
Je zou denken dat het na Kerst wel erg rustig moet zijn in de 
kaarsenmakerij. Niets is minder waar! Tussen Sinterklaas en Kerst 
beginnen we met het gieten van de paaskaarsen voor het volgende 
grote christelijke feest: Pasen. 

De paaskaars is de belangrijkste kaars voor een 
geloofsgemeenschap. In de paasnacht wordt een nieuwe kaars de 
kerk binnengebracht. De kaars staat symbool voor het Licht van 
Christus. Het licht is sterker dan de duisternis, het leven overwint de 
dood! 

Als leerling-kaarsenmaker maak ik dit jaar voor het eerst 
paaskaarsen. We beginnen in december met het gieten van de 
kaarsen en zijn hier vervolgens tweeënhalve maand elke dag mee 
bezig. De paaskaarsen worden een voor een gegoten in aparte 
mallen. We maken vijf verschillende maten. De grootste kaars die 
we maken is 1 meter en 50 cm lang en heeft een conische 
doorsnede van 8 tot 11 cm. Dat betekent dat de kaars aan de 

onderkant 3 cm breder is dan aan de bovenkant en taps toeloopt. 

De kaars wordt gegoten in een aluminium buis. Zelf ben ik 1.65 meter lang, ik moet dus op een krukje 
gaan staan om de paraffine in de buis te kunnen gieten. Er gaan bijna twee emmers paraffine in de 
buis. Paraffine is 90 graden en ik moet de emmer ter hoogte van mijn borst houden om goed te kunnen 
gieten, een warm en zwaar werkje.  Als de paraffine stolt, krimpt deze en ontstaat er een holte in de 
kaars. We steken de kaars dan door en vullen de holte met paraffine. Dit stollen en vullen doen we 
minimaal twee keer. Zo zit er geen lucht in de kaars en brandt de kaars mooi gelijkmatig op. Uiteindelijk 
gaat er 12 liter paraffine in een paaskaars van anderhalve meter lang. Het gieten en vullen duurt drie 
dagen, sneller gaat niet. 

Op de vierde dag wordt de kaars gelost. Het gevaarte weegt dan, inclusief buis en kop, zo’n 15 kilo. Ik 
til de buis op om de pistonkop los te slaan met een rubberen hamer. Gelukkig doe ik aan fitness, maar 
ook dit is zwaar werk. Met de ene hand en arm til je de buis op en met de andere hand sla je met de 
hamer. Als de pistonkop los is, ben je er nog niet. De kaars zit nog in de aluminium buis. Als ik de buis 
goed voorbereid heb met een losmiddel kan de kaars er met weinig krachtsvertoon uit komen. Ik pak 
de mal met beide handen vast, breng hem omhoog en laat hem met een klap met de breedste opening 
op de grond komen. Met een beetje geluk komt de kaars dan los en kun je de buis er vanaf halen. Maar 
meestal is er meer kracht en uithoudingsvermogen voor nodig om de kaars te kunnen lossen. Tegen 
die tijd heb ik het warm, mijn gezicht is rood en bezweet. 

Als de kaars eenmaal uit de mal is, is dat telkens weer een moment van geluk. Omdat het zo’n mooi 
product is, omdat de kaars is gelukt, omdat hij mooi glad is en zo groot! De kop wordt bijgesneden en 
de was applicaties worden er op bevestigd. Het maken van de paaskaars kost tijd, geduld, kracht en 
vooral aandacht. Zodat de kaars daarna ook de aandacht kan krijgen binnen de geloofsgemeenschap. 
Symbool van het licht dat de duisternis overwint. 
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