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BELOKEN PASEN 
 

Eerst even ‘ verduidelijken’: Beloken Pasen is  
 

- de tweede zondag van het feest van Pasen, de eerste zondag na Pasen,  
- m.a.w. de tweede zondag van het octaaf van Pasen die het achtdaagse paasfeest, dat begint 

met de zondag van Pasen, afsluit.  
 
 
Octaaf? 

Niet te verwarren met de muzikale term die een interval tussen 2 tonen aanduidt of de verzameling 
tonen 8 noten in dit interval.  

Octaaf, van het Latijn ‘octavus’, betekent gewoonweg ‘achtste’.  Taalkundig is de kerkelijke term hier 
ook aan verwant.   

Grote kerkelijke feesten hadden traditioneel een octaaftijd, een achtdagentijd waarin het feest 
gewoon doorging. Vandaar dat ook op alle weekdagen van de octaaftijd een feestelijk ‘halleluia’ 
gezongen wordt (wat normaal voorbehouden is voor de zondagen en feestdagen). 

 
Reeds in de Joodse traditie duurden grote feesten acht dagen. Ook nu loopt het Paasfeest, Pesach, 
nog over acht dagen, dit jaar van 30 maart tot 5 april.  In de middeleeuwen hadden vele kerkelijke 
feesten een octaafperiode: Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Ook de vieringen van o.m. patroonheiligen 
duurden vaak een octaaf lang.   
Zo leven nog enkele tradities voort: in Wittem(Limburg) kent men nog het Gerardusoctaaf (bij het 
feest van de H.-Gerardus Majella op 16 oktober), in Houthem (Limburg) het Gerlachusoctaaf (feest 
van de H.-Gerlachus op 5 januari). 
 
In Meerssen (Limburg) viert men nog een Sacramentsoctaaf rond Sacramentsdag. Dit vindt zijn 
oorsprong in het ‘bloedwonder’ van 1222 in de kloosterkapel te Meerssen (een van de belangrijke 
sacramentswonderen; in dit geval een bloedende hostie). Hieruit ontstond een belangrijke pelgrimage 
ter ere van het H.-Sacrament. Die pelgrimage maakte nog opgang toen in 1465  het schrijn met het 
H.- Sacrament gered werd uit de vlammen in de strijd van Luikenaars tegen Brabant, het zgn. 
Brandwonder van Meerssen. Meerssen is nog steeds een  pelgrimsoord. Jaarlijks wordt het 
mysteriespel opnieuw opgevoerd.   
 
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn er in de kerk nog slechts 2 officiële octaaffeesten: Kerstmis, 
waarvan de octaafdag 1 januari is en Pasen met octaafdag Beloken Pasen.  
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Beloken? Waar komt dit vandaan?  
- In het gewone taalgebruik is het woord beloken verdwenen, tenzij in ‘beloken Pasen’. 

Beloken is hier het verleden deelwoord van ‘beluiken’. 
 
Beluiken:  

- Als zelfstandig naamwoord (steeds meervoud) betekent 
het ‘vensterluiken, vensterblinden’. In het Antwerpse 
dialect vinden we nog het woord ‘blaaiken’ , uitgesproken 
als ‘bluiken’.  
(Mijn moeder gaf me als tiener ’s avonds steeds de 
opdracht de’ bluikes’ toe te doen, dat waren toen al wel 
rolluiken, maar in het huis van mijn jongste kinderjaren 
waren het blinden aan de buitenmuur)  

- Als werkwoord betekent het ‘van een luik voorzien’, 
sluiten.  
 

 
In de context van Pasen zien we 2 verbanden:  

- we sluiten een periode af. Beloken  Pasen sluit het octaaf van Pasen af.  
- we sluiten ook weer de luiken van de altaarretabels.  Op de octaafdag van grote feesten 

werden de luiken van de altaarretabels, die gedurende het ganse octaaf kleur gaven aan de 
kerk, weer gesloten; de retabels werden opnieuw beloken, bedekt, aan het zicht onttrokken. 
(Over de gebruiken met altaarretabels zie de bijdrage van Ria Fabri in de reüniekataloog).  

Triptiek van de Christoffel/Hubertus/Allerheiligenkapel in de Sint-Jacobskerk,   Ambrosius Francken de 
Oude (1608);  
- in open toestand: middenpaneel: H.-Drievuldigheid vereerd door engelen en heiligen;  linkerluik: de 
roeping van de apostel Matteus; rechterluik: de bekering van de H.-Hubertus. 
- in gesloten toestand (jaarlijks in de vasten en de advent); buitenluiken:  de HH. Matteus met 
attribuutengel (links) en Hubertus als bisschop en geloofsverkondiger (rechts).  
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Daar waar in vroegere tijden de triptieken enkel in de octaafperiodes van feestdagen werden worden 
ze nu het ganse jaar geopend. Denk maar aan het 19de eeuwse verhaal van Marie-Louise de la Ramée,  
A dog of Flanders, waarin Nello en Patrache in de Kerstnacht omkomen van de kou bij het geopende 
triptiek van de Kruisafneming. In sommige kerken, zoals in de Sint-Jacobskerk, blijft de traditie 
bestaan, die in Duitsland nog algemeen gevolgd wordt, om ze te sluiten in de vasten en 
adventsperiodes. In deze periodes van bezinning laten we ons even niet door de kleurenpracht 
verblinden.  
 
Gesloten deuren in de bijbel 
 
Vaak wordt ook verwezen naar teksten in het Nieuwe Testament die aansluiten bij de idee ‘besloten’.  
Luister maar naar het Johannesevangelie (20, 19) dat op Beloken Pasen gelezen wordt. De apostelen 
wachten bang af, achter gesloten deuren: ‘In de avond van die eerste dag van de week, toen de 
deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden kwam Jezus 
binnen ….’. Wat voordien beloken was, wordt nu voor de leerlingen, en vandaag in de eerste plaats 
voor Thomas, een openbaring.  
Maar acht dagen later (Joh. 20, 26) verschijnt Christus weer, wanneer Thomas erbij is, ook al waren 
de deuren gesloten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Het ongeloof van Thomas 

Caravaggio, 1602 
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Pieter Paul Rubens, Het ongeloof van Thomas, 1615 
Nicolaas Rockoxtriptiek, KMSKA, afkomstig uit de Minderbroederskerk 

 
 
Weisser  Sonntag 
 
In Duitsland wordt Beloken Pasen  nog steeds ‘Witte Zondag’ genoemd. Dit verwijst naar de Latijnse 
benaming voor deze dag ‘Dominica in albis (depositis)’, ‘zondag van de  (afgelegde) witte kleren’. In 
de oude traditie, ook in onze streken, werden met Pasen de catechumenen gedoopt. Daarbij 
ontvingen ze een albe, een wit doopkleed. Op het einde van het octaaf van Pasen (dus bij het 
beluiken, afsluiten van de paastijd), legden de nieuwgedoopten de witte doopkleren af en gingen 
weer de gewone kleren dragen 
 
Quasimodozondag 
 
Tot het Tweede Vaticaans Concilie waren de eerste woorden van de mis van Beloken Pasen: quasi 
modo.  Daarom werd deze zondag ook Quasimodozondag genaamd. De tekst uit het Introïtus (1 Petr. 
2, 2) begon aldus: “Quasi modo géniti infantes” of  “Weest als pasgeboren kinderen”.  
 
Sommige andere feesten werden ook naar de beginwoorden van de mis genoemd, zoals de zondag 
Laetare (halfvasten) en Gaudete (halfadvent) 
 
Vergeet dus het verhaal dat deze zondag naar de ongelukkige klokkenluider Quasimodo zou 
genoemd zijn.  
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Barmhartigheidszondag 
 
Sinds de  Poolse Paus Johannes Paulus II in jubeljaar 2000  de  zondag na Pasen uitriep tot het feest 
van de Goddelijke Barmhartigheid  wordt hij ook Barmhartigheidszondag genoemd. Waarom dit 
feest? 
 

Dit heeft alles te maken met de even Poolse non 
Maria Faustina Kowalska (1905-1938), ‘zuster Maria 
Faustina van het Heilig Sacrament’, die heilig 
verklaard werd in 2000. Zij trad toe tot de 
Congregatie van  O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid, 
ze was een visionaire en  mystica.  
 
Zij zou het vagevuur bezocht hebben en met Jezus 
en Maria gesproken hebben. Jezus zou haar 
opgedragen hebben de devotie van de goddelijke 
barmhartigheid  te verspreiden. Hij verscheen haar 
met de rechterhand opgeheven, in wit kleed en met 
2 lichtstralen vanuit zijn hart, een witte en een rode.  
 
Deze afbeelding geniet grote verering in Polen. 
 
 

 
 

Toemaatje 1  

- we hebben dit jaar een vroege Pasen gehad, maar ondanks de witte kerstmis was het niet 
echt een groene Pasen ; 

- hopelijk heeft ieder rechtgeaard christen zijn Pasen gehouden, heeft eenieder zijn Pasen 
gehaald;  

- gelukkig vallen Pasen en Pinksteren ook dit jaar niet op één dag,want dan zou alles pas met 
Sint-Juttemis gebeuren, dus: nooit;  

- hopelijk zijn er velen onder ons voor wie het Pasen en Pinksteren is, hun geluk kan niet op;  
- gemeenzamer: laat vooral niet je Pasen en Pinksteren zien, m.a.w. je billen en schaamdelen;  
- maar ‘als hij lacht is het Pasen achter zijn oren’, hij lacht immers maar bij hoge uitzondering 
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Toemaatje2 
 
Maar hoe zat het nu met die ‘vijgen na Pasen’?  Droge vijgen waren vroeger niet verboden tijdens de 
vastenperiode, zij konden dus volop gegeten worden tot Pasen. Na Pasen, kon men zich weer te goed 
doen aan de gebruikelijke voeding, vijgen konden dan achterwege gelaten worden. Ze hebben dan 
iets van ‘mosterd na de maaltijd’ 

Toemaatje 3: geloken luiken bij de Nederlandse dichters:  
 
LAAT DE LUIKEN GELOKEN ZIJN 

Laat de luiken geloken zijn 
wiege wiegele weine 
en de stilte onverbroken zijn  
wiege wiegele wee.  
 
Wen het kindje gedogen wil  
moe en tevreeën, 
dat de blinkende ogen stil 
toe zijn gegleeën, 
 
dan zal komen de dromenvrouw 
zacht over de grond 
zij de vrome, die schromen zou 
zo zij wakenden vond. 
 
En zij zal in de lange nacht 
aan het hoofd zich vlijen 
met der dromen wufte vlinderpracht 
het kindje verblijen. 
 
Het verhaal zal zij weer beginnen 
het angstig mooie  
en zij zal zich duizend keer bezinnen  
en het niet voltooien. 
 
Laat de luiken geloken zijn  
wiege wiegele weine 
en de stilte onverbroken zijn  
wiege wiegele wee. 
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Uit de bundel: Verzen, 1912 

 J.H. Leopold 
1865-1925 

 


