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HOOR DE HAAN WEER KRAAIEN 

In maart besliste de kerkraad een nieuwe haan aan te kopen om boven op de kerktoren te plaatsen. 

De oude begon af te brokkelen en het arme diertje had al geruime tijd geen staart meer. 

Gezien er half mei toch een hoogtewerker van 60 meter moest aanrukken voor de nodige 

herstellingen aan het torendak was dit hét moment bij uitstek om ook de nieuwe haan te plaatsen. 

Eerst werd de oude gehavende haan van het dak gelicht en nadien het nieuwe blinkende exemplaar 

geplaatst. De oude haan kreeg een ereplaats in de expokast in de kerk waar het grote publiek hem 

kan komen bewonderen. Hem voederen is niet toegelaten. 

 

Maar, als je goed naar de foto kijkt dan merk je dat er niet enkel een haan op de toren te vinden is, 

maar dat de haan bovenop een kruis staat en dat er helemaal onderaan ook een blinkende bol te 

vinden is. Van beneden naar boven dus een bol, een kruis, een haan… 

En dat is niet zomaar. Alle drie hebben ze één of meerdere betekenissen en ook de volgorde is van 

belang.  

 

Een stukje geschiedenis 
Reeds in de oudheid was het al gebruikelijk om een kruis, een bol of een haan op torens, palen, en 

zelfs op kerstbomen en Meibomen te plaatsen. Die dienden als afweermiddel om boze geesten weg 

te houden. Na de zogenaamde ‘kerstening’, een periode in de eerste eeuwen waarbij heidense 

volken zich massaal bekeerden tot het christendom, werden een aantal heidense symbolen behouden 

en overgoten met een christelijk sausje, waaronder dus deze drie: de bol, het kruis en de haan. 

 

Hun betekenis 
De haan 

We beginnen bij de makkelijkste: De haan die soms ook windhaan of weerhaan wordt genoemd en 

fungeert als windwijzer. Maar waarom een haan? Wel, eigenlijk omwille van drie belangrijke 

betekenissen.  

Vooreerst verwijst de haan naar de nieuwe morgen, een nieuw begin, zoals de haan die iedere 

morgen luidkeels kraait om een nieuwe dag aan te kondigen. 

In de christelijke betekenis verwijst de haan ook naar de verloochening van Jezus door Petrus. 

Doordat de haan hoog op de toren staat waar iedereen hem kan zien, wil hij er ons aan herinneren 

dat we in tegenstelling tot Petrus trouw moeten zijn en blijven aan Jezus en zijn boodschap, trouw 

aan God.  

nog een derde betekenis zegt ons dat de haan ons wil behoeden voor gevaar net zoals een haan 

waakt over zijn kippen en God waakt over ons. 

 

Het kruis 

Het kruis behoeft weinig uitleg. Het houten kruis waaraan Jezus stierf werd als marteltuig al snel 

een teken van leven, van nieuw en blijvend leven. We drukken er ons geloof mee uit in de drie-ene 

God: Vader, Zoon en Geest. God die ons telkens tot zegen wil zijn.  

 

De bol 

Een christelijke uitleg hebben we voor de bol niet echt. Ook in de bijbel is geen enkele aanwijzing 

te vinden. We weten wel dat ook de bol van oudsher een heidens symbool is. De idee erachter van 

de heidenen was dat kwade geesten bang waren voor spiegels en glanzende objecten.  
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En daarom dus de glanzende bol onderaan. Precies dezelfde gedachte ligt trouwens aan de basis van 

het ontstaan van de kerstballen die wij nog altijd in onze kerstbomen hangen. Waarom dit heidense 

symbool dan toch door de christenen overgenomen is, is niet helemaal duidelijk. Sommige 

christenen symboliseren de bol met de appel die Adam en Eva aten in het paradijs waardoor ze in 

zonden vervielen. Maar meer dan deze onwaarschijnlijke vergelijking vinden we over de bol niet 

terug. Laten we het dus maar bij de afschrikking voor boze geesten houden. 

 

De volgorde 

Overigens is de volgorde van bol, kruis en haan niet toevallig. Onderaan is er de bol als 

afschrikking van alle kwaad. Daarop het kruis als symbool van nieuw leven en van zegen. En 

bovenaan de haan, symbool van een telkens een nieuw begin, 

 

 


