
1.  

Oberufer Kerstspelen 

Komende dinsdag (16 december) wordt op onze school de eerste van de drie Oberufer kerstspelen 
opgevoerd: het Paradijsspel. Het Paradijsspel wordt dit jaar geregisseerd door Anneke Lenstra en 
gespeeld door de ouders van de kinderen van de derde klas. Hun kinderen horen in de klas de 
verhalen uit het Oude testament en nu zullen ze het Paradijsspel voor het eerst zien. Het spel 
verbeeldt de Schepping van de wereld en van Adam en Eva door God. Het laat zien hoe de duivel 
Eva verleidt tot het eten van de boom van goed en kwaad en hoe Adam en Eva uit het paradijs 
worden verdreven door de Engel. Het Paradijsspel wordt onder schooltijd gespeeld voor de kinderen 
van klas 3,4,5 en 6 en in de avond voor ouders en belangstellenden. Natuurlijk mogen de kinderen die 
dat graag willen ook in de avond nog een keer komen kijken. In de avond begint het spel om 20.00 
uur.  

Het tweede spel uit het drieluik is het Kerstspel. Het Kerstspel, dit jaar geregisseerd door Jan van den 
Boogaard, bestaat uit twee delen, namelijk het Geboortespel en het Herdersspel. In het Kerstspel zijn 
leerkrachten en medewerkers van onze school de leden van de zogenaamde Kompanij. Dit is de 
groep boeren uit Oberufer die het spel opvoert. De Kompanij komt op onder de leiding van de 
sterrenzanger, die alles en iedereen begroet, en zal tijdens het stuk voor het publiek te zien zijn. De 
leden van de Kompanij hebben allen een rol in het Kerstspel en daarnaast treden ze, tussen de 
scènes door, op als zangers in de Kompanij. Het Kerstspel verhaalt over de aankondiging van de 
geboorte van Jezus door de engel Gabriël en de reis van de zorgzame Jozef en de zwangere Maria 
naar Bethlehem. Daar aangekomen vinden zij geen onderkomen bij de herbergen in het dorp. 
Uiteindelijk komen ze terecht in een stal, alwaar het kindje wordt geboren en in een kribbe wordt 
gelegd. Daarna volgt het spel van de herders die op mysterieuze wijze te weten zijn gekomen dat er 
een bijzondere geboorte heeft plaats gevonden. De herders gaan er op uit om het kind te vinden en 
zijn blij en ontroerd wanneer zij aankomen bij de stal in Bethlehem. Het Kerstspel wordt gespeeld op 
vrijdag 19 december a.s., om 16.00 uur én om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De 
middagvoorstelling is als tijd vooral geschikt voor jonge kinderen. 

Het laatste deel van de Kerstspelen is het Driekoningenspel. Dit spel wordt gespeeld dooreen 
spelersgroep uit Amersfoort. Het Driekoningenspel verhaalt over het bezoek van de koningen aan 
Herodes, hun zoektocht naar het Christuskind, de waanzin van Herodes en zijn opdracht tot 
kindermoord. Het spel beeldt het verschil uit tussen goed en kwaad, onbaatzuchtigheid en zelfzucht. 
Het gezongen Driekoningenspel (voor groot én klein) wordt in Meppel uitgevoerd op zondag 11 januari 
om 12.00 uur. In Zwolle wordt het Driekoningenspel gespeeld op maandag 12 januari om 20.00  uur. 
Dit is voor de kinderen van klas 4, 5 en 6 met hun ouders. Adres: Zwolse bovenbouw, Lassuslaan 
230, Zwolle.    

Oberufer 

Kerstspelen als de Oberufer Kerstspelen werden in de late middeleeuwen veelvuldig opgevoerd in 

West Europa. De meeste van deze spelen zijn verloren gegaan of dusdanig bewerkt dat de 

oorspronkelijke vorm en beelden verloren zijn gegaan. De Oberufer Kerstspelen vormen hierop een 

uitzondering. Een groep Duitse boeren vestigde zich in de 16
e
 eeuw in Oberufer, een dorp op een 

eilandje in de Donau in het grensgebied van Oostenrijk en Hongarije. Hun tradities namen ze mee en 

300 jaar lang werden de kerstspelen mondeling van generatie tot generatie doorgegeven. Karl Julius 

Schröder, een Duitse onderzoeker van taal en dialecten, kwam deze kerstspelen halverwege de 19
e
 

eeuw op het spoor en legde de originele teksten vast op schrift. Zijn vriend en leerling Rudolf Steiner 

was ook enthousiast over de kerstspelen die hij in Oberufer had gezien. Hij bewerkte de spelen en 

sinds 1910 worden de stukken weer regelmatig gespeeld. De originele muziek is niet bewaard 

gebleven en Leo van der Pals componeerde, op verzoek van Steiner, nieuwe muziek. Hiervoor 

vormden kerstliederen uit de 16
e
 en 17

e
 eeuw de basis. Op Vrije Scholen in de hele wereld is het 

spelen van de Oberufer Kerstspelen traditie geworden. De Nederlandse vertaling, een mengeling van 

dialecten en middeleeuwse taal, is van Sanne Bruinier.  

Door Lucine Oetsen 


