wedstrijden in je agenda te boeken:
Woensdag 23/11 : BELGIË - Canada
Zondag 27/11 : BELGIË - Marokko
Donderdag 01/12 : BELGIË - Kroatië
Later volgt er nog meer nieuws!

De “Bessemaai” tussen en Heide en ’t Centrum!
Onze kleinkinderen, Emilie (7) Lucas (6) en Lander (3), waren deze week ingeschreven voor een
driedaags sportkamp op Nieuwmoer. Ik breng ze ’s morgens weg en haal ze in de late namiddag
terug op. Onderweg wordt er natuurlijk over van alles gecommuniceerd met de “voke”. Zo is ook de
weg er naartoe bepalend voor het gesprek. Als ze dan “Achterbroek” horen vinden ze dat een gekke
naam en ook “Den Darm” op Nieuwmoer brengt hun op ideeën. Ik probeer dat dan wat te duiden.
Toen ik de kinderen afgelopen week ophaalde en mijn weg vervolgde naar Heide zegde ik op zeker
moment dat we in de “Bessemaai” waren. Wat is dat?? Ik betrap me er wel meer op dat ik misschien
een beetje te veel “Kalmthouts” spreek tegen de kinderen en verbeter met “Bezemheide” te zeggen.
Ik verduidelijk met te vertellen dat er vroeger hier veel struikheide groeide en dat men daar borstels
(bezems) van maakte. Begrijpelijk kunnen kinderen van die leeftijd dat nog niet zo duiden en begint
hun fantasie wat te werken. Borstels???? Hoe kan dat nu??? Wat maakt de voke ze weer wijs!
Later wanneer ik daar verder over nadacht kwam bij mij vooral het
idee naar boven om in dit krantje ook eens iets over de Bezemheide
te schrijven. Ik neem aan dat heel wat lezers moeten nadenken over
de juiste ligging van de wijk Bezemheide of er misschien zelfs nog
nooit over hebben gehoord. Ik ben zelf opgegroeid aan het randje
van de Bezemheide, de Driehoekstraat. De Bezemheide situeerde
zich vanaf de Foxemaatstraat met als grenzen de Heikantstraat,
Gomarus Van Geelstraat, Molenbaan, Beauvoislaan, Rode Weg,
Kon. Elisabethlaan, de spoorlijn, de Kijkuitstraat en de
Kapellensteenweg. Althans dat is wat ik altijd heb gehoord, hierover
kan natuurlijk wat discussie zijn. Over de spoorweg in de
Kijkuitstraat en de Bareelstraat noemde men de streek “de
Mierennest”. Voorbij de Kijkuitstraat in de richting Essen begin het
Kerkeneind (nu Kalmthout-centrum genoemd). De Heikantstraat
was de scheiding zowat tussen de Bezemheide en wat men kende
als “den Heikant”. Voorbij de Rode weg en de Kon. Elisabethlaan
begint Heide. Zoals iedere streek had ook de “Bessemaai” zijn eigenheid en was men fier van de
Bessemaai te zijn! Men had zijn eigen kermis, zijn cafés, zelfs twee cinema’s en heel veel draaide
ook rond het gebeuren in het Volkshuis. De Bessemaai wat rood, dat was een gezegde wat verwees
naar de vele sympathisanten en actieve socialisten die er woonden. Zeker in het begin van de 20ste
eeuw leefde dit. Dit bracht ook wel eens wrevel mee en het verhaal dat de mannen van de
Bessemaai niet wilde dat de mannen van ’t Dorp daar naar de kermis kwamen werd volgens de
verhalen meer dan eens beslecht met een vechtpartij. Andersom zal het misschien ook wel zo zijn
geweest. De Bessemaai had inderdaad zijn eigen kermis en als jongeling herinner ik mij deze nog
zeer goed. Ik spreek dan over begin de jaren ’60, op dat ogenblik was dit nog een goed gevulde foor
die opgesteld stond rondom het Volkshuis (hoek Kijkuit (Colora), parking waar nu Rommens is,

pleintje aan de Foxemaatstraat). De kermisfamilie Borremans uit Sint Lenaerts was er overal vriend
aan huis! De cafés: Volkshuis, Den Driehoek, Ganzendries, bij Jeanneke, Belgische Herder of Blauw
huis, de Congo, zij draaide allemaal op volle toeren en hier en daar speelde een orkest ten dans. De
kermis had altijd plaats op de zondag voor 15 augustus. Elk jaar was er ook op de zondag na 15
augustus een processie die langs de Bezemheide ging, vanuit de kerk via het Kerkeneind en
Driehoekstraat naar de Foxemaatstraat. Op het einde van de Foxemaatstraat tegen de
Kapellensteenweg was er toen nog een klein pleintje. Hier hield de processie halt voor een kleine
viering aan een daar voor de gelegenheid opgericht altaar. Vervolgens ging de processie via de
Kapellensteenweg en het Kerkeneind terug naar de kerk. Ik herinner mij nog hoe we de week die
daaraan vooraf ging ongelooflijk veel papier versnipperden wat we dan op zondag uitstrooide voor
de processie. Het altaar op het pleintje werd ook al een paar dagen op voorhand opgericht en ik
herinner mij ook nog dat Nand Kalhöfer, die daar in de buurt woonde en heel devoot was, daar
vooraf al een “hele misviering” bracht aan dat altaar. In de Bessemaai waren wel meer dorpsfiguren
die de wijk kleur gaven, te veel om op te
noemen. Misschien komen we hier later nog
wel eens op terug. Nog een veel grotere
jaarlijkse gebeurtenis van de 1mei-stoet op de
vooravond van deze feestdag. Een stoet ging
dan uit met veel muziek, de socialistische
verenigingen, de turnkring met zijn
trommelkorps en heel wat sympathisanten. De
stoet vertrok aan het Volkhuis en ging over de
Kapellensteenweg tot aan café De Congo
(Hollekelderstraat) om daar terug te draaien en
aan het Volkshuis ontbonden te worden. Naast
cafés had de wijk ook haar eigen winkeltjes en
begon begin de jaren ‘60 ook kleding Rommens een zaak, eerst tegenover de Eikelstraat, later waar
de vestiging nu is. Achter het café Den Belgische Herder was een hondenclub gevestigd, later huisde
daar de jeugdclub “Free club”. Over deze levende wijk kunnen we nog heel wat vertellen en
ongetwijfeld zullen andere lezers daar ook verhalen over kennen, laat ze maar komen!
(eigen bijdrage met foto’s van de Molen die destijds in de Molenbaan stond en het balkon van het Volkshuis
ter gelegenheid van een 1 mei stoet, we herkennen vlnr. Marcel Schoeters, Willy Claes, Wim Geldolf en Karel
Vroom)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 15 van 11 april tot 17 april 2022 of de Goede Week
Op donderdag 14 april: Witte donderdag in Katholieke
kerk. Deze dag gaat vooraf aan de vrijdag waarop Jezus
aan het kruis sterft. Vandaag gaf Jezus zijn leerlingen de
opdracht op de Joodse paasmaaltijd, het Pascha, voor te
bereiden. Dit zou het laatste avondmaal worden waar
Jezus het brood brak en het gaf aan zijn leerlingen. Ook de
wijnbeker werd doorgegeven en gedronken. De betekenis
van deze opmerkelijke manier om brood en wijn te delen
wordt duidelijk door de nog altijd bestaande Joodse
Pesach tradities. Daar herdenken zij dat hun voorvaderen door God uit de slavernij in Egypte werden
geleid want tijdens deze vlucht was er geen tijd om brooddeeg te laten rijzen en men at daarom
ongedesemd brood.
Op vrijdag 15 april: Goede vrijdag. Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters en het hele
sanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij wordt geboeid en naar de
stadhouder Pilatus gebracht. Die weet niet goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus uit
Galilea komt en daardoor onder het recht van Herodus valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop
Jezus naar Herodus gestuurd wordt. Hij drijft de spot met Jezus en geeft hem een mantel en stuurt

hem als een nepkoning terug naar Pilatus. Deze probeert
Jezus vrij te laten door het volk te laten kiezen tussen de
moordenaar Barabbas en Jezus. Het volk heeft echter
liever de moordenaar Barabbas vrij en Pilatus laat Jezus
geselen en hij krijgt een doornenkroon op zijn hoofd. Hij
wordt uitgelachten en het volk roept “Kruisig hem” en
Pilatus geeft toe en wast zijn handen in onschuld. Jezus
draagt zijn kruis en wordt daarbij geholpen door Simon van
Cyrene. Rond negen uur ’s ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee moordenaars. Drie uur
later wordt het donker op heel de aarde, tot drie uur ’s middags. Dan sterft Jezus. De aarde schudt,
het voorhangsel van de tempel scheurt van boven naar beneden.
Op zaterdag 16 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag: is de dag na Goede Vrijdag en de dag voor
Pasen. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die
40 dagen eerder begon op Aswoensdag. Paaszaterdag /
Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood
in het graf lag. In afwachting van de volgende paasmorgen
heerst dan in het kerkelijk leven stilte. Het kruis is nu leeg,
en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en
staan geen bloemen, kaarsen of mooie kleden op het
altaar (de kerktafel van pastoor/dominee). In de
protestantse traditie heet de dag Stille Zaterdag, in de rooms-katholieke Paaszaterdag
Op zondag 17 april Paaszondag: is de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Als de
eerste dag van de lente een zondag is, wordt Pasen de volgende zondag gevierd. Pasen kan niet
vroeger vallen dan 22 maart en niet later dan 25 april. Met Pasen vieren de christenen wereldwijd
hun belangrijkste feest: de verrijzenis van Jezus Christus. Jezus, die gestorven is aan het kruis, is niet
in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt. Het verrijzenisgeloof is de kern van
hun geloof. Verrijzenis is de vernietiging van de vernietiging. Het christelijke paasfeest heeft diepe
wortels in de geschiedenis van Israël. Het Joodse volk
viert elk jaar in de lentemaand het “Pesach-feest”. Het
Joodse Pesach betekent eigenlijk overgang. Tijdens het
Joodse paasmaal wordt de bevrijding uit Egypte herdacht
en wordt het verhaal van de doortocht door de Rode Zee
opnieuw verteld. Hun feest moet als volgt verlopen: het
paaslam wordt bij valavond geslacht, en het vlees ervan
moet ’s nachts worden gegeten, want het is ook ’s nachts
dat God de heer Israël heeft verlost van de Egyptenaren
en dat Hij aan Israël zijn verbondenheid heeft getoond.
Katholieken beginnen Pasen in de liturgie al te vieren op de avond of nacht voor paaszondag. De
paaswake is wellicht de belangrijkste viering voor de Katholieken van het hele jaar. Belangrijke
onderdelen van de paaswake zijn het zegenen van de nieuwe paaskaars en de hernieuwing van de
doopbelofte.
Wat hebben paaseieren met Pasen te maken?
Eieren staan in alle culturen symbool voor levenskracht, omdat nieuw leven vaak uit eieren
voorkomt. Toepasselijk dus voor het paasfeest dat nieuw leven wil vieren. Zelfs voorbij de dood. In
de christelijke traditie staat de eierschaal symbool voor het Oude Verbond en het ei zelf voor het
Nieuwe Verbond. Het ei dat openbarst en het kuiken dat te voorschijn komt, is symbool voor de
verrijzenis.
Wat is de betekenis van de paasklokken?
Omdat de kerkklokken tussen Witte Donderdag en de paasnacht zwijgen, werd aan de kinderen
verteld dat de paasklokken naar Rome gingen om paaseieren te halen en die in de paasnacht in de
tuinen te strooien. Het eerste klokkengelui op de paasmorgen was voor de kinderen dan het sein
dat ze naar paaseieren mochten zoeken.

Waar komt de paashaaas vandaan?
De paashaas werd bedacht door Protestanse Christenen. Die wilden met Rome en dus met de
paasklokken liever niks te maken hebben. Wellicht knoopten zij aan bij
een volkse traditie waarin de haas vaak
symbool staat voor vruchtbaarheid. Maar een
paashaas die eieren legt? Hoe valt die traditie
te rijmen? Misschien door de observatie dat
sommige vogels hun eieren soms leggen in
lege hazenlegers. Die eieren werden nogal
eens – verkeerdelijk – aanzien voor
hazeneieren.

Oekraïense mensen gaan hier Pasen moeten beleven!
De meeste Oekraïense burgers zijn gelovigen van de Oosters-Orthodoxe kerk (ook wel Byzantijnse
kerk genoemd). Zij vieren zoals wij het paasfeest maar dan wel op een ander tijdstip. Dit jaar vieren
zij dat op zondag 24 april (een week later). Eigenlijk viert men “Jezus overwinning op de dood”, de
verrijzenis. De mensen uit Oekraïne zullen pasen dit jaar heel anders beleven dan zoals het in het
verleden plaats had. Mensen op de vlucht, uiteengerukte gezinnen, zoekgeraakte kinderen, zoveel
doden en gewonden, vernielde woningen en huisraad, voorlopig geen uitzicht op wat de toekomst
gaat brengen. Het is niet niets!
Wetende dat Pasen een zeer belangrijk feest is in hun gemeenschap, men noemt dit ook “de grote
dag”, zullen heel wat Oekraïners dit nu anders moeten beleven? Traditioneel is het Paasfeest er één
met veel tradities. ’s Morgens vroeg trekken de vrouwen naar de kerk met een mand vol geladen
met paasbrood en paaseieren. Deze worden in de kerk
gezegend. Vervolgens heeft er een ontbijt plaats met gans de
familie waarbij eerst het paasbrood wordt gegeten, dit is het
symbool voor Pasen. Paasbrood zou de magie bevatten om
Oekraïense vrouwen een mooi gezinsleven te schenken.
Verder is er ook de pysanky, dat is het mooi beschilderen van
rauwe eieren. Dit is dan weer het symbool om de woning te
beschermen tegen boze geesten en ongelukken. Voor de
kinderen is er ook vermaak met Pasen. Zij doen “krashanka”, dat zijn eiergevechten waarbij kinderen
eieren tegen elkaar doen botsen en bekijken wie de sterkste is! Buiten dat gebeuren zijn er die dag
natuurlijk ook de rijkgevulde tafels met allerhande gerechten.
Misschien moeten wij eens nadenken hoe we de Oekraïense burgers toch een beetje Pasen
kunnen laten beleven in deze donkere periode, voor sommigen nog in hun prille leven!
Een overzicht van informatie vind je op de site www.kalmthout.be/helpoekraine . Organiseer je zelf
iets om deze mensen te helpen laat het dan weten via help.oekraine@kalmthout.be of bel naar het
nummer 03/376.49.00

Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. Verschijnt wekelijks digitaal op
zondagmorgen.
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen
via de website www.binkalmthout.be

