Chij, het gouden gras yan Kirgizië
en de kleurige chij-matten
die bescherming bieden
..?è E\eB heeft ,egetnaÍig artíkelen oret Nilí yoor ons
.:J peschreren. Meer àan eens heeft.ij in Hongaíije cleel
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i1 de .amet van 1988. Toen yerzanekle zij de gege!..\ vor dit artikel owr "chij' e maakte (laaíbij de in.-J.tiere íoto s. Chij (spreek uit: tsjie) is steppegns. Het
"i.àÍ nle! wol in patnon omvríkkel.l en duarna "gewe:.- : de.e tnaten heten ewnee,ls chij.
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anikel is tooral .o intercssa t, o]nàtt deze techniek
de nreesten yon ons onbekend is en we niet snel in de
..:.senheid .ullen zijn de nensen te onttnoeten die de chij-:1en nog ttnken. Botendie is het interessant te lezen hoe
.

:tr

...

de

rc e I i i ke bi i e enko

i1ls t

w rlo o pí.

]]\\D\\'ERKENZONDERGRENTF,N

2/94

Íeksl

en Íolo s: lnge EveÍs.
Teken ngên: Henk Beukêrs.

Het is nu al weer een tijd geleden dat ik voor de vierde keer
Kecskemét binnenÍeed en de auto parkeerde
het
Szorekatenuszmuseum. Even om de hoek van he1 huisje
van István Vidák, de villkunstenaar die jaren achtereen ,s

bij

zomers inlemationale bijeenkomsten organiseeÍde voor
kunstenaars en wetenschappers uit Oost en West. Deze keer

zou hij o.a. drie mensen uit FÍoenze, de hoofdstad van de
toenmalige Sovjetrepubliek Kirgizië uitnodigen. Prof.
Jevgenii SoÍokin etnogmaf en auteur van het in 1986 verschenen boek The Kitqiz Pattern - zijn vrouw Alla, en
Cipar een "master" in de traditionele kunsren, ofzoals wij
het noemen de "volkskunst". In ons veÍhaal is mer name deze laatstgenoemde vrouw belangrijk zij maakr de chij .
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Met lloppend hart sta ik voor de gesloten tuindeur. DooÍ
een gaatje zie ik de druii die zoals iederjaaÍ zwarÍ van de
trossen over de pergola hangt. Ik snuif de geur op van de
wilde bloementuin en vang klanken op van slemmen. de
apaÍe tonen van meertaligheid. Ze zijn er. ik word vooÍgesteld aan de Kirgiezen. Pàt Spark uit Amerika. Jeanette
Green uit Nieuw Zeeland. Stephanie Bunn uit Engeland.
Het welkom-thuis-gevoel maalt zich van me meester en
vooral na het weerzien van de vele oude bekenden over-

\rn nooir re rijn wegge\ree\l.
Tijdbestaat niet, dachtik toen en dat denkik ook op dit moment, nu ik mij Cipar voor de geest probeer te halen om
oveÍ haaÍ werken met chij, het gouden gras van Kirgizië. te
schrijven. Ik zie haaÍ weer zitten aan de tuintafel. de benen
gestrekt over een steunbalk en met gele wol over de schouder, in volle concentratie gebogen over haar ontwerp (zie de
folo op de vorige bladzijde). Ze heeft kort- roodgeverfd haar
en als ze lacht, laat ze een paar blinïende goDden voortanden zien. Last van een taalbarÍière heeft ze helemàal niet en
als er geen tolk voorhanden is, vermaakl ze iedereen met
haar mimische imiráries
Voordat we naar de Hongaarse poesta veÍreklen om daar
gedurende een paaÍ weken de eenzaamheid van hel noma
denbestaan Ie ondereaan, verblijven we enkele dagen in
Kecskemét. Deze tiid gebruiken w€ om aan elkaar te wenheersl dar geroel
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tLlen Ídme en
bêhleed rs mel d I vrr, wddrvdnde z irà1le. opq"ro d kLnlen worde.
zie Íoto. De deuris van houl, ook mel eên oprolbare villlap. Langs de
zÍr.anlen van bovenstaandê yurrzijn de iraalve6 erde chij maften
Fê. yurlisêê. renr drebesraalurl een nllapbaar

nen en geplande programma ondeÍdelen voor te bereiden.
Iedere gast levert een bijdrage naar vermogen. Claudia
Dorschel heeft een autobusie bij zich en riidt afen aan mel
fourage en onderdelen voor de op te zetten yuÍs (tenten van
vilt. zie bovenstaande foto en het aÍikel over István Vidák
in nummer 5/1984)- Intussen dmppelen steeds meer gasien

binnen, die vrijwel direct na een koÍe kennismaking en
veÍfrissing beurtelings met handen en voeten aan een grote
viltÍol gaan meewerken. Istvan wil een €igen yuÍ malen en
heeft voor de bijeenkomst vele kilo's wol geprepàreerd, uit
gelegd en ingerold.
OndeÍh€t rollen wordt de kennismaking voortgezet met het
uilwi\\elen !an $ooÍden en gebxren Ah de sremminÊ erin
zit, worden spreekkoÍen en liederen ingezet. Er wordt veel
gelachen- Cipar werkt de hele dag door met het steppegras,
chij. Om beuÍen gaan we bij haar zitten om te kjken ofom
een poging te wagen een gÍasstengel te omwikkelen. Ze be
waart de probeeÍsels zorgvuldig en weefl z€, zoals later
blijkt, mee in de beginstrook van haaÍ mal Ze geeft haar
"leerlingen" altijd twee woorden mee: d,.dsrl (mooi) en
Vdr:iàd (dankje wel).
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Een dela Lva. een chr mal Dê hoLlachlrge slenge s vaf de ch iwóÍ
dcn sllkloorsluk om$rkked mel ongespon.en wol Dc F.lronen o.1
sláan doorop de gewensle paalsen van k eur le w ssele.
Deqe\1'kkede slenge s $orde.1ó1een har gewcven maare'!en rk s
helgeef vreven maar rrse.:ze deleken gen op bràdzJde 25
De dubbce kellngdÍaden lggen opgrole aÍsland va. ê kaaÍcn wor
den.e dê n eq va. een 9ê\Nkkêrdê chl srcngc om elkaaraedrààrd
Als de
k aar sqoíde. de zrkanlen!a. dê chri slc.les gellk 9e
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Het wikkelen en weven van een chij-mat
Als de goep belangstellenden uitgroeit tot een kleine scha
re, geeft Cipar een theoretische uideg over het ontwerPen

wil*elen en weven van de chij
matten. Om verwarring te voorkomen zegt ze €erst dat het
wood chij twee b€tekenissen h€eft: het is de naam van zowel het steppegras als van de pÍodukten die ervan gemaakt
worden. Daama rangschikt ze haar mat€rialen op tafel: pot
lood en tekenpapiet paaÍse, gel€, gdjze en witte ongespon
nen wol, de onmisbare chij (netjes gebundeld), een kommetje ze€psop, een bolletje touw om de vooÍlopi8e fitsen te
maken, handgesponnen wol en uit vers hout gesneden klos
jes voor het fitsen op het getouw.
Haar patroontekening is al klaar. Ze heeft een tÍaditioneel
motief gekozen: een Íuitvorm in het midden, logischerwijs
geflanleerd door kwart nritvormen in de vier hoeken. In het
middenveld staat e€n bloemmotief, zoals dat ook veel in
borduurweÍk en vilt voorkomt. Het zou €en stengel kunnen
zijn met omgebogen bladeren. Jevgenii geeft in zijn boek
aan het bovenste deel van de tekening de betekenis &drgd
D,rrak ddevingerig spooÍ van de vog€l geplaatst op de
stengel met gebogen bladeren.
Het is noodzakelijk om het patroon op warc gÍootte te ma
ken, omdal het tegelijkertijd de ondergrond is wadrop geen een demonstÍatie van het

weÍkt wordt. Cipa trek haar tekening voor de duidelijkheid nog €€ns over en legt de tekening dan recht voor zich
op tafel. Daamaast komt een bos chij te liggen. De stengels
van de chij zijn iets langer dan de tekeÍing breed is. De dra-
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den waarmee ze op dÍie plaatsen de voorlopige fits maakt
(om de volgorde vast te leggen) zijn twee keer zo lang als
de tekening hoog is en voor heÍ gemak gewiklcld tot een
vlinderbosje. Nu kan het echte weÍk beginnen.

Het oiememen van de tekeEitrg op de steng€ls
Cipar neemt een stengel in de hand en legt die op de patÍoontekening. Op de ptaatsen waar op de tekening een lijn
staat aangegeven, zet ze op d€ stengel een stiP met potlood.
Z€ le$ een tweede stengel tegen de eeÍste aan en zet ook
daar stipjes op, recht boven de plaats waaÍ de tekening lij
nen aangeeft, Als ze zo door zou gaan, zou ze het bele patÍoon als een gestipte tekening op de stengels voor zich krijgen. Omdat de kans goot is dat de stengels in d€ war raken,
stopt ze na een stengel of vijf, zes. Z€ legt ze netjes op volgorde naast de tekenjng neer
Via de tolk laat ze ons weten dat het stippen zetten met potlood een modeme variant is op de oude techniek- Vroeger
prikte men met een speld gaatjes op de plaatsen waaÍ nu de

potloodslippen staan.
De eeÍste vrjf gemerke stengels geven, naast elkaaÍ gelegd,
de hoekvlaldGn aan en de plaaÍs waar het middenveld begint. vooÍ b€ginnrÍs zou hel een grole hulp zijn om vanuil
een gekleurde t€kening te werken, maar de ervaren Cipal
heeft niet de minste moeite met de tekening var uitsluitend
zwarte lÍnen. WaaÍschijnlijk ziet ze het al helemaal kanten-klaar g€kleurd en geweven voor zich.
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HÈt omiiikkelen van d€ sl€ngels
I r.rr kiest de kleuren ongesponnen wol die ze nodig zal
::ren en lÍck! dic in heel dunne lontjes van ongeveer een
.:.entimeter breed en 20 cm làng. Dan pakt ze siengel
L en houdl die met de rechterhand schuin omhoog.
:Sr de \!ol met het dun ui[geplozen einde iers voor de
:'-:: potloodstip en houdt het met lwee vingers yan de lin
. : .-::rJ op de plaats. Mct de rechterhand drêait ze het srok::n prar kccr van zich af tot het ontstane wikkeltje de
.::. ::rakl. Dat is de aanhechting.
::n\ de stop houdt ze de lont even loodrecht, maakt een
-.,rnlcling cn wikkclt dan in tegenovergesrelde richting
'
..'n roe ror ,er, roor\jrj Je ro\gende
'trp.
- -i:3ir zc ccn llngeÍ in het zeepsopje en strijkr
even om
i -.\i kkelde cenrimereÍ. Her /eepsopje i, een ,oofi
::: ie $ollezeltjes tegen elkaar vilt.
.:: \olgcnde kleuren atle volgende kleuren doet ze het-
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Hel LluuÍ alleen e!en vooÍJe

ie paklien hebt. een regelmatig lontje kunt maken.

- :: :: .Jrd trckt. en ecn beerje tempo kunt maken.
.:::j d.ngel die klaar is word! mel een voorlopige fits
.:::zei. zodat het patroon in de goede volgorde blijft.
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Het fitsen met één draad, zoals
Cipardil doet dnect na hêt omwik
De dÉad wodr in hêl midden
dubbelgevouwen en om de êêrslê

Hetlilsen methvee k euÍen.
Op dêze wijzê is de mal op hel

Ze beqlnl b jhel knoopie.
Anrisse end koml de ene en dan
de andere klêur boven.
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r,.\r! bou\!cn ilc lkÍrlrrcr .!'r nrimiticl $..1-!c,: ( itlr. l)c \ illcr \ oorhLrn! tooÍ dr roc.,r;rn!\t(r)rl
rrllL!,!!cslrgcn cn rLrs\crr du pllcn $1) r .cn ot) \ ijl
. lr!.lcrlilc hoomsurr op bo^rho()!rr \r("c/'rt.
- U\ \ lli|llr]
,.,.ir hcl dccl drl tlllÍ is (llthllns \oorlopig g.lir\
:.}.cning op de grnrd gclcgd. Dc b(Ínrsr m hccli \ iil
:!.n. \oor \ijl \crbindingsriicn. Dr.r ooÍ $itlclr /c
::.rrrl (!n ticn houren llosjcs- \iji rret mosgrrÈn.
r:1,f,crgecl cn t$ee met rcod. D Jr pl.rt\t rÈ s(c,rd\
- f. cn ccn gclc lÈScno\ cr elkarr .n \.rbindr dic fircl
' irir. rd ccn pr Í. drnrnLr \oor clke buitenk nr cen
- -.r.en r1xle. Het garcn op dr kl(\jcs Nordt iret een
: .irrk \r\lgczÈl op ongeleer een hrl\c rrrrtcr \ n hct
.irrg'klrooplc. Zc hrngt dc klosje\ o\er de boorn i|
.::,in_!en. die zorseD dat de af.\land rus\rn dc llt\dru
. ,1111i1. blijli.
:-rn krn beginnen. Orze probeer\cls. dc \€elkleudse.
... .,jhlig.. onlrclijkc. cn \oms zell.s pluiTigÈ \\ind\cl\
ri ..^r ilan de beurt. Z. t\ordcn Één loor éér op de
:.legd. n.Ldat Ciprr ze keurend op ccn \oor haar logido
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Hel beg'. va. ee. chl nral Opde boomsláh lgger de eeíste gewk
kelde slokles die mel de Í lsen z'ln verbondên Hel dcel dal k aar s
sch! rlnaarbeneden lze ook delolo op de voge.dè badztde)en hel
n euvJe slokle egl crpaÍ sreeds opde boomslanl

\chÈ \olgordc hccli ScltS(]. I:.n hcginsluk \rn dc+clijkr.
nicr in flllrlJ(rrr gc\jkkcld. slcngcls is Scb rikc lil. /ic (!)l
dc mirttcn tc:cn dc \ url {)t blldriidc ll.
\r rc(lc'c \rcrrgtldic op (lu l1oom $rndt:cicgcl. lrulr /lr (lc
klo\jr\ rN.r rrn r\ce onrhoog lÍcÈds cc]l pllr). kruiÍ /r
dic r.!hr bo\cn dc Lrooln\lrm lirk\onr. cn li /r ui, Neers

k Jrrn \rn

dc hrlt
Allc nr{\srocnc Llostcs lrlnscn
\teed\ nr.u één kunt.^kk.r'.
ri\\ i\selend \ oor.n rchlcr D. lits /cll
loonl rl\\is\clcnd ccn okcrscle en cen nxi\Sr(,unc dra cl
.'.tn dL' /ijhnrc,r.c,r,rnrs!Í(,c,rccn c.n rodc.
\.r her bcginsruk \rn ollle probecrscls konrcn de \olgc s
hul patroon om$ikkclde stcnsels n de bc i. Eón \ul
JIn prkl rc dc nc|gcls cn lltsr rc dic op de \ ijl pl.r.rlsori de
\oo opige iltsdnden hebben hun \erk gcd.rx,r.
\rdlt /c d. rd d.rntoc on]$ikkcldc slengels inl:lc dcllnitie

\e.hij-nrxr heefl \e^\erkt. beginr Ciprr nrct hct onr\\'ikkc
l.n \!n het \olgcndc ncl \lcng.ls. Ziin alle Íc|gcls ingebrrchr. dan \\orden de fir\dÍrdcn l$ec.rIln twee afueknoolrlde zijkanten biiseíreden en is de chij , !r klu r.
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