
 

Op bezoek bij een kaarsenmaker 
 

‘De paaskaars is ons kroonstuk’ 
 
Het aansteken van kaarsen is een zeer oud gebruik. Men heeft restjes van kaarsen 
gevonden die dagtekenen van over meer dan 3000 jaar. Ze werden gemaakt van 
bijenwas of dierenvet. Daarin stak men een pit: een touwtje van vlas of katoen. 
Waskaarsen waren heel erg duur en werden gebruikt door vorsten en koningen. Ook 
vandaag zijn kaarsen erg in trek. We gingen daarover ons licht opsteken in een 
kaarsenmakerij. 
 
Het kaarsenbedrijf nv Sente en Van Bael is gevestigd in St Pieters-Rode/Holsbeek Sinds 
1893, al vijf  generaties, maakt men hier kaarsen, zowel ambachtelijk als machinaal. 
Het verhaal dat Achiel Sente ons vertelt, begon tijdens de tweede wereldoorlog. ‘Toen Felix 
Heroes, de toenmalige koster van de parochie Sint Pieters-Rode en mijn grootvader, geen 
kaarsen meer kon vinden, besloot hij er dan maar zelf te rollen met overschotjes die hij smolt. 
Door ons huwelijk  is ook mijn vrouw, Paula, in de zaak terecht gekomen. 
Niet alleen met kaarsen maar ook door mijn engagement was ik nauw betrokken in onze 
parochie. Op een zondag vroeg onze pastoor aan enkele geëngageerde mannen in de parochie 
of zij wilden overwegen om diaken te worden. Na overleg met mijn vrouw en dochter besloot 
ik samen met nog vier andere kandidaten aan de opleiding te beginnen. In 1974 werden wij tot 
diaken gewijd. 

 
Nu ben ik 79 jaar en minder actief in de parochie maar nog altijd nauw betrokken bij de 
kaarsenmakerij doordat mijn schoonzoon Paul Van Bael en kleinzonen Tim en Bram de zaak 
voortzetten. Het geeft mij een grote voldoening dat zij de gedrevenheid, het streven naar hoge 
kwaliteit en de nauwe betrokkenheid met de klanten handhaven. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gedurende de rondleiding viel ons de eenvoud op waarmee een kaars ontstaat. Het start met 
een simpel koordje dat elke 80 seconden in een bad wordt gedompeld en telkens 1 millimeter 
dikker wordt tot de gewenste dikte en lengte wordt verkregen. Na 3 a 4 dagen ontstaat, als een 
kroonproduct, de paaskaars. De kwaliteit en de mooie warme kleur wordt verkregen door een 
bepaalde samenstelling van bijenwas, wit en/of geel en verder… Ja, dat krijgen we niet te 
horen. Het is een familiegeheim. 
Een paaskaars weegt van 1 tot 10 kg en meet 80cm tot 120cm. 
De vormen van de motieven voor versiering worden ambachtelijk door de familie zelf 
gemaakt. 
Het is daar bij nv Sente en Van Bael een sfeervolle bedoening waar allerhande soorten 
kaarsen tot stand komen, in verschillende vormen, kwaliteiten en kleuren, met embleem of 
foto voor welke gelegenheden ook. We vonden het in deze paastijd, echt wel fijn om dit 
mooie bedrijf een beetje te leren kennen. 
 
 

 
 
 
Symbool van licht 
Iets meer nu over de paaskaars en haar betekenis in de liturgie. 
Op paaszaterdag wordt de belangrijkste viering in de katholieke liturgie gehouden. Alle 
geloofselementen van het christendom komen sterk naar boven in de paaswake. 
Vuur en water worden gevierd en gezegend. De paaskaars wordt ontstoken aan het paasvuur 
om aan te geven dat de verrezen Christus weer tussen ons staat. 
Als wij de paaskaars aansteken en ze brandend houden, is dat een gebaar dat voor ons het 
licht moet doen schijnen: het licht van het geloof dat het met de dood niet gedaan is. Pasen is 
niet het einde, het is niet de voltooiing, het is het begin.”Het” begin, elk jaar opnieuw. Het is 
ook telkens weer het nieuwe begin van het verhaal dat wij zelf moeten schrijven door te leven. 
Leven ook naar onze dood toe, vanuit het paasgeloof. 
Daarvoor dienen kaarsen die we doen branden: een vlammetje, een sprankeltje licht dat bij 
elke wind riskeert uit te doven. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het aansteken van een kaars is als een woordeloos gebed is: laat alstublieft het licht niet 
uitdoven, niet bij ons en niet bij onze medemensen. En maak dat wij kunnen helpen om het 
opnieuw te doen branden wanneer het uitgedoofd is.. 
In die geest is het zinvol dat we tijdens de geloofsbelijdenis in de paasnacht, een brandend 
kaarsje in de hand houden. 
Laten we de kaarsen brandend houden. Dat is misschien het mooiste dat we elkaar met pasen 
kunnen toewensen. 

edm 
 


