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c^an

mijne Mimburgsci>e medeburgers!

De twee. deeltjes mijner Legenden, Sagen, Sprookjes en Volksverhalen van onzen dierbaren geboortegrond, werden door u met
algemeene belangstelling ontvangen en vonden zelfs buiten onze Limburgsche grenzen vereerenden bijval.
Hierdoor werd ik aangemoedigd, om ook mijne aanteékeningen en
de ingekomen bijdragen over Feesten, Zeden, Gebruiken en Spreekwoorden van dit gewest in orde te brengen.
Aanvankelijk dacht ik de Limburgsche Legenden door bedoelde
bijzonderheden te doen vergezellen, maar ik werd van geachte zijde
opmerkzaam gemaakt, dat deze onderwerpen in het belang der Geschiedenis en Oudheidkunde van ons gewest, afzonderlijk dienden te worden
behandeld, omdat de bewuste Verhalen meer in concreteji, de feesten,
enz, meer in abstracten zin ten spiegel van het volksleven strekken.
Onder volkomen beaming dezer opmerking, stel ik ü, waarde medeburgers, dit nieuw werkje voor, met het bijzonder doel, eene bijdrage te
leveren tot bevordering van het Limburgsch-eigenaardig gezellig verkeer
en familieleven, door ds opgaaf van oude, overgeërfde feestelijkheden,
zeden en gebruiken, en van in spreekwijzen vertolkte levenswijsheid
onzer voorvaderen.
Van Iiarte dank ik voor de veelzijdige en vriendelijke ondersteuning,
en met het vertrouwen, dat mijn vaderlandslievend doelwit, het onvolledige
en manke van deze verzameling zal'doen over het hoofd zien, groet ik
met achting den lezer.

^e

^erzamelaoir.

I.

FEESTEN.
Na de overwinningen door het Christendom alom op het
Heidendom behaald, na de verheffing der christelijke altaren
van uit de spelonken en duistere wouden in het heldere daglicht,
bepaalden de Pausen en Bisschoppen eene aanhoudende en tevens
afwisselende Liturgie voor het geheele jaar, en het verdient onze
opmerking met hoeveel natuur- en mensehenkennis zij dat alles
op jaargetijden, gewichtige omstandigheden van stand en leven
en vooral op de neigingen der volkeren berekend hebben.
„Eene hooge wijsheid", zegt Ozanam (^), „legden de christelijke
missionarissen — bepaaldelijk naar de voorschriften van paus
Gregorius den Grooten — aan den dag, door het eerbiedigen en
veredelen der gebruiken van de volkeren, welke zij kwamen
bekeeren. Want, indien er iets bestaat, waaraan de menschen
nog meer vasthouden dan aan den bodem, die hen voedt, dan
zijn het de overleveringen, welke hun land in hunne oogen verheffen, en de feesten of hoogtijden, die hen voor eene wijl aan
de harde, eentonige zorgen des levens onttrekken."
/Zoo werden dan door toedoen der zendelingen de kerken en
kloosters dikwerf op plaatsen, waar vroeger heideneehe tempels
stonden, opgericht; gewijde bronnen der heidenen tot het h.
Doopsel gebruikt en aan Heiligen toegewijd, b. v. te Geisteren,
Venray en Stramproy aan den h. Willibrordus; het miniieof gedachtenis-drinken der afgoden, insgelijks op Heiligen overgebracht. De Engelen en heilige Patronen vervingen het aloud
bijgeloof der geestenwereld, waarmede ieder element, ja, elke
woning mede behept was.
Alleen zag men nauwer, waar het den eigenlijken godsdienst
betrof: het ofïeren aan de afgoden werd verboden, de afgodsbeelden, altaren en heilige boomen werden vernield, het eten
van paardenvleesch, kraaien en ooievaars, om hun verband met
de heidensche offeranden, streng verboden.

(') OZANAM, Etudes G«rm. IJ,
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Het christelijk jaar begint eigenlijk met de zon-wenteling in
den winter en het feest van Christus' geboorte.
Het burgerlijk jaar begint den 1, Januari.
Het jaar is ingedeeld in twaalf maanden, waarvan vroeger
elke aan een' h. Apostel was toegewijd.
Elke dag van het jaar draagt den iiaam of het feest van een'
Heilige.
De feesten zelve wisselen af in rouw of blijdschap met de
wisseling der jaargetijden en der natuur.
Zeven dagen vormen eene week, vier weken eene maand.
Het Nederl. woord week is uit het gothisch wiks ontstaan, dat
zooveel als orde, regelmatige wisseling, beteekent. De tijdverdeeling der week in zeven dagen heeft haren oorsprong in de geschiedenis der schepping (GEK. 1,2.) en werd door Mozes bepaald.
(ExoD. 28, 8.)
Ook onze heidensche voorouders hadden de zeven-dagen week
tot tijdmaat en vereerden des Zondags de zon, 's Maandags de
maan, 's Dinsdags Thuisko, 's Woensdags Wodan, 's Donderdags
Donnar, 's Vrijdags Frea en 's Zaterdags Saeter. Deze namen zijn
onzen Nederlandschen weekdagen tot nog toe bijgebleven.
De Kerk bepaalde den eersten dag der week, den Zondag, in
plaats van den joodsehen Sabbatdag (DEDT. 2, 20, 8, 11.) als den
rustdag, den da^ des Heeren, omdat op dien dag 1. Christus is
verrezen en ten Hemel gevaren en 2. de h. Geest is nedergedaald
over de Apostelen. Gelijk de Sabbatdag aan het einde van het
scheppingswerk indachtig maakte, is onze Zondag eene herinnering aan de voltooiing van de Verlossing der wereld.
Door vele ouders worden hunne op Zondag geboren kinderen
als gelukskinderen gehouden, die geesten kunnen zien en door
deze allerhande geheimen vernemen.
Dit bijgeloof spruit hieruit voort, dat de oude Germanen, zooals
de meeste afgodendienaars, meenden, dat hun Zon-afgod alle geheimen kende en aan anderen kon mededeelen.
Gelijk het natuurlijk jaar in vier getijden is verdeeld, zoo is
ook het kerkelijk jaar door de Quatertemperdagen of viertijdenvaste in vier deelen gescheiden. Het christelijk jaar begint eigenlijk met de zon-wenteling in den winter en het feest van
Christus' geboorte. Met de Quatertemperdagen deelen ook vier
groote feesten of Hoogtijden de vier jaargetijden af: het feest
der Mensohwording van God „Kerstfeest", winter; het feest der
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verrijzenis van Jezus Christus „Pasehen", lente; het féést der
zending van den h. Geest „Pinksteren", zomer; en het feest van
„Allerheiligen", herfst.
Het kerkelijk winter-halljaar, van den Advent of verwachtingtijd tot Pasahen, vertoont in het algemeen den tijd van belofte
en strijd; het kerkelijk zomer-halfjaar daarentegen den tijd van
vervulling én overwinning. Gelijk het aardsche jaar eerst in de
schaduw en dan in het licht staat, zoo staat ook het geestelijk
jaar der Kerk eerst in rouw en dan in blijdschap.

HET KERSTFEEST.
1.

HET KERSTFEE.ST DEK MATUUR. (}) Het is het feest van innige

vreugde en plechtige hoop, bij den stilstand der nachten in den
winter. In den winter is aan den innerlijken zin eene verdere
ruimte vergund, zoodat hij vermoedt en bemerkt, wat in het verborgen omgaat. Het is de stilstand der zon. In den zomer
gebeurt iets dergelijks, maar de stilstaande dag verstrooit de
zinnen door de menigte der verlichte zaken.
De aarde bevindt zich het dichtst bij de zon, maar hare
duisternis is nog zoo machiig, dat het nieuwe licht der zon, hetwelk naar haar heen trilt, nog niet kan doordringen. Het duurt
twaalf dagen eer men in staat is de overwinning van het nieuwe
licht te bemerken. Maar juist het stilstaan van den tot heden
altijd toenemenden nacht en van den altoos meer afstervenden
dag, blijft ons borg, dat er iets nieuws is voorgevallen, dat eene
andere macht is opgestaan, dat er een strijd begonnen en eene
nieuwe geboorte in werking is. Het licht is weder geboren.
Een nieuw jaar begint door den invloed van frissche krachten
uit de nabijheid der zon, en de zon zal de overwinning behalen.
W a t is dit gevoel van het midden des winters anders dan het
voorgevoel: „Geen nood is zoo groot of wij kunnen uit den
hemel hulp verkrijgen, geen vloek zoo zwaar of de zegen des
hemels overwint hém". (STRAUSZ, Das k i r c h l i c h e J a h r . )
(1) Het viert het naderco der tijdelijke iente, gelijk het Kerstfeest ID de Kerk
het naderen der geestelijke lente: „ecce nova facio omsia" (zie, ik ntiak «IIM
ni«uw),
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2.

HET K E E S Ï - JOEL-

OF

MIDWINTEEFEEST

ONZER GERMAAN-

scHE VOORVADEREN. Zij meenden vroeger, dat de afnemende zon
na den zomer-zonnesfilstand eindelijk stierf en den grimmigen
winterreus voor altoos was prijs gegeven. Zij verheugden zich,
wanneer de zon zich na den wintei-zonnestilstand weder begon
te verheffen.
Ook later nog, toen de zon niet meer als een levend wezen
betracht werd, en dus ook niet meer sterven kon, was er toch
elk jaar bij hare verheffing groote vreugde, omdat men nu zeker
wist, dat Wodan, als zonnegod den menschen nog genadig was,
en dat de reuzen van den winter door de goden van den zomer
overwonnen, naar Jötunnheim zouden verbannen worden.
Daar Wodan (Fró of Freyr) als zonnegod een joel of rad
tot attribuut had, werd aan het winterfeest onzer voorouders de
naam van Joelfeest gegeven.
In het derde tijdvak van ontwikkeling stelt de heidensche
volksgeest de regelmatig en onregelmatig wederkeerende natuurverschijnselen mythisch voor, d. i. hij kleedde ze in de daden
en den levensloop der goden.
Wijl nu de aarde door de zon, na den winter-zonnestilstand
sterker verwarmd en verlicht wordt, zoo leidde men hieruit af,
dat Wodan met Holda, de godin der aarde en der huishouding,
bruiloft vierde.
De vuurhaard was het altaar der huishouding; er moest nu
een flink vuur ter eere der rondtrekkende goden gestookt worden.
Van daar het Kerstvuur.
Ook werd voeder voor het vee buiten gezet. Men meende
dat de bruiloftvierende goden hun gespan met dat voeder voedden, en het vee des huizes tot loon daarvoor zoude behouden
en gezegend worden.
De Kerstboom. Het oorspronkelijk en oudste symbool van
Wodan, was een groene boom. Hij stond in het midden van het
heilig woud, en van de andere boomen afgezonderd. Een
esch, Yggdrasil genoemd, was de Germaansche boom des levens,
imraergroen, die met zijne takken en wortels, hemel, hel en aarde
omvat. Aan den voet van dezen boom ontsprongen heilige
bronnen, en van zijne takken droppelde honigzoete dauw.
Ook de befaamde Irmin-zuil der Germanen was een boom.
Maar dit symbool werd door de christelijke nakomelingen
aangenomen in den zin: dat het kerstboompje den Zaligmaker, den
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waren boom des levens, voorstelt, terwijl de daaraan gehechte
geschenken beteekenen, dat wij met Chi'istus alles hebben
ontvangen. (STAUDENMAIEB, Der G e i s t des C h r i s t e m h u m s . )
Het licht en het klatergoud aan het kerstboompje verbeelden
ook den Heiland. Het goud is bij alle volkeren het zinnebeeld
der zon met hare gulden stralen. Zoo beduidt ook weder het
glinsterend klatergoud van het kerstboompje, dat de Zaligmaker
eiken mensch verlicnt, die in deze wereld komt; zoo beteekent
ook het flikkerende waslicht op de takken van het kerstboompje,
dat Christus het licht is, hetwelk in de duisternis schijnt.
Ook is dit kerstboompje mede eene herinnering aan het
heilig kruishout. Terwijl ons van een boom uit het Paradijs de
vloek en de dood zijn toegekomen, zoo hebben wij van Hem,
die op den kruisboom voor ons allen is gestorven, het eeuwig
leven en den zegen van den hemel ontvangen.
De Midwinter-feeslviiren onzer heidensche voorvaderen weiden
vervangen door het gezellige kerstblok of de kerststobbe. Eene
uitspraak der schepenen van Susteren, in een charter van 1264,
bij BONDAM, C h a r l e r b o e k i. No 125, aangehaald, bepaalt, /,dat
elk der ingezetenen een dooden boom uit het bosch mocht halen,
om tegen Kerstmis te huis te verbranden". In een stuk over de
rechtsgebruiken van Echt, uit het jaar 1477, lezen wij : „Item,
niemant en sal hout houwen, toch einre tied uitgescheiden, op
den Kyrsavent, dan soo mag ein jegelich nae den gueden alden
herkhommen, eyn voeder eycken holts haelen tot synen kersstock".
3. HET KERSTfEEST DER H. KATH. KERK. De Advent. De katholieke
Kerk herdenkt op het hoqge feest van Kerstmis de geboorte van haren
goddelijken Verlosser. Maar, opdat wij het geluk, dat ons door
Jezus' komst beschoren is, beter zouden beseffen, wil de Kerk,
dat wij ons, vóór het Kerstfeest, den voortijd, den tijd der verwachling herinneren. Om deze reden en tevens om ons aan te sporen
tot het voortbrengen van vruchten eener ware boetvaardigheid,
heeft de h. Kerk den Advent, of den tijd die het feest van de
komst des Heilanda voorafgaat, ingesteld.
De Gulden Mis. Het was echter voor het katholiek hart nog
niet genoeg, dat het met de oudvaders en de profeten naar den
Messias verzuchtte; het wilde ook nog zijn verlangen vereenigen
met de gezegendste onder alle vrouwen, die het vurigst van allen
Jezus geboorte had verbeid. Vandaar het gebruik, om, op den
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eersten der quatertemperdagen in den Advent, eene plechtige
mis, Maria ter eere, te vieren.
Deze mis wordt genoemd de Gulden Mis, omdat zij vroeger
met gulden letters in de Missalen was geschreven, ook wel de
,,Rorate-mis", omdat zij begint rnet de woorden: Rorate coeli. De
Gulden Mis wordt in den duisteren morgen gevierd, omdat dan de
zon van gerechtigheid nog niet voor het mensehdom is opgegaan.
Zij is échter wegens den luister en het licht, die in de kerk ten
toon gespreid worden, de voorsmaak van Kerstmis.
Op S. Barbara'sdag, den 4. December, snijdt men de zoogenaamde Barbara-takken, die op Kerstmis, den dag, waarop het
takje uit den wortel van Jesse ontsproot, zullen bloeien, üe h.
Barbara leefde in den ruwuten winter des Heidendoms en der
vervolging.
Op den 21. December, den kortsten dag van het jaar, is 't
St. Thomas-dag. Het kort daglicht herinnert ons aan de kleingeloovigheid des apostels, en aan het woord des Heeren ; //Zalig
zij, die gelooven en niet zien".
Te Weert worden op dien dag vader en moeder, ook wel de
schoolmeester door de kleinen buiten gesloten en om lekker
wederom binnengelaten. Q)
Eindelijk valt nog in deze donkere, lichtlooze dagen, namelijk op den laatsten dag vóór Kerstmis, de dag van onze
stamouders Adam en Eva, zoo dicht bij het hoog Kerstfeest gebracht om aan te duiden, hoe wegens den eersten Adam de tweede
zoo noodzakelijk werd.
Kerstnacht. Nog is het nacht, als reeds de huisvaders en huismoeders, bij het eerste teeken der klok (*) uit hun bed opstaan,

(1) Vroeger werd te VBDIOO aan de kinderen verteld, dat op st. Thomas-dag,
den 21. December, onder het O. L. Vrouwbeeld in den muur van de voormalige
9t. Jacobskerk, op den hoek vau het Hel- en Maasschriksel, een ond vrouwtje
peperkoek zat te «pinnen. Dat er kinderen zijn heen gezonden om er peperkoek
te halen, herinnert zich heden nog menig ondje.
H. U.
(2) Ta Echt bestaat bet gebruik, dat in de Eeratnaoht, de kloiken
van middernacht tot circa een unr geluid worden. Dit luiden noemt men
„de groote Pooze of Pauze". De denr der kerk moest er vroeger zoo lang
gesloten blijven, tot er iemand van de pachthoeve „de Diergaarde", het verst
afgelegen huis der parochie, was verschenen. Deze persoon bracht alsdan een langen
detinesttuik mede om gedarende het jaar, san een borstel gestoken zijnde, dé kerk
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de lichten ontsteken en de overige huisgenooten wekken. Men
verlaat dadelijk de huizen en gaat naar de kerk. De weg naar
Gods huis wordt verlicht door de maan en de sterren aan den
hemel, die van boven helder nederzien. De tempel en het altaar
stralen van licht, een teeken hoe Christus, het licht der wei'eld,
den nacht en de donkerheid doorschijnt. (STAUDENMAIER.)
Sedert de h. Franciscus van Assise in het jaar 1223, drie
jaren voor zijnen dood, eene kribbe tot viering van het Kerstfeest
oprichtte, heeft zich de vrOme gewoonte van soortgelijke kribben
te maken, met pauselijke goedkeuring, eerst in Italië, later in
Zuid-Duitschland en verder op zeer vele plaatsen, als bevallig kerkelijk schouwspel, het rein geestelijke van het feest beduidende, verspreid, terwijl de kerstboom met de daai'aan hangende
geschenken alsmede het feestmaal van den kerstnacht, meer het
zinnelijk element van het feest voorstellen.
Ook in Limburg worden hier en daar, vooral in kloosterkerken
en kapellen, smaakvolle kerstkribben opgericht. De Kerstboom is
hier onbekend, behalve in eenige Duitsche families.
Vroeger, alvorens te Gennep de Kerstnacht-mis begon, verwisselden de muzikanten hunne instrumenten, waardoor nu een wanklinkend charivari werd voortgebracht, dat geheel zinrijk den verwarden toestand der maatschappij bij de komst van Christus
voorstelde. Eene wijl daarna nam elk muzikant zijn eigen instrument weder en de zoetste akkoorden verwelkomden thans den
nieuwgeboren Heiland, den Prins van vrede. O

van Btof en rpiDnewebben te reiDigea of te „kuischen'*. Gemelde stok werd
„de k u i s c b " genoemd, en als DO de drager vao den stok aan de Echter kerkdeur was Terechenen, klopte hij driemaal met den atok op de denr en riep :
„Doontj oape de de&r,
„De kuea van den Deelgaard atuitj terve&r".
Nu hield de „groote Pooze^ op met Iniden, de deur werd van binnen geopend,
en de „kuea" trad het eerst binnen, gevolgd door de overige geloovigen en alsdan
begon de Kerstmis.
(<) Het volk meent, dat er een goed fruiljaar zal komen, als men in den
Kerstnacht eenen tak van eenen vruchtboom snydt, in eene kan met water
steekt en als die tak dan op Lichtmisdsg bloeit. Ook meent men, dat als men
op Kerstdag een zakje met granen mede naar de kerk neemt en op de vier hoogtijdJagen aan het pluimvee voedert, ze dan niets van den stoot- of roofvogel
te vreezen hebben.

-1?

-

De drie heilige Missen. Eenigen meenen dat paus Leo dit
voorrecht het eerst bepaald heeft; anderen leiden het af van
drie, op dit hoog feest te Rome gehouden processiën : 1. Naar
de kerk van de h. Maria de Meerdere; 2. Naar de h. Anastasiakerk (Anastasia was eene voorname Romeinsche weduwe en
werd in het jaar 300 te Rome voor het geloof verbrand), en 3.
Naar de st. Pieters-kerk.
Deze drie heilige missen herinneren ons aan de drievoudige
geboorte van het Woord Gods, van eeuvngheid uit God den Vader;
in den tijd uit de onbevlekte maagd Maria; en geestelijkerwijze in
eiken mensch, die in deze wereld komt.
Het kerstbroodjè van Geleen. Onze heidensche voorouders
bakten tijdens hun Joelfeest, groote koeken, Joelkoeken of deuvekaters genoemd, ter eere van hunnen zonnegod. Naar het
schijnt had het voormalig kerstbroodje van Geleen in Limburg
zijnen oorsprong aan dit gebak te danken.
Dit broodje werd
te Geleen, op Kerstdag, na de Vespers, door den koster
uit den kerktoren
aan de verzamelde jongelingschap van
Geleen, Lutterade en Krawinkel, toegeworpen,
nadat hij
het gedurende zes weken in den oven had laten hard worden,
en waartegen hij tot loon voor zijne moeite, in elk huis der
parochie een brood mocht ophalen.
Het behalen van dit
kerstbrood werd met moed en vuur betwist, terwijl de
overwinnaar, na oneindige pogingen daarvan meester geworden
zijnde, het boven zijn hoofd verhief en uitriep „kerstbrood, mijn
brood" en den titel van ^broodjeskoning" ontving. Dit gebruik is in 1843 afgeschaft. (»)
Te Stramproy, was het vroeger gebruikelijk dat op Kerstdag
in de kerk broodjes onder de kinderen werden geworpen.
Te Neeroeteren, in Belgisch Limburg, halen de kinderen op
den tweeden Kerstdag een broodje bij den molenaar.
Te Merkelbeek, Brunsum, Oirsbeek, gaan de kinderen op
den tweeden Kerstdag door het dorp en roepen „heio", waarop
hun appelen en noten worden toegeworpen. Te Schinveld gebeurt
dit op Allerheiligen-namiddag. Te Echt na de morgenschool van
st. Silvesterdag en te Roosteren op Nieuwjaarsdag. Dit gebruik
zinspeelt op de zegeningen, die de pas geboren Heiland, als een

(>; Zie Jog. AvsBEti. D> heerlijkheid Geleeo, b|, 73,
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klein kind in de wereld verschijnende, medebracht en stempelt
vooral de Kerstdagen tot kinderfeest.
Op si. Jansdag werd vroeger te Oirsbeek en wordt thans nog
te Munstei'geleen wijn gezegend ter eere van st. Jan, evangelist.
Men zegt, dat deze heilige, de lieveling van Jezus, eensdaags
eenen beker met wijn, die vergiftigd was, zegende, waarop het
vergift uit den beker spatte in de gedaante eener slang. 8t. Jan
vv'ordt veeltijds met eenen beker en eene slang daarboven
afgebeeld.
Op St. Siloesteravond en Nieuwjaarsdag wordt nog hier te lande
op vele plaatsen „nieuwjaar" geschoten, welk misbruik door de burgerlijke overheden wegens het rustverstorend en roekeloos omgaan
met schietgeweer, zeer vaak in onbedreven handen, wijselijk
wordt verboden. In den namiddag van den laatsten dag des
jaars vergadert de schooljeugd te Buggenum en te Nunhcm,
om gezamenlijk de huizen af te gaan, onder het zingen van
het eeuwenoud liedje:
/,Ich kwaam al aangeloupe,
leh saeg 't sé (zeer) rouke,
Ich saeg wal aan den aove wis
Det er get (iets) gebakken is.
Isser niks gebak ke,
Den gèft ene korf vol appele;
Is de korf te klein of te groot,
Den gèft mig ene volle schoot."
Meestal ontvangt dan elk kind eenen ring (soort krakeling),
terwijl er voor den grooten hoop ook wel appelen, peren, noten
en kastanjes te grabbel worden geworpen. Gaat het deoi kleinen
naar wensch, dan voegen zij nog, ter eere van de edelmoedige
geefster, deze twee slotverzen bij hun lied :
„Vrouw, vrouw gèft, det ge lang left,
Det ge riek en zalig wèrt."
Ging het hun niet naar wensch of werden ze met ledige handen
weggezonden, dan luidde het laatste vers ook wel eens:
Det uch 't hémd aan 't g . . . klèft.
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JANUARI.
Geen uurwerk van Geneve loopt zoo juist als de groote
wereldklok, waarvan de sterrenhemel het cijferblad en de zon
het hoofdrad is. Hoeveel duizenden jaren er ook reeds sinds
Adams tijden over de oude klok zijn weggerold, ze loopt en
wijst nog altoos even juist, even regelmatig.
Wanneer wij den eersten dag van Januari zien stralen, dan
heeft de wereldklok wederom eene reeks van 365 dagen
verder geteekeud, een jaar afgeseind, en met al zijn lief en leed
iu de urn van het verleden gedompeld.
Ik zal hier echter niet uitweiden over de wisselvalligheden
van het menschelijk leven ; eene kleine schets nochtans van de
maanden des jaars, die zooveel invloed op de natuur en het leven
hebben, mag den lezer tot eene niet onwelkome inleiding dienen
voor mijne beraamde aanteekeningen over Limburgsche feesten
en zeden.
Januari is veelal een grimmige kameraad en onheusche nieuwjaarebode. Hij is wel bepaald de norsche Bismarck, de hardvochtige rijkskanselier van den grijzen Winter-keizer en hij
doet de gestrengheid van zijnen meester naar alle kanten ondervinden.
De geheele natuur ligt als in eenen diepen tooverslaap.
Bosch en veld, berg en dal, boom en struik zijn in ijzeren
boeien geklonken; alle leven schijnt te hebben opc;ehouden.
Beken en sloten, meren en rivieren zijn met een gladden ijsspiegel bedekt en aan de dakgoten, pompen en kleine watervallen
kan men zich in de glinsterende ijsschilvers de heerlijkste tafereelen der vaak geroemde wonderkrochten verbeelden.
Hoe door en door koud ook het hart is van Januari, geheel
en al zonder warmte is het dan toch niet. Immers de verstaalde
korst der verkleumde aarde, alsdan met een sneeuwtapijt bedekt,
belet de warmte uit te stralen, die zaden, wortels, eieren en
poppen tegen den feilen vorst moet bewaren, 's Avonds is groote
verzameling om den gezelligen haard; over dag weergalmt de
slaghoudende dorschvlegel in de korenschuren. De jeugd rijdt
en glijdt op het ijs of werpt sneeuwballen, en menige jonge
bengel zou nu wel wenschen, dat het eeuwig Januari bleef
In het begin had het oud Romeinsch jaar slechts tien
maanden en het begon met Maart.
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Januari werd als de eerste maand van het jaar onderscheiden
door Numa Pompilius, den tweeden koning van Rome, toen hij
deze en de maand Februari aan het jaar van Komulus, den
stichter van Rome, toevoegde. Deze maand ontleent haren naam
van het Latijnsche Januarius, aldus genoemd ter eere van den
god Janus, dien de Romeinen in de grootste achting hielden. De
eerste maand van het jaar werd naar hem genoemd, niet alleen om
zijne vermaardheid in het beoordeelen van verleden zaken eu het
vooruitzien van toekomstige, maar ook omdat hij beschouwd
werd, als hoofdzakelijk met de zorg over het bewaken van de
poorten des hemels te zijn belast; vandaar dat hij met eenen
sleutel in de rechterhand werd voorgesteld. Vandaar ook kree?
elke Romeinsche deur of poort den naam van Janua.
Het standbeeld van Janus had twee aangezichten, het eene oud
om zijne ondervinding in het verledene aan te duiden, het andere
jong als een beeld van zijn betrachten voor de toekomst. Ook
beduidden deze twee gezichten vrede -en oorlog. Bij sommige gelegenheden werd hij met vier gezichten voorgesteld, zinspelende
op de vier jaargetijden. Hij werd voorts beschouwd als de
godheid van het jaar, en daarom afgebeeld zittende in het midden van twaalf altaren, om de verdeelLng van het jaar in twaalf
maanden aan te duiden. Bij die gelegenheid waren figuren op
zijne vingers gegraveerd, om de uitgestrektheid of het getal der
dagen aan te duiden, waarmede I^uma het jaar had vermeerderd.
Deze wijze en vredelievende vorst, de eer om het jaar te
openen aan Maart ontnemende, welke maand aan Mars, den
god des oorlogs was toegewijd, en ze aan den God Januarius
schenkende, poogde misschien zijn volk daardoor de weldaden van den vrede te doen gevoelen en te doen waardeeren boven
de voordeden, welke het uit den oorlog zou kunnen trekken;
maar hij werd ook hiertoe bewogen door zijn verlangen
om het jaar te beginnen met het tijdstip, waarop de
zon haren laagsten stand zou bereiken, en alzoo met deze lichtbron gelijken tred te houden, totdat zij haren loop zou voleind
hebben.
Karel de Groote noemde deze maand „Wintermaand", omdat gewoonlijk de grootste koude gedurende deze maand invalt.
De namen der maanden, die thans schier overal in gebruik
zijn, stammen uit het Latijn. Zij zijn echter voor ons Neder- en
floogduitschers
vreemd.
Wij hebben zelf zeer schoone en
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dichterlijke maand-namen, die Karel de Groote heeft opgegeven.
Bij de oude Germanen heette Januari ook Wolfs- en Thorsmaand; in de Franache omwenteling Nivöse of Sneeuwmaand.
Boerenspreekwoorden voor Januari. Gelijk Januari, zoo ook Juli.
De zeven eerste dagen des jaars zijn loerdagen ; het jaar regelt zich er
naar. In Januari veei regen en weinig sneeuv»', doet bergen, dalen
en boomen wee. Januari warm, dat God zich erbarm ! Is Januari zacht, dan krijgen lente en zomer veel groeiende kracht.
Nevel in Januari geeft een nat vroegjaar. In Januari weinig
water brengt veel wijn, veel water weinig wijn, of: is Januari
nat, leeg blijft het vat. In Januari veel regen brengt den vruchten
weinig zegen. In Januari veel regen maakt vette kerkhoven.
Met Driekoningen zijn de dagen een hanenschreeuw gelengd.
20. St. Fabiaan en st. Sebastiaan doen het sap in de bo6rnen gaau. 23.
St. Vincentius zonneschijn, brengt veel koren en ook veel wijn. 25.
St. Pauius-bekeering helder en klaar, doet hopen een goed jaar.
Nieuwjaarsdag. Te Rome moest ieder cliënt zijnen patroon
op dezen dag een geschenk overhandigen. Dit gebruik werd ook
door de oude Germanen gehuldigd. Vandaar het gebruik der
nieuwjaarsgeschenken vooral aan kinderen, dienstboden, vrienden
en goede klanten. Men begroet zich hier te lande op Nieuwjaarsdag alom met het compliment van den dag; „ik wensch
u een gelukzalig Nieuwjaar, met nog veel navolgende". Kan
zich de eene den anderen „verrassen" of „Nieuwjaar afwinnen",
d. i. het eerst of onverhoeds dezen kreet en wensch toevoegen,
dan moet de aldus verraste persoon de andere afbetalen, tracteeren of wel met een geschenk of fooitje gelukkig maken. In het
schrikkeljaar, zegt men, moet het omgekeerde plaats hebben.
Het gebruik met Nieuwjaarsdag bezoeken te brengen aan
bloedverwanten, bevriende personen, goede kennissen of overheidspersonen is hier te lande zeer in zwang.
De kinderen schrijven op hun elf-en-dertigste hunne nieuwjaarsbrieven, aan vader en moeder, grootvader en grootmoeder,
oom en tante. Van elkander verwijderde vrienden zenden
elkander hunne visitekaartjes.
Reeds de h. Eligius (Vita s. E l . a s. O w e n o , pars ii, 15) en
ook de h. Bonifacius waarschuwden de Christenen tegen de
heidensche misbruiken van den 1. Januari, bijzonder tegen de
nieuwjaarsgeschenken Strenoe (van daar het Fransch „étrennes"),
en het alsdan maken van beeldjes in den vorm van man-
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nen, vrouwen of harten, enz.; ook tegen het bijgeloof, uit
het wel of kwalijk bakken der nieuwjaarskoeken, zich een voordeelig of onvoordeelig nieuw jaar te beloven.
Op verscheidene plaatsen in Limburg worden nog nieuwjaarskoeken lang en plat van vorm gebakken.
Te Buggenum bestaat nog het gebruik, dat de kasteleins de
gasten die in den namiddag of op den avond van den eersten
dag des jaars hunne herberg bezoeken twee groote krakelingen,
zoogenaamde nieuwjaarsringen, een gebak van tarwemeel, in den
vorm eener 8 als nieuwjaarsgeschenk geven.
Te Baarloo geeft de kastelein des morgens aan zijne bezoekers een klein gebak ter grootte van een rijksdaalder bij den
borrel; zoo ook vroeger te Venloo een zoogenaamde kroon, van
speculatie, groot omtrent 7 c.M. in diameter.
Nieuwjaarswensch: God moog' geven, liefde in 't leven, moed
in 't lijden, troost in 't scheiden.
Driekoningen-dag. Het eenvoudig familie-gastmaal op dezen
feestdag dient tot herinnering aan ;,de bruiloft te Cana", wier
gedachtenis ook op dezen dag gevierd wordt.
Het gebruik van eenen koning te kiezen door eene boon,
zegt HuNGAEi, Kerstklokje 11, bl. 289, heeft stellig zijnen oorsprong niet in het Christendom, maar is een overblijfsel uit de
heidensche saturnaliën. Men koos te Rome, bij gelegenheid dier
feesten, tot herinnering aan de tijden van volslagen gelijkheid,
eenen feestkoning bij het lot, door het trekken eener boon uit
eene wan. Was de boon-koning bij toeval een slaaf, zoo was
zijn heer verplicht dezen koning van één dag te bedienen.
Ook was het aan onze Germaansche voorouders verboden
tijdens de dertien Joeldagen boonen te eten. Vandaar de vreugde,
als de verboden vrucht in een feeetkoek geborgen, met den
dertienden dag wederom te voorschijn kwam en haren gelukkigen
bezitter tot een kortstondigen familie-koning stempelde. Het
gebruik is ook in Limburg in zwang, en de heer ECEEVISSE
heeft een dusdanig partijtje in zijne//Bokkenrijders" beschreven.
Ook worden de koning, koningin en hofhouding hier en daar
door briefjes gekozen. Te Nunhem en elders door het verdeden
der kaarten; hartenkoning was koning, hartendame koningin.
Men noemt //Godsportie" het stuk van den koningskoek, dat
voor den arme wordt bestemd.
Te Weert bestond in 1840 nog het gebruik dat op b,
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DriekoDingen-avond, drie misdienaars in hun koorgewjiad, met
eene ster, lantaarn, proviandkorf en geldbuidel van huis tot huis geschenken gingen ophalen, onder het zingen van het volgend refrein:
Op eenen Driekoningen-aTond,
Op eenen Driekoningen-dag,
Zat Maria Magdalena
Op onze lievenheertjes graf.
Sterre, sterre, blijf stille staan.
Laat ons mee naar Betlehera gaan;
Betlehem is een schoone stad.
Waar Maria met het kindje zat. (')
Volgens Vener. Beda, wordt koning Melchior voorgesteld met
wit haar en langen baard; hij offerde aan het kindje Jezus,
zijnen Heer en Koning, goud; Caspar als een jongeling, bloeiend
van gelaat en. zonder baard , hij eerde het goddelijk Kindje als
zijnen God, door wierook, hetgeen der goddelijke Majesteit rechtstreeks past; Balthasar, donker van gelaat en baardig, beleed
door zijn offer van mirrhe den marteldood van Christus.
Verloren Maandag. De Maandag na Driekoningen, dat is, na
den laatsfen dag der voormalige heidensche dertien Joeldagen,
werd door onze Germaansche voorvaderen als een ongeluksdag
betracht. In Rusland houdt men den Maandag algemeen voor
eenen ongeluksdag. Deze dag wordt hier in Nederland ook nog
koperen, kopperen, gekke en raasmaandag genoemd, wellicht
wegens het fooitje kopergeld, dat op dien dag aan de rondgaande
dienstboden en sjouwers wordt uitgereikt. Ook wordt hij koppeltjesmaandag genoemd, wegens het bijeenkomen van het gemeene
volk, dat zich dan nog over het ingevallen nieuwjaar vroolijk
maakte. Anderen noemen hem koppel maandag, wijl op dien dag
vroeger de huwelijken zouden gesloten zijn. Koppermaandag
wordt ook wel afgeleid van coppe, kop of drinknap, welke op
vToolijke feesten placht gebruikt te worden. Het was op dezen
dag. dat sommige gilden gewoon waren zich onderling vroolijk
te maken. Men noemde dit kopperen, elkander den kop toebrengen en de gildebroeders heetten „kopperkens". Op de jaarmarkt te Groningen viert men nog een kopjesmaandag.
(') Zie dit lied bij HOFFMAN en 'WiLLEMg, Oud-Nederl. en Vlaamsche
liederen, bl. 437, ook in ALB. THIJM, VolkBalmanak voor Nederl. Katholieken, 1870, bl. 180.

