
 

DE  TIJD  VAN  TOEN  ALS  MISDIENAAR 
 

Jef  ELSEN 
 
HET OUDE KERKJE 
Het oude kerkje van Boekt werd enige jaren geleden afgebroken. Dat riep bij mij vele 
herinneringen op aan mijn jeugd. Zoals vele van mijn leeftijdsgenoten, deed ook ik 
dienst als misdienaar. Maar het oude kerkje werd later ook een tijd gebruikt als 
parochiezaal. Ik deed er mijn eerste podiumervaringen op tijdens bonte Chiro-
avonden en de presentatie van meerdere songfestivals. 
Mijn moeder vertelde mij dat zij als kind dagelijks op haar 
klompen van Boekt naar de vroegmis en de catechismus moest in 
Zolder-Centrum. Dat was enkel meer dan 3 km lopen en – niet te 
vergeten – je moest in die tijd nuchter blijven om de communie te 
mogen ontvangen. Het schip van het noodkerkje van Boekt werd 
gebouwd in 1932-1933 en de toren en de pastorie in 1934. In 1935 
werd Henricus Sak, gepensioneerd pastoor van Zolder-centrum, in 
Boekt aangesteld als waarnemend priester. In 1953 werd Boekt 
een zelfstandige parochie. 
 

OPLEIDING  ALS  MISDIENAAR 
Om misdienaar te worden, moest ik eerst een “opleiding” volgen bij een oudere 
buurjongen, René, die een volleerd misdienaar was. Het werd een oefening in het 
nafraseren van voor ons op dat moment totaal onverstaanbare Latijnse teksten. Tot 
den treure toe moesten we herhalen: “Et cum spiritu tuo” (“En met uw geest”). Het 
moeilijkste was het van buiten leren van het confiteor, met als orgelpunt de uitroep: 
“Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa” (“Door mijn schuld, door mijn schuld, 
door mijn allergrootste schuld”). 
Als beginnend misdienaar werd je eerst een jaartje ingezet als “lantaarndrager” bij 
hoogmissen en grote kerkelijke plechtigheden. Bij die gelegenheden waren in totaal 6 
misdienaars van dienst. Na die stage, werd je ingeschakeld in de beurtrol van telkens 
2 misdienaars voor de dagelijkse missen. Bij afwezigheid van de koster, mochten we 
soms ook de klok luiden een half uur en een kwartier voor de mis begon. De kunst 
was om de klokkoord ritmisch naar beneden te trekken en dan weer zachtjes te laten 
vieren. Ik kan je verzekeren, dat wij de klok, uit puur plezier, veel langer lieten luiden 
dan de voorziene 20 klokslagen. 
 

EIEREN  VOOR  PASEN 
Tijdens mijn stage als lantaarndrager, viel Witte Donder-
dag. En de 4 vaste misdienaars hadden stiekem onder 
elkaar afgesproken dat zij zonder de 2 lantaarndragers op 
pad zouden gaan voor de jaarlijkse eiereninzameling. 
Gelukkig had ik toch tijdig weet gekregen van hun opzet en 
ik verscheen onaangekondigd op de afspraak, gewapend 
met een ratel en een eierenkorf. De tocht werd een succes. 

E.H. Henricus Sak 



De inwoners schonken met gulle hand, niet alleen eieren, maar ook centen. Op het 
einde van de dag werd alles samengebracht bij de pastoor. Die besloot echter de 
opbrengst niet onder 5 te verdelen, maar wel onder 6. De vader van Luc, de tweede 
(niet gevraagde) lantaarndrager, had immers bij de pastoor gereclameerd en eiste 
zijn deel op. 
 

Omdat niemand van de andere misdienaars het aandeel van Luc aan huis durfde 
bezorgen, duidde de pastoor mij aan als “pakjesbezorger van dienst”. Ik deed dit met 
veel tegengoesting. Er gingen dus enkele dagen overheen vooraleer ik de moed vond 
om de korf met eieren, ingepakt in wat stro, op mijn fiets te laden en naar het huis 
van Luc te rijden. Daar aangekomen, werd ik ontvangen door vader, moeder en de 
schare kinderen van het grote gezin. Ik overhandigde de envelop met de centen, die 
secuur werden nageteld. Oef, de inhoud klopte met het bedrag dat op de envelop 
stond vermeld. 
 

De korf met eieren werd midden op de eettafel gezet. De eieren werden één voor 
één uit het stro gepakt en aan een grondig onderzoek onderworpen. Van de meer 
dan 70 eieren, bleken er uiteindelijk 3 geblutst. Ik kreeg daarvoor een flinke 
uitbrander: “En gij zorgt dat die 3 eieren vervangen worden.” Luc probeerde nog 
sussend te bemiddelen: “Dat is toch niet de schuld van Jef”. Waarop de vader nog 
woedender werd: “Zwijg. Ge moet hem niet verdedigen. Het zijn allemaal dezelfden. 
Ik zal zorgen dat de pastoor het oplost.” 
 

Zo vlug ik kon, heb ik het huis verlaten. Ik heb er achteraf niets meer van gehoord (de 
pastoor zal wellicht wel 3 “vervangeieren” hebben bezorgd?). 
 

 
 



DE  HAAKFOUT  IN  HET  WITTE  KLEED 
De misdienaars waren ook van dienst bij bv. begrafenissen. Meestal kende je de 
persoon voor wie de mis werd opgedragen persoonlijk. Wanneer de priester de 
lijkkist besprenkelde met wijwater en omwalmde met wierook, stonden we als 
misdienaars oog in oog met de rouwenden en keken we op tegen de vele droevige 
gezichten en de betraande ogen. Deze pijnlijke ervaring werd maar matig verzacht 
door de kleine fooi die de pastoor ons bij deze gelegenheden gaf. 

In de tijd dat ik misdienaar was, stond de priester nog met 
de rug gekeerd naar het volk. Enkel bij het geven van de 
zegen, keerde hij zich naar het volk … en viel mij als 
misdienaar telkens weer die haakfout op in het kantwerk 
aan de voorzijde van het witte kleed van de pastoor. 
Toen Sint-Niklaas op bezoek kwam in de school, mocht ik 
een gedichtje voordragen. En daarvoor moest ik op mijn 
knieën gaan zitten voor Sint-Niklaas. Tot mijn onthutsing, 
keek ik toen aan tegen dezelfde haakfout in het kantwerk 
van het witte kleed van de Sint ... 

Thuis gekomen, zei ik tegen mijn moeder: “Sint-Niklaas had het kleed aan van de 
pastoor”. Mijn moeder antwoordde vermanend: “Psstt, er zitten kleine duiven op het 
dak.” (Deze uitdrukking werd vroeger gebruikt om aan te geven dat kleine kinderen 
meeluisterden). Ik ging dus naar buiten om de duiven op het dak te zien. Terug 
binnen, zei ik verontwaardigd: “Ik zag toch geen duiven op het dak?!” Waarop mijn 
moeder antwoordde: “Zwijg toch, uw broertjes moeten het nog niet weten!”. Pas 
vele maanden later is mijn “speculaas” gevallen en heb ik eindelijk begrepen wat mijn 
moeder écht bedoelde. 
 

DE  NIEUWE  KERK 
Een hoogtepunt in mijn loopbaan als mis-
dienaar, kende ik in 1958 bij de inzegening 
van de nieuwe, moderne kerk van Boekt. Bij 
die kerk valt de klokkentoren van 36 m 
hoogte op omdat die volledig vrij staat van 
het kerkgebouw. De kerk was voor die tijd 
hypermodern, wat zorgde voor de nodige 
weerstand bij de bevolking. Vooral de 
kruisweg met de kunstige, porseleinen 
beelden in bas-reliëf moest het ontgelden. 
Velen meenden in die beelden immers de 
contouren van “padden” te herkennen. 
De akoestiek van de kerk was barslecht door de hoge gewelven, de vloeren in 
natuurleisteen, de harde banken en de wanden bekleed met witte chromoliet. 
Jarenlang werd er gedokterd om de nagalm in de kerk te verbeteren met o.a.: 
speciale geluidsboxen, voorgespannen doeken (“de was hing uit”), akoestische 
panelen, het verplaatsen van het altaar naar de zijkant, … Pas vele jaren later zou een 
min of meer bevredigende oplossing voor dit probleem worden gevonden. 
 


