
 

EEN ZOTTE NACHT 

 

                                  

Een winter vol witheid gekregen: 

je vergaapt je aan takken en draden; 

je beeldt je de richting van wind in. 

 

 

Nu … De sneeuwballen zijn begraven. 

 

Ze hebben de sneeuwpop de markt opgesleept, 

het vuur rond de voeten gestrooid. Op een ik 

en een gij het plein in een warme gloed getooid:  

de winter in lichterlaaie.  

 

De dappersten glimlachen, rillen en blozen 

tot straks weer de toorts wordt geblust,  

de kinderen getroost en gesust, en zacht  

in de oren gefluisterd: de winter gaat slapen. 

 

En dit ene moment – deze spoedstop – bespringt ons. 

Maar we dragen de moed hoog in het vaandel, en slaan 

alle wee in de wind. Elk jaar nog een jaar – hoelang het 

ook duurt: de winter komt weer, beste kind. 

 

Een winter vol witheid gekregen; een winter  

teruggegeven – en het voorjaar op komst:  

je draait in je kasten de hoop andersom. 

 

 

[…] en nu de vriezeman bedwongen is, zie je de zot- 

heid zwellen in de stad: echt, je gelooft je ogen niet! 

 

Als dan de maskerade weer begint – grimassen 

overal – en men loopt joelend in de straten rond,  

heerst nog een laatste keer Prins Carnaval. 
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Carnaval is van oorsprong een katholiek feest dat volgens de traditie van zondag tot 

dinsdagavond – de Vastenavond – gevierd wordt; dus gedurende de drie dagen die aan 

Aswoensdag voorafgaan (dit jaar van 6 tot 8 maart). 

Van oudsher is carnaval een eetfestijn. Het was de laatste mogelijkheid om zich te goed 

te doen aan allerlei lekkers voor de vastentijd begon. Op Vette dinsdag werd al het vet, 

dat nog in huis was, opgemaakt omdat het anders zou bederven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdagavond wordt op de grote markt van Diest, zoals elk jaar, het carnaval afgesloten 

met de traditionele winterpopverbranding. Met deze verbranding verjagen de 

feestvierders de koude van de winter en gaat de zotte nacht van start. 

 

 

 


