Het Sint Nicolaas-feest te Hollum op Ameland.*)
Door Dr. M. W. VAN BRAKEL-IMMINK
Het kan allicht goed zijn de oude gebruiken, die nog op de
afgelegen dorpen op de eilanden heerschen, te beschrijven,
want de verbeterde wegen en de gemakkelijker vervoermiddelen, waardoor een reisje naar den vastewal zooveel lichter
wordt ondernomen dan vroeger, zullen hun nivelleerende macht
ook over Ameland doen gevoelen en 't zal niet zoo heel lang
meer duren, dat de oude gebruiken onveranderd en onbeinvloed door vastelandsgewoonten zullen blijven bestaan. Het
zal met Hollum wel zoo gaan als met het aan de boot gelegen
en veelbezochte Nes; het echte, kenmerkend archaïsche gaat
er af. Zoo is het Sint-Nicolaasfeest in Nes eigenlijk een carnavalsavond geworden, waarbij enkele oude gebruiken als het
van de straat jagen van de meisjes gebleven zijn. Ook in Hollum
gaat het eenigermate dien kant uit en ik wil daarom, voordat
het geheel is veranderd, een beschrijving geven van het feest,
zooals ik het de laatste tien jaren heb gezien.
Er zijn nog wel andere feesten in Hollum, maar geen er
van haalt bij Sint-Nicolaas. Daar is het „eiertikken" op Paaschdrie, als alle kinderen naar de duinen trekken om elkaar eieren
af te winnen; daar is de kermis, en daar is het „pleizieren" in
het begin van October, waarbij jongens boven de 12 jaar te
paard naar Nes gaan om daar den dag door te brengen. Op
hun versierde paarden, gekleed in lange witte broeken, rijden
zij onder luid gejuich het heele dorp door om dan in galop
langs den ouden zandweg naar Ballum het dorp glorieus uit te
rijden. Zij blijven den geheelen dag in Nes en komen 's avonds
weer in het dorp terug. Dit is het einde van den zomer en dan
komt de eilandenwinter. Rustig gaat het leven zijn eentonigen
gang, alles is donker en stil. Een mensch voelt dan wel eens
behoefte aan wat licht en vroolijkheid, aan wat kleur en wat
glans, en dat geeft aan de eilandbewoners dit Sint-Nicolaasx
) De aquarellen, die deze bijdrage verduidelijken, zijn van de hand van
Mejonkvrouwe I. van Eysinga en maken deel uit van een collectie in haar bezit.
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feest en daarom zijn zij er misschien zoo bovenmate aan gehecht.
Weken van te voren worden de buffelhorens, van overzeesche
reizen afkomstig, te voorschijn gehaald en in de schemeravonden hoort men het getoeter daarop, voor ons niet-Amelanders
een luguber geluid, voor hen voorspel van een heerlijken avond.
En ook weken van te voren zitten de jongens in groote geheimzinnigheid hun pakken in orde te brengen; vellen en vellen
gekleurd papier worden gebruikt om de reusachtige hoeden
op te maken, die van karton of stroo vervaardigd worden; en
kleurige knipsels om hun witte gewaden mee te beplakken *).
Meisjes en vrouwen helpen mee, maar niemand zal iets verklappen en dikwijls worden de mannen geholpen door verre
familieleden, opdat ook de naaste familie niet zal weten, hoe
zij er uitzien. Zoo wordt alles voorbereid tot 4 December daar
is, de avond van de „kleine Sinterklazen", de jongens van
12—18 jaar, die dan verkleed mogen rondgaan. Ik zal alleen 5
December, den avond van de grooten beschrijven, daar de
kleine precies eender gevierd wordt, alleen minder „echt" is.
Schemeravond tusschen 4 en half 5 komen van alle kanten
de mannen uit hun huizen, ze hebben lange witte lakens omgeslagen, houden in de eene hand een knuppel, in de andere een
horen. Ze heeten „de baanvegers". Heel stil loopen ze, tot ze
een meisje of vrouw zien, of jongens onder de 18 jaar, daar
vliegen ze op af en jagen ze met hun knuppels naar huis. Als
groote witte vogels ziet men hen door den grijzen avond gaan,
langs de oude huisjes 2). En als je dan daar loopt, omdat je,
dank zij de uitzonderingspositie die je in het dorp hebt, onbelemmerd moogt rondgaan, dan komt er een gevoel over je, dat
onbekend is in het roezige leven van de stad, een huivering
over het in aanraking komen met iets héél ouds, héél primitiefs. Het zijn niet meer de gewone jongens en mannen, die je
zoo goed kent; ze voelen zichzelf óók anders en gehoorzamen
aan overoude overlevering. Soms gaan ze sluipend gebogen
onder langs een hek om dan opeens vlak voor je met vervaarlijk gebrul op te rijzen; en ze uiten hun verbolgenheid over
een vrouw op straat, zelfs al willen zij die vrouw niets doen,
door in een gebogen houding, als van een oude tooverheks, vlak
achter je hard met hun knuppels op den grond te stampen en
•)
Plaat 1.
2
) Plaat 2.

Wumkes.nl

Wumkes.nl

Wumkes.nl

75

op hun buffelhorens te blazen en te brommen als wilde dieren,
zoodat je in een gevoel van unheimlichkeit maar liever naar
huis gaat. De baanvegers zijn meester van de straat, en als
het geheel stil is, gaan ook zij naar huis om zich te verkleeden.
Het blijft volkomen rustig in het dorp tot ongeveer half acht.
Dan komen de Sinterklazen uit hun huizen, meestal met
hun tweeën, soms in heele groepen die samen iets voorstellen.
Dit laatste is niet oorspronkelijk, maar een nieuw insluipsel.
Niet alleen jonge mannen, hoewel die natuurlijk in de meerderheid zijn, mannen van 40, zelfs een enkele maal van boven
de 50 jaar gaan nog „in het pak". Ik zal mij niet aan folkloristische bespiegelingen wagen, alleen een beschrijving geven
van het feest, maar daaruit zal voldoende blijken, dat dit
niets heeft te maken met het feest, dat op 5 December op den
vasten wal gevierd wordt, al draagt het denzelfden naam.
Het is een oeroud heidensch feest, waarschijnlijk een puberteitsfeest, met zéér oude bestanddeelen, o. a. de mannendansen.
In den loop van den avond gaan de mannen in de herbergen en
dansen daar samen, 's Nachts na 12 uur als ze gedemaskeerd
zijn, dansen ze ook wel met meisjes, maar dan is het eigenlijke
feest voorbij.
Kenmerk van het zeer oude is ook de ernst en statigheid,
en dat is het wel, wat ons vreemdelingen het vreemdste aandoet. Wanneer wij een Carnavalsfeest denken te zien, met veel
zotheid en uitbundigheid dan komen we bedrogen uit. Op
den avond van de kleine Sinterklazen lachte ik hard op over
een klein koddig verkleed kereltje, maar hield opeens op, toen
ik merkte, dat ik de eenige was, die lachte. Een van de wonderlijkste gewaarwordingen is het, de ernst te zien bij dit alles.
Vrouwen en meisjes zijn op aangename wijze bang, hun gevoelens
kunnen niet beter omschreven worden, dan ik het een hunner
eens hoorde zeggen: „'t is griezelig mooi", en een oude vrouw
weidde breed uit over het „grouwelijke" van dien avond en
over het huiveren en koud worden bij de geluiden, die de mannen maken. En toch vinden, vooral de jonge meisjes, het den
heerlijksten avond van het jaar. De mannen voelen zich als
geweldenaren, gevreesd en ontzagwekkend, en — wat mij
ook een groote factor tot de populariteit van dit feest toeschijnt — ze voelen zich onbekend in een wereldje, waar men
anders alles van elkander weet. Een avond zijn zij vrij van
conventie. En dat laatste gevoel, beschermd te worden door
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het masker, doet, met het meer in contact komen met den
vastewal, het Sint-Nicolaasfeest langzamerhand veranderen.
De vrijheid die het masker geeft wordt tot vrijheid van beweging,
tot groote losheid, zoodat in de tien jaren, waarin ik het feest
heb bijgewoond, het losse, carnavalsachtige, dwaas en zwierig
doen, al meer de overhand krijgt op de archaïstische, statige,
hoewel onbeholpen waardigheid. In hoofdzaak stellen de teekeningen het feest voor, zooals het geworden is en steeds meer
worden gaat; ze geven losheid en beweeglijkheid in de groepen,
maar enkele geven ook het stijve, onhandige, harkerige, dat
vroeger bestond — en dus eigenlijk — het kenmerkende was.
Het is daarom zoo goed, dat de teekeningen nu het feest hebben
vastgelegd, nu het nog niet geheel veranderd is. De overgang
naar grootere losheid wordt gesteund door de mode, zelfs de
Sinterklazen worden modern. Het streven is er uit te zien als
meisjes, verscheidenen hebben zich lange vlechten van stroo
gemaakt, ze dragen meisjeshoeden en lange nachtjaponnen,
versierd met papieren strooken. Dit maakt het loopen moeilijk.
Maar nu de meisjesjurken kort tot aan de knieën zijn, ziet men
ook de Sinterklazen verschijnen met korte rokken, lichte dameskousen en lage schoenen. Dus ook het kleed geeft meer vrijheid
van beweging. Behalve die nachtjaponnen ziet men ook wijde
mantels dragen, geheel beplakt met gekleurd en geknipt papier.
Velen ook houden zich niet meer aan de oude traditie. Zij zijn
eenvoudig verkleed, als soldaat, als Engelschman, als de heks
van het Oerd x), héél enkel als bisschop en zwarte Piet — een
insluipsel van zeer recenten datum. Toch zijn verreweg de meesten als vrouw gekleed. Daardoor zijn zij geheel onherkenbaar;
hun gang verraadt hen niet. Zij hebben witte lappen 2) voor
het gezicht met gaten voor neus, oogen en mond, waardoor
ze een domme uitrukking krijgen en ze spreken uitsluitend
door buffelhorens of toeters. Die horens zijn evenals de knuppels,
die ze meedragen, geheel versierd met papieren knipsels of
bloemen. De buffelhorens raken ook al uit de mode, omdat
men daaraan soms den een of ander herkende; men ziet nu
allerlei toeters, zelfs fluitjes. Een heel enkele maal verkleedt
een meisje zich, maar dat is erg gevaarlijk. Want als ze ontdekt wordt, is de straf zwaar; ze wordt — en niet voor de
J
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grap! -— geranseld met de knuppels, tot ze naar huis vlucht.
Nu rest mij nog te vertellen, hoe de avond verloopt. De
meeste huizen in het dorp zijn donker; hier en daar slechts
brandt licht in de gang, tot teeken, dat daar open hof gehouden wordt; daar komen alle Sinterklazen binnen en daar hebben de meisjes vrijen toegang. Deze worden er heen gebracht
door bekenden of ze glippen gauw er heen, als ze de straat vrij
zien. Onder luid getoeter komen de mannen binnen, geven
plechtig handen en worden als „oome' begroet, en zeer bewonderd. De meisjes moeten dansen, d.w.z. de „oome's" slaan
met hun stok voor de meisjes op den grond en dan moeten de
beenen van de vloer, willen ze niet, dan worden ze gevoelig
op hun teenen getikt. Streng verboden is het te raden wie zij
zijn; en als een meisje het raadt en het fluisterend aan een
ander mededeelt, dan loopt ze gevaar: als de man het merkt,
dan stormt hij op haar af en slaat haar met den stok. De mannen laten zich rustig een poosje bewonderen, toeteren wat op
hun horens, krijgen soms thee of chocolade en op zijn onverwachts draaien zij zich opeens om, toeteren luid en gaan weg.
Zeer plechtig zijn zij als ze elkaar ontmoeten, ze blazen op hun
horens en drukken elkander langdurig de hand. Zijn er veel
Sinterklazen tegelijk in een kamer, dan is het een oorverdoovend
lawaai. Het mooist zijn zij in het begin van den avond; want
hebben zij zich eenmaal vertoond, dan gaan ze dikwijls naar
huis om een oud pakje aan te trekken, uit angst herkend te
worden. Tot ongeregeldheden geeft het feest heel weinig aanleiding, vooral omdat er bij particulieren geen drank wordt
verschaft. In de herbergen natuurlijk wel. Wel waren er vechtpartijen gedurende den oorlog, toen mariniers van de kustbezetting probeerden het geliefde feest bespottelijk te maken.
Eenige jaren geleden stond in „Ons eigen Tijdschrift" een
stuk over het Sinterklaasfeest op Terschelling en daarnaast een
korte beschrijving van het feest op Ameland waarin o. a. verteld werd, dat op St.-Nicolaasavond de mannen uit Hollum
met die uit Nes vochten. Dit is niet zoo, en zou alleen al geographisch een onmogelijkheid zijn. Nes en Hollum liggen bijna twee
uur loopen van elkaar en dien afstand af te leggen in lange
nachtjaponnen, midden in den winter, langs een weg, die veertien jaar geleden nog een mulle zandweg was, terwijl het in het
eigen dorp zóó gezellig is, dat zou geen Hollumer of Nessumer
jongen in zijn hoofd halen. Het is voor hen een heerlijke avond,
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waarvan een vreemdeling de charme niet geheel kan doorgronden, maar die geen echte eilander voor een vastelandsch SintNicolaasfeest zou willen ruilen, en ik heb dikwijls Amelanders,
die zich op den vastewal gevestigd hadden, hooren zeggen:
„Hè, nog ééns een Sint-Nicolaasavond op Ameland!"
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