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Weg met de malaise
WAT WE DANSEN ALS WE DE POLONAISE DOEN. BEKNOPTE
GESCHIEDENIS VAN DE MEEST VOLKSE ALLER VOLKSDANSEN
Waar zij heen gaat, laat zich meestal wel raden. Maar waar zij nu precies vandaan
komt, daarover verkeren deskundigen in de mist. Spoorzoeken naar de wortels van
de polonaise: het meest gedanste, maar minst bestudeerde volksvermaak van
Nederland. Via Chopin naar Arie Ribbens: ‘En bij Hoevelaken linksaf!’

E

en van de allerberoemdste is natuurlijk
die van het Catshuis, ingezet op 8 juli
1974. De uremier ontvangt het Nederlands elftal bij terugkeer van het WK-voetbal
in Duitsland, afgesloten met een onverwachte
tweede plaats. Eerst zijn er wat toespraakjes.
Coach Rinus Michels en aanvoerder Johan
Cruijff krijgen een ridderorde. Dan
wordt de ernst van de bijeenkomst
pardoes doorbroken met wat gerust
het Hollandse equivalent van ultieme luim mag worden genoemd.
De polonaise, vermoedelijk aangejaagd door de gekende gangmakers
Ruud Krol en Wim Suurbier.
Indachtig de wet van Lenin dat
de ketting net zo sterk is als de zwakste schakel, host ook Joop den Uyl mee in
de archetypische tweekwartsmaat. De foto’s
van destijds verraden dat hij geen spelbreker
wil zijn, al kijkt de premier nogal zuinigjes
vanonder zijn politiepet. Aan zijn lijf liever
geen polonaise. Die worsteling met gêne is intellectuelen eigen, zodra ze per ongeluk in
feestgedruis verstrikt raken. Maar gêne is niet
helemaal op zijn plaats, hier. Cultuurhistorisch gesproken lijkt een polonaise de enig
juiste dans die pas geeft bij dit feestelijke moment. Met hun woeste haardos en dito antiautoritaire opvattingen in het veld mochten de
frivole spelers dan waardige ambassadeurs
lijken van de pemissive society die Nederland in de jaren zeventig zo graag wilde zijn,
naar de opvattingen van generaal Rinus Michels waren ze eerst en vooral soldaten. Immers, de oorlog die voetbal heet, was zojuist
beslecht met een drieweekse veldtocht richting München. En van soldaten is al sinds de
Middeleeuwen bekend dat ze bij een triomftocht in de stad vanwamit ze ooit vertrokken
niet meer marcheren, maar als een lang lint
door de straten trekken. Terug van de oorlog!
We zijn weer thuis! We leven nog! We hebben
gewonnen! Nou ja, die tweede plaats was ook
mooi, het nationale trauma kwam pas later.
In zijn verbijstering stond Joop den Uyl
niet alleen. Met de polonaise is het zo dat zich
meestal wel laat raden waar zij heen gaat,
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maar waar zij nu precies vandaan komt, lijkt
een open vraag. Dat soldatenverhaal is niet
voldoende. Praktisch elk folkloristisch fenomeen kent zijn uitputtende tekst en uitleg,
maar uitgerekend het allerpopulairste folkioristisch verschijnsel dan weer niet. Curieus,
want wie durft vol te houden nimmer een polonaise te hebben gelopen, de meest democratische van alle dansen? Je hoeft er helemaal
niets voor te kunnen, anders dan je handen op
de schouders van je voorganger leggen en
proberen in de maat te blijven. Dat laatste is
wel belangrijk. Zoals André van Duin terecht
in dat polonaiselied met die pinguïns riep, getiteld: Ta Ta Ta: ‘Niet zo duwen achterin!’
Maar wát we dansen als we de polonaise
lopen, daarover verkeren deskundigen in de
mist. Bij het in volkskunde gespecialiseerde
Meertens Instituut, zo beroemd gemaakt door
schrijver J.J. Voskuil, vertelt een medewerkster dat er helaas nooit studie naar is verricht.
En drs. Theo Fransen uitVenlo, auteur van het
standaardwerk Carnaval ontmaskerd, weet
werkelijk alles van het volksfeest minus één

aspect: ‘Geen idee! Bij lezingen daag ik de
zaal altijd uit om ook eens iets te vragen wat ik
niet weet. Nou, dit is me d’r eentje. Zou het
iets te maken hebben met Polen wellicht?’
DOE DE KRAKOWIAC
Polonaise, Polonese, Polonessa, Polonoise,
Poioniz, Danza Polacca -ja, dat zal iets met
Polen te maken hebben, wellicht. Op zoek
naar de lange weg die de dans door Europa
heeft afgelegd, kom je uiteindelijk terecht bij
een Zweeds tijdschrift voor muziekonderzoek: Svensk tidskrift för musikforshing.
Gelukkig publiceert de redactie haar artikelen
in het Duits. In een editie uit 1968 staat uitgelegd hoe het begrip behalve aan soldaten ook
aan de boerenstand toebehoorde, en dat die
de dans uitvoerde bij een terugkeer van
de oogst. Gezet op twee- en vierkwartsmaten en met het accent op de eerste
tel, gold de primitieve polonaise
als de meest geliefde volksdans
in Polen. Primitief, omdat ook de
adel zijn eigen variant bedacht. Op
veel langzamer muziek bewogen de deelnemers zich ernstig en waardig, opgesteld in een

Catshuis 1974. Premier Den Uyi ontvangt het WK-elftal. Voor: Wil Michels; achter: Piet Schrijvers
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Samen leut in een geiiuiividualiseerde wereld: het wereldrecord polonaisewerd ia 1995 gevestigddoor 7780 Maastrichtenaren

kring en dansend over imaginaire patronen
van een ster of spiraal. De aristocratische variant werd vaak gekozen als opening van een
bal, vooral omdat officieren hun sabel niet
hoefden af te doen, en dames gewoon hun juwelen konden laten rinkelen. Een aangenaam
contrapunt voor de veel opzwepender mazurka was het, deze polonaise de luxe, ook bekend in driekwartsmaat.
Naar alle waarschijnlijkheid werd ze voor
het eerst gedanst door de adel van Krakau
in 1574, ter gelegenheid van de kroning
tot Poolse koning van de Franse prins
Henri de Valois. Aanvankelijk nog
vernoemd naar de plaats van introductie: doe de krakowiak. Maar de
Franse benaming klonk veel chiquer, en
dat hebben de Polen maar zo gelaten.
Niet lang nadat de polonaise haar weg
omhoog had gevonden op de maatschappelijke ladder, en in de zeventiende eeuw tot een
rage in Duitsland uitgroeide, kwamen de oorspronkelijke volksmelodieën terecht in de
kerkelijke muziek. Toen Bach zich ermee
ging bemoeien door een polonaise te schnjven in zijn Bauemkantate, zagen andere componisten het als hun artistieke plicht dat ook te
doen. Handel, Telemann, Mozart en Beethoven waagden zich eraan, maar tot de meest
elegante behoren uiteraard de twaalf polonaises plus een polonaise-fantasie van Frédéric
Chopin (1810-1849). Hoogtepuntenuitderomantische traditie, en met liefde in elkaar gezet omdat de componist meende dat de polonaise de Poolse volksaard het beste
ving. Talloos zijn de uitvoeringen van
deze werken door meesterpianisten
van het kaliber Arthur Rubinstein,
I

Vladimir Horowitz, Maurizio Pollini, Vladimir Ashkenazy of de jonge Jevgeny Kissin.
Zij brengen Chopin afwisselend warm en vurig, maar wij hebben dan weer Arie Ribbens.
POLONAISEACHTERUIT
MisterPolonaise luidt zijn bijnaam. Ook wel:
godfathervan de polonaise. Dat heeft alles te
maken met de tijdloze carnavalshits die Brabander Arie Ribbens (1937) dit genre heeft
bezorgd: Polonaise Hollandaise ( 1981), Polonaise achteruit (1983) en De polonaise
(1988).Zijnhit BijRiolinksaf(1989)waseen
knipoog naar de kreet in eerstgenoemd succesnummer, waarbij carnavalgangers op
weg naar Oeteldonk werd aangeraden:
'Bij Hoevelaken linksaf!' Sowieso kenmerkt de vertaling van het oorspronkelijke Duitse lied Polonäse Blankenese
zich door vindingrijkheid: wég
met de malaise rijmt inderdaad
voortreffelijk op polonaise Hollandaise, en geeft bovendien aan
waar het bij feestvieren uit de
aard van de zaak om draait.
Ribbens, die met twee à dri
tredens per avond in het carnavalsseizoen weer erg druk is en
UK
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tje, maar van het imago als godfather
van de polonaise kom ik nooit meer af.
Toch doe ik bij optredens ook Sinatranummers. My Wayen New York,Ne
York- ik voel mij nog steeds een jazzvogel. Bovendien: zo'n optreden duu
drie kwartier. Niemand houdt de polonaise
zolang vol, hooguit met carnaval.'
Weet de godfather wat we dansen als we de
polonaise doen?
'Geen flauw idee. Maar hij werkt altijd.
Laatst stond ik op een heel duur feest in het
Kurhaus, en ook daar werden de mouwen na
elven opgestroopt. Ging alsnog het dak eraf.'
Wat isprecies het leuke aart de polonaise?
'Dat is lastig voor mij om te zeggen,
want zelf doe ik die nooit. Ja één keer, in
het muziekprogramma Op volle toeren,
aar toen moest ik direct denken aan
de beeldende omschrijving die
on Hermans eens gaf van hossende mannen en hoe
het kruis van
hun broek dan
altijd op hun
ieën hangt. Op een feestje waar
de polonaise uitbreekt, drink ik
liever rustig een biertje.'

goede carnavalskraker?
'Jawel. Dat heeft alles met
sfeer te maken. Een goed carnavalslied hoeft helemaal niet
over bier te gaan. Het is een
combinatie van een aanstekelijk ritme en een vleugje humor.
Vaak blijken de simpelste liedjes de grootste successen omdat

stormt met Rauw, rauw, rauw,
ik lust je rauw ('Begint heel
langzaam, maar dan gaan we
he-le-maal los'), zou graag laten aantekenen dat zijn wortels
eigenlijk in de jazz liggen, slagwerker als hij was in een veelzijdig ensemble. 'Die carnavalskrakers begonnen als gein-
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heid Sjtadsprins Joost I met de
die in de hoofden van de mensen
scepter in de hand, gevolgd door
blijven zitten. Mien, waar is mijn
een al even goedgemutste mefeestneus?- dat kon je destijds op
nigte. En dit is nog maar warmlostraat ook door stijve notarissen
pen en indrinken voor het eigenhoren zingen. Of zo’n lied als:
lijke carnaval, dat op 24 februari
Weet j e wat ik wel zou willen
begint. Bij zo’n polonaise gaat
zijn, een bloemeîjesgordijn. Gaat
het om samen leut hebben in een
helemaal nergens over en is toch
geïndividualiseerde wereld, exleuk. Zeker daarop kun je prima
pliceert een fuivende passant.
de polonaise doen, want dat heeft
Nee, er is geen aangenamer val
precies de juiste cadans. Niet te
dan carnaval. Je valt namelijk
langzaam, maar ook niet te snel.’
naar boven, parafraseert een anZelfbent u ook nogal van huntor
der Toon Hermans. Veer maake
in de muziek?
polonaise en hubbe ummer sjpas.
‘Voor mijn Polonaise achterEen element van satire host
uit hadden wij pakken aan en
ook mee. Niet alleen omdat cardaaronder schoenen waarvan de
naval van oudsher het feest van de
Heerlen 2001: OP het Winkbiille-bal hebben ze aan een half woord genoeg
punten naar achteren wezen. Wii
omgekeerde wereld is, dat voor
konden die polonaise dus ge:
even de sleutels van de stad in hanwoon vooruitlopen, maar in de zaal deden ze of Wijgaannognietnaarhuis. ‘Liederen die
den legt van de zotten en zulthaar zoals het lied dat voorschrijft. Meneer, ik we zeker tot ons culturele erfgoed moeten
koppen. Veel heeft in deze reheb bergen van mensen gezien tot vijf meter rekenen,’ meent Beri van Gelder. Het is dan
gio te maken met het bespotten
hoogte. Iedereen rolde over elkaar heen, en ze wel een Poolse vinding, Hollandser zul je ’
der Pruisen, zoals wél wordt
niet snel vinden. Toen een reporter
vonden het allemaal prachtig.’
verhelderd in Carnaval ontZo is Arie Ribbens bij uitstek een expo- van de Vokskrant onlangs Mamaskerd. Die alaafgroet is een
nent van de volkse variant, die ondanks an- rokkaanse remigranten visinexatiepogingen van de aristocratie gewoon teerde, bleek nog eens waarmee
omgekeerd militair saluut. En
de dansmarietjes met pruiken
is blijven bestaan. Hij hoort in de rijen van zij hun jarenlange verblijf in Nederparodiëren met hun polonaisegezangers als Max van Praag, die al in 1953 De land associeerden. Du moment dat het
huppel de Pruisische Armee. Bepolonaise zong, van Johnny Hoes met Och gesprek over gezelligheid gaat, springt de
dacht in Keulen, toen de Fransen van
was ik maar (bij moeder thuis gebleven) uit oude stamvader Ahmed Bidri op, en zet
1961, en alle andere Nederlandstalige vedet- onder de uitroep ‘Vanje heeela hoola! ’ spon- Napoleon vertrokken en hun plaats werd intaan een polonaise in. Zo bezien genomen door de strenge soldaten uit het oosten die de massa in een slinger
over de dansvloer lieten zwiegaat de dans op mondiale ten. Naast de verlokkingen van het onbeschaal nog een gouden toe- schaamde, lichamelijke contact, zit dat er dus
ren, van André van Duin, Adèle
Bloemendaal en het Cocktail
komst tegemoet. Eenmaal inge- ook allemaal in. Met een polonaise steken we
burgerd mag Máxima ’m straks in extase onze tong uit naar het gezag. En dat
Trio tot Pierre Kartner, Johnny
Jordaan en De Deurzakkers. En
naar Argentinië exporteren.
is tegelijk de reden waarom de directeur of diHet wereldrecord werd in recte chef spoorslags achter de bar duikt, zonog veel verder terug gaat het,
want ook in de negentiende
1995 door 7780 Maastrichtena- dra de eerste pasjes worden gezet. Meedoen
eeuw was de lichte muze in
ren gevestigd op het Vrijthof, met de meute staat voor hen gelijk aan collaonze contreien populair.
goed voor een notering in het boratie, want zij zijn het die in feite met zo’n
Guinness Book of Records, kortstondige revolte worden geprovoceerd.
Het grote voordeel is dat de polonaise
FRIESE DOMINEE
maar ook in Heerlen hebben ze
Bert van Gelder is uitgever te Purmerend, en deze zaterdagavond aan een half woord ge- overal kan worden gelopen. Maar ook voor de
bij zijn fonds De Zilverdistel verscheen in noeg. Het bal na de revue van CV De Wink- polonaise geldt: timing is alles. Was die met
1997 Aan mijn lijfgeen polonaise - Variété- bülle begint in de Schouwburg natuurlijk pre- Den Uyl een van de beroemdste, een van de
liedjes uit de Victoriaansetijd. Eindelijk eens cies om elf over elf. Op de draaitafel: een minst geslaagde is evenzeer bekend. Daariemand die alles over de polonaise weet! ‘De potpourri van het beste wat de Duitse schlager mee wordt niet bedoeld de polonaise van CV
titel van het boek slaat op een kledingstuk uit heeft te bieden. Gangmaker: Zijne Wellustig- NMR, wat staat voor Carnavalsvereniging
Nooit Meer Ruzie uit Utrecht.
die tijd waarover in 1888 te Den Haag op
Na Srebrenica: Dutchbatters en hun minder gepaste polonaise Moe van alle gehannes elders bebladmuziek een lied is verschenen. In dit versloot de oprichter dat hij voorband is een polonaise niet de dans, maar een
japonlijf voor deftige dames dat aan de achgoed enig lid was, en dus liep hij
altijd in zijn eentje in de optocht.
terkant over de rokken werd gedragen. Geen
polonaise aan je lijf willen, is dus een andere
Zijn vrouw was aspirant-lid, zij
mocht alleen de kostuums mamanier om te zeggen: doe maar gewoon, dan
ken. Nee, een van de minst gedoe je al gek genoeg.’
Gek mocht wel worden
paste polonaises aller tijden was
die van de Dutchbat-militairen in
gedaan op de toenmalige
de zomer van 1995, niet lang na
klassieker Ta-ra-ra boemdi-ee (eigenlijk over een
de val van Srebrenica. Er viel niet
zo heel veel te vieren, maar ook
Friese dominee van hervormdaarover ontstond het nationale
de huize, die in 1894 de huistrauma pas later.
w
naaister van zijn vrouw vermoordde)
~
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