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VOORAF 

 
Onderstaande teksten zijn geschreven door onze 
huidige vice-voorzitter Jo van der Sluys.  
 
In 1975 werd hij lid van de nieuw opgerichte 
Grevenbichtse carnavalsvereniging De Zawpense. 
Sindsdien is hij nauw verbonden met de jaarlijkse 
organisatie van het Gawstrèkke (Ganstrekken). 
 
Toen in het begin van de jaren tachtig de landelijke 
Dierenbescherming zich ging verzetten tegen het 
ganstrekken, nam hij het voortouw bij de verdediging 
van deze oude dorpstraditie.  
Met succes werden AROB-commissie en Raad van 
State overtuigd van de goede bedoelingen van de 
folkloristen, waarna langdurige gerechtelijke 
procedures volgden die uiteindelijk leidden tot het 
definitieve oordeel van de Hoge Raad der 
Nederlanden dat er geen wettelijke grond is om het 
Ganstrekken in Grevenbicht te verbieden als strijdig met de rechten en waardigheid 
van het dier.  
  
Ten gevolge van deze juridische perikelen begon Jo van der Sluys zich steeds meer te 
verdiepen in de historische achtergronden van het Ganstrekken.  
Hij ontdekte soortgelijke activiteiten in het Duitse Ruhrgebied, de Antwerpse polder en 
Carpio de Tajo, een stadje in de nabijheid van Toledo in Spanje.  
Hij bezocht deze streken en verzamelde literatuur uit de gehele wereld.  
 
In 1991 werd hij de eerste voorzitter van de Folkloristische Vereiniging Gawstrèkkers 
Beeg, toen de ganstrekkers zich in goed overleg afscheidden van de 
carnavalsvereniging. Daarmee werd de carnavalsvereniging ontlast van een zware 
taak en konden de ganstrekkers meer aandacht schenken aan de dorpstraditie.  
 
In 1997 kwam een tiental verenigingen uit België, Nederland en Duitsland in 
Grevenbicht voor het eerst in de geschiedenis bijeen voor een "Internationaal 
GansrijdersFestijn".  
 
In onderstaande teksten wordt een globaal overzicht gegeven van de kennis die op dit 
moment door de schrijver is verzameld.  
Hij beperkt zich in zijn onderzoekingen niet uitsluitend tot het ganstrekken te paard, 
zoals dat in Grevenbicht wordt beoefend. Deze traditie kan namelijk niet los worden 
gezien van veelsoortige andere historische volksgebruiken waarbij dieren een rol 
spelen.  
 
 



 
 
 
 
De oudste vermeldingen dateren uit de Middeleeuwen. In Middeleeuwse bronnen 
komen deze gebruiken naar voren als evenementen waarin dieren niet bepaald 
zachtzinnig werden behandeld. In hun Middeleeuwse verschijningsvorm hadden ze 
vooral het karakter van "volksvermaken".  Mogelijk hebben ze echter een oudere 
oorsprong, waarin de rituele betekenis voorop stond. Als "volksriten" konden ze de 
mens houvast bieden om de natuurkrachten te beheersen en de onderlinge 
saamhorigheid te versterken. 
 
Hoe het ook zij, bij de hedendaagse folkloristen is in deze volkstradities geen sprake 
meer van Middeleeuwse dierenkwelling of ruwe zeden, maar wordt juist 
teruggegrepen op de in het wezen van de mens verborgen behoefte aan onderlinge 
saamhorigheid en rituele beleving.  
 
Onderstaande teksten zijn per hoofdstuk genummerd. Elk hoofdstuk bevat een min of 
meer afgerond geheel. Komt u gerust nog eens terug om iets van uw gading te 
zoeken. Wij wensen u veel leesplezier.  

 
 

Bestuur F.V. Gawstrèkkers Beeg 
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Jo van der Sluys spreekt vertegenwoordigers van Spaanse en Duitse 
ganstrekkersverenigingen toe in 1997 in Carpio de Tajo 



 
1 GANSTREKKEN en AANVERWANTE VOLKSTRADITIES 
 
Bij het ganstrekken en aanverwante volkstradities met dieren ging het er meestal om een 
dier te onthoofden. Slachtoffers waren levende ganzen, eenden, pauwen, hanen, katten, 
konijnen, geiten en palingen. Deelnemers trokken met blote handen of sloegen en 
gooiden met knuppels, messen of zwaarden. Men bewoog zich voort te paard, per boot, 
op schaatsen, met een kar, zittend op een rad of gewoon te voet, al of niet geblinddoekt. 
Ook werden wel katten en geiten van torens gegooid.  
Vaak kwam na afloop het gedode dier op tafel of werd anderszins een maaltijd genuttigd 
(vaak met worst). De winnaar werd tot koning gekroond, verwierf het dier of was in ieder 
geval het middelpunt van de feestviering.  
 
Als we op zoek gaan naar de historie van deze praktijken, dan richten we ons in eerste 
instantie op geschreven bronnen. Deze reiken terug tot de Middeleeuwen. De hier 
beschreven volksgebruiken hadden in de Middeleeuwen vooral het karakter van 
feestelijke volksvermaken, waarin het doden van dieren een centrale rol speelde. De 
dieren werden doorgaans in spelvorm en allerminst zachtzinnig ter dood gebracht. 
Sommige onderzoekers spreken daarom van "kwelspelen". Er was vaak sprake van 
drankmisbruik, vechtpartijen, steekpartijen en andere misdragingen. 
 
Ook al waren het ruwe spelen, toch waren ze wijd verbreid over geheel Europa. Ze 
werden ook niet zomaar georganiseerd, maar waren verbonden met de belangrijkste 
feestelijkheden van de jaarkalender. Dat kon het feest zijn van de patroonheilige (kermis 
of jaarmarkt), het oogstdankfeest (St. Maarten) of carnaval. Het is dus moeilijk vol te 
houden dat het om spelletjes ging. Feesten die tot op de dag van vandaag zo'n rol 
hebben gespeeld in de traditionele volkscultuur, kunnen moeilijk ontstaan zijn als een 
spelletje. Waarschijnlijk ligt er een diepere en oudere oorsprong aan ten grondslag, als 
een offerritueel waarin de voorchristelijke mens zijn omgang met de omringende natuur 
en de gemeenschap waarin hij leefde, probeerde te duiden.  In de hoofdstukken 3 en 4 
zullen we nader op dit probleem ingaan.  
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Ganstrekken 1709 



 

2  GESCHREVEN BRONNEN 
 
Vanwege overmatig drankgebruik en ernstige misdragingen van allerlei aard, werden de 
volksvermaken vaak verboden.  Zo komen we doorgaans aan vermeldingen in oude 
documenten. De oudst bekende vermeldingen zijn: 
 
1287-1300: Keures de la ville d'Ypre: 
Nul me ietsche as auwes dedans le banlieve d'Ypre, sour XX s. 
1334-35: Stadsrekeningen Brugge:  
ontvangen boete "van den gehenen die ter gansen wierpen" 
1341-74: Stadsordonnantiën van Brussel: 
item wie men vonde worpende ter gans binnen der vrijheit, waers om twintigh scellinge   
 
Een greep uit latere vermeldingen die inmiddels 
bij ons bekend zijn: 
 
1357-1415 West-Friesch Stadrecht,  
1388 Montigny (dep. les Yvelines),  
1390 Bethancourt-Saint Nicolas (Bailleval, dep.                               
                                                                  Oise),  
1399 Reims,  
1479-80 Gent,  
Begin 16e eeuw Delft,  
1534 Recklinghausen,  
1544 Brugge,  
1559 Antwerpen,  
1560 Münster,  
1569 Dinant,  
1611 Overijssel,  
1619 Goes,  
1649 Bommelerwaard,  
1660 Helmond,  
1660 Dresden,  
1722 Londen,  
1723 Venray,  
1756 Maaseik.  
 
Uit de omgeving van Grevenbicht is het verhaal bekend van de Obbichtse schrijver Peter 
Ecrevisse (1804-1879) die in "De Drossaerd Clercx" verhaalt van Adriaan Baron van 
Bentinck, die in 1768 vernam dat in zijn Vrije Rijksheerlijkheid Limbricht tijdens zijn 
afwezigheid - en dus zonder toestemming - de gans was gereden. Uit wraak liet hij de 
gansrijders toen met de blote hand een levende kat rijden. Het gevolg laat zich raden. 
 
In het gebied van de Antwerpse polder veroordeelde de Vierschaar van de heerlijkheid 
Ekeren op 20 maart 1735 een aantal jongemannen omdat zij op een biddag de gans 
hadden gereden.  
In 1754 gaf de dorpsofficier permissie voor het gansrijden in Kalmthout. In 1790 
gaf het schuttersgilde van Ettenhoven (Hoevenen) haar medewerking aan het 
gansrijden aldaar.    

Ganstrekken vanaf een kar  
(gemeentearchief van Apeldoorn) 

*



3  RITUEEL ..... 
 
De gansrijders van de Antwerpse polder, Grevenbicht en het Ruhrgebied zijn pas in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw met elkaar in contact gekomen. Onafhankelijk van 
elkaar hebben zij eeuwenlang dezelfde Middeleeuwse traditie in hun armen gesloten. Er 
mag daarom verondersteld worden dat hun overeenkomstige kenmerken behoren tot de 
kern van de volkstraditie.  
 
Het eerste dat opvalt is het feit dat hun activiteiten zijn verbonden met carnaval.  
Carnaval en Ganstrekken hebben duidelijke kenmerken van een overgangsritueel. Er is 
sprake van een symbolisch complex van cyclische vernieuwing met omkeringsrituelen 
(koning), symbolen (kroon) en rituelen die vruchtbaarheid en de overgang van dood en 
leven bij de wisseling van de seizoenen markeren (uit de dood herrijst nieuw leven).  
In relatie tot het rituele karakter van het Ganstrekken is de drieledige structuur van het 
feest erg opvallend. Er is steeds sprake van een goed georganiseerde voorbereiding, 
gevolgd door de publieke onthoofding en als afsluiting een gemeenschappelijk feestmaal. 
Deze drieledige opbouw doet sterk denken aan een offerritueel.  
 
Feit is ook dat ganzen en andere dieren een belangrijke rol speelden in traditionele 
mythologieën en in het met symbolen doordrenkte dualistische wereldbeeld van de 
middeleeuwse mens. Dieren werden gebruikt om deugden en zonden aan te duiden. 
Honden, eekhoorns, vogels en aapjes stonden in hoog aanzien. Dieren die daarentegen 
als vertegenwoordigers van het kwade werden gezien, konden voor de rechter worden 
gebracht en veroordeeld. De gans was het symbool van waakzaamheid en opoffering, 
maar ook van vruchtbaarheid. Bloed van de gans en andere dieren werd na de oogst 
over de landerijen gesprenkeld om nieuwe vruchtbaarheid te bevorderen. Katten werden 
sterk geassocieerd met het kwade. De haan was het symbool van seksuele begeerte. 
Misschien is dat wel de reden dat uitgerekend hanen de voornaamste slachtoffers zijn 
van de hier beschreven volksgebruiken. Volksgebruiken met hanen zijn tot in de huidige 
tijd wijd verbreid.  
 
Het carnavalsfeest toont overeenkomsten met soortgelijke feesten van Kelten, Germanen 
en in de Oudheid. Of dat ook geldt voor de hier beschreven dierfeesten zal nog moeten 
blijken. Directe historische ontwikkelingslijnen ontbreken in ieder geval. Daarom wordt 
ook wel verondersteld dat deze volksfeesten vanwege hun symbolische duiding op 
autonome wijze ontstaan kunnen zijn. In de etnografie zijn immers veel voorbeelden 

bekend van overgangsriten met 
overeenkomstige kenmerken 
(Mircea Eliade). 
 
Dit is een bekende tegenstelling in 
de wetenschap. 
 

       
 

Gansknuppelen (Ter Gouw) 

*



 
 
4  ..... of KERMISVERMAAK 
 
Ganstrekken en soortgelijke volksvermaken zijn zowel in heden als verleden niet alleen 
verbonden met carnaval, maar ook met kermis, jaarfeesten van de plaatselijke heilige, 
oogstdankfeesten of viering van de oogst.  
Tezamen met het ontbreken van historische ontwikkelingslijnen, is deze brede 
verbondenheid met allerlei andere feesten, voor sommige onderzoekers reden te 
veronderstellen dat de Middeleeuwse volksvermaken simpelweg zijn ontstaan als 
kermisattracties.  
Zij wijzen ook op het volkse karakter van deze feesten. Ze kwamen vooral voor in dorpen 
en in de volkswijken van de grote steden.  
Bovendien wijzen deze onderzoekers de hierboven beschreven symbolische betekenis 
van de volksvermaken af. Dieren werden niet gepijnigd omdat de mensen er een 
symbolische betekenis aan gaven, maar omdat ze toevallig voor het grijpen waren. Het 
gaat immers meestal om voor de hand liggende huisdieren. Zo wordt het befaamde 
katwerpen in Ieper door sommige onderzoekers toegeschreven aan het feit dat in een 
stad waar muizen veel overlast veroorzaakten voor de lakenwevers, nu eenmaal veel 
katten aanwezig waren.  
 
Toch mogen we ook bij de middeleeuwse mens nog een sterke duidingsbehoefte 
veronderstellen, zodat we een rituele oorsprong van deze volksvermaken niet mogen 
uitsluiten.  
 
Van het hedendaagse Ganstrekken kan sowieso niet meer beweerd worden dat het een 
kermisvermaak is. De huidige folkloristen hebben er een feest van gemaakt waarmee 
vooral de kracht van de gemeenschap wordt aangeduid. Dat raakt aan de rituele en 
symbolische kern van deze oude volksgebruiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
Hans Bol, Vlaams schilder 1534 - 1593 



 

 
 

5  GANSTREKKEN EN RINGSTEKEN 
 
 
Ganstrekken en ringsteken hebben waarschijnlijk een van elkaar verschillende 
oorsprong.  
 
Ganstrekken hoort thuis in de wereld van boeren en burgers en diende - los van de 
vraag of er mogelijk een rituele oorzaak aan ten grondslag ligt - in de Middeleeuwen 
voor algemeen vermaak. Het ging doorgaans gepaard met veel drankgebruik en 
vechtpartijen. 
 
Het ringsteken daarentegen is volgens de Zeeuwse "Cronykalmanach" uit 1788 
afgeleid van adellijke steekspelen en toernooien uit de Middeleeuwen. Jonkvrouwen 
lieten hun dure ringen ophangen aan zijden linten.  
 
Ringsteken is daarom in oorsprong een speelse oefening in krijgshaftige 
rijvaardigheid.  
 
Het ringsteken is ook bekend in Italië en er wordt zelfs een Romeinse oorsprong 
vermoed (Quintana). Ook wordt een Germaanse oorsprong mogelijk geacht 
vanwege de overeenkomsten met het Duitse Rolandreiten en het Deense 
Kranssteken. 
 
Toch kwam ringsteken ook voor als kermisvermaak.  
Op 7 juni 1687 klaagde de Middelburgse kerkeraad over wulpsch- en 
ongerijmdheden van de boerse jeugd".  
 
Maar ondanks deze klacht, zien wij een wezenlijk verschil tussen Ringsteken en 
Ganstrekken. Ringsteken behoort tot de adellijke spelen waarbij oefening in de 
krijgskunst centraal stond. Ganstrekken is een volksvermaak met een sterk 
gemeenschapskarakter. 
 
 
 
 
 

* 



 
6  IN DE BEELDENDE KUNST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diverse bekende schilders en grafici hebben het ganstrekken in hun werken vereeuwigd:  
Hans Bol, 1534 Mechelen -1593 Amsterdam 
Jacob van Alsloot, 1570 -1628 Brussel 
Hans Savery, 1597 Kortrijk -1655 Utrecht 
Willem van Swanenburch, 1581-1612 Leiden 
Salomon van Ruysdael, 1600/03 -1670 Haarlem 
Philips Wouwermans, 1619 -1668 Haarlem 
Allart van Everdingen, 1621-1675 Amsterdam 
Lucas Padilla (Spanje), 1824 -1870 Madrid 
Ransom Fletcher (Illinois), schilderde het ganstrekken uit de woonplaats van Abraham 
Lincoln 1831-1837 
Frederic Remington (1861-1909) schilderde het ganstrekken in het Wilde Westen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

David Vinckboons,  
Mechelen 1576 - Antwerpen ca. 

1633,  
Boerenkermis detail 

Frederic Remington schilderde in 
1894 Gander Pulling in de V.S. 



 
 
7 IN DE LITERATUUR 
 
Ook in de literatuur wordt het ganstrekken vermeld. 
 
Een lied uit 1561 bevat de tekst " En ontrent Halfoochst, 't en baet gheen lueren, Soo 
moeten 't die gansen deerlijck besueren."  
 
Beroemd is het gedicht "Boeren geselschap" uit het Groot Lied-boeck van Bredero over 
het ganstrekken te Vinkeveen (1622).  
Er valt een dodelijk slachtoffer bij een vechtpartij. 
In zijn reisverslag door de Zuidelijke Nederlanden raadt hij de stedelingen af om tijdens de 
carnavalsdagen een bezoek te brengen aan de polderdorpen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In het liedboekje "De Rotterdamsche Faem-Bazuyn"  uit 1649 staat een lied over 
snoektrekken in Overveen (bij Haarlem). 
 
De dichter Lukas Rotgans (what's in a name) publiceerde in 1708 een uitvoerig gedicht 
over een "Boerekermis" met ganstrekken, ringsteken en pauwknuppelen.  
 
 
 

* 

De eerste strofe van het gedicht "Boeren geselschap" 
luidt als volgt: 
 
Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap en Leen 
En Klaasjen, en Kloentjen, die trocken t'samen heen, 
Na 't dorp van Vinckeveen; 
Wangt ouwe Frangs, die gaf sen gangs, 
Die worden of ereen. 



 
8  SPREIDING 
 
Hier volgt een overzicht waarvan ons op dit moment bekend is dat er in ieder geval tot 
voor enige tientallen jaren nog sprake was van ganstrekken te paard of aanverwante 
tradities. Soms gaat het om interessante relicten daarvan, zoals het tonknuppelen door 
kinderen in Denemarken om er snoep uit te halen.   
 
Officiële onderlinge contacten van ganstrekkers bestaan sinds de jaren tachtig tussen de 
verenigingen in de Antwerpse polder, Grevenbicht, het Ruhrgebied en Carpio de Tajo bij 
Toledo in Spanje. Daarnaast bestaan er incidentele contacten met Duitse verenigingen 
buiten het Ruhrgebied. De andere hieronder genoemde gebieden zijn slechts bekend uit 
literatuur of uit informatie via internet.  
 
NEDERLAND 
 
Grevenbicht is in Nederland de enige plaats waar het aloude ganstrekken te paard, zij het 
met een vooraf gedode en geprepareerde gans, nog elk jaar op carnavalsdinsdag wordt 
beoefend. 
In Huissen en in het Meulekwartier te Zegge wordt ganstrekken te paard op buurtniveau 
beoefend met een stoffen gans.  
 
Relicten van andere middeleeuwse volksvermaken met dieren komen echter nog 
veelvuldig voor op kermissen en Oranjefeesten.  
Vooral het katknuppelen of tonknuppelen is geliefd, bijvoorbeeld in Noordwijkerhout en 
Callantsoog. Natuurlijk zonder de levende kat die vroeger in de ton werd gestopt.   
 

 
Bij het slaan of sabelen van ganzen en hanen 
werd het vooraf gedode dier doorgaans in een 
mand opgehangen, zodat alleen de kop eruit 
stak. Geblinddoekte deelnemers moesten 
proberen de kop er vanaf te slaan. Deze variant 
kwam tot 1985 voor in het dorp Oost-Maarland 
bij Maastricht (en was daar trouwens komen 
overwaaien vanuit de Belgische Voerstreek). De 
plaatselijke Jonkheid is ermee gestopt onder 
druk van de plaatselijke burgemeester die 
zwichtte voor de dreiging met ongeregeldheden 
door de Dierenbescherming.  
 
Hoewel ganstrekken en andere volksvermaken 
in het verleden algemeen verbreid waren over 
het gehele land, zijn ons geen andere 
overblijfselen van deze volksgebruiken in 
Nederland bekend.  
 
 
 
 
 

 

Grevenbicht 2002 



 
BELGIË 
 
In de Antwerpse polderdorpen Berendrecht, Ekeren, Hoevenen, Lillo, Stabroek en 

Zandvliet zijn in de carnavalstijd diverse 
verenigingen actief met gansrijden te paard. De 
diverse koningen van de laatste jaren treffen 
elkaar voor het Keizerrijden op de zondag na 
halfvasten in het dorp van de laatste keizer. 
In Nijverseel bij Brussel is de vooraf gedode 
gans vervangen door een fles bier die na elke 
geslaagde poging wordt vervangen door een 
nieuw exemplaar. 
 
Diverse volksvermaken waren eeuwenlang wijd 
verbreid in België. Bekend zijn het katwerpen in 
Ieper en het visjesdrinken in Geraardsbergen. 
In de Middeleeuwen werd er op alle mogelijke 
manieren met levende dieren gesold, vooral 
met ganzen en hanen. Gansslaan, haanslaan, 
haansabelen ("hanenkappen") met een vooraf 
gedood dier wordt nog op diverse plaatsen 
beoefend, met name in de Ardennen en 
Belgisch-Limburg. Bekend is het feest van de 
"Société des Hussards d'Harchies", waar een 
ingegraven ganzenlijk moet worden onthoofd 
door geblinddoekte huzaren. Verder noemen 
we Blegny, Bolland, Devant-le-Pont (Visé) en   
Moelingen ("ganzenkappen").  

 
 
 
 
NOORD-FRANKRIJK 
 

Michel Hary (zie literatuur) heeft 
allerlei spelen met hanen en ganzen 
in heden en verleden beschreven in 
het noorden van Frankrijk en in 
Wallonië. Wij noemen: Auberchicourt 
(dep. du Nord, arr. Douai), Ramerupt 
(Aube), Aniche (Nord) en Wenduine. 
In 1399 werd het ganstrekken al 
vermeld in Reims. Noord- Frankrijk 
behoort dus vast en zeker tot de 
oudst bekende gebieden met 
volksvermaken.  
Ook van Midden- en Zuid-Frankrijk 
zijn incidentele voorbeelden bekend 
("cou de l'oie").  

 
 

Blegny, décapitation de l'oie 

Hoevenen (Antwerpen) 1986 



 
 
DUITSLAND  
 
Op dit moment zijn ons actieve verenigingen bekend in het Ruhrgebied, het zuidelijke 
Münsterland (Hellweg), Sauerland, Bergisches Land en de noordelijke Eifel. Dus in 
hoofdzaak het Land Nordrhein-Westfalen.  
 
In deze streken is vooral het ganstrekken te 
paard bekend (Gänsereiten). We noemen 
Wattenscheid-Sevinghausen, Wattenscheid-
Höntrop, Essen-Byfang, Essen-Fischlaken, 
Essen-Frohnhausen, Drolshagen-Bühren. In 
diverse plaatsen is men de laatste jaren onder 
druk van anarchistische dierrechtactivisten 
overgestapt op het gebruik van namaakdieren 
(Attrappen).  
 
 
In veel woongemeenschappen wordt nog 
steeds het "Hahne(n)köppen" en 
"Gänseköppen" georganiseerd. In de Eifel 
gaat het vrijwel steeds om "Hahnenköppen".  
 
We noemen: Canstein, Beckum, Freienohl, 
Kurl-Husen, Langenberg-Velbert, Neviges-
Hardenberg en Unna (Gänseköppen), 
alsmede Bonn-Duisdorf, Bronheim, 
Dabringhausen, Düren-Berg, Enzen, Erftstadt-
Lechenich, Frechen-Bachem, Jünckerath-
Glaadt, Lessenich, Lindlar, Mechernich-
Vussem, Remscheid-Klausen, Solingen-
Bergheim, Solingen-Haan en  
Zülpich-Enzen (Hahneköppen).  
Deze lijst zal vast nog voor uitbreiding vatbaar zijn.  
 
Opvallend is dat de zoektocht naar deze oude gebruiken in Duitsland vrijwel geen 
plaatsen buiten Nordrhein-Westfalen heeft opgeleverd. Toch worden in de literatuur meer 
gebieden genoemd: Westfalen, Saksen, Silezië, Niederbayern en Niederrhein. 
 
Er is echter één grote uitzondering.  
 
In het oosten van Duitsland leeft rond Cottbus een oude bevolkingsgroep, de Sorben, die 
onder de naam "Hahnrupfen" het traditionele haantrekken te paard beoefent.  
De winnaar wordt hier ook tot Koning gekroond.  
 
Er bestaat nog een andere vorm, waarbij geblinddoekte mannen met een dorsvlegel op 
zoek moeten naar een emmer, waaronder al of niet een haan zit verborgen. Vroeger was 
de haan deels ingegraven in de akker en moest door de deelnemers worden gedood. De 
winnaar wordt Koning en mag - nog steeds geblinddoekt - uit de aanwezige meisjes een 
Koningin zoeken.  

Wattenscheid-Sevinghausen 1984 



 
 

De Sorben zijn overgebleven nazaten van 
Slavische volkeren die 14 eeuwen geleden 
vanuit het oosten in het gebied tussen Elbe 
en Oder kwamen wonen. Zij hoeden hun 
tradities, klederdracht en Slavische taal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongetwijfeld verwant met de hier beschreven volksgebruiken is het Tonnen(ab)schlagen 
dat nog steeds wordt beoefend langs de Oostzeekust van Duitsland. Het is ongetwijfeld 
een relict van het oude katknuppelen. Zelf beschouwen zij hun traditie als een herinnering 
aan de strijd tegen Zweedse overheersers. Maar de overeenkomsten met hun 
Nederlandse equivalenten zijn evident. Alleen is het Tonnenabschlagen meer ingebed in 
de volkse culturele traditie van het gebied, terwijl het tonwerpen in Nederland nog maar 
een kermisspelletje is.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hahnrupfen bij de Sorben  
in het oosten van Duitsland 

(foto Steffen) 

Beeld van het Tonnenabschlagen 
aan de Duitse Oostzeekust 



 
 
NOORD-EUROPA 
 
In Denemarken en in Noorwegen is het Tonnenabschlagen ook bekend als "Slå katten" 
(katslaan). Daar wordt dus wel het verband gelegd met de oude volksvermaken. Het 
ganstrekken was er bekend. De Deense koning Karel XII (1697-1718) zou wel vijftig 
ganzen op één dag gereden hebben. 
In de Deense literatuur worden de Nederlanden zelfs als herkomstgebied vermeld. De 
huidige werkelijkheid is overigens een stuk lieflijker. De ton is gevuld met snoepgoed en 
het katslaan wordt beoefend door kinderen. Het is een geliefd spelletje op schoolfeesten. 
De winnaar wordt kattenkoning en krijgt een kroon. 
In de literatuur wordt ook Zweden veelvuldig genoemd als een gebied waar het 
ganstrekken wijd verbreid was. In dit verband is het interessant dat de Noord-Duitse 
beoefenaars van het Tonnenabschlagen een verband zien met hun Zweedse 
overheersers. Tot op heden heb ik echter geen hedendaagse aanwijzingen kunnen 
vinden voor deze volksgebruiken in Zweden.   
De aanwijzingen voor Engeland en Schotland zijn nog summier in aantal.  
 
OOST-EUROPA 
 
Als de hier vermelde volksgebruiken worden beschreven voor Oost-Europa, dan wordt 
steeds vermeld dat de traditie is meegenomen door Duitse kolonisten.  
Tot op heden heb ik echter in de Oost- Europese landen weinig sporen naar het verleden 
kunnen vinden. Interessante uitzonderingen zijn het Gansabreiten in Roemenië en het 
Kufenstechen in Oostenrijk. 
 
Het Gansabreiten in Roemenië is uitvoerig beschreven voor een gebied rondom Sibiu 

(Hermannstadt) in Transsylvanië 
(Siebenbürgen). Het wordt beoefend 
door Duitstalige Saksische 
bevolkingsgroepen die er sinds de 
twaalfde eeuw zijn komen wonen. Een 
variant is het Gansplätschen of 
Gansschlagen, waarbij ruiters met 
zwepen proberen de gans te 
onthoofden. Dit is door Wilhelm-Ernst 
Roth nog in 1982 beschreven voor het 
plaatsje Törnen op carnavalsdinsdag.  
 
 

 
 
 
Interessant is ook het Kufenstechen in het Gailtal in het zuiden van Karinthië (Oostenrijk). 
Op het jaarlijkse feest van de patroonheilige rijden ruiters met ijzeren staven naar een ton 
op een paal. Het is voor veel toeristen een interessante attractie.  
Het Kufenstechen is een Sloveens gebruik dat ook in Slovenië nog schijnt voor te komen. 
Zij zien het zelf als een restant van oude ridderspelen, maar de vergelijking met het 
Tonknuppelen en Tonnenabschlagen elders in Europa is toch wel opvallend. Bovendien 
komen we met de Slovenen - evenals de Sorben en de Saksen - weer bij een Slavische 
bevolkingsgroep die vanouds een minderheidsgroepering vormde in het Habsburgse Rijk.  
 

Gansschlagen in Transsylvanië (foto W.E. Roth) 



 
 
SPANJE 
 
Het ganstrekken te paard zoals we dat in Grevenbicht kennen, hebben we in Spanje in 
eerste instantie aangetroffen in het plaatsje Carpio de Tajo, aan de rivier de Taag ten 
zuiden van Toledo.  
Lijkt het voor de buitenstaander op het eerste oog allemaal een beetje hetzelfde, in detail 
zijn er toch opmerkelijke verschillen met West-Europa.  
Men trekt niet voor het koningschap maar voor de eer van het moment. De succesvolle 
ruk aan de ganzenkop wordt bekroond met een kus van de geliefde. Om zoveel mogelijk 
deelnemers dit genoegen te gunnen, worden zo'n vijftien ongeprepareerde ganzen 
geofferd. De "Carreras de gansos" vormt maar een klein onderdeel van het uitgebreide 
feest ter ere van St. Jacobus (Santiago) op 25 juli. Het ganstrekken blijft eigenlijk beperkt 
tot een kortdurend, maar kleurrijk ruiterspektakel.  
 
Naar verluidt zou het ganstrekken in het verleden over geheel Spanje verbreid zijn 
geweest, maar op enkele uitzonderingen na hebben we tot op heden deze 
volksgebruiken hoofdzakelijk aangetroffen in Baskenland.  
Meest bekend is daar het "Antzar Eguna" in het havenstadje Lekeitio. Begin september is 
de "dag van de gans". Dan proberen mannen vanuit bootjes zo lang mogelijk aan een 
vooraf gedode gans te gaan hangen, die boven het water is opgehangen aan een stevig 
touw. Door het touw beurtelings te laten vieren en weer op te trekken, proberen stevige 
mannen de ganstrekker te dwingen het dier los te laten.  
 
Daarnaast komen ook andere vormen voor. Het ganstrekken ("antzara jokoa" - "juego del 
ganso" - "ganzenspel") is doorgaans verbonden met carnaval. De koning mag met een 
sabel slaan.  
Ook het gebruik van hanen is bekend ("ollar jokua" - "juego del gallo").  
 
Kort geleden hebben we ook resten van deze gebruiken ontdekt in Italië. In de buurt van 
Venetië zijn plaatsen waar men het gansslaan beoefent of gewoon te voet onder de gans 
door rent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpio de Tajo 1997



 
 
LATIJNS AMERIKA 

 
Ook beschikken we over een Franstalige 
krant "L'Illustration, Journal Universel" van 20 
februari 1847 waarin verhaald wordt over het 
ganstrekken in Buenos Aires. Er staat een 
fraaie gravure bij (zie afbeelding). We mogen 
dus aannemen dat het ganstrekken ook in 
Latijns-Amerika bekend is geweest.  
 
Er zijn nog enkele relicten. 
 
In het Andesgebergte van Peru wordt door 
Indianenstammen het "Condor Rachi" 
beoefend, zeg maar: Ganstrekken met een 
condor. Het is in 1997 gefilmd door een 
Franse filmploeg. 
 
Daarnaast zijn er aanwijzingen voor het 
bestaan van ganstrekken met eenden bij 
autochtone groepen in Midden- en Zuid-
Amerika.   
 
 

 
 
 
Ook het Argentijnse balspel "Pato" ("Horse-ball") schijnt een relict te zijn. De bal met 
hengsels die in een net moet worden geworpen, moet oorspronkelijk een eend zijn 
geweest die half werd begraven in de grond en vervolgens door ruiters onthoofd moest 
worden ("pato" is het Spaanse woord voor "eend").  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrera de gansos in Buenos Aires, 1847 

Pato (Horseball) is afgeleid van een 
oud volksvermaak met eenden 



 
NOORD-AMERIKA 
 
In Noord-Amerika was het ganstrekken bekend in een groot aantal staten in het 
zuidoosten en het midwesten. Ook in Nova Scotia (Canada) wordt het vermeld.  
Men sprak van "Gander-pulling", "Goose-pulling" en "Pulling the Goose".  
 
Volgens bepaalde bronnen was Gander Pulling tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog een 
populair spelletje bij Zuidelijke soldaten (Georgia en de beide Carolina's).  
 
Het ganstrekken schijnt tot in de jaren zestig bestaan te hebben in Georgia.  
Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor hedendaagse activiteiten.  
 
Wel schijnt vooral in Canada onder invloed van Scandinavische kolonisten het hierboven 
vermelde kinderspel "Slå katten" populair te zijn.  
 
 
ELDERS IN DE WERELD 
 
Van andere gebieden op aarde zijn ons geen aanwijzingen voor Ganstrekken bekend.  
 
Wel lijkt het Afghaanse ruiterspel Buzkashi, waarbij gezeuld wordt met een dierenkarkas, 
erg veel op het Pato in Argentinië.  
 
 
 

* 



 
 
9  VERBREIDING 
 
Alles wijst er voorlopig op dat we het oorsprongsgebied van het ganstrekken om te 
beginnen moeten zoeken in Europa. 
De activiteiten in de Nieuwe Wereld  zijn immers aantoonbaar afkomstig uit West-Europa 
en Spanje.  
 
In Noord-Amerika is de herkomst van deze gebruiken rijk gedocumenteerd.  
In 1654 had Directeur-generaal Peter Stuyvesant het ganstrekken in Nieuw-Amsterdam, 
de voorloper van New York, vanwege de ermee gepaard gaande bacchanalen verboden. 
Op 26 februari 1654 moest toch nog een aantal wetsovertreders achter slot en grendel 
worden gezet vanwege "plucking the goose".  
 
In de levensbeschrijvingen van Abraham Lincoln worden de plaatsen Salem en Paris in 
Illinois vermeld, waar toentertijd het ganstrekken gebruikelijk was.  
Ook wordt geregeld de invloed van Engelse, Schotse, Duitse, Nederlandse en 
Scandinavische kolonisten verondersteld. Het plaatsje Paris waar Abraham Lincoln zijn 
eerste advocatuur vestigde, telde enige jaren geleden 20% inwoners van Duitse afkomst 
en 5% van Nederlandse, met name uit Tilburg.  
De Scandinavische herkomst van het "Slå katten" werd hierboven al vermeld.  
 
In Latijns-Amerika zijn de Middeleeuwse volksvermaken waarschijnlijk minder sterk 
verbreid geweest. De hierboven beschreven activiteiten waren niet afkomstig uit 
Noordwest-Europa, maar zijn meegebracht door Spaanse kolonisten. Van het Condor 
Rachi zeggen de Indianen zelf dat zij het hebben overgenomen van de Spanjaarden, die 
ganzen gebruikten. Op de afbeelding van het ganstrekken uit 1847 in Buenos Aires zijn 
vrijwel uitsluitend Spaans geklede personen waarneembaar. Op de Spaanstalige 
benaming "Pato" wezen we reeds.  
 
Hoe de relatie ligt tussen West-Europa en Spanje wordt hieronder in hoofdstuk 10 
beschreven.  
 
Het is vanwege ouderdom en omvang van de gedocumenteerde vermeldingen verleidelijk 
om de Middeleeuwse Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als bakermat van de 
volksvermaken met dieren te beschouwen, vooral vanwege de oudst bekende bronnen 
en de betekenis van deze volksgebruiken in literatuur en beeldende kunst. In veel 
gevallen wordt ook vanuit andere Europese gebieden naar De Nederlanden verwezen.  
 
Toch moeten we voorzichtig zijn.  
 
Het valt immers niet uit te sluiten dat veel literatuur uit andere taalgebieden in onze 
streken nog niet bekend is. Per slot van rekening was het ganstrekken in heel Europa 
bekend, van Engeland en Schotland in het westen tot Roemenië en Hongarije in het 
oosten, en van Zweden en Noorwegen in het noorden tot Spanje en Italië in het zuiden. 
Wellicht dat het computertijdperk daar uitsluitsel over kan geven.  
 
Er is daarnaast nog een tweede voorbehoud te maken.  
 



 
 
Het Ganstrekken als volksvermaak was duidelijk aantoonbaar aanwezig in de 
Middeleeuwse cultuur van De Nederlanden en werd daar uitvoerig in allerlei bronnen 
vermeld. Maar geldt dat ook nog voor het geval er mogelijk een oudere vorm aan ten 
grondslag ligt? Ik denk aan een onderlaag van Keltische, Germaanse of Slavische 
oorsprong. Dan zouden er zo maar andere geografische stromen kunnen opduiken.  
 
 

Nader cultuuronderzoek kan mogelijk meer 
inzicht verschaffen, maar de vergelijkbare 
onderzoeken naar de oorsprong van het 
carnavalsfeest lijken op dit punt helaas 
weinig succes te voorspellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

In 1886 leidde het verbod op palingtrekken tot het 
"Palingoproer" in Amsterdam 



 
10  DE SPAANSE KWESTIE 
 
In het Ruhrgebied wordt verondersteld dat de Spanjaarden het ganstrekken in de 80-
jarige oorlog hebben meegenomen naar Noord-Europa. Twee verenigingen uit 
Wattenscheid dragen het jaartal 1598 in het vaandel, omdat Spaanse soldaten er in dat 
jaar ganstrekken beoefend zouden hebben. 
Het verhaal is in de wereld geholpen door stadsarchivaris Eduard Schulte die op 6 
februari 1925 zonder enig historisch bewijs de volgende uitspraak deed:  
 
"Seit unvordenklichen Zeiten erzähle man sich, dass das Gänsereiten von spanischen 
Kriegsleuten übernommen worden wäre, als diese während des spanisch-holländischen 
Krieges in den Jahren 1598 und 1599, sowie im Dreißigjährigen Krieg um Wattescheider 
Kirchspiele lagen und zur Kurzweil ihre heimatlichen Reiterspiele geübt hätten."   
 
Deze ongefundeerde uitspraak is bij de Duitse verenigingen in Wattenscheid een eigen 
leven gaan leiden, zodanig dat zij zelfs het jaartal 1598 als stichtingsdatum gebruiken.  
De vele documenten uit De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden bewijzen echter dat 
het ganstrekken daar al lang vóór de 80-jarige Oorlog bekend was. Men zou net zo goed 
kunnen vermoeden dat Spaanse soldaten het ganstrekken als ruiterspel hebben 
meegenomen naar Spanje. In dit verband is het opvallend dat de bekende veldheer Alva 
juist in de omgeving van Toledo zijn soldaten rekruteerde, waar het ganstrekken tot op 
heden bewaard is gebleven in Carpio de Tajo.  
 

Tegen de Spaanse oorsprong pleit ook het feit dat 
het Carreras de Gansos in Carpio de Tajo in het 
geheel van de Santiagofeesten slechts een 
eenvoudig ruiterspel bleek te zijn.  
 
Daarentegen schijnen deze volksvermaken in 
Spanje toch wijd verbreid te zijn geweest. Tot op 
heden hebben we daarvoor echter niet veel 
aanwijzingen gevonden. Alleen het Baskenland komt 
naar voren als een gebied waar deze tradities 
gebruikelijk waren.  
 
In de kennismaking met noordelijke volksgebruiken 
zouden eventueel ook de Visigoten - een Zweedse 
stam die in Spanje een rijk stichtte en zich in 711 
terugtrok in het Noordelijke bergland - een rol 
gespeeld kunnen hebben. De Visigoten hebben een 
belangrijke rol gespeeld rond Toledo. 
Dit alles pleit niet voor een grote rol van Spanje in 
het ontstaan van het Ganstrekken. Daarentegen lijkt 
het er wel op dat de Spanjaarden deze 
 volksgebruiken naar Zuid-Amerika hebben gebracht.      
 

 
 

De koning mag met een sabel slaan in 
Lekeitio (Spanje) 

*



 
11  WAARDE(N)VOL VOLKSFEEST 
 

Buitenstaanders kunnen zich afvragen waarom hedendaagse folkloristen willen 
vasthouden aan zulke oude tradities met een bedenkelijke oorsprong.  
Het antwoord luidt allereerst dat sinds mensenheugenis niet meer wordt gesold met 
levende dieren en het ruwe karakter allang is verdwenen.  
Van dierenmishandeling kan per definitie geen sprake zijn bij een vooraf gedood dier.  
Bovendien speelt het gedode dier bij het ganstrekken een belangrijker rol in de 
samenleving dan een diepvrieskip in de winkelvitrine.  
In tegenstelling tot wat buitenstaanders wel eens denken, hebben ganstrekkers geen 
minachting voor de gans. Integendeel. De gans is het middelpunt van het feest. In de 
visuele cultuur rondom het feest spelen afbeeldingen van de gans een hoofdrol. Er 
spreekt achting uit het feit dat de gans een centrale rol speelt in een feest dat 
dorpsgenoten met elkaar verbindt. In dat opzicht is de rol van de gans te vergelijken met 
een speenvarken aan het spit op een liefdadigheidsfeest. Ganstrekkers houden van 
ganzen, paarden en andere dieren. Zij houden van gezelligheid en onderlinge 
kameraadschap. Zij houden van de natuur en tegelijkertijd van de medemens. Wie kan 
hun dat nazeggen? 
Ganstrekken is ook allerminst slecht voor kinderen. Kinderen zien heus wel het 
onderscheid tussen een aan regels gebonden rijke traditie en mogelijke vormen van 
dierenmishandeling. Van meer dan normale dierenmishandeling is in Grevenbicht en 
omgeving dan ook nooit iets gebleken. Zelfs niet in carnavalstijd. 

 
De folkloristen hoeden hun dorpsritueel, zoals 
anderen hun eeuwenoude familiebezit bewaken. 
Zij hebben de oeroude traditie met een aantal 
belangrijke ingrepen bij de tijd gebracht. Volgens 
sommige buitenstaanders wellicht niet genoeg. 
Toevallige bezoekers van deze site zullen wellicht 
schrikken van dit ritueel, dat zij mogelijk ruw en 
onsmakelijk vinden. Zo walgen Japanners van 
onze gewoonte om de neus te snuiten in een 
doek die we daarna in onze zak stoppen. Maar 
helaas. Cultuur is nu eenmaal tijd- en 
streekgebonden. De streken waar het 
ganstrekken is behouden, koesteren de dag van 
het ganstrekken juist als een van de hoogtijdagen 
van het jaar. In de Antwerpse polder is het 
Gansrijden zelfs belangrijker dan carnaval. 
Onnodig te vermelden dat het ganstrekken geen 
kwajongenswerk is. Het Ganstrekken is een 
gemeenschappelijk beleefde volkstraditie die leeft 
in de harten van degenen die ermee zijn 
opgegroeid. Het is een waardevol instrument om 
de onderlinge samenhang en verbondenheid te 
onderstrepen.  
 
 
 

Koning bij het ganstrekkersmonument in 
Grevenbicht 



 
 
Aantasting van de tradities van een volk is een aanslag op hun fundamenten. Daarom is 
het onterecht dat tegenstanders op activistische wijze tegen het ganstrekken tekeer gaan. 
Helaas is dat met name de laatste jaren in Duitsland het geval. Discussie is acceptabel, 
activisme niet. Als op websites de ganstrekkers en de toeschouwers worden betiteld als 
"fascisten", dan overschreeuwen de tegenstanders hun gelijk.  
 
Discussies over het ganstrekken kunnen ook vanuit sociologische overwegingen 
beoordeeld worden. In de discussie over het ganstrekken komen twee werelden met 
elkaar in botsing die van elkaar vervreemd zijn geraakt. De stadsmens is losgeraakt van 
de omringende natuur en heeft zich autonoom gemaakt in zijn denken. De plattelander 
daarentegen voelt nog steeds de lotsverbondenheid met de natuur en heeft zijn geest 
nog niet losgemaakt van het denken in symbolen. Hij voelt zich één met zijn 
woongemeenschap, het verenigingsleven bloeit en burenhulp is een conditio sine qua 
non.  
 
De ene samenlevingsvorm hoeft overigens niet per definitie beter of slechter te zijn dan 
een andere. Zijn Spanjaarden slecht omdat ze het stierenvechten niet willen opgeven? 
Zijn Moslims slecht omdat ze dieren ritueel slachten? Gun autochtone groepen het recht 
om zelf over hun toekomst te beslissen. Hun richting en hun tijdpad hoeven niet parallel 
te lopen met de wegen van de moderne stadsmens.  
 
Omdat de Grevenbichtenaren zich niet wilden laten ringeloren door actiegroepen met 
afwijkende sociaal-maatschappelijke opvattingen, hebben zij de wet laten spreken. In 
langdurige procedures hebben zij het Ganstrekken verdedigd tot bij de Raad van State en 
de Hoge Raad in Den Haag.  
 
En met succes.  
 
Daarna hebben ze voor het Gawstrèkke - met dank aan het Gabriëlfonds - maar meteen 
een standbeeld opgericht.  
 
 
 
 
 
 
 

* 



 
 
 
12  DE GANS 
 
De grauwe gans was als huisdier al aanwezig in de Oosterse culturen en bij de 
Indogermaanse volken. Soms werd voor gans en zwaan hetzelfde woord gebruikt.  
 
Bij de Egyptenaren was de gans het heilige dier van de godin van geboorte en 
vruchtbaarheid Baba. Deze werd vaak zittend op een gans afgebeeld. De gans werd ook in 
verband gebracht met de godinnen Isis, Aphrodite en Venus. De vruchtbaarheid, de zachte 
veren en de helwitte kleur zullen daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Volgens een 
Egyptisch scheppingsverhaal is de eerste godheid zelfs geboren uit een ganzenei.  
 
Bij de Joden werd de gans gewaardeerd vanwege haar geneeskundige krachten en om 
haar waakzaamheid.  
 
Beroemd is de redding van het Capitool in 387 v.C. toen gakkende ganzen bij de tempel 
van Juno de Romeinen waarschuwden voor de aanval van de Galliërs langs de 
onverwachte steile kant van de heuvel. Sindsdien werden elk jaar ter herinnering ganzen 
rondgedragen, behangen met goud en sieraden, terwijl honden werden geofferd omdat hun 
voorouders duidelijk tekort waren geschoten.  
 
Het offeren van dieren als straf voor al of niet vermeende tekortkomingen, kwam geregeld 
voor. Dat lot was de gans in later tijd ook beschoren. Toen ontstond het beeld van de 
domme gans. In vergelijking tot de zwaan verloor ze haar waardigheid. Misschien had dat 
te maken met het feit dat vanwege haar vrouwelijk-erotisch karakter in de Oudheid, de gans 
in de christelijke symboliek niet meer populair was. 
 
Een uitzondering vormt de verering van de heilige Martinus. Deze zou door ganzen 
verraden zijn toen hij zich verstopte omdat hij liever kluizenaar wilde blijven dan bisschop te 
moeten worden. Nog belangrijker lijkt de datum van 11 november waarop het feest van de 
H. Martinus valt. Deze dag, op 40 dagen voor de zonnewende, gold als het begin van de 
winter. Het was een moment waarop geofferd moest worden om nieuwe vruchtbaarheid af 
te smeken. De laatste oogst werd binnengehaald (de "martelgaws"), er werd gefeest en het 
was de dag waarop de pacht moest worden betaald.  
 
 
 

* 



 
 
13  OP- EN NEERGANG  
 
Door het verzet van overheid en kerk zijn oude volksgebruiken als gansrijden en carnaval 
na de middeleeuwen snel in onbruik geraakt. Reformatie en Contrareformatie deden zowel 
in de Noordelijke als in de Zuidelijke Nederlanden een soberder levensstijl ontstaan. Toch 
zijn de oude gebruiken niet uitgeroeid. Ze groeiden zelfs mee met hun tijd.  
 
In 1877 vermeldt H. Welters in zijn boek "Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden in 
Limburg" uitdrukkelijk dat bij dierspelen het dier van tevoren werd gedood.  
Ook J. ter Gouw vermeldt dat in "De Volksvermaken" van 1871. "Men probeert het met 
koekhappen", schrijft hij, "maar dat slaat toch minder aan".  
Toch dateert het officiële verbod voor het gebruik van levende dieren in Nederlands-
Limburg pas van 1878. In België dateert dit verbod zelfs pas van 1926, maar de oudste 
inwoners kunnen zich niet herinneren ooit het gebruik van levende ganzen gezien te 
hebben.  
Blijkbaar liep de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling toen nog op de wetgeving vooruit.  
 
Tot ver in de 20e eeuw bleven deze oude gebruiken nog op veel plaatsen in zwang, ook in 
Nederlands-Limburg, zoals in Wijnandsrade en in de aangrenzende Duitse Selfkant. In 
Beek werd nog lang op donderdag voor vastenavond, vette donderdag genaamd, de gans 
gereden. In Guttecoven was nog lang sprake van haanslaan. In Noord- en Midden-Limburg 
kwam ganstrekken onder de naam genkrijden nog voor tot in de jaren zestig. In Oost-
Maarland werd het "gaashouwe" in 1984 afgeschaft onder druk van de Dierenbescherming.   
 

Maar als in 1950 J.H. Kruizinga 
zijn "Levende Folklore" schrijft, 
noemt hij bij het gansrijden 
alleen nog maar het ganstrekken 
te 
 
".....Grevenbicht-Pappenhoven 
waar in de Papenstraat voor 25 
ruiters van de gansclub een 
dode gans wordt opgehangen, 
ingesmeerd met zachte zeep, 
onder het toeziend oog van Prins 
Carnaval, de Raad van Elf en de 
prinselijke fanfare Dag en Nacht"  
 
(de fouten in de tekst blijven voor 
rekening van J.H. Kruizinga). 

  

* 
In Buehren (Sauerland) is de gans vervangen door een constructie met 

een prullenbak 



 
14  OFFERGEDACHTE 
 
In het ganstrekken zijn kenmerken te herkennen die wijzen op fundamentele menselijke 
waarden en behoeften.  
Vanaf het begin heeft de mensheid contact gezocht met de bovennatuurlijke krachten om 
zich heen. In die relatie stond het offer centraal. Als hoogste betoon van opoffering werd het 
mensenoffer gezien. In Babylon werd bij het nieuwjaarsfeest zelfs de kóning geofferd, maar 
deze was wel zo verstandig om elk jaar tijdig zijn waardigheid over te dragen aan de 
grootste misdadiger in de gevangenis. De koning diende te sterven voor de zonden van zijn 
volk, opdat men het nieuwe jaar met een schone lei kon beginnen. Daarmee werd speciaal 
de God van de Vruchtbaarheid mild gestemd, een god die bij de zonnewende, de 
noodzakelijke terugkeer van het licht, een belangrijke rol speelde.  
Dergelijke gebeurtenissen zijn ook bekend van de Egyptenaren, de Grieken en de 
Romeinen. In het jaar 303 na Christus weigerde de bekeerde soldaat Dasius de rituele 
zelfdoding op het altaar van Saturnus uit te voeren. Hij heeft zijn weigering desondanks met 
de dood moeten bekopen, maar is wel als de heilige Dasius de kerkgeschiedenis ingegaan 
(begraven in de kerk van Ancona).  
We weten dat de offergedachte ook in het christendom een rol is gaan spelen en we vinden 
de kosmische jaarfeesten terug in de vieringen van het kerkelijk jaar. Zo is het kerstfeest 
doortrokken van oude Germaanse symboliek (zoals de kerstboom met ballen en piek) die 
later door de Kerk in dienst van het christendom (“het ware Licht is Jezus”) werd gesteld.  
 
Symbolen van offergezindheid en vruchtbaarheidsrituelen spelen ook een belangrijke rol in 
het carnavalsfeest, bij uitstek een feest van de zonnewende.  
Het is dus niet vreemd dat het ganstrekken werd verbonden met carnaval. Bij een offer 
moet bloed vloeien. Bloed is een levensdrager waarmee nieuwe kracht wordt geschonken 
aan de Hogere Machten die de wereld beheersen. De stellage waaraan de gans wordt 
opgehangen wordt in de Antwerpse polder niet ten onrechte nog steeds "galg" genoemd. 
De elementen dood, wedergeboorte en vruchtbaarheid komen zodoende in elkaars 
verlengde te liggen. Veel carnavalsverenigingen hebben diernamen. Dat kan wijzen op de 
offergedachte. Zo is het mogelijk dat ook de middeleeuwse dierspelen ooit zijn ontstaan uit 
oude offerrituelen. De offergedachte, het koningschap, de centrale rol van de gans, de 

betekenis van de maaltijd en het 
gemeenschapskarakter van het feest 
wijzen erop. In hanen, katten en 
ganzen werden representanten 
gezien van de vruchtbaarheid, die als 
zoenoffer werden gebruikt voor het 
gunstig stemmen van de Hogere 
Machten of die moesten boeten voor 
de zonden van de mensheid. Het feit 
dat de deelnemers vaak geblinddoekt 
zijn of een paard bestijgen, kan erop 
wijzen dat de voltrekker van het offer 
zich wilde presenteren als het 
werktuig in de hand van de 
onpersoonlijke 
gemeenschap.   
 

Beeld van het gezellige parcours 
in Grevenbicht *



 

15 TRADITIE BEDREIGD  
    (over de juridische strijd tot behoud van het "Gawstrèkke") 
 
VOORSPEL 
Toen de nieuw opgerichte carnavalsvereniging De Zawpense in 1975 naast de 
herinrichting van het carnaval ook de herinvoering van het Gawstrèkke aankondigden, 
probeerden de beide concurrerende Limburgse dagbladen er een slaatje uit te slaan. Waar 
de ene krant vooral de traditie benadrukte en aandacht schonk aan de achtergronden van 
het feest, nam de andere krant de telefoon om de Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren, kortweg De Dierenbescherming, tot uitspraken te verleiden. 
Woordvoerders van deze vereniging bleken daartoe maar al te graag bereid. De 
Dierenbescherming afdeling Sittard verzocht in 1978 schriftelijk een ganzenpop te 
gebruiken. De ganstrekkers wezen dit verzoek af uit cultureel historisch oogpunt. Zij wezen 
de dierenbeschermers er op dat er geen sprake was van dierenmishandeling of 
dieronvriendelijk gedrag en dat er van het oude volksgebruik evenmin een slechte invloed 
uitging op kinderen. Zij verzochten De Dierenbescherming het evenement te bezoeken, 
teneinde wederzijds begrip te ontwikkelen. De tegenstanders zouden dan met eigen ogen 
de grote belangstelling van de plaatselijke bevolking en de gezellige sfeer tijdens het feest 
kunnen aanschouwen. 
Dat is er nooit van gekomen.  
Toch was dit de ouverture voor een uitzonderlijk hoofdstuk in de geschiedenis van de 
Nederlandse rechtspraak. 
 
RECHTHEBBENDEN 
Het gerechtelijke spel begon op 2 februari 1984.  
De burgemeester van Born, de heer Hub Creemers, weigerde vergunning te verlenen voor 
het Gawstrèkke op dinsdag 6 maart 1984 te Grevenbicht. 
Hoe kwam de burgemeester zo plotseling tot dit besluit? 
De sleutel van het verhaal lag in Oost-Maarland dat tot de gemeente Eijsden behoort. In 
1978 was daar beroering ontstaan omdat diverse organisaties ter bescherming van dieren 
protesteerden tegen het "gaashouwe" (gansslaan) dat de plaatselijke Jonkheid elk jaar 
tijdens de Brónk organiseerde. Al in 1973 had De Dierenbescherming een "Verordening 
tegen het mishandelen van Dieren" opgediept, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van 
het Groothertogdom Limburg op 10 juli 1878. Daarin kon men lezen dat het "verboden is 
kalkoenen, ganzen, hanen of ander gevogelte te werpen, te slaan of het hoofd af te trekken 
onverschillig of dit gevogelte al dan niet vooraf gedood is". Een prachtvondst van De 
Dierenbescherming, maar nogal benauwend voor folkloristen en poeliers. Met andere 
woorden: een nogal vreemde formulering in dit oude wetboek. 
Pastoor M. Starmans van Oost-Maarland, die elk jaar de eerste slag deed, reageerde ver-
schrikt. Hij kon geen begrip opbrengen voor de argumenten van De Dierenbescherming. 
De winnaar van de laatste drie jaren, ganzenkeizer Wally Walraven, reageerde op 8 
augustus 1978 met een ingezonden brief in De Limburger. 
Een jaar later adviseerde de toenmalige burgemeester H.J.G. Wijnands van de gemeente 
Eijsden met zijn wethouders de gemeenteraad het gaashouwe te handhaven, ondanks het 
feit dat Gedeputeerde Staten van Limburg desgevraagd aan De Dierenbescherming 
hadden laten weten dat de bovengeciteerde wet nog steeds van kracht was. Op voorstel 
van de burgemeester werd een enquête gehouden onder alle inwoners van Maarland die 
16 jaar of ouder waren. Van de 280 formulieren werden er 254 terugbezorgd. Liefst 98,4% 
bleek voorstander te zijn van het gaashouwe op traditionele manier.  



 
In 1982 weigerde de nieuwe burgemeester van Eijsden, de heer Jan Bouwens, echter 
vergunning te verlenen voor het traditionele gaashouwe. Hij toonde zich een fel 
tegenstander van dit volksgebruik. De Jonkheid organiseerde het gaashouwe echter toch 
en werd door de politie geverbaliseerd. Ondanks de steun van een advocatenkantoor in 
Den Haag bleven de Eijsdenaren daarna wat onvoorzichtig manoeuvreren, waarna zij nul 
op het rekest kregen bij de Raad van State.  
Voor burgemeester Hub Creemers van Born moet het zo klaar als een klontje zijn geweest 
toen hij er met zijn collega's van de rechterlijke macht over sprak: het Gawstrèkke in 
Grevenbicht kon evenmin gehandhaafd blijven. Hij weigerde op advies van het driehoeks-
overleg in 1984 de gebruikelijke vergunning te verlenen en deelde De Zawpense mee dat 
ze het Gawstrèkke - gezien de ontwikkelingen in Oost-Maarland - wel konden vergeten. Hij 
motiveerde zijn besluit met een beroep op de bovenaangehaalde Provinciale wet van 1878 
en weigerde via artikel 54 de Zawpense als rechthebbende op de openbare weg te 
beschouwen. Een beroep op artikel 45 (gevaar voor de openbare orde) durfde hij, gezien 
het feit dat het Gawstrèkke nooit tot wanordelijkheden had geleid, niet aan.  
 
De Zawpense waren er ook van overtuigd dat elk verzet vechten tegen de bierkaai zou 
betekenen. Tegen de fanatieke, invloedrijke dierenbeschermingsorganisaties zou wel niets 
te beginnen zijn. Toch schoot dat sommige leden in het verkeerde keelgat. Moesten zij zich 
zo'n prachtige traditie laten afnemen door mensen die nooit de moeite hadden genomen 
contact met hen op te nemen en halsstarrig vasthielden aan hun eigen stokpaardjes die 
stoelden op een maatschappijvisie die de hunne niet was? Hadden de dierenbeschermers 
niet wat anders te doen? Er waren toch waarlijk wel zaken waar men zich met méér gevoel 
voor werkelijkheidszin tegen zou moeten keren. Op dat moment was het De Zawpense 
echter nog niet duidelijk dat heel andere motieven een rol speelden. Maar daarover straks. 
De Zawpense besloten een AROB-procedure te starten. "Nooit getrokken, altíjd mis", 
luidde het aangepaste spreekwoord van de ganstrekkers. Tegelijkertijd werd een alternatief 
spel bedacht waarbij touwtrekploegen op carnavalsdinsdag zouden gaan trekken aan een 
kooi op wieltjes met een levende gans erin; ganstrekken met een levende gans dus.... !  
Burgemeester Creemers juichte een juridische procedure eigenlijk wel toe, want hij ver-
langde naar een duidelijke uitspraak van hogerhand. Hij gaf overigens wél vergunning voor 
het alternatieve ganstrekken. Met hulp van een gemeentelijke jurist werd door De Zawpen-
se bezwaar aangetekend tegen de twee door de burgemeester gehanteerde argumenten, 
zowel bij de AROB-commissie als bij de Raad van State in Den Haag. Bij deze laatste in-
stantie werd een "voorlopige schorsing" gevraagd. De Zawpense vonden het echter zinloos 
om juridische hulp in te roepen bij het verdedigen van hun zaak in Den Haag. Geld 
uitgeven voor een uitzichtloze zaak was voor de armlastige vereniging uitgesloten.  
Op donderdag 1 maart 1984 togen daarom namens De Zawpense slechts twee 
vertegenwoordigers naar Den Haag: secretaris Jo Hoofwijk en ondergetekende als 
woordvoerder. Overigens gezellig meeliftend in ..... de auto van burgemeester Creemers.  
Omdat er nu eenmaal namens De Zawpense iets gezegd moest worden, had ik een 
betoog van zes velletjes bijeengeschraapt, waarin naast de juridische weerlegging van de 
door de burgemeester gehanteerde argumenten, ook gepoogd werd begrip te kweken voor 
de cultureel-folkloristische doelstellingen van de Grevenbichtenaren. Maar bovenal werd 
de wet van 1878 ter discussie gesteld. De interpretatie van de wettekst was voor velerlei 
uitleg vatbaar. Bovendien was deze wet in 1881 vervangen door het Wetboek van 
Strafrecht. Daarin werd niets meer gezegd over de omgang met dode dieren, terwijl deze 
nieuwe wet in 1881 toch alle voorgaande wetten op lagere overheidsniveaus moest 
hebben vervangen.  



 
Diezelfde avond is er door het bestuur van De Zawpense koortsachtig vergaderd. De twee 
meegereisde Zawpense hadden een positief gevoel overgehouden aan de reis, hetgeen ze 
tijdig wilden overbrengen aan het neerslachtige thuisfront. 
De volgende dag kwam het verlossende telefoontje pas tegen de middag. Het ongelooflijke 
was geschied! De Raad van State achtte de motieven van de burgemeester ongegrond en 
De Zawpense mochten alsnog ganstrekken. Op het vlak van de wet uit 1878 had de 
burgemeester geen taak en artikel 54 was niet van toepassing.  
De burgemeester gaf de gewraakte vergunning en De Zawpense hebben halsoverkop de 
organisatie nog rond kunnen krijgen. Op carnavalsdinsdag vond eerst het alternatieve 
ganstrekken met de levende gans plaats, waarna tot volle tevredenheid van de 
aanwezigen het traditionele Gawstrèkke werd gehouden. 
In juli werd in Oost-Maarland een bezoek gebracht aan het - inmiddels alternatieve - 
gansslaan, dat een soort Kop van Jut was geworden. 
 
RECHTSPRAAK 
In 1985 verleende burgemeester Creemers weer als vanouds de vergunning. Hij weigerde 
een beroep te doen op mogelijke verstoring van de openbare orde. Het Gawstrèkke was 
immers altijd ordelijk verlopen.  
De Dierenbescherming gooide het nu over een andere boeg. Gezien de op handen zijnde 
wijziging  van de "Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren", was men 
landelijk uit op absolute zeggenschap over de belangen van het dier, te vergelijken met de 
Kinderbescherming. Een overwinning op de ganstrekkers van Grevenbicht zou een 
belangrijke opstap kunnen betekenen. De Dierenbescherming betoogde zich geschaad te 
voelen in haar belangen door het Gawstrèkke en dreigde met hoge dwangsommen. De 
Zawpense lieten zich niet intimideren, maar beseften nu toch wel dat juridische hulp nodig 
was. Deze werd gevonden bij advocaat Jos Daniëls in Sittard. Het Grevenbichtse 
Gabriëlfonds stelde zich garant voor de juridische kosten.  
Tegelijkertijd spande de Dierenbescherming een AROB-zaak aan tegen de gemeente, 
waarin gevraagd werd de verleende vergunning weer in te trekken, en bij de Raad van 
State werd een schorsingsverzoek ingediend. 
Op 4 februari 1985 diende een kort geding voor de Rechtbank van Maastricht, 
aangespannen door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling 
Sittard. Inmiddels had het gerechtshof in 's Hertogenbosch in een zaak tegen het 
gansslaan te Oost-Maarland de Dierenbescherming al als belanghebbende aangemerkt.  
Dat zag er dus dreigend uit.  
Maar Mr. Jos Daniëls had goede moed. "Wat in Grevenbicht telkenjare gebeurt is een 
goed georganiseerde, ordelijke zaak", zei hij. "Daar kan de Dierenbescherming onmogelijk 
schade van ondervinden", betoogde hij voor de Rechtbank van Maastricht. 
Rechtbankpresident Mr. P. Paulussen was het gedeeltelijk met hem eens. Hem leek het 
Gawstrèkke weliswaar een smakeloos gebeuren, maar De Dierenbescherming werd in zijn 
ogen toch niet onrechtmatig bejegend.  
De Dierenbescherming kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan.  
Bij de AROB-zitting die op 11 februari 1985 diende in Born, werd de burgemeester in het 
gelijk gesteld ten aanzien van de door hem verleende vergunning voor het Gawstrèkke. De 
burgemeester verklaarde dat hij nog nooit een politieman naar het evenement had hoeven 
sturen.  Het bezoek aan de Raad van State liet Mr. Jos Daniëls met een gerust hart weer 
aan De Zawpense over. De Raad van State was het helemaal met burgemeester en 
ganstrekkers eens.  
De Zawpense hadden nu op drie fronten gewonnen. Het Gawstrèkke van 1985 was gered.  



Inmiddels hadden de landelijke media lucht gekregen van het ganzenspektakel in Limburg. 
Radio en televisie schonken aandacht aan het merkwaardige fenomeen. Het was voor De 
Zawpense niet gemakkelijk de doelstellingen en achtergronden van het Gawstrèkke 
duidelijk te maken. Daarvoor was de afstand tussen beide denkwerelden te groot en de 
uitzendtijd te kort. Wel lukte het de buitenwereld ervan te overtuigen dat er geen sprake 
was van lichtzinnig kwajongenswerk. En dat bleek al een hele winst. 
 
Op 10 juli 1985 pakten zich donkere wolken samen boven Grevenbicht. 
Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde, in tegenstelling tot de rechtbank van Maastricht, 
dat het traditionele Gawstrèkke in strijd is met de belangen van de Dierenbescherming. 
Eigenlijk bijzonder vreemd, want geen enkele rechter had ooit de moeite genomen zich te 
verdiepen in het feest, laat staan een bezoek te brengen aan Grevenbicht op 
carnavalsdinsdag. De carnavalsvereniging werd ook veroordeeld tot het betalen van de 
proceskosten. Gezien de eerdere uitspraak inzake het gansslaan te Oost-Maarland, kwam 
deze uitspraak niet onverwacht. Voor De Zawpense was het eigenlijk vooraf al duidelijk: 
deze interessante juridische kluif hoort thuis op het bordje van de Hoge Raad in Den Haag. 
Dus werd de zaak voortgezet in cassatie, zoals dat heet. 
In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad meende de burgemeester van Born het 
Gawstrèkke voor 1986 te moeten verbieden. De Dierenbescherming dreigde met groot-
scheepse protestacties indien hij anders zou besluiten.  
 
Nu gingen De Zawpense bij de gemeentelijke AROB-commissie in beroep. De 
burgemeester vreesde voor verstoring van de openbare orde. 
Maar van wie moest die komen? De dierenbeschermers werden 
in het nauw gedreven. "Willen de dierenbeschermers de orde 
komen verstoren?", vroeg Mr. Daniëls van de Zawpense cy-
nisch. Daar kon een zichzelf respecterende Mr. Kerres, de 
raadsman van de Dierenbescherming, natuurlijk geen "ja" op -
antwoorden. En Mr. Daniëls was eventueel bereid via een kort 
geding een demonstratieverbod te vragen. Er bleef de AROB-
commissie slechts één mogelijkheid over: het besluit van de 
burgemeester werd vernietigd. 
Ook een kort geding bij de rechtbank in Maastricht ging voor de 
Dierenbeschermers verloren. Vervolgens stapte de 
Dierenbescherming weer naar het hof in Den Bosch, maar De 
Zawpense gingen opnieuw in cassatie en het Gawstrèkke kon in 
1986 gewoon doorgang vinden. 
 
Alle partijen verlangden nu naar een definitieve uitspraak. 
Die kwam op 13 januari 1987. 
 
In de uitspraak kwam wel enig onbegrip naar voren over de 
bestaande traditie, maar De Zawpense werden zonder 
beperkingen in het gelijk gesteld. Volgens de Hoge Raad 
bestaat er geen wettelijke grond om het traditionele gansrijden 
als strijdig met de rechten en waardigheid van het dier te verbieden.  
De omgang met dode dieren is een kwestie van ethisch besef en dat kan naar 
tijd en plaats per persoon of per groep verschillen.  
Net zoals je bij politieke kwesties van mening mag verschillen. 
 

Uit het dagblad De Limburger 
van 14 januari 1987  

*



 
 

LITERATUUR 
 
Voor het samenstellen van dit overzicht werd gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid 
literatuur. 
Aan de basis van een studie naar dit onderwerp staat nog steeds het artikel van K. van 
Nijen in het Nederlands Tijdschrift voor Volkskunde 39 (1934), p. 31-61: De Gans in de 
volksvermaken. Hij deed diepgaand onderzoek naar de oudste vermeldingen in Vlaamse 
overheidsbronnen en gaf een overzicht van de bestaande kennis uit de Nederlandstalige 
volkskunde.  
Een interessante studie naar de psychologische achtergronden van de traditionele 
dierspelen, is verricht door Michel Hary uit Merdrignac in Frankrijk: Hary, Michel, 
Decapiter pour jouer, Merdrignac 1986, ISBN 2-9501620-0-2. Hij heeft tevens een groot 
aantal voorbeelden beschreven van volksvermaken in Noord-Frankrijk en Wallonië. 
Verder heeft hij vrijwel alle relevante, thans bekende literatuur vermeld.  
Vermeldenswaard is ook: Richard Mildt, Das Gansabreiten im Zekeschgebiet, In: 
Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 12,1 (1969), p. 102-118. Hij beschrijft het 
gansrijden bij de Saksen in Transsylvanië en doet ook enige uitspraken over andere 
landen van Oost-Europa. Hij is echter nauwelijks op de hoogte van het ganstrekken 
buiten deze gebieden.  
Voor alle tot op heden bekende literatuur geldt trouwens hetzelfde. Het heeft tot nu toe 
steeds ontbroken aan een totaaloverzicht. Twee keer eerder heb ikzelf een voorzichtige 
poging gedaan de verspreide kennis te bundelen. Eerst in 1986 in een boekje ter 
gelegenheid van het elfjarig bestaan van de plaatselijke carnavalsvereniging De 
Zawpense en vervolgens in 1996 in het gedenkboek ter gelegenheid van de onthulling 
van het monument voor De Gawstrèkker door het plaatselijke Gabriëlfonds. In 2006 
mocht ik een bijdrage leveren aan een tentoonstelling over Gansrijden in het 
Poldermuseum te Antwerpen-Lillo. Met het bovenstaande overzicht hoop ik - in 
afwachting van een meer omvattende publicatie - weer een nieuwe stap te hebben gezet 
in de kennis van oorsprong en verspreiding van deze volkstradities met dieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beeld van het Internationaal 
GansrijdersFestijn in 1997 te 
Grevenbicht 

*



 
 
 
TOT SLOT 
 
Bovenstaande teksten vormen een globale neerslag van hetgeen ik in de afgelopen jaren 
aan informatie over volkstradities met dieren in het algemeen en ganstrekken in het 
bijzonder, heb verzameld.  De tekst dateert van december 2007 en is in maart 2011 
bijgewerkt naar de meest actuele stand van zaken.  
 
In deze beschrijving heb ik geen noten opgenomen en geen uitvoerige literatuurlijst. Ik 
heb niet de intentie gehad een wetenschappelijk artikel te schrijven. Daar is het nog te 
vroeg voor. Veel vragen zijn nog onbeantwoord, met name over de oorsprong, spreiding 
en verbreiding van deze gebruiken. Als daar wat meer zicht op is, kunnen verdergaande 
conclusies worden getrokken. Wel heb ik de overtuiging dat dit overzicht het meest 
omvattende is dat tot op heden is verschenen. Niet vreemd eigenlijk, want ganstrekkers 
trekken niet aan de bel. Ze zijn tevreden met hun dorpstraditie welke zij koesteren als een 
jaarlijks familiefeest. De moderne wereld houdt echter niet meer op bij het dorpsplein. De 
snelle mondialisering zal de noodzaak tot samenspraak tussen traditiegenoten wereldwijd 
aanzienlijk doen toenemen. 
 
Via deze site zal ik u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. 
Wellicht kunt u mij daarbij helpen? 
Ik wacht met belangstelling op reacties. 
Maak gebruik van ons e-mailadres.  
 
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande informatie? Wilt u tekst of foto's gebruiken?  
Nou, dat kan voor niet-commerciële doeleinden en uiteraard met bronvermelding en met 
schriftelijke toestemming van ondergetekende. Waarschijnlijk kan ik u dan ook nog 
nadere (en meer actuele) informatie verschaffen.  
 
 

 
Grevenbicht, maart 2011 
 
Jo M.J. van der Sluys 
 
E. info@gawstrekkers.nl 
 

 
 

Jo van der Sluys  
(foto Wally Thissen) 


