Sint Hubertus
Hubertus van Luik werd omstreeks 655 geboren. Volgens de legende was Hubertus een jager
in dienst van hofmeier Pepijn van Herstal. Zelfs op kerkelijke feestdagen trok hij er met pijl
en boog op uit. Op Goede Vrijdag 683 achtervolgde hij een reusachtig hert. Bij het vallen van
de avond, toen hij het hert in het vizier had en wilde neerhalen, draaide het dier zich naar zijn
belager om. Tussen de hoorns verscheen een
schitteren kruis. Een geheimzinnige stem
beval Hubertus het jagen te staken en in dienst
te treden van Lambertus.. Hij werd bisschop
van Tongeren en Maastricht waar hij
Lambertus opvolgde. Het meest bekend is hij
als legendarische jager. Hij zette zich in voor
het christendom in het zuiden (Brabant ) en de
Ardennen. In 722 werd hij bisschop van Luik.
Op 30 mei 727 is hij aan een koortsaanval
overleden. Zijn stoffelijke resten werden in
825 overgebracht naar de vervallen abdij van
Andage, die onder de naam van Saint-Hubert
tot nieuw leven kwam. Van hieruit ging Lodewijk de Vrome dikwijls op jacht in de Ardennen.
Mogelijk is Hubertus daardoor de patroon van de jagers geworden. In vroegere tijden mocht
van de grondeigenaren op zijn feestdag door iedereen vrij worden gejaagd.
Hubertus is een van de veertien noodhelpers en schutspatroon tegen hondsdolheid en tegen
slangenbeten. Hubertus wordt gewoonlijk afgebeeld terwijl hij als jager neerknielt voor het
hert met het kruis tussen het gewei. Bijzondere attributen zijn een jachthoorn en een geweer.
Verder wordt hij vergezeld door honden. Omdat Hubertus eens een man van hondsdolheid
genas wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt tegenwoordig ook het
Hubertusbrood gezegend.
Op zijn naamdag 3 november gaan de jagers uit Broekhuizenvorst en Broekhuizen.
gezamenlijk op jacht en de buit wordt verdeeld. In vroegere tijden werd de buit voor het altaar
in de kerk gelegd en gezegend. Natuurlijk kregen de pastoor en de koster een deel van de buit.

Enkele jagers uit Broekhuizenvorst en
Broekhuizen.
De buit wordt gezamenlijk verdeeld.
(Jeu Derikx)

