
 “Jatten” van het Zeuvebultelaands carnavals symbool “Ut Knijn” 

 
 
 
 

In het seizoen van 2015 is het “Knijn” op zaterdagavond tijdens een 
café bezoek van de SCZ  “gejat”. Al snel werd duidelijk via facebook 
wie het “Knijn”  had “gejat”. Het was Wim Kapitein van de brandweer. 
Op facebook is te zien waar ze het “Knijn” allemaal mee naar toe 
hebben genomen. Via dit medium lieten zij weten dat het “Knijn” niet 
in cafés hoorde te zijn en dat zij er goed voor zou zorgen. De uren en 
dagen erna was te volgen via facebook ( Ut Knijn), en zelfs in een auto 
op de hoedenplank die voorbij reed langs een café waar de SCZ op 
zondag middag buiten een biertje stonden te drinken. 
Maandagavond werd er door Wim Kapitein in een café een 
“losgeldbrief” in de vorm van een rebus aan de SCZ gegeven. Door 
deze op te lossen kon de SCZ er achter komen waar of het “Knijn” 
losgelaten zou worden. 
Het bleek om half 11 dinsdagochtend uit de toren van de 
brandweerkazerne gehaald te moeten worden. Omdat we als SCZ een 
druk programma hebben kwam de tijd niet echt uit. SCZ wilde 
uiteraard aan deze ludieke actie absoluut gehoor geven, en werd in 
overleg, de tijd vervroegd naar 10.00 uur.  
Dinsdagochtend daar aangekomen, eerst een kopje koffie gedronken 
met de “dieven/ontvoerders”, waarna het tijd werd om het “Knijn” 
uit de toren te halen. Een van de Ereraad leden stelde zich beschikbaar 
om via de kooiladder naar boven te klimmen, en om de veiligheid te 
waarborgen ging er eerst iemand van de brandweer voorop om boven 
te helpen. 
Na uiteraard foto’s gemaakt te hebben werd er hartelijk afscheid 
genomen, en bedankt voor de zeer ludieke en leuke actie.  
 

Vroeger was het een 
“traditie / sport” om door 
verenigingen of 
individuelen het “Knijn” uit 
de kerktoren te halen. 
Door allerlei technische 
zaken die in de jaren in de 
kerktoren zijn geplaatst is 
het niet meer mogelijk / 
verboden om het “Knijn” 
uit de kerktoren te 
“jatten”. 
Toen dit niet meer 
mogelijk was heeft de SCZ 
besloten dat deze traditie 
doorgang moet vinden, en 
hebben besloten om een 
“steel baar “Knijn” mee te 
nemen vanaf het moment 
dat het “Knijn” in de 
kerktoren hangt. 
 

Om het “Knijn” te “jatten” zijn er 
een aantal spelregels gemaakt; 
 
Het “Knijn” mag pas “gejat” worden 
als het “echte Knijn “ in de kerktoren 
is gehesen. Dit is op 
zaterdagcarnaval na 15.11 uur. 
 
Tijdens het “jatten” mag er geen 
geweld gebruikt worden. 
 
De SCZ geeft genoeg gelegenheid om 
het “Knijn” te ontvreemden, door 
het ergens achter te laten. 
 
De vrijlating eis moet ludiek zijn, en 
mag geen financiële zijn. 
 
Mochten er in de eisen zaken staan 
waar niet aan voldaan kan worden, 
wordt in samenspraak naar een 
ludieke oplossing gezocht. 
 
Het “Knijn” moet voor dinsdag 
carnaval 23.00 uur uiterlijk terug 
zijn. 
 
 
Als niet aan deze spelregels wordt 
gehouden, zal de SCZ er niet op 
ingaan, en wordt verwacht dat het 
“Knijn” , in oorspronkelijke staat, 
teruggeven wordt. 
 

Stichting Carnaval Zevenbergen 

hoopt hiermee uitgelegd te hebben 

wat de bedoeling achter het “jatten” 

van het “Knijn” betekend, en hoopt 

hiermee op nog meer, als 

bovenstaande ludieke acties, mee te 

mogen maken. 

 
 

 

 


