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Bizarre beren, gruwelijke geiten en ander waanzinnig wild. Tijdens oeroude verkleedpartij-
tjes steken ze ook in het moderne Europa nog hun kop op. De Franse fotograaf Charles Fréger 
zette ze voor zijn lens voor het boek Wilder Mann. “Dit zijn de wortels van ons continent.” 

Tekst: Matthijs Meeuwsen Foto’s: Charles Fréger          
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Z
e lijken nog het meest op het gevolg van een romantische 

nacht tussen Starwars’ Chewbacca en Langnek uit de Efte-

ling. De Kukeri: een stel wonderbaarlijke wezens met pluizige 

waterhoofden die volgens Bulgaarse folklore elk nieuwe jaar 

tevoorschijn komen als de zon ze ’s nachts niet kan grijpen. Ze verja-

gen de boze geesten uit de huizen en brengen zo gezondheid, geluk 

en vooral: een goede oogst. Als dank dansen de mannen van sommige 

Bulgaarse dorpjes op 1 januari in vergelijkbare outfits van geitenhuid 

door de straten. Al zeker vierduizend jaren lang. 

“Afrika. Het is de eerste associatie die mensen hebben als je ze de 

woorden ‘maskers’ en ‘rituelen’ voorschotelt”, weet fotograaf Charles 

Fréger (37). “Of Nieuw-Guinea misschien. Maar niemand verwacht dat 

het ook in ons bloedeigen Europa nog wemelt van de eeuwenoude ri-

tuelen waarbij mensen – vaak mannen uit plattelandsgemeenschap-

pen – zich uitdossen in de meest fascinerende pakken en maskers.” 

En toch duiken ze door heel het continent nog elk jaar op tijdens 

folkloristische feesten in de donkere maanden tussen Sinterklaas 

en Pasen. Feesten over de dood, vruchtbaarheid, een nieuw begin 

en het eren van de natuur. “De exacte oorsprong is vaak onduidelijk, 

maar deze feesten gaan terug tot heidense rituelen van ver voor het 

christendom. Ik zou het geen folklore noemen; dat voelt voor mij te 

veel als een woord dat door stadsbewoners is bedacht om te praten 

over die malle mensen op het platteland. Dit zijn oeroude culturele 

tradities, de wortels van ons continent. Dat wij ons daar in de stad 

“Dit zijn oeroude  
culturele tradities,  
de wortels van ons  
continent”
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niet van bewust zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat ze gestopt zijn te 

bestaan. Integendeel. Volgens mij is er echt weer een opleving aan de 

gang. ”

roep van de wildernis
Fréger geeft het eerlijk toe: hij had zelf tot voor kort ook geen flauw 

benul van het bestaan van de tradities. De fotograaf was slechts op 

zoek naar een nieuw project na het afronden van twee grote portret-

tenseries over de Chinese opera en Europese Koninklijke erewachten. 

“Beide onderwerpen waren heel stijlvol, chique en verfijnd; dus ik 

had nu heel erg de behoefte om te werken aan iets ruigs en natuur-

lijks. Ik voelde echt de roep van de wildernis.”

Een vriend vertelde hem over de Krampus: mannen in afzichtelijke 

monsterpakken van schapenvacht, geitenhoorns en roestige koebel-

len, die de vrouwen en kinderen van Zwitserse alpendorpjes begin 

december al eeuwenlang schrik aanjagen. Zwitserland leidde naar 

Hongarije. Hongarije naar Kroatië. Kroatië naar Griekenland. En voor 

Fréger het goed en wel doorhad, reisde hij twee winters lang door 19 

Europese landen om met hulp van een legertje antropologen, musea 

en vertalers honderden folkloristische feestgangers voor zijn lens te 

zetten. “Ik had nog makkelijk langer door kunnen gaan, maar ik heb 

het heel bewust bij twee jaar gehouden. Die enorme hoeveelheid 

heeft mij ook wel verbaasd. Het lijken misschien vergeten rituelen, 

maar ze zijn zelfs in deze moderne tijd nog altijd springlevend.”

europese oercultuur
Terwijl we in Nederland tijdens carnaval inmiddels doodleuk in de 

polonaise aansluiten als brandweerman, Super Mario Brother of 

Lady Gaga, houden ze het in grote delen van ons continent (vooral 

de Balkan en Zuid-Europa) nog altijd liever bij een wat traditionelere 

feestoutfit van berenvellen, zwijnenbotten of dikke bossen stro. 

De Schnappviechers uit Tirol houden het midden tussen een Tyranno-

saurus en een labradoodle. De Duitse Stroman lijkt op een wandelen-

de hooiberg. En de Schotse Burryman ziet er uit alsof hij zojuist drie 

kwartier in een zwembad vol wilde distelknoppen heeft gerold. 

“De diversiteit aan verschillende kostuums was enorm, maar ik kwam 

tegelijkertijd ook opvallend vaak overeenkomsten tegen. Sommige 

dorpjes waren tweeduizend kilometers van elkaar verwijderd, maar 

deelden wel dezelfde karakters. Ik voelde me af en toe een schat-

graver in een mijntunnel. Bij elke meter die ik verder groef kwam ik 

dichter bij een soort universele, Europese oercultuur.”

Fréger geeft een voorbeeld. “Hoewel de beer in de meeste delen van 

Europa niet meer voorkomt, was het een karakter die ik op allerlei 

verschillende plekken ben tegengekomen. De beer kan staan voor 

vruchtbaarheid, geluk, wildheid, maar bezit in sommige balkandorp-

jes ook een soort sjamanistische, helende krachten. Soms is die band 

ontzettend diepgeworteld, soms wat minder. Maar ik geloof oprecht 

dat iedereen in een bepaalde mate nog een stukje wildeman in zich 

heeft.”

“Het lijken misschien vergeten  
rituelen, maar ze zijn zelfs in 
deze moderne tijd nog altijd 
springlevend”

Wilder Mann (ISBN 1907893237. 272 pag.) 

is vanaf € 32,99 te koop bij ondermeer bol.

com. In het Fotomuseum van Antwerpen 

kun je tot 9 juni nog terecht voor een expo-

sitie van de mooiste foto’s (Waalsekaai 47, 

fomu.be)
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