
 

Een reisverslag van Erna van den Boom 

 
De Semana Santa in Malaga 
 
In de week voor Pasen zijn Johan en ik naar Malaga gegaan om de befaamde 
processies van de Semana Santa te zien.  
De geschiedenis van deze boeteprocessies gaat terug tot het jaar 1521 . Het 
vieren van de kruisweg komt oorspronkelijk uit het Heilige Land.  In Spanje  
vierde  men deze religieuze gebeurtenis met een processie. Later werd de Vía 
Crucis [de kruisweg) veranderd in verschillende scènes van Christus´ dood en 
werden draagbare kruizen en altaren aan de plechtigheid toegevoegd. Beetje bij 
beetje groeiden de processies tot wat ze heden ten dage zijn. 
De processies zijn oorspronkelijk bedoeld als plechtige boetedoening voor 
zonden van de gelovigen.  De lijdensweg van Jezus Christus wordt uitgebeeld 
in typische Bijbelse taferelen. 
 
De eerste processie van de Semana Santa wordt op Palmzondag gehouden.    Ze 
worden georganiseerd door de  verschillende broederschappen  de zogenaamde  
çofradias  bestaande uit de kerkgangers van de betreffende 
geloofsgemeenschappen. Alle broederschappen hebben hun eigen leden. De 
betrokkenheid bij de broederschappen is in Malaga behoorlijk groot. 
Er zijn een ongelofelijk aantal katholieke kerken in Malaga. Alleen het historisch 
centrum telt er al vierenveertig. Een processie begint en eindigt in de kerk van de 
betreffende  broederschap en iedere kerk organiseert zijn eigen processie. 
Het gevolg is dat dagelijks meerdere processies tegelijk op ongeveer dezelfde tijd 
door de binnenstad van Malaga trekken. Dit was voor ons erg verwarrend, want 
je wilt zoveel mogelijk zien en dat kan dus niet. Het zorgt  ook voor de nodige 
chaos  in de stad. De  enorme hoeveelheid  toeschouwers liepen verschillende 
richtingen op, om zoveel mogelijk processies kunnen te zien en ook nog een 
goede plek te bemachtigen. Gedurende de hele Semana Santa, zouden we dus 
meer dan 40 processies kunnen bewonderen.  De vroegste begon doorgaans om 
half vier ‘s middags en de laatste eindigde op sommige dagen om pas vier uur ’s 
nachts. Zo laat hebben wij het nooit gemaakt.  De totale lengte van alle 
processies samen  bedroeg dit jaar in Malaga 300 km. 

Ieder processie is op dezelfde manier opgebouwd.  
Voorop rijden twee motoragenten, dan volgt een stoet van eindeloze dubbele 



rijen mannen, vrouwen en jongeren. Ze zijn gekleed in lange habijten met hoge 
puntmutsen en maskers  die alleen de ogen vrij laten. Zij worden nazarenos 
genoemd. In hun handen dragen ze dikke brandende kaarsen van wel een meter 
lang door de wind veelvuldig uitgeblazen. Hun kleding, in de kleur van de 
broederschap, zorgde er vroeger voor dat de zondaars niet herkend konden 
worden. Deze manier van kleden werd later gekopieerd  door de leden van de Ku 
Klux Klan om hun anonimiteit te waarborgen.  

 

De Nazarenos 

 
Hierachter komen  grote en kleine misdienaars met wierookvaten zwaaiend  en 
zelfs kleuters in misdienaarkleren lopen mee, begeleid door hun moeder. 
Hierna volgt doorgaans een enorm gevaarte van een rijk versierd vergulden  
plateau  waarop de kruisiging van Christus is vormgegeven. Het lijken  kleine 
altaren uitbundig versierd met bloemen en vele brandende kaarsen. 
Het geheel wordt getorst door een groot aantal mannen portadores  genaamd.  
Zij tonen symbolisch berouw om de dood van Christus door het loodzware 



plateau op hun schouders te dragen. Tot maar liefst 240 mannen schrijden heel 
dicht op elkaar, behoedzaam lopend in lange rijen met hun hand op de schouder 
van de voorganger. Op de andere schouder rust een enorme gevaarte waarop de 
beeltenis staat met een gewicht  tot soms wel 5000 kilo.  Daarmee  schuifelen de 
mannen voorzichtig voort op het ritme van trommelaars en grote 
muziekkorpsen. De gedragen droeve muziek  zorgt  er voor dat de mannen 
gelijkmatig in de pas blijven lopen, zodat het plateau niet gaat schuiven.  Om de 
paar honderd meter klinkt een bel die aangeeft dat er een rustpauze is. 
Langzaam en gelijkmatig zakken ze door de knieën om de ‘trones’ (letterlijk 
tronen) neer te zetten. Een paar minuten later, weer een bel en het gevaarte 
wordt opnieuw op de schouders gehesen zodat de tocht voortgezet kan worden. 
Dit zorgt voor de nodige stagnatie in de processies. 
Dan weer eindeloze rijen nazarenos . Een enkeling  op blote voeten als 
boetedoening.  

 

De Tronos 

 
 



 

Vervolgens een groep dames in stemmig zwarte kleding  met op het hoofd een 
hoge zwarte mantilla om hun rouw te tonen.  Ze hebben  een gewijde palmtak 
in hun hand.  
Tenslotte aan het einde van de stoet, begeleidt door weer een groot 
muziekkorps, opnieuw een plateau met daarop het beeld van de wenende 
Maria, de moeder van smarten, vaak omringd door meerdere treurende 
vrouwen. Omringd door een overvloedige hoeveelheid plastic bloemen en vele 
kaarsen.  De mannen die de loodzware Bijbelse taferelen dragen worden door de 
toeschouwers soms toegezongen en toegejuicht. 
Op Goede Vrijdag was er een stille tocht. De stadsverlichting ging uit en iedereen 
keek zwijgend naar de ditmaal paarse processie. 
Op Paaszaterdag waren er geen processies.  
Op Eerste Paasdag werd flink uitgepakt. Er vond maar één processie plaats van  
alle kerkgenootschappen samen, groots, kleurrijk en meeslepend. 
 
Erna van den Boom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


