kreeg je een prulletje als prijs.

(2 eurocent). Als je de ring rond de ﬂessenhals kon gooien

grond en dan verkocht ze vier houten ringen voor één frank

spel om te gooien. Ze zette tien lege azijnﬂessen op de

ze ballonnen in allerlei kleuren en vormen. Later had ze een

Fien had niet veel plaats nodig op de kermis. Eerst verkocht

voorkomen had ze een hart van goud.

met haar gezin in een woonwagen en ondanks haar

voorschoot en praatte met een rauwe stem. Fien woonde

uit, had zwarte haren, droeg altijd een zwarte satijnen

vredestijd, was Fien Spek. Ze zag er een bazige vrouw

Wie er altijd was op haast elke kermis, in oorlogs- én in

grootmoeder van Charel was Speck.

die ‘Charel Spek’ genoemd werd. De familienaam van de

bijnaam te danken aan haar echtgenoot Charel Clymans,

Josephine Smets (1902-1970), alias ‘Fien Spek’, had haar

Haar kermisfriet smaakte beter dan elke andere friet.

Fien Spek was een bekend ﬁguur op de Sinksenfoor.

koordjetrekspel, een snoepkraam…

vissersspel, een paardenmolen, een schietkraam, een

Ze stonden op de kermissen met een schommel, een

Het kermisbloed zat ook in de kinderen van Fien.

werpen met haar zelfgemaakte stoﬀen ballen.

opgestapeld in piramidevorm die je moest proberen om te

Achter in de kraam stonden op een plank lege blikjes

Nog later had ze een kraam om blikjes omver te gooien.

“Victor de crèmeman” kwam jarenlang naar de Eisdense Cité. Vittorio Simoni, de
overgrootvader van acteur Matteo Simoni, kwam in 1924 vanuit Italië naar de Eisdense
mijn. Hij werkte 10 jaar in de mijnen, nadien nam hij een nieuwe start met een
kruidenierszaak en zijn ijsverkoop.
Hij had niet alleen op de Eisdense kermissen zijn vaste standplaats. Ook aan de ingang
van de mijn, aan de schoolpoorten, aan de aankomstlijn van wielerwedstrijden en bij
zomerse festiviteiten was hij aanwezig.

Menselijke afwijkingen zag je vroeger veel op de kermissen. Jozef Leenders van
Stokkem was 2,38 meter groot. Hij stond bekend als de Reus van België.
Na drie weken in het leger werd hij afgekeurd. Hij kwam zo in het circus terecht, want
hij vond nergens anders werk. Als attractie trok hij in de zomer het land door, samen
met de kleinste vrouw van het land.
Het bezoek van de Reus van België trok veel toeschouwers. De grootste mannen
kwamen zijn hoed passen. Die viel tot over hun oren!
Zijn neef kon als kleuter met zijn driewieler tussen de benen van Jef rijden. Hij was niet
alleen heel groot, maar ook heel sterk. Dat toonde hij door met tonnen bier en zakken
aardappelen te heﬀen.

Vroeger (tot rond 1940) draaiden een paar dagen voor de kermis de bakovens op volle
toeren. De vlaaien werden gebakken in het ‘bakkes’ of ‘bakhuis’, een gemetselde oven
die naast de woning stond en met ‘takkenbossen’ werd opgestookt.
De vlaaien, taarten en ander zoet gebak, stonden in de kelder “op de plank” klaar
voor de kermis. Vroeger was een kermis alleen geslaagd als je tijdens de kermisdagen
“goed, veel en lekker gesmuld en gedronken had”.

‘Mikken’ waren witte broden en waren vroeger een statussymbool. Wit brood werd
gegeten door het ‘sjieke’ volk. Enkel bij de kermis at het ‘gewone’ volk mikken.
Het was een echte feestdag!
Vroeger was het de gewoonte om de dag voor de kermis afspraken te maken met de
bakker. De meeste mensen hadden geen oven dus werd alles in de oven van de bakker
gebakken.
De vlaaien gingen eerst in de oven. Die waren snel klaar. Daarna het brood want dat
moest langer bakken. Als die klaar waren gingen de mensen ze met de ﬁets of de
kruiwagen halen. Ze namen soms wel 8 tot 11 taarten en enkele mikken mee!
De volgende dag, zondag, kwamen alle tantes en nonkels op ‘de koﬃe’.

Tijdens de kermisperiode stond regelmatig gans op het menu. Na het eten dronk men
soms een ‘Sint-Lambertusdrepke’, een plaatselijk digestiefje.
Vroeger was gans het favoriet gerecht op feestdagen. In juni werden de ganzen
geslacht om een goede oogst te vragen.
Het dier kreeg op voorhand heel veel karnemelk en maïsmeel te eten. Zo werd het
vlees mooi wit.
Het geven van een vette gans was ook een teken van trouw. Ganzen stonden toen
bekend als trouwe wakers.
Het Sint-Lambertusdrèpke werd vooral gedronken als digestief. In 1644 werd al
geschreven dat de gebruikte kruiden goed waren voor maagproblemen. Ook in de
keuken kan het gebruikt worden om zware gerechten verteerbaar te maken en ze een
eigen accent te geven.
Hasselaren plukten eind augustus en begin september kruiden. Ze lieten die op jenever
trekken tot de feestdag van de Heilige Lambertus (17 september). Dan werd de drank
geproefd en klaargemaakt om te drinken bij Hasselt - kermis.

jaren 1920 de komst van het danspaleis, waar wel
eens dingen gebeurden die de pastoor liever niet zag
gebeuren… Veel jonge mensen leerden hun lief kennen
in het danssalon. Het was dan ook verboden terrein

gemengd met parfum gestrooid. Rond de dansvloer

had je 18 hokjes. Tussen deze hokjes stonden

spiegels. In elk hokje stond een tafel en konden

8 mensen zitten.

vervangen door een orkest.

van de inkom stond een orgel. Later werd deze

De bezoekers betaalden ‘dansgeld’. Aan de overkant

Zo zag de pastoor van Sint-Huibrechts-Lille in de

Die was zo glad als een spiegel. Hierop werd zaagmeel

voor kinderen.

“Satan is door de hellepoort Lille binnengevaren”.

In het midden van de tent lag een eiken dansvloer.

hiermee hielpen kregen soms een gratis ritje.

in beweging gebracht worden. Kermisgangers die

personen. De reuzenschommel moest met mankracht

reuzenschommel met houten banken voor 20 tot 30

een blikvanger van de kermis. Het was een houten

“De Lustige Wieg” was voor de Tweede Wereldoorlog

rand naar de durvers. Ze reden rakelings naast elkaar
tegen heel hoge snelheid!
Op het podium voor de houten piste stond een motor
op rollen. Om de aandacht van het publiek te trekken
stapte een van de “motoristen” op de motor en liet zijn

attractie. In deze houten toren startte op de bodem

een man op een motor. Hij reed steeds sneller en

hoger tegen de houten wand. Soms startte een 2de

“motorist” en die draaide dan in tegengestelde richting

tegen die houten muur.

bewondering toe!

op de motor of deed een handstand. Iedereen keek vol

machine op volle toeren draaien. Hij ging rechtstaan

Het publiek keek voorover gebogen van op de hoogste

De muur der dood was in de jaren 1950 een geweldige

Trek mich ens oan menne baard

En de sus zei zo haard

Doa was toch alles jus

Dan kom ich tot bij Sus

REFREIN

Dieje dronk niks als Trip lesec

Doa zaat Fons Lesec

Deije kaﬀe is kadei

Toen kwaam ich bij be ‘josewei

Soms drei weke langk

Doa goan ze goe op gank

Doa goan ze beteen op zwier

En in Heks es toch plezeir

REFREIN:

Doa zag ich Djef Vanklay al in zen ezelkèr

Al op me gemoak

Ich kwaam van Broekom oaf

Blef doa me uw poote de vanaaf

Hij zet toen zo haard

En dronk de heil kletske oat

En hed dje drop gelet

Murige hang ich mich up

En doar Hankens Jang

REFREIN

REFREIN

Toen riep hij haardop

Doa wast altijd stil
Dieje ha van niemand ni bang

De magere was weir zot

Dan koum ich to bij Roppe
Dan kwaam ich bij Matil

REFREIN

REFREIN

Doa koum ene van ateroat

Dieje schoot al in colère
Wa constenceke tege uch zeit

Doa stonte ze in de rang

Dan kum ich bij Meule Jang
Toen kwaam ich bij Dupain

REFREIN

REFREIN

En Bère rup zo haard

Doa was de witte kloek
Blef van menne baard

Doa Hong e stuk saucisse

Dan kum ich bij Louisse
Dan kom ich op den hoek

REFREIN

origineel.

ontstaan, maar volgens Kamiel is deze versie het

gingen. In de loop der tijd zijn er veel variaties

dit lied tijdens de kermis als ze van café tot café

geleden veel gezongen in Heers. De mannen zongen

Dit lied is een echt kroegenlied. Het werd 80 jaar

https://www.youtube.com/watch?v=IHbyBykUos4

gezongen en verteld door Kamiel Baldewijns:

De reddelberg was wel echt een heel speciale attractie. Grote kinderen kochten zich
voor een paar frank kaartjes. Ze kregen een kussentje en liepen via de trappen naar
boven. Ze plaatsen hun kussentje onder hun zitvlak en dan schoven ze in volle vaart
naar beneden.
Het gebeurde regelmatig dat kinderen zonder kussentje naar beneden schoven.
Ze hoopten dan dat hun nieuwe kermisbroek niet kapot ging.

Later ging men ook ringsteken op de ﬁets.

paal, af te rukken. Dat vereist precisiewerk.

Hiermee probeer je een kleine ring, hangend aan een

Oorspronkelijk zat je op een paard met een lange stok.

Ringsteken in den draf was heel bijzonder.

kermisgeschenk.

Ze bonden die dan netjes rond hun pols als een laatste

einde van de kermis een ballon van hun ouders.

aan een stok. De kinderen kregen meestal op het

ook bij de kermis. Hij had een enorme ballonnenruiker

Gekleurde ballonnen van de ballonnenverkoper horen

grootste afstand had afgelegd.

een prijs klaar voor de eigenaar van de ballon die de

de ballon vond en het kaartje terugstuurde, lag er

gehangen. De ballon werd opgelaten en als iemand

ballon. Daaraan werd een naam- en adreskaartje

Bij ballonwedstrijden kreeg iedere deelnemer een

kermismaandag of- dinsdag.

Dergelijke koersen vonden meestal plaats op

ronderenners: Coppi, Bartali, Ockers, Schotte enz.

van een naamplaat met de namen van bekende

De ﬁetsen werden meestal genummerd of voorzien

kleren.

verhoogd stuur of de coureurs verkleden zich in gekke

voorwiel en een groot achterwiel, ﬁetsen met een

in elkaar geknutselde ﬁetsen: ﬁetsen met een klein

De gekke ﬁetsenkoers werd gereden met allerlei zelf

Een aardewerken bloempot wordt in de grond ingegraven. De getrouwde mannen
proberen om geblinddoekt met een ijzeren vlegel de bloempot stuk te slaan.
Een vlegel werd vroeger gebruikt om te dorsen (de graankorrels uit de rijpe aar
verwijderen). Wie de bloempot breekt, heeft het spel gewonnen.
Waarom deze traditie konijndorsen heet, weet niemand. Het is niet zo dat er vroeger
een konijn werd gebruikt in plaats van een bloempot.

haan werd gestolen en gedood. Daarom hebben ze

met een sabel een haan zijn kop er af te slaan.

haan en wordt nu gekocht bij een handelaar. Na het
haanslaan wordt het dier ook opgegeten.
In andere gemeenten organiseren ze iets gelijkaardig,
maar dan met een gans. Ze noemen het daar
ganskoppen.

bodemloze mand. De deelnemers proberen om beurt

de kop te kappen terwijl ze geblinddoekt zijn.

In Zussen, een deelgemeente van Riemst, is er een

uitgebreide traditie rond het haanslaan. Zo wordt het

georganiseerd door de 2 muziekverenigingen van het

mogen deelnemen aan het spel.

de andere vereniging en alleen ongehuwde vrouwen

dorp. De haan werd vroeger gestolen bij iemand van

te redden. De haan die gebruikt wordt is een dode

De haan wordt ondersteboven opgehangen in een

in Zussen nieuwe afspraken gemaakt om de traditie

Niet iedereen was blij met de manier waarop de

Bij het haanslaan of haankappen proberen deelnemers

vaak afgebeeld samen met een varkentje.

Abt. Deze heilige was vroeger heel populair en werd

traditie gaat terug naar de verering van Sint-Antonius

Vaak wordt er dan ook een varkenskop verkocht. Deze

gaat naar goede doelen.

voedselproducten per opbod verkocht. De opbrengst

Tegenwoordig worden na de dienst een aantal

begoede bevolking uitgedeeld.

eten en drinken. Deze werden daarna aan de minder

voor de mis een oﬀergave mee. De oﬀers waren vooral

Bezoekers, bedevaarders of kermisgangers brachten

De Heilige Barbara wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood. Door haar
levensverhaal is ze gekend als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een
plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest.
De Heilige Barbara is ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen.
Patroonheilige: Heiligen waren de superhelden van vroeger. Ze hadden speciale
krachten en hielpen mensen in nood. Om hen te bedanken voor hun goede daden,
bouwde men in het dorp of stad een kerk. De kerk kreeg de naam van de heilige.
Die heilige noemt men dan de patroonheilige van het dorp of van de stad.

Van kerkmis tot kermis: het beeld van de kermis is doorheen de tijden sterk veranderd.
De oorsprong van het woord ‘kermis’ ligt in kerkmis (kerkemesse) en verwijst naar de
jaarlijkse herdenking van de kerkwijding. Op deze dag kwamen de gelovigen samen om
het feest van de patroonheilige van de kerk te vieren. Vroeger werd dat gevierd met een
processie en daar kwamen allerlei feestelijkheden bij. In elke parochie, klein of groot,
bestond zo een kermis. Uiteindelijk verdween na verloop van tijd het religieuze karakter
van de kerkmissen en veranderde kerkmis naar kermis.
Reeds weken vooraf werd er gesproken over de kermis. Als de foorkramers
toekwamen ging de jeugd kijken bij de opbouw. Tussendoor moesten ze naar de
kapper en naar de winkel voor een nieuw kostuum.
Kermis was het belangrijkste feest van het dorp. De processie, schutters en fanfares
deden hun ronde. De huizen werden versierd, kinderen deden hun beste kleren aan,
moeders poetsten het huis en bakten vlaaien. Alles moest piekﬁjn in orde zijn voor de
familie die op bezoek kwam.

danspatroon van de Cramignon.

een zaag met grote tanden. Die vorm komt terug in het

haardvuur gehangen werd. Die haal had de vorm van

hing en waarmee de ketel hoger en lager boven het

woord voor haal: een voorwerp dat in de schouw

Cramignon komt van Cramillon. Dat is het Oud-Franse

de dans aangeduid.

Cramignon of rei wordt zowel de muziek en het lied als

kronkelt de Cramignon zich door het dorp. Met de

straten trekken. Als een slingerende mensenketting

vrolijke klanken van de cramignonmuziek door de

vasthouden en al huppelend en zigzaggend op de

meisjes, zoveel mogelijk om en om, elkaar bij de hand

De Cramignon is een reidans waarbij jongens en

