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In het licht van de lantaarn
Nieuwjaarke zoete
Nieuwjaar gaat gepaard met gewoonten, die van eeuw tot eeuw
voortgeplant werden. Nieuwiaarke zoete is een dag, waarop de men.
sen nogal gemakkelijk met een masker op hpt aangezicht lopen, een
vriendelijk glimlaehend ma{fter, om alwie men ontmoet of opzoeken
gaat, het ibeste voor het nieuwe jaar te wensen, terwijl men de toegesprokenen in zijn binnenste feestelijk naar de weerlicht zendt!
Op dien dag hoort men geijkte uittlrukkingen als <<een zalig

Nieuwjaar>,

(em gelukkig nieuwjaar> of nog, meer

algemeen,

maar dan ook meer omvattend als <het beste weet ge> of <<al wat u
aangenaam kan zijn>. De eerst toegesprokene heeft het gemakkelijker; ilie vergenoegt zich over het algemeen met een (van 's gelijke>
of nog <van mij hetzelfde>. Die kan er dan in stilte ibiiilenken: <ook
voor wat ge niet zegt, maar denkt>.
In zekere werkhuizen; waâr nog aartsvaderlijke zeden en gebrui.
ken heersen, gaan de werklieden in groqp den baas en de bazin
nieuwjaren. Deze ontvangt zijn gasten in zijn <<salon> en trahteert
op een borrel en op sigaren. Yoor de bedienden is Nieuwjaar het og:enblik dat zii op opslag rdhenen. Yoorheen kregen zij van hun patroon
<<hun nieuwjaar>, een ilik of een mager pak bankbiljetten, volgens
hun werkgever vrijgevig van aard was of schraapzuchtig aangelegd.
In de laatste jaren is daarin in de meeste gevallen verandering ge'
bracht en krijgen de hedienden een <<dertiende maand>... bezoldiging
wel te verstaan.
In de scholen pennen de schattige knaapies en snoezige meisjes
met hun beste handje een nieuwjaarsbrief voil zoete rvoordJes voor
hun pa en hun ma, en ook, zo zij het geluk hebben dat die nog leven,
voor hun grootoudjee. Zil gebruiken daarvoor ibriefpapier versierd
met veelkleurige zinnebeelden en waarvan de rand in menig geval
uitgsneden is, zd dat het wel liikt dat het geschreYene woord met
een kantje omrand is.

Nadat

zij

hun nieuwjaars\rensen hebhen voorgetrezen, kriigen

zij, samen met wederwensen en vele zoentjes,

peperkoek

zo

versierd- met
ten minste wou het tot v6ôr korte jaren de tratlitie
die
monum,enten,
ware
suikeren hloemekens en krullekens en ventjes;
9.9n

men opeten kon. Voorheen lagen op die pepeilkceken vaak schildekens,
grote èn kleine, die men nog in Musea van Folklore en bij verzame-

laars vindt.
Daar nieuwjaar de VERZOENINGSDAG is, mogen de heren de
jonge nneisjes, en zelfs de gehmwde dames, di'e zij op straat of elders
ontmoeten, en die tot hun kennissen behoren, den verzoeningskus geven.

Op dien eersten dag van het jaar wil heô gebruik, dat jonge n:leisjes zelf de straatdeur openen voor wien het eerst aanschelt. trs het
èen bejaard,e vrouw die zulks deed, dan zullen zij in den loop van het
jaar niet gehuwd geraken. Is het een jongen, dan zullen zij dit wel.
Dan wagen zij hem naar zijn voornaam. Diens voornaam zal die zijn
van hun toekomstig echtgenoot
In vele huisgezinnen bakt men op nieure'jaarsdag wafels en galetjes. In de laatste jaren geeft men aan bloedverrvanten vaak biscuiten harten met een dunne laag suiker ibestreken.
Viel Nieuwjaar op een Woens-,of op een Bonderdag, clan'beteken'
de zulks, dat het een voorspoedig jaar worden zou. Vïel dit, +p een
Vrijdag, dan zou het jaar norlog of besrnettelijke ziekten hren'
gen (Antwerpen).
il{et Nieirwjâarstlag komen de brievenibestellers, de mannen van
de <<pacht> (de vuilniskar), de nachtwakers, de gasaanstekers aan
huis, om nieuwjaar te wensen. In ruil voor het geldstukje, dat zij;kre'
gen, gaven zij een drukwerkje, vaak rnet een naïef prentie versierd
en m,et een rijmpje aangevuld. Enkele dier rijrnpjes zijn rnin of noeer
klassiek geworden, zoals dat aan Door van Riiswijck, te rechtê of te
onrechte toegeschreven en dat begint als volgt:
'Wanneer de zonne onderg;aat

Vertricht ik rnenig huis op straat,
Ja zelfs het Raadhuis oS de merkt
Door rnij het licht ontsteken werd.
Voorwaar ilat ik ten allen tijd,
De heren toon mijn dankbaarheid, enz.

In onze verzarneling bezitten wij vele drukwerkjes met mooie
plaatjes, die als nieuwjaarswens door ilen bode van het een of ander
ambacht of gilde, door de tromrnelaars vam de iburgerwacht, door de
aanbrengers in spijs- en drankhuizen en door de bewakers van den
dierentuin aan kennissen en vrienden of klanten en abonnenten gegeven werden met de hoop, wat duiten in het zakie te hekomen.
Over de Nieuwiaarsgebruiken zouden wij nog veel kunnen Yertellen, zoveel dat zulks op den duur een dik boek zou worden.
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Sprook;es van de gebroeders Grimm

De geschenken van de dwergen.
Een kleermaker en een goudsmid waren samen op de haan;'t Was
avond en zij waren zeer verrnoeid. Opeens hoorden zij een liefiijke muziek naderen. De tonen klonken zo vrolijk, dal zij hun vernnoeienis vergat,en en met nieuwen moed doorstapten.
De maan stond aan den hemel. Bij een heuvel zagen zij een aantal
mannetjes en wouwtjes in een rondedans huppelen.'Dezen zongen, en
dit was de lieflijlke muziek, die zij hoorden.In het midden van den kring
zat een mannetje, ietwat groter dan de dansenden. I{ij droeg een kleureen langen, grijzen baard. De reizigers bleven verwonderd staan. Het oude mannetje wenkte hen naderbij en men opende
bereidwillig den kring voor hen.I)e goudsmid hail een bultje en stapte

rijken rok en had

flink vooruit; de kl,eermaker was wat angstig,,maar volgde toch zijn
makker, al was het rnet trage schreden. Ilierop werd de kring gesloten
en de dans hernomen.
De oude man nam een groot mes uit zijn gordel en voelde of het
goed geslepen warl Hierop keek hijibeide vreemdelingen scherp aan.
Schrik rnaakte zich van hen meester. Eet mannetje nam den goudsmid
vast en schoor hem haar.en haard af ; daarna ileed hijr hetzelfde met
den kleermaker. Toen klopte de dwerg hun vriendelijk op den schouder en we€s op een hoop kolen" als wilde hij hen aanmanen hierm,ee hun
zakken te vullen.

Ze deden zulks en konden toen hun weg voortaetten om een nacht-

verblijf te zoeken. Zij bereikten te middernacht

een dal. Op den laat,sten slag van het twaalftle uur verstomde het gezang: en alles werd
weer vredig en stil in den maneschijn.
fn een herberg'vonden heide reizigers een onderkomen. Door de
vermoeidheid vergaten zij de kolen uit hun zakken te leggen. 's Mor.
gens werden zij wakker en voelden, dat een zwaar gewicht hen ilrulite.
I{trn hoofdhaar en ba,ard waren weer aangegroeid. Zij tastten in hun
zakken en haalden, in plaats van kolen, zuiver goud te voorschijn. Zij
waren nu rijk. De goudsmid, hebzuchtig van aard, had zijn zsLL.t o*t
,zwaarrler geladen, zodat hij tweem,aal rijker was dan zijn makker. H,eb
zuchtige rnensen hebben nooit genoeg, en zo stelde de goudsmid voor
om,'s avonds, weer het oude mannetje op t€ zoeken en hun zakken opnieuw met kolen te vullen.
Neen, zei de ikleerrnaker, ik ben rijk genoeg. Ik ben teweden,
want ik kan een eigen zaak oprichten, trouwen en gelukkig leven.I)och,
ga cij rnaiàr,gerust, ik zal hier op u wachten.
os
Avonds trok de gloudsmid naar den heuvel; hij had twee zakken
medegenomen, ûm zoveel kolen te bergen als hij dragen kon. Evenals
.den vorigen avond, vonil hij de dansende dwergjes. Hçt ouile mannetje
wenkte hem, schoor hem haar en haard af en gaf hem daarna door gebaren te kennen, dat hij zoveel kolen mocht nemen als het hem lustte.
IIij laadde zijn zakken vol en hijgend geraaikte hij met zijn last in de
herberg. Hij sliep in, met het aangenaamste vooruitzicht als een schatrijk man te ontwaken.
's Morgens stond hij op om de zakken na te zien. Hoe hij ook zocht,
hij vonil anders niet dan kolen.
Gelukkig he{b ik het goud van gister nog, zeide hij.
-trIij betastte het, m,aar alles was terug in kolen veranderd.
Hij sloeg de handen van wanhoop aan zijn hoofd en bemerkte toen,
dat zijn schedel z,o kaal was als een kei. Ook zijn baard was niet aangegroeid. En, tot overmaat van ergernis,,voelde hij ook, dat hij een bult
op zijn borst had gekregen.
IIij hegon luid te schreien. De goeilhartige kleermaker troostte
hem.
Gij zijt mijn makker op reis geweest, sprak hij, hebt lief en
Ieed -met mij gerleeld, ik zal u de helft van mijn schat geven.
IIij hield woord, maar de goudsmid bleef zijn ganse leven kaal en
nnoest, tot zijn schaamte, twee hulteniblijven dragen.
26 werd zijn he'bzucht gestraft.
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