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Reuzen zijn er altijd geweest.
Niet alleen in onze stad, maar overal ter wereld.
In Europa, Azië en Afrika.
Volgens sommigen waren er reuzen nog voor er mensen waren.
Ze woonden op de wereld toen de wereld nog een lege plek was.
Met uitgestrekte bossen en wouden,
Zonder straten en torens, zonder huizen en steden
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In Mechelen gaan de reuzen uit.
Ze komen uit hun huizen en trekken door de straten van de stad,
Zo nu en dan.
De optocht van de reuzen heet de Ommegang.
Elke vijfentwintig jaar gaat de Ommegang uit.
Vijfentwintig jaar…
Dat zijn honderd seizoenen of driehonderd maanden.
Hoeveel weken zijn dat niet?
En hoeveel dagen?
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Fier lopen de blazers voorop.
Een feest van klaterende noten.
Kijk daar! Een grote wereldbol
De stad kan je niet zien op een wereldbol.
Maar toch ligt ze erop
En na de trompetten en de wereldbol,
Komt het Schip van Oorlog.
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Op de rug van het Ros Beiaard zitten vier kinderen.
Vier broers zijn het.
Ze zitten op een reuzenpaard, het Ros Beiaard.
Maar er zijn nog reuzendieren.
Kijk maar rond, kijk maar rond.
Kijk maar goed rond.
Is dat een eenhoorn?
Een draak? Een walvis?
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Eerst is er papa reus met zijn fluwelen pak.
Omdat die reuze-eenzaam was,
Zocht hij zich een reuzin.
Neuzen neuzen, reuze, reuze!
Waaier uit of waaier in,
Bloemen zijn een leuk begin.
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Na papa en mama, komt grootvader reus.
Hij is oud, en te moe om te lopen.
Zes sterke paarden trekken hem door de stad.
Hun stappen galmen door de straat.
In zesvoud.
Vier maal zes is vierentwintig.
Stap
Stap
Stapper de stap stap
Stap stap
Stapper de stap stap
Stap
Stap
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Na vader, moeder en grootvader reus,
Is het hoog tijd voor de kinderen.
Dat is bij gewone reuzen niet anders dan bij gewone mensen.
Want vader en moeder zijn pas moeder en vader
Als er kinderen zijn.

8

Het gelukkigst van al zijn reuzen die dansen.
Een componist
Doopte zijn pen in de inkt,
Kraste de titel op een blad,
En schreef de reuzenwoorden neer.
Toen zong hij voor de eerste keer
Het reuzenlied:
Al wie daar zegt de reus die komt de reus die komt
Die liegen d’r om
Keer u eens om, reuske, reuske
Keer u eens om, reuzegom
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De stad verandert, en met de stad verandert keer op keer
De stoet, want wat de stoet is voor de stad,
Is wat een spiegel is voor jou, als je ’s morgens naar jezelf kijkt.
Daarom hebben de reuzenkinderen nu reuzenvrienden.
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Als reuzen niezen, zijn het reuzenniezen.
Als reuzen lachen, hebben ze reuzepret.
’s Nachts slapen de reuzen in een reuzenbed.
Sommige reuzen, het is belangrijk dat u dat weet,
Hebben last van hoogtevrees.
Ze zien de stad van zo hoog dat ze er van gaan duizelen.
Onder hun kleed – dat zie je niet –
Hebben reuzen geen beenderen of vel
Maar een mand van riet.
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De Ommegang wordt afgesloten door het Rad van Fortuin.
Want ook al zijn we rijk of arm, ons lot,
Dat kiezen we niet.

