
Kermissen te Rosmeer 

 

In Rosmeer waren er vroeger 4 kermissen, nu nog 2. 

1ste kermis: 1ste zondag na Driekoningen (‘Zwarte Koning’). Deze kermis hield verband met het 

jaargeding dat op die dag gehouden werd.  

*Volgens dorpsgenoot Leonard Vrancken is deze kermis afgeschaft in de jaren 50 van de vorige eeuw. 

2de kermis: 1ste zondag van mei. Ontstaan ten gevolge van de grote begankenis ter ere van de H. 

Bertilia. 

3de kermis: 1ste zondag van september. Ter gelegenheid van het feest van de kerkwijding (sinds 6 

september 1855). Ook haanetenskermis genoemd, vanwege het haankappen, op maandag of dinsdag. 

*Over de kerkwijding van 6 september 1855 en kermis schreef pastoor Raymond Vanlessen (nu 

pastoor op rust) in het heemtijdschrift ‘Ons dorp Rosmeer’, Jaargang 3 – nr. 6 – 15 december 2001 

(pag. 4), het volgende: 

‘De kerkwijding brengt de kermis (kerk-mis) mee: het is de plechtige herdenking van de wijding van het 

Godshuis. Dit ging ook gepaard met feestelijkheden buiten de kerk. Het was immers een vreugdevolle 

herdenking. Daarom wordt er elk jaar op de eerste zondag van september kermis gevierd in Rosmeer.’  

*Volgens Leonard Vrancken was tijdens de mei-kermis ‘alles inbegrepen’, qua eten: fricandellen, 

konijn, haan, taart. ‘Op de Drinkpoel’ (op de hoek van het Monnikenhof / Kerkstraat) stond het vol met 

kermiskraampjes, alsook aan het begin van de Smisstraat (nu Bosstraat).  

Opm.: nu staat de kermis (nog maar enkele attracties) op het dorpsplein, tegenover de kerk. Vroeger 

stond daar een oude boerderij. 

*François Staeren (zijn ouders hadden vroeger een café in de Korenstraat, nu Rosmeerstraat, met een 

kegelbaan) bezorgde ons nog volgende gegevens over de septemberkermis:  

- In de jaren 50 van de vorige eeuw werd op kermiszondag, voor de mensen van Rosmeer, een 

wielerkoers gereden met een gewone fiets met extra fijne banden. 

- Op kermismaandag werd er een zielendienst gehouden voor de overledenen.  

- In Rosmeer waren er 3 kegelbanen. 

- Tijdens de maandagkermis deed de Fanfare “Eer en Deugd” (nu Koninklijke Harmonie) haar rondrit 

in ieder café (gebeurt nu nog). 

- Het haankappen deed men met een blinddoek op. 

- Vroeger werd er ook een Kapitein gekozen door het jongvolk. 

- Als kermiskost aten ze: kroketten, vidé, hanenbillen, vlaai. 

4de kermis: 1ste zondag van november. Deze kermis is volgens ‘De Bilsenaar’ afgeschaft op 18/10/1925. 

 

 



*In het voormalige week- en aankondigingsblad ‘De Bilsenaar’ vonden we chronologisch 

onderstaande berichten over kermissen in Rosmeer terug: 

 

02/05/1891: Feest H. Bertilia – Van oudsher is de gemeente Rosmeer beroemd door den toeloop van 

geloovigen, die in de eerste dagen, en bijzonder op den eersten Zondag van Mei, er de heilige Bertilia 

gaan vereeren. Dit jaar zal het feest van de 1e Zondag van Mei, nog belangrijker zijn dan de vorige 

jaren, daar er, naast de godsdienstige aantrekkelijkheid van het feest der H. Bertilia, eene meer 

wereldsche aantrekkelijkheid zal zijn. Eene Societeit van Luik, zal er, twee tooneelvertooningen komen 

geven. Eene na de hoogmis, om half een uur, de andere na het lof, om 4 uren. Op de eerste vertooning 

zal men, naast eenige muziekstukken en kluchtliederen opvoeren: ‘Een varken met twee hespen’, 

kluchtspel in een bedrijf; op de tweede vertooning: ‘Het bezoek van Keizer Karel’, kluchtspel in 3 

bedrijven. Eene Comedie, nog al eene zeldzaamheid zijnde in Rosmeer, zoo denken wij dat de 

aankondiging van dit feest eene massa volk van de omstreken naar Rosmeer zal lokken. Het is dank 

bijzonder aan de bemoeiingen van den heer Pastoor van Rosmeer dat dit schoone feest er zal plaats 

grijpen. Ook denken wij dat de gansche bevolking er hem erkentelijk zal voor zijn. 

 

29/04/1893: Reclame - Kegelwedstrijd – Op Zondag 7 mei, eerste kermisdag, zal te Rosmeer een 

gezond en goed gewold melkgevend schaap uit te kegelen zijn; bij Jean Boussier rustend onderwijzer. 

Indien het zondags niet plaats zoude hebben, dan zal het ’s maandags of dinsdags zijn. De inzet-prijs 

enz, zal als dan voorgelezen worden. 

 

28/10/1893: Reclame - Ter gelegenheid der kermis te Rosmeer, op zondag 5 November, bij L. LOYENS, 

GROTE CONCOURS voor de liefhebbers van de CARABIJN, gevolgd door VOLKSSPELEN, zooals 

zakloopen, mastklimmen, haankappen, gansdraaien; - ’s Avonds verlichting op vele plaatsen. 

 

29/06/1895: De ongelukkige man die hier zoo onbarmartiglijk werd geslagen ter gelegenheid van het 

meifeest dezer parochie, door een uitgelatene wilde bende, is jongstleden Zondag ten gevolge zijner 

wonden overleden. Zijne arme weduwe die voor een veertien dagen het licht aan een eerste kindje 

schonk, is ook al niet best te pas. Hopen wij dat de plichtigen hunne straf niet zullen ontgaan. 

 

18/11/1899: Onze kermis is dit jaar buitengewoon schoon verloopen. Buiten eene kleine 

schermutseling tusschen twee jonge gasten is de orde niet het minst verstoord geworden. Verleden 

maandag hebben wij een kapitein van het jonge volk ingehuldigd namelijk den heer Jacobus Langen. 

En stoet ruiters ferm uitgedoscht met de voiture van Noelmans Pieter schoon versierd haalde hem af 

te Mopertingen aan het café Bellen. Onder het daveren van het kanon kwam de prachtige stoet ons 

dorp ingereden tot aan de herberg Meers alwaar een ferme toespraak, door Math. Boelen tot den 

kapitein werd gericht, welke in eenige aandoenlijke woorden bedankte voor de eer hem aangedaan, en 

dat hij in ’t vervolg zou zorgen om de eendracht in ons dorp te bewaren. Een donder van toejuichingen 

en een herhaald geroep: Leve onze kapitein, beantwoordde deze schoone woorden, waarna een flink 

glas op de gezondheid van onzen bevelhebber werd geledigd. LEVE JACOBUS LANGEN, onzen nieuwen 

kapitein. 

 



26/04/1902: Verleden zondag had hier de plechtige begankenis plaats ter eere van de H. Bertilia, en 

terzelfder tijd ook vierde men de Meikermis. Dit feest is buitengewoon goed gelukt, dank zij het lieve 

lenteweder. De gulde zon schitterde van in den vroegen morgen, en verspreidde eene weldoende 

warmte. Door zulk een prachtig weer begunstigd, kon het niet anders of ons dorpken moest krioelen 

van de vreemdelingen. Honderden bedevaarders kwamen van heinde en ver naar het bevoorrecht oord 

der lieve H. Bertilia, deels om hunne dankbaarheid lucht te geven, deels om nieuwe gunstendoor hare 

machtige voorspraak te bekomen. In de kerk, waar de beelden der H. Maagd en der H. Bertilia op een 

prachtig altaar prijkten, versierd met de geurigste bloemen en prachtigste sieraadplanten, verdrong 

men zich letterlijk. De plechtige Hoogmis werd gezongen door den Z. E. Pater van Reckheim die ook de 

feestrede der H. Bertilia hield. Geheel den dag door wemelde het van vreemdelingen door de straten 

des dorps, en niettegenstaande de drukke menigte liep den eersten dag der kermis in de beste orde af, 

ook de andere dagen zijn rustig en vreugdevol voorbijgegaan. Iedereen was dan ook ten zeerste 

voldaan, maar vooral de herbergiers, die gedurig in de weer waren om hunne talrijke klanten te 

bedienen. Naar men zegt, is de toeloop verscheidene jaren niet meer zoo groot geweest als wel dit jaar. 

Sprekend bewijs dat de H. Bertilia tot in de verste plaatsen gekend is, en vele gunsten, zoo geestelijke 

als tijdelijke, door hare machtige voorspraak bekomen worden. 

 

29/11/1902: Verleden kermis-zondag avond ontstond ten herberge van Willem Meers, twist tusschen 

de genaamde G. en S. waarop onmiddellijk mr. Boelen rechtstond, om de twisters tot bedaren te 

brengen, doch onmiddellijk sloegen partijgangers van dien twist, Boelen op het hoofs met zulke 

vreeselijke wapens, dat hij aanstonds dokter’s hulp noodig had, en verscheidene dagen is moeten te 

bed blijven. Zijn toestand is thans hoogst voldoende. In die vechtpartij heeft niets bestaan van 

broedertwist en broederslagen, zooals sommige bladen ten onrechte hebben vermeld. 

 

19/11/1904: Onze groote kermis liep goed van stapel. Druk bezocht door jongelingen uit de naburige 

gemeenten is de rust niet het minst gestoord geworden. De grootste kermispret voor onze schoone 

jonge meisjes was wel den velocarousel alhier geplaatst langs de zavelkuil van Laurens Meers. Menig 

smeekend lonkje kon men er ontwaren, wat moest beduiden: “leidt mij ten fiets!”; welke lonkjes (’t zij 

gezegd ter eere van onze jongelingen) dan ook goed zijn beantwoord geworden, want ’s avonds zongen 

allen in koor: “allemaal op een fiets”. Er verdient nog gemeld te worden dat er daags voor de kermis 

vier paartjes in ’t huwelijksbootje zijn gestapt wat veel heeft bijgedragen tot de algemene 

kermisvreugde. 

 

24/10/1925: Gezien wij te Rosmeer 4 kermissen per jaar hadden, heeft de gemeenteraad in zijne zitting 

van 18 oktober laatstleden besloten de aanstaande novemberkermis af te schaffen. De inwoners zijn 

er, op enkele na, zeer tevreden over. 

 

02/05/1935: Meikermis – Ter gelegenheid van de begankenis ter eere van de H. Bertilia op de eersten 

Zondag van mei viert Rosmeer zijne Meikermis, de eerste in gansch de streek. Telkenjare komen uit den 

ganschen omtrek en ook uit het Walenland de talrijke vereerders van deze geliefde volksheilige hulp en 

bijstand afsmeeken. Bij de Walen is dit oud kristelijk gebruik echter erg verbasterd. Velen komen alhier 

denheiligen “Saint Rosmeer” vereeren. Dat zulks vooral in vroegere tijden soms nogal luidruchtig 

toeging. 



 

25/04/1936: Meikermis – Den eersten Zondag van Mei vieren wij onze groote Meikermis. Na de 

godsdienstige plechtigheden, welke veel vreemdelingen naar ons dorp zal trekken, vangt zij aan. Tal 

van vermakelijkheden en kramen hebben reeds van nu af om een goed plaatsje verzocht. In den 

namiddag geeft onze fanfare “Eer en deugd” een muziekfeest waaraan verscheidene maatschappijen 

uit de omliggende hunne medewerking verleenen. ’s Maandags zal de Juniorskoers weer tal van 

liefhebbers naar ons sportief dorpje lokken, en als ’s avonds de lokale ‘As‘ Staeren (Jan Staeren was een 

succesvol wielrenner in de jaren dertig van de vorige eeuw) voor de tweede maal in zijn geboortedorp 

als eerste der juniors over de aankomstlijn zal gebold zijn, dan zal de vreugde ten top stijgen. 

 

05/09/1936: Koers voor Onafhankelijken – Op Zondag 6 september om 1 uur jaarlijkse groote kermis 

velokoers voor Onafhankelijken. Groote prijs Atlas-Bieren, Eereprijs Sigaretten Belga, ingericht door de 

plaatselijke Wieler- en Supportersclub, met steun der brouwerijen Atlas, Haecht, Edelquel, 

Vandenheuvel, Xlles, Wielemans, Vivegnis; limonaden Vanlessen, Luik; Vos, Riemst; Michaux, Glons; 

Likeuren Marres, Vroenhoven; rijwielen Saphir, Bristol en The Royalty; klakken City Sport; bananen 

Fyffes; radio’s D.B.R.; handelaars en neringdoeners van de gemeente en omliggende, het dagblad Het 

Belang en Sportwereld en de tabakken Van der Elst. 4.500 fr. Prijzen en veel premies. N.B. De renners 

woonachtig buiten de provincie Limburg, die niet tijdig per spoor te Rosmeer kunnen zijn, of moeilijk 

denzelfden dag naar huis kunnen geraken, krijgen op aanvraag nachtverblijf. 

 

23/04/1938: Meikermis – Zondag aanstaande vieren wij onze meikermis. Van heinde en verre komen 

die dag de bedevaarders naar ons vermaard heiligdom om hulp en troost af te smeeken. ’s Namiddags 

zal voor de sportliefhebbers vollen bak zijn, want het kampioenschap voor Onafhankelijken zal gereden 

worden. 

  



*Wijlen G.V. Lux (schoolhoofd te Rosmeer) schreef in het tijdschrift ‘Limburg’: deel 23; 1941-1942; 

blz. 98-101, een bijdrage over ‘Oude Feesten te Rosmeer’. Over de kermissen schreef hij volgende 

gegevens: 

- ’s Zondags na Driekoningen werd altoos <zwarte koning> gevierd. De oorsprong van dit feest, dat 

tegenwoordig nog zeer in voege is, is onbekend. Alle familieleden keerden dien dag naar huis terug. 

Gedurende den ganschen nacht werd er buitenmate gedronken. 

- Op den 1ste Zondag van mei wordt nog immer Meikermis gevierd. Van oudsher werd ze druk bezocht 

doo de jonkheid uit het omliggende. De oorsprong er van is onbekend, nochtans mag men aannemen, 

dat ze de voortzetting is van de heidensche volksfeesten, die op 1 Mei plaats grepen, ter gelegenheid 

van de aankomende lente, wanneer men vuren aanlegde waarrond men danste. 

- De Septemberkermis, die thans nog bestaat, dagteekent van de plechtige kerkwijding die den 6e 

September 1855 plaats had. Gewoonlijk ging de kerkwijding gepaard met grootsche feestelijkheden, 

die in latere tijden zijn blijven voortleven. De Septemberkermis word geheeten <haantjeskermis>. 

Vroeger was het op kermismaandag of -dinsdag altijd <haankappes>. In een bodemlooze mand werd 

aan een touw een dode haangehangen met den kop omlaag. Geblinddoekte meisjes en jonge vrouwen 

werden eenige malen rondgedraaid en zochten vervolgens al tastend met een sabel naar de plaats 

waar zij stop zouden houden om hun slag te slaan. 

Een ander gebruik dat op Dinsdag van de kermis zijn ingang gevonden had was het begraven van <Jan 

Krediet>. Enige jonge lui maakten een strooman, die op een kruiwagen rond het dorp gevaren werd. 

Alle herbergen werden aangedaan en in de laatste werd <Jan> verbrand. 

- De kermis op den eerste Zondag na Allerheiligen werd voor eenige jaren afgeschaft (in 1925). Bij vóór- 

en nakermis werd er ruw geleefd en veel gedronken. 

 

*’Poets wederom poets’ – kermisanekdote verteld door wijlen Laurens Meers (Bosstraat), na een 

repetitie in de harmoniezaal in 2002. Gepubliceerd in heemtijdschrift ‘Ons dorp Rosmeer’ – Jaargang 5 

– nr. 1 – 15 maart 2003.  

Het ‘aat bienke’ (Nicolas Meertens, grootvader van bestuurslid Jaak Meertens) was kooien aan het 

hoeden aan de Nereweg. Laurens Meers (Rao van Merkes Rénder en Nielkes An) hoedde zijn koeien 

aan ‘Boj hoag’. Op een dag smeerde Rao de steel van de dikke hamer van Nicolas meertens in met 

koeienstront. Deze hamer was nodig om de ‘teijer’ van de koeien vast te kloppen, zodat ze op één plaats 

bleven grazen. Nicolas Meertens zat onder zijn gerstenstrooien afdakje (uit de wind en uit de regen) te 

wachten om zijn koeien te verplaatsen. Hij nam zijn hamer op en natuurlijk zaten zijn handen onder de 

koeienstront. Met de daaropvolgende kermis kegelde Rao bij de ‘Gard’ in de Kerkstraat. De kegelbaan 

was aldaar zeer moeilijk en door de gebruikte techniek speelde Rae de teen van zijn rechterschoen 

kapot. Hij bracht zijn schoen binnen bij de schoenmaker, Nicolas Meertens en die zou de schoen van 

Rao herstellen. Na enkele weken met de herstelde schoen rondgelopen te hebben stelde de moeder van 

Rao vast dat de teen van de rechterschoen moeilijk op te blinken was. Ze bekeek de schoen van dichtbij 

en … Wat was gebeurd? Nicolas Meertens had het binnenleer aan de buitenzijde gezet in plaats van 

het mooi gelooide buitenleer. Van poets weder poets gesproken. 

 

 

 



 

 












