Het dorp uit de Tudor-tijd van King Henry VIII telt bijna tweehonderd gebouwen

Weekendje weg tussen elfen, laven, ridders, jonkvrouwen en piraten

Maryland Renaissance Festival
In het jaar dat het Maryland
Renaissance Festival voor het
eerst de deuren opende, woog de
gemiddelde Amerikaanse kalkoen
9,5 kilogram. Veertig jaar later is
dit bijna veertien kilo. Het verklaart
waarom de – op het eerste gezicht –
knuppels waarmee festivalbezoekers
rondlopen zo lekker ruiken.
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Er was eens een koning in Engeland. Zijn
hof was gekleed in fluweel en kant. Hij luisterde naar de naam Henry the Eight. En wat
geen Amerikaan weet, is dat Henry Acht werd
opgevolgd door Edward Zes. Die constateerde
dat Henry’s privéleven was quite a mess, want
de monarch hield van vrouwen. Maar liefst zes
zou hij er trouwen. Eten was nog zo’n hobby
waar hij niet mee kon stoppen. Dus na 55 jaar
zijn mond volproppen, bezweek Henry VIII
onder zijn gewicht en verdween hij zes voet diep
uit het zicht. Dit alles speelde zich af ten tijde
van de wedergeboorte op z’n Frans. Met andere
woorden: de Renaissance.

D ru msti c k s
Van een bezoek aan het Maryland Renaissance Festival word je lyrisch zo blijkt. Je waant
je in een sprookje. Omgeven door volwassenen
verkleed als elf, laaf, ridder of jonkvrouw en gewapend met giga-kalkoendrumstick, is het als in een

decor van De Efteling lopen. Drie kwartier rijden
is het naar Washington, D.C. Marylands hoofdstad Annapolis is slechts een kwartiertje verderop.
Maar gevoelsmatig is de afstand oneindig groot.
Om precies te zijn: 491 jaar. Want aan de andere
kant van de poort is het 1529. Het jaar waarin
Koning Henry VIII hard aan zijn scheiding
van Catherine of Aragon werkte, zodat hij kon
trouwen met de betoverende Anne Boleyn.

G ro o t s
Renaissance-festivals zijn, verrassend, niets
uitzonderlijks in de Verenigde Staten. Het
fenomeen stamt uit de jaren zestig. Al dan niet
onder invloed van de opkomende verdovende
middelen, herbeleefde men aan de westkust
het tijdperk van Elizabeth I met voorstellingen,
verkleedpartijen en muziek. Sindsdien zijn er
door het hele land jaarlijks tientallen festivals.
De grootste is vanzelfsprekend in Texas. Maar
liefst vijfhonderdduizend bezoekers komen op

ExperiencE

‘E te n e n d r i nk en i s e r vo l do e n de ,
me t d e t ur k ey le g e n c he e s e c a k e
on a s t ic k a l s vaan de ld r a g e r s v a n
He nr y V I II ’s ( c al or i e- ) r i j k ’

deze happening af. Sommigen kamperen in
een fluwelen tent afgezet met kristallen. Het is
doodnormaal. Maryland is qua omvang runnerup met z’n 41 jaar oude feest en heeft in plaats
van Elizabeth dus Henry als thema. In het tien
hectare grote Engelse Tudor-dorp staan bijna
tweehonderd gebouwen, werken dertienhonderd
mensen en kun je samen met 2.999 anderen in
een stadion naar een riddertoernooi kijken. Ieder
jaar wordt een bladzijde omgeslagen in het leven
van Henry VIII. De avonturen van de vorst
lopen als een rode draad door het festival. Ook
letterlijk, want de koning en zijn hofhouding
lopen de hele dag rond.

Pi ra t en
Het feest van een bezoek aan het Rennfest
begint al op het parkeerveld. Toevallige passanten en onvoorbereide bezoekers die voor een
magazine schrijven en fotograferen, wrijven zich
bij het uit de auto stappen in de ogen. Waarom
ziet een derde van de bezoekers eruit alsof ze in
de kledingkast van de oma van hun oma hebben
gezeten? En komt daar nou echt een pick-up
aanrijden die wordt bestuurd door een volwassen
man in een, te krap, piratenpak? Kijken naar

toneel, luisteren naar muziek, eten, drinken,
spelletjes doen en een riddertoernooi bezoeken
in een zestiende-eeuws, nagebouwd, permanent
dorp in een bos in Maryland gaat voor Renaissance-fans niet ver genoeg. Het draait om de
experience en daarvoor moet je je dus verkleden.
Het is een lust voor het oog en veel piraten, het
is Pirate Weekend, zijn terecht trots op hun ene
oog en houten been.

Helm k o pe n
Het Maryland Renaissance Festival start in
het laatste weekend van augustus en duurt negen
weekenden lang tot vlak voor Halloween. Naast
hoofdthema Henry VIII, zijn er gedurende het
festival subthema’s, zoals het Shakespeare, Pirate
en Celtic Weekend. Het dorp heeft twaalf podia,
waaronder een aantal in herbergen. Wanneer je
op zoek bent naar een nieuwe helm of je zwaard
bent vergeten, kun je terecht in een van de 130
winkels. Voor kinderen en volwassenen die niet
oud willen worden, is er meer dan genoeg te
doen en te laten. Eten en drinken is er voldoende,
met de turkey leg en cheesecake on a stick als
vaandeldragers van Henry VIII’s (calorie-)rijk.
Voor wie geen trek heeft, of zich meer verwant
voelt met Laatbarok, Rococo en Neoclassicisme,
zijn er altijd nog elfen, laven, ridders, jonkvrouwen
en, afhankelijk van het weekend, piraten om
naar te kijken…

Net als in de Renaissance is er eten in overvloed

Wie schiet het verst?

Maryland Renaissance Festival
1821 Crownsville Rd
Annapolis, Maryland
www.rennfest.com

Henry VIII wordt altijd begeleid door een van zijn vrouwen

Onder het oog van Henry VIII en een van zijn vrouwen strijden ridders om de eer

Niet iedereen komt als piraat
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