
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het adagium van de internationale Sint Hubertus orde is: "Eer je 
schepper door zijn schepselen te eren” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het drankje 

Jägermeister heeft als 
logo het beeld van het 

hert met een kruis 
tussen het gewei. 

 
 

Het verhaal achter de Hubertusviering 

en de legende van Hubertus van Luik 

 
Het in Den Haag 

gelegen Sint 
Hubertuspark heette 
vroeger  'Petit Sint 

Hubert'. Het was jong 
duinlandschap waar 
veel gejaagd werd. 

 
 

H ubertus van Luik leidde eens een werelds leven. Hij werd geboren 

in het jaar 656 als zoon van de hertog van Aquitanië. Als man van adel 

was jagen één van zijn favoriete bezigheden. Zelfs op Goede Vrijdag, 

begaf Hubertus zich ook naar het bos om te gaan jagen. Hij spotte een 

prachtig groot hert en hij joeg erachteraan met zijn honden. Toen de 

honden het hert hadden gesteld keerde het hert zich naar Hubertus toe. 

Er verscheen een lichtend kruis tussen de geweistangen. Een stem zei 

Hubertus zich te bekeren en naar de heilige Lambertus van Maastricht 

te gaan, die toen bisschop van die stad was.  

St.Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de 

jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, 

wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte.  

Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde 

hubertusbrood gezegend. Zijn naamdag is 3 november. 

In België worden rond deze tijd op veel plaatsen  

gebedsvieringen met aansluitend een traditionele  

paarden- en hondenzegening gehouden.  

Na zijn visioen besloot Hubertus om zich te wijden aan het Christendom en vertrok hij naar Maastricht 

zoals hem opgedragen was. 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. 
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