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Vooraf
Op 1 januari begint voor ons het nieuwe jaar. Om middernacht wensen wij elkaar een ‘gelukkig en voorspoedig
1997’, toasten met champagne, steken vuurwerk af en nemen ons voor om te gaan lijnen

Een lange traditie in Binche en Malmédy

of om te stoppen met roken: het is voor
Middeleeuwse carnavalsviering in België

ons gevoel een breekpunt. We nemen

Jaarwisseling zonder oliebollen

afscheid van het oude jaar en beginnen
22

aan een nieuwe periode.

Het nieuwe jaar begint niet overal op 1 januari

36

Toch is dat niet altijd zo geweest.
Aanvankelijk maakten de mensen zich
niet zo druk om het begin van het
nieuwe jaar. De Romeinen lieten de
jaarwisseling op 1 maart plaatsvinden
(december betekent tiende maand), de
boeren hanteerden vaak 11 november
als overgang en de Kerk gebruikte
Kerstmis of Pasen als nieuwjaarsdatum.
Pas in 1575 bepaalde de Spaanse landvoogd Requesens dat in de Nederlanden
het nieuwe jaar voortaan op 1 januari
moest beginnen. Maar het duurde lang
voor deze datum in onze streken algemeen als nieuwjaarsdag werd geaccepteerd.

Zaanstreek: Nederlands
oudste industriegebied
Tocht door eeuwenoud
industrielandschap

Zuurkool: echte winterkost
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Schilderende levensgenieter belicht
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Nog steeds begint het nieuwe jaar niet
overal op 1 januari. Voor de Chinezen
start op 7 februari het jaar 2548, voor
de Moslims begint op 8 mei het jaar
1418 en het Hindoeïstisch Holi valt op
24 maart 1997.
Maar op welke dag men het nieuwe
jaar ook laat beginnen, de overgang
gaat altijd gepaard met rituelen. In
Nederland zijn dat bijvoorbeeld het
oliebollen eten en het nieuwjaarsconcert kijken. Welke gebruiken de
Chinezen, Moslims en Hindoes voor de
jaarwisseling kennen, kunt u lezen in
dit nummer van Traditie.
Ineke Strouken
hoofdredacteur

☞ Rubrieken:
D E P OTTENKIJKER

2

C REATIEF De visser en de haai

10

A CTUEEL

12

G ASTRONOMIE Inmaken

15

S PREEKWOORD waar woord?

31
1

W

I

N

T

E

R

1

9

9

6

De pottenkijker is
een rubriek waarin
lezers vragen
kunnen stellen of
kunnen reageren op
de inhoud van
Traditie.
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DE POTTENKIJKER
Ineke Strouken

Als de Kerstdis
overladen is...
Bij het ouder worden (ik ben nu 77
jaar) hoort dat men terugblikt. Je jeugd
lijkt, hoe verder je ervan weg raakt,
steeds dichter bij te komen. Zo herinner
ik mij de verhalen van mijn Vader, ‘n
Twentenaar, over zíjn jeugd (aan het
begin van deze eeuw) over bijvoorbeeld
de Kerstviering in zijn geboortestreek.
Elk feest gaat gepaard met eten en
drinken, maar voor het Kerstfeest
geldt dit in het bijzonder. In de
volksmond heette het:
“Als de Kerstdis overladen is
heeft men ‘t hele jaar
om eten geen bekommernis.”
Terwijl de
boeren de
midwinterhoorn boven
de waterput
op ‘t erf
lieten loeien,
genoten ze
na kerktijd
van iets extra’s van de slacht, die plaats
had gehad in november.

De rijken schaarden zich met hun
familie en gasten, na het verorberen van wildbraad en gebak, om
de opgetuigde Kerstboom en zongen:
“Vol van pracht, vol van pracht,
straalt een ster in d’ Oosternacht.
Heil en zegen brengt ze mede;
ginds in Bethlehem de stede
dáár in ‘t heil door ons verwacht.”

Nij-jaor winnen
in de Achterhoek
Het feestelijke jaar begint met nieuwjaar, de dag waarop de kinderen door
de buren, de ‘naobers’, getrakteerd worden. Er werd gelukkig nieuwjaar
gewenst en het ging er om dat je de
eerste was. Je had dan het nieuwe jaar
‘afgewonnen’. Volgens het oude
mythische geloof sloeg de gewenste
zegen terug op de wenser zelf. Het lekkers dat ze kregen (apenootjes, sinaasappels, opzettertjes) werd opgeborgen
in een rode zakdoek, die aan de punten
werd dichtgeknoopt, zodat de inhoud er
niet uit kon vallen. De wat oudere
jeugd kreeg een glaasje ‘foezel’, een
borreltje, waarbij naar verloop van tijd
de worsten die in de ‘wieme’ hingen
niet veilig waren.
Foto en tekst: Staring Instituut, Doetinchem

Bij de mindere man kwamen het vetgemest konijn op tafel. Zelfs bij de
armsten zongen de kinderen:
“Karsenavondje, karsenavondje,
dan gaat ‘t er bie ons op!
Dan slach’ mie moe-der ‘ne pekkelhering,
en ikke kriege de kop.”
Froukje Hardam-van Omme
Zeist

Collecteren voor de tbc bestrijding
De kerstboom
In mijn jeugd, ruim 70 jaar geleden, had lang niet iedereen een
kerstboom. Mijn moeder is er mee begonnen toen mijn broertjes
klein waren. Daags voor kerstmis zette ze die kerstboom samen met
‘hulp’ van ons op. En dan zong ze het volgende liedje:
“Wij hebben een boom,
Wij hebben een boom,
En wij mochten helpen versieren,
Wij hebben de zilveren sterren geplakt,
En slingers van gouden papieren.
Wij hebben appels en noten verguld,
En dennenappels bij vrachten.
Vanavond steekt moeder de kaarsjes aan,
Vanavond mogen wij binnen gaan,
Ik kan haast zo lang niet meer wachten.”

Vroeger hielden veel mensen achter in de tuin een konijn.
Met kerstmis werd dat konijn geslacht en opgediend samen
met rode kool, gekookte aardappeltjes en appelmoes. Van een
voorafje kan ik me niets herinneren, maar als toetje kregen
wij griesmeelpudding met zelfgemaakte bessensap.

Op nieuwjaar gingen de oudere kinderen ná 12 uur met de
andere kinderen uit de buurt wandelen. Dat was mooi, vooral
als het gesneeuwd had. Als we dan ergens gingen zitten en
de politie kwam vragen wat we deden, dan zeiden we “we zijn
aan het wortel schieten”.

‘s Avonds dronken wij warme chocolademelk en zongen wij
kerstliedjes bij de kerstboom. Deze was opgetuigd met
kerstkransjes, slingers apenootjes en echte kaarsjes. Mijn
vader zat naast de kerstboom met een emmer water en een
stok met een spons er aan.

‘s Morgens thuis gekomen gingen we opruimen. Mijn zus en
haar verkering werden opgesloten in de keuken om de afwas
te doen en om ze de gelegenheid te geven even samen te zijn.
Als het ontbijt klaar was, kwamen ook mijn ouders naar
beneden.

Voor dat wij naar bed gingen, kreeg ieder kind (er waren er
negen!) een beker heet water met een halve uitgeperste
citroen en 7 schepjes suiker. Mijn vader maakte voor ons
allemaal een steen warm op de kachel (de jongsten eerst),
wikkelde die steen in een krant en legde die aan onze voeten
in ons bed. Omdat de krant maar één keer per week kwam,
werden die kranten eindeloos hergebruikt.

Na het ontbijt stuurde mijn vader ons weg om bij de kerken
in Almelo te collecteren voor de tbc bestrijding.
Echt leuk vonden we dat niet, maar als we dan
‘s middags thuis kwamen, zat hij trots met
chocolademelk op ons te wachten.

Mevrouw Kerstens, Tilburg
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Ger Boonstra is de enige in
schimmenspel gespecialiseerde poppenspeler van

Schimmenspeler
Ger Boonstra is
dertig jaar in de
ban van het spel
met schaduwen

Nederland. Al dertig jaar
lang propageert hij deze
zeldzame theater- en volkskunst door middel van voorstellingen, demonstraties en
lezingen. In het Nederlands
Museum van Knipkunst in
Schoonhoven is een tentoon-

Het is een fraai verhaal, maar Boonstra
weet zeker dat de werkelijke geschiedenis van het schimmenspel veel ouder is.
“Al in de steentijd moeten mensen zich
met schimmen vermaakt hebben. Stel,
je zit in een grot bij het vuur en je ziet
de schaduwen tegen de wanden flikkeren. Als iemand met die schaduwen
begint te spelen, heb je al schimmenspel.’’

schimmige theatersoort ook, maar
alleen als intermezzo binnen het poppentheater. Boonstra: “Ze grijpen naar
schimmenspel om even een andere
wereld neer te zetten - de droom van
Jan Klaassen bijvoorbeeld - en schimmenspel is daar heel geschikt voor.
Maar als volwaardige theaterkunst
komt het schimmenspel zo wel tekort.’’
Verloren echtgenote
Alle boeken laten de geschiedenis van
het schimmenspel in het China van 121
voor Christus beginnen. Het was keizer
Wu die toen over dit onmetelijke rijk
regeerde. De keizer maakte een droevige periode door, omdat zijn dierbare
echtgenote kort geleden was overleden.
Magiër Shao Wong hoorde hiervan en
reisde terstond naar het paleis. Daar
aangekomen, vroeg hij audiëntie aan,
wat hem werd toegestaan. Bij de keizer
aangekomen, boog hij diep en stelde
zijn scherm op. Hij zette er een lichtbron achter en toverde met behulp van
een schimfiguur het gestalte van de
keizerin tevoorschijn. Keizer Wu’s
mond viel open van verbazing en de
magiër werd ruim beloond.

Samuel van Hoogstraten
De oudste schriftelijke verwijzing naar
schimmenspel in Nederland dateert van
1652. In dat jaar keert de Dordrechtse
schilder Samuel van Hoogstraten terug
van zijn studiereis naar Italië. Hij was
er in de ban geraakt van het schimmentheater, dat daar op straat werd
opgevoerd. Eénmaal terug in Nederland
richtte hij de zolder van zijn atelierwoning in als schimmentheatertje.
Zijn leerlingen voerden daar op speciale avonden voor hun ouders, vrienden
en kennissen schimmenspelen op. Het
was macro-schimmenspel, waarbij ze
hun eigen lijf gebruikten om schaduwen op een half-doorschijnend doek te

toveren. Van Hoogstraten vond dergelijke lichtspelletjes zeer instructief voor
zijn studenten, omdat ze er de werking
van het licht mee leerden doorgronden.
Schilder Van Hoogstraten had het
schimmenspel uit Italië overgenomen,
maar hoe was het hier dan terechtgekomen? Daarvoor moeten we weer terug
naar China. In de elfde eeuw reisden
daar vertellers rond die hun verhalen
uit de Chinese geschiedenis verlevendigden met behulp van schimmenspel.
In de daarop volgende eeuwen ontwikkelde zich hieruit iets dat we schimmenopera zouden kunnen noemen:
schimmen bewogen zich over een
scherm op de maat van speciaal voor
dit doel gecomponeerde muziek.
Straattheater
Vanuit China verbreidde het schimmenspel zich over andere Aziatische landen
en vooral in India, Indonesië en Turkije
werd het populair. In Turkije was het

Kinderen kijken naar het schaduwspel
‘De gebroken brug’

stelling te zien over zijn
schimmen, ontwerpen en
spelen.
Ger Boonstra (53), beeldend kunstenaar,
docent en schimmenspeler, heeft vaak
gemerkt dat mensen sterk door schimmenspel geraakt kunnen worden.
“Eigenlijk is dat vreemd, want schimmen trekken, anders dan echte acteurs,
in een plat vlak, op afstand aan je
voorbij. Schimmenspel ontleent zijn
kracht dan ook aan iets anders. Het
doet een appèl op je spirituele kant.
Schimmen roepen een dromerige sfeer
op en verwijzen vaak naar een geheimzinnige wereld aan ‘gene zijde’.”

Ger Boonstra
Foto: Gerard Niestadt

Van alle Nederlandse poppenspelers is
Boonstra de enige die zich helemaal op
het schimmenspel heeft toegelegd.
Sommige collega’s gebruiken deze
4
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Het theatertje waar leerlingen van de zeventiende eeuwse schilder

Frans ter Gast geeft een voorstelling in de kelder

Samuel van Hoogstraten het schimmenspel leerden.

van de Haagse Ridderzaal (1958)

Illustratie uit: Hetty Paërl, ‘Schimmenspel en het spelen met schaduwen’

Foto: Ab Vissers

veel te zien aan het hof en op besnijdenis- en familiefeesten. Tijdens de vastenmaand ramadan waren er ‘s avonds
voorstellingen in de koffiehuizen.
In Europa maakte Zuid-Italië in de
zeventiende eeuw voor het eerst kennis
met schimmentheater, waarschijnlijk
via Griekenland, of mogelijk via het
huidige Tunesië. De eerste voorstellingen werden gegeven in de straten van
Rome en Napels, maar al snel verbreidde de nieuwe theaterkunst zich over de
rest van Italië. Ook zeulden Italiaanse
kunstenmakers hun scherm, schimmen
en lichtbron de Alpen over, om met de
nieuwe theatervorm in NoordwestEuropa een boterham te verdienen.
De Italianen hielden maar kort het
monopolie op deze nieuwe theatervorm, want lokale straatartiesten keken
al snel de kunst van het schimmenspelen van hen af. Vaak waren dit
van oorsprong poppenkastspelers, die in hun
kast een scherm
monteer-

De schimmenfiguren van Pieter van Gelder:
Don Quichot op pad en Prikkebeen
Illustratie uit: Rico Bulthuis, ‘Geschiedenis van het

diens dood in 1800 door zijn familie
voortgezet op de Boulevard
Montmartre.

want zonder licht geen schaduwen.
Elke lichtbron creëert zijn eigen sfeer.
Elektrisch licht geeft harde, onbeweeglijke schaduwen. Het flikkerende licht
van fakkels, kaarsen of een olielamp
geeft juist schaduwen met een zachte,
beweeglijke omtrek.

Volkskunst
Hoewel Séraphin in een theater speelde,
bleef zijn schimmenspel toch tot de
volkskunst behoren; zijn stukken waren
gebaseerd op volksverhalen en volksliedjes en de sfeer in zijn theater was
uitgesproken volks: het publiek lachte,
klapte en zong ongegeneerd mee. Dat
volkse karakter blijkt ook uit dit van
oorsprong Franse versje uit een schimmenspel:

De schimmenmeester die zijn figuren
tegen het scherm aandrukt, creëert met
deze contactschimmen een scherp
omrand beeld. Als hij de figuren verder
van het scherm houdt, dan verschijnen
er grote, vage schaduwen op het doek
(projectieschimmen). De figuren hebben
vaak ledematen die met stokjes kunnen
worden bewogen. Sommige schimmenschuivers zijn daar heel bedreven in en
kunnen hun figuren zelfs één enkele
wenkbrauw laten optrekken. In Europa
speelden de schimmenspelers uitsluitend met pikzwarte schimmen,
de silhouetten. In
China gebruikten
ze doorschijnende,
zacht gekleurde
poppen.

den, om daarachter hun schimmenspel
op te voeren. Ze speelden op pleinen,
jaarmarkten en kermissen. Meestal
waren ze met zijn tweeën: de schimmenspeler verzorgde de voorstelling, de
muzikant lokte de klanten met trommel
en fluit, haalde het geld op en assisteerde tijdens de voorstelling.

Séraphin
Schimmenspel werd in de achttiende en
negentiende eeuw in Europa een mateloos populair soort volkstheater. Dat
ervoer ook de schimmenmeester die
rond 1800 in Londen op straat speelde.
Hij veroorzaakte zo’n toeloop dat hij
zijn voorstelling moest afbreken om
zichzelf en zijn schimmen in veiligheid
te brengen.

Silhouetten
Aan attributen was er voor het schimmenschuiven maar weinig nodig: een
scherm van dun, strak gespannen doek
of papier, een lichtbron en wat schimfiguren. Licht was natuurlijk essentieel,

In Frankrijk drong het schimmenspel in
de achttiende eeuw door tot het officiële theater. Vooral het minitheatertje
Théatre Séraphin dat François Séraphin
Dominique (1747-1800) vanaf 1772 in
Parijs exploiteerde, werd in heel Europa

Schimmenspel in Nederland’

beroemd. Toneelschrijvers schreven
speciaal voor Séraphin schimmenspelen. Daaruit kwamen succesnummers
als De Eendenjacht, De gebroken brug
en Wadie voort, die met gemak de 500
voorstellingen haalden.

“Ik zag laatstmaal een meisje,
Die rijk’lijk was behaard.
Zij had zoo’n aardig lijfje,
En aan haar kin een baard.
Die aan mij kwam vragen:
Zijn onze zinnen één?
Dan kunt gij naar U behagen,
Vegen mijn schoorsteen.
Ik zei wel ja, ik zei wel neen!
Dan kunt gij naar U behagen
Ook vegen mijn’ schoorsteen.’’
Van Séraphins spelen werden in heel
Europa bouwpakketjes verkocht, waarmee de stukken thuis nagespeeld konden worden. Het waren prachtige staaltjes volkskunst. Zo’n bouwpakket
bestond uit een toneelfront en een houten doos met daarin decors, schimfiguren en een tekstboekje.
Het toneelfront werd in de gleuf aan de
lange kant van de doos geschoven. Het
decor ging in de opening van het front.
In de doos brandde een kaars. Op deze
manier werden de spelen van Séraphin,
zoals De gebroken brug, in bourgeoiskringen massaal nagespeeld. Het echte
theater van Séraphin in Parijs werd na
6

gooien. Sneeuw viel door witte stof van
bovenaf neer te laten dwarrelen. Uit het
plafond zakten loodzware decors naar
beneden. Helaas werd in 1896 de huur
van het theatercafé opgezegd, waarmee
Europa’s beste schimmentheater na 44
grote voorstellingen de deuren sloot.

Ter ziele
In de late negentiende eeuw trad het
schimmentheater definitief toe tot de
regionen van de Hogere Kunst. Vooral
in Parijs gingen schilders, dichters en
tekenaars van naam zich er mee
bemoeien. In Le Chat Noir, een theatercafé in Montmartre, vond het Europese
schimmenspel zijn ongeëvenaarde
hoogtepunt. Tussen 1886 en 1896 was
hier avond aan avond schimmenspel
van een ongekend artistiek en ambachtelijk niveau te zien.

Roggebroodbakker
Ook in de twintigste eeuw bleven kunstenaars enthousiast over de mogelijkheden van het schimmenspel. Ook in
Nederland. De onbetwiste grootmeesters
van de eerste helft van de twintigste
eeuw waren: Ko Doncker, Willem
Roelofs, Pieter van Gelder en Frans ter
Gast. Geen van hen was overigens
beroeps, want met schimmenschuiven
was geen droog brood te verdienen.
Ko Doncker (1875-1916) was aanvankelijk roggebroodbakker. Na zijn tekenopleiding werd hij ontwerper van
behangsels en op zolder van zijn
Haarlemse atelier had hij een theatertje
gemaakt, waar hij schimmenspelen
opvoerde. Eveneens in het begin van
deze eeuw voerde de Haagse kunstschilder Willem Roelofs schimmenspelen op in de Haagse kunstenaarssociëteit Pulchri.

Achter het scherm waren vaak wel
twintig mensen bezig om de bezoekers
een topvoorstelling voor te schotelen
waarin alles kon. Massascènes met
legers, bestaande uit duizenden soldaten en kanonnen trokken aan de verbaasde toeschouwers voorbij. Roze
gebergten, topaaskleurige zonsondergangen en een blauwe hemel boven een
zachtgolvende zee wisten de technici
zonder moeite op het scherm te toveren.

De Haarlemse tekenaar Pieter van
Gelder (1902-1984) dreef een winkeltje
in zelf ontworpen kunstnijverheidsartikelen, zoals prachtig vormgegeven
speelgoed. Een deel van zijn tijd
besteedde hij aan schimmenspel. In
heel Europa raakte hij bekend om zijn
bijzondere, gestileerde figuren. Het
maakte hem tot toonaangevend vernieuwer van het schimmenspel.
Prikkebeen was één van zijn grootste
spelen, met 300 figuren die in 82 taferelen aan het publiek voorbij trokken.
Met minimaal vier assistenten, een verzenzegger en een orkestje was het dringen achter het scherm bij Van Gelder.

Bij veldslagen gaf tabaksrook de volmaakte illusie van kruitdampen en
stofwolken. Moest er bliksem komen,
dan gooide iemand brandend salpeterhoudend papier op. Regen werd
gemaakt door zand naar beneden te

Ingewikkeld toestel
Nederlands actiefste schimmenschuiver
was de Haagse decorateur Frans ter
Gast (1880-1970). Hij voerde tijdens
zijn leven veertig stukken op en nog op
Een door Ger Boonstra gemaakt tafeltheatertje

7

82-jarige leeftijd vertrok hij voor een
toernee door Denemarken. Ter Gast
projecteerde zijn schimmen vanachter
een wonderlijk toestel met kleppen,
voetpedalen en kleurschijven. Boven
zijn hoofd zat een lichtbak. Daarin kon
hij grote ‘dia’s’ schuiven, die over zijn
hoofd heen op een twee meter groot
scherm achter hem geprojecteerd werden. In de ‘dia’ kon hij nog losse
schimmetjes laten bewegen. Een groot
doek onttrokken Ter Gast en zijn
machine aan het oog van het publiek.
Ter Gast maakte van eenvoudige materialen - karton, plakband, lijm, soldeersel, touwtjes, nylonkousen - ingewikkelde schimmen vol pinnetjes, klepjes
en gaatjes. Het gaf hem de mogelijkheid een kale boom in blad te zetten
door er blaadjes voor te klappen. Bij de
juffrouw die middendoor werd gezaagd,
klapte hij juist onderdelen weg, waardoor haar ribben tevoorschijn kwamen.
Een boef die een appel at, bestond uit
twintig over elkaar vallende delen.
Spruiten en wortels
Ter Gast stopte in 1966 met schimmenschuiven. In hetzelfde jaar debuteerde
Ger Boonstra, samen met Karel van der
Gun en Anne de Lange, in een Breda’s
theatercafé met een experimenteel
bewegingsspel: op elektronische muziek
van Henk Badings bewogen verse peentjes, sappige kroppen sla, verse spruitjes
en mooie komkommers zich door de
poppenkast. Van der Gun merkte op dat
Boonstra een zelfde sfeer creëerde als
Frans ter Gast en raadde hem aan de
oude meester eens te bezoeken.
De 22-jarige Boonstra twijfelde geen
moment en bezocht de 86-jarige nestor
van het Nederlandse schimmenspel in
zijn huis in Den Haag. Daar was hij
meer dan welkom. Ter Gast was
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De schimmen van Ger Boonstra

bevreesd dat de tv het schimmenspel de
das zou omdoen en zag in Boonstra een
mogelijke opvolger. Alles vertelde hij
hem over zijn spel, techniek en schimmen.
Boonstra raakte onder de indruk, maar
ging zijn eigen weg. Terwijl Ter Gast
zeer ingewikkelde schimmen maakte en
gebruikte, houdt Boonstra ze juist
uiterst simpel. Hij snijdt zijn schimmen
uit geprepareerd karton, verstevigt ze
met ijzerdraad en bevestigt ze op een
houten stokje. Soms kan een arm of
been via een ijzerdraadje in beweging
worden gezet. “Ik wil met mijn schimmen kunnen smijten. Ik neem ze mee in
vuilniszakken en als ze lelijk worden,
werk ik ze wat bij. Voor mij geen technisch gefröbel, zoals bij Ter Gast.’’
De arglistige moord
Boonstra’s contact met Ter Gast leidde
tot een dertigjarige fascinatie voor het
schimmenspel. Hij trad op in België,
Turkije, Egypte en Frankrijk. Zijn
schimfiguren werden tentoongesteld in
Dordrecht, Buren, Rotterdam en Zeist.
Hij maakte studiereizen naar Frankrijk,
Griekenland, Engeland, Egypte,
Denemarken en Duitsland. Zijn reis
naar Istanbul leverde in 1975 een aantal optredens op rond het beroemde
tweetal Karagöz en Hacivat, de Turkse
Jan Klaassen.
Ook hield hij talloze lezingen en informeerde hij de media over schimmenspel. Ooit, toen hij weer een praatje
voor de radio hield, stuurde een luisteraar hem spontaan een doos met
negentiende eeuwse schimmetjes. Het
waren simpele figuurtjes, bedoeld om
de spelen van Séraphin in een tafeltheatertje na te spelen.
Boonstra raakte erdoor gecharmeerd en
vergrootte de piepkleine figuurtjes voor
zaaloptredens. Hij sneed er decors bij
en voerde overal in Nederland klassiekers als De arglistige vrijer, De verschrikkelijke moord te Raamsdonk en
De gebroken brug op. De sfeer in deze
klassiekers probeerde hij later in een
aantal eigen spelen te grijpen.

Gene zijde
“Ik houd van de spontaniteit bij het
schimmenspel. Als de toeschouwers wat
roepen, ga ik daar vaak op in.
Sommigen voelen dat goed aan en proberen je steeds gekker te maken. Dan
moet ik wel eens een noodgreep toepassen, maar meestal red ik het wel.
Dat directe contact met het publiek
maakt schimmenspel tot een intiem
theatersoort, al moet het niet te gek
worden. Ik heb eens staan spelen, terwijl ik de kinderhandjes door het doek
tegen mijn knieën voelde. Dat speelt
nogal benauwend.’’

Eénpitter
Boonstra experimenteerde er ook vrolijk op los. Hij gebruikte fakkels als
lichtbron en deed spelletjes met UVlicht, waardoor hij op een lila scherm
rode en gele schaduwen wist te projecteren. Waar hij zich nooit aan durfde
wagen is wajang, het Indonesische
schimmentheater. “Wajang is zo’n
wereld, dat is zo moeilijk. De Indonesische dalang studeert er zeven jaar op!
Daaraan beginnen is hoogmoed.’’

Waarom blijft iemand dertig jaar lang
geboeid door eenvoudige, platte, kleurloze schimmetjes? Boonstra: “Het zit
hem in het spirituele. Als ik speel, voel
ik me slechts tussenpersoon, die door
iets groters bestuurd wordt.
Schimmenspel slaat een brug tussen
onze wereld en die aan ‘gene zijde’. Net
als bij magie kun je schimmenspel ten
goede en ten kwade gebruiken. De
kwade kant vind ik niet interessant,
maar hij bestaat wel. Niet voor niets
luidt de tekst van het schimmenlied,
dat ik aan het begin van een voorstelling zing:
“Zie de zwarte schimmen schuiven.
Langs het lichte laken.
Goede geest mag nu verschijnen.
Het kwade moet verdwijnen.
Schuif je schim de schemer in.
Maak het spel naar onze zin.’’

Sinds 1988 speelt Boonstra zijn schimmenspelen samen met beeldend kunstenares Marijke de Vos, tevens zijn
vrouw. In de begintijd speelde zij de
scènes, terwijl hij, staande naast de
kast, tekst en uitleg gaf. Tegenwoordig
spelen ze weer samen in de kast. “Er is
een tijd geweest dat poppen- en schimmenspelers massaal hun kasten uitkwamen, maar nu keert iedereen weer terug
naar de eenvoud. Men wil het weer
waarmaken op die ene vierkante meter
achter het scherm. Dáár moet je je
publiek te pakken nemen, zonder allerlei trucs.’’
Boonstra weet altijd precies wat hij wil
met zijn voorstellingen. “Als ik de grote
lijn van een verhaal in mijn kop heb,
dan moet het ook zo worden. Op
bepaalde punten ben ik heel eigenwijs,
een beetje een baasje. Dat zie je vaak
met schimmen- en poppenspeler: het
zijn éénpitters, levend op een eigen
eilandje. Dat geldt ook voor mij, maar
ik houd er ook van om mijn droomwereld met het publiek te delen.’’

☞De tentoonstelling Ger Boonstra, 30 jaar
schimmenspeler is tot en met 5 januari te
zien in Het Nederlands Museum van
Knipkunst, Stadhuisstraat 7, Schoonhoven,
tel. 0182-387000.
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CREATIEF
A

De visser
en de haai

A

Het schimmenspel is een héél oud spel. Om met schaduwen te kunnen spelen is ook
maar weinig nodig: een scherm van dun doek en een kaars of een lamp. De toeschouwers nemen vóór het doek plaats. De schimmenspeler staat achter het scherm. Alles
wat tussen het doek en de lichtbron wordt geplaatst werpt een schaduw op het scherm.
Je kunt op verschillende manieren een schimmenspel opvoeren. Met je
handen bijvoorbeeld, of met poppen die uit plat materiaal zijn
geknipt of gesneden. Als je de pop dicht bij het scherm houdt,
tekent hij zich scherp en groot af. Houdt je de pop verder van
het doek af dan wordt hij kleiner en vager. Het bewegen van de
poppen gebeurt door middel van stokjes waarmee de pop wordt
vastgehouden en door middel van ijzerdraadjes waarmee de
lichaamsdelen worden bewogen.
Hoe maak ik beweegbare
schimmenspelfiguren?

Veel succes!

splitpen

stukje
luciferhout

A

splitpen

stukjes
luciferhout
touwtje

•
•
•
•
•
•
•
•

leidstaafje
door het
karton
gestoken

dobber
•
•

Stap 1
Neem de visser en de haai van de werktekening over op een vel papier. Knip
de verschillende stukken grofweg uit en
plak ze met papierlijm op ivoorkarton.
Goed laten drogen. Knip de figuren langs de omtrekken zorgvuldig
uit. Gebruik voor de fijne delen
een hobbymesje.

satépen

Stap 2
Verf de voorkant van de visser en de
haai zwart. En prik met een scherpe
naald gaatjes zoals aangegeven op de
werktekening. Plak met velpon een
stukje luciferhout ter versteviging aan
de achterkant van de hengel en de
staart van de haai.

ijzeren leidstaafje

B

Benodigdheden:

•
•
•

wit papier
ivoorkarton
schaar/hobbymesje
2 splitpennen
papierlijm/velpon
naald
zwarte acrylverf
houten satépennen/bamboe
(30 cm lang)
plakband
ijzerdraad (0,5 mm dik,
2 x 30 cm lang)
touwtje
hobbymesje
potlood

B

Stap 3
Maak een gaatje bij de punten a en b.
Leg de onderdelen op de goede plaats
(onderarm over bovenarm en kop over
de kaak). Steek een splitpennetje door
de gaatjes van de onderarm en de
bovenarm en door de gaatjes van de
kop en de kaak (de ronde kop van de
splitpen komt aan de voorkant).
Buig aan de achterkant de pennetjes
open. Steek het ijzerdraad bij punt x
door het karton en klem het om met
een tangetje.

Stap 4
Plat een houten satépen aan de puntige
kant iets af. En plak hem met velpon
aan de achterkant vast. Plaats hem zo
dat de bewegende delen er niet tegenaan kunnen stoten. Breng ter versteviging een stukje plakband overdwars
aan. Plak een touwtje aan de hengel en
bevestig hieraan de dobber.
Elsa Reicheld

satépen
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ACTUEEL

Driekoningen: zingen voor snoep en geld
Wie op 6 januari in Brabant en
Limburg over straat gaat, ziet gegarandeerd groepjes kinderen, gehuld in
oude gordijnen, een kroon op het hoofd
en een lampion in de hand rondlopen.
De kleine schooiertjes bellen huis aan
huis aan, zingen een kort liedje en krijgen in ruil daarvoor snoep of geld. Het
zijn driekoningenzangertjes.
In Tilburg en omliggende dorpen zingen velen hun liedjes ook voor een
jury. In 1996 werden die juryleden
geflankeerd door vrijwilligers, die precies inventariseerden welke groepjes
welke liedjes zongen. De resultaten zijn
inmiddels bekend.
Het gros van de zangers bleek tussen de
vier en negen jaar oud te zijn. De meeste groepjes (189) hadden het liedje van
hun ouders, leerden het op school (132)
of kenden het van familieleden buiten
het gezin (31).

Om zoveel mogelijk snoep of geld bijeen te schooien, kozen de meesten voor
een kort liedje. Waarschijnlijk daarom
was het traditionele Driekoningen,
Driekoningen het populairst. Sommige
liedjes waren zeer plaatsgebonden,
zoals De koffer van Jesaja‘, dat alleen
in Hilvarenbeek klonk en Driekoningen
in ‘t flèske, dat typisch Tilburgs was.

Bezielde wapens

In Frankrijk doet zij dit met de slogan:
La Hollande, l’autre pays du fromage,
‘Holland, het andere kaasland’. Een
gelikte campagne, die het Franse eergevoel kietelt en tegelijk Nederland als
kaasland naar voren schuift.

lijke VVV’s het feest gingen promoten.
Ook bevat het boek tal van oude en
moderne driekoningenliedjes in tekst en
notenschrift.

Een uitgebreide weergave van de
inventarisatie van driekoningenzangers
en -liedjes bevat het pas verschenen
boek Driekoningenzingen. Een lange en
levende traditie. Maar er staat meer in,
zoals hoofdstukken over de middeleeuwse oorsprong van het driekoningenfeest en het overleven van
Driekoningen in Brabant, waar plaatse-

☞Paul Spapens en Piet Horsten,
Driekoningenzingen. Een lange en levende
traditie (Utrecht 1996)

Ooit legde een Nederlands echtpaar van
Indische komaf in het Amsterdamse
Tropenmuseum een aantal messen, een
vijl en een kris op tafel. De verbaasde
museummedewerker pakte als eerste de
kris op, wat de brenger opvatte als
onomstotelijk bewijs: “Alsjeblieft, mijnheer ziet het meteen’’. De man legde uit
dat zijn vrouw, behept met een groot
kropgezwel, werd betoverd door haar
jaloerse schoonzuster. Gelukkig was
haar wapen nu ‘geïdentificeerd’, zodat
het vernietigd kon worden.

In Nederland werd de kaasconsumptie
gestimuleerd met de in 1964 gelanceerde en nog steeds bekende slogan ‘kaas
uit het vuistje’. Met receptenboekjes
werd het verwerken van kaas in de
warme maaltijd gepromoot. Momenteel
gaat van elke kilo kaas de helft met de
boterham naar binnen. Een vijfde verdwijnt via het vuistje en een derde via
gerechten in de magen van 15 miljoen
Hollandse kaaskoppen.

Het is maar één van die wonderlijke
verhalen over de kris, de magische
dolk uit de Indonesische archipel. Is
het inderdaad
een huiveringwekkend wapen
dat je met eer-

☞Aad Vernooij, Hard van binnen, rond van
fatsoen. De geschiedenis van de
Nederlandse kaascultuur (Het Nederlands
Zuivelbureau, 1994).

De kaaskoppen van Europa
Toch bestaat er maar bar weinig literatuur over de Nederlandse kaasgeschiedenis. Wát er over bekend is, is bijeengebracht in het vrolijke boekje Hard
van binnen, rond van fatsoen. Daaruit
blijkt dat de kaasschaaf, symbool van
Hollandse zuinigheid, een
Scandinavische vinding is. Een Noorse
timmerman verbouwde zijn blokschaaf
zodanig, dat hij er de kaasconsumptie
in zijn gezin mee wist te beteugelen.
Langs welke weg de kaasschaaf ook in
Nederland bekend raakte, is nog een
raadsel.

Wie zich in het buitenland als
Nederlander bekend maakt, loopt grote
kans gesprekken te moeten voeren over
drugs, tulpen, voetbal en kaas.
Wat dat laatste betreft: al zes eeuwen
exporteert Nederland massa’s kaas en
staat ons land in heel Europa bekend
als een natie van kaasboeren. Een
zeventiende-eeuwse Engelsman typeerde de Hollander zelfs als “een vraatzuchtige, vette kaasworm op twee
benen.’’

Balische prins in ritueel wit

Aan dit export-succes droeg de bekende tv-persoonlijkheid Frau Antje haar
steentje bij. Al bijna veertig jaar is zij
het boegbeeld van de Nederlandse zuivelpromotie in Duitsland. Ook in andere landen werd en wordt dit lieftallige
meisje in klederdracht ingezet bij de
promotie van kaas.
12

Krissen zijn er in soorten en
maten. Er bestaan gevechtsen pronkkrissen. Er zijn lange,
smalle, maar ook dikke, gegolfde krissen. Ze komen voor in de
Indonesische archipel, maar ook
in de Filippijnen, Maleisië en het
uiterste zuiden van Thailand.
Tot het moment dat de Nederlanders
in de negentiende eeuw een verbod op
het dragen van de kris uitvaardigden,
waagde geen Javaan zich zonder dolk
op straat. Het was alsof ‘ie dan ongekleed was. Voor hem had de kris een
toverachtig vermogen: kasiat. Het
voorkwam dat ziektes toesloegen,
bracht verlichting bij bevallingen en
hield tweedracht op afstand. Man en
kris waren een twee-eenheid.
In dit licht is het niet zo verwonderlijk
dat westerlingen altijd de meest idiote
verhalen over de kris hebben opgehangen. Zo zou de dolk altijd met gif zijn
ingesmeerd. Een onzinnige fabel die
mogelijk zijn oorsprong vindt in het
gebruik om het lemmet te onderhouden
met arsenicum.

In de twintigste eeuw verdeelde een
Engelsman de Nederlanders in twee
typen: “de kleine corpulente, rood-aangelopen Edammer en de slankere, blekere, grotere Gouda.’’ Goudse en
Edammer zijn precies de twee kaassoorten waarmee ons land na 1945 de
grootste kaasexporteur ter wereld werd.

Een flink aantal groepjes had eigen teksten gemaakt op top-tien-nummers,
zoals Het busje komt zo (van duo
Höllenboer) en Ademnood (van Linda,
Roos en Jessica). De taal was meestal
het standaard Nederlands, al zong een
enkeling in het dialect of het Engels en
één keer klonk zelfs een tekst in het
Pools. In Tilburg bracht een groepje een
rapnummer in een mengelmoestaaltje:
“Don’t tell it to my dad, Anders moeten
wij naar bed’’.

bied
moet
benaderen? Het
boekje De
kris. een aardse benadering van een kosmisch
symbool behandelt de
dolksoort op nuchtere
toon als een tijdgebonden
cultuuruiting uit Azië.

gewaad. Naast hem zijn

Nog zo’n mythe: veel krissen hebben
een lemmet met een oneven aantal golven. De verklaring zou zijn dat de kris
een mannelijk wapen is. Mannen zijn
nooit even, vrouwen wel, want die
baren kinderen en zijn dus deelbaar.
Het boek geeft een veel nuchterder verklaring: een oneven aantal golven geeft
esthetisch een fraaier resultaat.

bediende die zijn spullen
draagt. Ieder draagt een
kris met ivoren schede-

benadering van een kosmisch symbool

beeldjes. Op Bali worden

(Koninklijk Instituut voor de Tropen,

de krissen hoog op de rug

Tropenmuseum, z.j.)

gedragen.
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☞David van Duuren, De Kris. Een aardse
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Zuurkool: echte
winterkost

In West-Europa gaat witte kool tot het
dagelijkse menu behoren na de dood in
814 van keizer Karel de Grote. In de
dertiende eeuw vernemen we van ene
Albertus Magnus van koolsoorten met
een vaste krop, maar eerst in de zestiende en zeventiende eeuw legt men
zich in Engeland bewust toe op de teelt
van harde, ronde witte kool.
Duurzaam en gezond
Met het bewaarbaar maken van gewassen door middel van een natuurlijk verzuringsproces was de mens in de
Bronstijd waarschijnlijk al bekend. Wat

Inmaken

Groente inmaken was vroeger pure noodzaak. Een

maakte witte
kool
duidelijk.
Ze bleek
rijk aan
vitaminen,
mineralen
en organismen en was
bovendien
licht verteerbaar.

Zuurkool, al of niet belegd met een geurige rookworst,
een hartig klapstuk of een sappig karbonaadje behoort
niet specifiek tot de Nederlandse maaltijd. Is zuurkool bij
ons voornamelijk winterkost, in landen als Duitsland
(Sauerkraut!) en Frankrijk wordt zuurkool het hele jaar
door gegeten. Tegenwoordig ligt zuurkool door de fabriek
geproduceerd en verpakt in de supermarkt, maar lang
behoorde de inmaak van witte kool tot de bezigheden binnenshuis. Zeker in de Noordeuropese landen waar tijdens barre
winters voldoende voedsel in de kelder moest zijn opgeslagen.
Het waren hoogstwaarschijnlijk de
Kelten, die in de vierde eeuw voor onze
jaartelling als eersten het gewas kool in
Klein-Azië hebben leren kennen.
Griekse geneesheren als Hippocrates
(460-377 voor Chr.) en Diocorides (eind
eerste eeuw) zagen in kool een middel
tegen diverse menselijke kwalen. Ook
de Romein Plinius (23-79 na Chr.)
maakt in zijn geschriften melding van
witte kool, waarvan hij van de aan de
overkant van de Romeinse rijksgrens
wonende Keltische Galliërs had vernomen.

H

GASTRONOMIE

methode die bijna nooit mislukte was het inmaken in
zout. Nodig waren een Keulse pot, een dennehouten plankje, een linnen
doekje en een steen. De groenten werden met het zout laag om laag in de pot gelegd.
De inmaak werd op een donkere, frisse plaats bewaard en bleef de hele winter goed.
Zout-inmaak is niet moeilijk, maar vereist grote zindelijkheid. De pot moet heel
schoon zijn voordat de
groenten er in gaan.
Daarnaast moeten de potten
elke veertien dagen worden
nagekeken op schimmel en
verkleuringen. Dan kunnen
meteen ook het doekje,
plank en steen gereinigd
worden.

Keulse pot
De bereidingswijze is eenvoudig. Velen
herinneren zich nog van thuis hoe de
kool werd fijngesneden en dat in een
van tevoren schoongemaakte inmaakpot, veelal de bekende Keulse pot, beurtelings een laag gesneden kool en een
laagje zout werd gelegd. Was de pot
vol, dan werd de inhoud afgedekt met
een plankje met gaten waarop dan weer
een zware veldkei werd geplaatst. Aldus
was een goed verloop van het verzuringsproces verzekerd. Verbinding van
het melkzuur met het zout deed de verlangde zuurkool ontstaan.

het bewerken van kool tot zuurkool
betreft zegt een overlevering onder de
Tartaren iets. Dit volk zou in het begin
van onze jaartelling zuurkool als menage op hun veroveringstochten naar het
westen hebben meegenomen. Het
gevolg daarvan was dat ook de
Germanen de zuurkool leerden kennen.
Sindsdien wordt tot op heden in de
Lage Landen zuurkool als een voedzame groente gewaardeerd en prijkt het
vooral in de wintermaanden op het
menu.

Maar waarschuwden vrouwen elkaar vroeger altijd:
nooit bij de inmaak komen
als je ongesteld bent!
Zuurkool
■ 7 witte kolen
■ 3 savoye kolen
■ 200 gram zout
■ 30 gram peperkorrels

In Engeland verrezen de eerste staatszuurkoolfabrieken. Pas in 1874 ging
ook in ons land een conservenfabriek
zich met de zuurkoolbereiding bezighouden. Er volgden meer, voornamelijk
in streken waar witte kool op grote
schaal werd verbouwd. Vooral de voedselschaarste tijdens de Eerste
Wereldoorlog deed het aantal inmakerijen toenemen. Telde ons land in 1918
nog 170 zuurkoolfabrieken, in 1934
waren er maar veertien van over.
De paar thans overgebleven zuurkoolfabrieken staan hoofdzakelijk in NoordHolland. Dat ligt voor de hand, omdat
de koolteelt in die provincie, met name
in West-Friesland, is geconcentreerd.

Omdat vroeger bij de bemanning van
de vaak voor maanden en zelfs jaren
uitgezonden schepen na regelmatig
nuttigen van zuurkool de gevreesde
scheurbuik uitbleef, stond zuurkool als
vaste post op de victualiënlijst. De
Engelse ontdekkingsreiziger James
Cook nam voor zijn tweede wereldreis
maar liefst zestig vaten zuurkool mee.
Toen hij drie jaar later weer in een
Engelse haven aanmeerde, bleek niemand van de equipage aan scheurbuik
te hebben geleden.
Eerst in de vorige eeuw werden de bijzondere eigenschappen van de inge-

Was de tomaten en verwijder de kelkblaadjes. Prik ze enige malen in met
een breinaald of ander puntig voorwerp.
Leg de tomaten dan laag voor laag,
telkens met wat zout er tussen, in de
Keulse pot. Giet er vervolgens zoveel
gekookt en afgekoeld water op dat de
inmaak nauwelijks onder staat. Dek de
tomaten af met een doekje en in plaats
van een plank met steen, spant men
kruiselings enkele dunne latjes onder
de rand van de pot. Zo worden de
tomaten niet vernield door de ballast.
Ineke Strouken

Verwijder de buitenste bladeren van de
kool en bekleed hiermee de buitenwand
van de pot. Schaaf de kool aan fijne
reepjes en vermeng beide koolsoorten
onder toevoeging van het zout en de
peperkorrels goed doorheen. Vul hiermee de pot en pers de kool er stevig in.

Tekening: Groenten & Fruit Bureau, Den Haag

Willem Boxma

14

Tomaten
■ 4 kg tomaten
■ 500 gram zout
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en lange traditie in
Binche en Malmédy

Middeleeuwse
carnavalsviering
in België

De achtergronden van het carnaval zijn al heel oud.
De Romeinen vierden al feesten waarbij de winter werd
uitgeluid en de komst van
het voorjaar, als de tijd van
de vruchtbaarheid, werd
ingeluid. Carnaval was in de
middeleeuwen een groot
feest, maar verdween in veel
landen tijdens de Reformatie.
Het carnaval dat wij nu kennen, komt uit het Rijnland.
Maar er zijn nog plaatsen
waar het oude carnaval
wordt gevierd.

Op vette zondag is er in het Waalse Binche een

Gert Jan van Ammerkate

ommegang met prachtige fantasiekostuums.

17

Carnaval is de wereld op zijn kop. De
gewone terughoudendheid die de
betrekkingen tussen de mensen regelt,
maakt plaats voor satire en spotternij.
In kleine gemeenschappen neemt men
zijn buren op de korrel, spot men met
hun privéleven en maakt men hun echtelijke ruzies publiek. In deze omgekeerde wereld verkleden mannen zich
als vrouwen en mogen kinderen wat
anders alleen aan volwassenen is toegestaan. Wie mooi is wordt lelijk, wie
lelijk is mooi. Het schone wordt smerig
en voorkant wordt achterkant.
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Gilles in vol ornaat tijdens de middagoptocht in Binche. Ze zijn omringd door
muzikanten, enkele familieleden en hun sinaasappeldragers. Omstreeks het
midden van de negentiende eeuw wierpen de gilles nog vruchten, zoals noten

reiking van de sleutels van de gemeente
of stad, krijgt hij voor de duur van de
carnavalsdagen van het gemeentebestuur de macht over de met een fantasienaam aangeduide stad in handen.

Carnaval in Binche
In de carnavalsviering in Wallonië
neemt Binche een belangrijke plaats in.
Binche ligt in het industriegebied van
de provincie Henegouwen (Hainaut).
Rondom het stadje liggen grote mijnen
en metaalfabrieken en in de stad is er
confectie-industrie. In het stadspark
staan de overblijfselen van het kasteel
waar Maria van Hongarije vaak verbleef. In 1549 vierde deze edelvrouw op
haar kasteel in Binche de overwinning
op de Inca-indianen in Peru. Volgens
de overlevering maakte de stoet van
Inca-indianen met gevederde hoofdtooien, die door de stad trok, een overweldigende indruk op de bevolking.

Totebellen
Prins Carnaval wordt omgeven door
een uitgebreide hofhouding en door
dansmariekes, de mooiste meisjes, die
gedurende de feestdagen voor hem
dansen. Het hoogtepunt wordt bereikt
met de carnavalsstoeten op
Rosenmontag, waarin prachtige praalwagens door talrijke muziekkorpsen
begeleid worden.
Opvallend is dat carnavalsvierders in
steden in het Rijnland vaak militaire
uniformen dragen.

Carnaval wordt hier sinds de veertiende
eeuw onafgebroken gevierd en het rituele karakter is duidelijk herkenbaar. De
rijk gevarieerde feestelijkheden beginnen al in januari op de zesde zondag
vóór de vette dagen met de repetities
voor de trommelkorpsen en de fanfares.
Tijdens de vier zondagen die aan het
carnavalsfeest voorafgaan, het zogenaamde kleine carnaval, zijn er de soumonces of herhalingen, waarbij de tamboers en koperblazers samen met de
toekomstige gilles de straat op gaan.

Gewoontegetrouw starten in de
Rijnlandse traditie de gekke dagen met
Altweiberdonnerstag, de donderdag
vóór vette dinsdag, waarbij de macht
volledig in de handen van de ‘oude wijven’ ligt. In Sittard bestaat een aldewieverbal, waarbij als oude wijven of totebellen vermomde en gemaskerde
vrouwen al dansend beschaafde vrijpostigheden plegen en anderen flink de
waarheid zeggen.
Het Rijnlandse carnaval
Aan het begin van de negentiende
eeuw ontstond in Duitsland in het
Rijnland het moderne carnaval. In de
grote steden werden door de gegoede
burgerij carnavalsverenigingen opgericht, die naar het voorbeeld van de
middeleeuwse gilden en rederijkerskamers het feest gingen vieren. Vanuit
het Rijnland verspreidde deze moderne,
stedelijke carnavalsviering zich over
grote delen van Europa.
In het Rijnlandse model is sprake van
een Prins Carnaval, die elk jaar officieel
gekozen wordt door de vrijgezellenvereniging. Op 11 november om 11.11 uur
worden de elf wetten die met carnaval
nauwgezet nageleefd moeten worden
door de Raad van Elf afgekondigd.
Tijdens de vette dagen is Prins
Carnaval absoluut heerser in zijn dorp
of stad. Op symbolische wijze, door uit-

In veel delen van Europa worden de
feestelijkheden afgesloten met het verbranden, verdrinken of ophangen van
een pop. Aan deze symbolische zondebok worden al de uitspattingen tijdens
het feest begaan, toegedicht. In
Roermond wordt ter afsluiting de pop
Bacchus in de Roer verdronken.

Deze aankomende gilles zijn voorzien
van kiel, klompen, bellen en ramon
(een bosje gedroogde wilgetakken,
symbool voor bezem). De soumonces
kunnen beschouwd worden als uitnodigingen om aan het komende carnaval
deel te nemen. Ook vinden gemaskerde
en gekostumeerde bals plaats. Deze
feesten spelen zich af tussen de inwoners en zonder de aanwezigheid van
toeschouwers die volledig buiten de
traditie staan. De eerste voorbereidingen zijn bescheiden, het toenemen van
de sfeer is een langzaam groeiproces.

Het oude carnaval
De carnavalsfeesten op veel plaatsen in
Wallonië zijn van veel oudere datum
dan de vieringen van het Rijnlandse
soort. In de meeste gevallen betreft het
hier overblijfselen van de middeleeuwse
vastenavondvieringen, waarbij vele
gekostumeerde en gemaskerde personen
op de voorgrond treden, onder meer
Binche met zijn gilles en Malmédy met
de haguètes, die hun dansen opvoeren
zolang de muziek speelt, verstarren
zodra deze ophoudt om bij de eerste
tonen opnieuw in beweging te komen.

en kastanjes en daarvoor waarschijnlijk broodbrokken. Sinds 1880 zijn het
geleidelijk sinaasappels geworden. Het toegooien van een gift geldt als een
teken van vriendschap en als symbolische wens voor een vruchtbaar voorjaar.

Binchenaren van café naar café om te
proberen de niet-gemaskerden ertoe
over te halen hen op een glas bier te
trakteren. Soms kleedt men zich ook in
haveloze vodden, trouilles de nouille
genoemd. Men gaat rond tot in de
vroege ochtend.
Ook in Aalst in Vlaanderen kent men
soortgelijke personages, de zogenaamde
vuil Jeanetten. Vroeger drongen de
gemaskerden de huizen binnen, zochten de beste plaats in de kamer en eisten het lekkerste eten en drinken.
Achteraf maakten ze zich bekend en
bleken dan vaak goede vrienden van de
gastheer te zijn.
De drie vette dagen
Het hoogtepunt van de carnavalscyclus
wordt echter pas bereikt op de drie
vette dagen, les jours gras. Op zondagmiddag is er optocht en dans van de
mam’zelles (mannen verkleed als vrouwen) en van honderden verklede
Binchenaren met originele en bijzonder
kleurrijke vermommingen die ieder jaar

opnieuw gemaakt worden. Het karakter
van de vermomming wordt angstvallig
geheim gehouden tot de dag van de
optocht.
Gilles tijdens de
ochtendommegangen en rondedans, waarbij het
traditionele masker
van was wordt

Nuit de trouilles de nouille
Het dragen van een masker is in Binche
een belangrijk element in de carnavalsviering. De maandagavond die aan
vette zondag voorafgaat is de nacht
van de maskers, de nuit de trouilles de
nouille. Gemaskerd en in allerlei kledij
uitgedost trekken honderden
18

gedragen.
Op het masker een
snor, als symbool
voor volwassenheid.
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Maandag is de dag van de jeugd: alle
kinderen lopen er verkleed bij in een
stoet vergezeld door klanken van
viola’s en draaiorgels. Veel voorkomende kostuums zijn die van harlekijn,
boer, matroos, oosterse prins. Ook worden fantasievermommingen gedragen.
In de namiddag dansen de kinderen een
rondeau, een kringdans van vriendschap.
Vette dinsdag, mardi gras, vormt het
hoogtepunt en meteen het sluitpunt
van de carnavalscyclus: het is de dag
van de gilles. De traditionele figuur van
de gille zoals we die nu in Binche en
elders kennen, heeft zich gevormd en
ontwikkeld tijdens de laatste 150 jaar.
Het is ongetwijfeld een dorpse vertolking van de personages Pollichinelle,
Harlekijn en Pierrot uit het rondtrekkende volkstoneel naar voorbeeld van
het vroegere commedia dell’arte.
Bepaalde aspecten van haar dans, de
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struisvogelverenhoed wordt nu niet
meer gedragen. Belicht door Bengaals
vuur dansen de gilles nogmaals en voor
het laatst hun rondeau. Het is een
gebeurtenis waarbij de toeschouwer
verandert in deelnemer, een belevenis
die verbijstert, omdat je gewoon niet
anders kunt dan méédoen. Tot slot
volgt een groots vuurwerk, waarna het
tragische moment aanbreekt waarop de
prinselijke gille moet terugkeren naar
het huis van de gewone man, die hij
vergeten was.
De cwarmé van Malmédy
Malmédy ligt in het industriegebied
van de provincie Luik (Liège) op de
grens van Wallonië en de Duitstalige
Oostkantons van België. Gedurende
lange tijd was de schoenmakerij hier
een belangrijke bron van inkomsten.
In Malmédy wordt het carnaval cwarmé
genoemd.

Longs-nés in Malmédy die een gekozen slachtoffer
zo lang plagen en achtervolgen dat hun een drankje
wordt aangeboden.

gebaren en het masker zijn overblijfselen uit een ver ritueel verleden. De
klompen, de bezem, de bellen en de
bochel van stro zijn analoog aan andere gemaskerde tradities in Europa.
De gilles
Lang voor het ochtendgloren wordt de
gille aangekleed. Zijn kostuum bestaat
uit een prachtig gewaad met rode en
zwarte leeuwtjes, die tatoeëringen van
de Inca’s moeten voorstellen, geplooid
kantwerk en een gordel met koperen
belletjes. Aan voor- en achterkant
wordt zijn kostuum vakkundig door
twee vullers met stro opgevuld, waarna
de vrouw of moeder van de gille de
kraag schikt en de hoofddoek vastknoopt. De prins van één dag wordt
daarna afgehaald door een tamboer,
want de gille, die in de eerste plaats een
danser is, mag zich niet zonder trombegeleiding op straat begeven. Zo gaat
elke tamboer een tiental gilles aan huis
ophalen, waarna de groepjes zich naar
de zetel van het genootschap begeven.
Stilaan wordt de slapende stad door
prachtig uitgedoste en dansende gilles,
boeren en pierrots gewekt.
Aangekomen in het lokaal van het
genootschap gebruiken de gilles gezamenlijk ontbijt en drinken na afloop
een glas champagne, want zoals het

prinsen past, drinken zij alleen de
nobelste schuimwijn. Binche telt negen
Sociétés de Gille, zoals les Amis Réunis
(de verenigde vrienden), les Incas (de
Inca’s), les Incorruptibles (de onvergankelijken), les Indépendents (de onafhankelijken), les Récalcitrants (de weerspannigen).

De aanloop naar het carnavalsfeest
vindt plaats tijdens de vier vette donderdagen, in het Waals met p’titès
haguètes aangeduid. Het woord haguète
betekent masker en duidt een vermomming aan. In de namiddag worden dan
de straten in bezit genomen door verklede kinderen, terwijl ‘s avonds de
volwassenen (groupes travestis) van
café naar café trekken om in kleine
groepjes een komisch rollenspel op te
voeren.

Na de ontvangst in het stadhuis worden
de maskers van was opgezet. De prinselijke champagne kan nu slechts door
een drinknetje genuttigd worden. In de
namiddag is er om 4 uur de grote
optocht waarbij de gilles de hoge,
indrukwekkende pluimentooien op hun
hoofd dragen. Tienduizenden toeschouwers hebben zich langs beide zijden
van het parcours opgesteld. De stoet
trekt - al dansend - van de ene kant
van de stad naar de andere, ondertussen sinaasappels aan de omstanders
uitdelend. De winter is bedwongen en
de zoetheid van de sinaasappel is symbolisch voor de zoetheid van het voorjaar.

Oorspronkelijk betrof het hier wanordelijke optochten van gemaskerde en in
lompen uitgedoste travestieten die
onder het lawaai van het slaan op oude
pannen door de stad trokken, vergelijkbaar met de trouilles de nouille in
Binche en de vuil Jeanetten in Aalst.

In de optocht gaan de Sociétés de
Fantaisie voorop, daarna volgen de gilles gegroepeerd per vereniging,
omringd door sinaasappeldragers,
orkest en familieleden. Het orkest
(trommelaars en koperblazers) speelt
louter traditionele gille-melodieën. De
optocht eindigt met een kringdans op
het plein voor het stadhuis.

Vette zaterdag
De carnavalsperiode van zaterdag tot
en met vastenavond wordt hier in het
Waals de grantes haguètes genoemd.
Het eigenlijke carnaval begint op vette
zaterdag met het overdragen van de
macht aan Trouv’lé, een in het rood
gekleed personage, die van de burgemeester een graanschop of trouv’lé ontvangt, het symbool voor de macht over

‘s Avonds zijn er fakkeloptochten,
wordt er gedanst en branden er vreugdevuren op de Grote Markt, maar de
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de bol’djis (dikke bakkers) tikken met
hun lange ovenplanken tegen de achterwerken van de dames om ze op hun
temperatuur te onderzoeken.

de stad. In tegenstelling tot Prins
Carnaval uit de Rijnlandse traditie
‘leeft’ dit personage slechts één dag, de
volgende vier dagen is hij niet meer te
zien.

De cwapis (schoenmakers) nemen de
maat van vrouwelijke benen om voor
hen zo hoog mogelijke laarzen te
maken.
De longs nès met hun lange neuzen
zijn de gangmakers van de parade. Zij
vervolgen een slachtoffer zolang totdat
hun een drankje wordt aangeboden.

Trouv’lé opent de feestelijkheden door
een ommegang door de stad, vergezeld
door de gekostumeerde en corpulente
grosse-police (veldwachter) en twee
djoupsènes (zigeuners), die de stropers
voorstellen die eertijds de huizen binnendrongen om er een lekker hapje te
stelen.

Dan zijn er nog de vêheûs (de bunzingen) die met een opgeblazen varkensblaas aan een stok klappen uitdelen
aan de toeschouwers, en de hârlikins,
afkomstig uit de commedia dell’arte,
die met de vossenstaart aan hun steek
de omstanders in het gezicht kietelen.
Andere voorkomende personages zijn
de sâvadjes (indianen) en de sotès.

Vette zondag
Het hoogtepunt van de carnavalsdagen
vormt de zondag. De feestelijkheden
worden ‘s middags op het stadsplein
ingeluid met de dans van de haguètes
met hun mooie fluwelen kostuum met
de dubbelkoppige arend op de rug, de
monnikskap met steek met kleurige
struisvogelveren op het hoofd en met
ritmische begeleiding van hun in- en
uitvouwende hapschaar (hape tchâr).
Daarna volgt een groot straatcarnaval
waarbij in lange parade vijftien traditionele personages in groepjes voorbijtrekken die samen met de omstanders
een spel spelen, waarbij het publiek als
bereidwillig slachtoffer fungeert.

Het sotè-personage symboliseert legendarische dwergen uit grotten in de
omgeving van Malmédy. De uitbeelding
wordt gerealiseerd door een vermomming met behulp van enorme klaphoeden met opvallende wanverhoudingen.
De sotè huppelt heen en weer en plaagt
de vrouwen met zijn lange armen.
De finale van de parade wordt gevormd
door een pierrot, evenals de hârlikin
afkomstig uit de commedia dell’arte.
Het is de enige persoon die op een
wagen zit, vanwaar hij de omstanders
met noten en sinaasappels beloont.

Hilariteit wordt opgewekt door de
haguètes, die er plezier in scheppen met
hun grote hapschaar mensen uit het
publiek tot een knieval te dwingen. Het
knielende slachtoffer moet vervolgens
vergeving vragen door het uitspreken
van de woorden: “Neem me niet kwalijk, haguète, op de bezemsteel zal ik
het nooit meer doen, nooit meer”.
De haguètes worden geholpen door de
sâvadje-cayêt, die met hun kostuums
behangen met kleine plankjes en hun
knotsen op Afrikaanse ‘wilden’ lijken
en de ene na de andere kus uitdelen, en
door de lonkès-brèsses, die met hun
lange armen de haren van de omstanders door de war wrijven.

Satirische plagerijen
Carnavalsmaandag is in Malmédy een
dag die gewijd is aan het straattoneel.
Op verschillende plaatsen in de stad
worden door twee gespecialiseerde verenigingen satirische opvoeringen verzorgd, waarbij kleine ‘avonturen’ van
bekende inwoners van Malmédy in het
Waals worden bezongen en gespeeld.
Ook politieke en historische gebeurtenissen kunnen aanleiding voor een
opvoering zijn.
Op carnavalsdinsdag verzamelen alle
inwoners zich ‘s avonds voor het verbranden van de haguètes, symbolisch
voorgesteld door stropoppen. Bij deze
feestelijkheid formeren zich twee groepen: een deel danst vrijwel onophoudelijk een kringdans en een andere groep
kijkt naar de noce: een prachtig aangeklede burgerbruiloft. De dansenden van
de eerste groep dragen een eenvoudige
kiel, die zou verwijzen naar de arbeidersklasse van het eind van de vorige
eeuw. De andere groep is rijk gekleed,
wat een verwijzing zou inhouden naar
de gegoede burgerij.
Terug naar het normale leven
Door dit onderscheid in kleding wordt
de feestvierder eraan herinnerd dat de
volgende dag het normale leven terugkeert en ieder zijn eigen plaats in de
maatschappij weer moet innemen.
Want met het doven van het vuur eindigen de gekke dagen en is het carnavalsfeest weer voorbij.
Foto’s: G.J. van Ammerkate

Lonkès-brèsses
Grosse-police
Trouv’lé

Hârlekin
Haguète

De longs ramons op hun beurt proberen
met hun meterslange bezems de toeschouwers op de balkons te bereiken en

Djoupsène
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Met het Chinese nieuwjaar is in Amsterdam

J

de leeuwendans te zien.

aarwisseling zonder oliebollen
Martin Jansen

Het nieuwe jaar begint niet overal op 1 januari
De meeste allochtonen vieren na de eerste januari
nóg een jaarwisseling. Voor de Chinezen start op

melt men rommel en vuil op een afgesproken plek. Op de avond vóór volle
maan wordt dit vervolgens in brand
gestoken. De volgende dag, op Holi of
Phagwa, komen de mensen bijeen met
op hun voorhoofd een stip van de overgebleven as van het vreugdevuur.

Het moment waarop de jaartelling
ingaat is per cultuur sterk verschillend.
Hindoes gebruiken zelfs diverse jaartellingen door elkaar heen. Eén van hun
kalenders begint in ons jaar 1869, het
geboortejaar van Mahatma Gandhi.
Volgens deze kalender leven we nu in
het jaar 127. Het instellen van een
nieuwe jaartelling is voor Hindoes een
manier om grote figuren te eren, in dit
geval de grote wereldleraar Gandhi.

Goddelijke vonk
De as symboliseert de oerbron, waar
alles en iedereen uiteindelijk naar
terugkeert. Prahalaat wordt deze speciale as ook wel genoemd. De naam is
afkomstig van de eeuwenoude legende
van prins Prahalaat, wiens vader een
koning was die zichzelf Goddelijke
gaven toedichtte. Op een gegeven
moment ging hij van zijn onderdanen
verlangen dat ze alleen hém nog maar
als God zouden aanbidden. Iedereen
voldeed daaraan, behalve Prahalaat die
zijn vader hoogmoedig vond.

7 februari het jaar 2548. Voor Moslims begint
Toch gebruiken de meeste Hindoes in
de dagelijkse praktijk een heel andere
kalender. Het is de Wikram Aditya
Samwat, de jaartelling ter ere van
koning Wikram Aditya. In 57 voor
Christus slaagde deze koning erin zijn
rijk te bevrijden van vreemde overheersers. Ter ere van deze historische
gebeurtenis begon men de jaren vanaf
dat moment opnieuw te tellen. Daarom
leeft de Hindoe nu in 2053.

op 8 mei het jaar 1418 en Hindoeïstisch Holi
valt op 24 maart 1997. Het zijn jaarwisselingen zonder ‘oliebollen en Youp van ’t Hek’.

Op nieuwjaar
maken in China de jongeren een ronde langs oudere
familieleden en kennissen. Ze krijgen dan twee rode
envelopjes met geld.
De drakendans is vast onderdeel van het Chinese nieuwjaar. `Vendelzwaaiers’
laten dit dier, symbool van kracht en voorspoed, door de straten kronkelen.
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De sluitingsdag van het Chinese nieuwjaar, dat veertien
dagen duurt, is de dag van het lantaarnfestival. Chinese

Voor de koning was dat de reden om
zijn zoon te vermoorden. Daarbij kreeg
hij hulp van Prahalaats tante, die eveneens dacht over goddelijke gaven te
beschikken. Samen met Prahalaat liet
ze zich op een brandstapel zetten, in de
verwachting dat zij het zou overleven,
terwijl Prahalaat op jammerlijke wijze
zou verbranden. Het tegendeel echter
gebeurde: de vrouw verbrandde en
Prahalaat bleef ongedeerd. Voor de
Hindoe betekent dit dat de waarheid, de
waarachtigheid altijd zal overwinnen.
As betekent zoveel als ‘eerlijk duurt het
langst’.
Dharm Schriemissier: “Als mensen met
Holi een stip van as op hun voorhoofd
hebben, betekent dit dat de mens het
kwade in zichzelf moet overwinnen.
Men moet zoeken naar de goddelijke
vonk, die ieder mens in zich heeft.”

Lentefeest
In april zullen de 120.000 Hindoes in
Nederland de komst van het jaar 2054
vieren. Maar eigenlijk is dat bijzaak. De
Hindoe-kalender zit zó in elkaar dat
dan ook de lente aanbreekt en vooral
dát wordt gevierd. Het gehele lentefeest, waarvan nieuwjaarsdag onderdeel
is, duurt krap een maand. Dat betekent
echter niet dat het openbare leven al
die tijd stil ligt. Alles gaat gewoon
door, want “de Hindoe-leefwijze pleit
ervoor dat je alles combineert met je
normale leven”, vertelt Dharm
Schriemissier me.
Dharm Schriemissier (55) is beleidsmedewerker bij de minderhedenorganisatie
Forum in Utrecht en Hindoe-priester.
Hij legt uit hoe het Hindoeïstische lentefeest in elkaar zit en welke betekenis
Hindoes daaraan geven.
De voorbereidingen beginnen vaak al
weken van tevoren. In die tijd verza-

Vastenperiode
“Holi is voor ons een vreugdevolle dag.
De lente breekt aan en men is op weg
23

steden baden dan in een zee van licht.

naar de zomer, de mooiste tijd van het
jaar. Vetes worden bijgelegd, zodat
men ‘schoon’ het nieuwe jaar ingaat. Er
wordt gezongen en gedanst, lekker
gegeten en gedronken. Men besprenkelt
elkaar met rode, gele en groene vloeistoffen, als symbool voor de pracht, de
kleuren en geuren van de zich ontluikende natuur.”
In de twee weken na Holi is het afnemende maan. Het is ook een periode
van bezinning. Op de dag na de veertiende dag breekt de nieuwe maan weer
aan en dan begint het nieuwe jaar volgens de officiële Hindoeïstische tijdrekening. In de dan aanbrekende periode
wordt gedurende negen dagen gevast.
Dat vasten verloopt overigens niet via
algemeen erkende regels.
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Jongeren vieren het vreugdevolle Holi
met trommels en cymbalen.

ordonneerde dat nieuwjaar voortaan op
1 januari gevierd moest worden. Op
Taiwan hield men echter vast aan het
oude systeem. Maar wanneer ze het ook
vieren, altijd is nieuwjaar voor de
Chinezen één van de belangrijkste feesten van het jaar.

“De Hindoe-leefwijze kent eigenlijk
geen vaste regels”, zegt Dharm
Schriemissier. “Voor de één betekent de
vastenperiode dat hij alleen vegetarisch
voedsel eet. De ander besluit alleen
zoete gerechten te nuttigen, of juist zo
weinig mogelijk te eten. Ieder mens
weet zelf het beste wat louterend en
belangrijk voor hem is.”
“De vastenperiode is bedoeld om het
lichaam naar het nieuwe jaar over te
brengen. Om het klaar te maken voor
het aanvaarden van nieuwe soorten
voedsel; in de zomer eet men nu eenmaal andere dingen dan in de winter.
In geestelijk opzicht is het een periode
van zelfbeheersing en zelfrespect.”
De 120.000 Hindoes in Nederland, voor
een groot deel afkomstig uit Suriname,
wonen voornamelijk in de vier grote
steden. Op de avond voor Holi branden

daar grote vuren. In Suriname, waar de
bevolking voor ongeveer de helft uit
Hindoes bestaat, is Holi een nationale
feestdag, waaraan iedereen deelneemt,
ook de Moslims.

tisch land wat kanonschoten klinken en
misschien dat enkele moskeeën met
lampjes versierd zijn, maar dat is alles.
Voor moslims is nieuwjaar geen feestdag.”

Mohammed
Als op 8 mei 1997 het islamitische
nieuwjaar, of Muharram aanbreekt,
zullen de Moslims in Suriname of waar
ook ter wereld daar nauwelijks bij stilstaan. Abdul Aziez van het Moslim
Informatiecentrum in Den Haag:
“Misschien dat ergens in een islami-

De islamitische jaartelling begint in het
jaar 622 volgens onze (christelijke)
jaartelling. In dat jaar verliet de profeet
Mohammed zijn geboortestad Mekka.
Door de machthebbers werd hij te veel
tegengewerkt en daarom besloot hij uit
te wijken naar Medina, in het huidige
Saoedie-Arabië. Deze verhuizing, de
Hidjra, wordt zó belangrijk geacht, dat
men de islamitische jaartelling hier
heeft laten beginnen.
Voor het dagelijks gebruik houden de
meeste moslims echter de westerse jaartelling aan. Dus breekt ook voor hen op
1 januari het nieuwe jaar aan. De miljoen moslims in Nederland beleven en
vieren dat echter heel verschillend.
Abdul Aziez: “De moslims die uit
Suriname naar Nederland zijn gekomen
eten oliebollen op Oudjaar en vieren
Oud en Nieuw behoorlijk uitbundig.
Veel meer dan de moslims uit Turkije
en Marokko.”
Vuurwerk
Op 1 januari zijn de stoepen voor de
Chinese restaurants en winkels in
Nederland vaak bezaaid met rode
papiersnippers. Het zijn de resten van
uiteengespatte rotjes, waarmee de
Chinezen proberen te voorkomen dat
boze geesten het nieuwe jaar binnensluipen.
Volgens een Chinese legende bestaat er
ook een uiterst wild en gevaarlijk dier
dat zich alleen met nieuwjaar onder de
mensen begeeft. Dit beest kan niet
tegen harde knallen; vandaar al dat
vuurwerk.

Hindoestaans Holi is een
vreugdevol feest dat de
eenheid tussen mens en
natuur symboliseert. Kzishna
staat hier voor de ziel van de
mens, Radha voor de natuur.
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Optocht
De Chinese vrouw die me dit allemaal
vertelt heeft familie in Taiwan, hoewel
ze zelf in Indonesië is opgegroeid. In
alle Aziatische landen bestaan grote
Chinese gemeenschappen, die meestal
van de handel leven. Ze wil me best
vertellen hoe ze vroeger in Indonesië
nieuwjaar vierde, als ik maar een pseudoniem verzin.
Deze mevrouw ‘Rosa Yang’ is 55 en
woont nu zestien jaar in Nederland.
Tegenwoordig viert ze de Chinese jaarwisseling nog maar kalmpjes in de
huiselijke sfeer met familie en lekker
eten. Vroeger in Indonesië was dat wel
anders. Daar was Chinees nieuwjaar
een grote happening op straat. De leeuwendans, de duizendpoot en de draak
gingen daar in optocht door de stad.
“Zoals hier een bloemencorso”, verduidelijkt ze.

Met Hindoestaans Holi wordt rommel en vuil verzameld en op de avond voor volle maan in brand
gestoken. Als mensen met Holi een stip van as op
hun voorhoofd dragen, betekent dat dat de mens
het kwade in zichzelf moet overwinnen.

Drakendans
De duizendpoot is speciaal iets voor de
Chinezen in Indonesië. In China en
Taiwan komt het volgens mevrouw
Yang niet voor. Op een plank zijn zitjes
gemonteerd en daarop zitten kinderen,
prachtig uitgedost in speciale kleren,
die verwijzen naar door iedereen
gekende verhalen. Een aantal mannen
draagt de plank, waaraan ook een kop
en een staart zit, waardoor het gevaarte
op een duizendpoot lijkt. De kinderen
genieten ervan door de stad gedragen
te worden en alles van zo hoog te kunnen bekijken.

Het moment waarop Chinezen in
Nederland nieuwjaar vieren lijkt een
aanpassing aan de westerse kalender,
want volgens de oude Chinese maankalender valt nieuwjaar eind januari,
begin februari. Wanneer precies, dat
verschilt per jaar, omdat de oude
Chinese kalender werkt met jaren van
twaalf maanden, met af en toe een
schrikkeljaar van dertien maanden. Wel
eindigt het nieuwjaarsfeest, dat veertien
dagen duurt, altijd op de vijftiende dag
van de eerste maand. Dan is het volle
maan.

In diezelfde nieuwjaarsoptochten werden ook altijd drakendansen opgevoerd.
De draak is een geliefd fantasiedier bij
de Chinezen. Het is het symbool voor
kracht en voorspoed, uiterst geschikt
om het nieuwe jaar mee te verwelkomen.

In 1911 werd in China de westerse jaartelling ingevoerd, maar nieuwjaar bleef
men op de oude data in januari of
februari vieren. Een jaar of tien geleden
maakte Peking hieraan een eind en ver25

De drakendans houdt in dat een aantal
mannen en vrouwen het lijf van de
draak met stokken omhoog houdt. Als
vendelzwaaiers bewegen ze die stokken
heen en weer, waardoor de draak wild
gaat kronkelen. Dat zwaaien moet wel
gelijk opgaan, anders ligt de draak al
op de eerste dag van het nieuwe jaar
aan stukken. De langste draak die men
ooit liet kronkelen had een lijf van 208
meter.
Een andere geliefde dans is de leeuwendans. In een leeuwenpak, gemaakt van
papier en stof, zitten twee mannen, die
aldus verkleed door de stad trekken.
Het zijn goed getrainde dansers die de
leeuwen de prachtigste bewegingen
laten maken.
In Nederland is die dans elk jaar met
Chinees nieuwjaar te zien in de omgeving van de Nieuwe Zeedijk in
Amsterdam, waar de laatste decennia
een bescheiden Chinatown is ontstaan.
Rode envelopjes
In Indonesië werd Chinees nieuwjaar
behalve op straat ook binnenshuis
gevierd. Toen mevrouw Yang nog een
kind was, werd ze op de middag van de
laatste dag van het oude jaar, klein
nieuwjaar genoemd, helemaal in het
nieuw gestoken. De volgende dag stond
het gezin in alle vroegte op. De voordeur werd wijd opengezet en men bad
tot de hemel. Wie over een verplaatsbaar altaar beschikte, zette dat speciaal
voor de gelegenheid buiten.
Vervolgens wendde men zich voor het
huisaltaar tot de overleden voorouders.
Daarbij offerde men Chinese koekjes en
fruit en brandde men wierook. Groene
wel te verstaan, want rode wierook is
uitsluitend bestemd voor de goden in
de tempel.
De boeddhistische tempel werd later op
de dag bezocht. Ook daar werd gebeden
en geofferd. Daarna maakte de jongere
generatie een ronde langs de ouderen,
om hen een gelukkig nieuwjaar te wensen. De ouderen gaven in ruil felbegeerde rode envelopjes met geld. “Nooit
zat er maar één munt of bankbiljet in.
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Newroz, Koerdisch nieuwjaar, kwam in de jaren
tachtig in politiek vaarwater terecht. Politieke liederen, de koerdische vlag en politieke toespraken

gerechten gebakken en vuren ontstoken
waar men overheen moest springen.
Newroz viel op de dag dat het nieuwjaar begon, berekend volgens de hier
— vóór de zevende eeuw — gebruikte
pre-islamitische kalender.

zijn vast onderdeel van dit feest.

Ik weet niet waarom, maar het moest in
tweevoud”, zegt mevrouw Yang.
Lantaarnfeest
Terwijl de Nederlander nooit precies
lijkt te weten tot welke dag in januari
hij een ander nog nieuwjaar kan wensen, hoeft een Chinees daarover niet te
tobben. Nieuwjaar duurt veertien dagen
en in die tijd kun je elkaar met een
gerust hart alle goeds toe wensen. De
vijftiende dag noemt mevrouw Yang
Tsjap-go-me, anderen noemen het lantaarnfeest. Het is de sluitingsdag van de
nieuwjaarsperiode.
De dag van het lantaarnfeest staat geheel in het teken van het licht. Speciaal
voor deze dag maakten gespecialiseerde
ambachtslieden vroeger lantaarns in de
vorm van allerlei soorten bloemen, fruit
of dieren.
Ze werden gemaakt van papier, hout,
zijde en huiden. Moderne exemplaren
worden gemaakt van plastic of glasfiber en zijn vaak elektrisch verlicht.
’s Avonds hangen overal in en rond de
huizen lantaarns en samen met de volle
maan zet dat de Chinese steden in een
zee van licht.

Taboe
In onze eeuw was het feest zo goed als
verdwenen, maar na 1984 werd Newroz
nieuw leven ingeblazen. De viering van
het feest werd een politiek statement.
De Koerdische vlag wapperde en er
werd gezongen in het Koerdisch. Uit
angst voor separatisme verboden de
Turkse autoriteiten daarop Newroz,
maar begin 1992 maakten ze bekend
dat het feest weer vrijelijk gevierd
mocht worden. Het leger dacht daar op
21 maart kennelijk anders over en
schoot in diverse steden in totaal ongeveer honderd feestvierders dood.
In de daarop volgende jaren bleef het
Koerdische Newroz verboden. Wel
vormden rechtse Turken, later geholpen
door de regering, het oude Koerdische
feest met Iraanse wortels om tot een
puur Turkse feestdag. Newroz mag nu
weer gevierd worden, maar dan volgens
de spelregels van de overheid. De
Koerdische vlag en andere nationalistische symbolen zijn daarbij volstrekt
taboe.

Nationalisme
Dat niet alle nieuwjaarsfeesten
onschuldige inhuldigingen van het
nieuwe jaar zijn bewijst het Newrozfeest van de Koerden. Vooral in Turkije,
waar veel Koerden wonen, kwam het
feest in politiek vaarwater terecht.
Daarom willen de Turkse Koerden
Newroz niet meer vieren. De 40.000
Koerden in Nederland daarentegen vieren het feest rond 21 maart met overgave.

In Nederland komen de Koerden op 21
maart in afgehuurde zaaltjes bijeen om
Newroz te vieren. Men luistert naar
Koerdische muziek, men danst en praat.
Het is alleen geen zorgeloos feest: de
politieke toespraken zorgen ervoor dat
de herinnering aan een gespannen
thuissituatie levend wordt gehouden.

Velen van hen zijn in de jaren zestig en
zeventig als gastarbeider naar
Nederland gekomen. Later kwamen
daar nog Koerdische ballingen bij die
in Turkije, Irak en Iran hadden gestreden voor een vrij en onafhankelijk
Koerdistan. In deze landen was een
guerillastrijd ontstaan, waarbij de autoriteiten zich regelmatig schuldig maakten aan schendingen van de mensenrechten.

Foto’s: Lalla Rookh, Stichting Nederland-Koerdistan
en Taipei Information Centre in the Netherlands

Voordat de guerillastrijd in 1984 in
Turkije losbarstte konden alleen stokoude Turkse Koerden zich nog herinneren hoe ze Newroz in hun prille jeugd
hadden gevierd. Er werden speciale
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DrieKoningen uit
Kempenland

verademing in een chagrijnige, godvergeten tijd?”, vraagt één van de schrijvers zich af.
Verderop stelt hij dat de mensen de
betekenis van Driekoningen niet meer
kennen, niet meer zien, niet meer willen zien. “In een wereld van narcistische zelfbetrokkenheid en individualisme, waarin het gemis van verbondenheid met de ander nauwelijks nog als
pijnlijk ervaren wordt, weet men niet
meer waar het over gaat.” Driekoningen
wordt hooguit gezien “als kinderspel op
grond van achterhaalde religie”.
Voor de zangers en spelers had Driekoningen wel degelijk betekenis. Voor
hen was het Driekoningenverhaal “een
verhaal van verbondenheid tussen oud
en nieuw, tussen jong en oud. Een herinnering aan oude waarden, vermenging van geloof en folklore, kinderlijke
reflectie en diep gelovig zoeken naar de
ster die vrede sticht.”
Voor Pater Leo van
Kalmthout
Het idee voor de eerste muzikale bedeltocht ontstond toen in 1979 iemand in
een groep gelijkgestemde zielen, nog
steeds bezig met de idealen uit de jaren
zestig en zeventig, de mogelijkheid
opperde om met Driekoningen te gaan
zingen. Hij kreeg bijval. Jan van der
Heijden uit Netersel werd Melchior.
Wies Rademakers uit Esbeek Balthasar
en Loek van Tiggelen uit Cadier en Keer
verkleedde zich als Caspar.

Driekoningen is tegenwoordig een kinderfeest,
maar ooit was het een
populair feest voor volwas-

Twaalfde driekoningentocht
In de eerste jaren zong de groep zijn
Driekoningenliedjes op het kerkplein
tijdens het uitgaan van de mis. Een jaar
later stonden de zangers bescheiden
achterin de kerk en na deze gewenningsperiode nodigden de meeste pastoors hen uit om voorin de kerk te zingen voor een ontroerde massa
kerkgangers.
Eind 1991, na elf jaar, verdween het
driekoningeninitiatief weer even plotseling als zij ontstaan was. Wies
Rademakers legde in een brief aan alle
Kempische pastoors uit waarom: “Op
15 november overleed Jan van der
Heijden uit Netersel. Jan was in ons
gezelschap de grijze koning Melchior,
de koning met de ster.” De verslagenheid over Jans overlijden was groot en
de groep besloot de twaalfde driekoningentocht een jaar uit te stellen.

senen. In Brabant probeerde
een groep volwassenen
Driekoningen, het feest van
de vrijgevigheid, opnieuw
leven in te blazen.
Het werd een hartverwarmende ervaring.

paters en zusters die in verre landen
hun moeizame ontwikkelingswerk
deden. Daarmee sloot dit Kempisch initiatief naadloos aan bij de traditie van
Driekoningen, het feest waarop men de
armen en behoeftigen niet in de kou
laat staan.

Van 1980 tot en met 1990 gingen op 6
januari, de dag van Driekoningen, of
als die dag niet op zondag viel, op de
zondag die daar het dichtstbij lag, een
bonte troep van 25 mannen, vrouwen,
en kinderen kriskras door het Brabantse
Kempenland. Volgens een strak schema
zongen ze van zeven uur `s ochtends
tot diep in de avond
Driekoningenliedjes. In kerken, op
marktpleinen of in de cafés van zo’n
dertig Kempische dorpjes.
De opbrengsten van deze feestelijke
bedelacties waren bestemd voor de

Kinderspel
Enkele groepsleden schreven een terugblik op elf jaar driekoningenspel, onder
de titel: DrieKoningen. Een uniek fenomeen. “Is dit spel, dat in een eeuwenoude traditie wortelt, geen verrukkelijke
28

Jan Naaijkens uit Hilvarenbeek dichtte
het nieuwe lied Drie koningen uit
Kempenland, op een al even nieuwe
melodie van Harry Franken, die met
zijn muziekgroep ook de uitvoering
verzorgde. De pers schonk ruimschoots
aandacht aan het initiatief en de bijeengeschooide opbrengst was in dat
eerste jaar voor pater Leo van
Kalmthout op de Filippijnen.
In de tijd daarna werd de bekendheid
van de Driekoningenzangers elk jaar
groter, omdat de pers aandacht aan hen
bleef besteden. In de herbergen dromden de bezoekers samen om hen te
horen en te zien.

Het was goed
Wat uitstel leek, werd echter afstel en
de groep is er op zes januari nooit meer
op uit gegaan om driekoningenliederen
te zingen. Eén van de schrijvers vraagt
zich in het boekje zelfs af of het zingen
29

wel zin heeft gehad. Het positieve antwoord op die vraag geeft hij vervolgens
zelf: “Een oude traditie werd op natuurlijke wijze, zonder krampachtigheid of
zakelijke nevendoelen, nieuw leven
ingeblazen. Het aantal kleine driekoningenzangertjes nam zienderogen toe
in allerhande plaatsen. Er ontstond,
waar nodig, een herwaardering voor
het oude volksgebruik en de eigen
volksmuziek.”
En: “Er waren ontroerende momenten
van hartverwarmende naastenliefde,
gastvrijheid en eenvoudig maar puur
medeleven. Hardwerkende, eenzame,
wanhopige derde wereldwerkers werden
enigermate gesteund in hun schier uitzichtloze arbeid. En zij die het spel
meespeelden met hart en overgave, die
zich konden koesteren in de warmte
van een groeiende vriendschap, zullen
het zonder enig voorbehoud bevestigen: ja, het was goed...”.

☞DrieKoningen. Een uniek fenomeen (1996),
uitgave: Jan Baptist Bergeyk, foto’s: Vier/a
Studio Heeze.
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SPREEKWOORD

w a a r

w o o r d ?

In spreekwoorden en gezegden legden onze voorouders hun
levenservaring vast. Soms gebruiken wij een spreekwoord nog

In Estland kondigt het kraaien van de
kip de dood van een familielid aan. De
desbetreffende kip wordt daarom
onmiddelijk geslacht. Ook in Perzië
kent men dit bijgeloof en het Arabisch
spreekwoord zegt dan ook: ‘Als een hen
kraait, zal ze geslacht worden’. In
China is het kraaien van een hen alleen
dan een slecht voorteken als deze de
kop naar de voorkant van het huis
keert. Anders is het een gunstig voorteken.
Ook het snuiven van mannen werd als
onnatuurlijk beschouwd, omdat dit
vroeger alleen bij vrouwen in zwang
was. Tenslotte is het brullen, een teken
van grote onrust, meer aan stieren dan
aan koeien voorbehouden.

wel, maar weten niet meer waar het vandaan

Kortom alle
zaken die alleen
bij het tegenovergestelde
geslacht zijn
geoorloofd
waren verdacht.
Deze zegswijze
berust op volksgeloof, niet op
feiten.

komt. Deze rubriek onderzoekt de achtergronden
van spreekwoorden en gezegden.
Maar wat heeft de els
nu met rood haar te
maken?
Als het levende hout
van de els aan de
lucht wordt blootgesteld bij zagen of hakken kleurt het rood,
en daar elzenhout
regelmatig werd gehakt was dit verschijnsel algemeen bekend. Men zag in
dat roder worden het bloeden van de
boom en men vertelde dat er ‘s nachts
rode vlammen om en op de stronken
dansten. Door dit verschijnsel dichtte
men de boom een boosaardig en duivels karakter toe. Net zoals men roodharige mensen ook niet vertrouwde
(rode baard, duivels aard).

Rood haar en elzenhout
is op geen goede grond
gebouwd
Uit deze zegswijze blijkt dat de els als
boomsoort slecht stond aangeschreven.
Ten onrechte, want het is een bescheiden, weinig vragende boom, die slechte
grond tot goede maakt, die veel vogels
helpt om de zware winter door te
komen en wiens hout best te gebruiken
is.
De voornaamste reden waarom de els
wordt aangeplant is dat hij de grond
verbetert. Aan de wortels bevindt zich
een eigenaardige woekering, veroorzaakt door de schimmel
Plasmodiophora alni. Deze vormt een
oranjekleurige, knolvormige uitgroeiing, en zet de stikstof van de zich in de
grond bevindende lucht om in salpeterzure verbindingen. Zo is zij voor de
voeding van de els van zeer veel nut,
zelfs op zeer stikstofarme grond groeien
de bomen nog goed. Tegelijkertijd verbetert de grond erdoor. Elzenhout is
licht, zacht, grof, niet elastisch en
breekt daardoor gauw. In water is het
hout echter zeer duurzaam en daarom
wordt het vaak voor de waterbouw
gebruikt. Verder wordt het gebruikt
voor borstels, pijpekoppen en vooral
voor sigarenkistjes.

Snuivende manlui, fluitende
vrouwlui en brullende koei
zijn zelden goei
Het idee dat fluitende vrouwen ongeluk
brengen berust op een oudere vorm van
bijgeloof, namelijk dat kraaiende hennen onheil voorspellen. Volgens dit
volksgeloof is kraaien aan hanen voorbehouden en is een kraaiende hen
onnatuurlijk en daarom verdacht. Dit
bijgeloof komt ook in Frankrijk voor:
‘Une poule qui chante le coq - zoals
men zegt - est un présage de malheur
pour la maison.’
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Gekrulde
haren,
gekrulde
zinnen
Deze zegswijze wijst op een oud vooroordeel tegen krulhaar. Zelfs in het
verre oosten vindt men dergelijke
denkbeelden. Daar behoorde iemand
met een kroeskop tot de getekenden die
niet te vertrouwen zijn. Sluik haar was
dat ook niet, want dat was een teken
van gierigheid. Deze veronderstellingen
moeten naar het rijk der fabelen worden verwezen.
Eet veel korsten,
dat geeft dikke borsten
Deze Limburgse zegswijze werd vaak
spottend gebruikt bij meisjes in de
pubertijd, die nog geen volgroeide borsten hadden. In Drenthe en Friesland
komt dit volksgeloof ook voor. Daar
werd echter alleen de gebogen bovenkorst aanbevolen. Volgens de sympathische leer ging er alleen van de gebogen kant van de korst borstvormige
kracht uit. Een biologische misvatting.
Girbe Buist

D

Driekoningenzingen
met eigen lied
en smartlap
Sommige driekoningenliedjes

2. Hoe ga ik het vertellen, hoe zit
het liedje in elkaar (vorm).

zijn al meer dan honderd
De inhoud
De meeste liedjes hebben een couplet en een refrein. In het refrein vertel
je kort het allerbelangrijkste van het
liedje. Als we bijvoorbeeld naar het
liedje De kameel van Caspar kijken,
dan lees je in het refrein dat die kameel
naar huis wil, omdat ‘ie al zo lang op
reis is. De tekst van dit refrein is steeds
hetzelfde.
In de coupletten van het liedje vertel je
de rest van het verhaal; de tekst van de
coupletten is steeds anders. In De
kameel van Caspar hebben we vier
coupletten om het verhaal te vertellen.
Hoeveel coupletten je maakt, mag je
zelf weten.

jaar oud. ‘Driekoningen,
driekoningen, geef mij een
nieuwe hoed’ is zo’n liedje.
Het wordt nog steeds veel
gezongen. Dat kun jij ook
doen, maar misschien is het
wel spannender om zelf een
tekst te maken. Bijvoorbeeld
op een bestaande melodie die

De vorm
Kijk eens naar het al bestaande liedje.
Hoe zit dat in elkaar? Hebben we couplet en refrein? Hoeveel zinnen staan er
in ieder couplet en hoeveel in het refrein? Ook moet je nadenken over het
ritme van het liedje en het gebruik van
rijmwoorden.

je uitkiest. Het leuke aan zelf
een tekst maken is dat je dan
precies kunt zingen wat je
zelf wilt.

Het ritme
Belangrijk voor een tekst is het ritme.
Het ritme van je eigen tekst moet kloppen met dat van het oorspronkelijke
liedje. Als we eens kijken naar het eerste couplet van De kameel van Caspar,
dan zie je staan: ‘Mensen kom hoor
mijn lied’, met als ritme: kort-langkort-lang-lang-lang.

Je kunt heel goed bestaande liedjes
gebruiken. Een melodie uit de toptien
bijvoorbeeld, of een kerstliedje als ‘de
herdertjes lagen bij nachte’.
Als je zelf een tekst op een bestaand
liedje wilt maken, dan moet je je altijd
twee dingen afvragen:
1. Waar moet mijn tekst over gaan, wat
wil ik in mijn liedje vertellen (inhoud).

Je moet er nu voor zorgen dat jouw zin
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hetzelfde ritme
krijgt. Zo kun je in
plaats van ‘Mensen kom hoor mijn
lied’ schrijven: ‘Wij lo - pen hier op
straat’ (kort-lang-kort-lang-lang-lang).
Het rijm
Als de zinnen van een tekst op elkaar
rijmen, dan kun je het liedje veel
gemakkelijker zingen en klinkt het ook
veel leuker. Kijk daarom bij het
bestaande liedje eens naar de woorden
die op elkaar rijmen. Meestal is het
laatste woord van een zin het rijmwoord. Soms rijmt het laatste woord
van de volgende zin daar weer op,
zoals in: ‘Wij zijn hier gekomen met
een ster, Door de lampion zie je ons
van ver.’ In De kameel van Caspar slaat
het rijm en zin over.
‘Mensen, kom hoor mijn lied (a),
De klaagzang van een kameel (b)
Mopperen doe ik niet (a)
Maar nu wordt het echt teveel (b)’
Als je dit schema opschrijft, heb je a-ba-b. Dit heet het rijmschema. Zorg dat
je rijmschema gelijk is aan dat van het
bestaande liedje.
Rijmwoorden
Kies voor het laatste woord van een zin
(waar je dus een rijmwoord op moet
vinden) nooit hele moeilijke woorden.
Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk om

iets te vinden wat rijmt op Balthasar.
Kies liever een gemakkelijk te berijmen
woord. Zoals ‘lied’, waarop je ‘niet’,
‘Piet’, ‘verdriet’, enz. kunt rijmen.
Of ‘gaan’, waar je ‘aan’, ‘gedaan’, ‘banaan’, ‘vandaan’, enz. op kunt rijmen.
Als je geen rijmwoord kunt vinden, is
er soms wel een ander woord, dat rijmt
en hetzelfde betekent. Bijvoorbeeld
‘wijzen’, in plaats van ‘koningen’.
‘Wij zijn de drie koningen
En maken verre reizen’
wordt dan:
‘Wij zijn de drie wijzen
en maken verre reizen.’
Er bestaan rijmwoordenboeken, waarin
je rijmwoorden kunt opzoeken.

1

2

3

4

Het zelf bedenken van een tekst is best
moeilijk. Soms moet je wel tienmaal
opnieuw beginnen. Maar als je het wat
vaker doet, dan zul je merken dat het
steeds beter gaat.
En het is toch het leukst om je eigen
tekst te zingen?
Wim Glorius en Piet Henrard

5

Smartlap
Een smartlap is een droevig liedje met
een gemakkelijke tekst op een simpel
melodietje. Vaak kun je het al na één
keer luisteren meezingen. Vroeger zongen straatzangers dit soort liedjes op
markten, pleinen en in cafés. Die zangers hadden dan een doek bij zich.
Daarop stond het verhaal uit het liedje
als een stripverhaal afgebeeld. Zo’n
doek heette de smartlap. Het waren
vaak droevige liedjes, vol van smart.
Vandaar de naam.

Wat heb je nodig:
• een stuk niet te dik, maar ook niet te

•
•
•
•
•

Later gingen de liedjes ook smartlap
heten. Als een straatzanger stond te
zingen, dan wees hij op de smartlap
aan waar hij gebleven was. Dat hielp
om de aandacht van zijn publiek vast
te houden. Dat vonden de mensen leuk.
Voor de straatzanger was dat heel gunstig: hoe beter de mensen zich vermaakten, hoe meer geld ze hem na
afloop gaven.

dun papier (60 centimeter breed bij
120 centimeter lang)
2 stevige latjes van 70 centimeter
lengte
nietmachine
potlood/ruitjespapier/liniaal
verf
aanwijsstok

Hoe maak ik een smartlap
bij een liedje?
Stap 1
Maak met elkaar een ontwerp voor de
smartlap. Spreek van te voren af wie bij
welk couplet een tekening maakt en
wie bij het refrein. Het ontwerp maak je
op een vel ruitjespapier.
Teken hierop een kolom van 15 centimeter breed en 25 centimeter lang (als
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het liedje veel coupletten telt, maak de
kolom dan wat langer). Deze kolom
kun je onderverdelen in het aantal coupletten dat het liedje telt. Zijn alle tekeningen klaar, bespreek dan met elkaar
of de tekeningen bij de coupletten aansluiten.
Stap 2
Neem op een groot vel papier (60 centimeter breed bij 120 centimeter lang)
het ontwerp met potlood over. Je ontwerp wordt als het goed is nu 4 keer zo
groot. Begin met het tekenen van de
hokjes 10 centimeter vanaf de bovenkant en eindig 10 centimeter vanaf de
onderkant. Beschilder de smartlap met
felle kleuren (verdun de verf niet te
veel met water, want hierdoor scheurt
het papier snel). Laat de smartlap
drogen.
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Stap 3
Rol om de bovenkant en de onderkant
van de smartlap een latje en niet deze
aan het papier vast. Schrijf de titel van
het lied bovenaan. Bevestig je smartlap
aan een stok met dwarslat. Je kunt ook
een bezem nemen.

S

Schilderende
levensgenieter
belicht

Tip
Als je wilt dat je smartlap lang meegaat, dan kun je hem ook op een stuk
laken schilderen. Gebruik dan wel in
ieder geval acryl- of textielverf, want
plakkaatverf is niet zo goed houdbaar
op stof.
Elsa Reicheld

De kameel van Caspar
2 . Ergens in de woestijn daar had ik
een mooi bestaan.
Caspar, m’n baas was fijn, een rustige, kalme baan.
Toen zag ie op een nacht een ster en
hij moest er achteraan.
‘K vreesde toen al het ergste, ik
dacht nog:
‘Nu is het met m’n rust gedaan!’
Refrein vanaf maat 17

Wijzen uit het Oosten gevierd. Op het
schilderij zijn verschillende elementen
van die viering terug te vinden: de
feestelijke maaltijd, de verkozen kinderkoning, het koningsspel, het kaarsjesspringen en het als koningen zingend rondgaan met de ster. Dit laatste
is nog steeds in enkele delen in
Nederland en Vlaanderen in gebruik.
Grappig is dat de catalogus vermeldt
dat ‘de katholieken’ na de Reformatie

Opnieuw staat een zeventiende-eeuwse meester in de
schijnwerpers: tot 12 januari
zijn in het Rijksmuseum te
Amsterdam 48 werken te
zien van de schilder Jan

3 . Caspar, de wijze, heus: die leek nu
wel half gaar!
Rusteloos en nerveus, hij praatte
opeens zo raar.
Hij zei steeds: ‘Er is een kind dat pas
in een stal geboren is.’
Hij moest en hij zou het vinden en ik
wist zeker:
nu is het echt goed mis!
Refrein vanaf maat 17

Steen (1626-1679). Weinig
oude meesters spreken zo tot
de verbeelding als deze schilderende levensgenieter uit
Leiden. Als geen ander heeft

4 . Dus gingen wij op pad en wat denk
je dààr nou van?
Echt, na een mijl of wat ontmoetten
we nog zo’n man.
Dat was Balthasar en ja: die
Melchior kwam er ook nog bij.
Het zullen wel wijzen zijn, maar het
blijven rare figuren volgens mij.
Refrein vanaf maat 17 en eindigen
met 3-tje.

hij het volle leven van de
Hollanders uit zijn tijd in
beeld gebracht. Hoe weinig beantwoordde dat leven aan het
calvinistische ideaal. De Nederlanders hebben zich nooit veel
gelegen laten liggen aan hun kerkelijke voorgangers, zodat er

het feest bleven vieren. Alsof `de hervormden’ dat in Steens tijd niet meer
deden! De viering van het feest van de
Heilige Sint Nicolaas heeft zelfs meer
dan vier eeuwen de Reformatie weten
te trotseren.

zelfs meer dan drie eeuwen later nog heel wat van die zeven-

☞Wim Glorius van de muziekgroep Pendel

tiende-eeuwse levensstijl herkenbaar is.

heeft voor 1997 vijf nieuwe driekoningenliedjes geschreven, waar ‘De kameel van
Caspar’ er een van is. Deze driekoningen-

Adriaen van Ostade en Jan Miense
Molenaer.

Een aardig voorbeeld is het Driekoningenfeest. Dit schilderij stamt
uit de produktieve Haarlemse periode
van Jan Steen. Hij stond toen in
contact met schilders als Frans Hals,

liedjes zijn ook te horen op een geluidscassette die het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur samen met de Streek VVV Hart
van Brabant heeft uitgegeven.
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Op 6 januari werd ieder jaar de aanbidding van het Christenkind door de Drie
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Wil nog wil nagenieten van de tentoonstelling of niet in de gelegenheid is
er naar toe te gaan, kan terecht bij de
uitgebreide catalogus. Deze bevat naast
artikelen van deskundigen, waarin het
leven en werk van Jan Steen wordt toegelicht en in een context geplaatst,
kleurafbeeldingen van alle tentoongestelde schilderijen.
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C.H.M. van Sijl
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aanstreek: Nederland s oudste industriegebied
Tocht door een eeuwenoud industrielandschap
De Zaanstreek ligt ten noorden van
Amsterdam en is genoemd naar het
riviertje de Zaan. De streek maakte de
afgelopen eeuwen twee ‘industriële
revoluties’ door. Vanwege de goede
verbindingen over het water en de
nabijheid van Amsterdam als stapelmarkt werden er in de zeventiende en
achttiende eeuw tal van windmolens
gebouwd die verfhout maalden, olie uit
zaden persten en hout zaagden.
Hoogtepunt in activiteit lag rond 1700,
toen er zo’n 600 molens draaiden.
Na 1700 trad echter verval in. De
Zaanstreek deelde in de algehele malaise van de Nederlandse economie. De
Franse tijd reduceerde de industriële
activiteit vervolgens tot het nulpunt; de
aanvoer van grondstoffen stokte door
het wegvallen van de internationale
handel.

brieken gesticht door mensen met nog
steeds bekende namen als Laan, Duyvis,
Honig, Pette, Verkade, Schoen en Heyn.
Familieverbanden
Het merendeel van deze families stamde af van de doopsgezinde immigranten die eind zestiende eeuw in de
Zaanstreek gastvrij onthaal vonden.
Door onderling te trouwen ontstond
een uitgebreid doopsgezind relatienetwerk, dat in de negentiende eeuw het
nodige bijdroeg aan de Zaanse bedrijvigheid. Zo was de beginnende machinefabrikant P. Duyvis via moederskant
een kleinzoon van broodfabrikant
Verkade. Duyvis kreeg dan ook de
order voor de constructie van Verkades
eerste broodoven.
De tijd van de windmolens is voor wat
betreft de Zaanstreek behoorlijk gedocumenteerd en geconserveerd en afzonderlijke objecten uit die tijd zijn te zien
in het Openluchtmuseum De Zaanse
Schans. Voor gebouwen uit de tweede
industriële revolutie echter is tot op
heden de belangstelling veel geringer
geweest.

In het begin van de negentiende eeuw
trad een zeer aarzelend herstel in, wat
zich na 1850 versneld doorzette. Langs
de oevers van de Zaan verrezen tal van
stoomfabrieken, die heel uiteenlopende
producten vervaardigden. Een veelzijdig
bedrijfsleven ontstond; er werden fa-

Oude fabrieksgebouwen
behoren tot ons cultureel

Ons industrieel erfgoed wordt bewaard naar willekeur.

erfgoed.

Bijna elke oude windmolen wordt gerestaureerd, terwijl oude
Een tochtje over de Zaan
Wie een (denkbeeldig) tochtje maakt
over de Zaan krijgt een aardige impressie van wat nog rest van dit unieke
Nederlandse industriegebied. Deze hierna beschreven tocht voert langs de

fabrieksgebouwen zonder problemen tegen de vlakte gaan.
Ook in de Zaanstreek, Nederlands oudste industriegebied.
Een impressie van wat hier nog rest aan industrieel erfgoed.
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Conservering ervan is ook niet eenvoudig, omdat de gebouwen staan in een
zich permanent moderniserend industriegebied. Veel bedrijven vertrekken
naar gunstiger gelegen terreinen aan
het Noordzeekanaal, terwijl voor de
vrijgekomen panden nog niemand over
herbestemming heeft nagedacht. Ten
prooi vallend aan vandalen, weer en
wind, en door achterstallig onderhoud,
raakt zo’n pand binnen enkele jaren
ernstig in verval.
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De fabrikantenfamilies trouwden onderling. Zo was
de machinefabrikant P. Duyvis via moederskant een
kleinzoon van broodfabrikant Verkade. Duyvis kreeg
dan ook de order voor de constructie van Verkades
eerste broodoven.

merkt het gebouw zich ook door de
toepassing van een paddestoel-constructie voor de ondersteuning van de
vloeren.

Kenmerkend voor de nieuwe zeden,
horend bij de stoomperiode, is de klok
in de toren. In het molentijdperk was
het weer de bepalende factor: was er
wind, dan was er werk, desnoods dágen
achtereen. In het nieuwe stoomtijdperk
kon het personeel in de stoomfabriek
letterlijk met de regelmaat van de klok
werken.

Rijstpellerij
Het gebouw ziet er momenteel wat zielig uit. Eigenaar Van Nelle/Douwe
Egberts en zijn Amerikaanse moederbedrijf hadden het liever zien verdwijnen,
omdat zij er geen bestemming meer
voor hadden. Vanuit bedrijfseconomisch standpunt begrijpelijk, maar
vanuit cultuur-historisch oogpunt erg
jammer. Inmiddels staat vast dat de
provincie Noord-Holland het complex
gaat opknappen en gebruiken als
archeologisch depôt.

De stoomrijstpellerij Hollandia uit 1877. Kenmerkend is de klok in de toren. In het molentijdperk was de

Rechts van de brug doemt het Mercuriuscomplex van de Gebroeders Laan
op (5). Tegenwoordig wordt er in een
gedeelte van het pakhuis Koningsbergen Lassie Toverrijst geproduceerd.
De grote silo dateert uit 1912. Begin
jaren twintig werd het complex uitgebreid met het betonnen pakhuis
Lucullus, van dezelfde architect als de
toren van Pette-Boon. Behalve door de
Art-Deco-achtige versieringen ken-

weersgesteldheid belangrijk: was er wind, dan was er werk. In het stoomtijdperk kon het personeel
in de fabriek met de regelmaat van de klok werken.

meest markante gebouwen. De cijfers
verwijzen naar de kaart.
We beginnen in het noorden, bij de
nieuwe Prins Clausbrug, waarachter het
grote complex van de meelfabrieken
van Wessanen, nu Meneba ligt (1). Het
is de bakermat van Koninklijke
Wessanen. Wessanen en Laan startten
in 1765 een handelsfirma in granen en
zaden. Vanaf 1839 richtte het bedrijf
zich ook op de productie. Daarvoor
werden oliemolens en in de jaren vijftig
de stoomoliefabriek De Tijd en stoommeelfabriek De Vlijt gebouwd. De kern
van het huidige complex wordt
gevormd door een verzameling gebouwen rondom een grote watertoren, met
daarin ingemetseld `De Vlijt’. De toren
dateert uit 1898, toen na een enorme
brand de fabrieken opnieuw werden
opgebouwd. De oudste betonnen silo is
van 1911.
Chocoladefabriek
Iets zuidelijker werd in 1857 machinefabriek Klinkenberg (2) gevestigd. Dat
gebeurde met opzet hier, omdat de
eigenaar hoopte op opdrachten van
Wessanen en Laan, die hij ook kreeg.
Nog verder zuidelijk, bij de Marktstraat

in Wormerveer, bekijken we het PetteBoon complex (3). Tien tegen één dat u
hier een anijs- en droplucht ruikt.
Vroeger was hier de overheersende geur
echter die van chocolade. De chocoladefabriek ontstond uit een kleine handelsfirma. De oudste zoon van de stichter knoeide op het fornuis van zijn
moeder net zo lang met cacaoboter en poeder uit de voorraden van zijn vader,
totdat hij een bruikbaar chocolaatje had
gefabriceerd.

Eigenlijk is het een wonder dat de
`rijstwand’ nog grotendeels intact is. De
grote bloei van de rijstpellerij langs de
Zaan duurde slechts een kwart eeuw en
was in 1914 al afgelopen, omdat toen
de aanvoer van ruwe rijst stokte. Na de
oorlog bleek dat de rijstverbouwende

De silo’s van Lassie Toverrijst dateren
uit het begin van deze eeuw..

Rond de eeuwwisseling verrees het
imposante complex, waarvan vooral de
cacao-toren in Art-Deco-stijl opvalt.
Het bedrijf overleefde de economische
crisis van de jaren dertig niet. In 1937
nam chocoladefabriek Boon, die kort
tevoren de eigen panden even verderop
langs de Zaan had zien afbranden, de
gebouwen over. Tegenwoordig staat het
complex gedeeltelijk leeg. De toren
staat evenwel op de monumentenlijst.
Onder auspiciën van de Technische
Universiteit van Eindhoven is een aardig plan voor hergebruik ontwikkeld.

1898 na een grote brand gebouwd voor de aanleg
van de sprinklerinstallatie.

rijstwand op, met links van de brug de
stoomrijstpellerij Hollandia uit 1877
met de pakhuizen Saigon en Bassein
(1898) en Java (1907) van de firma
Gebroeders Bloemendaal en Laan (4).
De watertoren werd gebouwd voor de
sprinkler-installatie die kort na de grote
brand bij De Vlijt/De Tijd werd aangelegd. Ook diverse andere Zaanse complexen werden voorzien van zo’n
watertoren.
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Aan de rechterkant van de Zaan spreidt
een Adelaar op het dak van de zeepfabriek zijn vleugels wijd uit (6). Het
gebouw is eind vorige eeuw gebouwd
door de handelsonderneming Jan
Dekker, een bedrijf dat zich ontwikkelde tot een ware chemische fabriek. Via
overname door de chemische fabriek
Naarden kwam zij in handen van
Unilever. Dankzij acties van diverse
Zaanse culturele instellingen staat de
Adelaar er nog. Er zijn plannen voor
een kantoorbestemming.
Cacaobonen
Pal achter de Julianabrug rechts ligt het
hoofdcomplex van Cacao De Zaan (7).
Het is niet bijzonder mooi, maar wel
exemplarisch voor de vrij jonge cacaoindustrie. De eerste cacao-bedrijfjes van
eind vorige eeuw waren klein, maar
groeiden als gevolg van fusies aaneen
tot grote concerns.
Het bijzondere van Cacao De Zaan is,
dat de onderneming niet, zoals veel
andere, begon als familiebedrijf, maar
in 1911 werd opgericht door een consortium van aandeelhouders. Toen het
slecht ging besloot één van hen,
Huisman, in 1917 het bijna failliete
bedrijf over te nemen in de hoop iets
van zijn investeringen te redden. Dat
hij daarin is geslaagd blijkt uit de
omvang van het complex.

De watertoren van stoommeelfabriek De Vlijt is in

Lassie-Toverrijst
Als we verder stroomafwaarts varen,
doemt op de linkeroever de beroemde

landen de rijstpellerij zelf ter hand hadden genomen.

Het complex strekt zich uit over een
breed terrein tot aan de Provinciale
Weg. Hele woonstraten zijn er in de
loop der tijd opgekocht en vervangen
door fabrieksgebouwen. Vreemd
genoeg is er slechts een hele smalle
toegang tot het water. Dat is vreemd,
want cacaobonen werden tot voor kort
39

Het stijfselfabriekje van Meindert Honig groeide uit tot de zetmeel-

In het volgende
nummer:

fabrieken van Honig. De fabriek is nu in Belgische handen.

Gekleurde eieren
Verkade staakte de broodproductie en
schakelde geheel over op de beschuiten biscuitproductie. Beschuit was aanvankelijk een bijproduct geweest, maar
dat veranderde toen er in 1920 een
aparte fabriek voor verrees. Ook voor
de biscuit-bakkerij en de waxinelichtjesfabriek werden in de loop der tijd
nieuwe gebouwen met nieuwe installaties gebouwd, vaak naar ontwerp van
het bedrijf zelf. Het complex weerspiegelt nu een aantal decennia uit de
industriële architectuurgeschiedenis.
Er gaan geruchten dat Verkade plannen
maakt om zijn productie te verplaatsen.
Te hopen is dat er voor die tijd al plannen zijn ontwikkeld voor een zinvolle
herbestemming. Anders ontstaat dezelfde situatie als schuin aan de overkant,
waar de productiebedrijven van Albert
Heyn en de laatste grote Zaanse verffabriek onlangs zijn gesloopt (12). In het
kader van het Zaanoeverproject gaat de
gemeente hier woningen bouwen.

over het water aangevoerd. Tot aan het
moment van verwerking bleven ze in
grote dekschuiten onder blauwe zeilen
opgeslagen. Dat was het veiligst, want
opgestapelde balen cacao gingen
gemakkelijk broeien, wat een groot
brandgevaar opleverde.
Honig
Als we verder varen, zien we op de uitstekende punt van een bocht in de
oever de machinefabrieken van Duyvis,
met als oudste gebouw de fabriek
`Twente’ (8). Deze werd bij de bouw in
1886 zo genoemd als hommage aan
machinefabrikant D. Stork uit Hengelo,
raadgever en stille vennoot van oprichter P. Duyvis.
Het volgende oude bedrijf langs de
Zaan zijn de zetmeelfabrieken van
Honig. Thans zijn deze opgedeeld in
enerzijds ZBB, eigendom van het
Belgische Amylum, met als kern het
gebouw De Bijenkorf (9), en anderzijds
Honig Merkartikelen, waarvan het even
verderop gelegen complex De Bij (10)
de kern vormt.

Wereldmonumentenlijst
Als laatste passeren we de Wilhelminasluizen en varen recht op het Eiland
van Pont aan (13) zo genoemd naar
houthandel William Pont die er ooit
gevestigd was. Van de houthandel en
-zagerij, de oudste bedrijfstakken van
de Zaanstreek, zijn nauwelijks nog sporen te vinden. Het eiland wordt thans
volgebouwd met prestigieuze woningen.

De oorsprong van dit alles ligt bij de
aankoop van stijfselfabriekje `De
Troffel’ door Meindert Honig in 1867.
Vanaf 1875 werd de grondstof tarwe
hier meer en meer vervangen door
maïs. Toen men de schimmelproblemen
in het maïs-zetmeel eenmaal onder
contrôle had, ontwikkelde het zetmeelbedrijf zich via de fabricage van maïzena, puddingpoeders en soepen tot een
welhaast chemische industrie.
Tegenwoordig worden zelfs kunststoffen uit zetmeel gemaakt.

In 1920 werd de nachtarbeid in het
bakkersbedrijf aan banden gelegd.

Foto’s: C. van Sijl, J. v.d. Laan, C. Jansen en L. de Smet
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Er worden momenteel pogingen gedaan
om de industriële panden aan de oevers
van de Zaan zoveel mogelijk in hun
onderlinge samenhang te behouden.
Zo zal het gebied in de toekomst waarschijnlijk voorgedragen worden voor
de wereldmonumentenlijst van de
UNESCO. Voorwaarde daarvoor is wel
dat het geheel op de rijksmonumentenlijst staat en zover is het echter nog
lang niet. Een beschermde status lijkt
nog jaren op zich te laten wachten.
Het gevaar is groot dat er in de tussentijd nog meer karakteristieke panden
zullen sneuvelen. En dat is jammer.

Verkade
We slaan nu een groot aantal gebouwen over, om dan aan te komen bij
Verkade (11). Hoewel het waterfront
van Verkade bepaald indrukwekkend is,
kun je vanaf het water slechts een klein
deel zien. Het eerste gebouw aan het
water is het oudste: daar begon in 1886
de stoombroodbakkerij. Het nieuwere
gebouw ernaast is de chocolade-fabriek
uit 1937.

C

Eieren horen al héél lang bij Pasen. Ze staan symbool voor het
graf van Christus en voor het begin van de vruchtbare tijd van
het jaar. Eieren werden ook gegeten om aan te sterken. Na een
periode van vasten en weinig vers voedsel was het nodig om op
krachten te komen.

Tijl Uilenspiegel
De geschiedenis van Tijl Uilenspiegel is ongeveer
vijf eeuwen oud. Al die jaren hebben heel wat
mensen zich met hem bezig gehouden: schrijvers,
bewerkers, illustrators, componisten, drukkers,
kunstenaars, lezers en vertellers. Want Tijl
Uilenspiegel boeit jong en oud en arm en rijk.
Om zijn grappen werd gelachen, gegrijnsd en
geknarsetand.

En verder nog veel meer, zoals:
de echtheid van champagne en
Groot Loo 10 in Hilvarenbeek.

Opzegging van abonnementen moet
uiterlijk op 1 december schriftelijk aan
de administratie zijn doorgegeven.

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder toestemming van
de uitgever.
ISSN 1382-4104

TIJDSCHRIFT OVER TRADITIES EN TRENDS

Een uitgave van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
met medewerking van de Federatie voor
Volkskunde in Vlaanderen en de
Academie voor Cultuur en Gastronomie

Redactie en exploitatie:
Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht
Tel. 00-31-(0)30-2319997
Fax. 00-31-(0)30-2334047

© Nederlands Centrum voor Volkscultuur

