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HET WORDT EEN ZIELIGE KERST 

 

 

 
AALSTERSE RUSTHUIZEN VERBIEDEN ELKE VORM VAN KERSTVERLICHTING 

In de drie OCMW-rusthuizen van Aalst maken ze de donkerste Kerstmis ooit mee. Door een 

nieuwe veiligheidsmaatregel zijn alle kerstlampjes er verboden. “Er mag zelfs geen licht 

branden in een stalletje”, zucht bewoonster Suzanne Cassiman (96). “Een zielige Kerstmis is 

het, in plaats van een zalige”. Zelfs Brandweer Vereniging Vlaanderen vindt de maatregel 

overdreven. 

 
 

De bewoners van onder andere zorgcentrum Sint-Job in Aalst wisten niet wat ze hoorden toen 

de nieuwe reglementen voor de kerstversiering werden voorgesteld. Gedaan met de 

kunstbomen om te beginnen. “Voortaan mogen er enkel levende staan die zeer regelmatig 

water krijgen”. Verder zijn ook alle kaarsen verboden. 

“Enkel tijdens de mis is er een uitzondering op die regel. Dan mag de pastoor een kaars 

ontsteken. Daarna is het zijn verantwoordelijkheid dat die gedoofd wordt en veilig wordt 

opgeborgen zodat niemand die nog kan aansteken”. Allemaal best aanvaardbaar. Maar één 

regel valt niet in goede aarde : “Voortaan is elke vorm van kerstverlichting uit den boze”. 

Geen lampjes meer in de kerstboom, op een kransje aan de deur en zelfs geen pinkelend 

sterretje boven de kerststal. 

“Een groot verschil met vroeger thuis”, zegt Suzanne. “Dan had ik altijd gezellige versiering. 

Die lichtjes, die brachten sfeer tijdens deze donkere periode. Ik hield er aan dat hier jaarlijks 

ook te doen. Maar nu mis ik het natuurlijk. Mijn zoon plaatste hier een klein kerstboompje. 

Een echt, zoals het moet. Maar zonder licht. In de andere kamers is het al even triestig. Mijn 

vriendin van een paar kamers verder had zo’n mooi verlicht kerststalletje … Pfff”. 

Zoon Raymond De Wolf deed al zijn beklag bij de directie, maar het mag niet baten. “Ik 

stelde voor om ledlampjes te gebruiken. Die zijn toch veilig ? Maar neen, het moet hier 

donker blijven met Kerstmis”. 

 

Geen enkel risico 

Wie die orders eigenlijk bedacht heeft ? “De maatregel is er gekomen in overleg met onze 

veiligheidsadviseur en met de brandweer”, zegt OCMW-voorzitter Patrick De Smedt. “Hun 

advies was duidelijk : echte kerstbomen die geregeld water krijgen zijn het veiligst en lampjes 

houden een mogelijk risico in. Dan is het toch normaal dat we die raad opvolgen ? In één 

rusthuis wonen 170 mensen. Elk risico dat je dan loopt, is er één te veel”. 

Opmerkelijk is wel dat zelfs Brandweer Vereniging Vlaanderen het risico niet ziet. “Als je dat 

verbiedt, dan mag niets meer”, zegt voorzitter Donald Withouck. “Gewone spotjes aan het 

plafond bijvoorbeeld. Die worden ook warm hé. Wij zijn de eerste die vinden dat je moet 

opletten met kerstbomen. Maar met levende bomen zie ik nu toch niet meteen problemen. Als 

ze daar nu lampjes in kurkdroge bomen zouden hangen, dan is dat gevaarlijk. Maar een boom 

die regelmatig water krijgt ? Neen, dat is veilig zolang je er geen brandbaar materiaal 

overhangt, natuurlijk”. 



Toch houdt de OCMW-voorzitter voet bij stuk. “Ik ga die discussie niet voeren. Nogmaals. 

Dit is de raad van onze veiligheidsadviseur en de brandweer. En ik ga die niet negeren. Want 

gaat er morgen in een van onze rusthuizen iets fout door kerstverlichting, dan zal het plots 

toch gevaarlijk zijn. Ik weet hoe dat gaat. En ik snap het probleem eerlijk gezegd niet. Er 

hangt voldoende versiering in de rusthuizen. Zelfs zonder lichtjes is er sfeer”. 


