
De kleine trommelaar, the little drummer boy 
 
In de dagen van de advent, de dagen van ‘Blijde 
Verwachting’, de dagen die vooruitlopen op het 
feest van de geboorte van Jezus  gaan mijn 
mijmeringen, evenals vorig jaar, naar de 
Kerstliederen die al een leven lang met mij 
meegaan. Liederen die mij elk jaar opnieuw 
weten te raken en te inspireren. 

 
Met mijn lippen maak ik het geluid van een trommel: ‘Pa-ram-pa-pa-
pam’. Ik zie een kleine jongen met zijn trommel bij de kerststal. Het lied 
gaat ook over een jongen in Bethlehem, zijn familie was arm. Zijn 
kleren waren versleten, soms had hij honger want er was niet genoeg 
te eten. Maar de jongen had één ding waardoor hij gelukkig kon zijn: hij 
had een trommel. Zijn vader leerde hem: ‘Pa-ram-pa-pa-pam’. Elke 
dag liep hij door het dorp en speelde de trommel. De andere kinderen 
volgden hem; terwijl hij speelde, zongen ze mee en ze marcheerden in 
de maat. De mensen in het dorp noemden hem al gauw ‘de kleine 
trommelaar’. 
 

Welnu, de kleine trommelaar ziet de Drie Koningen bij de stal van 
Bethlehem met mooie geschenken: goud, wierook en mirre. Hij wil ook 
wel naar het kind Jezus, hij heeft echter niets om te geven. Verdrietig 
wil hij weer naar huis gaan. Maar plotseling weet hij wat hij kan geven. 
‘Ik ga trommelen, drummen voor het Kindje’. Heel de stal vol van 
trommelmuziek. Het lied klinkt en Maria knikt hem toe en zegt: ‘Je slaat 
je trom zo blij, en kijk, mijn Kindje lacht, Hij heeft op jou gewacht. Sla je 
trommel maar, Pa-ram-pa-pa-pam, Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam.’ 
Zoals gezegd, ontroerend mooi! Door de jaren heen heb ik het lied 
altijd wel ergens in één van onze kerken gehoord en gezien: een kleine 
jongen met zijn trommelstokjes achter de drums, de trommel of de 
djembé. 
 

Het lied maakt ook van mij een kleine trommelaar. Ook ik heb geen 
goud, wierook en mirre om het Kind aan te bieden. Ook ik sta met lege 
handen. Zijn wij niet allen kleine trommelaars in het koor van engelen? 
Ik wens het u allen van harte toe.  
Mede namens pastoor Tjitze Tjepkema, wens ik u en onze parochie 
een Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. 
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