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Voorwoord

Aan de totstandkoming van dit boek is vijf en een half jaar gewerkt. Mijn keuze voor
het verrichten van dit meerjarenonderzoek kwam voor een groot deel voort uit mijn
positieve houding tegenover het carnaval als levend volksfeest. Met de Limburgse
vastenavond ben ik opgegroeid. Dit feest heb ik leren kennen als een drie dagen
durend zang- en dansfestijn met vrienden waarover op aswoensdag, hees gezongen
en met spierpijn, niet meer gepraat wordt tot de volgende carnavalsdagen. De afgelopen jaren ben ik op een totaal andere manier bezig geweest met het carnaval door te
lezen en schrijven over het feest, lezingen te houden, gesprekken te voeren met direct
betrokkenen en carnavalsevenementen vast te leggen op schrift en op dia's. Daarbij is
een wereld, die ik dacht te kennen, voor mij opengegaan. Het carnaval in Limburg
met zijn provinciale en lokale verenigingen en instellingen heeft vorm gekregen in
mensen van vlees en bloed met hun individuele verwachtingen, behoeften en zinduiding van het feest. Voor mij heeft het feest in de afgelopen onderzoeksperiode aan
waarde gewonnen en ik zie ernaar uit om tijdens de carnavalsdagen van 1995 eindelijk weer als één van de velen onder te gaan in de feestvierende massa, dit keer zonder
fototoestel en schrijfblok.
De ruimte die ik als wetenschapster kreeg in de Limburgse carnavalswereld is van
grote invloed geweest op de voortgang van het onderzoek en op de resultaten. Het
carnaval als onderwerp van een wetenschappelijke studie is voor menig carnavalsvierder een contradictio in terminis: het gevoel staat dan tegenover het verstand, de
feestroes tegenover de nuchterheid en de chaos tegenover de logica. Ik ben veel dank
verschuldigd aan al diegenen die mij toegang verschaften tot hun carnavalswereld.
De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg stelde zijn archief zonder voorwaarden open voor mijn onderzoek. En Fons Neu gaf mij vlak voor zijn dood toestemming tot inzage in zijn privé-archief van de Narrenuniversiteit Limburg. De geïnterviewde mensen spraken openhartig over `hun' carnaval en de vele vierders in Roermond en Simpelveld namen mij tijdens mijn participerende observatie in hun gemeente op in hun feestviering. Enkele personen wil ik op deze plaats bij naam noemen. In
de carnavalsvereniging van de binnenstad van Roermond, D'n Uul, hebben drie
mannen zich extra ingezet voor het welslagen van mijn onderzoek: Ton Spatjens die
mij in de carnavalsseizoenen 1989/90 en 1990/91 introduceerde in de eigen wereld
van de carnavalsviering van D'n Uul, Thei Kohl die mij door zijn kennis van de

xi

geschiedenis van D'n Uul veel achtergrondinformatie gaf, en René Imkamp die als
voorzitter en Vorst van D'n Uul het belang van een wetenschappelijk onderzoek naar
zijn vereniging inzag en alle medewerking toezegde. Thei Kohl en René Imkamp waren ook bereid om het hoofdstuk over hun carnavalsvereniging D'n Uul kritisch te
becommentariëren. In de dorpskern van Simpelveld is de secretaris en archivaris van
de carnavalsvereniging Woeësj-joepe voor mij van onschatbare waarde geweest. Door
zijn niet aflatende ijver om de geschiedenis van zijn vereniging in een door hem
aangelegd archief vast te leggen kon ik beschikken over een goed toegankelijk verenigingsarchief. Daarnaast was hij te allen tijde bereid om informatie te verstrekken.
Tijdens de voortgang van het onderzoek heb ik ook de nodige ondersteuning
gehad uit de wetenschappelijke wereld. Mijn promotoren Willem Frijhoff en Paul
Post hebben mij door hun positieve houding het vertrouwen gegeven in de goede
afloop van het onderzoek, met name in de laatste en moeilijkste fase van het schrijven van dit boek. Hun betrokkenheid bij het onderzoek en bij mij als persoon uitte
zich onder meer in hun uitgebreide commentaren op eerdere versies van het manuscript en hun directe bereikbaarheid op de voor mij zogenoemde kritieke momenten
in de afronding van het boek. Veel profijt heb ik gehad van de samenwerking met Jos
Pieper, die zijn inbreng niet beperkte tot de taak waarvoor hij was aangesteld: de
verwerking van de vragenlijst- en diepte-interviewgegevens. Hij heeft tot het allerlaatste
moment meegedacht over de interpretatie van het statistisch materiaal en gefungeerd
als een klankbord. Onder mijn collega's op de Afdeling Volkskunde van het P.J.
Meertens-Instituut heb ik Herman Roodenburg bereid gevonden om het inleidende
hoofdstuk en de samenvatting van kritische aantekeningen te voorzien. Op het
snijvlak van de carnavalswereld en de wetenschap heeft mijn vader Hans Wijers als
carnavalist en als socioloog tijdens de hele onderzoeksperiode gefunctioneerd als een
kritische meelezer en een verzamelaar van informatie. De laatste bijdragen aan de
totstandkoming van een publicabel manuscript zijn geleverd door mijn zus Mariëlle
Dortant-Wijers, die als neerlandica in zeer korte tijd het hele manuscript op stijl en
spelling heeft doorgelezen, en Ineke Meijer, die de dikke stapel papier van een mooie
lay-out voorzag. Rest mij nog een woord van dank aan Henk Lebesque, die pro Deo
de voorkant van dit boek ontworp.
Het schrijven van deze dissertatie is een intensieve en eenzame activiteit geweest
die veel gevraagd heeft van mijn partner en onze kinderen. De meeste weekends van
het afgelopen jaar hebben zij zonder mij doorgebracht. Ik ben Tessa en Sander
dankbaar voor het gemak waarmee ze mijn langdurige verblijf achter de computer op
zolder accepteerden. Zij hebben het me niet moeilijk gemaakt door schuldgevoelensoproepende vragen over mijn afwezigheid. Hoe belangrijk het is om een partner te
hebben die je werk respecteert, die een rotsvast vertrouwen heeft in het eindproduct,
die met de grootste vanzelfsprekendheid in de weekends de zorg voor de kinderen
alleen draagt en die de wisselende stemmingen in de schrijffase accepteert, heb ik aan
den lijve ervaren. Niek de Grunt heeft voor mij alle mogelijke ruimte gecreëerd die
nodig was om dit boek binnen de gestelde termijn af te ronden. Aan hem draag ik dit
boek op: `een Hollandse vastelaovesgek'.

Carla Wijers, november 1994
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1
Inleiding

Wanneer mensen gevraagd wordt naar hun mening over het carnaval, volgen de
meest uiteenlopende antwoorden, variërend van zeer positief tot negatief. Het carnaval kent enthousiaste liefhebbers en fervente tegenstanders. Waardeoordelen en vooroordelen hebben vaak de overhand in de aandacht, die aan het feest wordt besteed.
In positieve bewoordingen wordt het carnaval getypeerd als een verbroederingsfeest,
een eeuwenoud traditioneel volksfeest en het feest van de omgekeerde wereld. Ook
de negatieve associaties zijn thans algemeen bekend: hét feest van de drank, dé
gelegenheid om te doen wat het daglicht niet verdraagt en een volledig op de commercie ingesteld feest. De verstrengeling van mythevorming en individuele bevindingen neemt een belangrijke plaats in de reconstructie van zowel de historische als
de thans bestaande carnavalsviering in. Verwijzingen naar historisch gegroeide tradities lijken aan de ene kant te dienen als legitimatie van zijn bestaansrecht, anderzijds
wordt het verleden gebruikt als een bewijs voor de altijd al bestaande `zuip- en
braspartijen' van de middeleeuwen tot op de dag van vandaag. De zogenaamde
buitenstaanders wordt verweten dat ze het `echte' carnaval niet kennen en het ook
niet kunnen vieren. Vierders krijgen te horen dat zij hun ogen sluiten voor de vele
uitwassen en van een gewoon drankfestijn een uitzonderlijk cultureel verschijnsel
willen maken. Door het ontbreken van een genuanceerd aanbod aan kennis lijkt
iedereen zich in discussies over het carnaval expert te voelen op dit feestterrein. De
beeldvorming van het feest krijgt daardoor een ietwat statisch karakter.
In dit boek is het carnaval onderwerp van een wetenschappelijke studie. De
relevantie van dit onderzoek kan in algemene termen geformuleerd worden als een
bijdrage aan de presentatie van empirisch onderbouwde gegevens over het feest. De
groeiende populariteit van het carnaval in de naoorlogse decennia dient daarin als
een extra stimulans. Vooralsnog is er geen onderzoek verricht naar de factoren, die
van invloed zijn op de verspreiding van het carnaval na 1945 van de zuidelijke
provincies over heel Nederland.' In enkele studies wordt het carnaval wel geplaatst in
de context van bredere maatschappelijke ontwikkelingen zoals een gesignaleerde
eenwording van Nederland op tal van terreinen en de opbloei van het feestvieren in
het algemeen. Zo beschrijven de sociaal-geografen H. Knippenberg en B. de Pater
een algemene maatschappelijke ontwikkeling vanaf het begin van de vorige eeuw, die
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tendeert naar een steeds hechtere eenheid van Nederland op tal van terreinen. Op
cultureel gebied krijgt deze gesignaleerde eenwording onder meer gestalte in ofwel
het verdwijnen van elementen van regionale culturen Ofwel hun opname in de
nationale cultuur. Het carnaval duiden zij als een voorbeeld van de laatste variant. 2
Endecultr-aopgJ.Bisevnctardjenzvtig
heropleving van traditionele feesten en rituelen en de introductie van nieuwe. Deze
nieuwe festiviteiten kennen veelal een geconstrueerde historische dimensie.' Als verklaring voor de toenemende populariteit van feestvieren wordt vaak verwezen naar
maatschappelijke processen van modernisering, individualisering, democratisering,
ontzuiling, schaalvergroting en professionalisering.' De activiteiten van individuen
of groepen mensen en de functie die het carnaval voor hen heeft, raken in dergelijke
breed opgezette theoretische concepten ondersneeuwd. Dit niet in de laatste plaats
omdat empirische studies, die aan deze concepten getoetst kunnen worden, in Nederland slechts in beperkte mate voorhanden zijn. De onderhavige carnavalsstudie
wil een bijdrage leveren aan het opvullen van deze lacune.
1.1 De plaats van het onderzoek in het wetenschappelijk debat
Het wetenschappelijk debat over het carnaval kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan invalshoeken en zwaartepunten op tal van wetenschapsterreinen. Zo
wordt het feest onder meer benaderd als een ritueel, neemt het een plaats in binnen
het wetenschappelijk debat over inversie-rituelen of wordt het beschouwd als een
voorbeeld van tegencultuur of groepscultuur. Kernbegrippen in deze benaderingen
zijn: inversie, communitas, identiteit.' Ook in de groeiende belangstelling binnen de
cultuurwetenschappen voor rituelen als heuristische ingang voor cultuuranalyse krijgt
het carnaval een plaats. 6 En historische en antropologische studies leveren een bijdrage aan het carnavalsonderzoek in de tijd en in de ruimte. Aan het brede scala van
carnavalsstudies wordt door het hier gepresenteerde onderzoek een volkskundige
benadering toegevoegd. Zowel historiografisch als methodologisch neemt deze
carnavalsstudie een plaats in binnen de volkskundige onderzoekstraditie. Dat wil
zeggen: zowel het onderzoeksterrein als de vraagstelling en de gehanteerde methoden
sluiten nauw aan bij de vakinhoudelijke ontwikkeling van de volkskunde in Nederland sinds het midden van de jaren zeventig. Zo neemt het onderzoeksonderwerp,
het carnaval, een vaste plaats in binnen de zogenoemde `volkskundige canon' die
ook, weliswaar met varianten, internationaal wordt aangehouden. Het onderzoek
betreft een concreet cultuurverschijnsel, waarbij het accent meer ligt op de structuur
dan op het incident, meer op de groep dan op het individu, en meer op ontwikkelingen dan op continuïteit. De vraagstelling sluit aan bij de aandacht die in het moderne volkskundig onderzoek wordt gericht op de functie en betekenis van culturele
verschijnselen in hun maatschappelijke context. De volkskunde heeft geen eigen
methode. Methodologisch profileert zij zich als een multidisciplinaire wetenschap.
Vanuit de vaktraditie bestaan wel eigen perspectieven en accenten, zoals bijvoorbeeld
het vergelijkend onderzoeksperspectief en het werken met netwerken van inforrnan-
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ten, schriftelijke vragenlijsten en diverse vormen van veldwerk. In het recente verleden zijn naast het vragenlijstmateriaal in toenemende mate andere bronnen geraadpleegd, zoals kranten, boedelinventarissen, verenigingsarchieven en sociaal-wetenschappelijke peilingen. In deze carnavalsstudie zijn bovengenoemde elementen terug
te vinden (zie subparagraaf 1.2.3 met betrekking tot de onderzoeksopzet en paragraaf
1.3 met betrekking tot de methode en de bronnen) . 7
Mijn onderzoeksaanpak is een combinatie van een historische en een sociaalwetenschappelijke peiling. Daarbij is niet op voorhand uitgegaan van theoretische
modellen en concepten. Inspelend op het eerder al gesignaleerde gebrek aan detailstudies met betrekking tot het carnaval in Nederland is gekozen voor een degelijke,
empirische case-studie waar op termijn gangbare theorieën aan kunnen worden
getoetst. Hoewel de onderzoekster niet zo naïef is te menen dat empirisch onderzoek
zich aan theorievorming zou onttrekken, heeft zij bewust gekozen voor een lage
investering in theoretische verklaringsmodellen. Daarentegen is een relatief zwaar
accent gelegd op de methodologische verantwoording van de materiaalverzameling
en -verwerking. Bij wijze van perspectief zullen in de slotbeschouwing wel enkele
onderzoeksresultaten worden geconfronteerd met het bestaande `communieas'-begrip van de sociaal-antropoloog V. Turner en het `Moratorium des Alltags'-concept
van de filosoof O. Marquard. 9
De onderhavige studie is gericht op een strikt omschreven casus: het carnaval in
de provincie Limburg in een relatief homogene periode (1945-1992). De gehanteerde wetenschappelijke literatuur is toegespitst op het carnaval in één gebied (het
Maas-Rijn-gebied) in de contemporaine tijd. Vooral omdat het Limburgse georganiseerde carnaval een sterke verwantschap vertoont met de Duitse carnavalsviering,
neemt de Duitse literatuur over het carnaval een grote plaats in dit onderzoek in. De
historisch-functionele benadering en de meer antropologisch geïnspireerde vraagstelling naar de vorm en betekenis van het carnaval zijn daarin richtinggevend geweest.
Een belangrijke impuls voor de historisch-functionele onderzoeksbenadering vormen de studies van de Tiibinger Arbeitskreis fiir Fastnachtsforschung, die in 1961 is
opgericht. Het door de `Tiibingers' verrichte onderzoek kenmerkt zich onder meer
door thematisch opgezette studies die het lokale niveau overstijgen en door zijn
multi-disciplinair karakter, dat empirisch sociaal-wetenschappelijk gericht is. 10 Een
toonaangevende volkskundige in de historisch-functionele interpretatie van carnavalsgebruiken is H. Moser, die midden jaren vijftig al zijn kritiek formuleerde op de
monocausale continuïteitstheorie die in die jaren een grote plaats in het carnavalsonderzoek innam." Een kritische reflectie op theorieën over de oorsprong van het
carnaval en met name de veronderstelde continuïteit van gebruiken is in de volgende
decennia uitgegroeid tot een regelmatig terugkerend onderwerp van discussies. 12 In
de jaren tachtig ontspint zich een discussie over de verschillende visies in het carnavalsonderzoek, waarin de volkskundigen H. Moser en zijn naamgenoot D.R. Moser een
hoofdrol spelen.' 3 De laatste zoekt de wortels van de hedendaagse carnavalsgebruiken,
symbolen, allegorieën en carnavalsfiguren (zoals de nar) in de vastenavondviering in
de middeleeuwen, die in zijn visie sterk geworteld was in het christendom." In deze
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benadering kent D.R. Moser aan de katholieke Kerk in de middeleeuwen een actief
stimulerende rol toe in de carnavalsviering. In de verbeelding van het zondige aardse
rijk in het carnaval had het feest een opvoedende functie voor de `gewone gelovigen'.
H. Moser distantieert zich van deze theorie en stelt er een sociaal-historische benadering tegenover, die onder andere de vaak jonge ontstaansgeschiedenis van carnavalsgebruiken aan het licht brengt. 15
Naast de (vernieuwde) onderzoeksbenadering zoals deze wordt toegepast in
Tibingen sluit de onderhavige carnavalsstudie aan bij de groeiende wetenschapppelijke
belangstelling voor de vorm en betekenis van het carnaval in de twintigste eeuw. Het
onderzoek dat onder leiding van H. Schwedt vanaf midden jaren zeventig wordt
verricht naar het Mainzer carnaval, mag als baanbrekend en stimulerend voor de
verdere ontwikkeling van het carnavalsonderzoek worden geduid. In samenwerking
met een groep studenten entameerde hij een groots opgezet onderzoek, gericht op
een diversiteit van deelterreinen met betrekking tot het carnaval in deze stad.' 6 Ook
de gehanteerde methoden kenmerken zich door diversiteit. Naast een kwantitatieve
benadering (een vragenlijst die is rondgestuurd aan een representatief deel van de
lokale bevolking) is gebruik gemaakt van kwalitatieve gegevens verkregen uit interviews, archiefmateriaal en kranten. Ook veldwerk is in het onderzoek betrokken. Dit
onderzoeksinitiatief heeft enkele proefschriften tot gevolg gehad, waarin subterreinen
van het carnaval in Mainz zijn uitgediept.''
Het naoorlogse carnavalsonderzoek in Duitsland biedt een breed scala aan empirische gegevens en wetenschapstheoretische uitgangspunten. Deze vinden hun weerslag in beschrijvende studies (veelal lokaal georiënteerd), fotoboeken, populair-wetenschappelijke werken, proefschriften en bundels waarin theoretische en methodische aspecten centraal staan. De ontwikkeling die de volkskunde als wetenschappelijke discipline in de laatste decennia heeft doorgemaakt, vindt haar weerslag in
veranderde inzichten, concepties en methodieken. Een multi-disciplinaire benadering van het carnaval waarbij het onderzoek zich begeeft op het snijvlak van de
geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen, kent een groeiend draagvlak. Daarnaast tekent zich een ontwikkeling af, waarin gegevens uit exemplarische carnavalsstudies worden ingepast in een breder feestonderzoek om zodoende te komen tot een
meer algemene typologie van de plaats en betekenis van feesten in hun maatschappelijke context. 18 Het carnavalsonderzoek verwerft, in het verlengde van dit proces, een
plaats binnen het cultureel-wetenschappelijk onderzoek naar het dagelijks leven,
waar thema's als vrije tijd en feesten een onderdeel van uitmaken.' 9
De stand van het carnavalsonderzoek in Nederland steekt pover af bij de talrijke
publicaties in Duitsland. 20 Onderzoeksgegevens over het naoorlogse carnaval in Nederland zijn met name te vinden in artikelen. 21 De voor Duitsland geschetste ontwikkeling in het carnavalsonderzoek heeft ook in Nederland plaatsgevonden. Vanaf circa
het midden van de jaren zeventig verschuift het aandachtsveld van de oorsprong van
het carnaval naar de sociale functie van het feest. De socioloog Th. Fransen gaf hier
in 1960 in zijn doctoraalscriptie over het carnaval in Limburg al een eerste aanzet

4

Hoofdstuk 1

toe. 22 In het laatste decennnium is sprake van een groeiende belangstelling voor
volkskundige thema's, waaronder feesten. Vanuit verschillende wetenschappelijke
disciplines worden initiatieven genomen tot onderzoek. Het aantal publicaties waarin
het carnaval centraal staat, groeit. Aan de hand van sociologische en antropologische
concepten wordt het feest in een maatschappelijke context geplaatst en geduid in
termen van een ontspanningsmechanisme, een sociale veiligheidsklep, een compensatie voor de naoorlogse processen van schaalvergroting en rationalisering of een
middel om de geloofwaardigheid van een maatschappelijk stelsel te toetsen. 23 De
motivatie voor het handelen van carnavalsorganisatoren wordt in enkele studies
teruggevoerd op een concurrentie om de macht, maatschappelijk aanzien en zakelijk
voordeel. 24 Over de functie van het carnaval voor de vierders wordt veelal in algemene termen als uitlaatklep, ontspanning en saamhorigheid gesproken bij gebrek
aan verricht onderzoek. Slechts één studie resulteerde aan de hand van een vragenlijst
in empirische gegevens over de deelname van carnavalsvierders, de houdingen van
verschillende sociale groepen en een profiel van de vierders. Het betreft een lokaal
onderzoek in Venlo, uitgevoerd door Th. Fransen. 25
De onderhavige carnavalsstudie neemt een plaats in binnen de context van onderzoeken naar de functie van het carnaval. In het laatste decennium zijn twee Nederlandse
carnavalsstudies vermeldenswaardig om te komen tot een heldere formulering van de
plaatsbepaling van mijn onderzoek. Het betreft een doctoraalscriptie van K. Zegers
binnen de wetenschappelijke discipline van de cultuur- en godsdienstpsychologie en
een sociologisch proefschrift van M. Verpalen. 26 Beide onderzoeken zijn lokale studies, waarin het nodige materiaal verzameld is door middel van archiefonderzoek,
interviews en participerende observatie. Centraal staat de functie van het carnaval in
de plaatselijke gemeenschap, respectievelijk in het Noordbrabantse dorp Heesch en
in de stad Bergen op Zoom. Kernbegrippen in beide studies zijn het eenheidsideaal,
de saamhorigheid en de vorming van een identiteit. Zegers beschrijft de functie van
het carnaval in termen van een versterking van de identiteit van de verschillende
sociale groeperingen in de lokale gemeenschap. De plaatselijke carnavalsorganisaties
vormen haar onderzoeksgroep. De door Verpalen geformuleerde conclusie overstijgt
nauwelijks het empirisch materiaal, waardoor het onderzoek weinig toevoegt aan de
stereotiepe opvatting over het carnaval als een lokaal verbroederingsfeest waar `vreemdelingen' niet gewenst zijn. Het begrip `bevolking' krijgt in zijn studie gestalte in twee
carnavalsgroepen: de Stichting Vastenavend en de carnavalswagenbouwers. Beide
studies overstijgen de dorps-/stadsgrenzen niet.
De door Zegers en Verpalen gehanteerde kernbegrippen zijn ook centrale items
in mijn onderzoek naar de verschijningsvorm en de functie van het carnaval. De
bijdrage die door deze studie wordt geleverd aan het Nederlandse carnavalsonderzoek
is gelegen in de gelaagdheid van de onderzochte groep. De studie beperkt zich niet
tot één plaats, maar wil inzicht verschaffen in de verscheidenheid van de viering in
een stad en een dorp, geplaatst tegen de achtergrond van ontwikkelingen op provinciaal niveau. Binnen de groep carnavalsvierders wordt een onderscheid gemaakt naar
de soorten bijdragen die zij leveren aan het feest, naar mannen en vrouwen, ouderen
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en jongeren, georganiseerde en niet-georganiseerde vierders. Op deze wijze is getracht een meer genuanceerd beeld te schetsen van de verschijningsvorm en de
functie van het carnavalsfeest in de naoorlogse Limburgse samenleving.
1.2

Introductie v an het onderzoek

In de onderzoeksopzet stonden van meet af aan twee uitgangspunten centraal. Het
eerste betreft de keuze voor lokaal onderzoek in een bredere context van het carnaval
in Limburg, waardoor de wisselwerking tussen ontwikkelingen op provinciaal en
lokaal niveau een plaats krijgt in het onderzoek. Een historische schets van het
naoorlogse carnaval in Limburg biedt de nodige contextgegevens voor de plaatsbepaling van lokaal onderzoek. De lokale studies bieden op hun beurt ruimte voor de
exploratie van activiteiten, ideeën en initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking.
Mensen worden daardoor niet alleen als lijdend voorwerp benaderd (receptie), maar
ook als onderwerp van handeling (initiatie f) . Concreet toegesneden op het terrein
van het carnaval betekent dit, dat met het vergrootglas gericht op de verschijningsvorm en de functie van het feest in een tweetal gemeenten de stem van de
carnavalsvierders gehoord wordt, zonder dat deze a priori als een afgeleide van processen in een bredere context wordt beschouwd. Daarnaast wordt recht gedaan aan
het `specifiek eigene' van de carnavalsviering in elke gemeente. Algemene opmerkingen over het feest in Limburg zijn weliswaar te maken, de carnavalsviering komt tot
leven in de beschrijving en de analyse van de lokale activiteiten en rituelen.
Het tweede uitgangspunt betreft de keuze voor een gelaagde onderzoeksgroep om
zodoende inzicht te krijgen in de diversiteit van de leefwereld van de deelnemers aan
het carnaval. Als overkoepelende term voor de totale onderzoeksgroep wordt in deze
studie het begrip `carnavalist' geïntroduceerd, daarmee verwijzend naar de actieve
deelname van deze groep aan het feest. Op grond van het karakter van de bijdragen
die de verschillende mensen leveren, is de groep carnavalisten opgedeeld in drie
subgroepen. Een eerste groep van carnavalisten kan geduid worden als de `carnavalsideologen' of de koersbepalers. Deze mensen drukken een belangrijk stempel op de
vigerende denkbeelden over het carnaval. Via de media, lezingen en carnavalsevenementen maken zij hun ideeën over het feest kenbaar. In hun werkzaamheden
richten zij zich onder meer op de instandhouding van bepaalde facetten van het feest.
Ook kunnen zij fungeren als trendzetters voor vernieuwingen, als koersbepalers voor
de toekomstige ontwikkeling. Als zij in het georganiseerde carnaval een plaats innemen, dan is dat veelal in regionale en provinciale overkoepelende carnavalsinstellingen.
De tweede groep wordt gevormd door de organisatoren van carnavalsverenigingen
op lokaal niveau. Hun werkzaamheden zijn primair gericht op het, in verenigingsverband, ieder jaar weer ten tonele voeren van een goede carnavalsviering van elf
november tot aswoensdag. De laatste groep carnavalisten bestaat uit de al dan niet
georganiseerde vierders die onderduiken in het feest met of zonder kennis van en
interesse voor bestaande opvattingen over het carnaval. Voor hen staat het feestvieren voorop. Deze groep is in aantal het grootste, in wetenschappelijk onderzoek tot
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nu toe echter het meest onderbelicht. In deze studie is deze groep expliciet in het
onderzoek opgenomen.
De term carnaval is een overkoepelend begrip, waaronder een grote verscheidenheid in verschijningsvormen en inhoud schuilgaat. Alleen al het tijdstip van de
viering is een minder uniform gegeven dan in eerste instantie wellicht wordt gedacht.
Zo spreekt men in Nederland van een carnavalsseizoen, dat aanvangt op elf november en eindigt op aswoensdag. In België is het carnavalsseizoen langer dan in Nederland, getuige halfvastenvieringen en carnavalsfeesten op de zondag na aswoensdag.
In de Zwitserse stad Bazel viert men carnaval in het weekend na aswoensdag. En op
Malta is de naoorlogse carnavalsviering zelfs volledig losgekoppeld van de traditionele carnavalsdagen vóór aswoensdag en vindt plaats in de tweede week van mei. 27
Metbrkingodvschj rmandevigko nderlig
vergelijking van de twee zuidelijke provincies in Nederland, Noord-Brabant en Limburg, in een eerste globale verkenning ook duidelijke verschillen naar voren. Zo
nemen veel Brabantse gemeenten tijdens de carnavalsdagen een carnavalsnaam aan:
Den Bosch wordt Oeteldonk, Bergen op Zoom verandert in Krabbegat en Breda
heet Kielegat. In Limburg komen deze naamsveranderingen slechts bij uitzondering
voor. Een Prins Carnaval is weliswaar een algemeen verschijnsel, maar de invulling
van deze carnavaleske functie is niet uniform. In Limburg kan deze functie slechts
één seizoen door dezelfde persoon bekleed worden. Deze éénseizoensprinsen hebben
dan ook vooral een representatieve taakstelling. In Brabant kan deze schertsfiguur
jarenlang door dezelfde persoon vertolkt worden, waardoor hij ook meer invloed in
de carnavalsorganisatie kan uitoefenen. Worden de Prinsen in Limburg bijgestaan
door een Raad van Elf, in Noord-Brabant luisteren vergelijkbare groepen naar namen als Toere Parlement' (Den Bosch) of de `Leutige Ploeg' (Bergen op Zoom) .
De diversiteit in het naoorlogse carnaval, gecombineerd met de korte onderzoeksperiode die mij ter beschikking stond, noodzaakte tot een geografische afbakening
van het onderzoeksterrein. Gekozen is voor de provincie Limburg. Met betrekking
tot de carnavalsviering is hier sprake van een globale uniformiteit, zowel in de
organisatie van de viering en de kernelementen waaruit deze is opgebouwd als in de
sociaal-culturele context waarbinnen het feest plaatsvindt.
1.2.1 Limburg als onderzoeksgebied

Aan de keuze voor de provincie Limburg ligt een drietal beweegredenen ten grondslag, wat direct verband houdt met respectievelijk het wordingsproces van de provincie als eenheid, de geschiedenis van het georganiseerde carnaval en mijn persoonlijke
betrokkenheid als onderzoekster bij deze provincie. De staatkundige eenheid van de
provincie Limburg heeft een relatief jonge geschiedenis. De territoriale versplintering, de opeenvolgende grenscorrecties en de verschuivingen in de souvereiniteitsrechten zijn kenmerkend voor de geschiedenis van de gebieden, die thans de Nederlandse
provincie Limburg vormen. Eerst in 1839 kreeg Nederlands-Limburg, na de afscheiding van het huidige Belgisch-Limburg, haar thans bestaande staatkundige gren-
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zen.28 Als gevolg van de politiek-bestuurlijke opdeling van Limburg tot midden
negentiende eeuw, is de ontwikkeling van een provinciaal gemeenschapsgevoel laat
op gang gekomen. Regionale banden werden vaak sterker gevoeld dan de provinciale. Tot op de dag van vandaag werkt de historisch gegroeide regionale verscheidenheid door op een aantal terreinen van het dagelijks leven. Deze komt wellicht het
meest sprekend tot uitdrukking in de taalgrenzen van de verschillende Limburgse
dialecten, die dwars door de provincie lopen: het Kerkraadse dialect is niet te vergelijken met het Venlose en het Maastrichts kent een ander vocabulaire dan het
Roermonds. In de perceptie van menig Limburger bestaat zijn provincie uit drie
regio's, te weten Zuid-, Midden-, en Noord-Limburg, die ieder hun eigen karakteristieken vertonen. Mede gestimuleerd door het centralisatieproces waarin het westen
van Nederland een toonaangevende positie verwierf, is in Limburg als staatkundige
eenheid vanaf het begin van de twintigste eeuw een provinciaal eenheidsgevoel tot
ontwikkeling gekomen, dat zich met name richt tegen de Randstad. In de Deelnota
uit
Volkscultuur en volkskunde van de Cultuurnota van de Culturele Raad Limburg
1976 kwam de accentuering van de eenheid van Limburg expliciet aan de orde:
"En al moge worden geconstateerd, dat er opmerkelijke verschillen zijn in het volksculturele leven in Noord- Midden- en Zuid-Limburg, dat er diversiteit bestaat in de
volksaard in deze gebieden, bij serieuze bestudering moet evenzeer worden vastgesteld
dat
ac d niet
evan
k
wezenlijke
wezenlijke
alleen
aardzijn
zijn en maar
dat eigenlijk
kan
al die verschillen
g ^
worden gesproken van een diversiteit in accenten ...". 29

Volgens de Culturele Raad was de eenheid en de eigen identiteit van de Limburgse
bevolkingsgroep als geheel groter dan de onderlinge verscheidenheid.
In het wordingsproces van de provincie Limburg als eenheid lijkt het zich gezamenlijk afzetten tegen `buitenstaanders', in casu de `Hollander', een gemeenschapsvormend element te zijn. Binnen deze context neemt het carnaval een plaats in.
Stereotiepe opvattingen over de worteling van het feest in het sociaal-culturele leven
van de Limburgers (het zit de inwoners van deze provincie in het bloed, rond de
carnavalsdagen krijgen ze de carnavalskriebels en vervolgens gooien zij zich volledig
in de `bonte storm' van de viering) zijn algemeen bekend. De verstrengeling van
mythevorming en individuele bevindingen treedt hier duidelijk aan de oppervlakte.
In het kader van deze studie is niet zozeer de nogal retorische vraag naar de discrepantie tussen deze denkbeelden en de praktijksituatie van belang, als wel de functie
die dit ideeëngoed heeft in de carnavalsviering in het bijzonder en in Limburg in het
algemeen.
In gesprekken met carnavalsorganisatoren alsmede in het schriftelijke bronnenmateriaal dat voor deze studie is geraadpleegd, wordt de gepercipieerde relatie tussen
het carnaval en Limburg regelmatig verwoord met het begrip `volkscultuur': carnaval
is een onderdeel van de Limburgse volkscultuur. Dit sociaal-wetenschappelijke begrip is, in relatie met het begrip elitecultuur, in het laatste decennium onderwerp van
discussie geweest. Hierin stond de normatieve en groepsspecifieke betekenis die aan
beide begrippen werd toegekend centraal. R. Muchembled schetste in 1978 de
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relatie tussen de vroegmoderne elite- en volkscultuur als een eenzijdig vanuit de
elitecultuur optredend acculturatieproces, een beschavingsoffensief. Het debat dat
hierop volgde, spitste zich toe op de vraag of de scheiding tussen elite- en volkscultuur parallel liep aan de scheiding tussen sociale categorieën. Ook stond de mogelijke verwaarlozing van verschillende betekenissen van identieke cultuurvormen bij
onderscheiden sociale groepen ter discussie. Peter Burke gaf in een eveneens in 1978
verschenen boek reeds een meer genuanceerd beeld van de relatie tussen beide begrippen. Ondanks de door hem gesignaleerde versluierende connotaties rond begrippen als `volk' en `volkscultuur', was hij voorstander van een handhaving van deze
begrippen. Anderen stelden zich op het standpunt dat deze begrippen, die volgens
hen meer verwarring dan duidelijkheid scheppen, wellicht beter vervangen kunnen
worden. 30
In deze carnavalsstudie wordt het begrip `volkscultuur' als een hermeneutisch
begrip gehanteerd in de betekenis van `alledaagse cultuur', de algemene grondslag
van het dagelijks leven van zo breed mogelijke bevolkingsgroepen. De polaire tegenstelling elite- en volkscultuur wordt nadrukkelijk afgewezen. 3 ' Carnavalisten gebruiken de term `volkscultuur', doordacht dan wel onberedeneerd. De analyse van de
betekenis van zo'n begrip kan bijdragen tot een beter inzicht in hun functiewaardering
van het carnaval. De toeëigening en transformatie van de betekenis van aangeboden
waarden is in deze context een centraal aandachtspunt. 32 De Alltagshistoriker' A.
Liidtke introduceerde in dit verband het begrip `Eigensinn'. Mensen aanvaarden niet
passief ideeën en voorschriften, maar proberen deze zo mogelijk aan te passen aan
hun eigen leef- en belangensituatie. Het proces van interactie is voor hem een belangrijk uitgangspunt van onderzoek. 33
Door de plaatsbepaling van het carnaval in een Limburgse (volks)culturele context onderstrepen carnavalisten de verankering van het carnaval in de Limburgse
samenleving. Daarin wordt verwezen naar de historische dimensie van de viering.
Het georganiseerde carnaval met zijn vele carnavalsverenigingen kent in Limburg
een geschiedenis die verder terug gaat dan de periode na de Tweede Wereldoorlog.
Ook al kenden in de vooroorlogse jaren veel gemeenten nog geen eigen carnavalsvereniging, mensen waren wei bekend met het verschijnsel carnaval, vierden het feest in
ongeorganiseerd verband of in naburige plaatsen, of volgden de verboden van de
geestelijke en wereldlijke overheid op lokaal niveau en hielden zich dus bewust
afzijdig van de viering. Een beschrijving van de contemporaine geschiedenis van het
georganiseerde carnaval na 1945 begint in deze provincie dan ook niet op een
nulpunt. Een vóór de oorlog ingezette ontwikkeling wordt na de oorlog opgepakt en
verder uitgebouwd. In Zuid-, Midden- en Noord-Limburg vormen de jaren vijftig
de periode waarin een ware oprichtingsgolf van nieuwe carnavalsverenigingen plaatsvindt: respectievelijk ongeveer 60, 25 en 30 carnavalsverenigingen zien het licht. In
de daaropvolgende decennia zet deze ontwikkeling door. Anno 1992 zijn in Limburg
naar schatting zo'n 300 carnavalsverenigingen werkzaam. 34 In de jaren zestig worden
de lokaal georganiseerde verenigingen nog eens aangevuld met enkele provinciale
carnavalsinstellingen. Deze ontwikkeling impliceert, dat in de hele onderzoeksperiode
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van de onderhavige studie het carnaval een plaats inneemt in de Limburgse samenleving. Door de keuze voor het onderzoeksgebied Limburg kan naar alle redelijkheid
verwacht worden, dat uitgesproken elementen van continuïteit en discontinuïteit in
de verschijningsvorm en functie van het carnaval na 1945 kunnen worden onderscheiden.
Een laatste criterium bij de keuze voor de provincie Limburg is van meer praktische aard en direct gekoppeld aan mijn persoon als onderzoekster. Als Limburgse
heb ik vanaf mijn vroege jeugd het carnaval leren kennen als een feest van `insiders'.
Na een verkennende literatuurstudie aan het begin van mijn onderzoek werd mij
duidelijk, dat deze karakteristiek van het feest ook buiten Limburg opgeld doet. Daar
ik vertrouwd ben met de carnavalsviering in Limburg, ben ik van de veronderstelling
uitgegaan, dat mijn Limburgse afkomst bij een onderzoek naar het carnaval alhier
drempelverlagend zal werken. Het feit dat mensen in hun eigen plaatselijke dialect
tegen mij konden praten, heeft zeker deze functie gehad. De situatie van rond de
eeuwwisseling, toen voor het merendeel van de Limburgers het plaatselijke dialect als
voertaal gold op alle terreinen van de menselijke communicatie, is weliswaar voorbij,
maar tijdens het carnaval leeft het dialectgebruik volop. Mensen die in het dagelijks
leven aanzienlijke maatschappelijke posities bekleden, verzekerden me dat ze zich
beperkt voelden in hun uitdrukkingsvermogen toen ze tijdens door mij afgenomen
interviews in de Nederlandse standaardtaal over het carnaval moesten praten. 35 Uit
het dialect vertaalde woorden en uitdrukkingen verliezen een deel van hun gevoelswaarde; in het Nederlands uitgesproken humoristische zinsneden boeten in aan
humor en woordspelingen missen het beoogde effect. Het dialect blijkt in het carnaval een belangrijke rol te spelen. Dat uitte zich ook in het schriftelijke bronnenmateriaal. De notulen van vergaderingen, briefwisselingen, carnavalskranten en liedjes zijn veelal opgesteld in het plaatselijke dialect. Ook tijdens de carnavalsevenementen
hoort men het Nederlands niet of nauwelijks. Zonder mijn ogen te sluiten voor het
gevaar van subjectiviteit dat uit de persoonlijke betrokkenheid bij een wetenschappelijk te onderzoeken thema voort kan komen, ben ik overtuigd van de meerwaarde die
een dergelijke situatie kan opleveren. Schriftelijk bronnenmateriaal kan meer inzichtelijk en levend worden, als de onderzoeker vertrouwd is met het gebruik van een
bepaalde terminologie en zich kan inleven in de beweegredenen en de leefwereld van
de doelgroepen in het onderzoek. De mogelijkheid dat een beeld van het feest
gereconstrueerd wordt dat ook recht doet aan de beleving van zijn vierders, wordt
door het attenderend vermogen van de persoonlijke betrokkenheid vergroot. Het feit
dat ik in mijn leven evenveel jaren in als buiten Limburg heb gewoond, relativeert
mijn plaats als `insider' met betrekking tot het onderzoeksonderwerp.
1.2.2 Een historische schets van het georganiseerde carnaval in Limburg

De nauwe verwevenheid tussen het carnaval, Limburg en tradities in de beeldvorming over het feest is in het voorafgaande al kort aangestipt en zal in de verschillende
hoofdstukken regelmatig terugkeren als een van de kernargumenten in de betogen
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over de worteling van het feest in deze provincie. Bij de analyse van deze gepercipieerde
relatie gaat het er niet zozeer om te signaleren dat tradities gebruikt worden als wel
om de functie van de verwijzing naar het verleden. In deze subparagraaf wordt op
basis van de beperkte Nederlandse literatuur kort ingegaan op de ontwikkeling van
het georganiseerde carnaval in Limburg vóór 1945. Deze historische schets dient als
plaatsbepaling van het naoorlogse georganiseerde carnaval in een historische context
en als kader waarbinnen naoorlogse carnavalisten zich beroepen op het carnaval als
een traditioneel Limburgs feest.
Het woord carnaval is in Nederland (en Duitsland) van recentere datum dan het
woord vastenavond. Pas in de zeventiende eeuw wordt het feest als carnaval aangeduid. In de middeleeuwen was de gangbare term vastenavond (Fastnacht). 36 Aan de
vastenavond als volksfeest met zijn uitgebreide eet- en drinkfestijnen en ommegangen was in de zestiende eeuw een einde gekomen. In het na de Reformatie overwegend protestantse deel van het huidige Nederland verdween de openbare viering uit
het straatbeeld. En ook in het katholieke zuiden nam de deelname aan het feest af.
De vastenavond ontwikkelde zich van een `volksfeest' naar een `volks feest', daarmee
verwijzend naar de vierders, die steeds meer uitsluitend uit de onderste lagen van de
samenleving kwamen. In de negentiende eeuw kreeg de gegoede burgerij in een
aantal Limburgse steden een hernieuwde interesse in de vastenavond. Initiatieven
vanuit de Duitse gegoede burgerij in Keulen, Aken en Mainz, die resulteerden in de
oprichting van carnavalsverenigingen in respectievelijk 1823, 1829 en 183837 , vonden in het aangrenzende Limburgse gebied navolging. In 1839 zag in Maastricht de
Sociëteit Momus het licht, enkele jaren later gevolgd door de oprichting van de
Sociëteit Jocus in Venlo. Deze sociëteiten namen de organisatie van de lokale carnavalsviering ter hand. De initiatiefnemers, die eveneens uit de gegoede burgerij kwamen38 lieten zich inspireren door voorbeelden uit het Duitse grensland. 39
In de tweede helft van de negentiende eeuw breidde het georganiseerde carnaval
zich geleidelijk uit. Een groeiend aantal sociëteiten nam de organisatie van carnavalsfestiviteiten, zoals bals, toneeluitvoeringen en optochten, op in haar doelstellingen,
zoals De Mirlitophilen in Valkenburg, De Marotte in Sittard, De Flarussen in
Roermond en De Pottentaote in Beek. 40 De Sociëteit Jocus, die al snel na haar
oprichting een zieltogend bestaan leidde, werd heropgericht in 1876. Maar de sociëteiten hadden geen monopoliepositie in de organisatie van het feest. Ook plaatselijke
verenigingen boden hun leden tijdens het carnaval gemaskerde bals aan. Deze ontwikkeling liep parallel aan die in het Duitse grensland, waar naast specifieke carnavalsverenigingen in de negentiende eeuw ook `carnavals-neutrale' verenigingen functioneerden, zoals een zang- of theatervereniging of een rokersclub. 41 Bij de in die tijd
nog zeer onregelmatig trekkende optochten waren deze lokale verenigingen vaak
betrokken. Zo was de drijvende kracht achter de eerste optocht in 1895 in Weert de
Stedelijke Harmonie. En in Heerlerheide namen de leden van de turnvereniging
`Kracht en Vlugheid' het initiatief om een carnavalsoptocht door het dorp te laten
trekken. Dit initiatief leidde vervolgens tot de oprichting van de carnavalsvereniging
Bokkeriejesj in 1898.42 De eerste Carnavalsprinsen deden hun intrede in de viering.
,

Inleiding

11

Van een structurele plaats voor deze carnavalshoogwaardigheidsbekleder was nog
geen sprake. Ook verschenen ze in verschillende hoedanigheden: als Prins van een
vereniging, als optocht-Prins of als `papieren' Prins in een carnavalskrantje. 43
Het georganiseerde carnaval veranderde het karakter van de viering. Het straatcarnaval verplaatste zich veelal naar zalen, waarin de sociale stratificatie van de samenleving doorwerkte: de verschillende sociale groepen vierden carnaval in hun
eigen omgeving. Grote nadruk lag op orde en `gepast' gedrag. Tijdens de georganiseerde gemaskerde bals en de georganiseerde optochten heerste er een grote mate van
controle. De sociëteiten en lokale verenigingen brachten hun waardenpatronen in
het carnaval in. Daarmee nam de ontwikkeling van het georganiseerde carnaval een
plaats in binnen het `beschavingsoffensief van bepaalde groeperingen in de negentiende eeuw tegenover sociaal lager geplaatste bevolkingsgroepen; een offensief dat
op tal van terreinen van het maatschappelijk leven plaatsvond. 44 En dat gold niet
alleen voor Limburg. In een monografie over het carnaval in Parijs tussen 1800 en
1914 komt het verdwijnen van het `volkse carnaval' met diens vele eten, boeren,
winden laten en etaleren van seksualiteit ook naar voren. Ook hier werd in deze
periode plaats ingeruimd voor het georganiseerde carnaval. 45 En in een populair
overzichtswerk van het carnaval in België wordt met betrekking tot het feest in
Belgisch-Limburg eind negentiende eeuw eenzelfde ontwikkeling beschreven, waarbij de auteur in zijn formulering geen afstand lijkt te hebben genomen van de
woordkeuze uit het negentiende eeuwse bronnenmateriaal:
"Met merkbare verbetering van het educatief patroon, werd langzamerhand afgestapt
van het vulgaire vertoon dat verklede dronkaards jaarlijks ten tonele voerden." 46

Het proces van de verdere op- en uitbouw van het georganiseerde carnaval in de
eerste helft van de twintigste eeuw staat in het teken van twee wereldoorlogen en de
sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Limburg. De Eerste Wereldoorlog was, ondanks de neutraliteit van Nederland, een belangrijke factor in de stagnatie
van de ontwikkeling van het georganiseerde carnaval. Het verbod op maskerades en
optochten, dat politiek en moreel werd onderbouwd, werd na 1918 gehandhaafd.
De negatieve houding tegenover de carnavalsviering van lokale wereldlijke en geestelijke autoriteiten uitte zich in verboden waarin het gevaar van de anonimiteit van de
feestviering achter een m as ker toonaangevend was. Immers, door het dragen van een
masker nam de sociale controle op de naleving van maatschappelijke conventies af.
Bovendien interfereerde de rond de eeuwwisseling in Limburg op gang komende
industrialisatie. Werkte midden negentiende eeuw slechts 15 à 16% van de beroepsbevolking in de nijverheid, in 1930 vond 49% in die sector werk. Deze sterke groei
concentreerde zich in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw, met name door
de komst van de mijnbouw, waar 20% van de beroepsbevolking werk vond. 47 De
industrialisatie luidde het begin van een reeks ingrijpende veranderingen in de
Limburgse samenleving in. De nijverheid en de mobiliteit vereisten een nieuwe
infr as tructuur. De Zuidlimburgse mijnbouw trok uit heel Europa veelal jonge mannen naar de Limburgse mijnen, aangetrokken door de relatief hoge lonen. In 1930
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werkten bijna twaalfduizend buitenlanders in de Limburgse mijnen. Huisvestingsproblemen, overmatig alcoholgebruik en een toename van culturele verscheidenheid
dreigden de sociale beheersing van de Limburgse populatie te ondermijnen. Het
aantal niet in Limburg geboren en niet-katholieke mensen steeg. 48 Het was dit
sociaal-economische spanningsveld, waarbinnen de viering van het carnaval als bedreigend en verderfelijk werd geduid.
De veronderstelling dat de mate van sociale beheersing een dominante rol speelde
in de houding die wereldlijke en geestelijke autoriteiten aannamen tegenover het
carnaval wordt ondersteund door de heropleving van het georganiseerde carnaval in
de jaren dertig. Op lokaal niveau toonden individuele wereldlijke en geestelijke
gezagdragers zich in dit decennium bereid om respectievelijk vergunningen te verlenen voor carnavalsactiviteiten in café's en harmoniezalen en om festiviteiten te organiseren in patronaatsgebouwen. Nieuwe comité's en verenigingen werden opgericht
en bestaande verbanden strakker opgezet. 49 Hiervoor kan de volgende verklaring
worden gegeven. Onder invloed van het verzuilingsproces had een institutioneel
katholiek bouwwerk in Limburg vorm gekregen, dat in de jaren dertig zijn voltooiing bereikte. De meeste terreinen van het dagelijks leven van de katholieke Limburgers waren ondergebracht in een katholiek verzorgings- en beheersingssysteem, zo
ook de vrije tijd en feesten. De sociale controle van dit verzuilde bouwwerk vormde
een sluitstuk in het institutionele proces van sociale beheersing. Op lokaal niveau
werkte ook de kleinschaligheid door in de sociale controle. Carnavalisten die zich
inzetten voor de organisatie van de lokale carnavalsviering waren vaak verenigingsmensen die ook actief waren in bijvoorbeeld de harmonie, het zangkoor of het
amateurtoneel. 50 Voor de lokale autoriteiten waren deze mensen geen onbekenden.
Door de onderlinge contacten hadden de eersten een groeiend vertrouwen in de
concretisering van een `goede en gepaste' viering, een doelstelling die de carnavalsorganisatoren zelf hoog in het vaandel droegen. 5 ' De associatie v an het carnavalsfeest
met een tijdelijke normloosheid en onbeheersbare extravagantie verdween geleidelijk
naar de achtergrond ten gunste van het idee, dat het feest een functie kon vervullen
in de promotie van de woonplaats.
In het laatste decennium vóór de Tweede Wereldoorlog werden de eerste stappen
gezet op weg naar de maatschappelijke acceptatie van het carnavalsfeest. Het proces
van incorporatie van het georganiseerde carnaval in de samenleving nam in deze
jaren een aanvang. Lokale verenigingen voor vreemdelingenverkeer namen in de
jaren dertig een opvallende plaats in de stimulans van de organisatie van de carnavalsviering in. Zij presenteerden het feest als een toeristische attractie, waarin de carnavalsoptocht centraal stond. Het bestuur van het `Overkwartier van de Bond voor
Vreemdelingenverkeer in Noord- en Midden-Limburg' riep in 1937 zelfs carnavalsverenigingen en verenigingen voor vreemdelingenverkeer bijeen om gezamenlijk een
reclamecampagne op te zetten voor het Limburgse carnaval buiten Limburg (in de
grensstreek en `boven de grote rivieren'). In december van dat jaar kreeg dit initiatief
een vervolg in het plan om een federatie van carnavalsverenigingen in Limburg op te
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richten. Deze federatie zou zich op de propaganda voor het feest toeleggen. De
Tweede Wereldoorlog blokkeerde de concretisering van dit plan. 52 De openbare
viering lag in de oorlogsjaren stil. Na 1945 zette de ontwikkeling van de op- en
uitbouw van het georganiseerde carnaval zich voort.
1.2.3 De onderzoeksopzet: vraagstelling en uitgangspunten

In deze studie staat de vraag naar de functie van het carnaval voor de carnavalisten
centraal: wat beweegt mensen om deel te nemen aan dit feest, hoe geven zij dat vorm
en op welke wijze verwoorden zij hun betrokkenheid bij de carnavalsviering? Dit
primaire uitgangspunt van onderzoek impliceert een bestudering van het carnaval
`van binnenuit', vanuit de mensen die het feest organiseren en vieren. Kortom: het
betreft hier de direct betrokkenen. Binnen de provincie Limburg richt het onderzoek
zich op drie niveaus, respectievelijk het provinciale, het lokale en het individuele. Op
de verschillende niveaus wordt nagegaan hoe de constructie van de carnavalswereld
plaatsvindt in de organisatie, de rituelen, de beleving van en de denkbeelden over het
feest. De term `wereld' verwijst naar de benadering van het carnaval als een van de
dagelijkse orde afwijkende ordening, die vorm krijgt in de formulering van eigen
gedragsregels, spelregels en (carnavaleske) machtsverhoudingen. De typering van het
carnaval als een eigen wereld komt in georganiseerd verband onder meer tot uitdrukking in de benaming van diverse ambtsbekleders, zoals de Prins en de Raad van Elf
(een soort ministerraad), die in het carnavalsseizoen heersen over hun `carnavalsrijk'.
In hoeverre deze wereld in zijn concrete verschijningsvorm afwijkt van de bestaande
ordening in de samenleving, zal in de presentatie van het onderzoeksmateriaal naar
voren komen.
De bevolking van de carnavalswereld is geen homogene massa. Gelet op het
karakter van de bijdragen die de verschillende mensen leveren aan het feest, is bij
aanvang van het onderzoek een indeling gemaakt in drie groepen carnavalisten: de
`carnavalsideologen', de lokale carnavalsorganisatoren en de vierders. Deze indeling
loopt parallel aan de bovengenoemde drie (provinciale, lokale en individuele)
onderzoeksniveaus. Van een rigide scheiding kan uiteraard geen sprake zijn. De
scheiding is in eerste instantie een analytische, functioneel in de ontrafeling van de
carnavalswereld. Specifieke verschijningsvormen als het kindercarnaval, het carnaval
voor bejaarden en café-verenigingen met hun café-Prinsen zijn van het onderzoek
uitgesloten.
Het moge duidelijk zijn dat dé Limburgse carnavalist niet bestaat. Anders geformuleerd: een objectieve werkelijkheid van het carnaval, laat staan een objectieve
carnavalsbeleving, bestaat niet. Wetenschappers kunnen slechts verbale en rituele
vertogen interpreteren. Het is dan ook de interpretatie van het onderzoeksmateriaal,
die een ordening aanbrengt in de verschillende manieren waarop het carnaval in de
subjectieve beleving gestalte krijgt. Deze structurering in een logisch opgebouwd
verhaal mag niet verward worden met een poging om de stap van subjectiviteit naar
objectiviteit te zetten. De analytische scheiding in drie groepen carnavalisten heeft in
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deze context primair een functie in het verkrijgen van meer inzicht in de diversiteit
van de beleving, de beeldvorming en de zingeving. Met behulp van deze driedeling
wordt gepoogd meer recht te doen aan de verschillende lagen van de (historische)
werkelijkheid, mogelijke dwarsverbanden te leggen en bestaande wisselwerkingen
tussen de verschillende lagen te analyseren.
Het diepte-onderzoek op lokaal niveau heeft plaatsgevonden in twee gemeenten:
Simpelveld, een dorp in Zuid-Limburg, en Roermond, een middelgrote plaats in
Midden-Limburg. Om recht te doen aan de regionale verscheidenheid in Limburg,
die zich ook uit in de carnavalsviering, is in deze studie gekozen voor één gemeente
ten zuiden van de geografische lijn tussen de plaatsen Born en Susteren (ZuidLimburg) en één gemeente ten noorden van deze lijn (Midden- en Noord-Limburg). 53 Een tweede factor die een rol heeft gespeeld in de keuze voor deze gemeenten, is de ouderdom van de georganiseerde carnavalsviering. Deze kan van invloed
zijn op de mate van integratie van het feest in de lokale gemeenschap, de accentuering van rituelen als tradities, en de houding tegenover continuïteit en verandering in
de viering. Het georganiseerde carnaval in Roermond nam een aanvang in de tweede
helft van de negentiende eeuw. In 1936 resulteerden de initiatieven tot oprichting
van een carnavalsvereniging in het Carnavalscomité D'n Uul, dat tot op heden
functioneert onder de naam S j tadsvastelaovesvereniging D'n Uul. Deze vereniging
staat in het diepte-onderzoek in Roermond centraal. De eerste carnavalsvereniging
in Simpelveld werd opgericht in 1949 en kreeg de naam Carnavalsverein Woeësjjoepe.
Naast de geografische ligging van de plaatsen en de ouderdom van het georganiseerde carnaval is de aanduiding van Roermond en Simpelveld als respectievelijk een
middelgrote stad en een dorp van invloed geweest op de keuze. Het verschil tussen
het aantal inwoners op 31 december 1990 in beide gemeenten (Roermond 39.008;
Simpelveld 11.867) geeft een vertekend beeld, omdat het bevolkingsaantal in Simpelveld in 1982 verdubbelde als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Hierdoor
werd de tot dan toe zelfstandige gemeente Bocholtz aan de gemeente Simpelveld
toegevoegd. In de belevingswereld van veel Simpelveldenaren zijn `het oude Simpelveld' en Bocholtz nog steeds twee zelfstandige gemeenten. Bij de keuze voor een stad
en een dorp is van de veronderstelling uitgegaan, dat in een grotere plaats als Roermond in vergelijking met Simpelveld de anonimiteit onder de bevolking groter is
alsook het aanbod van hoog geschoolde en organisatorisch ervaren mensen. Dit kan
zijn weerslag hebben op de gestelde criteria voor en de vormgeving van de feestelijkheden. Een laatste factor die als een ordeningsprincipe door het hele onderzoek
loopt, is de plaatsbepaling van mannen en vrouwen in zowel het georganiseerde
carnaval als in de viering. Een primaire sociale indeling in alle culturen is die naar
geslacht. Op basis van geslacht vindt een sociale en culturele constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid plaats, die vorm krijgt in specifieke gedragsregels voor
mannen en vrouwen. Deze sekse-socialisatie (gender) werkt door in het handelen
van mensen, hun beleving, verwachtingen en hun plaats in de samenleving. De mate
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waarin vrouwen actief participeren in de organisatie van het feest kan dan ook van
invloed zijn op de functie en de verschijningsvorm van de lokale viering. In de
Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul nemen mannen op bestuurlijk niveau een dominante plaats in. De Carnavalsverein Woeësj-joepe kenmerkt zich daarentegen
door een in het georganiseerde carnaval opvallend hoog percentage vrouwelijke bestuursleden van 29,7%. In de verschijningsvorm van het feest in dit dorp valt het
bestaan van een Prinses met een Dames-elvenraad op.
1.3 Methodische aspecten en het bronnenmateriaal
Deze studie naar het naoorlogse carnaval in Limburg begeeft zich op het snijvlak van
verschillende disciplines, met name die van de geschiedwetenschap en de sociale
wetenschappen. Daarmee wordt aangesloten bij recente ontwikkelingen binnen de
wetenschappelijke discipline van de volkskunde in Nederland. 54 De aangewende
onderzoeksmethoden staan in direct verband met het onderzoeksobject en de
onderzoeksvragen. Dit carnavalsonderzoek kenmerkt zich methodologisch door een
benadering vanuit aanvullende invalshoeken, een historisch-empirische en een sociaal-wetenschappelijke. Hierdoor ontstaat een genuanceerd beeld ontstaat van de
verschijningsvorm en de functie van het carnaval voor verschillende groepen
carnavalisten. Een historische analyse van de naoorlogse ontwikkeling en de beeldvorming van het carnaval verbreedt het inzicht in de verschijningsvorm, inhoud en
betekenis van het huidige feest. Sociologische concepten, waar grootschalige naoorlogse processen als verklaringsmodellen aan ten grondslag liggen, zijn bruikbaar in de
schets van het maatschappelijke decor waartegen het onderzoeksobject geplaatst
dient te worden. En met name de culturele antropologie, waarin de aandacht voor
het menselijk handelen centraal staat, biedt enkele bruikbare analytische instrumenten voor een onderzoek naar motieven en betekenis, zoals rituelen, symbolen, taalgebruik en organisatievormen. De primaire gerichtheid vanuit dit vakgebied op de
interne dynamiek van kleinschalige gemeenschappen sluit aan bij het eerder geformuleerde uitgangspunt van dit carnavalsonderzoek als een studie `van binnenuit'.
Het feit dat deze carnavalsstudie een contemporain onderzoek betreft, is van
invloed geweest op zowel het aanbod van archiefmateriaal als de wijze waarop verkregen gegevens gebruikt kunnen worden. Veel materiaal bleek in privé-bezit te zijn.
Eerst nadat een persoonlijk contact tot stand was gekomen, kon dit archiefmateriaal
geraadpleegd worden. Mensen boden vaak niet in één keer al de bronnen in hun
bezit aan, omdat zij geen inzicht hadden in de relevantie van bepaald materiaal voor
deze studie. Archieven waren veelal incompleet en niet op professionele wijze geordend. Daarbij stond informatie verkregen uit gesprekken met direct betrokkenen
soms haaks op gegevens uit schriftelijk materiaal. Een aantal keren is een op basis van
louter schriftelijke bronnen geconstrueerde analyse grondig bijgesteld, nadat mensen
een toelichting hadden gegeven op de achtergronden en de praktische werking van
op papier vastgelegde besluiten, reglementen en dergelijke. Tussen de informatie uit
schriftelijke en mondelinge bronnen, aangevuld met eigen observaties, heeft een
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continue wisselwerking plaats gevonden. Omdat het in Limburg wonende en werkzame mensen betreft, was men aanvankelijk terughoudend in het verstrekken van
informatie die consequenties kon hebben voor hun functioneren in de lokale gemeenschap of op provinciaal niveau. Veel `inside'- informatie werd mij eerst na twee jaar
toevertrouwd. Voor mij als onderzoekster gold ook, dat ik in de presentatie van het
materiaal rekening diende te houden met het gegeven, dat hiermee een stuk `levende
geschiedenis' van Limburg geschreven wordt. Ik heb bij het schrijven van deze
dissertatie dan ook een continu spanningsveld ervaren tussen de feitelijke weergave
en analyse van het verwerkte onderzoeksmateriaal enerzijds en de bewaking van de
integriteit van de bij hun naam genoemde carnavalisten in het proefschrift anderzij s.
De geraadpleegde bronnen zijn divers en sluiten nauw aan bij de onderzoeksvragen. In de eerste onderzoeksfase is gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen.
Deze bestonden met name uit krante- en tijdschriftartikelen en archieven van een
aantal carnavalsorganisaties. De bestaande knipselarchieven van het P.J. MeertensInstituut in Amsterdam, het Carnavalsmuseum in Limbricht (sinds 1994 in Venlo)
en de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) in Horst zijn geraadpleegd. Daarnaast heeft een tweetal mensen, woonachtig in Limburg, over de periode 1989-1992 kranteartikelen met betrekking tot het carnaval voor mij geselecteerd. De feitelijke berichtgeving over de carnavalsviering en de weergave van discussies rondom het thema hebben een attenderende functie bij het in kaart brengen van
de diverse verschijningsvormen van het feest en aspecten van de beeldvorming. De
krant als bron heeft echter haar beperkingen. Deze tekenen zich op de eerste plaats af
in het aanbod aan informatie, dat uiteraard niet toegesneden is op de vraagstelling
van het onderzoek. Op deelterreinen kan een (globaal) antwoord worden verkregen
op gestelde vragen, maar aanvullend onderzoek met behulp van andersoortige bronnen is noodzakelijk. Daarnaast speelt de krant als intermediair tussen de schrijvers en
het lezerspubliek ook een rol in de vormgeving van de publieke opinie. Een gesignaleerde grote aandacht in kranten voor bepaalde facetten van het carnaval kan daardoor niet eenduidig geïnterpreteerd worden als de neerslag van door veel carnavalsvierders gedeelde opvattingen. En omgekeerd hoeft het ontbreken (of doelbewust negeren) van thema's niet te betekenen, dat deze geen onderwerp van discussie zijn bij de
vierders. 55 In deze studie is de krant als bron primair gebruikt als een intermediair
waarlangs `carnavalsideologen' en koersbepalers hun stem laten horen. Hetzelfde
geldt voor een aantal Limburgse tijdschriften, waaronder Veldeke en De Bronk, waarin
toonaangevende mensen hun gedachtengoed over het carnaval op papier zetten.
Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van het georganiseerde carnaval, de
geformuleerde doelstellingen en prioriteiten alsmede de gevoerde discussies met betrekking tot het feest, is gebruik gemaakt van de archieven van enkele carnavalsorganisaties. Op provinciaal niveau zijn het archief van de Bond van Carnavalsverenigingen
in Limburg en het persoonlijk archief van de oprichter van de Narrenuniversiteit
Limburg, Fons Neu, geraadpleegd. Op lokaal niveau stonden mij de verenigingsarchieven van respectievelijk de Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul in Roermond
. .
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en de Carnavalsverein Woeës-joepe in Simpelveld ter beschikking. Het schriftelijke
bronnenmateriaal heeft vervolgens meer diepgang gekregen in interviews met zeventien mensen die actief zijn (geweest) in het carnaval op provinciaal en/of lokaal
niveau. 56 Aan de gesprekken lag een tevoren opgesteld interviewschema ten grondslag, waarin de belangrijkste gespreksonderwerpen waren opgenomen. Naast informatieve vragen, aan de hand waarvan elders opgedane kennis getoetst of aangevuld kon
worden en lacunes konden worden opgevuld, kwamen in alle interviews het individuele
carnavalsgedrag, de motivatie van participatie, de beleving en betekenis van het feest
en bestaande opvattingen ter sprake.
Een derde invalshoek van waaruit elementen van de carnavalswereld zijn ingekleurd, is die van de participerende observatie. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in
vier opeenvolgende carnavalsseizoenen (1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93). In
deze perioden heb ik in totaal het merendeel van de georganiseerde carnavalsevenementen van de Sjadtsvastelaovesvereniging D'n Uul en de Carnavalsverein Woeësj-joepe
bijgewoond. Twee maal (in 1990 en 1992) bezocht ik de zogenoemde `dies natalis'
van de Narrenuniversiteit Limburg. Tijdens de verschillende carnavalsactiviteiten is
vooral gelet op de opbouw van het programma, het protocol van carnavalsrituelen,
het publieke optreden van de desbetreffende carnavalsorganisatoren en de receptie
van het aangebodene door het aanwezige publiek. De beleving van de carnavalsviering door de aanwezige vierders openbaart zich op een unieke manier aan de onderzoeker in de carnavalsactiviteiten zelf. De persoonlijke aanwezigheid, die tot op zekere
hoogte een introductie in de `carnavalscultuur' bewerkstelligt, kan een corrigerende
functie hebben bij de interpretatie van de uitingen en de achterliggende betekenissen
van het carnaval.
Een laatste methode die is toegepast om materiaal te kunnen verzamelen met
betrekking tot de grote groep carnavalsvierders, is een kwantitatieve benadering door
middel van een vragenlijst. Na het carnavalsseizoen van 1989/90 is een voor dit
onderzoek opgestelde vragenlijst van het P.J. Meertens-Instituut verspreid onder
inwoners van Roermond en Simpelveld. 57 Op de resultaten van dit verkennende
onderzoek is vervolgens een sociaal-wetenschappelijke bewerking toegepast. Een nadere inkleuring en verdieping van het globale beeld, dat op grond van de vragenlijstgegevens ontstond, heeft plaatsgevonden door het afnemen van zeven diepte-interviews. Bij de interpretatie van de interviewgegevens is gebruik gemaakt van een meer
psychologiserende benadering, waarin de individuele leefwereld van de ondervraagden centraal stond. Voor de analyse van de diepte-interviews is gebruik gemaakt van
de methode van de consensusinterpretatie, die met behulp van verscheidene interpretatoren van de interviewgegevens tot stand kwam. Op de sociaal-wetenschappelijke
bewerking van de vragenlijstgegevens en de methode van de consensusinterpretatie
wordt in respectievelijk de hoofdstukken 7 en 8 dieper ingegaan.
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1.4 De presentatie van de hoofdstukken
Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel, omvattende de hoofdstukken 2 en
3, staat de carnavalswereld op provinciaal niveau centraal. In hoofdstuk 2 wordt een
globale historische schets van de naoorlogse ontwikkeling en de beeldvorming van
het carnaval gegeven. Het accent ligt op de jaren zestig en zeventig. In deze twee
decennia heroriënteerden `carnavalsideologen' zich, onder invloed van bredere maatschappelijke processen, op de plaats en de functie van het carnaval in de Limburgse
samenleving. In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van twee op provinciaal niveau
functionerende instellingen die beide in de jaren zestig werden opgericht, de Bond
van Carnavalsverenigingen in Limburg en de Narrenuniversiteit Limburg, het geconstrueerde ideeëngoed en de praktische uitwerking daarvan nader belicht.
Het tweede deel, bestaande uit de hoofdstukken 4 tot en met 6, is gericht op de
lokale carnavalsorganisatie en -viering. Nadat in hoofdstuk 4 enkele aspecten van de
lokale carnavalsviering en de carnavalsverenigingen aan bod komen, worden in de
volgende twee hoofdstukken de resultaten van het diepte-onderzoek naar twee
carnavalsverenigingen en de door hen georganiseerde viering in respectievelijk Simpelveld en Roermond gepresenteerd. De ontwikkeling van de lokale organisatie en de
viering wordt geplaatst tegen de achtergrond van provinciale ontwikkelingen met
betrekking tot het carnaval. Centrale aandachtspunten zijn de historische ontwikkeling van de carnavalsvereniging in de lokale gemeenschap, de verschijningsvorm van
de carnavalsviering in evenementen en rituelen en de door de carnavalsvereniging
beoogde functie van het feest, zowel in de plaatselijke gemeenschap alsook in provinciaal verband.
In de laatste twee hoofdstukken 7 en 8 staan de carnavalsvierders en hun viering
centraal. De vaste gebruiken die zij ontwikkelen in hun jaarlijkse viering, de ideeën
die zij hebben over het Limburgse carnaval en hun persoonlijke beleving van het
feest worden in kaart gebracht. In de slotbeschouwing zal vervolgens op basis van het
vanuit verschillende perspectieven gepresenteerde onderzoeksmateriaal een beeld
worden geschetst van de deelnemers aan het carnaval, de wijze waarop zij hun viering
vorm geven en de functie die het carnaval voor hen heeft.
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Deel 1
Het carnaval in de naoorlogse Limburgse samenleving

2
De plaatsbepaling van het carnaval
in de provincie Limburg

De (her)opleving van het carnaval in het midden van de jaren dertig bleek, na een
tijdelijke onderbreking in de oorlog, het begin van een proces van de op- en uitbouw
van het georganiseerde carnaval. In de volgende decennia nam een groeiend aantal
carnavalsverenigingen in Limburg de organisatie van het feest ter hand.' Het carnaval verspreidde zich in de loop van de naoorlogse jaren over alle steden en dorpen in
Limburg. In Noord-Brabant kwam eenzelfde ontwikkeling op gang. En ook `boven
de grote rivieren' vonden Prinsen Carnaval ingang. Het carnaval is uitgegroeid tot
een feest dat landelijk gevierd wordt. Dit verspreidingsproces heeft in Limburg
activiteiten gestimuleerd, die gericht zijn op het behoud van het `specifiek eigene'
van de Limburgse viering. De regionale identiteit van het carnaval vindt haar ideologische onderbouwing in een constructie van denkbeelden die geënt is op de verankering
van het feest in de Limburgse cultuur. Deze denkbeelden zijn in het openbaar
primair verwoord door de in hoofdstuk 1 analytisch geduide groep van `carnavalsideologen'. De profilering van het Limburgse carnaval door middel van dit ideeëngoed vormt het onderwerp van dit hoofdstuk.
Het brede draagvlak van de naoorlogse carnavalsviering in Limburg is mede
bevorderd door de veranderde houding van wereldlijke en geestelijke gezagdragers,
die in toenemende mate blijk geven van een positieve waardering voor het feest.
Alvorens over te gaan tot een descriptieve analyse van de beeldvorming van het
carnaval, wordt in een eerste paragraaf de groeiende toenadering tussen het carnaval,
lokale en regionale wereldlijke autoriteiten en vertegenwoordigers van de roomskatholieke Kerk nader belicht.
2.1

Wereldlijke en geestelijke gezagdragers in het georganiseerde carnaval v an de
jaren vijftig en zestig

In de expliciete afwijzing van het carnaval als een feest dat aanzet tot normvervaging
en excessen, was in de jaren dertig al een kentering gekomen. De persoonlijke factor,
die in de vooroorlogse jaren een grote rol speelde in de toenadering van wereldlijke
en geestelijke ambtsdragers tot de carnavalsviering, werkte in de eerste naoorlogse
decennia door. Afhankelijk van de persoon van de burgemeester en wethouders

23

kregen carnavalsverenigingen meer of minder ruimte om de carnavalsviering in hun
gemeente uit te bouwen. De jaren vijftig fungeerden in deze ontwikkeling als overgangsjaren. Dit kwam op illustratieve wijze tot uiting in de verschillende houding
van burgemeesters: speelde de burgemeester in de ene plaats in deze jaren een actieve
rol in carnavalsrituelen, zoals bij de symbolische machtsoverdracht aan Prins Carnaval aan het begin van de carnavalsdagen, in een andere plaats maakte hij met verboden zijn afkeuring kenbaar. 2 Eenzelfde beeld bestaat met betrekking tot de individuele rooms-katholieke geestelijken. Naast de handhaving van het veertigurengebed
uit de vooroorlogse jaren 3 tijdens de carnavalsdagen, kwam in deze jaren een discussie op gang over de plaats van het carnaval in de katholieke Limburgse samenleving.
In deze discussie stond niet de uitbanning van het feest centraal, maar de aansporing
tot een `goede katholieke viering'.
Twee publicaties uit de jaren vijftig geven een goed beeld van het gevoerde debat.
In 1952 verscheen van de hand van J. Poels, de toenmalige emeritus-pastoor van
Venlo, een boekje, waarin hij een vurig pleidooi hield voor de indamming van het
`wereldlijke carnaval' ten gunste van het `katholieke vastenavondfeest':
"... In het woord vastenavond ligt de nauwe betrekking opgesloten tussen de heilige
Vastentijd en de vooravond daarvan: een korte tijd, waarin het de mens gegund is zich
te ontspannen, uitbundig te zijn, een loopje te nemen met zichzelf, met anderen en
met de plechtige instituten des dagelijksen levens. De vastenavond zou men een tijd
van inkeer kunnen noemen, hoe gek het ook klinkt ... Na deze vastenavondviering
o de waarden van het
werkelijke
1 inkeer, van bezinningg p
volgt de vasten, de tijd van w
leven en van boete en versterving. Zonder het askruisje is een goed vastenavondfeest
niet denkbaar. Zonder het askruisje verliest vastenavond zijn zin ...". 4
Zes jaar later bracht het Limburgse maandblad De Bronk een speciaal themanummer

uit over de ontwikkeling van het carnaval. De belangrijkste bezwaren, die in de
verschillende bijdragen naar voren kwamen tegen de carnavalsviering, waren die van
de verzakelijking van het feest en het te langgerekte carnavalsseizoen. H. Sanders,
toenmalig hoogleraar aan het groot-seminarie te Roermond, stelde in het themanummer de negatieve voorstelling, zoals die in sommige zedenpreken over het feest
naar voren kwam, ter discussie. Hij wees priesters in dit verband op hun verplichting
om mensen te leren hoe zij zich konden ontspannen. 5
De participatie van een groeiend aantal verenigingen en instellingen van roomskatholieke signatuur in de organisatie van carnavalsevenementen getuigt van een
toenemende consensus met betrekking tot het carnaval. Het feest, mits `goed' gevierd, kreeg geleidelijk een plaats op de liturgische jaarkalender, in de tijd direct
gekoppeld aan de veertigdaagse vasten vóór Pasen. De zingeving van het carnaval als
een georganiseerde periode van ontspanning en vermaak vond ingang. De interactie
van een katholiek en een carnavals-waardenpatroon lag mede ten grondslag aan de
acceptatie van het feest. In deze context past een oproep van de Diocesane Katholieke Jeugdraad Bisdom Roermond in De nieuwe mijnstreek. Weekblad voor de ZuidLimburgse mijnstreek uit 1954 om
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"gedurende deze dagen voor te gaan in gulle, maar stijlvolle feestvreugde"
alsook om naar de kerk te komen om te bidden voor
"eerherstel voor degenen, die misbruik zullen maken van hetgeen op zichzelf genomen gezond volksvermaak kan zijn ...". 6
Voor de katholieke bevolking betekende de deelname aan een carnavalsviering in de
jaren vijftig geen uiting van dissident gedrag. Rooms-katholieke instellingen die
nalieten activiteiten te organiseren tijdens de carnavalsdagen, konden zelfs geconfronteerd worden met initiatieven van hun leden. Zo namen in 1956 vrouwen uit de
plaatselijke Katholieke Arbeiders Vrouwen Organisatie (de KAVO) van Nieuwenhagen het initiatief tot de oprichting van een uitsluitend uit vrouwen bestaande
carnavalsvereniging, genaamd `de Spinnekopkes'. De aanleiding voor deze actie was
het feit, dat de KAVO als organisatie rond de carnavalsdagen geen activiteiten voor
haar leden ontplooide.'
Rooms-katholieke geestelijken gaven in de jaren zestig hun positieve houding
tegenover het carnaval op verschillende manieren vorm. Zo kreeg de pastoor (evenals
de burgemeester) in jubileum- en programmaboekjes de ruimte om in een voorwoord aan de carnavalsvierders een boodschap mee te geven voor de carnavalsviering. De strekking van deze voorwoorden was vaak: geniet van het feest. Impliciet
danwel expliciet herinnerden geestelijken de vierders eraan, dat zij het feest op een
zodanige manier moesten vieren, dat men na afloop voor God niets verborgen
hoefde te houden.' Ook verscheen de pastoor of de kapelaan steeds vaker als eregast
op een carnavalszitting. Op het klein-seminarie van de paters Oblaten te RavensboschValkenburg werd in 1956 voor het eerst carnaval gevierd onder leiding van een Prins
Carnaval. In 1960 vond hier de oprichting van een carnavalsvereniging genaamd `de
Boschuule' plaats met een Prins, een Raad van Elfen de overste als `Opper-Boschuul'.
Aan de vooravond van de driedaagse viering droeg de overste het bestuur van het
seminarie symbolisch over aan Prins Carnaval. En als afsluiting van het feest vond
een rituele verbranding van een carnavalspop plaats. Het Ravensbossche carnaval
fungeerde als voorbeeld voor carnavalsvieringen op andere priesterinstituten. Het
groot seminarie van de paters der Heilige Harten, eveneens in Valkenburg, had in
het carnavalsseizoen 1962/63 ook een eigen Prins en Raad van Elf. Op carnavalsmaandag vond in besloten kring een carnavalszitting plaats. Een soortgelijk festijn
organiseerden de studenten van het groot-seminarie van de paters Redemptoristen te
Wittem dat jaar aan de vooravond van de veertigdaagse vasten. 9
Aan de acceptatie van het carnaval als een onlaakbare vorm van ontspanning en
vermaak werden wel grenzen gesteld, zowel door katholieken uit de Limburgse
bevolking als door overheden. Twee voorbeelden dienen in dezen als illustratie. De
eerste betreft de uitverkiezing van een kapelaan in de gemeente Mook tot Prins
Carnaval in het carnavalsseizoen 1969/70. Onder druk van de vele negatieve reacties
die deze `dubbelfunctie' teweegbracht onder parochianen in Mook en in de rest van
Limburg, besloot de Prins-kapelaan vroegtijdig af te treden. 10 In het verslag van de
-
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discussie die hierop volgde tussen de kapelaan, de pastoor, de burgemeester, de Raad
van Elf en het bestuur van de plaatselijke carnavalsvereniging, komt naar voren, dat
geen van hen afwijzend stond tegenover de deelname van de kapelaan aan het
carnaval in de functie van Prins, getuige de volgende zinsnede:
"Als wij stellen dat Carnaval een feest moet zijn waaraan iedere bewoner van een
plaats, van hoog tot laag, van elke rang en stand, zonder schade aan zijn menselijke
waardigheid vrolijk en vrij moet kunnen deelnemen, dan zou men geneigd zijn die
vraag bevestigend te beantwoorden. Vooral nu geleidelijk aan de `apartheid' van de
priester gaat verdwijnen en omslaat in een werkelijk zich begeven onder de mensen en
in de wereld.""
Het grootste bezwaar dat geopperd werd, betrof de geheimhouding van de prinsekeuze. In deze `experimentele' situatie had de traditionele geheimhouding wellicht
beter doorbroken kunnen worden om de stemmingen te kunnen peilen, want:
"Men had kunnen vermoeden dat het religieuze gevoel van vele mensen, dat links en
rechts toch al wat te verduren heeft, er sterk in betrokken zou raken en het niet zou
(kunnen) nemen. "12

In hoeverre in de afwijzende houding van de katholieke Limburgers, naast het in het
laatste citaat gesuggereerde verband met de vele vernieuwingen binnen de Kerk,
meespeelde dat de desbetreffende kapelaan geen Limburger was en pas drie jaar in
deze provincie werkte, blijft vooralsnog een onbeantwoorde vraag.
In het voorval in Mook gaven katholieke gelovigen de grenzen aan. In 1972
waren het de burgemeesters en carnavalsverenigingen van diverse gemeenten, die een
verbod uitvaardigden op het thema van de bisschopsbenoeming van Monseigneur
J.M. Gijsen als onderwerp voor de optocht. In Geleen tastten de president en een
raadslid van de carnavalsvereniging De Flaarisse, respectievelijk Jean Janssen en Wim
Leentjens, de grenzen van dit taboe-onderwerp af door tijdens de ontvangst van de
Prins op het gemeentehuis de raadszaal te betreden als bisschop Gijsen en bisschop

Simonis (de laatste was twee jaar eerder tot bisschop van Rotterdam benoemd). In
een verslag in De Limburger kwam naar voren, dat het publiek deze carnavaleske
geste wel kon waarderen. Deze krant wees in haar berichtgeving op humoristische
wijze op de overeenkomst tussen de burgemeester van Geleen en de beide bisschoppen:
"Beide bisschoppen voelden zich bij Geleens burgemeester mr. Th. Elsenburg in goed
genegeerd."
eerd." 13en
benoemingg werd het profiel
gezelschap, want
wa oook bij^ diens
d
p

De groeiende acceptatie van het georganiseerde carnaval door wereldlijke en geestelijke
gezagdragers in de jaren vijftig was de continuering van een proces, dat in de vooroorlogse jaren een aanvang had genomen. De factoren die in de jaren dertig deze
acceptatie schraagden en zijn terug te voeren op de succesvolle processen van sociale
beheersing en `beschavingsoffensieven' (zie hoofdstuk 1), speelden ook na 1945 een
dominante rol. Het katholiek verzuilde netwerk van verenigingen, instellingen en
werkverbanden in Limburg functioneerde goed en carnavalsorganisatoren formuleer-
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den expliciet als één van hun doelstellingen de organisatie van een `goede en gepaste'
viering. Tegen deze achtergrond ontstond de ruimte om het carnaval op te nemen in
het zelfbeeld van een katholiek-zuidelijke identiteit. Deze identiteitsfunctie trad
vanaf de jaren zestig in versterkte mate op de voorgrond, toen de sociale beheersing
en de kleinschaligheid in de samenleving onder druk kwamen te staan van de naoorlogse processen v an democratisering, schaalvergroting, deconfessionalisering en ontzuiling.
De elkaar in een snel tempo opvolgende veranderingen op diverse terreinen in de
maatschappij hadden hun weerslag op de Limburgse samenleving, inclusief de roomskatholieke Kerk als instituut. De synchroon verlopende processen van democratisering, ontzuiling en deconfessionalisering resulteerden in de afschaffing van en vernieuwingen in bestaande gebruiken en ideeën en verlegden de sociaal-politiek-religieuze scheidslijnen tussen mensen. De sterk verzuilde Limburgse samenleving brokkelde af en voorheen bestaande gezagsverhoudingen stonden ter discussie. 14 De
groeiende toenadering tussen de verschillende religieuze gezindten was ook van invloed op de beeldvorming van het carnaval als een feest voor katholieken. De carnavalsviering was tot in de naoorlogse jaren met name te traceren in katholieke gebieden.
Legt men de carnavalskaart van Nederland 15 op de kaart van kerkelijke gezindten in
Nederland uit 1960 16, dan valt op dat de uitgesproken carnavalsgebieden in Nederland samenvielen met de uitgesproken katholieke gebieden. De ontzuiling en het
parallel aan deze ontwikkeling lopende proces van schaalvergroting in de Nederlandse samenleving, veranderden dit beeld. Het carnaval overschreed in deze jaren de
grens van `de grote rivieren' en verspreidde zich met succes over het protestantse deel
van Nederland. Daarmee leek de directe gelieerdheid van het carnaval met het
katholieke zuiden verleden tijd.
Bij een nadere beschouwing van het Limburgse carnaval vanaf de jaren zestig
blijkt echter sprake van een tegengestelde ontwikkeling. Het carnaval wordt in de
loop van de naoorlogse decennia weliswaar op steeds grotere schaal in heel Nederland gevierd, in Limburg krijgt het feest meer nadrukkelijk dan te voren een plaats in
het `streekeigene'. In een verwijzing naar tradities, rituelen, regionale cultuur en een
katholieke levensbeschouwing vervult de carnavalsviering een functie in de constructie van een Limburgse eenheid en identiteit. De opvatting dat het Limburgse carnaval een onderdeel van het katholiek-zuidelijk erfgoed is, krijgt een breder draagvlak.
De deelname van mensen uit de bovenlaag van de Limburgse samenleving, die groeit
naarmate de organisatie van het feest op een hoger plan wordt gebracht, staat symbool voor het respect en aanzien in de omgeving. De Commissaris van de Koningin,
een burgemeester of een pastoor als beschermheer van een carnavalsorganisatie onderstreept de inbedding van het feest in een brede sociaal-culturele context en de
worteling van de viering in de zuidelijke provincie.
2.2

De `authenticiteit' in het geding

Vanaf de opkomst van het georganiseerde carnaval na 1945 worden discussies gevoerd over de plaats van het feest in de Limburgse samenleving. In de jaren vijftig lag
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het accent op de legitimatie van het bestaansrecht van het carnaval in deze katholiekzuidelijke provincie. In de volgende decennia was de dreigende verwording van het
feest onderwerp van menig krante- en tijdschriftartikel. In de gesignaleerde negatieve
ontwikkeling van het carnaval traden enkele algemeen maatschappelijke processen
op de voorgrond. Voorop stonden de schaalvergroting, die als een bedreiging van het
`streekeigene' werd geduid, de groeiende welvaart, waaraan een commercialisering
van de viering werd gekoppeld, en de professionalisering, die het spontane en creatieve element in het feest naar de achtergrond zou drukken. Een greep uit de koppen
van artikelen uit de eerste helft van de jaren zeventig illustreert de benadering van het
carnaval in de Limburgse pers: `Carnaval na carnaval op de helling? `Carnaval in
Limburg op de schopstoel; Als je wordt bekogeld met bierglazen is de pret voorbij;
`Commercie maakt de buut kapot; Waarheen carnaval hoe lang nog; ` Westerse' invasie
doodt vastelaovend : 17 Ook in landelijke kranten treft men, op minder grote schaal,
een gelijkluidende sfeertekening aan. 18
Een andere invalshoek van waaruit de plaats van het carnaval (en in een breder
verband openbare feesten) in de naoorlogse samenleving ter discussie stond, was die
van de wetenschap. Ook hier schiep een analyse van de interactie van maatschappelijke ontwikkelingen en openbare feestvieringen geen positief toekomstbeeld. Wetenschappers van verschillende disciplines voorspelden een afname van openbare
feesten, omdat de naoorlogse samenleving geen goede voedingsbodem zou vormen
voor de bloei van dit soort feesten. Sleutelbegrippen in deze sociaal-wetenschappelijke prognose waren de gesignaleerde Lendenzen van individualisering, vervreemding en verzakelijking van de sociale omgeving.l 9 De voorspellingen uit de academische wereld zijn niet uitgekomen. Het carnaval breidde zijn vieringsgebied in de loop
van de naoorlogse jaren uit en van een afnemende participatie leek geen sprake.
Dezelfde maatschappelijke processen die a anvankelijk geduid werden als negatief
voor de bloei van openbare feesten, werden vervolgens in verband gebracht met de
groeiende populariteit. 20 Hiermee wordt de analyse van een maatschappelijke context als een eenduidige factor voor ontwikkelingen sterk gerelativeerd.
De critici uit Limburg en de carnavalswereld verschilden in een belangrijk opzicht van de academici. Zij gingen niet zo zeer uit v an een afname van de carnavalsviering, maar uitten hun zorg over de mogelijke teloorgang van de `authenticiteit'
van het feest. Hoe volgens hen de eigen aard van het carnaval werd aangetast, kwam
naar voren in de door hen geformuleerde kritiek, die in het onderstaande deel van
deze paragraaf aan de orde komt.
Over het carnaval rond 1970 werd geschreven en gesproken in termen van uitholling, afbraak, vervlakking en normvervaging. De toenemende commercialisering van
de naoorlogse welvaartsstaat speelde in veel vertogen een grote rol als factor in de
gepercipieerde negatieve beïnvloeding van het feest. Winstbejag drukte volgens critici een belangrijk stempel op het handelen van carnavalisten en op de verschijningsvorm van de viering. Ter onderbouwing van deze stelling verwees men naar gesignaleerde ontwikkelingen in deze richting. Een daarvan was het aanbod van pasklare
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chique carnavalskledij in winkels, die de creatieve voorbereiding op de carnavalsdagen door het ontwerpen en naaien van een eigen kostuum naar de achtergrond
drong. Eenzelfde commercialiseringstendens constateerden de kritische carnavalisten
in de optocht. Dure pronkwagens, die na de lokale optocht aan andere gemeenten
verkocht konden worden, en een groeiend aantal reclamewagens vulden de stoeten.
Ook stond het stijgende uurloon van carnavalsartiesten ter discussie. Deze artiesten
trokken door de hele provincie om hun `act' zo vaak mogelijk tegen betaling op te
voeren. Door de groei van het aantal carnavalsevenementen vanaf elf november
kregen zij hiertoe ook meer gelegenheid. De carnavalsverenigingen die verantwoordelijk waren voor de intensivering van activiteiten in het carnavalsseizoen, betrof de
kritiek, dat zij de verenigingskas wilden spekken en hun prestige wilden verhogen
door bekende Duitse en `Hollandse' artiesten te contracteren ten koste van plaatselijke amateur-artiesten. Optredens van artiesten van buiten de gemeentegrenzen in
combinatie met een, onder meer door de loonsverhoging gestimuleerde, professionaliseringstendens vergrootten volgens de critici de afstand tussen de artiesten en het
publiek. Het showelement overheerste. 2'
Onder de carnavalsvierders meende men een afnemende belangstelling voor het
carnaval te kunnen constateren. De verklaring hiervoor werd gezocht in de groeiende
welvaart en maatschappelijke vrijheid. Het café-bezoek groeide voor steeds meer
mensen uit tot een vast onderdeel van de week en ook voor het dragen van opvallende kledij hoefde men niet meer tot de carnavalsdagen te wachten. Onder invloed
van het democratiseringsproces waren inspraak en vrijheid van meningsuiting gemeengoed geworden. Kritiek kon het hele jaar door geuit worden en hoefde niet
meer te worden opgepot tot de `driedaagse opstand-in-afspraak' achter de anonimiteit van het masker. Wat onderscheidde het carnaval dan nog van ieder ander feest,
afgezien van het feit dat het drie opeenvolgende dagen duurde, zo vroeg men zich
af.22 In het Limburgs Dagblad werd in 1973 de plaats van het carnaval in de Limburgse
samenleving in de volgende hypothese verwoord:
"Blijkt plotseling dat carnaval misschien toch niet meer zo past in het leefpatroon van
de moderne Limburgse mens? Is carnaval misschien nog een rest van het cultuurpatroon, dat de gesloten, autoritaire gemeenschap die Limburg eens was, kenmerkte?
En verdwijnt dit cultuurpatroon even zeker als die gesloten gemeenschap zelf?" 23

De conclusie die critici trokken uit hun beschouwing op de veranderingen in het
carnaval was, dat het feest als een vorm van amusement tot een consumptie-artikel
verwerd. De Limburgse buuttereedner Harry Wolters formuleerde de door hem
geconstateerde veranderde houding van het carnavalspubliek begin jaren tachtig als
volgt:
" ... De mensen van tegenwoordig gooien geld op tafel en zeggen: amuseer me maar.
Vroeger waren ze creatiever, ze maakten zèlf sjpas en plezeer." 24
En de producenten van het vermaak, de carnavalsverenigingen en de -artiesten,
professionaliseerden hun aanpak als dat binnen hun financiële mogelijkheden lag.
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Een tweede cluster van kritische uitlatingen over de ontwikkeling van het naoorlogse carnaval stond in nauw verband met het proces van schaalvergroting. De
overschrijding van lokale en regionale grenzen in de burgersamenleving had haar
weerslag op de carnavalswereld. Carnavalsverenigingen nodigden eregasten uit die
afkomstig waren uit de landelijke politiek en in het artiestenaanbod kwamen namen
voor van professionele artiesten buiten Limburg. Bij de uitreiking van carnavalsonderscheidingen bleven de gedecoreerden niet beperkt tot inwoners van Limburg.
Deze ontwikkeling lokte reacties uit, waarin verenigingen verweten werd bekende
Nederlanders de carnavalswereld binnen te halen ter verhoging van eigen status en
maatschappelijk aanzien. 25 Ook de uitvoering van carnavalsmedailles, die door de
verwerking van goud en edelstenen steeds kostbaarder werden, was menig `carnavalsideoloog' een doorn in het oog. Het vervaardigen van carnavalsdecoraties groeide uit
tot een professioneel bedrijf met een grote afzetmarkt. 26
Naast de kritiek op de gedecoreerden uit `Holland' groeide het aantal geïrriteerde
uitlatingen over de aanwezigheid van carnavalstoeristen van buiten Limburg. Bezoekers van buiten de gemeentegrenzen waren geen onbekend verschijnsel in het naoorlogse Limburgse carnaval. In de jaren vijftig en zestig werden deze buitenstaanders
nog afgeschilderd als niet-begrijpende, te serieuze `Hollanders' of `westerlingen', die
als toerist misbruik maakten van de vermeende afwezigheid van vrijheidsbeperkende
gedragsregels tijdens deze dagen. In de jaren zeventig nam het aantal negatieve
geluiden over de niet-Limburgers toe en het verwijt dat hun gemaakt werd, was
zwaarder: zij ondermijnden het traditionele carnaval, de Limburgse vastenavond. De
groeiende groep toeristen, die niet alleen als toeschouwer naar de optocht kwam
kijken maar ook daadwerkelijk carnaval kwam vieren, bestond uit mensen die het
voorseizoen met zijn vele carnavalsevenementen niet hadden meegemaakt. Zij hadden geen kennis van lokale gebruiken en waren het plaatselijke dialect veelal niet
machtig. Daarnaast waren deze mensen onbekenden in de lokale gemeenschap,
waarin zij carnaval gingen vieren. Illustratief voor de marginalisering van `de anderen' in het Limburgse carnaval was een artikel uit 1972 in het Dagblad van NoordLimburg, waarin de schrijver het carnavalstoerisme beschreef als een infiltratie van de
`westerlingen' in de Limburgse carnavalssteden, waar hun invloed goed merkbaar
was:
"Wat eens als een onderonsje van godvrezende zuiderlingen was opgezet, verwaterde
steeds meer tot een openbare hos- en zuippartij voor Jan en Alleman, die tegen
aswoensdag de Moerdijkbrug overwipten.
" 27

Uit de voorbeelden die de carnavalisten die bezorgd waren over de instandhouding
van de zogenoemde `authenticiteit' van het carnaval naar voren haalden in de media,
kunnen enkele waarden die zij fundamenteel achtten voor het feest worden afgeleid:
het carnaval behoort een lokaal gevierd feest te zijn, waarin de actieve en creatieve
deelname van de vierders uit de lokale gemeenschap de boventoon diende te voeren.
Het aantal krante- en tijdschriftartikelen waarin een uitholling van deze waarden
gesignaleerd werd, is geen indicatie voor de breedte van het draagvlak van deze
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beschouwing. Een empirisch onderbouwd antwoord op de vraag in hoeverre de in de
media gevoerde discussies aansloten bij de perceptie van een grote groep carnavalsvierders danwel vormgevend waren voor de publieke opinie, vereist een apart onderzoek.
In de context van de onderhavige carnavalsstudie vervult de weergave van het debat
over de ontwikkeling van het feest primair een attenderende functie voor de constructie
van het naoorlogse ideeëngoed over het Limburgse carnaval. Deze kreeg vorm in het
spanningsveld tussen traditie en moderniteit. Het carnaval staat als levend feest
onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving, die mede gestalte geven aan de
verschijningsvorm en de zingeving in een maatschappelijke context. Zo ook in de
jaren zeventig, toen `carnavalsideologen' zich gedwongen zagen tot een heroriëntatie
op de plaats en de functie van het carnaval. Een toonaangevende reactie op de
weerslag van de ingrijpende naoorlogse veranderingsprocessen in het Limburgse
carnaval was de verscherping van de dichotomie `wij-zij'. De moderne invloeden op
het als traditioneel geduide Limburgse carnaval werden gekoppeld aan de toenemende invloed van `het westen'/ `de Hollander'/ `de anderen' op het feest in deze provincie. De profilering van het `Limburgs eigene' van het feest ontwikkelde zich daarmee
tot een expliciet geformuleerd zwaartepunt, waarin de eenheid van Limburg meer
accent kreeg dan de regionale en lokale verscheidenheid.

2.3 Het `streekeigene' van het Limburgse carnaval
De Limburgse carnavalswereld werd vanaf midden jaren zestig geconfronteerd met
een groeiende populariteit van het feest buiten de eigen provincie. De landelijke
media, kranten, radio en televisie, schonken in het carnavalsseizoen aandacht aan de
viering. Maar hierin stond niet zozeer het Limburgse carnaval centraal, maar de
`Hollandse' variant. `Hollandse' artiesten brachten carnavalsliedjes op de markt, die
tijdens de radio-uitzendingen van Hilversum 3 veelvuldig te horen waren. En via de
televisie maakte de Nederlandse bevolking kennis met het carnavalsevenement van
de zitting, waarvan de opnamen niet in Limburg plaatsvonden. Toen de KRO in
1969 een zelf geproduceerde zitting uitzond, waarin onder meer de artiest Rijk de
Gooyer als buuttereedner optrad, reageerde een aantal carnavalisten in Limburg
verontwaardigd op dit zogenoemde `surrogaat-carnaval'. Binnen de Bond van
Carnavalsverenigingen in Limburg (de BCL) resulteerde de onvrede in een dringend
verzoek aan de KRO om een Limburgse zitting op de beeldbuis te brengen. De KRO
ging positief op dit voorstel in. Een van de initiatiefnemers van de tv-zitting 'Alaaf
1970', die op 10 februari 1970 werd uitgezonden, omschreef twintig jaar later de
toenmalige motivatie voor dit initiatief:
"Dat was in de tijd waarin men in de Limburgse situatie altijd zei: Die vuilspuiterij
van boven (de Moerdijk, CW) zijn we moe. We moeten `het eigene' niet laten
overdonderen door, noem eens wat, André van Duin of zo iets, want die w as er toen
nog niet. En toen was mijn verhaal tegen de programmamakers van de KRO: `Jullie
hebben er totaal geen kijk op wat het Limburgse carnaval eigenlijk is. Jullie weten van
toeten noch blazen. En jullie proberen via de radio wel carnavalssfeer over te brengen',
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-dat was ook in die tijd dat ze via de tv wel eens dingen brachten, waarvan ik zei: `Jongens, maar dat is het toch niet. Daarvoor moet je naar Limburg komen!'...". 28

De organisatoren van de tv-zitting, die plaatsvond in de Hanenhof te Geleen, waren
tevreden over het verloop van de avond. Maar de daaropvolgende televisie-uitzending toonde in hun ogen het onbegrip van de programmamakers met betrekking tot
het Limburgse carnaval aan. Datgene wat uit het avondvullende programma geselecteerd was voor de uitzending, was volgens de initiatiefnemers geen afspiegeling van
wat zich die avond in de Hanenhof had afgespeeld. Voor Jules Janssen, de toenmalige voorzitter van de BCL, lag anno 1991 de verklaring voor de, in zijn ogen
foutieve, montage van de opnamen voor de hand: "En kijk, dat is het nou: die
`Hollanders' snappen het niet!" 29 Toch meende hij, dat het verzorgen van een tvzitting in het volgende jaar zinvol was, om zodoende meer begrip voor en inzicht in
het Limburgse feest te bewerkstelligen. In een brief aan de voorzitter van de KRO
stelde hij dat:
"... Ook de presentatie van dit aspect van de Limburgse volkscultuur kan bijdragen
tot de zo noodzakelijke sociaal-culturele integratie (met behoud van de regionale
verscheidenheden) in Nederland ...". 30

Op Janssens aanbod werd niet ingegaan.
Het wantrouwen tegen de belangstelling van `het westen' in het algemeen en het
medium televisie in het bijzonder kwam expliciet tot uiting, toen de AVRO vijf jaar
na de uitzending van Alaaf 1970' in de Eurohal te Maastricht het carnavalsprogramma
`Kleintje Carnaval' wilde opnemen. In De Limburger verscheen een artikel, waarin de
programma-opzet gekarakteriseerd werd als een presentatie van het `Hollandse' carnaval met artiesten als Ria Valk, de Twee Pinten, Vader Abraham, Adèle Bloemendaal en Nico Haak en de Paniekzaaiers, waarvoor
"de Tempeleers (de stadscarnavalsvereniging van Maastricht, CW) het authentieke

decorum moesten leveren". 31

De Opperceremoniemeester van de carnavalsvereniging De Tempeleers, Bèr Essers,
liet de AVRO weten, dat de Maastrichtse carnavalsvereniging niet wenste te participeren in zo'n programma. In de krant stond zijn motivatie als volgt weergegeven:
"Als de televisie in Limburg een carnavalsfeest wil opnemen, dan is zij van harte
welkom, maar dan heeft zij zich te richten naar de regels en gebruiken van dat feest.
Kijk eens hier, als ik naar een Spaans feest zou gaan, waar men de traditionele
sardana's danst, dan ga ik daar ook niet op klompen rondhuppelen". 32

Naar aanleiding van dit citaat dient te worden opgemerkt, dat de traditionele dans
waar Essers naar verwijst, geen Spaanse (nationale) maar een Catalaanse (streekgebonden) dans is. Ten dezen bestaat bij hem een soortgelijk misverstand als dat wat
hij de programmamakers van de AVRO voorlegt: de nationalisering van een regionaal gebruik. Het protest van De Tempeleers vond weerklank bij de carnavalsverenigingen uit andere grote gemeenten in Limburg, die de omroep ook geen
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medewerking toezegden. De Limburgse buuttereedner Pierre Cnoops, die als enige
Limburgse carnavalsartiest bereid was in het programma op te treden, kreeg kritische
reacties. 33
De `traditionele Limburgse vastenavond' en het `moderne Hollandse carnaval'
groeiden in de beeldvorming van veel carnavalisten uit tot elkaars tegenpolen. Zolang beide zich tot hun eigen territorium beperkten, betekende de verspreiding van
het feest over Nederland slechts het ontstaan van een nieuwe variant in de carnavalsviering. Maar de ontwikkeling van het `Hollandse' carnaval werkte door in Limburg.
De weigering om aan `Hollandse' carnavalsevenementen iedere medewerking te
verlenen, kon buitengewestelijke invloeden niet tegenhouden. Limburgers ontvingen de programma's uit Hilversum op hun radio en televisie. Eén uur uitzending per
dag van de Regionale Omroep Zuid kon daar niet tegenop. De vele externe factoren,
die voortvloeiden uit sociaal-economische en religieuze veranderingsprocessen en die
het Limburgse carnaval op hun beurt beïnvloedden, leken een ontwikkeling in gang
te hebben gezet, waarop mensen geen greep hadden. De gelijktijdigheid van deze
maatschappelijke processen en de merkbare invloed vanuit het `westen' op de carnavalsviering (die concreet naar voren kwam in bijvoorbeeld de carnavalsliedjes en de
groeiende stroom carnavalstoeristen) leidde in de perceptie van carnavalsvierders tot
een oorzaak-gevolg-relatie: de `Hollandse' invloed veroorzaakte de gesignaleerde veranderingen in het Limburgse carnaval. De negatieve consequenties die deze hadden
op de viering in Limburg werden hanteerbaar gemaakt door middel van de creatie
van een 'out-group', waarop ongewenste elementen in het feest konden worden
afgewenteld. De receptie van het begrip `carnavalsvervuiling', dat de reeds eerder
genoemde Bèr Essers midden jaren zeventig introduceerde, illustreert dit.
Essers doelde met het begrip `carnavalsvervuiling' op negatieve tendenzen in de
Limburgse carnavalsviering, zoals het stukgooien van bierglazen, het `smeren' van
politiemensen en niet-verklede burgers met verfspuitbussen en talkpoeder, alsook de
infiltratie van
"boven-Moerdijkse dijenkletsers zonder enige carnavalsesprit, die er door radio en
televisie worden ingedramd". 34

In een interview in 1990 stelde de Maastrichtse carnavalsprominent expliciet dat hij
deze `carnavalsvervuiling' niet primair koppelde aan invloeden van buiten Limburg.
De essentie lag voor hem in ontwikkelingen binnen de Limburgse carnavalsviering
zelf, die hij als een vervuiling duidde van de voor hem aan het carnaval gekoppelde
volksculturele tradities en gebruiken. 35 Maar het feit, dat Essers de term voor het
eerst gebruikte naar aanleiding van het carnavalsscenario van het programma `Kleintje Carnaval' van de AVRO met zijn `Hollandse pretartiesten', was bepalend voor het
bij veel carnavalisten bestaande profiel van de grootste vervuiler: de `Hollander'.
Bij dit soort uitspraken over de perceptie van verschijnselen in de samenleving
voert de grootste gemene deler de boventoon. Afwijkende meningen waren er wel.
Zo werd in een artikel in De Limburger, waarvan de schrijver `Holland' ondubbelzinnig als boosdoener aanwees
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("Zoals alle Limburgse problemen is ook dit afkomstig uit Holland. Het ontwikkelde
zich boven de `grote riolen' en dreef, pal tegen de stroom in, Maasopwaarts tot
Maastricht ..."),

ook plaats ingeruimd voor andere geluiden. Wiel Knipa uit Heerlen (onder andere
bekend door zijn succesvolle Limburgse carnavalsliedjes) werd geciteerd:
"We hebben in Limburg zélf ook al heel wat carnavalstradities verlaten. Kijk maar
eens naar de buuttereedners. Dat zijn haast allemaal semi-profs."

En twee medewerkers van de Regionale Omroep Zuid, die er vanuit gingen dat de
opmars van de `Hollandse' schlager niet te stuiten was, kregen ook het woord. Een
van hen, Mathieu Schlijper, stelde dat
"bepaalde wetten van smaak en commercie toch doordringen ondanks deze opwelling
van zuidelijke Blut- und Bodentheorie, waar ik mijn buik wel van vol heb. We
hebben al een zwarte kousenkerk in Limburg wat Roermond betreft. Nu krijgen we
ook nog een zwarte kousenclub in de carnaval!" 36
De constructie van het `Limburgs eigene' in de carnavalsviering kreeg vorm via een
stereotiepe profielschets van de `zuiderling' en de `westerling' oftewel de `Hollander'.
In de vormgeving van het `streekeigene' van het Limburgse carnaval treden twee
factoren op de voorgrond: de in Limburg dominante rooms-katholieke mentaliteit
en het dialect. De manier waarop deze factoren in de jaren zeventig een hernieuwde
functie krijgen in de profilering van de Limburgse identiteit in het carnaval, wordt in
de volgende twee subparagrafen nader belicht.

2.3.1 De rooms katholieke levensbeschouwing als bindmiddel
-

Het in Limburg van oudsher dominante katholieke geloof wordt regelmatig als een
factor van betekenis opgevoerd om uitdrukking te geven aan het `Limburgs eigene'
van de bevolking. De aan katholieken toegeschreven blijmoedige en zorgeloze levensinstelling staat daarin centraal. In een artikel in het Limburgs Dagblad uit 1966 stond
dit als elementair geduide verschil tussen katholieken en calvinisten pakkend verwoord:
"De katholiek zal gemakkelijker het accent leggen op het feit, dat God de wereld toch
goed heeft geschapen, terwijl de protestant eerder zal beklemtonen, dat de mens de
wereld door zijn zonde heeft bedorven. Een dominee drukte zich geestig aldus uit:
Wanneer God protestant geweest was, had Hij er waarschijnlijk niet over gedacht om
de wereld te scheppen.' ...". 37

Deze optimistische levensbeschouwing van katholieken wordt in verband gebracht
met het bestaan van een goede voedingsbodem voor het carnaval in Limburg. In het
calvinistische `Holland', waar in de beeldvorming ernst, pessimisme, zuinigheid en
soberheid overheersen, gedijt een zo uitbundig en extrovert feest als het carnaval niet.
Rond 1960 leek deze stelling door de praktijk te worden bevestigd: het carnaval
werd massaal gevierd in de zuidelijke provincies van Nederland, waarin het katholi-
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cisme dominant aanwezig was in het dagelijks leven. Tien jaar later vervaagden de
overeenkomstige geografische grenzen van de carnavals- en katholieke gebieden. En
onder de katholieke bevolking stond het rotsvaste Godsvertrouwen ter discussie. De
toenemende secularisatie drong katholieke invloeden terug uit het openbare leven.
In Limburg reageerden rooms-katholieke geestelijken en carnavalisten op deze ontwikkelingen door een heroriëntatie op de relatie tussen het carnaval en het katholicisme. Het beoogde doel was voor beide groepen verschillend.
Gestimuleerd door het deconfessionaliseringsproces in de samenleving en de
groei van een vernieuwingsgezinde stroming binnen de katholiek-kerkelijke institutie, zochten individuele rooms-katholieke geestelijken een hernieuwde aansluiting
bij de geloofs- en leefpraktijk van mensen. Dit gebeurde onder andere door een
toenadering tot de carnavalswereld, waarbij gewezen werd op gemeenschappelijke
waarden in het carnaval en in de Kerk. Twee voorbeelden illustreren hoe katholieke
ambtsdragers dit onder woorden brachten. Begin jaren zeventig schreef een kapelaan
in een weekblad voor Noord-Limburg een artikel onder de kop `Carnaval: liturgie
van het volk'. Hij stelde dat de Kerk en het feest van oudsher bij elkaar horen, omdat
beide uitgaan van eenzelfde basisprincipe:
"Carnaval en christenzijn hebben eenzelfde wortel: het geloof dat de mens geschapen
is voor de vreugde, niet voor het verdriet". 38

Tussen de kerkelijke en de carnavalsliturgie zag hij veel overeenkomsten:
"Humor en christen-zijn horen bij elkaar, maar in 't verleden kon dit niet gecombineerd worden. Carnavalsliturgie en kerkelijke liturgie beogen ergens hetzelfde: niet
teveel drukte om het aardse bestaan, lachen om het klein menselijke en proberen daar
bovenuit te komen. Zeggen dat het leven een goed geschenk (is), dat alle mensen in
wezen precies hetzelfde zijn en samen iets van het leven moeten maken ...". 39

De in de Limburgse carnavalswereld bekende pater W. Sangers vergeleek in 1981 in
een zestal punten de wijze, waarop de Kerk en het carnaval in de praktijk invulling
geven aan hun gedeelde uitgangspunten. Het carnaval was hierin volgens hem op de
meeste punten succesvoller, waarvan het volgende citaat getuigt:
"Beide instellingen moeten aan de gemeenschap een blijde boodschap brengen, want
het eerste bericht uit de hemel aan de aarde luidde: `Ik verkondig u een blijde boodschap, die bedoeld is voor héél het volk.' Hier is de Kerk duidelijk de mindere. Zij is
vaak te somber, te droef en te menselijk bezorgd, terwijl de Karnaval de vreugde, de
lach en de humor als een fontein laat omhoog spuiten tot tegen de hemelspoort." 4°

Wellicht het meest significante voorbeeld van pastorale pogingen om een brug te
slaan tussen de Kerk en de carnavalsvierders stamt uit 1987. Het uit Heerlen afkomstige carnavaleske `Gilde van de Blauwe Schuit' 4 ' bezocht dat jaar onder meer het
bisschoppelijk paleis in Roermond. In De Limburger verscheen een verslag van dat
bezoek, waarin het volgende citaat uit de toespraak van de toenmalige bisschop J.M.
Gijsen was opgenomen:
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"Ik ben er trots op dat de Kerk de vastelaovend mogelijk maakt. Want zou de Kerk de
vasten niet hebben ingevoerd, er zou geen vastelaovend zijn."
Ook memoreerde de bisschop aan de overlevering, dat de middeleeuwse Blauwe
Schuit door de kerkelijke autoriteiten was bestreden:
"Ik schaam me daa rvoor diep. Ik begrijp 't ook niet, want hoe kan de Kerk iets hebben
Vermoedelijk
levensblijheid uitdragen?
tegen
mensen die
vriendschap
g
dd
e ..
p en levensblijheid
l waren de
g
.

verantwoordelijken destijds geen Limburgers.

De bisschop legde in deze uitspraak niet alleen een verband tussen het carnaval en de
katholieke levensblijheid, maar ook tussen het feest en Limburg. Deze populaire
uitspraken moeten niet zozeer worden opgevat als een standpuntbepaling van de
bisschop in de oorsprongsdiscussie over het carnaval, als wel als een bereidheid om de
conceptie van het bestaan van een traditionele carnavalsviering in het katholieke
Limburg te ondersteunen.
Deze toenaderingen tot het carnaval sloten op twee niveaus aan op de carnavalswereld vanaf de jaren zeventig. Het eerste niveau is dat van de carnavalsvierders, die
vertrouwd waren met de katholieke rituelen. Omgekeerd evenredig aan de groei van
het aantal mensen dat zich distantieerde van de rituele praktijken in de godsdienstbeleving, hielden velen in de carnavalsviering hieraan vast. Maar de functie van de
instandhouding van bepaalde gebruiken moet niet primair gezocht worden in een
religieus reveil. Deze speelt zich af op het betrekkingsniveau tussen de vierders. Zo
getuigt de zegening van nieuw aangeschafte voorwerpen voor een belangrijk deel van
een vertrouwde vanzelfsprekendheid van katholieke verschijningsvormen, die alle
vierders met elkaar delen. Een eucharistieviering op elf november of op carnavalszondag dankt haar kerkbezoekers voor een groot deel aan de voor iedereen bekende
koppeling van een eucharistieviering aan een feestelijke gebeurtenis. Het opdragen
van een kerkdienst geeft een extra cachet aan het feest. De instandhouding van deze
gebruiken roept een herkenbare sfeer van eigenheid en saamhorigheid op. 43 Het
tweede niveau waarop de pastorale toenaderingen ingang vonden, heeft betrekking
op de schepping van het `Limburgs eigene' van het carnaval. Door zowel de
incorporatie van katholieke rituelen in de carnavalsviering als de accentuering van
gesignaleerde raakvlakken tussen de katholieke levensbeschouwing en de carnavalswaarden groeit de profilering van het Limburgse carnaval als een katholiek-zuidelijk
feest tegenover het calvinistische westen van Nederland.
Het zou echter geen recht doen aan de gecompliceerde werkelijkheid om te
stellen dat er alleen sprake is van handhaving van katholieke gebruiken als lege
hulzen. De religieuze invulling van de relatie tussen het carnaval en de katholieke
geloofsbeleving kreeg in de jaren zeventig nieuwe voortrekkers, die door de ontwikkelingen in de Kerk meer ruimte kregen. Naast de eucharistieviering, waarin gebeden werd voor de overleden carnavalisten en voor een goede carnavalsviering, groeide
het aantal zogenoemde carnavalsmissen, die tot op heden bestaan. De initiatiefnemer
van zo'n carnavalsmis kan een carnavalsvereniging zijn of een lokale geestelijke. In
deze eucharistievieringen bestaat door de afschaffing van de uitsluitend in het Latijns
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gelezen mis de mogelijkheid om in het dialect te spreken. Leken spelen een actieve
rol. De Prins of een andere figuur uit de carnavalswereld spreekt een openingswoord
uit, leest de voorbeden voor of houdt een preek. 44 Carnavalsambtsbekleders assisteren de priester op het altaar in hun officiële carnavalskledij en de aanwezige carnavalshoogwaardigheidsbekleders en -bestuurders zitten in hun carnavalskostuum in de
kerkbanken. Na de mis kan een gezellig samenzijn op het programma staan met de
pastoor als gastheer. Afhankelijk van de persoon van de pastoor of kapelaan in een
parochie en afhankelijk van de relatie tussen de geestelijke en de carnavalsvereniging,
zijn meer of minder van bovengenoemde facetten terug te vinden in de kerkdienst.
Het verschijnsel van de carnavalsmis is vooralsnog een ononderzocht terrein.
Algemene uitspraken over de relatie die carnavalisten in een openingswoord of een
preek leggen tussen de inhoudelijke geloofsbeleving en het carnaval, kunnen dan ook
niet worden gedaan. Uit een zevental carnavals-preken, die in de periode tussen
1985 en 1991 zijn uitgesproken in twee parochies in de Zuidlimburgse gemeente
Brunssum, kan worden afgeleid, dat in deze preken de levensblijheid in het katholieke geloof nog steeds centraal staat. In alle preken wordt een beeld geschetst van een
God, die wil dat mensen genieten van het door Hem gegeven leven, een God die de
carnavalisten hun tijdelijke gekte gunt. Twee fragmenten uit een preek van 1987
getuigen hiervan:
"... Jezus van Nazareth heeft ons een boodschap van bevrijding gebracht./ Hij heeft
ons voorgehouden, dat wij mogen vertrouwen op een eeuwige vreugde in Zijn aanwezigheid./ Op een plezier waaraan geen einde komt./ En dat rechtvaardigt om,/ ondanks alles,/ met plezier door het leven te gaan./ Want hij heeft ons perspectief
geboden, een toekomst./ ,,
en
"... Jezus wist verduveld goed dat wij ons terecht zorgen kunnen maken./ Als iemand
weet heeft gehad van de afgronden van het bestaan, dan is het Jezus geweest./ Maar hij
wist 66k, dat een al te grote bezorgdheid niets beter maakt./ Dat een al te grote
bezorgdheid de mens niet vrij maakt./ Dat een al te grote bezorgdheid de mens geen
vasteg rond onder de voeten geeft./ En met dit alles heeft de vierder van de karnaval
onvervalsteg eloofsbrieven in handen ...", 45
Vier van de acht `carnavalsideologen', die in het kader van deze studie zijn geïnter-

viewd tussen 1990 en 1993, leggen begin jaren negentig nog steeds een uitgesproken
verband tussen het carnaval en de katholieke levensbeschouwing. Uit de volgende
twee citaten uit interviews blijkt, dat de levensblijheid en de zorgeloosheid de centrale items zijn gebleven:
"Het gaat om de relativiteits-theorie van Onze Moeder de Heilige Kerk. Alles is
betrekkelijk. Je
katholiek wacht
h uiteindelijk
a de
tein
d ^k e
J kunt in feite om alles lachen, want
beter leven."

en
"Men heeft het met God en Zijn heiligen altijd redelijk goed kunnen vinden en het
soms ook op een accoordje kunnen gooien. Zoiets is ondenkbaar in het protestantisme."46
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Voor twee van de overige vier geïnterviewden bestaat de relatie carnaval-katholicisme
alleen in het verleden. De andere twee `carnavalsideologen' nemen een neutrale
houding aan.47
2.3.2 Het dialect: uitdrukking van een groepsidentiteit

Een tweede terrein waarop de Limburgse carnavalswereld haar `eigenheid' manifesteert, is dat van het dialectlied. In de jaren zeventig zag een groeiend aantal carnavalsprominenten de zogenoemde `Hollandse dijenkletsers' als een aantasting van de
Limburgse carnavalssfeer. De harde klanken in de Nederlandse taal versterkten daarbij de irraties over de zogenaamde seksualisering van liedteksten. In 1976 waarschuwde de horeca-voorzitter van Kerkrade in een kranteartikel:
"Als we mee gaan doen met de mentaliteit die ons vanuit het noorden wordt opgedrongen, lopen we het risico dat ons carnavalsfeest op den duur ontaardt in een
losgeslagen bende, waar onbenullige en smerige sexliedjes hoogtij vieren.
" 48

In dit decennium groeide het aantal initiatieven om de invloed van het `Hollandse'
carnavalslied tijdens de Limburgse carnavalsviering terug te dringen. Het belangrijkste middel dat daartoe werd gehanteerd, was de stimulering van Limburgse carnavalsliedjes.
Het Limburgse lied, inclusief het Limburgse carnavalslied, is geen novum uit de
jaren zeventig. Limburgse troubadours als Frits Rademacher, Joep Rademakers, Jef
Diederen en Johnny Blenco zetten in de jaren vijftig hun liedjes al op de grammofoonplaat. En de `evergreens' van het carnaval dateren vaker uit de jaren veertig en
vijftig, direct dan wel indirect gestimuleerd door de lokale carnavalsverenigingen. Zo
schreef Wiel Knipa eind jaren veertig zijn bekende lied `D'r Lange Jan' (een ode aan
de schoorsteen van de Oranje Nassaumijn I) na een oproep van de in 1947 opgerichte Heerlense carnavalsvereniging Winkbi lle 49 voor de creatie van een Heerlense
schlager. Het in Sittard bekende `Wae in Zitterd is gebaore' van Pierre Stocker stamt
uit 1946, gemaakt voor één van de zittingen van de carnavalsvereniging De Marotte.
Jean Savelkoul presenteerde in 1948 op de eerste carnavalsrevue van Geleen zijn
beroemd geworden schlager `Gelaen dat wurd ein Waereldsjtad' (daarmee verwijzend naar de aanleg van een koopcentrum, de bouw van het Fortuna-stadion, de
aanleg van nieuwe stadswijken en de ontwikkeling van het nachtleven). 50 En Gerda
van Vlodorp won in 1950 met haar `Munsterplein-wals' (`het mooiste plein van
Europa') de eerste prijs op de liedjesavond van de carnavalsvereniging D'n Uul in
Roermond. 51
Voor de groeiende commercie bleek de Limburgse afzetmarkt in de loop van de
volgende jaren echter te klein. Daarbij vond de standaardtaal onder invloed van het
onderwijs, de massamedia en de toegenomen mobiliteit na de Tweede Wereldoorlog
ingang in de spreektaal. Ook in het informele domein van het gezin tekende zich een
groeiende voorkeur af om kinderen op te voeden in het standaard-Nederlands.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het dialect in Limburg, ondanks deze ont-
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wikkeling, een relatief sterke positie is blijven innemen.S 2 In tegenstelling tot deze
vormen van schaalvergroting hield het `dialect-chauvinisme' een bundeling van lokale carnavalsliedjes op één grammofoonplaat tegen:
"Een Heerlenaar weigerde een plaat te kopen omdat er aan de achterkant Kerkraads
gezongen werd, terwijl men in Sittard zwaar aankeek tegen dat liedje op de achterkant
in het 3 kilometer zuidelijker gezongen Geleense dialekt .2.53

Deze ontwikkeling gaf alle ruimte aan de productie van carnavalsliedjes buiten Limburg. In 1970 bestond de top vijf van de best verkochte schlagers in Limburg uit
respectievelijk: `Wat een spreker is die man' (Seth Gaaikema), `We zijn toch op de
wereld om mekaar te helpen nietwaar?' (Adèle Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet
Romer), `Ik wou dat ik naar huis toe wou' (Eddy Christiani), `Pruimenpap' (Johnny
Jordaan) en `Bij ons staat op de keukendeur' (Tony Bass). 54 Het fenomeen `Hollandse schlager' was geboren.
Midden jaren zeventig kreeg de groeiende aversie tegen de `Hollandse' carnavalsplaten een breder draagvlak. In een kranteartikel uit 1976 werd een reeks van initiatieven opgesomd, die gericht was tegen deze liedjes. Zo spoorde in Kerkrade de
horecavereniging de plaatselijke kasteleins aan om in de carnavalstijd uitsluitend
carnavalsschlagers uit Limburg of het aangrenzende Duitse Rijnland te draaien.
Kasteleins in Venlo riepen collega's en publiek via affiches op om alleen Limburgse
carnavalsliedjes te kopen, te spelen en te zingen. En in Roermond en Valkenburg
kregen de café-houders tegen kostprijs muziek van eigen bodem aangeboden door de
carnavalsverenigingen. 55 In de gemeenteraad van Belfeld, gelegen tussen Roermond
en Venlo, werd op 26 februari 1976 besloten om plaatselijke muziekgezelschappen
een extra subsidie te geven om partituren van Limburgse carnavalsliedjes aan te
kunnen schaffen. Verder stelde de gemeente een motie op, die naar alle Limburgse
gemeenteraden werd verstuurd en waarin om steun voor het Limburgse carnavalslied
gevraagd werd door de toekenning van extra gelden boven de reguliere jaarlijkse
subsidie aan muziekgezelschappen. Deze konden dan, in navolging van het initiatief
in Belfeld, partituren van Limburgse muziek aanschaffen. De burgemeester van
Belfeld legde uit:
"De motie moet gezien worden als een uiting van bezorgdheid om de Limburgse
cultuur ...". 56

De lokale middenstand, de carnavalsverenigingen en de lokale overheid probeerden
op deze wijzen een alternatief te bieden voor de `Hollandse' carnavalsliedjes.
Het probleem waarvoor de ijveraars van het reveil van het Limburgse carnavalslied zich gesteld zagen, was het gebrek aan voldoende liedjes van eigen bodem. Hier
kwam een aantal Limburgers op provinciaal niveau voor in actie. Als eerste bezonnen
de Limburgse pers en de Regionale Omroep Zuid (ROZ) zich in nauwe samenwerking op een manier om een Limburgs tegenwicht te bieden tegen de `Hollandse'
liedjes. Hun ideeën mondden uit in een oproep aan de Limburgse bevolking om
carnavalsliedjes te schrijven. Het beste liedje zou worden uitgeroepen tot `de Gouden
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Giller' van het carnavalsseizoen en verschijnen op een langspeelplaat samen met tien
andere inzendingen. 376 inzendingen waren het gevolg, wat als een bevestiging van
de veronderstelde behoefte aan Limburgse muziek werd beschouwd. Het winnende
liedje, de `Gouden Giller 1974', kwam uit Venlo: Wao gaon we haer' van Frans
Boerman en Thuur Luxembourg. 57 Een tweede initiatief kwam v an een gemeenteraadslid uit Geleen, Bertha Paulissen. Deze vrouw was begin jaren zeventig al in actie
gekomen voor het behoud van het Limburgse lied. Via de Limburgse dagbladen en
de ROZ deed zij een oproep tot het inzenden van carnavalsliedjes in het dialect, bij
voorkeur onder bijvoeging van muziek. Deze verzameling resulteerde in het boek
Limburgse vastelaovendleedjes, waarin 150 carnavalsliedjes van vele gemeenten waren
opgenomen. Haar motivatie voor de uitgave van dit boek luidde als volgt:
"... Ik heb gemeend het boekje uit te moeten geven omdat het een schande is, dat men
zich hier in Limburg tijdens de carnavalsdagen vermaakt met liedjes uit het noorden.
Dat is toch te gek. Zeker als je bedenkt, dat wij hier in het zuiden de prachtigste
carnavalsliedjes hebben ...". 58
In 1976 was Bertha Paulissen de stuwende kracht achter de organisatie van het eerste
Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer op 18 november in de Hanenhof te Geleen. 59
Dezconursvidtphenrjalts.Omcnvierdaltliedjes te kunnen laten zingen tijdens de carnavalsdagen, moest een goede organisatie
op poten worden gezet om voldoende aanbod te creëren. De organisatie van het
concours werd uitgebouwd. In 1982 waren voor het eerst de twee provinciale carnavalsorganisaties (de SLV - voorheen SLC - en de BCL), het Limburgs Symphonie Orkest
(LSO) en de Culturele Raad Limburg bij de organisatie betrokken. 60 In 1988 vond
een volgende herstructurering plaats, waardoor de organisatie van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer sindsdien in hechte samenwerking met Omroep Limburg (de vroegere ROZ), de Stichting Kunst en Cultuur Limburg (de vroegere
Culturele Raad) en de Limburgse pers plaatsvindt. 61 Gesteld kan worden dat de
Limburgse pers en de radio-omroep in de naoorlogse ontwikkeling van het dialectcarnavalslied een initiërende en stimulerende rol hebben gespeeld, die zonder twijfel
van invloed is geweest op de vorming van de publieke opinie met betrekking tot het
Limburgse carnavalslied.
Een tweede probleem waarmee initiatiefnemers in hun stimul an s van het Limburgse
lied te maken kregen, was de grote variëteit aan dialecten. Het instrumentele gebruik
van het dialect als eenheidsbevorderende factor stelde op provinciaal niveau dan ook
zijn grenzen. Het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer probeerde in 1976 dit
probleem te ondervangen door in een twee pagina's tellend stencil, waarin de doelstelling en enkele regels voor het `vastelaovesleedjeskonkoer' waren vastgelegd, het
volgende artikel op te nemen:
"De organisatiekommissie houdt zich het recht voor het winnend leedje om te (doen)
zetten in een `algemeen' Limburgs dialekt, dit in overleg met de tekstdichter en de
heer De Bruin van Veldeke en met behoud van de originele inhoud. " 62
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Deze tendens tot standaardisatie, die in een bredere ontwikkeling naar zogenoemde
regiolecten en standaard-Limburgs past, kreeg concreet vorm bij het winnende lied
van dit jaar, `Vaan Eijsde tot de Mookerhei', dat zodanig werd geredigeerd, dat het in
elk dialect kon worden gezongen. Ook in de thematiek die in de verschillende
Limburgse liedjes werd bezongen, was een bepaalde mate van standaardisatie merkbaar. Stonden in de lokale schlagers vaak de ode aan de eigen plaats of plaatselijke
gebeurtenissen centraal (zie de titels van eerder genoemde liedjes uit de jaren veertig
en vijftig), de liedjes die in heel Limburg aansloegen hadden een algemener karakter.
De titels van drie succesvolle carnavalsliedjes uit de tweede helft van de jaren zeventig
getuigen hiervan: `Vaan Eijsde tot de Mookerhei' (`Van Eijsden tot de Mookerhei'
1976), `De zagte gee' (`De zachte g' 1977) en `Dan kal ich plat teige dich' (`Dan
praat ik in het dialect tegen jou' 1978).
De hernieuwde belangstelling voor het dialectgebruik in carnavalsliedjes vanaf de
jaren zeventig past in een bredere maatschappelijke ontwikkeling van een groeiend
dialectbesef, dat zich niet beperkt tot Limburg. Op nationaal en Europees niveau is
sprake van een `dialectgolf . In Nederland uit deze zich in het dialectgebruik in een
toenemend aantal domeinen. De waarneembare groei van het aantal dialect-woordenboeken, de dialect-belletrie, dialect-toneel, dialect-cursussen, in het dialect zingende popgroepen en regionale radio- en tv-omroepen zijn hier voorbeelden van. En
ook in het sacrale domein neemt het dialect een plaats in door de opkomst van
dialect-missen. Omgekeerd evenredig aan deze ontwikkeling voltrekt zich in de loop
van de twintigste eeuw een proces van toenemend dialectverlies ten gunste van de
Nederlandse standaardtaal. Het verschijnsel van de `dialectgolf , waarnaar in Nederland vooralsnog geen onderzoek is verricht, wordt in Duitse studies onder de naam
`Mundartwelle' onder de aandacht gebracht. Voor de heropleving van het dialect
bestaan enkele verklaringsparadigma's. Zo wordt het verschijnsel geplaatst in de
bredere context van een algemene nostalgiegolf. De hernieuwde interesse voor het
dialect wordt dan als een reactie op het dialectverlies in een toenemend aantal
domeinen geïnterpreteerd. Een tweede verklaring neemt de veranderde verhouding
tussen het dialect en de standaardtaal als uitgangspunt: eerst na de Tweede Wereldoorlog wordt de standaardtaal door de hele bevolking passief en actief gebruikt en
erkend als de gewenste taal. Een offensief tegen dialecten is sindsdien niet meer
nodig, waardoor deze meer ruimte krijgen. Ook wordt de `dialectgolf geduid als een
reactie op de toenemende mobiliteit, schaalvergroting en centralisatie in de samenleving. Het dialect geeft dan uiting aan een groeps(regionale)identiteit, waardoor een
gevoel van geborgenheid en saamhorigheid wordt opgeroepen. In zo'n verklaringsmodel van de `dialectgolf krijgt het dialect een functie in het herstel van de vertrouwde kleinschalige gemeenschap, waarvan `buitenstaanders' worden uitgesloten. 63
In de toenemende nationalisering van de Nederlandse samenleving op tal van terreinen, die zich ook uit in de verspreiding van het carnaval, lijkt de zinduiding van de
`dialectgolf in de reconstructie van een regionale identiteit het meest plausibel.
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Het groeiende dialectbesef is in het carnaval niet beperkt gebleven tot het carnavalslied. In de carnavalswereld komt de hernieuwde aandacht voor het dialect tot uitdrukking in de accentuering van de streektaal als voertaal in alle (primaire en secundaire) relaties. Van carnavalsliedjes tot prinseproclamaties en van kroeggesprekken
tot bestuursvergaderingen van carnavalsverenigingen wordt het dialect als de gewenste taal geduid. Menig carnavalast heeft het woord carnaval, dat ook buiten
Limburg wordt gebezigd, ingeruild voor `vastelaovend' (vastenavond) . Meerdere
carnavalsverenigingen noemen zich vastenavondsverenigingen. Zo komt men de
afkorting SLC van een provinciale carnavalsorganisatie, die staat voor Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen, tegenwoordig niet meer tegen. Men spreekt
nu van de SLV: de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge. En naast het
dialect als spreektaal kan ook het geschreven woord in het dialect zich verheugen in
een groeiende aandacht. Het dialect heeft zodoende een functie gekregen in de
accentuering van een eigen identiteit. Er wordt een saamhorigheidsgevoel opgeroepen, dat `buitenstaanders' buitensluit.
Als gevolg van het ontbreken van één Limburgse taal blijven in de profilering van
deze identiteit het lokale en het provinciale element op gespannen voet staan. Het
lied Vaan Eijsde tot de Mookerhei', dat tot op de dag van vandaag gezongen wordt
tijdens het carnaval, is een goede illustratie van de nauwe relatie die in de perceptie
van carnavalisten bestaat tussen Limburg, het carnaval en het dialectgebruik. De
tekst van het liedje was actueel, gezien de toenmalige plannen voor een tweedeling
van Limburg. De boodschap was, dat Limburg van het zuiden (Eijsden) tot het
noorden (Mook) een eenheid vormt tijdens het carnaval. 64 Het carnaval treedt in
deze context op de voorgrond als een verschijningsvorm van de alle regionale verschillen overkoepelende eenheid van Limburg, die in alle Limburgse dialecten tot
uitdrukking kan worden gebracht. In dit feest geeft de Limburgse bevolking uiting
aan zijn eigen culturele achtergrond, die het beste onder woorden kan worden
gebracht in de eigen taal. Of zoals Bertha Paulissen begin jaren negentig haar persoonlijke inspanningen voor het behoud van het Limburgse lied in de jaren zeventig
sprekend weergaf: "Omdat ik houd van de Limburgse dialecten: de kern van de
Limburgse volkscultuur. Alleen in het dialect kun je spreken met en vanuit het hart.
Het Hollands, het Nederlands spreek je met het verstand. Dat gaat niet zo spontaan,
daar moet je steeds bij nadenken. En de soms platvloerse Hollandse carnavalsschlagers zijn kwetsend voor de ziel van Limburg. Zo is de Limburger niet, zo wil hij
ook niet zijn carnaval beleven.”"

2.4 Eenheid onder de narrenkap
Gestimuleerd door de nationale verspreiding van het carnaval, waardoor het feest
niet meer uitsluitend in katholieke gebieden door de katholieke bevolking wordt
gevierd, benadrukken carnavalsprominenten in Limburg het carnaval steeds explicieter als een onderdeel van het culturele leven in deze provincie. De beeldvorming van
de gezellige, Bourgondische, katholieke Limburger tegenover de serieuze, zuinige,
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calvinistische `Hollander' krijgt een functie in de verklaring, waarom het feest `boven
de grote rivieren' niet goed kan gedijen. Ook al imiteert men de Limburgse carnavalsviering nog zo goed, het ontbreken van een goede voedingsbodem blijft voelbaar. In
1976 waarschuwde Jan Laugs, een in de Limburgse carnavalswereld bekende Roermondse journalist, voor de imitatie van het Limburgse carnaval buiten de provincie,
die volgens hem:
"... vaak met zulke ijver en op bepaalde gebieden zo ambitieus (gebeurde, CW), dat de
imitatie van onszelf als een bedreiging voor ons eigen Carnaval overkomt. (...) Maar",
zo voegde Laugs hieraan toe, "het hart van de Carnaval is niet te koop en niet te
imiteren. En het hart van de Carnaval, dat klopt aan de Maas en de Rijn ...'
,

GG

En het dialect met zijn eigen woorden en uitdrukkingen wordt beschouwd als de
meest zuivere taal waarin het hart zich kan uiten.
In de constructie van het `Limburgs eigene' in het carnaval is de Limburgse
leefwijze, zijn levensbeschouwing en vooral ook zijn gemoed in het spel. Het carnaval draagt het karakter van een emotief feest, dat door carnavalsvierders onder woorden wordt gebracht in `slogans' als: `het zit in mijn bloed' en `dat is niet uit te leggen,
dat moet je voelen'. Bertha Paulissen spreekt van de `ziel van Limburg', die bepalend
is voor de wijze waarop Limburgers het carnaval beleven. En Jan Laugs drukt zijn
opvatting dat de goede voedingsbodem voor het carnaval geografisch begrensd is,
beeldsprakelijk uit in een verwijzing naar het gebied waar `het hart van de Carnaval'
klopt.G7 Deze gevoelsmatig ervaren band tussen het carnaval en Limburg komt in een
gesublimeerde vorm tot uiting in de plaatsbepaling van het feest in de Limburgse
volkscultuur. Het feest wordt geduid als een cultuurgoed, ingebed in de samenleving
en gedragen door die samenleving, waarin de identiteit van Limburg naar voren
komt. 68
Zo'n profilering van het Limburgse carnaval vervult een functie in de gemeenschapsvorming in een provincie, die pas in de negentiende eeuw als politiek-bestuurlijke eenheid `van bovenaf' werd gecreëerd. De bevolking die binnen de nieuwe provinciegrenzen was samengevoegd, kenmerkte zich door een grote mate van heterogeniteit.
Er was slechts sprake van een bestuurlijke eenheid op politiek en op kerkelijk gebied
(vanaf 1840 in het apostolisch vicariaat Roermond en vanaf 1853 in het bisdom
Roermond) . In tal van studies wordt gewezen op de historische diversiteit van Limburg op politiek, sociaal, economisch en cultureel terrein, die van invloed is geweest
op de tot op heden gesignaleerde verscheidenheid in het karakter van de Limburgers.69 Verwezen wordt naar de politiek-bestuurlijke opdeling van het gebied, dat
eerst in 1839 een aaneengesloten staatkundige eenheid werd. Zo wordt onder meer
de doorwerking van het leven op de vruchtbare Zuidlimburgse grond in de overwegend agrarische provincie van de negentiende eeuw tegenover het leven op de karige
zandgrond in Noord-Limburg gesteld. En ook de ontwikkeling van de mijnindustrie
na 1900 in Zuid-Limburg (de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek), de groeiende
immigratie in deze regio en het grote aantal seizoensarbeiders en pendelaars dat de
provinciegrenzen oversteeg, weken af van de ontwikkeling in de rest van Limburg,
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die agrarisch bleef. Het bestaan van de vele dialectgroepen en de regionale verschillen
in tradities en gebruiken accentueren de historisch gegroeide culturele diversiteit.
Vooral in de typering van de Noord- en de Zuidlimburgers worden de verschillen
scherp geformuleerd: de eerste is spaarzaam, vasthoudend en bedachtzaam, de Zuidlimburger is levenslustig en impulsief. J.M. Gijsen zag de weerslag van deze verschillen terug in de religieuze beleving van het katholicisme in Noord- en Zuid-Limburg
in de negentiende eeuw:
"... de Zuid-Limburger beleefde veel meer de `buitenkant' van zijn godsdienst; hij
hechtte grote waarde aan pompa en spectaculaire vieringen; deze koppelde hij graag
aan feestelijkheden, die ook de lichamelijke mens aanspraken. De Noordlimburger
hij^
was ingetogener, eerder tevreden met een simpele
p herdenkingg der heilsmysteriën;
y
vroeg naar kennis van de godsdienst en had meer respect voor wetten en gezag. " 70
En in het boek Het nieuwe Limburgwordt aan de hand van onderzoeksresultaten uit
een grootschalig landelijk onderzoek uit 1985 de verschillende typering van de Noorden de Zuidlimburgers op enkele deelterreinen empirisch onderbouwd. Zo blijkt
onder meer, dat het arbeidsethos in Noord- en Midden-Limburg sterker ontwikkeld
is en dat de bewoners van deze regio's in economisch opzicht iets conservatiever zijn.
En met betrekking tot de opvattingen over ziekte en gezondheid leggen Noord- en
Middenlimburgers vaker een verband tussen ziekte en een ongezonde manier van
leven dan de Zuidlimburgse uitbundige levensgenieters. 7'
De interne verdeeldheid speelt slechts een bescheiden rol in de presentatie van
Limburg aan de overige provincies, met name aan het `westen'. In de vergelijking
met de bewoners van de rest van Nederland staat de profielschets van Limburgers
zonder onderscheid in regio's voorop. Een sprekende vooroorlogse karakterschets
van de Limburgers is als volgt geformuleerd terug te vinden in het boek Nederlandsche Volkskunde van de Limburgse volkskundige J. Schrijnen:
"De Limburgers zoowel Zuid als Noord, West als Oost, zijn de Italianen van ons
land. Juist als hun oude stamgenooten bij Keulen aan den Rijn, zijn zij lichthartiger
a n geest dan
vroolijker, veel beweeglijker, veel veranderlijker, maar ook veel rijker van
de Hollanders niet alleen, maar dan de Noord-Brabanders, Vlamingen en Antwerpenaren bovendien ...". 72

Deze karakterschets wordt vervolgd met de vermelding van enkele andere eigenschappen zoals aanleg voor muziek en dans, scherpzinnigheid en emotionaliteit. In
reactie op de bestuurlijke centralisatie in het westen van Nederland en de komst van
`Hollanders' met name naar de mijnindustrie in Limburg in de eerste helft van de
twintigste eeuw, ontwikkelde zich een gewestelijk identiteitsgevoel, waarin de constructie van een `Limburgse volksaard' een centrale plaats innam. Twee wereldoorlogen bevorderden weliswaar de groei van een Nederlandse identiteit onder Limburgers, het gevoel van achterstelling en onbegrip, dat zich in deze provincie sinds de
opname in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ontwikkeld had, werd er niet
door weggenomen. Na 1945 stak dit nog regelmatig de kop op.73
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Ter illustratie kunnen hier de reacties uit Limburg op de nieuwe zondagswet uit
1954 dienst doen. In deze wet was onder meer een verbod opgenomen om op
zondag voor één uur 's middags optochten of bijeenkomsten in de open lucht te
houden. Ook mocht geen geluid worden gemaakt, dat op een afstand van tweehonderd meter hoorbaar was. 74 In het Limburgse maandblad De Bronk verschenen van
maart 1954 tot maart 1955 een zevental artikelen over de zondagswet, aangevuld
met korte reacties en stellingen in vaste rubrieken. Een regelmatig terugkerend thema
was de aantasting van Limburgse tradities en folklore door deze wet. 75 De sectie voor
Volkscultuur van de Culturele Raad Limburg hield een enquête onder 650 verenigingen (met name harmoniekapellen, fanfares, schutterijen, zangkoren en carnavalsverenigingen), om een beeld te krijgen van de mate waarin de zondagswet beperkingen oplegde aan verenigingsactiviteiten. De uitslag toonde volgens het sectielid Fons
Erens aan, dat de wet diep ingreep in het Limburgse volksleven:
"... (dat) de huidige Zondagswet (...) voor ons gewest een enorme slag zou betekenen
en het verlies van een verantwoorde liefhebberij voor tienduizenden, zeer vaak van
eeuwenoude tradities en folklore en het verlies van alle kleur en fleur van het Limburgs eigene bij de feestviering." 76

Het aangewezen tijdstip voor zowel feesten als muzikale repetities was in Limburg op
zondag na de Hoogmis, dus vanaf elf uur. De reacties in de Limburgse kranten
stonden in het teken van een verdediging tegen politiek Den Haag, dat geen rekening hield met de Limburgse situatie. In het weekblad Limburg stonden de gevoelens
fraai verwoord:
"... zodra men in `Holland' meent om ter ere van zijn `partijverband' iets met zijn
Hollandsheid te moeten doen, zijn wij op onze hoede. Men mag, wat ons betreft, in
Zuid-Holland honderd millioen kopjes thee per dag drinken, maar men moet van
thee-drinkeneen wets-ontwerpP
maken,
geen amendement en geen motie en er dan
^g
mee naar Limburgg komen (... )Als een Hollander in Haarlem op Zondag geen muziek
wil horen, dan láát hij het. Wij kunnen hem zelfs om die eigenaardigheid beminnelijk
vinden. Maar hij moet niet van ons verlangen, dat wij óó op Zondag geen muziek
willen horen, want dat willen wij wél. Dat is onze eigenaardigheid ...". 7
Het gevoel van achterstelling is mede van invloed op de manier, waarop in Limburg

is gereageerd op de carnavalsviering in `Holland' en op de `Hollandse' invloeden in
de Limburgse carnavalswereld. In algemene en abstracte bewoordingen zetten velen
zich af tegen het carnaval en de carnavalisten `boven de Moerdijk'. De negatieve
tendenzen in de zuidelijke viering worden voor een deel teruggevoerd op westerse
invloeden. Zo is de `Hollandse' carnavalsschlager dé uiting van de commercialisering
van het carnavalslied. En de `Hollandse' carnavalstoeristen overstijgen vaker de grenzen van het toelaatbare in een Limburgse carnavalsplaats en stimuleren zodoende het
proces van normvervaging. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat dit beeld met
name vorm heeft gekregen via de Limburgse media. Tegenover individuele `buitenstaanders' wordt het zo sterk geprofileerde eenheidsfront vaak afgezwakt. Carnavalsorganisaties reiken tot op heden onderscheidingen uit aan bekende niet-Limburgse
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personen. In carnavalsverenigingen worden mensen die niet in Limburg geboren
zijn, niet geweerd. En ook van de representatieve functies in het georganiseerde
carnaval worden in Limburg wonende maar elders geboren inwoners niet altijd
geweerd. Een wel zeer opvallende verschijning was de Prins van de carnavalsvereniging
De Jong Bock in de Heerlense wijk Nieuw-Einde in 1992. Deze hoogwaardigheidsbekleder woonde in Purmerend en sprak geen Limburgs dialect. 78 Deze situatie is
vooralsnog een grote uitzondering.
In een analyse van boven beschreven ontwikkeling kan gesteld worden, dat de ontwikkeling van een Limburgs eenheidsgevoel onder impuls van een groeiend contact met
de rest van Nederland tot ontwikkeling is gekomen. In reactie op de achtergestelde
positie van deze provincie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden heeft de
constructie van een positief zelfbeeld plaatsgevonden, dat extra geprofileerd wordt
door een negatieve beeldvorming van de `buitenstaanders'. In dit proces heeft ook de
groeiende aandacht voor de eigen Limburgse cultuur vorm gekregen. De culturele
verschijningsvormen van het katholicisme krijgen daarin een plaats als één van de
weinige bindmiddelen in de provincie vanaf het midden van de negentiende eeuw.
Het ontstaan van een Limburgs wij-gevoel, dat in de loop van de twintigste eeuw
wordt uitgebouwd, krijgt na de Tweede Wereldoorlog een breed draagvlak in de
carnavalswereld. De verspreiding van het carnaval over heel Nederland en de merkbare
invloed van het `Hollandse' feest op de Limburgse viering, bevorderen de contacten
met de rest van Nederland op dit terrein. De Limburgse carnavalswereld reageert
met een accentuering van de dichotomie `zuiderling'/`westerling' en een groeiende
aandacht voor het carnaval als een Limburgs cultuurgoed. In de profilering van het
carnaval worden de bestaande regionale verschillen in Limburg overbrugd. In die zin
kan het feest geduid worden als de acceptatie van een eenheid van Limburg in brede
lagen van bevolking. Of zoals de eerder geciteerde Jan Laugs naar aanleiding van het
succes van de Limburgse schlagers in de tweede helft van de jaren zeventig opmerkte:
"Men zou haast zeggen, dat een kleine 20 jaar onder de narrenkap de Limburgers, in
elk geval uiterlijk, dichter bij elkaar had gebracht dan de 120 jaar onder de koningskroon daarvoor. "79
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3
De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg en de
Narrenuniversiteit Limburg: de bundeling van
carnavalsvierders op provinciaal niveau

Het beeld van het Limburgse carnaval dat in de jaren zestig en zeventig in kranten,
tijdschriften en toespraken gevormd werd, vervult een functie in de accentuering van
de uniciteit van het feest in Limburg. Belangrijke ingrediënten in deze profielschets
zijn: het gedeelde rooms-katholieke verleden en de daaraan gekoppelde roomse levensbeschouwing, de dialecten die uitdrukking geven aan de Limburgse mentaliteit,
en de inbedding van het feest in de Limburgse samenleving, getuige de groeiende
participatie van burgerlijke en kerkelijke autoriteiten in carnavalsevenementen. Het
carnaval wordt geduid als een volkscultureel erfgoed, daarmee verwijzend naar de
massale deelname aan de viering, de integratie van het feest in de levensstijl van de
bevolking en het bestaan van een langere carnavalstraditie in Limburg. De `carnavalsideologen' die via de media hun opvattingen over het carnaval ventileren, zijn,
indien zij actief zijn in het georganiseerde carnaval, overwegend te vinden in regionale en provinciale samenwerkingsverbanden. Vaak zijn zij ook nauw verbonden
met instellingen, die zich volgens de geformuleerde doelstellingen inzetten voor het
`behoud van de Limburgse volkscultuur'.
In dit hoofdstuk vormt de concretisering van de denkbeelden over het Limburgse
carnaval in provinciaal georganiseerde verbanden de rode draad van het betoog.
Twee provinciaal opererende instellingen staan hierin centraal: de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Narrenuniversiteit Limburg (NUL), beide
opgericht in 1965. Het accent ligt op de jaren zestig en zeventig, de jaren waarin de
profilering van het Limburgse carnaval versterkt op de voorgrond treedt. In deze
twee decennia drukten zowel in de BCL als in de NUL enkele personen een belangrijk stempel op het functioneren van beide organisaties. De namen van Jules Janssen
en Fons Neu zijn onlosmakelijk verbonden met respectievelijk de Bond en de Narrenuniversiteit. Zij kunnen worden aangemerkt als de geestelijke vaders van vele initiatieven. In dit hoofdstuk spelen zij dan ook een centrale rol. Alvorens dieper zal
worden ingegaan op de doelstellingen, de organisatie en de activiteiten van de BCL
en de NUL wordt in een eerste paragraaf het institutionaliseringsproces van het
carnaval op supra-lokaal niveau kort uiteengezet. Deze schets dient als plaatsbepaling
voor de BCL en de NUL in de toenemende institutionalisering van de naoorlogse
carnavalswereld.
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3.1 De institutionalisering van carnavalsactiviteiten in provinciale kaders
Parallel aan de naoorlogse groei van het aantal carnavalsverenigingen op lokaal niveau voltrok zich in Limburg een proces, waarin de bundeling van carnavalasten op
provinciaal niveau centraal stond. Meteen al in het eerste decennium na 1945 kreeg
een uitgesproken lokaal carnavalsverschijnsel, de buut, een supra-lokale reikwijdte.
Een buuttereedner, de man of vrouw die de buut houdt, heeft tot taak om ten
overstaan van het publiek tijdens een carnavalsbijeenkomst een kritische beschouwing te geven op situaties en gebeurtenissen van het voorbije jaar, waarin vooraanstaande personen in de gemeenschap vaak het doelwit zijn. Meestal beeldt de
buuttereedner een bepaald type uit. De buuttereedner dankt zijn naam aan de buut,
een ton, waar vanuit hij zijn carnavalsoptreden ten tonele voert. In de lokale carnavalsviering is de inhoud van de buut vaak sterk op de lokale gemeenschap gericht. In
1953 kwam de Roermondenaar Fons Neu met een uitgewerkt plan voor de organisatie van provinciale buuttekampioenschappen. Met de instelling van deze kampioenschappen stond hem voor ogen
"... om zoa te kómme tot, laot ver zègke, 'n mentaal einheid in Limburg.

"1

Het verschijnsel van de buut, dat in die jaren alleen langs de grens met Duitsland
voorkwam, zou zich volgens Neu langs de weg van provinciale kampioenschappen
over heel Limburg kunnen verspreiden. Hij beschouwde het als positief, dat de vele
plaatsen in de provincie met hun variëteit aan carnavalsvieringen, op deze wijze met
elkaar in contact kwamen en zodoende dus meer van elkaars carnaval te weten
kwamen. Het wedstrijdelement was in zijn optiek een middel om de kwaliteitsverhoging te bevorderen. 2
De conceptie van de Limburgse eenheid nam bij Fons Neu een grote plaats in.
De basis voor deze eenheid was voor hem de Limburgse volkscultuur. Neu, die in het
dagelijks leven docent Duits was, besteedde een groot deel van zijn vrije tijd aan
zaken, die hij van belang achtte voor de Limburgse volkscultuur. Zo was hij één van
de initiatoren van de oprichting van het Winand Roukens Fonds (1967) 3 , hij was de
geestelijke vader van de Narrenuniversiteit Limburg (1965) en een stuwende kracht
achter de instelling van het Limburgs Volkskundig Instituut (LW 1984) . In de eerste
publicatie van het LVI in 1985 schreef voorzitter W. Wijnen:
"... Zonder enige twijfel is Fons Neu in al die jaren de drijvende kracht op de
achtergrond geweest. Vooral door zijn toedoen kan het L.V.I. steunen op enkele
onmisbare pijlers: het Dr. Winand Roukensfonds, de door dit fonds beheerde boekencollecties van W. Roukens en J. Hansen, de met dit fonds samenhangende Narren
Universiteit Limburg (NUL) en een aantal zeer bijzondere ijveraars voor de volkskunde ...".4

Neu functioneerde op bestuurlijk niveau in de Culturele Raad Limburg, het Winand
Roukens Fonds, het Limburgs Volkskundig Instituut en de Raad voor de volkscultuur Maas-Rijn. In de Limburgse tijdschriften De Bronk en Veldeke schreef hij
regelmatig artikelen over de volkscultuur. Het carnaval nam daarin een belangrijke
plaats in.
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Een jaar nadat Neu zijn initiatief voor de buuttekampioenschappen naar buiten
bracht, in 1954, vond het eerste provinciale buuttekampioenschap plaats in Ma astricht, om vervolgens ieder jaar te worden georganiseerd door die carnavalsvereniging,
namens welke de winnende buuttereedner w as opgetreden.' Neu hield in de tien
jaar, waarin hij direct betrokken was bij de kampioenschappen, vast aan de door hem
beoogde functie van dit evenement: de bevordering van de samenwerking in Limburg en de instandhouding van de volkscultuur. Dit laatste kreeg voor hem vorm in
het levend houden van de Limburgse dialecten, die de spreektaal van een buut zijn,
en de bewaking van het kwaliteits(cultureel)niveau van de buut. Hoe zeer hij de
culturele factor in zijn initiatief van belang achtte, bleek in 1959, toen Neu zich
richtte tot de Culturele Raad Limburg met het verzoek om het patronaat over de
buuttekampioenschappen op zich te nemen. De Raad reageerde positief. In datzelfde jaar gaf Neu een nieuwe impuls aan de buuttekampioenschappen door zijn
voorstel om naast de reguliere kampioenschappen buuttewedstrijden in te stellen
voor de kampioenen van de laatste drie jaar. De achterliggende gedachte w as het op
peil houden van het animo voor de reguliere wedstrijden. Doordat in de eerste jaren
steeds dezelfde buuttereedners wonnen, raakten potentiële deelnemers gedemotiveerd.
In Neu's voorstel mochten kampioenen drie achtereenvolgende jaren niet deelnemen aan de provinciale buuttekampioenschappen. Voor hen bestond één keer in de
vier jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de `kampioen-van-de-kampioenen'wedstrijd. De winnaar droeg de titel van de `Gouden Narrenkap'. Na deze wedstrijd
mochten de buuttereedners weer meedoen aan de reguliere wedstrijden.
De buuttereedner met zijn buut werd door de instelling van de provinciale
buuttekampioenschappen boven het lokale niveau uitgetild. Het supra-lokale werkterrein stelde andere eisen aan de aangeroerde thema's. Deze konden niet te zeer op
lokale gebeurtenissen en verhoudingen worden gericht, omdat de thematiek dan niet
meer overdraagbaar was naar andere plaatsen. Naast deze tendentie naar een op
provinciaal niveau herkenbare inhoud van de buut stimuleerden de wedstrijden, niet
in de laatste plaats door het bestaan van een beoordelingsschema voor de jury', de
ontwikkeling van een consensus met betrekking tot de vereiste eigenschappen van
een buut. De buuttereedner als louter moppentapper w as daarin een contradictio in
terminis. Uit de omschrijving die Fons Neu in 1959 gaf van de buuttereedner, sprak
het streven naar een hoog kwaliteitsniveau, naar de buuttereedner als kunstenaar,
getuige de volgende passage:
"... De Buut moet een geheel vormen, een compositie vertonen waarvan de delen als
geledingen van de gehele gedachten-, gevoelens-, koldereenheid zijn. Deeestiguit de situatie van 't ggeheel, uit de
humoristische ppointes moeten natuurlijk,
J ^spontaan
p
hogere eenheid van de Buut volgen.
g Ze moet een dramatische opbouw bezitten met
zich bedienen van
climax en anti-climax en in haar humoristische werking afwisselend
visuele en additieve humor. Originaliteit in gegevens en uitwerking, bewuste selectie
van het aanwezige materiaal, toepassing van contrastwerking en tegenstellingen zijn met het verrassingselement - onmisbare facetten." 8
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In 1964 keerde Fons Neu de buuttekampioenschappen de rug toe. Volgens eigen
zeggen waren de interne ruzies, onder meer over het reglement en het jurysysteem,
en de toenemende invloed van commerciële belangen de oorzaken van zijn besluit.'
Twee jaar later werd aan de toekenning van de titel van de `Gouden Narrenkap' het
wedstrijd-element ontnomen. De eretitel kwam vanaf nu toe aan daartoe aangewezen carnavalsartiesten.
Midden jaren zestig droeg de Culturele Raad Limburg zijn verantwoordelijkheid
voor de buuttekampioenschappen over aan het inmiddels opgerichte Limburgs Buutte
Comité. Door het bestaan van een in de eerste helft van de jaren zestig opgerichte
Limburgse Vereniging van Karnavalsartiesten (LVKA) en twee overkoepelende carnavalsorganisaties (de Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen - SLC) en de
Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg - BCL) achtte de Raad de tijd rijp om
zich terug te trekken. 10 Sinds 1988 functioneert het buuttecomité onder de naam
Groot Limburgs Buutte Comité. Het Comité wordt gedragen door de BCL, de SLV
(voorheen SLC), de LVKA en Liveke (Limburgse Vereniging van Karnavalsevenementen). Door de opname van Liveke, een vereniging van Belgisch-Limburg, in het
samenwerkingsverband wordt uitdrukking gegeven aan het `groot Limburgse' werkterrein van het buuttecomité, waarmee verwezen wordt naar Nederlands- en BelgischLimburg.
Tot op heden leeft de discussie over de inhoud en de vormgeving van een `goede
buut'. Zo laaiden rond de jaarwisseling van 1987 de emoties hoog op naar aanleiding
van een buuttereedner en bestuurslid van de LVKA, die pleitte voor meer actualiteit
in de buut en zich in dat verband afvroeg:
"... waarom zou je aids, condooms of het niet-kerkelijk huwelijk niet in je buut
mogen betrekken." 11
Deze uitspraak leidde tot tal van negatieve reacties in de Limburgse kranten. Ook het
Groot Limburgs Buutte Comité distantieerde zich van deze zienswijze. 12 Uit een in
1989 geformuleerde omschrijving van de Limburgse buut door het Comité wordt
duidelijk, waarom de door bovengenoemde buuttereedner voorgestelde thematiek
niet in een buut thuishoort:
"In een goede buut wordt namelijk op een gedisciplineerde wijze, zonder te kwetsen,
en gedragen door een evenwichtige humor, op een ontspannende wijze de draak
gestoken met de over-ernst en de gebrekkigheden van mens en samenleving. En dat
alles op nivo, in harmonie met tradities en zeden welke behoren tot de gelouterde
onderdelen van het kulturele erfgoed." 13
Uit de reacties op het boven beschreven incident uit 1987/88 spreekt een gedeelde
opvatting over de buut als een vorm, waarin de Limburgse cultuur wordt uitgedragen. Hieruit blijkt, dat de door initiator Fons Neu voorgestane doelstellingen ingang
hebben gevonden bij een bredere groep van carnavalisten. Ook de kwaliteitsbewaking,
voor Neu een belangrijk element, is een punt van aandacht gebleven. Humor kan
men niemand aanleren, maar voor de opbouw en centrale kenmerken van een buut
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kunnen uniforme richtlijnen worden gegeven. Daartoe is in 1992 door het Kreatief
Centrum in Geleen in samenwerking met de LVKA een opleiding voor buuttereedners
opgestart, bestaande uit een cursus van elf avonden. 14
De buut heeft zich in de loop der naoorlogse decennia verspreid over heel Limburg en de verschillende Limburgse dialecten zijn tot op heden de spreektaal in de
buut. Op provinciaal niveau lijkt de buut de grenzen van de samenwerking te
hebben bereikt. De zogenoemde `Nederlandse kampioenschap Tonpraoten', die vanaf
midden jaren zeventig enkele jaren in Wanroy in Oost-Brabant zijn gehouden,
waren geen lang leven beschoren. De humor en het dialect, twee wezenlijke elementen voor een buuttereedner/tonpraoter, verschilden sterk. Te sterk, vond een journalist van De Limburger, die een negatief verslag van de vijfde kampioenschappen in
1981 schreef, waarin hij de volgende uitspraak van het Limburgse jurylid in Wanroy
opnam:
"Die Brabanders lachen alleen maar als het over poep, pies en sex gaat. Dat is een
niveau hier, daar sla je van achterover. Dacht je nou werkelijk dat onze Limburgse
kampioenen hier aan meededen? Ze betalen nog liever vijfhonderd gulden dan hun
naam hier te grabbel te gooien.
" 15

Deze emotioneel geladen aanval op de kwaliteit van de Brabantse humor verwijst
impliciet naar het gepercipieerde verschil in mentaliteit tussen Limburgers en Brabanders, dat zich uit in de humor.
In de eerste helft van de jaren zestig is de georganiseerde carnavalswereld in Limburg
verder uitgebouwd met drie provinciale samenwerkingsverbanden: de reeds eerder
vermelde LVKA, de SLC en de BCL. Deze organiseerden zich niet, zoals het
buuttecomité, rondom een bepaald carnavalsevenement. De LVKA, die sinds 1962
in Limburg functioneert, werpt zich op als een belangenvereniging voor alle artiesten
op het terrein van de carnavaleske vermakelijkheid. Als beschermheer heeft de vereniging gekozen voor de Limburgse cabaretier Toon Hermans. 16 Karel Muyris, die bij
de oprichting penningmeester was en vanaf 1971 zestien jaar lang de functie van
voorzitter vervulde, stelde begin jaren zeventig, dat de aanleiding tot de oprichting
van de artiestenvereniging gelegen was in de slechte werkomstandigheden van de
carnavalsartiesten. Een bundeling van krachten zou daar verandering in moeten
brengen. Daarnaast zou de vereniging artiesten moeten stimuleren om op het carnavalspodium te blijven, alsmede om hun artistieke peil en hun prestaties te verbeteren.''
Met de invoering van arbeidscontracten, uurloon en meer optredens op één avond
op verschillende lokaties verspreid over heel Limburg, kenmerkt de LVKA zich meer
door een gelijksoortige dan door een van de burgersamenleving afwijkende vakbond.
Op het terrein van de carnavalsorganisaties kunnen de SLC en de BCL worden
aangemerkt als supra-lokale instellingen. In 1962 zag naast de LVKA ook de SLC het
licht. In de door dit samenwerkingsverband geformuleerde doelstelling komt de
relatie tussen het carnaval en de volkscultuur expliciet tot uiting:
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"Instandhouden van de carnaval (zijnde een uiting van levende volkscultuur en folklore)
in Limburg - en wel van 11 november t/m 30 november en van 1 januari tot Aswoensdag. " 8

De volksculturele waarde van het feest werd afgezet tegen de `goedkope café-lol'. Om
te kunnen waken over de kwaliteit van de viering deelde de eerste voorzitter, de
president van de Kirchraodsjer Vastelaovendsverain Jo Gerards, mee, dat men van
plan was een wachttijd in te stellen voor nieuw aangemelde carnavalsverenigingen,
om zodoende te voorkomen,
"dat zich verenigingen aansluiten, die niet deugen". 19

Hij verwees daarbij naar carnavalsverenigingen in Duitsland, waar een proeftijd van
drie jaar gold. Het beoogde doel, de instandhouding van het carnaval, wilde men
vooral bereiken door samenwerking op provinciaal niveau. Maar aan deze samenwerking, en daarmee aan de eenheid in de carnavalswereld, werden en warden
grenzen gesteld. Alleen die verenigingen, die in de eigen gemeente erkend worden als
`de' stads- of dorpsvereniging, kunnen het lidmaatschap aanvragen. Niet de grootte
van de gemeente, maar de status in de lokale gemeenschap is daarbij van belang. In
1973 onderbouwde Jean Janssen, die vanaf 1963 voorzitter van de organisatie is, dit
selectiecriterium met een verwijzing naar het belang van de eenheid in een gemeente.
In één gemeente zou slechts plaats moeten zijn voor één Prins, die wordt uitverkozen
door de stadscarnavalsvereniging, waaraan dit privilege toekomt als oudste carnavalsvereniging in de gemeente, zo redeneerde Janssen. Als voorbeeld haalde hij Keulen
aan, waar in die jaren 120 verenigingen functioneerden met één Prins. Die ene Prins
symboliseerde de eenheid en bevorderde de samenwerking, zo vond hij. 20 De bevordering van de lokale eenheid komt in deze redenering op het eerste plan.
Ook al verwoordde de SLC een streven naar een zo groot mogelijke samenwerking tussen carnavalsverenigingen in Limburg, haar selectiecriterium belemmerde de
groei van het aantal aangesloten verenigingen. Drie jaar later resulteerde de door veel
verenigingen gevoelde ontoegankelijkheid van deze overkoepelende organisatie in de
oprichting van een tweede samenwerkingsverband: de BCL. Deze Bond groeide uit
tot een koepel, waaronder begin jaren negentig 165 verenigingen ressorteren. Een
vierde initiatief dat de lokale grenzen oversteeg en in de jaren zestig vorm kreeg, was
de oprichting van een Narrenuniversiteit in 1965, de NUL. Fons Neu, die in 1964
zijn geesteskind van de provinciale buuttekampioenschappen had verlaten, verrijkte
de Limburgse carnavalswereld met dit nieuwe evenement. Het doel dat hem voor
ogen stond, was vergelijkbaar met de doelstellingen, die tien jaar eerder ten grondslag
hadden gelegen aan de instelling van de buuttewedstrijden. Neu wilde een provinciale zitting organiseren, die moest bewijzen dat, naast de grote verscheidenheid in de
lokale carnavalsvieringen, ook provinciale evenementen in Limburg mogelijk waren.
Het provinciale karakter van deze zitting zou de onderlinge samenwerking tussen
Limburgers kunnen bevorderen en meer accent leggen op wat hen bindt dan op wat
hen van elkaar onderscheidt. 21
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In de volgende paragrafen worden de doelstellingen en de activiteiten van de BCL en
de NUL binnen de context van het in hoofdstuk 1 gepresenteerde ideeëngoed met
betrekking tot de functie van het carnaval in Limburg nader uitgewerkt.
In de jaren zestig en zeventig groeiden de organisatiestructuren in de carnavalswereld ook boven de provinciegrenzen uit. Europese samenwerkingsverbanden kwamen van de grond, waaronder de Federatie Europese Narren (FEN), die ook een
Nederlandse afdeling heeft, en de Narrische Europische Gemeinschaft (NEG),
waar de BCL in vertegenwoordigd is. Tot op de dag van vandaag kent het carnaval in
Nederland, in tegenstelling tot in andere Europese landen als Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland en Oostenrijk, geen landelijke organisatie. Het voert binnen de context
van deze studie te ver om dieper in te gaan op de ontwikkeling van het zogenoemde
Europa-carnaval. Deze thematiek biedt tal van aanknopingspunten voor nieuwe
carnavalsstudies.
3.2

De BCL en de NUL:
ten dienste v an de Limburgse eenheid en de volkscultuur

DE BOND VAN CARNAVALSVERENIGINGEN IN LIMBURG

Met de oprichting van twee carnavalsinstellingen die zich richtten op de samenwerking van lokale carnavalsverenigingen in Limburg, de SLC (1962) en de BCL (1965),
kwam midden jaren zestig al een eind aan de Limburgse eenheid in het carnaval op
geïnstitutionaliseerd provinciaal niveau. De SLC en de BCL namen ieder een eigen
plaats in de carnavalswereld in. De verhouding tussen beide kenmerkt zich vanaf het
begin door een tweetal dichotome begrippenparen, te weten: traditioneel/modern en
elitair/volks. De bij de SLC aangesloten verenigingen genieten in hun woonplaats
maatschappelijk aanzien, zij hebben financieel meer armslag en dragen het in het
georganiseerde carnaval belangrijke predicaat `traditioneel', daarmee verwijzend naar
hun lokale positie als oudste vereniging. De aangesloten verenigingen vormen een
select gezelschap, dat anno 1994 uit vijftien leden bestaat. 22 Daartegenover staat de
BCL, die zich richt op de overige, vaak kleinere en jongere, carnavalsverenigingen en
van 44 leden in 1965 uitgroeide tot een bond met 165 aangesloten verenigingen
begin jaren negentig.
Ondanks de gedeelde opvattingen over het carnaval als onderdeel van de Limburgse
volkscultuur en over het belang van samenwerking, ondanks de gedeelde liefde voor
tradities, rituelen en het carnaval in het algemeen, is van een structureel contact
tussen beide koepelorganisaties tot op heden geen sprake. Wel is begin jaren negentig
de discussie over het bestaan van twee provinciale instellingen terug te vinden in de
media. Dolf Dormans, de BCL-voorzitter van 1978 tot 1992, lichtte een uitnodiging van de BCL aan de SLV voor een oriënterend gesprek over mogelijkheden voor
meer samenwerking toe met de volgende woorden:
"Het is toch te gek dat twee organisaties naast elkaar heen blijven werken, terwijl ze
hetzelfde doel nastreven: het behoud van het mooie1
cu tuurgoed carnaval," 23
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Vooralsnog reageerde de SLV niet enthousiast, waarbij het risico om als `kleine bond
van de grote verenigingen' volledig te worden ondergesneeuwd door de `grote bond
van de kleine verenigingen' meespeelde.
Op 18 januari 1965 vond de oprichting van de BCL plaats. In het Statuut, dat op de
algemene ledenvergadering te Echt op 25 november 1965 werd opgesteld, was sprake
van een tweeledige taakstelling. De BCL wilde een belangenvereniging zijn, die
aangesloten verenigingen ondersteunde in verschillende aspecten van de organisatie
van de carnavalsviering. Daarnaast zag de Bond het als zijn taak om carnavalsvierders
voor te lichten over `de historische wortels en de traditie van het feest'. 24 De Limburgse
volkskundige Winand Roukens was daartoe aangezocht om de nodige informatie ter
beschikking te stellen. Hij gaf aan dit verzoek gehoor en fungeerde zodoende als een
legitimatie voor het wetenschappelijk gehalte van het door de BCL uitgedragen
verhaal over de oorsprong van het carnaval. Zo stond in het Jaarverslag van de BCL
van 1965-1966 vermeld:
"Dank zij de medewerking van Prof. Dr. Win. Roukens uit Nijmegen hebben we (...)
de beschikking gekregen over een Wetenschappelijk gefundeerd inzicht over de oorsprong van de Carnaval. " 25

Jules Janssen, die als voorzitter in de periode 1967-1978 een belangrijk stempel op
de op- en uitbouw van de Bond drukte, nam de volksculturele inbedding van het
feest zeer serieus. 26 Hij vond dat carnavalsvierders, maar vooral ook carnavalsorganisatoren, zich bewust moesten zijn van het feit, dat zij vorm gaven aan een
traditioneel feest. Tijdens zijn voorzitterschap besteedde hij het merendeel van zijn
vrije avonden aan het geven van voorlichting over het carnaval. Over de inhoud van
zijn carnavalsvoorlichting zei hij:
"Je moet beginnen met te vertellen waar de oorsprong vandaan komt. Je moet ze
vertellen wat in de loop der jaren is gebeurd. (...) De BCL heeft de taak om aan de
carnavalsverenigingen te vertellen: `Jongens, luister eens, je bent met een traditie bezig
die al zo lang bestaat en dáár uit is voortgekomen. Houdt dat in stand!' Kijk, iedere
carnavalsvereniging viert zijn carnaval geëigend naar de eigen bevolking, maar de
grondbeginselen, de basis van die carnaval,> is overal hetzelfde." 27
De basis van het carnaval was in de opvatting van Janssen gelegen in de Limburgse
volkscultuur, waarin de elementen van traditie, een bestaand lokaal draagvlak en een
relatieve uniformiteit in de verschijningsvorm belangrijke elementen waren. Uit de
criteria voor deelname aan de Bond, die in 1969 werden geformuleerd, spreken deze
waarden. Alle carnavalsverenigingen konden zich in principe aanmelden als lid van
de BCL, mits zij hun bestaansrecht verworven hadden. Het bestaansrecht gold als
bewezen, wanneer een vereniging minimaal drie jaar functioneerde, geaccepteerd
was in een bepaalde gemeenschap en actief was voor het carnaval in die gemeenschap. In de structuur van de aangesloten verenigingen streefde men een relatieve
mate van uniformiteit na door als voorwaarde te stellen, dat in hun gelederen een
Raad van Elf en een Bestuur moesten zijn opgenomen. Café-carnavalsverenigingen
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waren door deze bepalingen bewust uitgesloten van lidmaatschap. 28 Op deze manier
wilde de BCL voorkomen, dat de Bond een vergaarbak van allerlei vormen van
carnavalsverbanden zou worden.
De basis van het netwerk, dat de BCL in de loop van zijn bestaan opbouwde,
vormen de plaatselijke carnavalsverenigingen. 29 De BCL werpt zich op als een koepel
waaronder de carnavalsverenigingen, met hun grote variatie in de lokale viering van
het feest, zich verbonden weten als carnavalisten. Dit streven naar saamhorigheid
vloeit voort uit de conceptie van het carnaval als een volksfeest. Jules Janssen spitste
in 1967 zijn kritiek op de SLC toe op de wijze, waarop de laatste volgens hem
invulling gaf aan het `volkse' van het carnaval. Uit zijn woorden sprak zijn eigen
opvatting van een volksfeest:
"Als de voorzitter van de Samenwerkende Karnavalsverenigingen zegt, dat carnaval
een volksfeest is, wat toch inhoudt dat dit dan voor iedereen is ongeacht rang of stand,
dan vragen wij ons wel af hoe hoog de entree's zijn van de door hun vereniging
gg
georganiseerde avonden? Voor het
nogge.
betaalbaar? ge
Ne ! Ho e
kosten
a
Limburgse buutereedners? Nee! De buitenlandse artiesten en genodigden drukken als
zware lasten op hun entree's! Zij staan náást 80% van het Limburgse Volk en niet er
tussen in! ...".30

Toen de Bond in 1976 de naam van zijn sinds 1972 bestaande Bondsblad van
Bondsorgaan veranderde in Vastelaovend Samen, legden de voorzitter en de secretaris
uit welke `carnavalsboodschap' in de nieuwe naam school:
met elkaar samen, een in de carnavalsgedachte vrienden zijn onder elkaar, met
iedereen zonder onderschijds des persoons samen de carnavalsuitingen te vieren en te
beleven ...". 31
"...

In de naam van de Bond ligt de bundeling van carnavalsverenigingen in Limburg
besloten. In de geschiedenis van de BCL komt het spanningsveld tussen de creatie
van een eenheid in deze provincie en het bestaan van regionale en lokale verscheidenheid regelmatig naar voren. Zo hield en houdt de Bond in de organisatiestructuur
rekening met de regionale verscheidenheid door de aangesloten carnavalsverenigingen
op te delen in drie districten, Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg, die tot voor
enkele jaren ieder drie bestuursleden leverden. In 1992 vond een statuutswijziging
plaats, waarin evenwel aan de driedeling werd vastgehouden. Om een meer representatieve vertegenwoordiging van de leden in het bestuur te bewerkstelligen, bestaat
het Bondsbestuur sindsdien uit het dagelijks bestuur, aangevuld met één lid per elf
aangesloten carnavalsverenigingen in één district. 32 De grote diversiteit aan dialecten
bemoeilijkt vergaderingen in het dialect. Het bondsblad Vastelaovend Same is om die
reden in het Nederlands geschreven. En ook de oorkonde, behorende bij een BCLonderscheiding, werd tot in de jaren tachtig opgesteld in het standaard-Nederlands.
Toen Jacques Erkens, de huidige secretaris van de BCL, in 1984 actief werd in de
Bond, stelde hij de in het Nederlands geschreven oorkonde ter discussie. Deze moest
volgens hem in het Limburgs worden opgesteld. Bij gebrek aan één Limburgs dialect
koos men voor het Roermonds, een Middenlimburgs dialect, dat ook door mensen
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buiten Roermond verstaan en gelezen kan worden. Net als bij het Vastelaovesleedjes
Konkoer, waar een tendentie naar taalstandaardisatie van de dialecten optreedt, is
ook hier zo'n ontwikkeling waarneembaar. Als nu een onderscheiding van de Bond
wordt uitgereikt, dan spreekt de Bondsbestuurder die de oorkonde voorleest, deze
uit in het dialect van de desbetreffende plaats. De tekst is uniform geschreven in het
Roermonds. 33

BOND VAN CARNAVALSVERENIGINGEN
IN LIMBURG
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Afbeelding 1
In de op- en uitbouw van de BCL liep de expliciete gerichtheid op het werkterrein
Limburg parallel aan de opzet van een grensoverschrijdend netwerk van contacten.
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Binnen zijn eigen gelederen maakte de Bond in 1971 al melding van drie nietLimburgse leden: twee carnavalsverenigingen uit Noord-Brabant en één uit Groningen. Begin jaren negentig was dat aantal uitgegroeid tot tien. Over het aannemen van
leden uit zogenoemde `buitendistricten' wordt op de algemene ledenvergadering
beslist. Bij aanvaarding van het lidmaatschap van een carnavalsvereniging buiten
Limburg, krijgt deze vereniging de status van `buitengewoon lid'. Stemrecht hebben
deze leden niet. 34 Daarnaast zijn overkoepelende verenigingen uit België en Duitsland aangesloten bij de BCL. Zes jaar na de oprichting van de Bond werd melding
gemaakt van de Fédération Nationale des Sociétés Carnevalesques et Folkloresques
de Belgique/Nationalverband der Karnavals und Folkloregesellschaften Belgiens en
de Federatie van Carnaval in Flanders en Limburg, in totaal omvattende ongeveer 60
verenigingen, en de Bund Deutscher Karnaval e.V., waarvan 1200 verenigingen lid
waren. 35 Sinds de oprichting van Liveke in België in 1975 bestaan ook nauwe contacten met deze overkoepelende organisatie. Het Maas-Rijn-gebied werd en wordt in
de carnavalswereld als een grotere culturele eenheid ervaren dan het Nederlandse
grondgebied. Via de grensoverschrijdende contacten stimuleerden en beïnvloedden
de verschillende carnavalsorganisatoren elkaar. Zo was de voorzitter van de BCL,
Jules Janssen, betrokken bij de oprichting van de Fédération Nationale des Sociétés
Carnevalesques et Folkloresques de Belgique. 36 In de relatie met Duitsland waren de
oosterburen vaker een stimulans tot de invoering van nieuwe elementen in de organisatie en de viering van de BCL.
Met name de contacten tussen de BCL en het Duitse grensgebied waren tijdens
het vorzitterschap van Jules Janssen intensief. Het in Rijnland-Westfalen functionerende Verband der Karnevalsvereine des Aachener Grenzlandes, een onderafdeling
van de Bund Deutscher Karneval (BDK) 37, bestond sinds 1963 en had aanvankelijk
contacten met de SLC. Deze relatie verliep niet zo soepel, wat de oprichter en
president van de Aachener Grenzlandkreise Heinz Wacker (de huidige voorzitter van
de BDK) ertoe bracht contact te zoeken met de BCL in de persoon van voorzitter
Janssen. Op 9 juni 1967 vond in Heinsberg de eerste vergadering van beide besturen
plaats. Hoe sterk voorzitter Janssen van de BCL de onderlinge verbondenheid van
carnavalisten ervoer, blijkt uit de wijze waarop hij deze vergadering memoreerde:
"De hele club die daar zat van de BCL, daar konden er geen vijf één woord Duits
praten. En zij kenden haast geen Nederlands. Maar toch hebben we elkaar daar
gevonden!
" 38

De contacten tussen beide organisaties resulteerden in wederzijdse bezoeken aan
carnavalsevenementen. In 1968 meldde de BCL zich aan als lid van de Bund Deutscher
Karneval. Sindsdien is de BCL vertegenwoordigd op de jaarvergaderingen van de
BDK. 39
Het belang van de opbouw van een internationaal netwerk dat primair gericht is
op het Maas-Rijn-gebied, werd anno 1991 door Jules Janssen uitgedrukt in termen
van uitwisseling van ervaringen, inspiratie opdoen en waar nodig gezamenlijk kunnen optreden bij grensoverschrijdende problemen in de carnavalswereld. Als voor-
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beeld van het laatste memoreerde hij de problemen rondom de dansmarietjes: jonge
meisjes die voor weinig geld veel moesten optreden en zodoende de verenigingskas
spekten. De BDK en de BCL wilden hier in de jaren zeventig gezamenlijk tegen
optreden. Als inspiratiebron hebben met name de contacten met Duitsland een
functie gehad, zoals in paragraaf 3.3. zal blijken. Janssen beschouwde de grensoverschrijdende contacten beslist niet als een eerste stap in een ontwikkeling naar een
Europa-carnaval. Voor hem stond de onderlinge kennismaking van carnavalsverenigingen in het Maas-Rijn-gebied voorop:
"Dat was leuk erbij. Die internationale contacten golden niet voor mijzelf, maar voor
het overbrengen van de carnavalsverenigingen van Limburg naar België en naar Duitsland. Verder niets dan dat die lui eens een keer uitwisseling hadden.""

De basis van hun contacten was de gedeelde liefde voor het carnaval. De positieve
gevolgen voor de Limburgse carnavalsviering waren gelegen in de toeëigening van
ideeën van elders ten dienste van de uitbouw van het Limburgse feest.
De naoorlogse conceptie van het Limburgse carnaval als een volkscultureel feest dat
vorm geeft aan de eenheid van Limburg was en is verankerd in de doelstellingen van
de BCL. In de in 1992 gewijzigde statuten komen deze aspecten nog steeds uitdrukkelijk aan de orde. De taakstelling van de Bond is ongewijzigd. Naast belangenbehartiging van de aangesloten carnavalsverenigingen staat de instandhouding en
bevordering van het carnaval in Limburg nog steeds centraal. Deze wordt in een
bredere context geplaatst van medewerking aan
41
"de verheffing van het cultureel maatschappelijk leven in de Provincie Limburg."
-

Voor de omschrijving van de carnavalsviering, zoals de BCL die voor ogen staat,
wordt gebruik gemaakt van termen als `gepast', `geëigend', `volkseigen' en `verantwoorde, plezierige'. Overleg met andere carnavalsinstellingen wordt geduid als een
van de manieren, waarop het carnaval in Limburg in stand kan worden gehouden
alsmede verbeterd en beschermd wordt. 42
In een onderlinge vergelijking van de omschreven doelstellingen in de statuten
van 1965 en 1992 treedt slechts één verschil op de voorgrond. Zeventien jaar na de
oprichting van de BCL is het voorlichtingsaspect naar de achtergrond verdwenen.
Hier liggen drie factoren aan ten grondslag, die nauw samenhangen met de plaats
van het Limburgse carnaval in de jaren zestig en zeventig enerzijds en in de jaren
negentig anderzijds. De eerste factor is een persoonlijke en direct gekoppeld aan de
persoon van Jules Janssen. In de jaren waarin hij voorzitter van de BCL was (19671978) moest zowel het bestaansrecht van de Bond alsook het profiel van `het eigene'
van het Limburgse carnaval vorm krijgen. De verwijzing naar de historische wortels
van het feest (de traditie) en de culturele inbedding in de Limburgse samenleving
speelden hierin een belangrijke rol. De BCL wierp zich in deze jaren in de persoon
van Janssen op als de uitdrager van deze historisch-culturele waarden. Hoe belangrijk
hij dit onderdeel in de werkzaamheden van de Bond vond, bleek begin jaren zeventig
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toen hij het initiatief nam tot de oprichting van een carnavalsmuseum (zie paragraaf
3.2). Dit museum nam de voorlichtingsfunctie van de BCL over. Een tweede factor
was de groei van een consensus over de opvatting van `het specifiek eigene' van de
Limburgse carnavalsviering vanaf de jaren zeventig. De zinduiding van het carnaval
in de profilering van de regionale identiteit kreeg een breed maatschappelijk draagvlak in de carnavalswereld, zoals in de volgende hoofdstukken met betrekking tot
lokale carnavalsverenigingen en carnavalsvierders zal blijken. Mede onder invloed
van de terugtreding van Jules Janssen uit de Bond en de verminderde noodzaak om
het `streekeigene' van het carnaval steeds weer te accentueren, kon de BCL zich in
zijn verdere ontwikkeling meer richten op de uitbouw van een professionele organisatie.
Sinds de oprichting van de BCL heeft het Bondsbestuur zijn schouders gezet onder
de verschillende vormen, waarin de herkenbaarheid van en de verbondenheid met de
Bond, en daarmee ook met de eenheid van het supra-lokale Limburgse carnaval,
gestalte moest krijgen. Met beperkte financiële middelen, die een continu passen en
meten vereisten, werkte men aan het ontwerp en de vervaardiging van eigen briefpapier, speldjes, een vaan, een logo en een bondsblad. In 1968 voegde de BCL een

Opgericht
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Afbeelding 2. Het logo van de BCL

nieuwe onderscheiding toe aan het bestaande assortiment van decoraties en medailles in de carnavalswereld: de Bondsonderscheiding, bedoeld voor personen, instellin-
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gen of verenigingen, die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor de BCL en in
ruimer verband voor het carnaval. Bij de Bond aangesloten carnavalsverenigingen
konden bij de BCL onderscheidingen aanvragen voor hun lokale verenigingsleden.
Voorgedragen kandidaten moesten, om voor goedkeuring door de Bond in aanmerking te komen, voldoen aan enkele criteria, die door Jules Janssen in 1969 waren
vastgelegd in het Reglement Bondsonderscheidingen. De dienstbaarheid aan het
carnaval en de duur van de indienststelling bij de lokale vereniging, waarvan de
vastgestelde termijn verschilde per functie, stonden daarin voorop. 43 In de criteria
voor toekenning van de tot op heden bestaande Bondsonderscheiding komt de
interactie van de verenigings- en de carnavalswereld in de BCL tot uitdrukking. Deze
onderscheiding wordt door een carnavalsinstelling verleend en hoort zodoende thuis
in de carnavalswereld. Maar haar functie en daaraan gekoppeld haar waarde voor de
gedecoreerden wijkt niet af van die in de burgersamenleving: een eerbetoon voor
bewezen diensten. De Bond functioneert als organisatie met statuten en reglementen
op het snijvlak van de carnavalswereld en de burgersamenleving. Door de plaatsing
van het carnaval in de context van de Limburgse volkscultuur vervult het feest een
functie in de constructie van een culturele eenheid in de provincie: in Limburg viert
men carnaval.
DE NARRENUNIVERSITEIT LIMBURG
De NUL kan worden getypeerd als een doelbewuste reactie op de institutionalisering
van de Limburgse carnavalswereld, waarin elementen als professionalisering, schaalvergroting en verenigingsbelangen als negatief worden geduid en waar mogelijk
worden uitgesloten. Aan de oprichting van de NUL in 1965 lag een concept ten
grondslag, waarin de initiator Fons Neu zijn ideeën over de bevordering van de
Limburgse eenheid en de volkscultuur vorm gaf. Tot aan zijn dood in 1991 hield hij
vast aan de door hem geformuleerde basisprincipes voor het functioneren van de
NUL. Centraal staat daarin de accentuering van elementen, die functioneren als een
bindmiddel tussen alle Limburgers. De humor was voor Neu zo'n bindmiddel. Ook
al spreekt men in Limburg vele dialecten, de gelijkgestemdheid onder alle dialectsprekers uit zich in `het eigene' van de Limburgse humor. Deze humor, zo stelde hij,
heeft een specifiek karakter, dat gevormd is door drie factoren: de roomse mentaliteit, de ondergeschikte positie van de provincie tegenover de rest van Nederland en
de contacten met het Rijnland, met name Keulen. 44 Neu had uitgewerkte ideeën
over de invulling van die humor. De zelfspot diende als basis, een zelfspot die er
vanuit ging
"dat aan geen enkel mens 't menselijke vreemd is." 45

Dit uitgangspunt leidde volgens hem tot een humor die mensen bijeen brengt, die in
het leven van alledag op vele terreinen verdeeld zijn. De humor werkte in zijn visie
als bindmiddel door zijn anti-polariserende werking.
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De door Fons Neu aan de humor toegekende sociale functie van bindmiddel sluit
nauw aan bij wetenschappelijke studies over de humor, waarin de creatie en bestendiging van solidariteit een betekenisvolle rol speelt. De relativering en de zelfspot, die
wezenlijke elementen in Neu's conceptie van de Limburgse humor zijn, kunnen
geplaatst worden in de analyse van een samenleving, bestaande uit dominante en
ondergeschikte groepen op cultureel, sociaal of economisch terrein. De laatste richten, in tegenstelling tot de eerste, hun humor niet alleen op de dominante groep,
maar ook op zichzelf als groep. In de verklaringen hie rvoor wordt onder meer
gewezen op de beleefde discrepantie van minderheidsgroepen tussen hun eigen waarden en normen en die van de dominante groep, waarbij zij zich niet in een maatschappelijke positie achten om die van de dominante groep af te wijzen. Naast deze
`maatschappelijke dubbelrol' kan de zelfspot bij minderheden ook duiden op een
zekere mate van zelfbewustzijn. Deze vorm van humor accentueert en versterkt dan
de identiteit en de solidariteit binnen de groep. Vertaald naar de Limburgse situatie
draagt de humor, waarin de `Hollander' het doelwit van spot is, bij tot het bewustzijn van de eigen identiteit. Humor, waarin groepen binnen Limburg centraal staan
(bijvoorbeeld de Noord- tegenover de Zuidlimburger, de Roermondenaar tegenover
de Maastrichtenaar), ve rvullen een functie in de totstandbrenging van een onderlinge harmonie, omdat het karakter van de humor zich kenmerkt door het draaglijk
maken van de ernst van het leven en het verzachten van tegenstellingen en conflicten. In deze benadering van de humor staat het niet-kwetsende element voorop in
tegenstelling tot de satire, waarin de wrok en het gal spugen centraal staan. 4G
Neu wilde de samenwerking tussen Limburgers uit de verschillende regio's zonder onderscheid in sociale klassen bevorderen door de organisatie van een jaarlijks
terugkerende provinciale zitting, waarin de humor, uitgedrukt in de verschillende
dialecten, de bindende factor was. Slechts één selectiecriterium zou moeten worden
ingesteld: de kwaliteit van de humor tijdens de zitting. 47 Dit criterium vloeide logisch voort uit Neu's benadering van de provinciale zitting als een cultureel evenement. Om het kwaliteitsniveau te kunnen handhaven wilde hij commerciële invloeden en een grootschalige opzet vermijden. Daartoe moest het showbevorderende
medium van de televisie volgens hem geweerd worden. En gratis entree en onbetaalde optredens waren principiële keuzes want, zo was zijn overtuiging:
"e betalend publiek maak op d'n doer oet waste mos gaon beeje." 48

Ook van een strakke organisatie wilde hij niets weten. De NUL noemde hij consequent `een commiteetje'. De achterliggende gedachte was, dat machts- en belangenconflicten inherent waren aan de ontwikkeling van een organisatie. En daarmee
stond de gecreëerde eenheid op het spel.
"Het was flauwekul, een comiteetje. Het mag ook geen organisatie worden, want dan
begint het `gevreigel"",

stelde hij begin jaren negentig. 49 De NUL werkte bewust zonder reglementen en
statuten. Het carnavaleske spel stond voorop met hooguit enkele spelregels. In die
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zin contrasteerde de Narrenuniversiteit met de steeds verder doorgevoerde structurering en de professionalisering van een groeiend aantal carnavalsorganisaties. De afkorting van de Narrenuniversiteit, de NUL (= niets), was een bewuste keuze om de
relativiteit van de instelling aan te geven.

^..

Afbeelding 3. `Academische' zitting van de Narrenuniversiteit Limburg
(Staargebouw Maastricht 1990)
Fons Neu goot zijn idee van een provinciale carnavalszitting in de vorm van een
`academische' zitting, een jaarlijkse viering v an de dies natalis van de Narrenuniversiteit
Limburg. In de keuze voor de oprichting van een carnavaleske universiteit sloot Neu
aan bij een actueel thema in Limburg: het ontbreken van een Rijksuniversiteit in de
provincie ond an ks toezeggingen van politiek Den Haag. Limburg kreeg zodoende
eerder een Narrenuniversiteit dan een Rijksuniversiteit. Een van de redenen waarom
als standplaats voor de NUL Maastricht werd gekozen, was gelegen in het feit, dat
ook de Rijksuniversiteit in deze plaats zou worden gevestigd. Een andere achterliggende gedachte van Fons Neu was dat, hoe zeer hij als Roermondenaar ook verknocht was aan de carnavalsviering in Roermond (waar hij in alle jaren waarin hij in
Maastricht woonde, carnaval bleef vieren), Maastricht de hoofdstad van Limburg
was. De NUL was voor hem een provinciale aangelegenheid, die in de Limburgse
hoofdstad thuishoorde. 50 De relatie tussen de NUL en de Limburgse volkscultuur
was al in de opzet aanwezig. Aan de reeds lang verwachte Rijksuniversiteit zou ruimte
moeten worden gecreëerd voor de bestudering van de volkscultuur. Zolang deze er
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(nog) niet was, zou de NUL het dialectgebruik en de Limburgse humor, die als twee
essentiële elementen van die volkscultuur werden geduid, levend houden op de
`academische' zittingen.
In de vormgeving van de NUL stond de persiflage op de universiteitswereld
voorop. Voor de inrichting van de Narrenuniversiteit had Fons Neu zich laten
inspireren door voorbeelden in Duitsland en België. Hij was op de hoogte van het
bestaan van een Narrenacademie in bulken, een plaatsje in het Rijnland op 25
kilometer afstand van Roermond en Venlo, getuige een artikel over dit onderwerp in
zijn privé-archief. In dit artikel stond de geschiedenis van deze Narrenacademie
beschreven. De oprichting van de academie zou in 1554 hebben plaatsgevonden en
zijn voortgekomen uit een al langer bestaand narrengenootschap in Diilken. Dit
narrengenootschap dreef de spot met de ernst en de zwaarwichtigheid van het alledaagse leven. De wetenschappers leken hier voor het genootschap symbool voor te
staan, wat leidde tot de instelling van academische scherts-titels en -graden, waaronder die van `doctor humoris causa'. Aan de Narrenacademie bestond de mogelijkheid
om een `bul' te halen en om te `promoveren'. Tevens had de academie een Rector
Magnificus.S 1 Ook was Neu op de hoogte van een ritueel van de carnavalsvereniging
De Totetrekkersgarde uit Brugge (België), die sinds 1962 ieder jaar tijdens een
zitting mensen benoemde tot `doctor humoris causa'. In zijn archief lag een lijst van
`promovendi' van 1962 tot en met 1967. Deze kennis kwam goed van pas, toen Neu
zijn ideeën over een Limburgse Narrenuniversiteit vorm moest geven.
De gepersifleerde universiteitswereld vormde de basis van de verschijningsvorm
van de NUL. Het bestuur noemde zich Senaat en bestond de eerste jaren uit een
`manjefieke rector' 52 (een functie die vertolkt werd door een vriend van Neu uit
Roermond: Jo Hansen) en een president (Fons Neu zelf). In 1967 werd een secretaris-generaal in de persoon van Hais Chambille (de toenmalige directeur van Bierbrouwerij De Leeuw te Valkenburg) aan het organiserend comiteetje toegevoegd.
Deze had een jaar eerder zijn medewerking verleend aan de verhuizing van de
`academische' zitting naar een grotere lokatie, de Momus aan het Vrijthof. Eigenaar
van de Momus was Bierbrouwerij De Leeuw. Chambille was een Maastrichtenaar,
evenals Jean Prick, die in datzelfde jaar actief werd in het comiteetje. Daarmee zette
het voorbereidend comité van de NUL de eerste stappen van een Roermondse naar
een meer provinciale aangelegenheid. De historische gegroeide rivaliteit tussen Roermond (in het verleden de hoofdstad van het Overkwartier Gelre) en Maastricht (de
huidige hoofdstad van Limburg) deed hiermee ook zijn intrede in de wereld van de
Narrenuniversiteit. In de carnavaleske rituelen zou daar regelmatig uitdrukking aan
worden gegeven.
In de loop der jaren groeide de NUL-structuur uit. Een vice-rector deed zijn
intrede in het comité. En tijdens de `academische' zittingen functioneert tot op
heden een pedèl, die in de carnavaleske NUL-wereld de titel Boempas kreeg. Deze
titel verwijst naar het rituele handelen van de pedèl tijdens een zitting: aan het eind
van een `promotie' slaat hij met zijn stok op de grond -boem- en maakt vervolgens
een pas. Was er in 1965, toen de NUL voor het eerst naar buiten trad met een
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`academische' zitting, slechts één `professor' in de persoon van `Professor A.A.J. Feep'
alias Jo Hansen, drie jaar later bestond de kring van professoren uit negen NULprofessoren. 53 Ook al groeide het aantal deelnemers aan het carnavaleske spel, dit
leidde niet tot een strakkere organisatie. Op twee vergaderingen per jaar bereidde het
comité in grote lijnen het programma van de zitting voor. Zodoende bleef er voldoende ruimte voor improvisatie en bleef het evenement, zoals Neu het wilde,
zonder pretenties. Wel groeide de gewoonte om de `professoren' uit te nodigen voor
de voorbereidende besprekingen van het comité. De achterliggende gedachte hiervan
was om hun inspraak te geven, waar mogelijk aan hun wensen te voldoen en indien
nodig een inhoudelijke bijdrage op de zitting te vragen. 54
Ook al beoogde Fons Neu in zijn concept van de NUL de bevordering van de
Limburgse eenheid zonder onderscheid in sociale klassen, in de praktische uitwerking van de doelstellingen werkte de sociale stratificatie van de bevolking door. De
vormgeving van een provinciale zitting binnen de context van een gecreëerde, karikaturale universiteit sprak vooral diegenen aan, die enigszins bekend waren met de
universitaire wereld: de goed geschoolde Limburgers. Ook het kwaliteitsniveau selecteerde zowel het publiek als de artiesten. NUL-professor Bèr Essers gebruikte in een
interview in 1990 zelfs bewust het woord `elitair'
("... nu ga ik een vies woord gebruiken, een verboden woord, maar ja ieder volk heeft
nou eenmaal zijn elite ...")

om aan te geven, wat volgens hem de achterliggende gedachte van de NUL-zittingen
was en is: mensen, die door de positie die ze in de samenleving innemen (zoals een
burgemeester, een professor of een dokter) geremd zijn om op een zitting in een café
of in een dorpszaal op te treden, een podium bieden om hun talenten te ontplooien."
De NUL functioneert tot op heden in een alternatief circuit. In de eerste jaren
hadden de `academische' zittingen een besloten karakter. Mensen kregen persoonlijke uitnodigingen. De meesten waren geselecteerd uit het persoonlijke netwerk van
contacten, waarin de organisatoren van de zitting functioneerden. De gedeelde interesse in de bestudering van de Limburgse volkscultuur drukte hier een belangrijk
stempel op. Daarnaast kregen enkele mensen op grond van hun functie in de
Limburgse samenleving een uitnodiging, zoals de commissaris van de Koningin, de
burgemeester van Maastricht, de directeur van de Culturele Raad Limburg en (na de
vestiging van de Rijksuniversiteit) de rector van de Rijksuniversiteit Limburg. Ook
Limburgse journalisten en de Regionale Omroep Zuid waren vanaf het eerste jaar
aanwezig. 56 Onder de aanwezigen heerste tijdens de zittingen een `incrowd'-sfeer, die
versterkt werd door humoristische toespelingen op personen en situaties, waarvoor
`inside-information' een vereiste was. Voor buitenstaanders waren de zittingen daardoor ontoegankelijk.
De regionale kranten, die vanaf de oprichting van de NUL aandacht besteedden
aan de dies-vieringen, geven een indruk van zowel de `incrowd'-sfeer alsook het
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niveau waarop de humor werd uitgedragen in de jaren zestig. Zo versloeg De Nieuwe
Limburger in 1966 de eerste `academische' zitting van de NUL met als ondertitel:
"Buutte feest voor illustere fijnproevers".
-

De inhoud van de avond werd als volgt omschreven:
"... een avond voor fijnproevers. Limburgse toestanden werden soms fel kritisch, doch
ook mild en vol humor, beschouwd. Voor de vele aanwezigen was het een sport om te
zien en te horen in hoeverre zij tot in details op de hoogte waren van de Limburgse
actuele gebeurtenissen. Dit bracht diverse keren met zich mee dat er groepsgewijs
enorme hilariteit
en g
gelach ontstond (dat
waren dan de mensen die ^juist ggenoeggop
a Peite
(
p de
hoogte waren om juist die opmerking te begrijpen.)." 57
En het Limburgs Dagblad typeerde de NUL zitting drie jaar later als
-

"het jaarlijkse carnavalesk evenement, waarop de Limburgse humor in pseudo-academische trant voor een critisch auditorium spitsroede moet lopen." 58

Sinds 1967 is het vrienden- en bekendencircuit enigszins opengebroken. De aanleiding hiertoe vormde de oprichting van het Winand Roukens Fonds, dat zich wilde
inzetten voor de oprichting van een wetenschappelijk volkskundig bureau ter bestudering van de Limburgse volkscultuur. Fons Neu en Jo Hansen, die direct betrokken
waren bij de oprichting van het Fonds, pasten de NUL hier naadloos in in. Concreet
betekende dit, dat de Senaatsleden van de Narrenuniversiteit allen ook bestuurslid
van het Winand Roukens Fonds waren. Dit gebruik wordt tot op heden gehandhaafd. 59 Het sociaal-cultureel circuit, waarbinnen de directe medewerkers aan de
NUL-zittingen functioneren, overlapt dan ook in grote mate het Limburgse netwerk
van geïnteresseerden in de volkscultuur. Onder de vele in de provincie bekende
namen komt men ook die van Winand Roukens, lector in de Volkskunde aan de
universiteit te Nijmegen van 1951 tot 1967, tegen. Aan de NUL was hij professor.
De donateurs van het WRF krijgen, sinds de oprichting van het Fonds, jaarlijks een
uitnodiging voor de `academische' zitting en maken sindsdien het grootste deel van
het publiek uit. In 1971 werd het Fonds een stichting. De naam `Fonds' bleef
gehandhaafd. Sindsdien functioneert de NUL als een zelfstandige commissie binnen
deze stichting als `het mombakkes van het Winand Roukens Fonds'. Tijdens de
NUL-zittingen kwam het belang van het WRF vaker ter sprake. Zo deed Jo Hansen
in de pauze van de zitting in 1969 serieus verslag van de ontwikkelingen van het
Fonds. Hij deed daarbij een beroep op Limburg om de bibliotheek van het Fonds,
waarvoor Winand Roukens de basis had gelegd, aan te vullen. 60 Tot 1992 vonden
tijdens de zitting van de Narrenuniversiteit collectes plaats voor het WRF.
Voor Fons Neu betekende de oprichting van het Winand Roukens Fonds en de
plaats van de NUL als commissie binnen het Fonds een nieuwe fase in de bundeling
van krachten ten behoeve van de profilering van de Limburgse cultuur. De Narrenuniversiteit was voor hem, naast een cultureel evenement, een instrument om mensen nader tot elkaar te brengen in de gedeelde humor tijdens de zittingen. De
hierdoor ontstane eenheid moest volgens hem worden ingezet voor de ontwikkeling

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg

65

van Limburg op cultureel gebied. De bestudering van de Limburgse volkscultuur in
een volkskundig instituut, dat in 1984 ook daadwerkelijk werd opgericht, was voor
hem de bekroning van de waardering van het `Limburgs eigene'. In 1973 formuleerde hij deze visie al als volgt:
"De NUL op zich zelf is eigelek niks. 't Is meë 'n filesefie. 'n Filesefie die zaet dat luuj
bie-ein te brènge zeen in d'n humor, neet allein mit de vastelaovend, mer 't gans jaor
door, om same cultureel get te kènne bereike. En es praktisch doel sjeit dao achter: 't
volkskundig instituut.''''

Enkele jaren na de oprichting van de NUL gingen de eerste stemmen op, die de
`academische' zittingen als elitair karakteriseerden. 62 Fons Neu reageerde op deze
aantijgingen door te wijzen op de beperkte ruimte, die de NUL voor haar zittingen
ter beschikking stond. Begin jaren zeventig was volgens zijn zeggen het aantal belangstellenden groot genoeg om een zaal van duizend mensen te vullen. Maar omdat het
`comiteetje' bewust koos voor gratis entree en kleinschaligheid, was selectie een
vereiste. Iedereen die donateur van het Winand Roukens Fonds was, kwam echter in
aanmerking voor een uitnodiging. 63 Dit potentiële NUL-publiek was evenwel geen
afspiegeling van de Limburgse samenleving. NUL-professor Jan Laugs beschreef de
volgens hem bestaande exclusiviteit van de Narrenuniversiteit met de volgende woorden:
"Je moet donateur zijn van het Winand Roukens Fonds. Als je een enquête gaat
houden in Limburg: `wat is het Winand Roukens Fonds?', dan weet geheid nog geen
15% dat. Nou, dat is dus al een drempel. Je moet je entree-bewijzen aanvragen, dan
krijg je er twee toegestuurd en ook echt niet meer. En als je ze niet honoreert, dan
moet je ze terugsturen. Je mag ze niet aan de buurman of aan de melkboer geven. Dat
zijn allemaal dingen om het exclusief en ook wel elitair te houden." 64

In een vergelijking tussen de BCL en de NUL valt het gedeelde streven naar een
Limburgse eenheid op. Is voor de Bond het carnaval het bindende element, in de
NUL staat de humor centraal. Beide elementen worden geduid als ingrediënten van
`het eigene' van Limburg, waarbij wordt verwezen naar historisch gegroeide tradities
en de specifieke plaats die Limburg inneemt in Nederland. De term `volkscultuur'
wordt veelvuldig gebruikt om uitdrukking te geven aan de Limburgse identiteit
alsook om de kaders aan te geven, waarbinnen de diverse activiteiten geplaatst dienen
te worden. In de perceptie van de organisatoren betreft het werkzaamheden op
cultureel terrein, die nauw aansluiten bij de levensstijl van de bevolking in de provincie Limburg. In de volgende paragraaf wordt aan de hand van enkele door de BCL en
de NUL ontplooide initatieven de praktische werking van deze ideologische uitgangspunten geschetst en geanalyseerd.

3.3 De carnavalsideologie en het organisatiebelang
De voorzitter van de BCL in de jaren zestig en zeventig en de president van de NUL,
respectievelijk Jules Janssen en Fons Neu, plaatsten de activiteiten van hun instellin-
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gen zeer nadrukkelijk in een bredere culturele context. De bevordering en instandhouding van het carnaval als onderdeel van de Limburgse volkscultuur kreeg bij
beiden vorm op twee niveaus: zorg dragen voor de handhaving van de kwaliteit van
de viering en een bijdrage leveren aan de documentatie en bestudering van het
carnaval. De werkzaamheden van Fons Neu waren primair gericht op het scheppen
van mogelijkheden voor de bestudering van de volkscultuur (de volkskunde). In de
voorafgaande twee paragrafen is hier al enkele keren melding van gemaakt in een
verwijzing naar de nauwe gelieerdheid van de NUL met het Winand Roukens Fond
en het Limburgs Volkskundig Instituut. Ook Jules Janssen had aandacht voor het
carnaval als onderwerp van studie, een aandacht die bij hem in het verlengde lag van
het belang dat hij toekende aan de voorlichtingstaak van het BCL-bestuur.
In zijn functie van voorzitter van de Bond wilde Janssen een platform creëren
waarop carnavalsvierders en wetenschappers met elkaar in contact konden komen
rondom het thema carnaval. De Aachener Grenzlandkreise, waarmee de BCL sinds
1967 regelmatig contact had, organiseerde zogenoemde `Grenzlandbegegnungen',
die voor Janssen als voorbeeld dienden. Deze `Grenzlandbegegnungen' hadden het
karakter van studie-workshops, waar carnavalsvierders zich met volkskundig georiënteerde wetenschappers bogen over bepaalde facetten van het carnaval. Bekende
namen uit de carnavals- en volkskundige wereld kwamen op de programma's van
deze ontmoetingen voor. Ter illustratie kan de `Grenzlandbegegnung' van 1971
dienen, waarop twee van de drie workshops geleid werden door de NederlandsLimburgse W. Roukens en de Duitse H. Schwedt, beiden volkskundigen.G 5 In navolging van deze workshops wilde Janssen in Limburg soortgelijke studiedagen opzetten. Maar het draagvlak voor een (populair) wetenschappelijke benadering voor het
verschijnsel carnaval bleek te klein, zowel onder het Limburgse carnavalspubliek als
onder de Nederlandse wetenschappers.
Een tweede initatief kwam wel van de grond: de oprichting van een carnavalsmuseum. Ook nu had Jules Janssen zich laten inspireren door een voorbeeld uit
Duitsland, namelijk het carnavalsmuseum in Kitzingen. Hij lanceerde zijn museumvoorstel in het Bondsbestuur, dat het vervolgens ter goedkeuring voorlegde aan de
leden op de jaarvergadering van 1967. 66 Nadat de vergadering had ingestemd met de
oprichting en instandhouding van een carnavalsmuseum werd alles in het werk
gesteld om financiële steun te krijgen, een geschikte ruimte en voldoende carnavalsattributen om ten toon te stellen. Carnavalsverenigingen werden aangesproken op
hun gemeenschapszin en de gedeelde verantwoordelijkheid voor de presentatie van
het Limburgse carnaval. Zij werden opgeroepen om zaken als medailles, kranten,
oorkondes en vaantjes af te staan of in bruikleen te geven aan het museum:
"Het wordt een Museum van ons allemaal, daarom helpt allen mee zodat dit een
visite-kaartje wordt van ons allen, leden van de BCL." 67
Op 20 oktober 1973 opende de commissaris van de Koningin Ch. van Rooy, die
tevens beschermheer was van de BCL, officieel het carnavalsmuseum. Zijn eerste
onderkomen vond het museum op de bovenverdieping van een oud Brouwershuis in
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Echt. De positieve houding van de burgemeester van Echt, W.F.A. Heemskerk,
speelde een rol in de toekenning van deze ruimte. Enkele jaren later trad Heemskerk
toe tot het erebestuur van de BCL.
Ter gelegenheid van het elfjarig bestaan van het carnavalsmuseum in 1985 verscheen een jubileumboekje, waarin de functie van dit museum geformuleerd staat:
"Carnaval is wel een zeer speciaal onderdeel van de volkscultuur in ons land. Typerend voor een volksaard en levensinstelling die overigens niet strikt bepaald is tot
Zuid-Nederland. Het mede instand en levendig houden van dat deel van die cultuur,
welke in het carnavalsgebeuren tot uitdrukking komt, is het primaire doel van het
museum. En onverbrekelijk verbonden hiermee is natuurlijk de verzameling uiterlijke;
kent vacrl.Dezomndigtasbrehn die
daarom voor nu en later bewaard te blijven.""

Het museum verzorgde tentoonstellingen, lezingen en dia-, film- en video-voorstellingen. In deze taakstelling vonden de verschillende provinciaal georganiseerde carnavalsinstellingen elkaar. In de Stichting Carnavalsmuseum, die op 11 november 1974 in
het leven was geroepen, namen diverse organisaties uit Nederlands- en BelgischLimburg zitting: de BCL, de SLC, de LVKA, Liveke (Belgisch-Limburg) en het
Winand Roukens Fonds. Had het carnavalsmuseum in de kring van carnavalsprominenten een breed draagvlak, lokale overheden en de provincie waren niet royaal in
hun financiële bijdragen. 69 Het voortbestaan van het carnavalsmuseum bleef daardoor tot eind jaren tachtig sterk afhankelijk van individuele inspanningen van carnavalisten. Hans Wijers, erebestuurslid en adviseur van de BCL en algemeen bestuurslid van de Stichting Carnavalsmuseum, merkte daar begin jaren negentig over op:
"Zonder Jules Janssen had het museum niet tot de mogelijkheden behoord. Want het
is al die jaren vallen en opstaan geweest, leven van de armoede en verrekken van de
soberheid. En er is één man geweest die toen het idee heeft gehad én het heeft
volgehouden. Anders was het al lang weg geweest. Dat is zijn verdienste geweest." 70

De ideeën voor het museum kregen vorm in een periode, die gekenmerkt wordt door
een explosieve groei van musea, waaronder veel cultuurhistorische musea. Gevraagd
naar zijn beweegredenen om een carnavalsmuseum op te richten, memoreerde Jules
Janssen bijna twee decennia later een persoonlijke factor:
"Ik had thuis een schoorsteen, daar hingen wel 800 van die onderscheidingen, huisorden en dergelijke op. En als ik dan bezoek kreeg, willekeurig wie, dan stonden ze
allemaal te kijken
en de hele avond werd dan over carnaval gesproken.
En mij
mijn
J
J vrouw
gP
kreeg daar de buik van vol. Die zei: Waar komen die mensen nou eigenlijk voor?!' En
toen heb ik gezegd: `Daar moet toch een oplossing voor zijn. Als daar zo veel belangstelling voor is, clan moeten we een museum oprichten. "' 71

Plaatst men dit persoonlijke-initiatief in een bredere maatschappelijke context, dan
sluit de oprichting van een carnavalsmuseum naadloos aan bij het proces van de
zogenoemde `musealisering van de cultuur' in deze jaren. Zonder hier dieper in te
gaan op cultuurwetenschappelijke studies die de achtergrond van dit proces analyseren, zij op deze plaats wel gewezen op de benadering van dit musealiseringsproces als
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een compensatie voor de vele en snelle veranderingen op tal van maatschappelijke
terreinen. In een reactie hierop groeit de belangstelling voor het onveranderlijke
verleden van kleinschalige (lokale of regionale) gemeenschappen, die zich uit in een
hernieuwde interesse in verloren gegane tradities en gebruiken, in uit de aandacht
verdwenen vormen van materiële cultuur (bijvoorbeeld wegkruisen, dorpsputten en
vakwerkhuizen) en in een heropleving van liefst `zuivere en oude' dialecten. Cultuurgoederen die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, staan veelal centraal in de
musealisering. Eén van de vormen waarin de musealisering van de cultuur gestalte
kan krijgen, is de inrichting van een museum. 72 In de Limburgse carnavalswereld
heeft de oprichting van een carnavalsmuseum in de periode tussen 1965 en 1975, de
jaren waarin de moderne invloeden op het feest onderwerp van discussie zijn, ook
een maatschappelijke functie in de conservering van het bedreigde `traditionele carnaval' als een cultuurgoed. Nog vóór de oprichting van het museum verscheen in het
Limburgs Dagbladeen reactie op de museumplannen, die in bovengeschetste context
kan worden geplaatst:
"... omdat een nieuwe generatie Limburgers zich in ieder geval ontworstelt aan het
door tradities en reglementen en alles-bedisselende verenigingsfiguren bepaalde
carnavalsritueel, om dit feest te vieren zoals ze zelf willen, daarom tracht een oudere
generatie met kunst- en vliegwerk `dit noodlot' te ontlopen." 73

Het carnavalsmuseum is een door de toenmalige voorzitter van de BCL genomen
initiatief, waaraan zowel de conservering van het carnaval als cultuurgoed ten grondslag lag alsook de creatie van een voorlichtingscentrum. De voorlichting was in
Janssens visie niet alleen nodig voor mensen van buiten Limburg, voor scholieren (de
jeugd), de pers, radio en tv, maar ook voor de Limburgse carnavalsverenigingen, die
zich volgens hem vaak te weinig bewust waren van het feit, dat ze met een traditioneel cultuurfeest bezig waren. Janssen hield lezingen voor verenigingen die het museum bezochten:
"Dan vertelde ik waar het carnaval vandaan kwam, met voorbeelden en toelichting,
en waarom ze carnaval vierden, waarom die Prins zo gekleed was, waarom ze zélf zo
gekleed waren en waarom er geen vrouwen bij behoorden en ga zo maar door. En
iedere keer zeiden ze: `Hadden we dat maar eerder geweten, dan waren we hier eerder

gekomen. Want wat we hier vandaag gehoord hebben, daar hebben we nog nooit van
gehoord. "'74
Uit de samenstelling van het stichtingsbestuur van het museum, waarin onder meer
de BCL, de SLC en de LVKA functioneren, blijkt dat binnen de provinciaal georganiseerde carnavalswereld consensus bestond en bestaat over het belang van de
musealisering van dit als traditioneel en cultureel geduide feest.
Een ander middel dat de BCL hanteert om het carnaval in Limburg te stimuleren, is de uitreiking van een carnavalsonderscheiding: de Toon Hermans-legpenning.
Dit is een co-produktie van de LVKA en de BCL. Beide organisaties hadden sinds de
oprichting van de BCL nauwe contacten, mede gestimuleerd door de goede persoonlijke contacten tussen beide voorzitters Karel Muyris en Jules Janssen. Toen de
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LVKA op de jaarvergadering van de BCL in 1966 voorstelde om een gouden medaille met de beeltenis of de handtekening van Toon (Hermans (de beschermheer van
de LVKA) in te stellen, ging de ledenvergadering van de BCL, die de financiële
middelen ontbeerde om zo'n initiatief zelfstandig te bekostigen, met dit voorstel
accoord. Afgesproken werd, dat de LVKA en de BCL om beurten de kandidaat voor
de onderscheiding zouden aanwijzen. Uit de twee voorwaarden waaraan een kandidaat-gedecoreerde moet voldoen, namelijk een grote inzet hebben voor het Limburgse
carnaval en de folklore en woonachtig zijn in Limburg, spreekt de waarde die beide
organisaties toekennen aan de relatie tussen het carnaval en Limburg. Daarin wijken
zij principieel af van de SLC, waarvan de hoogste onderscheiding (de `Orde van de
Gulden Humor') aan alle Nederlanders kan worden uitgereikt, mits zij zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de humor, de levensblijheid en het carnaval.75 Uit de criteria voor de toekenning van de medaille spreekt ook de grensvervaging
van carnavals- en burgerlijke onderscheidingen. Beide worden verleend voor bewezen diensten. Om de mogelijkheid open te houden om meer onderscheidingen in
één jaar uit te reiken zonder dat de waarde van de gouden Toon Hermans-legpenning zou worden uitgehold, verscheen naast de gouden medaille een zilveren en
een bronzen uitvoering. De gouden legpenning is van 1967 tot 1988 jaarlijks uitgereikt, de zilveren en bronzen wanneer de gelegenheid zich voordeed. 76 De reden
waarom de penning sinds 1988 niet meer is uitgereikt, moet gezocht worden in de
strengere selectie van potentiële kandidaten. Daarbij wilde men afstappen van de in
het verleden vaker voorkomende keuze voor het onderscheiden van eigen bestuursmensen. De zorgvuldiger keuzes voor kandidaten is mede ingegeven door de steeds
hogere kosten, die aan de penningen verbonden zijn.
De instelling van een carnavalsmuseum en een -onderscheiding hebben naast een
uitstralende functie ook een bindende werking. Mensen worden door respectievelijk
de tentoonstelling van een collectief verleden en een persoonlijk eerbetoon betrokken bij een gecreëerde carnavalseenheid. Een derde bindmiddel, dat het meest op de
praktijk van de carnavalsviering is gericht, vormen de Carnavalstreffens van de BCL.
Deze Treffens worden vanaf het oprichtingsjaar van de Bond jaarlijks georganiseerd
door één der aangesloten verenigingen en vinden plaats in het `carnavalsrijk' van de
desbetreffende vereniging. Doel van deze Treffens is de bevordering van de gemeenschapszin onder de leden door een jaarlijkse ontmoeting in een informele sfeer, waar
ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 77 Naast Nederlands-Limburgse
staan ook Belgische en Duitse verenigingen op de adressenlijst. Op deze wijze wordt
uitdrukking gegeven aan de grensoverschrijdende culturele eenheid in de carnavalswereld, die zich uitstrekt over het hele Maas-Rijngebied. Naast carnavalsverenigingen
krijgen mensen op persoonlijke titel een uitnodiging voor de Carnavalstreffens. Dit
hebben zij veelal te danken aan de plaats, die zij in de Limburgse samenleving
innemen, zoals burgemeesters, leden van de Provinciale of Gedeputeerde Staten en
journalisten. 78
Naast de stimulans tot een eenheidsgevoel in de carnavalsviering hebben de
Carnavalstreffens voor de BCL ook een functie in `de presentatie van een Limburgs

70

Hoofdstuk 3

cultuurgoed' aan zijn bevolking. In het Jaarverslag van het carnavalsseizoen 1987/88
luidde de formulering van het na te streven doel van de BCL-Treffens als volgt:
"de verbondenheid te bevorderen tussen de aangesloten verenigingen en zich als
uitdrager en koesteraar van het voornaamste cultuurgoed in Limburg, zijnde de
vastelaovend, te presenteren aan de plaatselijke bevolking, verspreid over geheel Limburg ...".'9

Eind jaren tachtig stelt de BCL het carnaval dus ondubbelzinning boven aan de lijst
van Limburgse cultuurgoederen. Aan de verbondenheid, waar in het citaat op gewezen wordt, lijkt niet zo'n grote behoefte te bestaan in de lokale verenigingen. De
opkomst tijdens de BCL-Treffens is van meet af aan niet groot. In 1977 en 1980
vond geen BCL-Treffen plaats, omdat geen enkele carnavalsvereniging de organisatie op zich wilde nemen. Van het BCL-Treffen van 1993 werd in De Limburger
verslag gedaan onder de kop `Recordaantal clubs bij carnavalstreffen'. Het betrof hier
48 aanwezige carnavalsverenigingen op het Treffen in Posterholt op een totaal van
163 aangesloten verenigingen. 8° Er blijkt een spanningsveld te bestaan tussen de
lokale gebondenheid van carnavalsverenigingen en de provinciaal geconstrueerde
eenheid in het carnaval. Een supra-lokale oriëntatie op het Limburgse carnaval lijkt
bij de plaatselijke verenigingen minder voor de hand te liggen dan bij de 'carnavalsideologen'.
Een tweetal andere factoren waartussen wrijving optreedt, wordt gevormd door
enerzijds de aan zichzelf opgelegde taak om bestaande tradities en principes in stand
te houden en anderzijds de noodzaak om de organisatie naar behoren te laten functioneren. Aan de hand van drie voorbeelden uit de BCL-geschiedenis kan dit spanningsveld worden toegelicht, respectievelijk de naleving van de `katholieke traditie'
van de adventsperiode als een carnavalloze periode binnen het carnavalsseizoen, de
aanwezigheid van `Hollandse' artiesten op de BCL-Treffens en het bestaan van een
erebestuur van maatschappelijk invloedrijke Limburgers.
Binnen het seizoen gelden de laatste vier weken vóór Kerstmis als een periode,
waarin geen evenementen georganiseerd worden. De Nieuwe Rotterdamsche Courant
uit 1959 wist zelfs te melden, dat Limburgse kranten in deze vier weken vóór
Kerstmis geen advertenties plaatsten van café's die voor de carnavalsdagen een extra
kelner vroegen en dat ze berichten over verkiezingen van Carnavalsprinsen lieten
liggen. 81 Toch vroeg de BCL in 1966 namens zijn leden schriftelijk toestemming aan
de bisschop van Roermond om in het seizoen 1966/67 carnavalsactiviteiten te mogen organiseren in de adventsweken. Als reden voor het verzoek werd het korte
seizoen aangehaald, namelijk van elf november tot vijftien februari (aswoensdag).
Door de bloei van het carnaval groeide het aantal evenementen. Daar het steeds meer
een gewoonte van plaatselijke verenigingen werd om de data van hun carnavalsactiviteiten af te stemmen op die van verenigingen in hun naaste omgeving, hadden
veel verenigingen in een kort seizoen tijdnood. 82 Bisschop Moors reageerde begrijpend, maar wees het verzoek af:
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"... Wij zouden het ten zeerste betreuren als de goede praktijk om in de Advent geen
carnavalsactiviteiten te organiseren zou worden verlaten. En wij zijn er zeker van dat
mét ons zeer vele katholieke Limburgers dit eveneens als een betreurenswaardig verlies
van een katholieke traditie zouden zien. Een zeer groot gedeelte van onze Limburgse
bevolking - om van de landgenoten boven de rivieren niet te spreken - zou een
toestemming onzerzijds niet kunnen waarderen zelfs niet begrijpen ...". 83

Vanaf begin jaren zeventig wordt door de Bond gewaakt over een strikte naleving
van de gedragsregels voor de adventsperiode. Zo kreeg eind jaren tachtig een bij de
BCL aangesloten carnavalsvereniging een reprimande van de secretaris van de Bond,
omdat de vereniging in de adventsweken een oproep tot deelname aan de carnavalszitting in een lokaal blaadje had geplaatst. 84 Deze `katholieke traditie', zoals bisschop
Moors het noemde, is uitgegroeid tot één van de identiteitsbepalende elementen van
het Limburgse carnaval. Ook de vaststelling van het tijdstip van de BCL-Treffens
buiten het carnavalsseizoen, zoals in 1968 en 1970 het geval was, komt sindsdien
niet meer voor. In plaats daarvan treedt het laatste decennium een andere controverse meer op de voorgrond: de aanwezigheid van `Hollandse' artiesten op Limburgse
carnavalsevenementen, zo ook op de BCL-Treffens. Op een districtsvergadering van
Midden-Limburg in 1991 kwam dit onderwerp ter sprake. Tegenover de uitgesproken voorkeur om Limburgse artiesten te contracteren stelde een bestuurslid dat:
"het meestal een kwestie van kosten-baten analyse is met betrekking tot het aantrekken van Hollandse artiesten. Een van naam en faam bekend staande publiekstrekker
kan vaak op zaterdagavond de begroting van een BCL-Treffen sluitend maken ...". 85
Daarnaast wees hij ook op de verschillende oriëntatie van de regio's in Limburg:
Zuid-Limburg is meer gericht op Duitsland bij het aantrekken van artiesten, in
Noord-Limburg wordt vaker gekeken naar de rest van Nederland. Omdat de organisatie van de Treffens ieder jaar in handen van een andere carnavalsvereniging is, kan
er dus verschil in het artiestenaanbod optreden. 86 Naast het pragmatisme werkt hier
ook de regionale verscheidenheid in Limburg door.
Wellicht de meest prominente uiting van het spanningsveld tussen formele
carnavalswaarden en organisatiebelangen vormt de instelling van een erebestuur eind
jaren zestig binnen de structuur van de BCL. Jules Janssen stond bij zijn aantreden
als voorzitter in 1967 een slagvaardige organisatie voor ogen, die vaste voet aan de
Limburgse grond moest krijgen. Een erebestuur van vooraanstaande Limburgers zou
de maatschappelijke erkenning van de BCL, en daarmee van het carnaval, kunnen
bevorderen. Janssen verzocht het Provinciale Staten-lid Hans Wijers, dat hij persoonlijk
kende, om met behulp van zijn connecties zo'n erebestuur samen te stellen. Het
erebestuur, dat vervolgens tot stand kwam, vormde qua samenstelling een doorsnee
van de `upper ten' in Limburg. 87 Ook Monseigneur Moors, de bisschop van Roermond, was, evenwel zonder succes, benaderd. 88 Deze groep van prominenten moest
aan de buitenwereld tonen dat de BCL een breed maatschappelijk draagvlak had, dat
niet beperkt bleef tot de lagere lagen van de samenleving. De vermelding van alle
namen van erebestuursleden met hun maatschappelijke functie op het briefpapier in
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de eerste fase van de geschiedenis van de BCL, was in dat verband een bewuste
keuze. 89 Het carnaval, geduid als het feest van de relativiteit, van de gelijkheid zonder
onderscheid in klassen, van de omgekeerde wereld, heeft zodoende als cultureel feest
erkenning verworven door de ondersteuning van gezagdragende Limburgers. Vergelijkbaar met de functie van erebesturen en erecomité's van organisaties in de burgersamenleving vormen deze personen een legitimatie voor het bestaansrecht van de Bond.
Erebestuurslid en adviseur blijers onderkent anno 1991, evenals Jules Janssen, dat
`een stukje ideologie noodgedwongen wordt opgeofferd aan de praktijk':
"Ik stel in de carnaval hetzelfde vast, wat ik in de Kerk vaststel: de Bijbel is van een
zwaarder gehalte dan de praktijk. Ik zie wel een afspiegeling in de praktijk, ook bij de
carnaval. En dat vind ik nou de functie van zo'n bond: om te zorgen dat die afspiegeling zo reëel mogelijk de doelstelling gaat benaderen." 90

De keuze voor de commissaris van de Koningin als beschermheer van de Bond is op
dezelfde motivatie gebaseerd. 91 De acceptatie van gouverneur Ch. van Rooy in 1969
om het beschermheerschap op zich te nemen, betekende voor de BCL dat `de eerste
man van Limburg' zodoende uiting gaf aan het belang van het carnaval voor Limburg en haar inwoners. 92 De persoon van Ch. van Rooy en zijn opvolger J. Kremers
als gouverneur van Limburg en beschermheer van de BCL heeft niet geleid tot een
structurele plaats van de Bond op de subsidielijst van de Provinciale Staten, een hoop
die men wel gekoesterd heeft. Als visitekaartje werkten deze benoemingen goed. 93
Bovenbeschreven fragmenten uit de geschiedenis van de BCL verschaffen inzicht in
de bestaande fricties tussen enerzijds principes en an derzijds de praktijk in het georganiseerde carnaval. De Bond dient in dezen als voorbeeld, niet als uitzondering. De
NUL heeft de problematiek van de carnavalswaarden versus organisatiebelangen
proberen te omzeilen. De Narrenuniversiteit is geen koepel van carnavalsorganisaties,
maar van individuen. Deze zijn niet primair met elkaar verbonden in de carnavalsviering, maar delen vooreerst met elkaar de volgens Neu typisch Limburgse humor en
de interesse in de Limburgse volkscultuur. Daarmee heeft de binding aan de NUL
een provinciale basis; in tegenstelling tot de BCL, die carnavalsverenigingen met een
sterke lokale binding op een provinciaal niveau probeert te bundelen. Een tweede
wezenlijk verschil tussen de BCL en de NUL heeft betrekking op het maatschappelijk draagvlak van de instellingen. De Bond richt zich op de bundeling van de basis
van het carnavalsnetwerk, de lokale verenigingen, en maakt gebruik van de maatschappelijke invloed en de kennis van zijn erebestuursleden om als organisatie goed te
functioneren. De NUL daarentegen bundelt een culturele elite in de carnavalswereld.
De vorm waarin Fons Neu zijn conceptie van de Limburgse eenheid en de
volkscultuur heeft uitgewerkt in de NUL, is die van een `academische' zitting. Drie
elementen staan op deze avonden centraal: het onderlinge contact tussen de verschillende dialecten die de voertaal vormen tijdens de zititng, de humor waarin kritische
reflecties op de bestaande Limburgse samenleving worden uitgedrukt en de finan-
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ciële ondersteuning van de bestudering van de volkscultuur door collectes voor het
WRF. In deze elementen wordt in de perceptie van Neu de eenheid van Limburg
boven de lokale verscheidenheid gesteld. De dag waarop de jaarlijkse zitting tot op
heden plaatsvindt, is de woensdagavond drie weken vóór aswoensdag. In 1965 trad
de NUL voor het eerst naar buiten met een `academische' zitting. Deze vond plaats
in de Poesjenellenkelder van de poppenspeler Pieke Dassen in Maastricht. Het publiek bestond uit zo'n dertig genodigden en werd, geheel in de sfeer van de universiteit, aangesproken als studenten. In de volgende jaren kondigde men de zittingen
aan als dies-vieringen. Mede door het groeiend aantal `studenten' wijzigde het organiserend comité de vaste lokatie van de zitting drie maal: van de Poesjenellenkelder
naar de Momus naar de Redoute naar het Staargebouw. De vierde verhuizing in
1992 naar het Fort St. Pieter heeft om een andere reden plaatsgevonden: sinds 1991
mogen accommodaties in Maastricht niet meer gratis ter beschikking worden gesteld. Dat was bij de NUL altijd het geval geweest. Via persoonlijke connecties kon
dit gebruik gehandhaafd worden in Fort St. Pieter. 94

Afbeelding 4. De Boempas leidt de professoren binnen (Staargebouw Maastricht 1990)
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De zittingen kennen een vaste structuur. Het startsein wordt gegeven door de pedèl,
die de NUL- professoren officieel binnenleidt en naar hun plaatsen vóór in de zaal
brengt. Vervolgens opent de manjefieke rector de zitting met een dies-rede, waarin
door een terugblik op het afgelopen jaar de toestand in de provincie de revue passeert. Tot enkele jaren vóór zijn dood in 1991 was Fans Neu de architect van deze
openingsredes. Als president van zijn Narrenuniversiteit werkte Neu het hele jaar
door achter de schermen aan de regie en uitvoering van de `academische' zitting. Uit
de vele kranteknipsels, kladblaadjes en korte notities in zijn privé-archief blijkt, dat
hij vaak aantekeningen maakte van ideeën, mogelijke financiële middelen, namen
van geschikte artiesten en gebeurtenissen die op een bepaald moment in het brandpunt van de belangstelling stonden in Limburg. Uit dit materiaal haalde hij de
bouwstenen voor de jaarlijkse dies-rede. Het accent lag op politieke, sociale en
culturele ontwikkelingen in de provincie. Ook bekende personen in de Limburgse
samenleving die het afgelopen jaar in het nieuws hadden gestaan, werden van de
`NUL-kant' belicht. In de humor, die Neu hierbij hanteerde, stonden de elementen
van zelfspot en relativering centraal. In de kledij van de professoren kwamen en
komen deze ingrediënten ook naar voren. De toga's zijn gewone lange kielen van
dunne zwarte stof en de hoofddeksels zijn van karton en vilt gemaakt: amateuristisch
en goedkoop. De huidige manjefieke rector Piet Niessen memoreerde in die context
een voorval met zijn voorganger:
"Jo Hansen had één van de laatste keren dat hij er bij kon zijn een eigen pet gemaakt
van karton. Met inkt had hij dat zwart gemaakt. Schitterend! Die pet was helemaal
bezweet en doorzweet, want die man was veel te dik. We hebben toen zo'n kanarievogeltje uit de kerstboom met dat klemmetje aan de rand van zijn pet gedaan. Onder
het motto: `Jo heeft een vogel'. Dat vond ik schitterend. En de man bleef maar
grijnzen. Nou, dat moeten we zien te houden (in de NUL, CW): alles relativeren tot
de dood er op volgt. Relativeren voor gevorderden noem ik dat ...". 95
Na de dies-rede is de beurt aan de `doctorandussen', de `doctoren' en de `hoogleraren' van de NUL. De optredens van deze artiesten, liefst amateurs die weinig op het
podium staan, krijgen vorm in respectievelijk een doctoraal examen, in de verdediging van een proefschrift of in het uitspreken van een inaugurele rede. De `doctorandus' is veelal een binnenkomend figuur op de NUL. Een `doctor' is ofwel iemand die
voor de tweede keer gevraagd wordt op te treden ofwel, als hij of zij voor het eerst op
de Narrenuniversiteit verschijnt, heeft deze persoon al veel sporen verdiend in zijn of
haar bijdrage aan de Limburgse volkscultuur. De voertaal is het plaatselijke dialect.
Op een geslaagd doctoraal examen, waardoor een nieuwe `doctorandus folkloris
causa' aan de NUL is afgestudeerd, volgt de uitreiking van de bul, die, in een
woordspeling van het Limburgse woord `bol' (dat betekent bollen), bestaat uit een
appelbol op een stok. Bij een promotie geeft de Boempas met zijn kreet `hora est' het
einde van het optreden aan. 96 Een geslaagde promotie wordt afgesloten met twee
appelbollen op een stok. Daarbij krijgt de jonge `doctor' een cappa omgehangen. De
meest voorkomende titels die men kan verwerven, zijn: `doctor humoris causa',
`doctor rumoris causa' en `doctor folkloris causa'. Maar iedere vorm van persiflage
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Afbeelding 5. Na een geslaagde promotie wordt de `bul' uitgereikt: twee appelbollen
op een stok (zie de vierde professor van rechts) (Staargebouw Maastricht 1990)

kan tot een nieuwe titel leiden. De verscheidenheid aan doctors-titels is zo groot als
de creativiteit van de NUL. Een illustratie van de verscheidenheid aan `faculteiten'
aan de NUL is de in 1968 gepromoveerde Pieke Dassen tot `doctor in de apologie'.
In zijn creatie van aap zette hij de mens (bij wie op beslissende momenten de aap uit
de mouw komt) voor aap. De buut was, in tegenstelling tot een van de weinige regels
van de NUL, in het Nederlands. Daar gaf Dassen ook een eenduidige reden voor:
een Limburger speelt niet zo gauw voor aap. 97
De avonden van de NUL bestaan niet alleen uit doctoraal examens, promoties en
inaugurele redes. De `professoren' en `doctores' kunnen de `studenten' ook iets
leerrijks' aanbieden. De rivaliserende verhouding tussen Maastricht en Roermond
krijgt . regelmatig gestalte in van te voren ingestudeerde optredens of in spontane
dialogen tijdens de zitting. De Roermondse manjefieke rector Niessen memoreerde:
"Er zijn jaren geweest dat we à l'improviste bij flarden hele scherpe betogen over de
tafel kregen gedurende de avond tussen een `professor' uit Maastricht en mij. Ik heb
eens een keer een gedichtje voorgedragen aan het begin van de avond. Het was een
heel simpel gedichtje dat luidde als volgt: `Uit gouden korenaren schiep God de
Roermondenaren', en de derde en vierde regel was iets van `en met de rest heeft Hij de
Daarwas ddie 'professor' helemaal van oover de rooie! En daar
andere rotzooi gemaakt'.' Daa
zijn hele schitterende kreten uit gekomen die avond, waar de hele zaal zich te pletter
om heeft gelachen." 98
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Afbeelding 6. Professoren van de NUL (Fort St. Pieter 1992)

Heerlen is de derde plaats, die vaak onderwerp van humoristische uitlatingen is. Dit
dankt deze gemeente met name aan haar als on-Limburgs getypeerde karakter als
gevolg van de aanwezigheid van veel `Hollanders'. De anti-polariserende werking
van de humor, die Neu sterk benadrukte, treedt in de spot en zelfspot ten aanzien
van het `gevreigel' tussen deze drie grote plaatsen in Limburg op de voorgrond. De
verdeeldheid van Limburgers in het dagelijks leven wordt tijdelijk opgeheven door
deze tot onderwerp van de humoristische spot te maken, waar gezamenlijk om kan
worden gelachen. In bovenstaande citaat komt echter ook tot uiting dat in de humor
het lokale chauvinisme van individuen niet altijd ontdaan is van een serieuze ondertoon.
In het door Fons Neu midden jaren zestig opgestelde concept voor de NUL is in de
volgende decennia geen wezenlijke wijziging aangebracht. Het organiserend comité,
aangevuld met bereidwillige NUL-professoren, komt drie maal per jaar bijeen. Naast
een gezellig samenzijn functioneren de eerste twee bijeenkomsten als een gelegenheid
om het programma van de `academische' zitting te bespreken. De derde bijeenkomst
is de zitting. In het rituele carnavalsspel dat de NUL heeft ontwikkeld, bewaakt men
tot op heden de kleinschaligheid. De groei van het `studentenaantal' (het publiek),
van dertig in het eerste jaar naar vijfhonderd in 1990, is onderwerp van discussie.
Het voorstel om een `numerus clausus' in te stellen, is al geopperd. Het donateurschap
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van het Winand Roukens Fonds blijft het selectiecriterium voor toegang tot de
`academische' zitting, waardoor ook het relatief besloten karakter in stand wordt
gehouden.
Het weren van commerciële en professionele invloeden in de NUL-wereld krijgt
nog steeds vorm in het aantrekken van `verborgen talent', amateurs die bereid zijn
gratis op te treden op de dies-viering. Wel wordt sinds 1992 entree geheven, dat men
in academische termen `college-geld' noemt. De reden hiervoor is, dat de collectes
voor het WRF steeds minder opbrachten. Eén jaar werden sponsors aangezocht.
"Maar", zo stelde de huidige manjefieke rector P. Niessen resoluut,
"daar zijn we heel snel van weggelopen, want daar kwamen verplichtingen uit en dat
willen we niet. We willen zélf bepalen, ook om de aard en de geest van het hele
gebeuren in de hand te houden. " 99

De financiële ondersteuning van het WRF vindt sindsdien plaats door middel van
het `college-geld' van fl 1. De Narrenuniversiteit beperkt haar organisatorische werkzaamheden nog steeds tot een minimum. Discussies over de opzet van een strakkere
organisatiestructuur worden de laatste jaren wel gevoerd. De meningen hierover zijn
verdeeld. 100 Vooralsnog staat de creativiteit in de humor centraal, een humor van
zelfspot en relativering.
3.4

Eenheid en verscheidenheid

De paradoxale situatie van enerzijds de opkomst van provinciale samenwerkingsverbanden en anderzijds de gangbare opvatting over het carnaval als een lokaal gevierd
feest, kan worden verklaard vanuit de conceptie van de eenheid van de Limburgse
volkscultuur. In een cultuurnota van de CRL wordt over de Limburgse volkscultuur
geschreven, dat deze zich weliswaar primair manifesteert in de lokale gemeenschappen, maar
"natuurlijkerwijze gegroeid uit de behoefte tot samenwerking, uit de eenheid van de
Limburgse volkscultuur"
komen provinciale organen voort, die plaatselijke en regionale verenigingen, instel-

lingen en initiatieven voor het hele gebied van Limburg bundelen. 101 De BCL en de
NUL plaatsen het carnaval expliciet in de context van de Limburgse volkscultuur.
Voor beide verwijst de volkscultuur niet naar bepaalde segmenten in de samenleving,
maar naar de alledaagse cultuur van zo breed mogelijke bevolkingsgroepen. NULprofessor Bèr Essers verwoordde dat treffend:
"De vastenavond heeft zijn eigenheid en dat is primair, dat het hele volk daar in
participeert op duizendvoudige creatieve manieren." °2

Jules Janssen benadrukte het traditionele karakter van het feest, zijn historische
wortels en het brede draagvlak in de Limburgse samenleving, elementen die door de
BCL in stand moeten worden gehouden. Fons Neu stelde in de NUL de 'streek-
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eigen' humor en het dialectbehoud centraal. Voor beiden zijn hun persoonlijke
inspanningen voor respectievelijk de Bond en de NUL direct verbonden met de
constructie van een culturele eenheid van de provincie. Het carnaval, de humor en
de dialecten zijn in hun perceptie elementen, die vorm geven aan de Limburgse
identiteit en die zodoende de grenzen afbakenen tegenover `buitenstaanders'. De
gemeenschapsvorming richt zich bij de BCL in eerste instantie op alle georganiseerde
carnavalsvierders in Limburg en in ruimer verband in het Maas-Rijn-gebied. De
NUL bundelt vooral diegenen in Limburg, die geïnteresseerd zijn in de bestudering
van de volkscultuur. Het instrumentele gebruik van het carnaval in de presentatie
van de eenheid van Limburg verklaart het grote belang, dat zowel de BCL als de
NUL hechten aan het kwaliteitsniveau van de viering: Limburg presenteert zich in
het carnaval.
In de praktijk van de BCL en de NUL wordt de door hen voorgestane eenheid
bemoeilijkt door respectievelijk de sterke affiniteit van carnavalsverenigingen met
hun lokale viering en het criterium voor toegang tot de `academische' zitting, het
donateurschap van het Winand Roukens Fonds. Een supra-lokaal carnavalsevenement
als het Carnavalstreffen van de BCL lijkt voor veel organisatoren van lokale vieringen
in tegenspraak met de sterke, vaak ook emotionele, verankering van het feest in de
eigen woon- of geboorteplaats. Een appel op de gedeelde volksculturele basis van het
carnaval is vooralsnog voor het merendeel van de aangesloten carnavalsverenigingen
niet voldoende motivatie om een Bondstreffen bij te wonen. Hier dient bij te worden aangemerkt, dat voor verenigingen ook de kosten die verbonden zijn aan een
bezoek aan een Treffen elders in de provincie een reden voor afwezigheid kunnen
zijn. De NUL selecteert door de toegang tot de zitting te koppelen aan het
donateurschap van het WRF automatisch haar publiek. En ook hier werkt de lokale
binding van enkele prominente figuren regelmatig door in weerwil van de `antipolariserende' humor. Het `gevreigel' tussen Roermondenaren en Maastrichtenaren
is niet altijd vrij van een serieuze ondertoon.lo 3
Hoe expliciet de verschillende `carnavalsideologen' het carnaval ook duiden als
een cultureel evenement in een provinciale context, uit een achttal interviews 104 met
`carnavalsideologen' in de BCL en de NUL blijkt, dat hun emotionele verbondenheid met het feest in de lokale viering ligt. Op één uitzondering na vieren alle
geïnterviewden tijdens de carnavalsdagen carnaval in hun geboorteplaats. Diegenen
bij wie de vieringsintensiteit is afgenomen, waarvoor de vele werkzaamheden voor
het georganiseerde carnaval als een belangrijke oorzaak worden genoemd, betreuren
dit. Secretaris Jacques Erkens van de BCL die ook actief is in de carnavalsvereniging
in zijn woonplaats Kunrade (Voerendaal), merkt op:
"Dan kom je niet toe aan het echte zelf vieren, spontaan de straat op!"
Maar op carnavalsdinsdag, als hij is vrijgesteld van alle organisatorische verplichtingen, gaat hij naar zijn geboorteplaats Kerkrade om het traditionele `klonetrekke'l 05
mee te vieren. Ook voor Jules Janssen zijn de werkzaamheden voor de BCL ten koste
gegaan van zijn carnaval vieren. Sinds hij, vanaf begin jaren tachtig, met de Heer-

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg

79

lense Blauwe Schuit in de week vóór de carnavalsdagen door het Maas-Rijn-gebied
trekt, heeft hij dit vieringsgevoel weer enigszins teruggekregen. In de Blauwe Schuit

Afbeelding 7. Jules Janssen als gildelid van de Blauwe Schuit
(gemeentehuis Brunssum 1989)

voelt hij zich thuis, zowel omdat hij bij deze mensen de `echte carnavals spirit'
aantreft, alsook omdat hij zich als Heerlenaar thuis voelt in de Heerlense Schuit:
-

"Ik ben in Heerlen geboren. Ik ben een echte Heerlenaar."
Hoe emotioneel de betrokkenheid bij de carnavalsviering kan worden ervaren, toont
NUL-professor Bèr Essers uit Maastricht aan als hij zijn herinnering aan het carnaval
in 1964 onder woorden brengt. Dat was het eerste jaar waarin Essers niet met zijn
vas te groep vrienden carnaval kon vieren, omdat hij was uitverkoren Stadsprins van
de carnavalsvereniging De Tempeleers te zijn. Toen hij met zijn vrienden op een
avond vóór de carnavalsdagen over de Maasbrug liep, realiseerde hij zich dat hij dit
jaar niet traditiegetrouw met hen mee kon gaan stappen:
"Ik vergeet het nooit. Nu kunt u zeggen: `wat een kind', want ik liep achteraan
jankend de brug over, omdat ik wist dat ik het zou moeten laten schieten, ik zou geen
vastenavond met hen kunnen vieren. Dat heb ik verschrikkelijk gevonden."
Sinds het jaar van zijn prinsschap is Essers actief gebleven in de Maastrichtse carnavalsvereniging, wat ten koste is gegaan van de intensiteit van zijn vieren. Over de jaren
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vóór 1964 spreekt hij met een gevoel van heimwee. Ook de Maastrichtenaar Hais
Chambille, de secretaris-generaal van de NUL, neemt actief deel aan het carnaval
tijdens de carnavalsdagen. Deze, in het jaar waarin het interview werd afgenomen,
69-jarige man gaf daar een eenvoudige reden voor:
"Een echte Ma as trichtenaar doet dat zolang hij het kan opbrengen."

Voor beide Maastrichtenaren is hun geboorteplaats de enige lokatie, waar ze het feest
vieren. Hetzelfde geldt voor de geestesvader van de NUL Fons Neu. Neu was een
Roermondenaar, die in al de jaren dat hij in Maastricht woonde, carnaval ging vieren
in zijn geboorteplaats Roermond.
Twee `carnavalsideologen' uit Roermond, de NUL-professor Jan Laugs en de
manjefieke rector Piet Niessen, spreken van een afnemende vieringsintensiteit. Hun
verminderde betrokkenheid bij de lokale viering blijkt parallel te lopen aan hun
verminderde deelname aan het dagelijkse gemeenschapsleven in Roermond. Laugs
formuleert de door hem beleefde relatie tussen het carnaval en Roermond als volgt:
"Vas tenavond, carnaval is voor mij puur lokatie-gebonden en wordt mede bepaald
door de taal die men daar spreekt. Je moet je lokatie helemaal kennen. Ik ken Roermond helemaal, ik begrijp dus ook alles en kan dus ook meedoen in elk spel. Ook in
het spel van spot en parodie en persiflage. Dat zou ik in een gemeente als, om iets
dicht bij huis te noemen, Melick-Herkenbosch niet kunnen, want daar weet ik niets
van. In een gemeente als Vaals zou ik dat helemaal niet kunnen, omdat ik het
algemeen beschaafd Vaals al niet versta en het echte inheemse Vaals is voor mij
Kroatisch of zo iets. Da kommt man nicht mit."

Sinds 1985 werkt Laugs buiten Limburg. Ondanks het feit dat hij in Roermond is
blijven wonen, ervaart hij een afstand tot de alledaagse Roermondse aangelegenheden. Dit heeft geleid tot een afname van zijn participatie in de viering. Voor Piet
Niessen, die jaren lang in Sittard en vervolgens buiten Limburg heeft gewoond,
speelt de vervreemding van het alledaagse leven in Roermond ook een rol in de
verminderde vieringsintensiteit. Een emotionele band met de bisschopsstad is wel
blijven bestaan:
"Als ik naar Roermond rij en ik zie de kathedrale kerk, dan denk ik toch een beetje:
`Hier hoor ik thuis of hier zou ik thuis kunnen horen'."

Slechts één geïnterviewde heeft nooit carnaval gevierd op straat, in kroegen of zalen:
Hans Wijers. Als erelid van twee carnavalsverenigingen in zijn woonplaats Brunssum
vervult hij een ondersteunende en bemiddelende functie in organisatorische aangelegenheden. Ook verleent hij medewerking aan het opstellen van toespraken en schriftelijke stukken. Zijn aanwezigheid op officiële carnavalsevenementen als zittingen en
de sleuteloverdracht motiveert hij met de opmerking
"Ik zit graag onder mensen."

Als enige van de ondervraagde `carnavalsideologen' associeert hij het `volksfeest'
carnaval met een bepaald segment in de Limburgse samenleving. Dit komt tot uiting
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in zijn verklaring voor de aantrekkingskracht die voor hem uitgaat van de mensen in
de plaatselijke carnavalsverenigingen:
"Ik heb door mijn formele werk altijd de indruk gehad, dat je in lagen van de
samenleving zit, die veel sterieler zijn dan het volk aan de basis. Die spontaniteit aan
de basis heb ik in mijn officiële werk altijd gemist. Daar was geen mogelijkheid voor
spontaniteit, daar moest je zaken doen. Dus `das Volksempfinden' sprak mij ook
aan."

Op basis van de aparte plaats die Wijers inneemt in de carnavalsviering en zijn
afwijkende invulling van het begrip volksfeest, zou de hypothese geformuleerd kunnen worden, dat de gepercipieerde eenheid zonder sociale scheidslijnen in het
Limburgse carnaval primair een beleving uit de praktijk van het feestvieren is. Maar
op basis van deze interviews kan een dergelijke algemene uitspraak niet gedaan
worden.
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Deel 2

De viering in de lokale gemeenschap

van het carnavalsfeest wordt daardoor verbreed. In die betekenis is er sprake van een
volksfeest. Maar de algemene deelname aan de viering vindt wel plaats in categoriale
varianten zoals de jeugd, ouderen, zieken en gehandicapten. Dit betekent concreet,
dat binnen de grenzen van een `narrenrijk' zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid worden gesteld om aan het carnaval deel te nemen in hun eigen sociale omgeving.
In de organisatiestructuur van de carnavalsverenigingen blijven de sociale scheidslijnen veelal intact. Verschillende sociale groeperingen, veelal geconcentreerd in bepaalde wijken, organiseren hun eigen carnavalsfestiviteiten in hun eigen lokaties op
hun eigen manier. In meerdere lokale onderzoeken wordt geconcludeerd, dat de
sociale structuur van de gemeenten zich weerspiegelt in de organisatie van het carnavalsfeest. 27 Wellicht nog opvallender dan de doorwerking van de sociale stratificatie in de
verenigingstructuur, is de sociale indeling naar sekse. 28 In de carnavalsverenigingen
worden de bestuurlijke en de representatieve functies (Prins, Raadslid, Vorst, president) vervuld door mannen. Vrouwen treft men vooral aan in de uitvoerende commissies. In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk wordt ingegaan op respectievelijk de plaats van de vrouwen in de lokale carnavalsverenigingen na 1945 en het
profiel van de actieve kern in de carnavalsverenigingen van Simpelveld en Roermond
die in de volgende twee hoofdstukken centraal staan: de Carnavaisverein Woeësjjoepe en de Vastelaovesvereniging D'n Uul.
4.4

Van dansmarietjes en prinsessen
"... Carnaval is van oudsher een volksvermaak, een feest voor iedereen. Maar de
`regeringen' van de verscheidene carnavalsrijken — de Raad van Elf en de Prins —
bestaan louter en alleen uit mannen. Dat is traditie. En een traditie moet je in stand
houden. Voor vrouwen is er daarom geen plaats in de hogere regionen van het
`vasteloavend-gebeure'. Een goede reden is daar niet voor te geven. Maar dat hoeft
ook niet, want het is TRADITIE! En dat zegt genoeg. " 29

Vrouwen zijn nagenoeg afwezig in de representatieve en bestuurlijke functies van
carnavalsverenigingen. In het continu bestaande spanningsveld tussen continuïteit
en verandering van gewoonten en gebruiken in het carnaval speelt met betrekking
tot de deelname van vrouwen het traditie-argument een doorslaggevende rol. Het
proces van de vrouwenemancipatie, dat in Nederland in de tweede helft van de jaren
zestig op gang kwam, werkt in de georganiseerde carnavalswereld omgekeerd evenredig door in een conservering van de traditionele plaats van vrouwen in de samenleving. De indruk ontstaat dat de man-vrouw-dichotomie, die op veel terreinen in de
naoorlogse maatschappij onderwerp van discussie is geworden, in de carnavalswereld
als een vanzelfsprekende rolverdeling geaccepteerd blijft. De bestuurders van de
tijdelijke `carnavalsrijken' zijn overwegend, in de meeste verenigingen uitsluitend,
mannen. Hypothetisch gesproken zouden de sekse-specifieke verhoudingen in het
georganiseerde carnaval als een modern element van omkering van de bestaande
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maatschappelijke verhoudingen kunnen worden opgevat: naarmate de man-vrouwverhouding in de samenleving evenwichtiger wordt, verzetten carnavalisten zich des
te scherper tegen de mogelijke doorwerking van dit emancipatieproces in de carnavalswereld. Zo'n veronderstelling snijdt echter geen hout tegen de historische achtergrond van bijna twee eeuwen georganiseerde carnavalsviering, waarin van meet af
aan voor vrouwen nauwelijks of geen plaats werd ingeruimd. Veeleer is hier sprake
van de instandhouding van een al langer bestaande gewoonte, die beargumenteerd
wordt als de bestendiging van een traditie in het carnaval. Het beroep dat hierbij
gedaan wordt op het verleden betreft de tweede categorie in de door W. Frijhoff
aangebrachte driedeling in de omgang met het verleden (zie paragraaf 4.2), waarin
waarden uit het verleden bruikbaar worden gemaakt voor een collectieve identiteit
en een groepstaak in het heden. Het verleden vervult zodoende een functie in het
waarborgen van de positie en de speelruimte van mannen in de carnavalsorganisatie.
In de ontstaansgeschiedenis van het georganiseerde carnaval namen mannen als
initiatiefnemer en organisator een allesbeheersende plaats in. Tot op de dag van
vandaag kan in het algemeen gesteld worden, dat zij op deze plaats zijn gebleven. De
Prins, vergezeld door een mannelijke Raad van Elfen bijgestaan door een mannelijke
president, is nog steeds het vertrouwde plaatje. Het dagelijks bestuur van een overgrote meerderheid van de carnavalsverenigingen wordt gevormd door mannen. De
achterkant van deze medaille toont de echtgenotes, voor wie het drukke carnavalsseizoen de veelvuldige afwezigheid van hun man betekent. Jan Laugs, `professor' aan
de Limburgse Narrenuniversiteit, benadrukte midden jaren zeventig deze functie
van de echtgenotes van actieve carnavalsorganisatoren:
"Wij weten allemaal, dat `the man in the street', de buitenwacht, er zelfs bij benadering geen idee van heeft, wat een carnavalsbestuurder moet kunnen en kunnen presteren om zijn eigen organisatie drijvende te houden. Maar wie heeft enig idee van al die
kleine eindeloze kleinere en grotere dingen, die de vrouw naast de carnavalist moet
missen. Van die huiselijk gezien zo normale dingen, die met grote regelmaat niet
kunnen doorgaan of uitgesteld moeten worden omdat Vader voorop loopt in de
optocht. Op een dag als deze, Dames, mogen wij Uw mannen feliciteren. Maar U
moeten wij danken en daarom zou ik deze woorden graag als een papieren roos aan
Uw voeten leggen ...". 30

Van vrouwen die bij een carnavalsvereniging betrokken zijn, lopen de contacten vaak
via actieve mannelijke gezinsleden. Vrouwelijke gedecoreerden in de carnavalswereld
danken de medaille of eretitel vaker aan hun `steun op het thuisfront'-functie voor de
actieve mannelijke carnavalsorganisator, dan aan hun eigen directe carnavalsactiviteiten. Een sprekend voorbeeld hiervan is de onderscheiding van een vrouw in
1975. Haar verdienste was gelegen in het feit, dat in dit jaar de vierde van haar vijf
zonen tot Carnavalsprins was geproclameerd. 31 In carnavalsverenigingen, waar naast
een Prins ook een Prinses optreedt tijdens het carnavalsseizoen, heeft deze Prinses
een afgeleide positie. Zo heeft de carnavalsvereniging De Tempeleers van Maastricht, die naast een Prins een Prinses kent, in het `Protocol-Reglemint' uit 1977 haar
plaats in de carnavalsviering ondubbelzinnig geformuleerd:
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"De Prinses is t'r allein mèr formeel en heet dus geine eige status ...", 32

In Maastricht is de echtgenote van de Prins van De Tempeleers de Prinses. Afhankelijk van de gebruiken in de verschillende verenigingen worden de partners al dan niet
betrokken bij officiële carnavalsgelegenheden. 33
Het idee, dat het met betrekking tot de marginale plaats van vrouwen in het
georganiseerde carnaval om een eeuwenoude traditie gaat, wordt door zowel carnavalisten in de groep van `carnavalsideologen' als in de groep van lokale carnavalsorganisatoren gedeeld. Daarin gaat men veelvuldig terug tot in de middeleeuwen. De nadruk
wordt dan gelegd op de opvatting, dat in de middeleeuwen de gemaskerden in de
ommegangen altijd mannen waren en dat zelfs de vrouwenrollen in de vastenavondspelen aan mannen werden toebedeeld. 34 De Duitse volkskundige H. Moser trekt de
opvatting, dat het met betrekking tot vastenavondgebruiken om een mannenaangelegenheid gaat, sterk in twijfel:
"Die verbreitete Ansicht, da8 das Masken — und überhaupt das Brauchwesen ehedem
nur Sache der Minner, Erbe alter Mannerbunde, gewesen sei, findet nirgends eine
Stiitze. Zumal in der Fasnacht genossen die Frauen eine weitgehende Gleichberechtigung und iiberraschenderweise bezieht sich der überhaupt friiheste Beleg fiir eine
Brauchform der Fasnacht in Deutschland auf Frauen. Er findet
}in de sich im 8. Buch von
Wolfram von Eschenbachs `Parzival', womit der Terminus ante quem 1206 gegeben
1St

.

35

Uit onderzoek naar het Parijse carnaval in de negentiende eeuw komt de tijdelijke
gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in deze historische periode ook naar
voren. De sekse-verhoudingen werden zelfs tijdelijk omgekeerd. Vrouwen genoten
deze dagen meer maatschappelijke vrijheid en voerden het hoogste woord. Hiervan
getuigden onder meer het gebezigde taalgebruik en de figuur van de `Reine du Bal',
die de tijdelijke overwinning op het mannelijke geslacht symboliseerde. 36 Deze bevindingen, die niet zo zeer betrekking hebben op de organisatie maar op de verschijningsvorm van de viering, vinden in de georganiseerde carnavalswereld een veel
kleiner draagvlak.
De opvatting dat de `traditionele' en representatieve carnavalsfiguren, met name
de Prins en de Raad van Elf, vertolkt moeten worden door mannen, krijgt aldus een
(vermeende) historische onderbouwing. Jan Laugs geeft in een in 1991 verschenen
boekje van zijn hand de bestaande weerstand in Limburg tegen een Prinses als
alternatief voor een Prins aan met de woorden:
"In Limburg is het voor een authentieke Chinees gemakkelijker Prins Carnaval te
worden dan voor een vrouw". 37

Hetzelfde geldt voor de opname van vrouwen in de Raad van Elf. De instandhouding van deze gebruiken is in de perceptie van veel carnavalisten van elementair
belang voor de continuïteit van een herkenbare en daarmee gemeenschapsvormende
carnavalsviering, alsook voor de bestendiging van het traditionele karakter van het
feest. Het naar buiten tredende gezicht van het Limburgse carnaval moet mannelijk
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blijven. De ex-voorzitter van de BCL en voorzitter van het bestuur van het carnavalsmuseum in Limburg, Jules Janssen, formuleerde het als volgt:
"Kijk, we hebben het over een traditie, over folklore. De van oorsprong ontstane
carnaval die had geen vrouwen. Ze horen er niet in thuis ...". 38

Naast deze benadering van tradities, die naadloos aansluit bij het musealiseringsproces
in de naoorlogse samenleving, bestaat een tweede conceptie van tradities die gebaseerd is op de onderkenning dat tradities, die niet meer maatschappelijk verankerd
zijn, uitgehold raken. De verstarring die hieruit voortkomt, moet voorkomen worden door bijstelling en aanpassing van onderdelen uit gebruiken aan de bestaande
maatschappelijke praktijk. Met betrekking tot de plaats van vrouwen in carnavalsorganisaties houdt dat in, dat de grotere rol die zij spelen in de samenleving zich zou
moeten weerspiegelen in de carnavalswereld door de aanwezigheid van vrouwen in
de diverse werkgroepen van carnavalsverenigingen. Uit de interviews met `carnavalsideologen' in de BCL en de NUL blijkt wel, dat zij die deze opvatting onderschrijven, waarschuwen voor te snelle en te veel veranderingen in een korte tijd. Als dat
gebeurt, zo redeneren zij, valt voor veel carnavalsvierders de vertrouwdheid met een
vaststaand protocol weg, waardoor het aantal passieve toeschouwers groeit ten koste
van het aantal actieve meevierders en dus ook de gemeenschapszin. Met andere
woorden: de functie van tradities in het oproepen van een collectieve ervaringswereld
wordt dan uitgehold. Ook in deze meer dynamische opvatting van tradities zijn de
grenzen van het mogelijke bereikt bij de bezetting van representatieve carnavalsposten door vrouwen, getuige de volgende uitspraak van de Maastrichtse NULprofessor Essers:
"Hier in Maastricht, als je hier een Prinses zou invoeren, dat zou denk ik bij het volk
niet geaccepteerd worden, niet direct toegejuicht worden. Kijk, dat is nu eenmaal een
stuk traditie.""

In de organisatie, ook in het bestuur van de BCL en de NUL, zijn vrouwen voor alle
geïnterviewden welkom. Toch zijn ook in deze provinciale instellingen vrouwen
sterk ondervertegenwoordigd. In het bestuur van de BCL heeft tot op heden één
vrouw (Hilda Bremmer) gefunctioneerd van 1967 tot 1980. Na haar aftreden is ze
benoemd tot erebestuurslid. En de NUL kent begin jaren negentig één vrouwelijke
`professor' (Hortence Brounts). Enkele carnavalsprominenten verwijzen in een verHaring voor de geringe participatie van vrouwen in carnavalsorganisaties expliciet
naar de toename van spanningen en moeilijkheden als gevolg van intensieve samenwerking tussen mannen en vrouwen. De doorbreking van de sfeer van `mannen
onder elkaar' en het aanknopen van amoreuze relaties tussen carnavalisten onderling,
worden ervaren als een vertroebeling van de werksfeer. 40
Het traditiemotief dat vrouwen uitsluit van bepaalde terreinen in het georganiseerde
carnaval, is niet van invloed gebleken op hun deelname op enkele, na 1945 ontwikkelde, deelterreinen van het feest. De uitbreiding van het aantal naoorlogse carnavals-
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evenementen stimuleerde de vraag naar nieuwe deelnemers aan de organisatie van de
viering. Met name in de dans- en jeugdafdelingen van de verenigingen was deze
vraag expliciet op vrouwen gericht. Het dansmarietje is wellicht het meest in het oog
springende voorbeeld van deelname van meisjes aan het georganiseerde carnaval. In
de carnavalsviering in het Rijnland deed het `Tanzmariechen' al vóór de Tweede
Wereldoorlog haar intrede. Tot in de jaren dertig werd deze rol vertolkt door een
verklede man. Het parodistische effect van deze rolverwisseling speelde een rol in de
handhaving van dit gebruik tot in de jaren dertig. Het nationaal-socialisme, met zijn
verheerlijking van zowel het leger als de Arische lichamelijkheid, maakte aan de
rolverwisseling een einde. Sinds de jaren dertig van deze eeuw wordt het `Tanzmariechen' in de Rijnlandse viering vertolkt door een jonge vrouw. 4' In de carnavalsviering in Nederlands-Limburg deed zij haar intrede als een meisje, vaak een kind nog,
een jong en onschuldig 'huppelpupke'. Voor veel carnavalsverenigingen groeide zij
in de loop van de naoorlogse jaren uit tot de mascotte van de vereniging, het
visitekaartje. In deze representatieve functie vergelijkbaar met het dansmarietje is het
verschijnsel van de damesgarde, bestaande uit vrouwelijke gardeleden die de Prins
van hun carnavalsvereniging vergezellen op festiviteiten tijdens het carnavalsseizoen.
Als de carnavalshoogheid officieel moet uittrekken, bieden `zijn dames' in zijn opdracht dansen aan te bezoeken carnavalshoogheden en andere gastheren aan.
De groei van het aantal naoorlogse damesgarden, en in ruimer verband dansgroepen die ook op carnavalsevenementen optreden, kan geplaatst worden in een
bredere ontwikkeling in zowel de carnavalswereld als de burgersamenleving, waarin
steeds meer dans- en showgroepen op het podium verschijnen. De veranderende
houding in de naoorlogse samenleving ten aanzien van het optreden van vrouwen in
het openbaar, dansen als vorm van ontspanning, vrouwelijkheid en seksualiteit,
vormen de context waarbinnen de groeiende deelname van vrouwen als dansmarietjes
en damesgardelid verklaard kan worden. Diepte-onderzoek op lokaal niveau kan
uitsluitsel geven over de directe aanleiding tot de oprichting van dergelijke dansgroepen. Zo blijkt uit het diepte-onderzoek, dat in het kader van deze studie is
verricht naar de Vastelaovesvereniging D'n Uul in Roermond, dat de oprichting van
een damesgarde een reactie is geweest op onvrede met de bestaande herengarde. Het
verhaal gaat, dat de leden van de herengarde zich in het carnavalsseizoen niet altijd
even `gepast' gedroegen. In 1950 was het `incident in het Posthotel' de druppel die
de emmer deed overlopen voor de toenmalige Vorst van de carnavalsvereniging
Louis Meisters. De herengarde bezocht dit hotel 's middags en zag daar een koud
buffet staan voor een feest, dat die avond op deze lokatie plaats zou vinden. Onder
bedreiging van hun getrokken sabels dwong de garde het hotelpersoneel om pils te
tappen. Vervolgens deden ze zich tegoed aan het koud buffet. Vorst Lowie, gesteund
door de Raad van Elf, reageerde door het op non-actief stellen van de herengarde.
Het einde van de herengarde luidde het begin van de damesgarde in. Vorst Lowie,
een streng gelovig katholiek, vond dat vrouwen niet in het georganiseerde carnaval
thuishoorden en was dan ook niet geporteerd van het idee van een vrouwelijke garde.
Buiten zijn weten om werd een damesgarde geformeerd, die op de bonte avond 42 van
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1951 vanachter het gordijn verscheen. Tot zijn verbazing zag de Vorst een van zijn
dochters tussen de meisjes staan. De damesgarde was een feit, in die jaren met
rokken tot ver over knie. Gaandeweg zouden die steeds korter worden. De afwijzende houding van de Vorst veranderde ook. In 1960 beschreef hij de meisjes als
volgt:
"Voorts wil het ons passend voorkomen de prins van dit jaar, die als Harry III den
volke zal worden voorgesteld, te doen omgeven door een elftal schone dames, allen
vrijgezellin en van onbesproken gedrag, met het oogmerk 's prinsen waardigheid niet
onaanzienlijk te vergroten". 43

,.^.:
.^^^^....

Afbeelding 11. D'n Uul met een van de eerste damesgardes op bezoek in Valkenburg
In het door Vorst Lowie van de Vastelaovesvereniging D'n Uul opgeroepen beeld
van de damesgarde werd de traditioneel representatieve functie van vrouwen in de
toenmalige samenleving gekopieerd. De garde diende ter verfraaiing van de entourage van de Prins. De dames die hiervoor geschikt werden geacht, waren jonge
(=ongehuwde) en `nette' meisjes. Hun minimum-leeftijd werd vastgesteld op zestien
jaar. In de jaren vijftig was het bestaan van een damesgarde binnen het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul nog controversieel. De ongehuwde vrouwen van de garde trokken in
het carnavalsseizoen vele avonden met het uit louter mannen bestaande gezelschap
mee van de ene carnavalsactiviteit naar de andere. In deze gemengde uitstapjes
scholen gevaren voor een `gepaste', dit is in dit verband `zedelijke', viering:

106

Hoofdstuk 4

"... En die vrouwen werden dan wel eens scheef aangekeken, omdat het vrijgezellenmeisjes waren. Die gingen dan 's avonds met die mannen, waa rvan ook het gros
vrijgezel was, overal naar toe op stap",
wist een huidig lid van het dagelijks bestuur zich te herinneren. 44 In de loop van de

volgende decennia maakte dit soort vooroordelen plaats voor een volledige acceptatie
van de deelname van vrouwen op dit terrein van de vereniging en de carnavalsviering.

Afbeelding 12. De damesgarde op de Nach van de nuuje Prins'
(stadsschouwburg Roermond 1990)

De uitbreiding van de carnavalsviering in de naoorlogse jaren ontsloot een tweede
terrein voor vrouwen: het kinder(jeugd)-carnaval. Vrouwen namen de leiding van
dit onderdeel van de feestorganisatie op zich. Zij zochten kandidaten voor de verkiezing van de Jeugdprins, leerden de kleine dansmarietjes en de kindergarde hun
dansen en maakten de kostuums voor de Jeugdzittingen. Achterin de jubileumboeken van carnavalsverenigingen, waar de namenlijsten zijn opgenomen van de
actieve leden, zijn vrouwen opvallend aanwezig en zelfs overtegenwoordigd onder de

noemer `jeugd'. Er lijkt een consensus te bestaan over het idee, dat werken met de
jeugd een carnavalsterrein is waarop vrouwen goed kunnen functioneren. Of, zoals
de al eerder geciteerde carnavalsprominent Jules Janssen het formuleerde:
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"In carnavalsorganisaties mogen van mij rustig vrouwen zitten. Er zijn een hoop
zaken waar vrouwen meer vanaf weten als mannen: de aankoop van kleding, de jeugd
— héél belangrijk, want die moet je hebben —, de aanschaf van alle mogelijke dingen
die je bij een jeugdzitting moet hebben. Daar heb je vrouwen bij nodig! Onherroepelijk.
" 45

Een zelfstandige Prinses Carnaval (dat wil zeggen een Prinses in plaats van een Prins)
was en is een opvallende verschijning op het Limburgse carnavalstoneel, evenals de
aanwezigheid van vrouwen in een Raad van Elf. Tot op heden blijven de benoemingen van vrouwelijke carnavaishoogwaardigheidsbekleders beperkt tot opvallende uitzonderingen. Hieraan kan een bewuste keuze van mannen voor een incidentele
afwijking van de regel ten grondslag liggen. Zoals in de buurtschap Nieuw-Einde te
Heerlen, waar de carnavalsvereniging De Jong Bock besloot om ter gelegenheid van
haar vijfjarig bestaan in 1961 een Prinses in plaats van een Prins te kiezen. 46
Schrikkeljaren, waarvan men in de volksmond zegt dat vrouwen zich met name dan
in de carnavalsviering meer rechten toeëigenden, zijn in het carnavalsverleden ook
aanleiding geweest tot afwijkende maatregelen. In Swalmen besloot de Raad van Elf
van de carnavalsvereniging De Hopsjlokkers in 1960 om ter ere van het schrikkeljaar
de vrouwen van het dorp de Prins te laten kiezen.`' Mannen zijn ook meermalen de
initiatiefnemers geweest van de oprichting van vrouwenorganisaties. Zo stond zowel
in Simpelveld als in Valkenburg een man aan de wieg van een auwwiever(oude
wijven)vereniging in deze gemeenten. 48 En ook in Geleen, waar op aswoensdag in
1970 tijdens het haringbijten in een café de eerste Haringprinses werd uitgeroepen
en tegelijkertijd de Eerste Geleense Vrouwelijke Haringclub werd opgericht, was een
man van de Vastelaovesvereiniging De Kraonkelaere uit Geleen de initiatiefnemer. 49
Ook situaties waarin de nood aan de man is, creëren voor vrouwen meer bewegingsruimte. Toen in 1953 uit piëteit met de slachtoffers van de watersnoodramp in
Zeeland het carnaval in Limburg werd afgelast, besloot de carnavalsvereniging van
Heerlerheide om dat jaar een zomercarnaval te organiseren. De incomplete Raad van
Elf, die in de optocht moest meetrekken, werd voor die gelegenheid aangevuld met
drie vrouwen. 50 In Geulle was tijdens het carnavalsseizoen 1959/60 de situatie nog
sprekender. Na het vertrek van de `Opperbok' van de carnavalsvereniging De
Bokkerieërs bleek de vereniging niet in staat om een capabele Raad van Elf samen te
stellen. Daarop besloot de vereniging om in 1960 geen carnavalsevenementen te
organiseren. Twee vrouwen, die vonden dat het carnaval doorgang moest vinden,
namen vervolgens het heft in handen. Ondanks de tegenwerking van enkele mannelijke verenigingsleden slaagden zij erin om een vrouwelijke Raad van Elf samen te
stellen. De 17-jarige Alexandra Ghijsen werd uitgeroepen tot de eerste Prinses Carnaval. Toen de Bokkerieërs een jaar later de organisatie weer overnamen, sprak men
af, dat in de toekomstige schrikkeljaren een Prinses op het carnavalstoneel zou
verschijnen. In het daarop volgende decennium zou nog twee keer een Prinses de
scepter zwaaien op het carnavalstoneel in Geulle. 51
Naast incidentele uitzonderingen op de regel van de mannelijke dominantie in
het georganiseerde carnaval zijn er bij nadere bestudering ook enkele structurele
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uitzonderingen te vinden. Sinds de jaren vijftig bestaan er carnavalsverenigingen,
waarvan uitsluitend vrouwen lid zijn. De motivatie tot oprichting lag bij de initiatiefneemsters in die jaren veelal niet in een rituele rebellie tegen de overheersende positie
van de andere sekse in de verenigingen. Deze moest eerder gezocht worden in het
scheppen van eigen mogelijkheden tot het vieren van carnaval in een vertrouwde en
prettige omgeving. En ook in de jaren tachtig doet de duiding van menige carnavalsorganisatie van vrouwen als een vorm van rituele rebellie ietwat geforceerd aan. Een
uitspraak in 1983 van dames van de uitsluitend uit vrouwen bestaande carnavalsvereniging `de Spinnekopkes' uit Nieuwenhagen, opgericht in 1956, spreekt in dit verband
boekdelen:
"Het is heus niet zo dat de mannen die dagen (de carnavalsdagen, CW) de aardappelen moeten schillen. Als wij weg gaan hebben zij wél hun middag e ten op. In de raad
van elf zitten en het huishouden doen, dat gaat heel goed samen. '52
..^^„^.^^..é .....^,.r.^
a\^^v\ha.v
^^^^^

Afbeelding 13. Vrouwencarnavalsvereniging De Spinnekopkes uit Nieuwenhagen
(Landgraaf 1991). In het carnavalsseizoen 1995/96 zal zich in Landgraaf de
uitzonderlijke situatie voordoen, dat een Stadsprinses i.p.v. een Stadsprins
zal heersen over het narrenrijk: de Prinses van de C.V. `Spinnekopkes'

De naam `Spinnekopkes' is een bewuste verwijzing naar het dagelijks werk van de
vrouwen, het huishouden, waar de schoonmaak (het weghalen van spinnewebben)
een onderdeel van uit maakt. En ook de in 1982 opgerichte Joekskapel `Door
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Kappes en Tabak', bestaande uit elf vrouwen, schuift iedere schijn van feminisme
resoluut van zich af:
"We zijn geen Dolle Mina's, die zich van de mannen willen distanciëren. Nee, wij
vinden het een uitdaging om het alleen te doen",

verklaarde een 42-jarige klarinettiste van de kapel. 53 In een Limburgse krant werd in
1993 de in het Noordbrabantse Uden sinds 1984 functionerende carnavalsvereniging
De Raomdrupkes foutief aangeduid als `eerste en enige vrouwencarnavalsvereniging
in Nederland'. De Raad van Elf bestaat uit elf vrouwen. En de heerser over het
`carnavalsrijk' is een vrouw die, omdat de vereniging koos voor een hertogdom in
plaats van een prinsdom, een hertogin is. Maar het voorzitterschap is in handen van
een man. In het kranteartikel over deze vereniging wordt een relatie tussen de vrouwenvereniging en het feminisme uitdrukkelijk ontkend:
"De dames van de Raomdrupkes zijn beslist geen feministen, staan ook niet op de
barricaden en hebben aan hun dorpsprins geen enkele hekel. De buurtvereniging
dan het gegeijkte."
jk te."54
54
in 1984 gewoon iets anders

Ook al is in de perceptie van de vrouwen uit deze carnavalsverenigingen geen sprake
van `rituele rebellie' tegen de mannelijke dominantie in de carnavalswereld, de praktijk van hun carnavalsviering werkt wel emancipatoir. Dit wordt alleen al bewerkstelligd doordat de vrouwen met elkaar, dus zonder partner en eventueel kinderen,
uitgaan om op een eigen manier invulling te geven aan het feest.
Uit bovenstaande schets van de plaats die vrouwen innemen in het georganiseerde
carnaval kan geconcludeerd worden, dat in de carnavalswereld sprake is van een
conservering van de traditionele sekse-verhoudingen. De toenemende participatie
van vrouwen in bestuurlijke en vertegenwoordigende functies in de burgermaatschappij
is niet of nauwelijks van invloed op de inrichting van de georganiseerde carnavalswereld. Daar waar sprake is van een afwijking van de mannelijke dominantie functioneert dit mechanisme primair als een bevestiging van wat ze op dat moment
ontkent. Met andere woorden: door incidenteel af te wijken van de regel wordt deze
bevestigd. De uitsluitend uit vrouwen bestaande carnavalsverbanden functioneren in
de periferie van de carnavalswereld. Van een evenredige samenwerking van vrouwen
en mannen in één carnavalsvereniging is vooralsnog nauwelijks sprake. Daarmee
wordt niet ontkend, dat er sinds de jaren tachtig een ontwikkeling plaatsvindt naar
een grotere deelname van vrouwen in carnavalsverenigingen. In met name jonge
verenigingen, opgericht in de jaren zeventig of tachtig, treden vrouwen wat vaker op
de voorgrond. 55 Maar deze grotere speelruimte voor vrouwen heeft vooralsnog niet
geleid tot een sterke toename van het aantal vrouwen in de geïnstitutionaliseerde
kaders van het carnavalsfeest. Vrouwen richten, als zij daar behoefte aan hebben, hun
eigen muziekkapel op, zij formeren een eigen groep die jaarlijks in de optocht
meetrekt, organiseren hun eigen zittingen of drukken hun ideeën en emoties over het
carnaval uit in de compositie van carnavalsschlagers. Zo was in november 1989 ruim
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éénderde van het totaal aantal ingezonden carnavalsschlagers voor het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer gecomponeerd en geschreven door vrouwen. 56 Het traditie-argument, dat met betrekking tot de sekse-specifieke rolverdeling in het georganiseerde carnaval veelvuldig naar voren wordt geschoven, staat nauwelijks expliciet
ter discussie. Het feest biedt voor de vrouwelijke carnavalsvierders blijkbaar voldoende ruimte voor alternatieve bevredigende vormen van deelname, die ofwel in
sekse-specifieke carnavalsverbanden gestalte krijgen, ofwel in de driedaagse carnavalsviering in café's, zalen en op straat. De wijze waarop vrouwen (en mannen) buiten
het verenigingsverband vorm geven aan de carnavalsviering, staat centraal in Deel 3
van deze studie.
In het georganiseerde carnaval krijgt de door W. Jansen als een primaire sociale
indeling in alle culturen gekenmerkte sociale indeling naar gender concreet vorm in
de sekse-specifieke rolverdeling in de carnavalsverenigingen. De man-vrouw-dichotomie weerspiegelt zich in de traditioneel mannelijke carnavalsfiguren als de Vorst,
de Prins, de Raad van Elf, de nar en de president, en de typisch vrouwelijke figuren
als dansmarietjes en damesgarden. Vrouwen functioneren als `carnavalsmoeders' in
het jeugdcarnaval en als verfraaiing van de entourage van de Prins in de garden. Toch
kan op basis hiervan niet zonder meer geconcludeerd worden, dat vrouwen in het
georganiseerde carnaval een plaats innemen die traditioneel en ondergeschikt aan de
positie van mannen is. Een dergelijk dichotoom denken verwaarloost de vrouwelijke
carnavalasten als subject in de carnavalsviering. 5? Hun perceptie van het eigen functioneren als vrouw in de geïnstitutionaliseerde carnavalskaders dient daartoe in de
analyse te worden betrokken. Aan de hand van interviewgegevens over enkele vrouwen, die actief zijn de Carnavalsverein Woeësj-joepe in Simpelveld en de Vastelaovesvereniging D'n Uul in Roermond, zal in de volgende twee hoofdstukken hun belevingswereld worden uitgediept.
4.5 Profielschets van een dorps- en een stadscarnavalsvereniging:
de Carnavalsverein Woeësj-joepe en de Vastelaovesvereniging D'n Uul
In paragraaf 4.1 stond een aantal verschillen tussen het dorp en de stad centraal, die
van invloed kunnen zijn op de verschijningsvorm en de functie van de lokale carnavalsviering. Het profiel van de dragers van het georganiseerde carnaval neemt daarin een
belangrijke plaats in. In deze paragraaf wordt het profiel geschetst van de bestuurlijke
kern van de twee carnavalsverenigingen, die in de volgende hoofdstukken onderwerp
van bespreking zijn: de Carnavalsverein Woeësj-joepe in het dorp Simpelveld en de
Vastelaovesvereniging D'n Uul in de stad Roermond. Aan de in deze paragraaf
gepresenteerde profielschets liggen de resultaten van een enquête ten grondslag. (zie
Bijlage 1) De respondenten uit Simpelveld zijn allen actief in het dagelijks bestuur
van een of meerdere van de elf afdelingen, waaruit de carnavalsvereniging is opgebouwd. De afdelingsbesturen treffen elkaar op de zogenoemde kwartaalvergaderingen,
die als een centraal overleg van de verschillende afdelingen vier maal per jaar plaatsvinden. De keuze voor deze verenigingsleden als onderzoeksgroep binnen de vereni-
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ging berust op twee aspecten. Op de eerste plaats zijn alle afdelingen van de vereniging in deze groep vertegenwoordigd. En ten tweede worden deze bestuursleden op
de kwartaalvergaderingen geconfronteerd met zowel afdelings- als algemene verenigingsbelangen. In totaal gaat het om 37 mensen, waarvan 26 mannen (70,3%) en 11
vrouwen (29,7%). Na de eerste mailing eind mei 1993 was er in de volgende week
een respons van 28 ingevulde formulieren. Na drie weken is een herinneringsbrief
gestuurd, waarop nog eens 4 mensen reageerden. In totaal zijn 32 enquête-formulieren ingevuld teruggestuurd. Dat is een respons van 86,5%, waarvan 68,8% (22)
mannen en 31,3% (10) vrouwen. Het profiel van de bestuurlijke kern van de Vastelaovesvereniging D'n Uul wordt gevormd door de leden van het algemeen bestuur,
waar het voltallige dagelijks bestuur onderdeel van uitmaakt. In 1993 bestond het
algemeen bestuur uit 34 leden en een erevoorzitter, waarvan 33 mannen (94,3%) en
2 vrouwen (5,7%). Deze 35 mensen kregen een enquête-formulier. Na de eerste
mailing eind augustus 1993 was er in de volgende week een respons van 26 ingevulde
formulieren. Na drie weken is een herinneringsbrief gestuurd, waarop nog eens 5
mensen reageerden. In totaal zijn 31 enquête-formulieren ingevuld teruggestuurd.
Dat is een respons van 88,6%, waarvan 29 mannen (93,5%) en 2 vrouwen (6,5%).
Om meer zicht te krijgen op de samenstelling van de bestuurlijke kern van beide
carnavalsverenigingen is in de enquête navraag gedaan naar de volgende sociale
indicatoren: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en kindertal, religieuze gezindte, opleiding en beroep. Daarnaast zijn enkele vragen opgenomen over de deelname van
familieleden in de carnavalsvereniging, de geboorte- en woonplaats en de tijdsduur
van het lidmaatschap. In onderstaande worden de enquêtegegevens met betrekking
tot deze factoren gepresenteerd.
GESLACHT EN LEEFTIJD

F.J. Grosshennrich concludeert in zijn onderzoek naar de carnavalsverenigingen in
Mainz, dat deze geen uitzondering vormen op de algemene typering van verenigingen als `mannendomeinen'. Tussen de verschillende verenigingen signaleert hij wel
een onderscheid in de mate waarin vrouwen afwezig zijn. Verenigingen die aan de
instandhouding van tradities een hoge prioriteit hechten, nemen nauwelijks vrouwen op in de organisatie (met uitzondering van het terrein van de jeugd). Met name
de jongere verenigingen, opgericht na de Tweede Wereldoorlog, hebben zich volgens Grosshennrich ontwikkeld tot familieverenigingen, waarin niet zo zeer het
bewaken van een traditie als wel het creëren van gezelligheid centraal staat. Voor
vrouwen zijn deze verenigingen makkelijker toegankelijk, zo stelt hij. Daarnaast
bestaan er ook verenigingen, die speciaal voor vrouwen evenementen organiseren.
Ook hier is de aanwezigheid van vrouwen groter. 58
De typering van de naoorlogse carnavalsverenigingen als makkelijker toegankelijk voor vrouwen, is van toepassing op de CV Woeësj-joepe. In deze in 1947
opgerichte vereniging functioneren drie afdelingen, die volledig door vrouwen worden bemenst en die zich expliciet richten op de organisatie van evenementen, waarin
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vrouwen centraal staan: een Auwwieververeniging, een Dames-elvenraad en een exBloemenkoninginneraad. In de bestuurlijke kern van de CV Woeësj-joepe bedraagt
het aantal vrouwen 29,7% van het totaal aantal bestuursleden. De in 1937 opgerichte Vastelaovesvereniging D'n Uul die, zoals in hoofdstuk 6 expliciet naar voren
komt, grote waarde hecht aan de conservering van tradities, past binnen het door
Grosshennrich geschetste beeld van carnavalsverenigingen als `mannendomeinen'.
Het percentage vrouwen in het algemeen bestuur is beduidend lager, namelijk 5,7%.
Als sterke afwijkingen in de gegevens van mannen en vrouwen worden gesignaleerd,
zal in de hier volgende presentatie van het enquêtemateriaal naast de totaal-score een
onderscheid worden gemaakt naar sekse. Wat de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen onder de respondenten van de verenigingen betreft, ziet
het beeld er als volgt uit:
Tabel 1: Leeftijd van de respondenten (W: n=32; U: n=31)
mannen
W
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 j. en ouder

12,5%
9,4%
31,3%
15,6%

(4)
(3)
(10)
(5)

vrouwen
U

W

3,2%
6,5%
41,9%
41,9%

(1) 3,1%
(2) 3,1%
(13)
3,1%
(13) 21,9%

totaal
U

(1)
(1)
(1)
(7)

-

-

6,5% (2)
-

W

U

15,6%
12,5%
34,4%
37,5%

3,2%
6,5%
48,3%
41,9%

Onder de respondenten van beide verenigingen vormt de leeftijdsgroep van 40 jaar
en ouder de meerderheid (W: 71,9%; U: 90,2%). Bij de VV D'n Uul wordt de
dominante leeftijdscategorie in het bestuur gevormd door mensen tussen de 40 en de
50 jaar (13 mannen en 2 vrouwen). Onder de mannelijke respondenten van de
Woeësj-joepe is deze leeftijd ook dominant. Door de relatief grote aanwezigheid van
vrouwen in de hoogste leeftijdsgroep (7 van de 10 vrouwelijke respondenten) verschuift in de totaal-score de dominante leeftijd van de groep van 40-49 jarigen naar
de groep die 50 jaar en ouder is.
In de volgende tabellen zijn de vier leeftijdsgroepen in twee categorieën geclusterd,
die van 20-39 jaar en die van 40 jaar en ouder. Daar, waar binnen de twee groepen
verschillen bestaan tussen respectievelijk de groep van 20-29 jaar en die van 30-39
jaar en de groep van 40-49 jaar en die van 50 jaar en ouder, zullen deze worden
vermeld.
BURGERLIJKE STAAT, KINDERTAL EN HET FAMILIEKARAKTER VAN DE VERENIGING

Het ligt in de verwachting dat de gehuwden oververtegenwoordigd zijn onder de
respondenten. Dit is een gevolg van de oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep
van mensen van 40 jaar en ouder. 87,5% van de Woeësj-joepe-respondenten is
gehuwd. 19 van de 22 mannen is gehuwd (86,4%), 9 van de 10 vrouwen (90%). De
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drie resterende m annelijke respondenten zijn (nog) alleenstaand en allen vallen zij in
de leeftijdscategorie van 20 tot en met 29 jaar. De ene resterende vrouwelijke
respondent is weduwe. In vergelijking met de Woeësj-joepe vertonen de Uule-respondenten een grotere mate van diversiteit, al vormt ook hier het aantal gehuwden
de meerderheid.
Tabel 2: Burgerlijke staat van de Uule respondenten (U: n=31)
-

gehuwd
samenwonend
alleenstaand
weduwe/ weduwnaar
gescheiden

20-39 jaar

40 jaar en ouder

totaal

66,7% (2)
33,3% (1)
-

67,9% (19)
10,7% (3)
7,1% (2)
14,3% (4)

67,7%
9,7%
9,7%
12,9%

Het aantal kinderen varieert van 0 tot 8. De grootste groep wordt gevormd door de
respondenten met twee kinderen. Deze zijn met name te vinden in de leeftijdsgroep
van 40 jaar en ouder.
Tabel 3: Aantal kinderen per gezin van de respondenten (W: n=32; U: n=31)
40 jaar en ouder

20-39 jaar
W
geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
meer dan 3
kinderen

U

W

W

U

(8)
(6)
(6)
(3)

25,0%
9,4%
40,6%
12,5%

32,3%
19,4%
22,6%
9,7%

17,4% (4) 17,9% (5)

12,5%

16,1%

66,7% (6) 66,7% (2) 8,7% (2)
4,3% (1)
22,2% (2)
11,1% (1) 33,3% (1) 52,2% (12)
17,4% (4)
-

-

totaal

U
28,6%
21,4%
21,4%
10,7%

Wordt bij de CV Woeësj-joepe de grootste groep gevormd door bestuursleden met 2
kinderen, die voor het merendeel te vinden zijn in de leeftijdsgroepen van 40 jaar en
ouder (52,2% van de respondenten uit deze groep), bij de VV D'n Uul heeft 21,4%
van de respondenten uit deze leeftijdsgroep 2 kinderen. De hoogste score in deze
vereniging ligt bij `geen kinderen' (32,3% van het totaal aantal respondenten), waarvan binnen de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder 28,6% kinderloos is. Bij de CV
Woeësj-joepe ligt dit percentage op 8,7%. De beide vrouwelijke respondenten bij
D'n Uul, van wie één gescheiden en één gehuwd is, hebben geen kinderen.
Wat het familiekarakter van de vereniging betreft, blijkt dat dit element op
bestuurlijk niveau in beide verenigingen een grote plaats inneemt. Respectievelijk
80,6% van de respondenten in de CV Woeësj-joepe en 71% in de VV D'n Uul heeft
familieleden, die ook lid van de vereniging zijn. Van de bij deze enquêtevraag opgenomen rij van familieleden die men kon aankruisen, scoren de categorieën `partner'
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en `kinderen' bij beide het hoogst. 59 Hieruit mag geconcludeerd worden, dat het
gezin een belangrijke rol speelt in het lidmaatschap van de respondenten.
OPLEIDING EN BEROEP

In onderstaande tabellen 4 en 5 met betrekking tot de opleiding en het (vroegere)
beroep van de respondenten wordt bij de Woeësj-joepe- respondenten een onderscheid gemaakt tussen m an nen en vrouwen. Voor de twee vrouwelijke respondenten
van W D'n Uul is dit onderscheid niet zinvol, omdat zij het totaalbeeld niet

afwijkend beïnvloeden.
Tabel 4: Opleiding van de respondenten (W: n=32; U: n=31)
totaal
W: mannen W: vrouwen
lager onderwijs
voortgezet lager onderwijs
middelbaar onderwijs:
mulo mavo
middelbaar onderwijs:
hbs, havo, vwo, meao
hoger beroepsonderwijs
universitair onderwijs

U

W

13,6% (3)
22,7% (5)

50,0% (5)
40,0% (4)

25,0% (8)
28,1% (9)

3,2% (1)
-

22,7% (5)

10,0% (1)

18,8% (6)

19,4% (6)

13,6% (3)
27,3% (6)
-

-

9,4% (3)
18,6% (6)
-

38,7% (12)
32,3% (10)
6,5% (2)

Uit bovenstaande tabel kan worden afgelezen, dat de vrouwelijke respondenten een
belangrijk stempel drukken op de totaal-score bij de CV Woeësj-joepe. Bij de mannen scoort het hoger beroepsonderwijs het hoogst (27,3%), bij de vrouwen het lager
onderwijs (50%). Het totale aandeel van de respondenten in de verschillende
opleidingsniveaus is het grootst in het voortgezet lager onderwijs (28,1 %). Bij de VV
D'n Uul ligt het opleidingsniveau beduidend hoger. 77,4% van het totaal aantal
respondenten scoort op de laatste drie categorieën (van middelbaar onderwijs: hbs,
havo, vwo, meao tot en met universitair onderwijs).
Tabel 5: Beroep van de respondenten60 (W: n=32; U: n=31)
totaal

ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid
lagere employees
kleine zelfstandigen
middelbare employees
hogere beroepen

W: mannen

W: vrouwen

31,8%
22,7%
4,5%
22,7%/
18,2%

50,0%
10,0%
30,0%
10,0%
-
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(7)
(5)
(1)
(5)
(4)

(5)
(1)
(3)
(1)

W
15,6%
25%
25%
6,3%
15,6%
12,5%

U
(5)
(8)
(8)
(2)
(5)
(4)

25,8% (8)
19,4% (6)
16 1% (5)
38,7% (12)
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Ook hier is er verschil tussen de carnavalsverenigingen. Vindt bij de VV D'n Uul de
hoogste score plaats op de `hogere beroepen' (38,7%), bij de CV Woeësj-joepe
scoort 50% op `geschoolde arbeid' en lagere employees' (beide 25%). De categorie
van middelbare employees, die bij de mannelijke respondenten in Simpelveld een
even hoge score heeft als die van de lagere employees (22,7%), daalt in de totaalscore naar 15,6% als gevolg van de afwezigheid van vrouwelijke middelbare employees.
RELIGIEUZE GEZINDTE EN KERKBEZOEK
Alle respondenten geven aan rooms-katholiek te zijn, met één uitzondering in Roermond: een man in de leeftijdsgroep 20-39 jaar die scoort op de categorie `zonder
godsdienst'. Hij gaat wel `een hoogst enkele keer' naar de kerk. Het kerkbezoek van
de respondenten ziet er als volgt uit:
Tabel 6: Kerkbezoek van de respondenten
20-39 jaar
W

(W: n=32; U: n=31)
40 jaar en ouder

U

W

U

een aantal keren per week
(vrijwel) iedere
week
11,1% (1)
56,5% (13) 3,6% (1)
zo nu en dan
55,6% (5) 66,7% (2) 43,5% (10) 67,9% (19)
een hoogst
enkele keer
28,6% (8)
33,3% (3) 33,3% (1)
nooit
-

totaal
W

U
-

-

43,8%
46,9%

3,2%
67,7%

9,4%
-

29%
-

Uit bovenstaande cijfers kan worden afgeleid dat de CV Woeësj-joepe-respondenten
in beide leeftijdscategorieën trouwere kerkbezoekers zijn dan de Uule-respondenten.
Met name in de hogere leeftijdsgroep is het verschil zeer duidelijk. Gaat bij de CV
Woeësj-joepe een meerderheid uit de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder (vrijwel)
iedere week naar de kerk (56,5%), bij VV D'n Uul is dat een te verwaarlozen
percentage (3,6%). Bij beide verenigingen wordt het hoogst gescoord op de rubriek
`zo nu en dan'. In Simpelveld staat `(vrijwel) iedere week' op de tweede plaats, in
Roermond `een hoogst enkele keer'.
GEBOORTE- EN WOONPLAATS
Alle Woeësj-joepe-respondenten wonen in Simpelveld, in Roermond geldt dat voor
90,3% van de respondenten. Een duidelijk verschil tussen de bestuurlijke bezetting
van beide verenigingen betreft de geboorteplaats. Is een meerderheid van de Uulerespondenten in de bisschopsstad geboren (67,7%), voor een meerderheid van de
Woeësj-joepe-respondenten is Simpelveld niet hun geboorteplaats (64,5%). De in
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paragraaf 4.1 aangehaalde opmerking van U. Jeggle, dat door de late opkomst (dit is
na de oorlog) van het georganiseerde carnaval in dorpen nieuwe inwoners de mogelijkheid kregen tot de organisatie toe te treden, wordt in de CV Woeësj-joepe bevestigd. Het feit, dat voor velen in deze vereniging de woonplaats niet tevens de geboorteplaats is, is niet van invloed op het gevoel van verbondenheid met Simpelveld. De
totaal- score op `sterk' bij de vraag naar de mate van verbondenheid met de woonplaats bedraagt 93,8%. Bij de VV D'n Uul ligt dat percentage op 90,3%. 61
LIDMAATSCHAP VAN DE CARNAVALSVERENIGING
In de enquête werd gevraagd naar de tijdsduur van de actieve deelname aan de
vereniging. Een grote meerderheid van de CV Woeësj-joepe-respondenten (71,9%)
is langer dan 10 jaar lid. Onder de respondenten van de VV D'n Uul is dit percentage 74,2%.
Tabel 7: Tijdsduur van het lidmaatschap van de respondenten (W: n=32; U: n=31)
totaal

1à2jaar
3,4,5, jaar
6-10 jaar
langer dan 10 jaar

W

U

9,4% (3)
18,8% (6)
71,9% (23)

9,7% (3)
9,7% (3)
6,5% (2)
74,2% (23)

De verschillende leeftijdscategorieën spelen met betrekking tot de tijdsduur van het
lidmaatschap geen rol van betekenis bij de Woeësj-joepe-respondenten. Zo valt in de
leeftijdsgroep tussen de 20 en 29 jaar 60% in de categorie `6-10 jaar' en 40% in de
categorie `langer dan 10 jaar'. Bij de bestuursleden van de \TV D'n Uul is de leeftijd
wel van invloed op de tijdsduur van het lidmaatschap. Alle respondenten die meer
dan 10 jaar lid zijn, bevinden zich in de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder.
Uit bovenstaande cijfers kan worden afgeleid, dat de continuïteit in de bestuurlijke samenstelling van de carnavalsvereniging bij de CV Woeësj-joepe meer gewaarborgd is dan bij de \TV D'n Uul. In deze vereniging bemoeilijkt de ondervertegenwoordiging van bestuursleden tussen de 20 en 39 jaar (9,7%) een `natuurlijke' overdracht van ideeën en ervaringen van oudere bestuursleden. Bij de CV
Woeësj-joepe, waar de leeftijdsgroep tussen de 20 en 39 jaar 28,1% van het totaal
aantal respondenten uitmaakt en binnen deze leeftijdsgroep het aantal jaren dat men
lid is varieert van `6-10 jaar' tot `langer dan 10 jaar', is de positie van de bestuursleden van 40 jaar en ouder iets minder dominant. Uit de hoge score in beide verenigingen op een tijdsduur van meer dan 10 jaar mag worden geconcludeerd, dat een vaste
groep binnen de verenigingen voor een langere periode het gezicht van de georganiseerde carnavalsviering bepaalt. Een meerderheid van de respondenten van beide
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carnavalsverenigingen geeft aan naast het lidmaatschap van de carnavalsvereniging
ook lid van één en meestal meerdere andere verenigingen te zijn. Bij de bestuurders
van de CV Woeësj-joepe ligt dat percentage iets hoger dan bij VV D'n Uul, respectievelijk 71,9 en 64,5. Sekse-verschillen zijn er niet.
Uit de enquêtegegevens van bestuursleden in de Carnavalsverein Woeësj-joepe uit
het dorp Simpelveld en de Vastelaovesvereniging D'n Uul uit de stad Roermond,
kan een profiel gedistilleerd worden van het bestuurlijk kader van beide verenigingen. In een algemene schets van de sociale samenstelling kunnen de bestuurlijke
gelederen van zowel de dorps- als de stadsvereniging getypeerd worden als domeinen, waarin mannen in de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder dominant zijn. In
beide verenigingen vormt het aantal gehuwden de meerderheid (W: 87,5%; U:
67,7%) . De verbondenheid met de carnavalsvereniging is zowel in het dorp als in de
stad groot. Dit uit zich onder meer in de continuïteit van het lidmaatschap van
individuele bestuursleden, dat voor een ruime meerderheid een tijdsduur van meer
dan 10 jaar bestrijkt (W: 71,9%; U: 74,2%). Een meerderheid van de bestuursleden
in beide verenigingen geeft aan, dat familieleden mede verbonden zijn met de carnavalsvereniging (W: 80,6%; U: 71%). De grootste gelijkgezindheid onder de bestuursleden van de dorps- en de stadsvereniging is te vinden in hun sterke (emotionele)
verbondenheid met de woonplaats (W: 93,8%; U: 90,3%). Deze gelijkgezindheid is
des te opvallender, omdat het aantal respondenten voor wie Simpelveld respectievelijk Roermond hun geboorteplaats is, afwijkt. Is een meerderheid van de Uulerespondenten in Roermond geboren (67,7%), in Simpelveld is het aantal autochtone
dorpsbewoners een minderheid (35,5%). Op de mate van verbondenheid met de
huidige woonplaats is dit gegeven niet van invloed.
In deze algemene profielschets zijn enkele nuanceringen aan te brengen. Met
betrekking tot twee belangrijke ordeningsprincipes in de samenleving, sekse en leeftijd, kan geconcludeerd worden, dat in de bestuurlijke samenstelling van de CV
Woeësj-joepe sprake is van een breder draagvlak dan in de VV D'n Uul. Het aandeel
van vrouwen in de carnavalsvereniging van Simpelveld is bijna vijf maal zo groot als
dat in de Roermondse vereniging (respectievelijk 31,3% en 6,5%). De dominantie
van de leeftijdsgroep van bestuursleden die 40 jaar en ouder zijn, is in de dorpsvereniging iets minder groot (respectievelijk 71,9% en 90,3%). Het bestuur van de
VV D'n Uul kenmerkt zich door een grotere mate van homogeniteit als domein van
mannen, die in de hogere leeftijdscategorie vallen. De leeftijd is ook in het spel waar
het de tijdsduur van het lidmaatschap betreft. Binnen het bestuur van de VV D'n
Uul zijn alle respondenten die langer dan tien jaar lid zijn in de leeftijdscategorie van
40 jaar en ouder te vinden. Bij de CV Woeësj-joepe daarentegen is 40% van de
mensen tussen de 20 en 29 jaar ook langer dan 10 jaar lid en een meerderheid van
60% is tussen de 6 en 10 jaar lid. Hieruit kan worden afgeleid, dat inwoners van
Simpelveld op jongere leeftijd betrokken zijn bij het georganiseerde carnaval in hun
dorp.
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Een aantal verdere verschillen tussen het bestuurlijk kader van de CV Woeësjjoepe en de VV D'n Uul ligt op het terrein van de traditionele waarden van gezin en
Kerk. Begin jaren negentig werken deze in het leven van de bestuursleden in de
Simpelveldse vereniging sterker door dan in dat van de bestuursleden van de
Roermondse vereniging. Slechts vier Woeësj-joepe-respondenten zijn ongehuwd, de
overigen zijn allen getrouwd (86,4%). Drie van de ongehuwden bevinden zich in de
leeftijdsgroep tussen de 20 en 29 jaar, wat er op kan duiden dat zij nog niet getrouwd
zijn. Uit gesprekken tijdens participerende observatie wordt die hypothese bevestigd.
De vierde respondent is een weduwe. Het huwelijk is in Simpelveld het exclusieve
samenlevingsverband. Onder de bestuursleden van D'n Uul is ook een meerderheid
gehuwd (67,7%). De resterende groep wordt gevormd door mensen die samenwonen of gescheiden zijn. Deze laatste twee categorieën komen bij de respondenten in
Simpelveld niet voor. Ook de gezinssamenstelling van de Uule-bestuurders wijkt af
van die van de Woeësj-joepe-bestuursleden. Bij de VV D'n Uul wordt de grootste
groep (32,3%) gevormd door bestuursleden zonder kinderen. Bij de Woeësj-joepe
heeft de grootste groep 2 kinderen (40,6% tegenover 22,6% bij de VV D'n Uul).
Ook in het traditionele kerkbezoek komen verschillen naar voren. Alle respondenten
typeren zichzelf als rooms-katholiek, met één uitzondering bij D'n Uul. Maar in
Simpelveld gaan de bestuursleden beduidend vaker naar de kerk. Met name het
verschil in de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder is opvallend: bij de CV Woeësjjoepe gaat 56,5% (vrijwel) iedere week naar de kerk; dit percentage ligt bij de Uulerespondenten op 6,7.
Een laatste verschil is de niet overeenkomstige samenstelling van de besturen wat
betreft opleiding en beroep van de respondenten. De Vastelaovesvereniging D'n Uul
kan getypeerd worden als een vereniging, waarin goed geschoolde mensen in de
hogere beroepen hun stempel drukken op de organisatie. De Woeësj-joepe-respondenten scoren het hoogst op het voortgezet lager onderwijs. Hierbij dient wel te
worden opgemerkt, dat onder de mannelijke respondenten de grootste groep gevormd wordt door mensen, die het hoger beroepsonderwijs hebben gevolgd (27,3%).
De helft van de bestuurders is te vinden in de geschoolde arbeid en onder de lagere
employees (beide 25%).
In de volgende twee hoofdstukken zijn de mogelijke doorwerking van de hierboven
gepresenteerde sociale samenstelling van de bestuurlijke kern van de CV Woeësjjoepe en de VV D'n Uul, alsook de in paragraaf 4.1 besproken verschillen tussen de
carnavalsviering in een dorp en in een stad, aandachtspunten in de presentatie van
beide verenigingen en de door hen georganiseerde viering.

De woonplaats als lokaliteit voor het feest
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5
Carnaval bij de Carnavalsverein
Woeësjjoepe in Simpelveld

5.1 Een historische schets van de Carnavaísverein Woeësj-joepe

5.1.1 Simpelveld, het kloosterdorp'
Simpelveld was midden negentiende eeuw een agrarische gemeenschap met zo'n
1000 inwoners. Door de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Valkenburg-Simpelveld-Aken in 1853 werd Simpelveld een grensstation en kwam zodoende, eerder dan
andere plaatsen in de omgeving, in aanraking met nieuwe invloeden. De spoorlijn,
die voornamelijk bedoeld was voor het handelsverkeer, trok handelaren in groente,
fruit en graan naar het dorp. Het aantal café's groeide. Zij dreven voor een belangrijk
deel op de forenzen, die per trein van en naar hun werk reisden. Ook Nederlanders
van buiten de provincie, veelal spoor- en douanebeambten, vestigden zich in het
dorp. Simpelveld was in die jaren dan ook geen gesloten dorpsgemeenschap. De
bevolking groeide in de tweede helft van de negentiende eeuw tot 2190 in 1900. De
opkomst van de mijnindustrie was in de daaropvolgende decennia een belangrijke
factor in de voortgaande bevolkingsgroei. Mensen van buiten Limburg, aangetrokken door de relatief hoge lonen in de mijnbouw, vestigden zich in het dorp. De
mijnarbeid was vooral gericht op de Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen-Schaesberg
en de mijn Willem-Sophia te Spekholzerheide-Kerkrade, waarvan een schacht in
Simpelveld stond. Binnen de dorpsgrenzen is nooit sprake geweest van industrie van
enige betekenis. De enkele kleine bedrijven, zoals een baksteenfabriek (van 1921 tot
eind jaren zestig) en een brikettenfabriek (die in de jaren dertig wegens slecht rendement werd verkocht), droegen nauwelijks bij tot het scheppen van werkgelegenheid.
Dat deed de mijnbouw. Ter illustratie: in 1930 werkte 423 van 1137 mannen
(37,2 %) in de mijnen tegenover 167(14,7 %) in de landbouw.
Sinds de eeuwwisseling heeft Simpelveld een gelijkmatige groei gekend van 2.190
inwoners in 1900 naar 3.874 in 1930, 5079 in 1960 tot 11.867 begin 1990. Aan de
verdubbeling van het bevolkingsaantal tussen 1960 en 1990 ligt de gemeentelijke
herindeling van 1982 ten grondslag, waardoor de tot dan toe zelfstandige gemeente
Bocholtz bij Simpelveld werd gevoegd. De groei van het inwonersaantal is nauwelijks van invloed geweest op de dominantie van het katholicisme in het dorp. Was in
1899 99,4% van de dorpsbewoners rooms-katholiek, in 1930 lag dat percentage op
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98,8 en in 1971 op 97,2. Begin jaren negentig lag het totaal aantal rooms-katholieken nog steeds rond de 95%. 2 Het dorpsbeeld wordt tot op heden mede bepaald
door twee kloosters: het zusterklooster `Huize Loreto' en `het Damianeum' van de
Paters der Heilige Harten. Beide kloosters werden in de tweede helft van de negentiende eeuw in Simpelveld gebouwd voor de uit Duitsland afkomstige zusters en
paters, die in eigen land in die jaren veel tegenwerking ondervonden als gevolg van
de zogenaamde `Kulturkampf . 3 Het klooster Loreto, ofwel het Moederhuis van de
Congregatie van Zusters van het Arme Kind Jezus, huisvest tot op de dag van
vandaag de uit Aken afkomstige zusterorde van Moeder Clara Fey, die in 1894 in
Simpelveld overleed. Haar graf in de kloosterkapel wordt door pelgrims uit de wijde
omgeving bezocht. In het klooster staat de zorg voor kinderen, met name op het
terrein van onderwijs en opvoeding, centraal. Het klooster van de Paters der H.
Harten had vanaf het begin een missieschool, waar vooral Duitse jongeren van de
betere stand tot missionaris werden opgeleid. Na 1920 kwam in het klooster ook een
groot-seminarie, waar aankomende priesters werden opgeleid in de theologie en de
filosofie. Deze kloosters in het dorp Simpelveld drukken zo'n groot stempel op het
panaroma, dat men Simpelveld ook wel het `Kloesterstedche' (kloosterstadje) noemt.
Simpelveld groeide in de jaren zestig, gestimuleerd door de bouw van een groot
aantal woningen vanaf dit decennium, uit tot een forenzengemeente. Het dorp
profileert zich als een gastvrije gemeenschap, waarbij verwezen wordt naar de gewenning van de dorpsbewoners aan de vele mensen van buitenaf die zich in de afgelopen
eeuw in het dorp vestigden. Ook de vertrouwdheid met de aanwezigheid van toeristen, die hun vakantie doorbrengen in het bungalowpark aan de rand van de gemeente of als pelgrims het graf van Clara Fey bezoeken, draagt hiertoe bij. In de
houding van de carnavalsvierders tegenover carnavalstoeristen is deze tolerantie ook
herkenbaar aanwezig.
Binnen de gemeentegrenzen bestaan drie woonkernen: de dorpskern, de Huls en
Bocholtz. Tot aan de Franse Tijd (1794-1814) w as dit gebied een eenheid als Schepen-

bank Simpelveld-Bocholtz en als Heerlijkheid. In de daaropvolgende jaren verwierf
Bocholtz een zelfstandige positie als gemeente (1794) en als parochie (1803). Pas in
1982 werd, als gevolg van de gemeentelijke herindeling, Bocholtz weer bij de gemeente Simpelveld gevoegd. Simpelveld kent een rijk verenigingsleven. Daarvan
getuigt onder meer de lange opsomming van verenigingen in de gemeentegids uit
1992.4 De drie woonkernen kennen ieder een eigen carnavalsvereniging, respectievelijk de CV Woeësj-joepe (1949), de CV De Bergbock-Huls (1956) en de Bocheser
Vastelaovendsverein Kalk an de Books K.E. (1954). 5 In de relatie tussen de CV
Woeësj-joepe en de carnavalsvereniging van Bocholtz weerspiegelt zich de historisch
gegroeide rivaliteit tussen beide kerkdorpen. Het proces van schaalvergroting als
gevolg van de gemeentelijke herindeling houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling
in de ervaringswereld van de dorpsbewoners. In de carnavalswereld leeft de (herinnering aan de) autonomie van het eigen dorp in Bocholtz nog volop. De ondertoon van
de gemaakte toespelingen in optochten en buuttes en de reacties van het publiek
verraden daarbij nogal eens de in het alledaagse leven bestaande gebrouilleerde rela-
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tie. Veelal afhankelijk van de persoonlijke instelling van mensen en individuele
relaties worden de grenzen in Groot Simpelveld in de loop der tijd geslecht.
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Afbeelding 14. Plattegrond van de gemeente Simpelveld
na de gemeentelijke herindeling in 1982

5.1.2 Disciplinering en controle; de eerste elf jaar van de CV Woeësj joepe
Simpelveld is een van de vele dorpen in Limburg, waar het georganiseerde carnaval
na de Tweede Wereldoorlog een aanvang nam. In de op- en uitbouw van de viering
die de in 1949 opgerichte Carnavalsverein Woeësj-joepe ter hand nam, kon niet
worden teruggegrepen op bestaande gebruiken, die in de vooroorlogse jaren tot
ontwikkeling waren gekomen. Van een uitbundige openbare viering was in de jaren
dertig nauwelijks sprake. Deze werd mede bemoeilijkt door het gebrek aan medewerking van de lokale overheid. En de verplichte aanwezigheid in het kerkgebouw voor
het zogenoemde veertigurengebed maakte ook een massale uittocht naar omliggende
gemeenten waar wél carnaval werd gevierd, zoals Kerkrade, schier onmogelijk. De
volgende uitspraak met betrekking tot het veertigurengebed in de jaren dertig getuigt
hiervan:
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"Zo'n wacht (volgens een tevoren opgesteld rooster moesten de gelovigen om de beurt
in de kerk `de wacht' houden voor in totaal veertig uren, CW) duurde één uur en de
eens opp heel vervelende uren zijn,
^ zoals bv. oop die
indelingstijden konden wel
we ee
Vastelaovendszoondig', nadat we 's morgens al een uurtje geklopt hadden, ook nog
van 15 tot 16.00 uur 's middags een beurt kregen, terwijl er in het naburige Spekholzerheide een optocht zou trekken." 6

In 1949 waren deze belemmerende factoren niet opgeheven. Tot 1959 zou met
name de houding van de lokale overheid de uitbouw van een openbare carnavalsviering afremmen. Maar het bestaan van een carnavalsvereniging in het dorp groeide
in dit decennium wel uit tot een element in de lokale samenleving, waar men in
toenemende mate rekening mee diende te houden.
In de bestudering van de geschiedenis van een carnavalsvereniging op lokaal
niveau, springt de rol van lokale actoren in het proces van initiatief en receptie in het
oog. Binnen de context van de naoorlogse maatschappij geven zij vorm en invulling
aan de organisatie en de viering van het feest. De namen van een aantal dorpsbewoners zijn onlosmakelijk verbonden met het carnaval in Simpelveld. Door hen genomen initiatieven en gemaakte keuzes, die in een structuralistische of procesmatige
benadering naar de achtergrond verdwijnen, staan in deze paragraaf centraal. De
beweegredenen voor hun handelen lijken in een louter descriptieve benadering van
de ontwikkeling van de carnavalsviering veelal voort te komen uit onbewuste, toevallige acties. In een nadere beschouwing blijken deze te passen in een onderliggend
concept van een `goede carnavalsviering' in Simpelveld en parallel te lopen aan
ontwikkelingen in het carnaval op provinciaal niveau.
De stimulans tot de oprichting van een carnavalsvereniging in 1949 is voor een
belangrijk deel terug te voeren op twee factoren: de gedeelde oorlogservaringen die
de gemeenschapsvorming stimuleerden en het bestaan van georganiseerde carnavalsvieringen in naburige gemeenten. De oorlog speelde een aanwijsbare rol in de creatie
van een vruchtbare voedingsbodem voor het carnavalsfeest. Onder de initiatiefnemers in 1949 bevonden zich mensen, die tijdens de oorlog ervaring hadden opgedaan in de organisatie van lokale feestavonden. Deze mensen waren lid van de
voetbalclub Willem IV. Aan het eind van de oorlog in Zuid-Limburg, in 1944,
besloten zij van een feestavond een complete revue te maken, die onder meer bedoeld was als dankbetuiging aan de aanwezige Amerikaanse soldaten. De zogenoemde Droomlandrevue', die vervolgens op de planken werd gebracht, bleek een
succes, getuige de 45 uitvoeringen die plaatsvonden in Limburg. Schiep deze revue
voor de organisatoren de gelegenheid om ervaring op te doen op artistiek en organisatorisch vlak, bij de inwoners van Simpelveld sloot de uitvoering aan bij een lokaal
gemeenschapsgevoel, niet in de laatste plaats gestimuleerd door de afgelopen oorlogsjaren. Artiesten van eigen bodem stonden op de planken. En het lied `S j un
Zumpelveld' (`Mooi Simpelveld'), dat in de naoorlogse jaren uitgroeide tot het
Simpelveldse volkslied, werd tijdens deze revue voor het eerst gezongen. De ode op
de schoonheid v an het dorp ("... Hei had noe Oze Leeve Herregot/ Schun Zumpelveld
zellef gemaat") en de liefde voor de eigen woonplaats ("... En geder de hei is geboare/
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Of he noe erera is of riech/ De ruft oes 't deepste va zien hats mit/ Schun Zumpelveld
iech hot va diech." 7), die in het lied bezongen werden, hadden na de Duitse bezettingsaren een extra dimensie.
jaren
In de tweede helft van de jaren veertig waren de gedeelde oorlogservaringen
tweemaal het bindende element onder de dorpsbewoners in de organisatie van een
bevrijdingsoptocht. In 1946 en 1949 trokken de verschillende verenigingen van het
dorp in een kilometerslange stoet van praalwagens door de straten. Uit de massale
deelname mag worden afgeleid, dat de behoefte aan dergelijke openbare festiviteiten
groot was. Zij vormden een welkome onderbreking van het alledaagse leven, dat in
die jaren gekenmerkt werd door schaarste aan materiële en immateriële goederen.
Vrije tijd en vermaak waren nog geen vast onderdeel van het weekend (de vrije
zaterdag werd in 1962 ingevoerd). Door het succes van de bevrijdingsoptocht in
1949 rijpte bij een aantal mensen het idee om in het dorp jaarlijks een carnavalsviering te organiseren. In de nabijgelegen gemeenten Kerkrade en Heerlen hadden
sinds respectievelijk 1936 en 1947 carnavalsverenigingen de organsiatie van het
carnaval in handen. En de vieringen uit het Duitse Rijnland, met Aken en Keulen als
centra, waren met name onder de forenzen in Simpelveld bekend. De bevrijdingsoptocht met zijn praalwagens riep associaties op met de carnavalsoptochten. In twee
verschillende verenigingen in het dorp werd, onafhankelijk van elkaar, het plan
opgevat om in Simpelveld een georganiseerde lokale carnavalsviering op te bouwen.
De kleinschaligheid van de dorpsgemeenschap was direct van invloed op de
oprichting van slechts één carnavalsvereniging, waaraan de initiatoren van beide
plaatselijke verenigingen deelnamen. De eerste vereniging was de voetbalclub Willem
IV, de initiator van de Droomlandrevue'. Deze concretiseerde haar plannen in de
uitverkiezing van een Prins Carnaval. De tweede vereniging werd gevormd door de
plaatselijke middenstand, de kasteleins en de winkeliers van de KloosterstraatVroenhofstraat-Winkelstraat. Deze zag in een bloeiend carnavalsfeest een bron van
inkomsten. Vanaf het moment dat leden van de twee verenigingen kennis namen
van elkaars initiatieven, bundelde men de artistieke, organisatorische en financiële
krachten. Een Raad van Elf werd samengesteld, bestaande uit vijf vertegenwoordigers van de voetbalclub en vijf van de middenstandsvereniging met een onafhankelijke penningmeester. Zij namen de bestuurlijke taken van de carnavalsvereniging op
zich. Ligt in een kleine dorpsgemeenschap, waarin `face-to-face'-contacten een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het dagelijks leven, de onderlinge bekendheid met
activiteiten van inwoners voor de hand, in de perceptie van met name enkele oudere
carnavalsorganisatoren speelt het toeval in de ontmoeting van enkele leden van de
twee verenigingen een grote rol. Het verhaal gaat, dat B. Bardoul van de voetbalclub
en H. Coenen en F. Mayntz van de lokale middenstand elkaar troffen in de kapsalon
van Mayntz. Toen daar de op handen zijnde organisatie van twee carnavalsvieringen
met twee Prinsen ter sprake kwam, besloten deze mannen eensgezind een bemiddelende rol tussen beide verenigingen te spelen, die de oprichting van één carnavalsvereniging tot doel had. Hun namen zijn de geschiedenis ingegaan als de oprichters
van de carnavalsvereniging Woeësj-joepe in 1949.
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Ook de benoeming van de eerste president wordt in de mondelinge overleverin
eerder geduid als een toevalstreffer dan als een bewuste keus. Een plaatselijke journalist, Sjaak van der Heyden, bezocht een van de eerste raadsvergaderingen om verslag
te doen van de nieuwe vereniging. Bij binnenkomst wees men hem spontaan aan tot
president. Hij aanvaardde zijn benoeming en vervulde het gecombineerde presidentvoorzitterschap tot 1958. De eerste president was echter meer dan een `toevallige
passant'. Op de Droomlandrevue' in 1944 was hij een van de leidinggevende personen geweest. Daarbij was hij de tekstschrijver van het lied `Sjun Zumpelveld'. In de
beschrijvingen van huidige carnavalsorganisatoren komt hij naar voren als een charismatisch persoon. Tijdens zijn presidentschap gaf hij mede vorm aan de uitbouw
van een carnavalsvereniging, die voor een groeiend aantal dorpsgenoten een herkenbaar en vertrouwd onderdeel van het leven in deze gemeenschap zou gaan vormen.
Van der Heyden gaf de carnavalsvereniging haar naam: de Woeësj-joepe. Deze
naam verwees naar de woon- en werksituatie rond de eeuwwisseling van veel mannelijke inwoners van Simpelveld, die werk vonden in het Duitse grensland. Thuis hadden
zij vaak een klein eigen bedrijfje voor de zelfvoorziening met een bescheiden veestapel: een varken, een paar konijnen en enkele kippen. Hierdoor hadden ze een goed
belegde boterham, hun lunchpakket bestond vaak uit meer worst dan brood. Hun
Duitse collega's, die iedere man uit deze streek Joep noemden (een naam die ook
door velen gedragen werd), noemden hen daarom de worste-Joepen, de Woeësjjoepe.8

Afbeelding 15. Het logo van de C.V. Woeësj-joepe
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De keuze voor deze, door mensen uit Duitsland gegeven, bijnaam aan de carnavalsvereniging duidt op een aantal factoren, dat het naoorlogse carnaval in Simpelveld
beïnvloedde. Op de eerste plaats valt de verwijzing naar een herkenbaar verleden op.
Het appel dat hierdoor gedaan wordt op een collectieve ervaringswereld, versterkt de
groepsidentificatie. De invloed van buiten het dorp, in dit geval van het Duitse
grensland, ligt mede besloten in de naam Woeësj-joepe. Dit is een tweede factor die
van belang was voor de ontwikkeling van innovatieve ideeën in het georganiseerde
carnaval. Simpelveld was gericht op het Rijnland. In het plaatselijke dialect komt de
nauwe verwevenheid tot op de dag van vandaag hoorbaar tot uiting. In de Simpelveldse
carnavalsviering lieten organisatoren zich inspireren door voorbeelden in het aangrenzende gebied. Een aantal voorbeelden van navolging zal in de loop van dit hoofdstuk
ter sprake komen.
Het is zeer onwaarschijnlijk, dat Sjaak van der Heyden de bovenbeschreven
explicatie van de benaming Woeësj-joepe in gedachten had, toen hij deze naam
introduceerde voor de carnavalsvereniging. Hij was als kapper werkzaam in Men en
kende zodoende de bijnaam, die daar gegeven werd aan de werknemers uit Simpelveld. Verondersteld mag worden, dat de verwijzing naar de inwoners van zijn dorp,
en daarmee de impliciete afbakening van het werkterrein en de groep carnavalasten,
voor hem doorslaggevend was voor de keuze. Hierbij moet worden opgemerkt, dat
in de Limburgse carnavalswereld de namen van verenigingen regelmatig zijn terug te
voeren op bijnamen, die verwijzen naar een als negatief geduide eigenschap, een
afwijkende gewoonte of lachwekkend gedrag van de bevolking van een gemeente.' In
hoeverre Van der Heyden zich door dit soort voorbeelden uit andere gemeenten
heeft laten inspireren, is niet meer te achterhalen.
De Carnavalsverein Woeësj-joepe begon in 1949 vanuit een nulsituatie. De organisatoren hadden weinig financiële middelen, geen ervaring in de organisatie van een
carnavalsviering en op tradities uit het verleden kon men niet teruggrijpen. De
organisatorische kern van de carnavalsvereniging was dan ook primair gericht op de
introductie in het dorp van bestaande gebruiken uit het omringende gebied en op de
creatie van nieuwe gebruiken. Zo zocht president van der Heyden contact met de
president van de Kerkraadse carnavalsvereniging om zich te laten voorlichten over de
gang van zaken in zo'n vereniging. Centraal in het handelen van de Simpelveldse
carnavalsorganisatoren stond de opbouw van een a an trekkelijk feestprogramma, waarin
de relatie met de carnavalswereld vorm kreeg in de aanwezigheid van enkele stereotiepe carnavalsfiguren (waaronder Raadsleden, een Prins Carnaval en een nar) en een
aantal ceremoniële kernelementen (zoals een prinseproclamatie en een optocht). De
lokale overheid bepaalde de eerste tien jaar de grenzen van de carnavalswereld in het
dorp. Deze waren nauw. In de huidige perceptie van een aantal oudere verenigingsleden remde de toenmalige burgemeester J. Houbiers, die vanaf 1923 deze functie
bekleedde, nieuwe initiatieven bewust af. In gesprekken met bezoekers van de door
de CV Woeësj-joepe georganiseerde evenementen in de carnavalsseizoenen van 1989/
90 en 1991/92 bleek een grote mate van consensus te bestaan over de beweegredenen
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van de toenmalige burgervader: Houbiers was burgemeester van de, in die jaren nog
zelfstandige, gemeenten Simpelveld en Bocholtz en zijn affiniteit met Bocholtz uitte
zich in zijn weerzin om financiële middelen beschikbaar te stellen voor nieuwe
activiteiten in Simpelveld. Het in het carnavalsspel essentiële ritueel van de sleuteloverdracht van de hoogste burgerlijke autoriteit (de burgemeester) aan de carnavaleske
leider (Prins Carnaval) alsook de optocht, waarin de carnavalsvierders onder leiding
van hun Prins bezit nemen van de straat, vonden in zijn ambtsperiode niet plaats. 1°
Tot een actieve deelname aan carnavalsrituelen was de burgemeester niet bereid.
De weinig bereidwillige houding van de lokale overheid werkte zowel door op de
interne verhoudingen binnen de carnavalsvereniging als op de presentatie van het
feest in de lokale gemeenschap. Intern schiep de gezamenlijke strijd voor de goedkeuring en de waardering van het carnaval een onderlinge band. In de presentatie
van het feest drukten aspecten van reglementering en normering een zwaar stempel.
De vereniging gaf uitdrukkelijk te kennen zich te willen conformeren aan het bestaande maatschappelijke normen- en waardenpatroon. Haar werkzaamheden in de
dorpsgemeenschap konden dan ook niet worden beschouwd als een bedreiging van
de openbare orde, maar veeleer als een structurele regulering van een `gepaste' viering. De bevordering van een `gepaste' carnavalsviering stond als één van de
verenigingsdoelstellingen hoog op de prioriteitenlijst.
De belangrijkste evenementen, die in de eerste helft van de jaren vijftig op het
programma stonden, waren besloten zittingen en bals. Tijdens de carnavalsdagen
trok de Raad van Elf met de Prins 's avonds door de straten om snoepgoed in de
verschillende café's te strooien. Op bestuursvergaderingen wees de president de Raadsleden er regelmatig op, dat zij tijdens deze evenementen een voorbeeldfunctie dienden te vervullen. Aanleiding hiertoe vormde altijd het geconstateerde wangedrag van
een Raadslid. In de notulen van de jaren vijftig zijn bijna ieder jaar verwijzingen te
vinden naar ontoelaatbaar gedrag van verenigingsleden tijdens het carnaval. Zo leidde
in 1953 een berisping van de president aan het adres van de nar tot zijn aftreden. 1 '
Een jaar later bedankte een Raadslid zich na herhaaldelijk te zijn aangesproken op
laakbaar gedrag. Uit de notulen van 1954 wordt duidelijk wat dat gedrag inhield.
Een collega-Raadslid vertelde op de vergadering:
"... Toen wij in het café kwamen werden wij door H. met veel minder fraaie woorden
begroet. Zelfs zoo erg dat vreemde mensen hun afkeuring daarover kenbaar maakten.
Ik nodigde H. uit even naar buiten te komen, dit met de bedoeling hem zo tot andere
gedachten te brengen, buiten gekomen ging H. zoodanig te keer, dat ik hem flink van
mij af moest duwen ...'
.

12

Ook de aan de zittingen deelnemende buuttereedners behoorden de inhoud van hun
buut af te stemmen op de door de carnavalsvereniging voorgeschreven normen. In de
CV Woeësj-joepe kregen enkele leden tot taak de inhoud van de verschillende
buuttes en liedjes vóór de uitvoering na te lezen op mogelijke `ongepastheden'. Dat
burgemeester Houbiers weinig vertrouwen had in de organisatoren manifesteerde
zich in het gebruik, dat alle teksten van buuttereedners en schlagers ook door hem
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moesten worden goedgekeurd. De teksten werden na goedkeuring voorzien van een
rood stempe1. 13 In de praktijk was er dus sprake van een dubbele controle. Toen
ondanks de ingestelde censuur een `pikant' stukje tekst in een buut ten gehore werd
gebracht, ging dit voorval meteen de geschiedenis in als een `wetenswaardigheid' die
als volgt in het verenigingsarchief beschreven staat:
"De buut had als hoofdthema `de Soldaat' en er kwam een zinsnede in voor met als
tekst: `die schoot zo scherp, dat je er kinderen van kreeg'. Maar de burgemeester zag
hier niets in. Maar het toeval was dat onze buut versierd was met worstjes en toen F.
W. in het midden van de aangehaalde zinsnede was aangekomen, klopte hij met een
van de worstjes die aan de buut hingen op de buut zodat het dubbelzinnige tot
uitdrukking kwam wat de zaal in bulderen deed losbarsten." 14

Het ontbreken van een zo essentieel ritueel als de symbolische machtsoverdracht op
het stadhuis vóór de aanvang van de carnavalsdagen, weerhield de Carnavalsverein er
niet van om jaarlijks een Prins te proclameren. De keuze van een geschikte kandidaat
was van meet af aan in handen van een Prinsecommissie, waarvan de leden op de
bestuursvergadering van de vereniging gekozen werden. Ook een nar was vanaf het
eerste jaar een vaste figuur in de Simpelveldse carnavalswereld. President van der
Heyden bedacht voor deze figuur de naam Rigo. Rigo is een afkorting van Rigoletto,
de nar die de hoofdrol speelt in de gelijknamige opera van Verdi." De functie van
nar wordt, net zoals die van de president en de Raadsleden, voor meerdere jaren door
eenzelfde persoon bekleed. Deze continuïteit in de personele bezetting geldt voor alle
`functionarissen' in de hofhouding van de Prins, waardoor de jaarlijks wisselende
Prins zich verzekerd weet van ervaren mensen in zijn omgeving. Voor de nar, van wie
wordt verwacht dat hij bij allerlei gelegenheden spontaan op kritisch-humoristische
wijze inspeelt op bestaande situaties, is de mogelijkheid om in deze moeilijke rol te
groeien ook zeer gewenst. In de eerste naoorlogse jaren kenden meer carnavalsverenigingen in Limburg een nar. In de loop der jaren namen (lokale) buuttereedners
deze taak over. In menige vereniging verdween de figuur van de nar dientengevolge
geruisloos van het toneel. Zo niet in Simpelveld, waar tot op de dag van vandaag een
nar onderdeel van de Carnavalsverein uitmaakt. De huidige nar Wim Loneus, die
sinds 1984 deze functie bekleedt, treedt echter niet op als spreekbuis van de Woeësjjoepe. Hij fungeert enkel als een vertrouwde figurant op de carnavalsevenementen.
De structurele bijeenkomsten van een vaste groep mensen in verenigingsverband
stimuleerden de groei van het aantal ideeën voor een verdere uitbouw van de
organisatiestructuur en de viering. Deze plannen hadden een expansief karakter: de
beslotenheid van de evenementen zou plaats moeten maken voor een viering met een
breed draagvlak onder de dorpsbewoners. In de tweede helft van de jaren vijftig
kregen ex-Prinsen de mogelijkheid om na hun ambtstermijn zitting te nemen in een
zogenoemde Prinseraad. Concrete plannen voor de organisatie van een jongerencarnavalsvereniging en een jaarlijkse optocht waren gespreksonderwerpen op de
bestuursvergaderingen. En in 1957 nam president van der Heyden het initiatief tot
het eerste bezoek van de vereniging aan zieken en de kinderen in het zusterklooster
Huize Loreto te Simpelveld.' 6 In de uitbreiding van de activiteiten naar diverse
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groepen in de lokale samenleving profileerden de Woeësj-joepe zich in hun sociale
functie als initiatiefnemer en stimulator van de feestvreugde in het dorp. Daarmee
onderstreepte de vereniging haar bestaansrecht: het verenigingsbelang stond in dienst
van het algemeen belang. Voor de nieuwe burgemeester W. Scheelen, die op 1 mei
1958 zijn voorganger J. Houbiers opvolgde, speelde deze sociale functie een belangrijke rol in de legitimatie van het feest. Hij zette de poorten naar de carnavalswereld
wijd open.
Met de komst van W. Scheelen kwam de uitbouw van de vereniging in een stroomversnelling. De nieuwe burgervader gaf in korte tijd toestemming voor de uitvoering
van initiatieven, die in de tweede helft van de jaren vijftig bij gebrek aan verleende
vergunningen waren opgespaard. De organisatie van het feest was tot 1958 in handen van een kleine groep mannen, die een grote onderlinge sociale controle uitoefende en zich één wist in de strijd voor de acceptatie van het lokale carnaval door de
lokale autoriteiten. De kleinschaligheid van de organisatie alsmede het beperkte
carnavalsprogramma hadden de activiteiten van de Woeësj-joepe op een voor hen
beheersbaar niveau gehouden. Vanaf het moment waarop voor ieder initiatief in
principe een mogelijkheid tot uitvoering bestond, ontspon zich een kortstondige
maar hevige interne machtsstrijd tussen de `oude garde' van de Raad van Elf en de
leden van de in 1957 opgerichte Prinseraad. Beide wilden een actieve rol spelen in de
uitvoering en de coördinatie van de nieuwe initiatieven. Het bestuur van de CV
Woeësj-joepe was niet onverdeeld gelukkig met deze slagvaardige houding van de
Prinseraad. President van der Heyden wees tijdens een vergadering in 1958 op het
gevaar van een tweede (concurrerende) vereniging naast de Woeësj-joepe, als de
Prinseraad zelfstandig zou gaan opereren. De ex-Prinsen protesteerden:
"... Wij willen uitsluitend geld bij elkaar halen om de erkende carnavals-ver. te steunen (...) en wij willen nog veel meer wat geld gaat kosten, en dit alles voor het belang
van de Carnavals-Ver. Mes wat wij willen wordt ons getracht uit handen te nemen.
Wij hebben jullie wakker gemaakt, want nu willen jullie alles zelf organiseren." 17
De uitkomst van het conflict was een taakverdeling met betrekking tot te starten
evenementen: de Prinseraad kreeg de verantwoordelijkheid over de organisatie van
het jeugdcarnaval en de keuze van een Jeugdprins, het bestuur en de Raad van Elf
droegen de zorg voor de te organiseren auwwiever(oude wijven)-bals en de optocht.
De organisatie van de carnavalsoptocht kwam in handen van een Optochtcomité,
dat een eigen kas kreeg. Het grote belang dat het bestuur hechtte aan een continue
invloed op dit evenement, weerspiegelde zich in de dubbelfunctie van de voorzitter.
Het voorzitterschap van het Optochtcomité kwam in handen van de president van
de carnavalsvereniging, een situatie die tot 1990 zou blijven bestaan. 18 Voor Sjaak
van der Heyden en vier Raadsleden was de taakverdeling over de Prinseraad en de
Raad van Elf onverteerbaar. Zij legden hun functies neer.
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5.1.3 De carnavalsvereniging als geïnstitutionaliseerde koepel van initiatieven
Wat het vertrek van een zo prominente figuur als de eerste president van de
Carnavalsverein betekende voor het bestuur van de vereniging, is moeilijk te achterhalen, omdat de notulen van de bestuursvergaderingen over de periode van juli 1958
tot begin 1964 ontbreken. Wellicht werden er in deze jaren geen notulen gemaakt.
Op de uitbouw van de organisatie hadden de mutaties op bestuurlijk niveau geen
zichtbaar effect. In één jaar tijd groeide de CV Woeësj-joepe uit van een vereniging
bestaande uit twee afdelingen, de Raad van Elf en de Prinseraad, tot een organisatie
met vijf afdelingen. In 1958 zagen achtereenvolgens het Optochtcomité, het Jeugdcomité en een Jeugdraad van Elf het licht. Het bestaan van de laatste twee afdelingen
impliceerde de installatie van een Jeugdprins. In het carnavalsseizoen 1958/59 hadden de jeugdige inwoners van Simpelveld voor het eerst hun eigen Prins. In dit
seizoen trok ook de eerste `Grote Optocht' door de straten van het dorp. De eerste
kinderoptocht zou nog tot 1981 op zich laten wachten.
Naast de nieuwe carnavalshoogheid in de figuur van een Jeugdprins maakten de
carnavalsvierders dit seizoen kennis met een derde hoogheid: de Bloemenprinses.
Het bestaan van zo'n officiële vrouwelijke carnavalshoogwaardigheidsbekleder is
geen algemeen verschijnsel in Limburg. Over de initiatiefnemer(s) van de introductie van een Bloemenprinses in de Simpelveldse carnavalswereld is in het verenigingsarchief niets te vinden.' 9 Een plausibele verklaring voor haar intrede in de carnavalsviering van het dorp is de bekendheid van enkele organisatoren met het bestaan van
zo'n carnavalsfiguur in andere verenigingen. In het nabijgelegen Spekholzerheide
(Kerkrade) functioneerde van 1959 tot 1983 een zogenoemde Rozenprinses. En de
carnavalsvereniging de Lenderdorfer Klompe uit Lendersdorf, waar het bestuur van
de Woeësj-joepe nauwe contacten mee onderhield, had een Bloemenkoninginnebal
in haar programma opgenomen. 20 Dergelijke bals groeiden ook in Simpelveld uit tot
een vast onderdeel van het programma in het voorseizoen. 2 ' Het belangrijkste ritueel
dat zich tijdens de bals voltrok, was de uitverkiezing van de nieuwe Bloemenprinses
door het aanwezige publiek. In de loop van de jaren zestig veranderde de titel van
Bloemenprinses in die van Bloemenkoningin. Tot eind jaren zestig werden de titels
Prinses en Koningin door elkaar gebruikt; vanaf begin jaren zeventig sprak men
consequent over een Bloemenkoningin.
De eerste Bloemenprinses in 1959 was Gerda Frankort, die hierdoor de mogelijkheid kreeg om haar verloofde Hub Lennartz, die de Prins in datzelfde carnavalsseizoen was, te begeleiden. Dit was tevens haar belangrijkste taak. De aanwezigheid
van de Bloemenprinses in het carnavalsspel had en heeft vooral een figuratieve en
ondersteunende functie: zij vergezelt de Prins tijdens zijn publieke optredens. Voor
deze gender-specifieke taakstelling achtte de Carnavalsverein een benoeming van
kandidaten door een hiertoe in het leven geroepen commissie uit eigen gelederen
(zoals bij de Prins) niet nodig. In plaats van een benoeming door de vereniging, de
gangbare procedure bij carnavalshoogheden, kregen de carnavalsvierders de bevoegdheid een representatieve kandidaat te kiezen. De Bloemenkoningin dankt haar naam
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aan de wijze, waarop haar uitverkiezing plaatsvindt: een bloemenverkoop. Tijdens
het bal worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om bloemen te kopen, die ze
vervolgens aanbieden aan de vrouw die zij als de Bloemenkoningin voor het komende jaar kiezen. De kandidaat met de meeste bloemen is de winnaar.
Met de jaarlijkse installatie van een Prins, een Jeugdprins en een Bloemenprinses/
koningin hadden de Woeësj-joepe hun eigen driespan geformeerd in navolging van
het Dreigestirn' in het georganiseerde carnaval van Keulen met zijn 'Prinz', `Jungfrau'
en 'Bauer'. De drie carnavalshoogheden in Simpelveld stonden en staan symbool
voor het georganiseerde carnaval in dit dorp. Zij zijn tot op de dag van vandaag de
centrale figuren als de vereniging officieel naar buiten treedt. Lijkt de samenstelling
van het Simpelveldse driespan in eerste instantie een toevallige combinatie van over-

Afbeelding 16. V.l.n.r. de President, de Prins, de Bloemenkoningin
en de Jeugdprins op de prinsessereceptie (1990)

genomen gebruiken uit de carnavalsviering elders, bij een meer nauwkeurige beschouwing blijken de gekozen ingrediënten van Prins, Bloemenkoningin en Jeugdprins aan te sluiten bij een centrale visie van de Carnavalsverein Woeësj-joepe op het
feest. Dit uit een man, een vrouw en een kind bestaande driespan, waarvan de
onderlinge relaties de maatschappelijke verhoudingen tussen zowel volwassenen en
kinderen als tussen mannen en vrouwen weerspiegelen, symboliseert het familiekarakter van het carnaval in dit Zuidlimburgse dorp. In de rituelen van de viering
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speelt de familie dan ook een vooraanstaande rol. In paragraaf 5.2 zal dat worden
geïllustreerd aan de hand van de beschrijving van enkele Woeësj-joepe-rituelen.
Als een rode draad loopt door de geschiedenis van de Carnavalsverein Woeësj-joepe
haar streven naar incorporatie van alle carnavalsinitiatieven in de verenigingsstructuur,
waardoor een controleerbaar aantrekkeljk feestprogramma kan worden aangeboden
onder de noemer van dé Simpelveldse carnavalsviering. Hierdoor groeide de vereniging van vijf afdelingen in 1958 uit tot elf begin jaren negentig. De organisatoren
van de diverse festiviteiten in het dorp (zoals bals, zittingen, muziek- en dansuitvoeringen) voeren hun werkzaamheden uit vanuit daartoe in het leven geroepen
afdelingen met een eigen dagelijks bestuur, die onder de koepel van de CV Woeësjjoepe functioneren. Het merendeel van de huidige elf afdelingen van de carnavalsvereniging is op initiatief van de vereniging tot stand gekomen. Drie afdelingen zijn
buiten de vereniging opgericht en op een later tijdstip in de verenigingsstructuur
ingepast. 22 Parallel aan de uitbouw van de carnavalsvereniging steeg de participatie
van vrouwen in het georganiseerde carnaval in het dorp. De grote deelname van
vrouwen is een opvallend kenmerk van de Carnavalsverein Woeësj-joepe. Hun actieve participatie in de organisatie van de viering is voor een deel gericht op de
traditioneel aan vrouwen toegekende werkterreinen: het jeugdcarnaval en de dans. In
1965 droeg de Prinseraad, die na het conflict over de verdeling van de invloedssferen
in de organisatie van evenementen verantwoordelijk was gesteld voor het jeugd-

Afbeelding 17. Dans- en showgroep Accelerando op de Dameszitting (1990)
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carnaval, deze taak over aan een vrouw, Trautje Pluyrnaekers, wier zoon in het
carnavalsseizoen 1965/66 Jeugdprins was. Sindsdien bleef deze taak in handen van
vrouwen.23 In 1990 was het aandeel van vrouwen in het Jeugdcomité 40%. Twee
van de drie leden van het dagelijks bestuur van het comité zijn momenteel mannen.
Het derde lid is een vrouw, die penningmeester is. In 1958 legde de Dans- en
Showgroep Accelerando haar eerste contacten met de CV Woeësj-joepe. Deze dansgroep was sinds 1953 actief in Simpelveld als Ritmische Dansgroep Simpelveld. De
oprichtster was Louise Slangen-Grooten die als trainster van de dameshandbalvereniging Laetitia uit deze sportvereniging haar leden recruteerde. Tot 1975 werkte
de dansgroep om toerbeurt met de Balletgroep Rode Put mee aan de invulling van de
avond van de prinseproclamatie. Toen de Balletgroep Rode Put werd opgeheven,
nam Accelerando de aankleding van het ritueel van de prinseproclamatie volledig op
zich. In deze dansgroep was in 1990 het aandeel van vrouwen 90%. De kleine
minderheid van 10% mannen heeft de bestuursfuncties in handen, met uitzondering
van het penningmeesterschap. 24
Ook op het terrein van de muziek nemen in Simpelveld vrouwen naast mannen
een plaats in. In het carnavalsseizoen van 1968/69 trad een net opgerichte carnavalsharmonie voor het eerst naar buiten. De samenstelling van de eerste `joekskapel',
genaamd Doebele Forto', bestond aanvankelijk uit bouwers van de optochtwagen
van Bloemenkoningin Monique I, de dochter van Leo van Wersch, en uit jeugdige
klanten van Van Wersch' café `Het Zuiden'. De geestesvader van de naam Doebele

Afbeelding 18. Joekskapel Doebele Forto in de optocht (1992)
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Forto' was André Jorissen. Met de naam Doebele Forto' verwees hij naar het immense kabaal, dat de kapel produceerde. Door de persoon van André Jorissen, die tot
1984 de functie van voorzitter en dirigent van de carnavalsharmonie vervulde, was
deze van meet af aan gelieerd met de CV Woeësj-joepe. Jorissen was en is een
bekende in de Simpelveldse carnavalswereld, als verenigingsmens en als carnavalsartiest. In die laatste hoedanigheid bezocht hij in de jaren vijftig en zestig de vergaderingen van de carnavalsvereniging. Sinds 1969 liet hij als woordvoerder van Doebele
Forto ook hun stem horen in de CV Woeësj-joepe. Het aantal spelende leden
bedroeg anno 1990 41 mensen. Daarnaast kent de joekskapel een vaandeldrager, vier
ereleden en 85 oud-leden. Van de spelende leden bestaat 40% uit vrouwen. Opvallend is het relatief grote aantal echtparen: in 1990 waren er acht paren (zestien
mensen) op een ledental van 41. 25 In 1978 bleek nog eens dat de uitbouw van de
carnavalsvereniging met afdelingen die artistieke bijdragen leveren aan de lokale
carnavalsviering, ook een toename van het aantal actieve vrouwen inhield. In dat jaar
werd de Artiestenafdeling opgericht, waarin ook vrouwen vertegenwoordigd waren.
In 1990 lag hun percentage in de deelname op 30%. 26
Het dagelijks bestuur van de verschillende afdelingen is door de jaren heen overwegend in handen van mannen gebleven. Maar ook hier kent de CV Woeësj-joepe
enkele uitzonderingen op. Drie van de huidige elf afdelingen van de vereniging
kennen vanaf het jaar van oprichting een personele bezetting, die voor 100% uit
vrouwen bestaat. In de georganiseerde carnavalswereld was en is dat een opvallend
verschijnsel. Heeft deze actieve rol van vrouwen in de organisatie van carnavalsevenementen de verhoudingen in de vereniging en in de carnavalsrituelen wezenlijk
beïnvloed? Het antwoord op deze vraag wordt in onderstaande subparagraaf gegeven
door middel van een nadere bestudering van de drie afdelingen, die uitsluitend uit
vrouwen bestaan: de Auwwieververeniging, de Dames-elvenraad en de ex-Bloemenkoninginneraad. Aan de hand van een drietal aspecten, te weten: wie zijn de initiatoren,
welk doel werd met de oprichting beoogd en welke plaats nemen deze afdelingen in
binnen de overkoepelende carnavalsvereniging, wordt op illustratieve wijze inzicht
verschaft in de wijze, waarop nieuwe initatieven onder de koepel van de CV Woeësjjoepe terecht kwamen en hoe ze daar functioneren. Twee van de drie afdelingen zijn
op initiatief van de carnavalsvereniging opgericht (de Auwwieververeniging en de exBloemenkoninginneraad), de derde (de Dames-elvenraad) voegde zich pas na jarenlang zelfstandig te hebben gefunctioneerd onder de verenigingskoepel.
5.1.3.1 Van auwwiever, prinsessen en koninginnen
De oudste van de drie vrouwenafdelingen is die van de `auwwiever' (de oude wijven).
De oprichting van deze afdeling is nauw verbonden met de eind jaren vijftig ontstane
mogelijkheden voor de introductie van nieuwe evenementen in de carnavalsviering.
Bij gebrek aan lokale carnavalstradities lieten de Woeësj-joepe van het eerste uur zich
regelmatig inspireren door bestaande gebruiken buiten de grenzen van het eigen
dorp. Zo ook bij de plannen voor de organisatie van zogenoemde auwwieverbals, die
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in het eerste naoorlogse decennium rijpten binnen de vereniging. In 1959 kregen
deze concreet vorm in de invoering van een jaarlijkse auwieverdag, bestaande uit een
kroegentocht door het dorp 's middags en bals 's avonds.
De auwwievertraditie in het dorp kan het best getypeerd worden als een geadopteerde traditie. In Keulen en Men was de zogenaamde Weiberfastnacht' in die jaren een
vast onderdeel in het carnavalsprogramma op de donderdag vóór de aanvang van de
carnavalsdagen. Deze ene dag in het jaar trokken vrouwen zonder mannelijke medevierders door de stad en staken de draak met alle mannen, die zij op hun weg
tegenkwamen. De andere sekse werd deze dag eens goed `de waarheid gezegd'. 27 Ook
in de nabijgelegen Groenstraat, een dorpje aan de grens met Duitsland dat deel
uitmaakte van de gemeente Ubach over Worms (thans gemeente Landgraaf), waren
sinds 1939 `auwwiever' actief. 28 Op de donderdag in de laatste week vóór de carnavalsdagen hielden (en houden) de `auwwiever' van de Groenstraat, genaamd de `Koetsche
Griiskes' (de vrouwen in de koets) een rituele tocht per koets door de oostelijke
Mijnstreek. Op hun tocht deden ze verscheidene gemeentehuizen aan, waar zij het
woord voerden in aanwezigheid van de burgemeester. Deze rituele bezoeken benadrukten de hegemonie van vrouwen op deze ene dag in het jaar. 's Avonds vormde het
auwwieverbal het sluitstuk van de auwwieverdag. 29 Op het bal genoten de aanwezige
vrouwen, onherkenbaar verkleed als oud wijf, een grote bewegingsvrijheid achter de
anonimiteit van hun masker. Dit in tegenstelling tot de mannelijke balbezoekers, die
in burgerkostuum verschenen. Deze traditie bestaat tot op heden in de Groenstraat.
Het is zeer waarschijnlijk, dat de in Zuid-Limburg bekende Duitse Weiberfastnacht' en de rituele tocht van de als oude wijven verklede vrouwen uit de Groenstraat, ook in Simpelveld bekend waren in de jaren vijftig. 30 Toen de nieuwe burgemeester Scheelen in 1958 toestemming gaf voor het houden van een auwwieverbal,
werd dit evenement meteen door de carnavalsvereniging in het carnavalsprogramma
ingevoerd. Het initiatief tot de organisatie van een hele auwwieverdag werd genomen door een man, die aanwezig was op het eerste bal van oude wijven in Simpelveld: Thijs Conraads. Deze persoon, de eerste Prins van de Woeësj-joepe en lid van
de Prinseraad, trof op het bal in café Vankan een groep `auwwiever'. Hij stelde hen
voor om als vereniging bij elkaar te blijven. Het door hem beoogde doel was de
creatie van één vereniging van `auwwiever' in het dorp, waarvan de leden zorg
zouden dragen voor de continuïteit in de organisatie van een jaarlijks terugkerende
auwwieverdag. Zowel de profilering van Simpelveld door middel van een succesvolle
auwwieverdag alsook de verbreding van de viering naar meerdere groepen in de
lokale samenleving speelden daarin een rol. Zijn voorstel vond weerklank bij de
vrouwen en vanaf 1959 kent Simpelveld een Auwwieververeniging. 3 ' De eerste `auwwiever' waren veelal familie van elkaar: zussen, schoonzussen en nichten. 32 De eerste
jaren functioneerde de vereniging los van de CV Woeësj-joepe. Begin jaren zestig
schaarde zij zich onder de koepel van de carnavalsvereniging. Een belangrijke beweegreden voor dit besluit lag in de hierdoor ontstane mogelijkheid om de hulp van de
carnavalsvereniging in te roepen bij de organisatie en de coördinatie van de Auwwieverdag. 33
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De Auwwieververeniging in Simpelveld was en is een besloten groep, die streeft
naar een ledental van elf vrouwen. Zij, die graag mee willen draaien in deze afdeling
van de CV Woeësj-joepe, krijgen hiertoe pas de gelegenheid als een bestaand lid
bedankt. Alle leden moeten hun toestemming geven voor de opname van een nieuwe
kandidaat. Dit omdat de goede sfeer in de groep een belangrijke basis vormt voor de
deelname van de vrouwen aan de Auwwieververeniging. Bertha Pistorius, de secretaris van de Auwwieververeniging, beschreef in 1990 het profiel van een kandidaat`auwwief als volgt: zij moet zich als nieuw lid kunnen aanpassen aan de groep, zij
moet netjes zijn en representatief, en zij moet ouder zijn dan 45 jaar. Het argument
voor deze laatste voorwaarde voor het lidmaatschap luidde:
"Jonge vrouwen passen niet bij de auwwiever; tenminste, niet bij de club van ons.

" 34

De eerste twintig jaar was het bestuur van de Auwwieververeniging in handen van
één vrouw: Berthe van Wersch, de echtgenote van Leo van Wersch, één van de
oprichters van de carnavalsharmonie Doebele Forto in 1968. Tot 1979 vervulde zij
de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Sindsdien zijn deze functies
over drie vrouwen verdeeld.
In het carnaval symboliseert het `auwwief , het oude wijf, wellicht het meest de
rituele omkering van rolpatronen tussen de seksen. In populaire geschriften wordt
deze vrouwelijke carnavalsfiguur omschreven in termen van `de schakel tussen carna-

Afbeelding 19. De Auwwiever van Simpelveld met de Prins van de C.V. Woeësj-joepe
tijdens hun rituele bezoek aan het stadhuis (1990)
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val en emancipatie' en `een vroeg emancipatiegebeuren'. 35 In een nadere beschouwing van het functioneren van de Auwwieververeniging in Simpelveld kan gesteld
worden, dat de Woeësj-joepe weliswaar het verschijnsel van de `auwwiever' in hun
carnavalsviering hebben opgenomen, haar traditionele functie vindt men in het dorp
nauwelijks terug. Voorop staat dat deze dag een mooi en gezellig feest is. Zo is van
rituele rebellie tegen de mannelijke dominantie in de lokale samenleving geen sprake.
De vrouwen van de Auwwieververeniging streven zo'n carnavaleske confrontatie met
de mannelijke dorpsbewoners ook niet na. Secretaris Bertha Pistorius stelde expliciet:
"Dat vind ik niet de bedoeling. Ik vind dat ook niet leuk voor een man. Ja ik meen, je
moet geen man gaan afkraken." 36

De leeftijd van de vrouwen, die boven de 45 jaar ligt, is een factor van betekenis in
deze houding. Ook het feit dat iedereen in het dorp weet wie zij zijn, is van invloed.
Maar primair werkt in deze opstelling een door de `auwwiever' gedeelde waarde van
de Carnavalsverein Woeësj-joepe met betrekking tot het carnaval door: samen als
één grote familie plezier maken. Mag van rituele rebellie op de auwwieverdag geen
sprake zijn, in de perceptie van de `auwwiever' is deze weldegelijk aanwezig, getuige
de uitspraak:
"Die dag moeten zij (de mannen van de Woeësj-joepe, CW) naar ons luisteren, niet
wij naar de Woeësj-joepe". 37

De directe relatie met de carnavalsvereniging manifesteert zich in de aanwezigheid
van een groeiend aantal officiële ambtsbekleders van de Woeësj-joepe tijdens de
rituele kroegentocht van de `auwwiever' sinds midden jaren zestig. De Prins, bijgestaan door de Bloemenkoningin, de president, de voorzitter en enkele Raadsleden
vormen tegenwoordig hun vaste gevolg. 38 De organisatie van de bals is van begin af
aan in handen gebleven van de Raad van Elfen het bestuur van de CV Woeësj-joepe.
De Woeësj-joepe zijn verantwoordelijk voor de bals in drie plaatselijke café's. De bals
in de overige café's zijn initiatieven van de desbetreffende kasteleins. Voor de Carnavalsverein betekenen de bemoeienissen met (de organisatie van) de auwwieverdag, dat zij
zo de eenheid binnen het georganiseerde carnaval in het dorp kunnen bewaren en
meer invloed hebben op een `gepaste' viering van deze dag. Voor de leden van de
Auwwieververeniging spelen andere motieven een rol bij hun keuze voor actieve
deelname aan deze verenigingsafdeling. De auwwieverdag betekent voor hen primair
een gezellige dag.
De Auwwieververeniging heeft met haar auwwieverdag een evenement aan de
carnavalsviering in Simpelveld toegevoegd, waar de CV Woeësj-joepe in het verleden
tot over de grenzen van het eigen dorp carnavalsvierders mee bereikte. De plaats, die
de georganiseerde `auwwiever' in het georganiseerde carnaval in het dorp innemen,
past volledig binnen de kaders van de carnavalsvereniging. De overkoepelende organisatie heeft van meet af aan coördinerende en organisatorische taken vervuld. Door
de structurele aanwezigheid van bestuurs- en Raadsleden tijdens de rituele kroegen-

138

Hoofdstuk 5

tocht en de bals wordt het auwwieverritueel als een Woeësj-joepe-evenement benadrukt. De Auwwieververeniging geeft invulling aan een carnavalstraditie binnen de
structuur van de carnavalsvereniging. De Carnavalsverein op haar beurt heeft met de
instelling van de georganiseerde `auwwiever' voor deze vrouwen een vrijplaats gecreëerd, waarop zij op hun eigen wijze carnaval kunnen vieren. Daarmee verbreedde
ze het draagvlak van de carnavalsviering in Simpelveld.
Een tweede voor 100% uit vrouwen bestaande afdeling van de CV Woeësj-joepe is,
evenals de Auwwieververeniging, een `geadopteerde traditie': de Dames-elvenraad.
Naast de door mannen bemenste Raad van Elf van de carnavalsvereniging functioneert in Simpelveld sinds 1965 een Raad, waarin elf vrouwen zitting hebben. Deze
raad proclameert ieder jaar een eigen Prinses. De initiatiefnemer was een vrouw:
Maria Louisa Kemp-Schmitz. Zij had tot 1959 in Chevremont gewoond, een dorp
waar in die jaren een Dames-elvenraad actief was tijdens het carnaval. Zes jaar later,
in 1965, legde de toen 65-jarige Maria Louisa Kemp op de bejaardensociëteit van
Simpelveld een aantal vrouwen haar plan voor om ook hier een Dames-elvenraad op
te richten. Het animo was groot. Om de functies van de elf Raadsleden en de Prinses
werd geloot. 39 Maria Kemp werd aangewezen als presidente. En daarmee was in
1965 een van de weinige Dames-elvenraden in de Limburgse carnavalswereld opgericht.
Een opvallend kenmerk van de Simpelveldse Dames-elvenraad was en is de hoge
gemiddelde leeftijd van de leden. Tot op de dag van vandaag treft men Raadsleden
van 75 jaafen ouder in de Raad aan. Dit is een gevolg van de bewuste gerichtheid op
het oudere deel van de Simpelveldse bevolking. In een verwijzing naar de traditie van
de Dames-elvenraad en met name de plaats van oprichting, de bejaardensociëteit,
vormt de leeftijd een belangrijk element in het imago, dat de vrouwen van de
Elvenraad in de loop der jaren opbouwden. De vereiste minimumleeftijd voor actieve deelname aan de Raad en voor het prinsesschap was tot enkele jaren geleden
vastgesteld op 55 jaar. Om pragmatische redenen is deze leeftijdsgrens in 1987
verlaagd naar 50 jaar. De huidige presidente Miets Jacobs verklaarde, dat toen een
paar jaar geleden enkele vrouwen van het eerste uur eruit stapten, zij geen opvolgers
kon vinden boven de 55 jaar. Vrouwen die jonger zijn dan 65 jaar, zijn de `jonkies'
van de Dames-elvenraad.
De Dames-elvenraad functioneerde sinds zijn oprichting in 1965 16 jaar buiten
de organisatiestructuur van de CV Woeësj-joepe. Als een zelfstandige vereniging
leverde de raad ieder jaar een bijdrage aan de Simpelveldse carnavalsviering in de
vorm van een Dameszitting, waarop de proclamatie van de nieuwe Prinses het
hoogtepunt vormde. 40 De relatie tussen de Elvenraad en de CV Woeësj-joepe was
vriendschappelijk. Vertegenwoordigers van de carnavalsvereniging waren van begin
af aan welkom na de pauze op de Dameszitting, als de proclamatie van de nieuwe
Prinses plaatsvond. Ook op de receptie van de Prinses, die vanaf 1976 ieder jaar
plaatsvindt, waren de Woeësj-joepe vaste gasten. De Prinses groeide in de Simpelveldse
carnavalswereld uit tot een bekende carnavalshoogheid. Maar haar bestaan bete-
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Afbeelding 20. De Dames-elvenraad op de prinsessereceptie (1990)
met in het midden de Prinses

kende voor de CV Woeësj-joepe geen aantasting van de status van haar eigen hoogheden in het carnavalsrijk. De Dames-elvenraad, de Dameszitting en de Prinses van
de Dames-elvenraad namen een perifere plaats in de alternatieve `staatsinrichting'
van het Woeësj-joepe-rijk in. De regeringsmacht van de Prinses beperkte zich tot het
carnavalsspel van de Dames-elvenraad: de Prinses was de Prinses van de Dameselvenraad, niet van de carnavalsvereniging van Simpelveld. Gestimuleerd door het succes
van haar initiatief wilde presidente Kemp eind jaren zeventig van de Dames-elvenraad een daadwerkelijke carnavalsvereniging te maken. Daartoe diende zij een aanvraag voor het lidmaatschap van de BCL in bij deze provinciale carnavalsbond. Deze
activiteit alarmeerde de CV Woeësj-joepe, die lid was van de BCL, wel. Haar positie
als koepel van de lokale carnavalsactiviteiten liep gevaar. Een gesprek tussen beide
Simpelveldse besturen resulteerde in 1981 in de plaatsing van de Dames-elvenraad
als zelfstandige afdeling onder de overkoepelende paraplu van de Carnavalverein
Woeësj-joepe. 41 Het besluit van de presidente om de Elvenraad onder te brengen bij
de carnavalsvereniging werd mede beïnvloed door de persoonlijke relatie tussen de
presidente van de Dames-elvenraad en de toenmalige voorzitter van de Woeësjjoepe: Mathieu Scheeren. Deze man was in het privé-leven haar schoonzoon. Na de
opname van de Dames-elvenraad in de carnavalsvereniging presenteerde de Elvenraad zich niet als een schaduwkabinet van de Raad van Elf van de CV Woeësj-joepe.
De regeringsmacht van zijn Prinses bleef zich beperken tot de eigen afdeling. In de
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overkoepelende vereniging kreeg zij geen officiële plaats. Het Simpelveldse driespan,
bestaande uit de Prins, de Jeugdprins en de Bloemenkoningin, werd door de nieuwe
afdeling volledig geaccepteerd.
In vergelijking met de Auwwieververeniging bakent de Dames-elvenraad zijn
carnavalsdomein strikter af. De overkoepelende Carnavalsverein heeft geen enkele
bemoeienis met de organisatie van de Dameszitting. De presidente van de Dameselvenraad presenteert deze avond, waarop mannelijk publiek in de zaal niet welkom
is. Ook de officiële ambtsbekleders van de carnavalsvereniging, die pas worden toegelaten bij de prinsesseproclamatie na de pauze, moeten plaatsnemen achter in de
zaal en niet tussen het vrouwelijke publiek. En in plaats van de burgemeester neemt
zijn echtgenote tijdens deze zitting plaats op de eerste rij. De enige uitzondering
hierop vormt de pastoor, die zelfs een actieve rol speelt tijdens de installatie van de
nieuwe Prinses. Zijn geprivilegieerde positie onder de vrouwen is gebaseerd op een
gewoontegebruik in het dorp, dat gecontinueerd wordt, omdat de pastoor het leuk
vindt om erbij te zijn. Het carnavalsspel van de Dames-elvenraad is een spel voor en
door vrouwen. De strikte afgrenzing van haar werkterrein beperkt echter ook de
positie van de vrouwelijke Raadsleden en de Prinses in de Carnavalsverein Woeësjjoepe. Deze carnavalsfiguren oefenen hun functie alleen uit binnen hun eigen afdeling. De Prinses vormt geen concurrentie voor de Bloemenkoningin, de Dameselvenraad vormt geen (rituele) bedreiging voor de positie van de Raad van Elf in de
overkoepelende vereniging. En dat ambiëren ze ook niet.
De Auwwieververeniging en de Dames-elvenraad zijn initiatieven uit eind jaren
vijftig/begin jaren zestig, die gedragen worden door vrouwen boven de leeftijdsgrens
van respectievelijk 45 en 55 jaar. De leden van beide afdelingen hebben primair de
behoefte om een vertrouwde feestomgeving te creëren, waarin ze plezier en gezelligheid vinden met elkaar en zich vrijer voelen om te doen wat ze leuk vinden. 42 Het
functioneren van hun carnavalsfiguren (de Raadsleden, de Prinses en de `auwwiever')
heeft geen consequenties voor de (machts)verhoudingen binnen het bestuur en de
Raad van Elf van de carnavalsvereniging. In het grotere verband van de CV Woeësjjoepe nemen zij een perifere plaats in als relatief autonome afdelingen. De derde en
laatste afdeling die door vrouwen wordt bemenst, past niet naadloos in deze schets
van de overige twee vrouwenafdelingen. Opgericht in 1986 beoogt deze afdeling de
bundeling van jongere vrouwen, die een officieel carnavalsambt hebben bekleed in
de carnavalsvereniging. Het betreft hier de ex-Bloemenkoninginneraad.
Tot 1986 bestond er voor de Bloemenkoningin geen mogelijkheid om na haar
aftreden te blijven functioneren binnen de CV Woeësj-joepe in een verband, dat de
herinnering aan dat uitverkoren jaar levend hield. De ex-Prinsen hadden hun
Prinseraad waarin ze, gebundeld door de gedeelde ervaring van hun voorbije carnavalsheerschappij, initiatieven ontplooiden voor de verdere uitbouw van het carnavalsseizoen. In 1980, bij het 22-jarig jubileum van de Jeugdelvenraad, bestonden plannen binnen de carnavalsvereniging om ook voor de ex Jeugdprinsen een Raad op te
richten. Dit idee ketste af op de onderkenning van het grote leeftijdsverschil dat
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tussen de verschillende leden zou bestaan, waardoor de eenheid van zo'n Raad
wellicht overschaduwd zou worden door verscheidenheid. 43 Tot midden jaren tachtig bleven initiatieven van de vereniging voor de bundeling van ex-Bloemenkoninginnen achterwege. Dit is des te opvallender, omdat in het verleden twee maal
(in 1966 en 1979) door ex-Bloemenkoninginnen een poging ondernomen is om een
samenbindende club van de grond te krijgen. 44 De CV Woeësj-joepe, die in de
uitverkiezing van de Bloemenkoningin niet actief optreedt, hield zich tot voor enkele
jaren ook hierin afzijdig. In 1986 vond een derde poging van de Bloemenkoningin
uit 1985 weerklank bij de carnavalsvereniging.
In de gevolgde procedure voor de instelling van een ex-Bloemenkoninginneraad
lag de toekomstige positie van deze raad binnen de Carnavalsverein Woeësj-joepe al
besloten. Waren de Auwwieververeniging en de Dames-elvenraad, nadat de initiatieven hiertoe kenbaar waren gemaakt, spontaan opgericht, voor de totstandkoming
van een instituut voor de ex-Bloemenkoninginnen diende de Bloemenkoningin
Yasmine Ozoran een verzoek in bij de president van de carnavalsvereniging. Op de
eerstvolgende kwartaalvergadering, waar de dagelijkse besturen van de afdelingen
bijeenkomen, stond de oprichting van een ex-Bloemenkoninginneraad op de agenda.
Nadat deze vergadering zich had uitgesproken vóór de oprichting van een afdeling
van ex-Bloemenkoninginnen, vond twee maanden later, op 18 april 1986, de daadwerkelijke oprichting plaats. 45 Kenmerkend in de korte geschiedenis van de jongste
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Afbeelding 21. Drie ex-Bloemenkoninginnen van de ex-Bloemenkoninginneraad tijdens de
sleuteloverdracht op het stadhuis (1993)
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afdeling van de Carnavalsverein Woeësj-joepe is de directe bemoeienis van het
verenigingsbestuur bij de ex-Bloemenkoninginneraad. Zo besloot de Raad van Elf
om secretaris Werner Wierts als bestuursvertegenwoordiger aan te stellen bij de
vergaderingen van de ex-Bloemenkoninginnenraad, onder meer om zodoende de
directe relatie tussen beide formeel vorm te geven. Secretaris Wierts leidde de oprichtingsvergadering, waarop drie vrouwen aanwezig waren. Er waren twee afineldingen. 4G
Hij verwoordde het belang van de nieuwe verenigingsafdeling als volgt:
C'... dat nu de ex-Bloemenkoninginnen werden opgenomen in de vereniging en niet
1 r fvalsil
wor
n behandeld.
han 1 nt
menk
nin
meer naéén
een gewoon
grof
u de
d Blo
Want de
e o
in
g
is lang (tot nu toe nog) als stiefkind behandeld. Bv. vanaf 1966 mocht zij aan de
receptietafel zitten en de laatste jaren heeft zij pas een eigen receptieboek gekregen (...)
En een eigen foto, zoals de Prins en de Jeugdprins voor de verkoop van f 3,— per foto,
heeft zij ook niet ...". 47
Naast een vorm van rehabilitatie van de ex-Bloemenkoninginnen speelde bij de

vereniging ook de moeizame ontwikkeling van het Bloemenkoninginnebal een rol in
de actieve participatie in de nieuwe afdeling. Van begin af aan was de animo voor het
bal en voor de functie van Bloemenkoningin niet groot. Op vergaderingen waren
mogelijke veranderingen in de vorm en de invulling van deze avonden een regelmatig terugkerend agendapunt. Met behulp van de inzet van enthousiaste ex-Bloemenkoninginnen hoopte de vereniging het enthousiasme voor de functie van Bloemenkoningin en voor het bal een nieuwe impuls te geven.
De directe gelieerdheid van de jongste afdeling van de carnavalsvereniging met de
overkoepelende organisatie ligt in het verlengde van de plaats, die de leden één
carnavalsseizoen in de georganiseerde viering hebben ingenomen als officiële
representante van de vereniging. Anders dan de Prinses van de Dames-elvenraad zijn
de afgetreden Bloemenkoninginnen de ex-hoogwaardigheidsbekleders van de CV
Woeësj-joepe. Ook gender-specifieke factoren spelen een rol. De eerste leden van de
nieuwe afdeling hadden weinig ervaring in het leiden en notuleren van een vergadering. Secretaris Wierts was daarom welkom om deze lacune in de vaardigheden
tijdelijk op te vullen. De bemoeienis met de ex-Bloemenkoninginneraad mondde
een jaar later uit in een op papier vastgelegd `Beleid Blommekunniginnebal', dat op
een vergadering van de Raad van Elf werd gefiatteerd. In dit beleidsstuk is de taakverdeling tussen de Raad van Elf van de carnavalsvereniging en de ex-Bloemenkoninginnen tijdens het Bloemenkoninginnebal vastgelegd. De functie van de laatsten op het bal is, overeenkomstig de taak van de ex-Prinsen op de avond van de
prinseproclamatie, primair: de opname van de aftredende hoogheid in de gelederen
van de Raad. Daarnaast verzorgen de ex-Bloemenkoninginnen in samenwerking met
de Raad van Elf de bloemenverkoop, die op deze avonden plaatsvindt. De opbrengst
van de avond is bestemd voor de kas van de CV Woeësj-joepe. De president van de
Carnavalsverein leidt het bal en tot voor enkele jaren installeerde hij de nieuwe
Bloemenkoningin. 48 De laatste jaren wordt deze installatie verricht door de afgetreden Bloemenkoningin. Deze verandering in de ceremonie duidt niet op een meer
zelfstandige plaats van de Bloemenkoningin in de verenigingsstructuur, maar is een
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accentuering van de gender-specifieke functie die zij in de viering vervult. De installatie van de nieuwe Bloemenkoningin door de net afgetreden carnavalshoogheid is
namelijk een nabootsing van de Miss-verkiezingen, waarbij de Miss van het voorafgaande jaar haar opvolgster installeert met het kroontje en de sjerp. 49 De ex-Bloemenkoninginneraad, ingesteld op verzoek van een Bloemenkoningin door de carnavalsvereniging, functioneert zodoende als enige vrouwenafdeling volledig geïntegreerd in de
beleidskaders van de Carnavalsverein Woeësj-joepe.
De Carnavalsverein Woeësj-joepe kan begin jaren negentig getypeerd worden als een
familievereniging met een breed maatschappelijk draagvlak van ouderen en jongeren, mannen en vrouwen. De kleinschaligheid van de dorpsgemeenschap weerspiegelt zich in de positie, die de carnavalsvereniging inneemt in de dorpskern. Iedereen
accepteert de CV Woeësj-joepe als de representant van de lokale viering. De carnavalsvereniging op haar beurt treedt op als een `pater familias', die waakt over de continuïteit en het goede verloop van de festiviteiten, waarbij ze de organisatoren van de
verschillende afdelingen (al dan niet door haarzelf geïnitieerd) zo veel mogelijk
ruimte geeft om invulling te geven aan hun eigen wijze van carnaval vieren. Daarnaast werkt de kleinschaligheid van de dorpsgemeenschap door in de personele
bezetting van de verschillende afdelingen. In meerdere families zijn de verschillende
gezinsleden actief in verschillende afdelingen. "Kijk", zo verwoordde een verenigingslid
tijdens een carnavalsevenement de relaties binnen de Woeësj-joepe,
"het is één grote familie. Vader zit in de Raad van Elf, moeder is costumière van
50
Accelerando, de dochter is ex-Bloemenkoningin enzovoort."

De gender-specifieke verhoudingen in het dorpsleven van alledag worden in de
carnavalswereld van de CV Woeësj-joepe niet aangetast. Wel geeft de uitzonderlijke
structuur van de carnavalsvereniging met haar relatief zelfstandige afdelingen de
verschillende groeperingen binnen de gemeenschap de mogelijkheid om een eigen
carnavalsspel op te zetten.
5.1.4 De verenigingsstructuur
De Carnavalsverein Woeësj-joepe is begin jaren negentig opgebouwd uit elf afdelingen met een totaal van 190 leden. De vereniging maakt een onderscheid tussen
actieve en passieve leden. In de laatste categorie vallen diegenen, die de vereniging
alleen financieel steunen. De overgrote meerderheid van de leden is actief lid, wat
inhoudt dat zij een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de invulling van het actieve
carnavalsseizoen. Mensen zijn lid van één of meerdere afdelingen, die relatief zelfstandig hun activiteiten ontplooien. Alle afdelingen kennen een eigen dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De zelfstandigheid van alle afdelingen uit zich onder meer in de keuze van nieuwe leden.
Kandidaten voor het lidmaatschap van een afdeling worden gekozen door coöptatie
binnen de desbetreffende afdeling. Een afdelingslid is automatisch lid van de over-
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koepelende Carnavalsverein. Eén van de afdelingen fungeert als een hoofdafdeling:
de Raad van Elf. Het bestuur van de overkoepelende vereniging is in handen van vijf
mannen, die tevens lid van de Raad van Elf zijn. Dat betekent dus dat de president,
de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester (het bestuur)
allen lid zijn van de afdeling van de Raad van Elf. 51
> bestuur CV Woeësj-joepe (5 personen)

heeft stemrecht in de
Kiest uit haar midden

i
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* De afdelingen 2 tot en met 11, in volgorde van oprichtingsjaar: de Prinseraad, het Jeugdcomité, de Jeugdraad van Elf, het Optochtcomité, de Auwwieververeniging, de Dans- en
k el Doebele Forto, de Artiestenafdeling,
g, de DamesAccelerando, de Joekskapel,
elvenraad en de ex-Bloemenkoninginneraad.

De aparte positie die de Raad van Elf inneemt in de carnavalsvereniging, vloeit voort
uit de historische ontwikkeling van de vereniging. In 1949, het oprichtingsjaar, was
deze de enige afdeling. In de periode tussen 1957 en 1986 groeide de vereniging uit
tot elf afdelingen met een grote onderlinge diversiteit in ledenaanta1. 52 Om te voorkomen dat één afdeling op basis van een numeriek overwicht het beleid van de hele
vereniging kan bepalen, stelde de Raad van Elf zich vanaf het moment van de
uitbreiding van het aantal afdelingen op als het overkoepelende en samenbindende
orgaan, waarin het algemeen belang van de carnavalsvereniging en de lokale carnavalsviering voorop diende te staan. De constructie, waarin het voltallige bestuur een
onderdeel van de Raad is, versterkt die positie. In de statuten van de vereniging, die
op 15 februari 1974 bij Koninklijk Besluit zijn goedgekeurd, ligt de beleidsbepalende
functie van de Raad van Elf vast. Zo hebben alleen de Raads- en bestuursleden
stemrecht. 53 De besturen van de overige tien afdelingen hebben dit recht niet in de
overkoepelende vereniging. De achterliggende gedachte bij deze regeling is dat de
afdelingen, die zich bezighouden met de organisatie van onderdelen uit de Simpelveldse
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carnavalsviering, sneller geneigd zijn het afdelingsbelang boven het belang van de
overkoepelende vereniging te stellen. Dat bemoeilijkt de afstemming van de verschillende activiteiten op elkaar. Daarbij richten de werkzaamheden van de afdelingen
zich vooral op de praktische uitvoering van evenementen. Dat vereist veel tijd en
energie, waardoor de zorg voor de profilering van het totale carnavalsfeest in de
dorpsgemeenschap eerder ondergesneeuwd dreigt te raken. De taakstelling van de
Raad van Elf ligt met name op het coördinerende en sturende vlak. De raad bewaakt
de eenheid tussen de verschillende afdelingen. In een aantal afdelingsbesturen worden Raadsleden aangesteld om zodoende een zekere mate van invloed te garanderen
op het beleid en de concretisering van de taakstelling binnen de desbetreffende
afdeling. Bij problemen in de afdelingen, veelal op bestuurlijk niveau, biedt de Raad
van Elf zich aan als bemiddelaar. In de opstelling van het programma voor het
carnavalsseizoen probeert men overlappingen van data van carnavalsevenementen te
voorkomen. Een goede kwaliteit van de viering wordt hoog in het vaandel gedragen.
De Raad van Elf ziet het primair als zijn taak om daar over te waken.
Het bestuur en de overige leden van de Raad van Elf presenteren zich als de
officiële vertegenwoordigers van de CV Woeësj-joepe. Hun aanwezigheid op door
de afdelingen georganiseerde evenementen staat symbool voor de carnavalscontext
waarin een bal, een zitting of een georganiseerde kroegentocht plaatsvindt. De voorzitter van de Raad van Elf en de president zijn aanspreekbaar op het georganiseerde
carnaval in het dorp. De gemeentesubsidie, die de carnavalsvereniging sinds de jaren
zestig ontvangt, wordt dan ook in zijn geheel uitgekeerd aan het verenigingsbestuur.
Hiervan worden zogenaamde verenigingsuitgaven gedekt, zoals de onkosten van de
prinsereceptie, het strooigoed van de carnavalshoogheden tijdens de optocht, (een
deel van) de prinse- en bloemenkoninginnekostuums, de auwwieverbals en de onkosten van de beschildering van de decors tijdens de carnavalsevenementen. De
werkzaamheden van de overige tien afdelingen bestrijken het hele terrein, waarop de
vereniging zich in het actieve seizoen manifesteert, variërend van zittingen en bals tot
de optocht en kroegentochten. Alle afdelingen functioneren zelfstandig en beheren
een eigen kas. Leden betalen contributie aan de afdeling, waar zij toe behoren. De
afdelingen zorgen in principe voor hun eigen inkomsten, waaruit ze onder meer de
organisatie van de festiviteiten financieren, hun carnavalskostuums, de wagen voor
de optocht waar de meeste afdelingen in mee trekken en de consumpties tijdens de
carnavalsviering. Het bestuur kan wel besluiten tot financiële ondersteuning van een
afdeling als dat nodig mocht blijken te zijn. Doebele Forto en Accelerando worden
naast het beheren van een zelfstandige kas structureel gesponsord door de Woeësjjoepe, omdat deze twee afdelingen onbetaald hun medewerking verlenen aan activiteiten die ze niet zelf organiseren, zoals de zittingen en de prinseproclamatie.
De eenheid van de carnavalsvereniging wordt op bestuurlijk niveau bevorderd
door een algemene jaarvergadering, die plaatsvindt in oktober, en door kwartaalvergaderingen. De laatste kunnen getypeerd worden als een centraal overleg tussen
de afdelingen. De dagelijks bestuursleden van de verschillende afdelingen evalueren
hier het afgelopen seizoen, bespreken mogelijke initiatieven voor het nieuwe seizoen,
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stellen de conceptdata voor de evenementen in het aankomende seizoen op en
wisselen informatie uit. Eventuele problemen op het bestuurlijk vlak kunnen op deze
vergaderingen worden aangekaart. Stemrecht hebben de afdelingen niet. Maar, zo
formuleerde secretaris Werner Wierts de visie van het bestuur:
"Ondanks dat ze geen stemrecht hebben, zegt het bestuur: `Als er dan vijftig zijn en
veertig mensen zeggen dat, dan doe je dat gewoon!' Dat is ook altijd de mening van de
vereniging geweest. Als de leden wat willen veranderen, dan doe je dat automatisch.
Dan hoefteen
besluit
genomen te worden, dan doe j e dat gewoon, ondanks dat ze
g
butg
geen stemrecht hebben. Ik vind persoonlijk: democratie is goed, maar zoals in de
politiek waar 76 beslissen over 74 man in de Tweede Kamer, nee ... Als goed bestuur
moet je ook een minderheidsgroepering eens gelijk geven. Dan ben je een goed
bestuur". 54

Naast het bestaan van een regelmatig centraal overleg vormen individuen een bindend element tussen de afdelingen. In 1990 kende de CV Woeësj-joepe dertig
mensen met twee of meer functies in verschillende afdelingen. 55
De uitzonderlijke structuur van de Carnavalsverein Woeësj-joepe met haar afdelingen heeft geleid tot een gemêleerd bestand van actieve leden in verschillende leeftijdsgroepen en van beide seksen. De organisatiestructuur van de CV Woeësj-joepe,
waarin de afdelingen de ruimte krijgen om relatief zelfstandig te functioneren, is in
het verleden een belangrijke stimulans geweest in de ontwikkeling van de grote
diversiteit in de sociale structuur. Wat alle afdelingsleden bundelt, is de carnavalsviering in dat ene Woeësj-joepe-rijk, de woonplaats van iedereen, waar iedere afdeling haar evenementen voor organiseert.
5.2

Carnavalsrituelen in het Woeësj-joepe-rijk

5.2.1 Het voorseizoen

In het Woeësj-joepe-rijk, dat in het actieve carnavalsseizoen door de carnavalsvereniging wordt ingericht, vertegenwoordigen de Prins, de Jeugdprins en de Bloemenkoningin de alternatieve `staatsinrichting'. Bijgestaan door een regering van `wijze
mannen' (de Raad van Elf) treedt het driespan tijdens de carnavalsevenementen in
het voorseizoen in het openbaar als een herkenbaar symbool van de groepsidentiteit
van de carnavalsvierders in de dorpskern Simpelveld. Een eigen `staatscourant' kan
de lokale carnavalswereld niet bekostigen. Wel wordt er ieder jaar een nieuw `volkslied' gekozen, dat al snel na de uitverkiezing in november bekend is onder de inwoners van het `carnavalsrijk'. Eén van de instrumenten die de carnavalsvereniging
gebruikt om dorpsbewoners structureel te binden aan het Woeësj-joepe-rijk en daarmee ook aan de vereniging, is de verlening van onderscheidingen en eretitels. Het
decoratiestelsel van de CV Woeësj-joepe vervult primair een samenbindende functie
voor de vereniging. Iedereen die elf jaar of een veelvoud daarvan onafgebroken actief
lid van de carnavalsvereniging is, komt in aanmerking voor een jubileum. 56 De
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Woeësj-joepe reiken zogenaamde jubileumonderscheidingen uit aan deze jubilarissen.
Daarnaast komen ook personen, die een eretitel van de vereniging toegewezen krijgen, in aanmerking voor een jubileumonderscheiding.n 7
Het verlenen van een titel of een decoratie is voor de carnavalsvereniging een
vorm van eerbetoon aan personen, die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan
het carnaval in Simpelveld, meestal binnen het verenigingsverband. Op deze manier
geeft de carnavalsvereniging mensen, die al jaren actief zijn in de carnavalswereld,
een stimulans om beschikbaar te blijven voor het verenigingswerk. Het streven van
de Carnavalsverein naar een de verschillende afdelingen overkoepelende eenheid
komt in de reglementering van de decoraties tot uiting: alleen decoraties met bijbehorende titels die verleend zijn door het bestuur of de Raad van Elf, worden als
Woeësj-joepe-titels erkend. De eretitels die de vereniging verleent, zijn die van Lid
van Verdiensten, Ere-raadslid, Erevoorzitter, Erepresident en Erelid. Titeldragers
hebben een aantal voorrechten. Zo hebben zij het recht op toelating tot kwartaal- en
algemene jaarvergaderingen en hebben zij recht op vrije toegang (met echtgenoten)
op door het bestuur en de Raad van Elf georganiseerde activiteiten. De Erevoorzitter
en de Erepresident mogen ook op de Raadsvergaderingen aanwezig zijn. 58
Twee onderscheidingen vormen een uitzondering op de regel, dat alleen het
bestuur en de Raad van Elf verenigingsonderscheidingen kunnen verlenen: de Galaorde en de André-Jorissen-Herinnering. De potentiële doelgroep van deze onderscheidingen overstijgt dan ook de grenzen van de afdelingen waar het initiatief uit
voortkwam, respectievelijk de Prinseraad en de carnavalsharmonie Doebele Forto.
Meer nog: het criterium voor toekenning van beide onderscheidingen is in de officiële formulering losgekoppeld van het verenigingsbelang en in ruimer verband van
het carnavalsbelang. Iedere man of vrouw, die zich op de een of andere manier
verdienstelijk heeft gemaakt voor de Simpelveldse samenleving, kan voor de orden in
aanmerking komen. Dat de gedecoreerden in de praktijk vaak hun sporen in de
georganiseerde carnavalsviering hebben verdiend, getuigt van een nauwe verwevenheid
van carnavals- en dorpsbelangen in de perceptie van de initiatoren. Het feit, dat de
burgemeesters Scheelen en Bouwens in respectievelijk 1966 en 1978 tot dragers van
de Gala-orde werden uitverkoren, onderstreept deze interactie. 59 De uitreiking van
de Gala-orde met de bijbehorende titel van Galaridder is sinds het tweede Galabal in
1966 een vast onderdeel van deze door de Prinseraad georganiseerde avond. De
instelling van de André-Jorissen-Herinnering is van recentere datum. De joekskapel
Doebele Forto riep deze onderscheiding in 1987 in het leven ter nagedachtenis aan
haar eerste voorzitter en dirigent, die een jaar daarvoor was overleden. De eerste
Herinnering werd uitgereikt aan de weduwe van André Jorissen. De motivatie voor
deze keuze werd verwoord in de gangbare formulering bij de decoratie van vrouwen
in de carnavalswereld:
"Immers, had zij haar man niet gesteund in zijn werk (ruim 33 jaar) voor het
Simpelveldse carnaval, had carnavalvierend Simpelveld vele mooie en plezierige momenten gemist". 60
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De CV Woeësj-joepe brengt van elf november tot aswoensdag op de door haar
afdelingen georganiseerde evenementen mensen bijeen, die met elkaar gemeen hebben dat ze in hetzelfde dorp wonen. Alle evenementen vervullen een functie in de
jaarlijkse creatie van de lokale carnavalswereld in Simpelveld, alias het Woeësj-joeperijk. De festiviteiten die plaatsvinden in het voorseizoen zijn van tweeërlei soort. De
Prinseproclamatie, de Jeugdprinseproclamatie en het Bloemenkoninginnebal zijn
essentiële rituelen voor de carnavaleske staatsinrichting. Op deze avonden worden de
drie hoogheden van het Woeësj-joepe-rijk aan het carnavalsvierende publiek voorgesteld. De overige evenementen, bestaande uit bals, zittingen en recepties, zijn belangrijke ingrediënten in de opbouw van een sfeer, waardoor de overgang naar de driedaagse feestroes minder abrupt plaatsvindt. Een belangrijk deel van de bezoekers van
de evenementen in de dorpskern Simpelveld bestaat uit dezelfde mensen. Zij treffen
elkaar vanaf midden november regelmatig in een feeststemming, die gekenmerkt
wordt door een lage drempel in sociale contacten gestimuleerd door de massale
participatie in samen 'schunkelen' (arm in arm meedeinen op de muziek) en zingen.
De schlager van het desbetreffende seizoen, die op de eerste zitting rond elf november wordt gekozen, wordt op veel evenementen ten tonele gevoerd, waardoor de
tekst al snel voor veel vierders bekend is. En dorpsbewoners die maandenlang gewerkt hebben aan de voorbereidingen voor optredens, presenteren zich in deze
maanden aan een vertrouwd publiek. Op de dag van de officiële symbolische machtsoverdracht van de burgemeester aan de Prins van het `carnavalsrijk', voelen de
carnavalsmuts en het kostuum niet meer vreemd aan.
Begin jaren negentig bestaat het voorseizoen in de dorpskern Simpelveld uit een
ruim aanbod van door de carnavalsvereniging georganiseerde evenementen. Onderstaand schema geeft een overzicht van de centrale verenigingsfestiviteiten en de
bijbehorende organiserende afdelingen. In het overzicht zijn niet opgenomen de
officiële bezoeken van de carnavalsvereniging aan andere verenigingen en incidentele
festiviteiten zoals die, georganiseerd in het kader van een jubileumjaar van een
afdeling.
datum

evenementen

Joekskapellenfestival
oktober
Schlagerzitting
rond 11 november
eerste zaterdag in januari Prinseproclamatie
eerste zondag in januari Jeugdprinseproklamatie
Bloemenkoninginnebal
januari/februari
Galabal
Herenzitting

maandag vóór carnaval

Volkszitting
Receptie Driespan
Dameszitting
Receptie Prinses
Auwwieverdag

organisator
(oprichtingsjaar)
Doebele Forto ('68)
Raad van Elf ('49)
Raad van Elf ('49)
Jeugdcomité ('58)
Raad van Elf ('49)
Prinseraad ('57)
Prinseraad C57)

1985
1983
1951
1959
1960
1965
1977

Raad van Elf ('49)
Raad van Elf ('49)
Dames-elvenraad ('65)
Dames-elvenraad ('65)
Auwwieverver. ('59)

1974
1950
1965
1976
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In de carnavalsrituelen treden elementen op de voorgrond, die niet zo zeer verwijzen
naar een omkering van bestaande waarden en maatschappelijke verhoudingen dan
wel naar de plaatsing ervan in een andere context. De interferentie van twee werelden, de carnavalswereld en de wereld van alledag, is daarin evident. Een eerste
opvallend verschijnsel in de georganiseerde festiviteiten van het dorp is de nauwe
verwevenheid van bestaande familiestructuren in de rituele ceremoniën. In het
carnavalsspel weerspiegelt zich het primaat van dit samenlevingsverband (zie Tabel
16, hoofdstuk 7) in het dorp op verschillende niveaus. In de conceptie van het feest
door de carnavalsvereniging is het carnaval een familiefeest. De carnavalsvierders
worden aangesproken als de Woeësj-joepe-familie'. Zij worden in het carnaval voorgegaan door een driespan, waarin de burgerlijke gezinsstructuur gereflecteerd wordt:
een Prins, een Bloemenkoningin en een Jeugdprins. Op het vieringsniveau worden
familieleden van gehuldigde mensen altijd direct betrokken bij de desbetreffende
ceremonie. Zij delen in de eer die hun zoon, dochter, vader, moeder, opa of oma te
beurt valt. De waarde die, vaak zichtbaar, aan deze huldiging wordt toegekend, roept
een tweede analoog beeld met de alledaagse wereld op. De maatschappelijke waardering binnen het carnavalsnetwerk wordt zeer op prijs gesteld. Men is er trots op en
wordt er vaak ook emotioneel door geroerd. Een derde element, waaruit de interactie
tussen de carnavals- en de alledaagse wereld spreekt, krijgt vorm in de plaats die de
burgemeester en de pastoor innemen tijdens carnavalsevenementen. In de carnavalshiërarchie vervullen zij geen functie, maar hun aparte positie in het dagelijks leven
wordt in de carnavalswereld niet ontkend. Zij zijn eregasten, krijgen een speciaal
woord van welkom en zitten op gereserveerde plaatsen.
De invulling van het bijvoeglijk naamwoord `andere' in de duiding van de carnavalswereld als `een andere wereld', is niet zo zeer gelegen in de andere institiutionele
orde van het feest, maar ligt op het persoonlijke vlak. In het georganiseerde carnaval
hebben naast de prominenten uit de burgermaatschappij ook andere mensen de
mogelijkheid om tijdelijk centraal te staan in de hoedanigheid van carnavalshoogheid,
gedecoreerde of (amateur)artiest. Uit de grote emotionele investering van veel carnavalsvierders in het feest, die zich uit in zowel veel lachen als veel huilen (van ontroering en tijdens het afscheid van het carnaval op dinsdagavond), kan worden afgeleid,
dat veel vierders aan het feest een belangrijke waarde toekennen.
Bovengenoemde elementen in de carnavalsviering in Simpelveld vormen een belangrijk onderdeel van het rituele proces, dat zich tijdens carnavalsevenementen in het
dorp voltrekt. In de hieronder volgende presentatie van enkele karakteristieke activiteiten in de dorpskern Simpelveld zijn deze herkenbaar aanwezig. Twee van de vier
evenementen, die onderwerp van een nadere beschouwing zijn, centreren zich rondom
de installatie van de carnavalshoogheden (met uitzondering van de Jeugdprins, omdat het jeugdcarnaval buiten dit onderzoek valt). De overige twee worden nader
belicht vanwege hun specifieke karakter als `vrouwendomein'. Om recht te kunnen
doen aan de persoonlijke invulling van de carnavalswereld door de vierders, zal in de
presentatie plaats worden ingeruimd voor subjectieve descriptief-analytische versla-
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gen, die tot stand kwamen tijdens het veldwerk in Simpelveld. Deze zijn als zodanig
herkenbaar in de tekst door de weergave in kleiner corps.
DE PRINSEPROCLAMATIE EN HET BLOEMENKONINGINNEBAL

De eerste activiteit die in het programma van de CV Woeësj-joepe is opgenomen, is
het Joekskapellenfestival. In 1985 ging Doebele Forto over tot de jaarlijkse organisatie van zo'n festival, waarvoor carnavalsharmonieën uit de omgeving worden uitgenodigd. Het festival vindt plaats buiten het actieve seizoen. Op de algemene jaarvergadering van de CV Woeësj-joepe in 1986 werd de carnavalsharmonie gewezen op
dit afwijkende tijdstip. De reactie van Doebele Forto was, dat:
"... `anderen' dat ook doen en dat het niet specifiek carnaval is". 61
Doebele Forto verwees hier impliciet naar een ontwikkeling, waarin carnavalsevenementen als Joekskapellenfestivallen steeds meer worden losgeweekt van het
actieve carnavalsseizoen. Bij de Dansmarietjestoernooien doet eenzelfde ontwikkeling zich voor. Op het 21e congres van de Narrische Europische Gemeinschaft in
1991 in 's Hertogenbosch signaleerde men zelfs een toenemende `carnavalisering'
van andere volksgebruiken. De oorzaak van dit proces zocht men tijdens het congres
in het optreden van joekskapellen, damesgardes, carnavals- en showgroepen en
buuttereedners tijdens alle mogelijke manifestaties het hele jaar door. 62
Nadat aan het begin van het nieuwe carnavalsseizoen de schlager van dit jaar is
uitgekozen op de schlagerzitting, vinden als eerste evenementen na de adventsperiode de prinseproclamatie, de jeugdprinseproclamatie en de uitverkiezing van de
nieuwe Bloemenkoningin plaats. Een Prinsecommissie, bestaande uit drie leden van
de Raad van Elf en drie leden van de Prinseraad, heeft in de voorafgaande periode in
het diepste geheim een geschikte kandidaat voor het prinsschap gezocht. De bemoeienis
van de Raad van Elf met de prinsekeuze vloeit voort uit de representatieve functie,
die de carnavalshoogheid bekleedt in de carnavalsvereniging. De Prinseraad heeft een
belangrijke stem in de keuze, omdat de nieuwe Prins na zijn abdicatie in deze raad
wordt opgenomen. De identiteit van de nieuwe Bloemenkoningin is voor iedereen,
inclusief het bestuur en de Raad van Elf van de vereniging, onbekend tot het einde
van het Bloemenkoninginnebal. Hoeveel balbezoekers aanwezig zullen zijn, of er
voldoende potentiële kandidaten zijn en of vrouwen de aan hen aangeboden bloemen zullen accepteren, zijn onvoorspelbare factoren. 63 De Raad van Elf en de exBloemenkonginneraad mogen tijdens het bal geen invloed uitoefenen op de keuze
van het aanwezige publiek. Maar als een vrouw aan hen te kennen geeft dit carnavalsambt te ambiëren, dan zorgen beide raden er wel voor dat de balbezoekers hiervan op
de hoogte zijn.
Op de vraag waarom de Bloemenkoningin, in afwijking van de benoeming van
de Prins, op democratische wijze door de balbezoekers wordt uitgekozen, verwijst
men naar de (geadopteerde) traditie. Verondersteld mag worden, dat er een verband
bestaat tussen de uitzonderlijke uitverkiezing van de Bloemenkoningin en haar plaats
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in Simpelveld tijdens het carnavalsseizoen. Uit de persoon die haar installeert (voorheen de president en tegenwoordig de afgetreden Bloemenkoningin) kan worden
afgeleid dat zij primair een verenigingsfunctie bekleedt. Dit in tegenstelling tot de
Prins, die de carnavaleske heerser over de dorpskern Simpelveld is en als zodanig
geïnstalleerd wordt door de burgemeester. De Bloemenkoningin krijgt dan ook niet
de sleutel van het dorp tijdens de sleuteloverdracht. Zij staat in de schaduw van de
Prins en vervult een functie ten dienste van hem en ter verfraaiing van de carnavalsrituelen. Binnen die context is zij de Bloemenkoningin van Simpelveld, een hoogheid zonder macht. Voor de CV Woeësj-joepe, die veel belang hecht aan zowel een
goede presentatie van de viering alsook een actieve betrokkenheid van de dorpsbewoners bij de carnavalsviering, bestaat in het verschijnsel van de Bloemenkoningin de
mogelijkheid om het tweede aspect te laten prevaleren.
Veel mannelijke inwoners van Simpelveld beschouwen het als een eer om te
worden uitverkoren tot Prins. De CV Woeësj-joepe, die het prinsschap niet wil
koppelen aan de financiële draagkracht van een kandidaat, komt tegemoet in de
uitgaven als dat nodig mocht zijn. 64 De Prins betaalt in ieder geval zijn eigen prinse-
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Afbeelding 22. De Bloemenkoningin van Simpelveld trekt
op haar eigen wagen mee in de optocht (1992)

onderscheidingen en zijn muts. Het prinsepak is eigendom van de vereniging. Ook
voor de Bloemenkoningin poogt de vereniging de kosten zo laag mogelijk te houden.
Zij krijgt een cape van de vereniging in bruikleen in dezelfde uitvoering als die van de

152

Hoofdstuk 5

Prins. Ook haar overige versierselen, het kroontje en een sjerp, zijn van de vereniging. De Raad van Elf betaalt de drankjes van de Bloemenkoningin tijdens de
rondgangen langs verschillende kroegen en zalen. De uitgaven van de Bloemenkoningin bestaan vooral uit de financiering van haar optochtwagen en de zogenaamde `Louis XIV-koninginnerok', die ze zelf moet (laten) maken en alleen tijdens
de sleuteloverdracht en tijdens de optocht draagt. Vormt de bouw van een eigen
optochtwagen een probleem, dan kan de Bloemenkoningin meetrekken in een koets.
In de geschiedenis van de CV Woeësj-joepe is sprake van een latent gebrek aan
bereidwillige Bloemenkoninginne-kandidaten.GS De wijze van uitverkiezing ligt hier
mede aan ten grondslag. De Bloemenkoningin weet tot op het bal niet, dat ze deze
rol gaat spelen in de carnavalsviering. Voorbereidingen kan zij niet treffen, financiële
middelen kan ze niet reserveren. De behoefte om één jaar Bloemenkoningin te zijn,
lijkt daar niet altijd tegenop te wegen.
Voor de keuze van een Prins en een Bloemenkoningin geldt een aantal criteria.
Op de eerste plaats is het een ongeschreven wet, dat beiden ongehuwd zijn. 6" De
ongehuwde status van de Prins, die in meerdere carnavalsverenigingen een vereiste is,
beoogt een vergroting van de uitstraling van de Prins, vergelijkbaar met die van de
sprookjesprins, wiens verhaal eindigt bij zijn huwelijk. Sinds het bestaan van een
eveneens ongehuwde Bloemenkoningin in Simpelveld in 1959 wordt dit criterium
ook pragmatisch onderbouwd. De Prins en de Bloemenkoningin trekken tijdens het
carnavalsseizoen intensief met elkaar op, wat voor de bestaande partners van de beide
hoogheden aanleiding zou kunnen zijn voor gevoelens van wantrouwen en jaloezie.
In gesprekken met bezoekers van carnavalsevenementen werd vaker gewezen op de
relationele problemen, die de samenwerking tussen de Prins en de Bloemenkoningin
in het verleden wel eens hebben opgeroepen. In dat verband werd verwezen naar het
voorval van een Prins, die zijn verkering verbrak om te trouwen met de Bloemenkoningin. In de geschiedenis van de CV Woeësj-joepe is het drie maal voorgekomen,
dat de Prins en de Bloemenkoningin van hetzelfde jaar na het carnavalsseizoen met
elkaar in het huwelijk traden: in 1959, in 1984 en in 1987. De Prinsen van 1991 en
1992 hadden beiden een vaste vriendin, die te kennen gaf als Bloemenkoningin met
hun vriend in het carnavalsseizoen mee te willen trekken. Op het Bloemenkoninginnebal van 1991 en 1992 vond hun uitverkiezing ook daadwerkelijk plaats.' De symbolische weerspiegeling van de bestaande man-vrouw-relatie in de carnavalshoogheden
van Prins en Bloemenkoningin krijgt hierdoor vorm in een reële imitatie.
De overige criteria waar de kandidaat-hoogheden aan moeten voldoen, liggen in
het verlengde van de worteling van het carnaval in de lokale samenleving. De Prins
en de Bloemenkoningin behoren in Simpelveld te wonen of lid te zijn van de CV
Woeësj-joepe. Hun gedrag moet onbesproken zijn, omdat zij een representatieve
functie vervullen voor de carnavalsvereniging én voor Simpelveld. Het komt in het
Woeësj-joepe-rijk regelmatig voor, dat met name een Prins vóór zijn ambtsaanvaarding al jaren actief is in de vereniging. Men kent dan de persoon en weet wat van
hem verwacht kan worden. Dat de presentatie van het hele dorp in het geding is,
blijkt onder meer uit het feit, dat de burgemeester het recht is voorbehouden om een
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prinsekeuze af te keuren. Voor de Bloemenkoningin, wier functie in het carnavalsspel een afgeleide van die van de Prins is, geldt deze extra selectie niet. De religieuze
gezindte van de kandidaten speelt in principe geen rol. In de praktijk is dat ook niet
nodig.
"Het katholieke is geen echte voorwaarde",

verklaarde secretaris Werner Wierts,
"maar als je het niet bent, moet je wel mee naar de kerk. (...) Maar ik denk ook dat we
alleen katholieken hier hebben. De niet-katholieken dat zijn de forenzen die hier
wonen, denk ik. "68
In 1982 heeft de Carnavalsverein de tot dan toe bestaande voorwaarde, dat de
hoogheden van de CV Woeësj-joepe in Simpelveld geboren moesten zijn, geschrapt
uit het huishoudelijk reglement. In de praktijk werd aan dit criterium al jaren niet
meer strikt de hand gehouden. De groei van het aantal inwoners, dat elders geboren
is, was hier debet aan. De aanleiding tot de definitieve afschaffing van de regel was de
gemeentelijke herindeling in 1982, waardoor de gemeente Simpelveld werd uitgebreid met de gemeente Bocholtz. Zij die vóór 1982 in Bocholtz geboren zijn, hebben
door de wijziging in het huishoudelijk reglement ook de mogelijkheid Prins of
Bloemenkoningin in het Woeësj-joepe-rijk te worden. Uit het feit, dat voor de CV
Woeësj-joepe de woonplaats zwaarder weegt dan de geboorteplaats, kan worden
afgeleid, dat de bundeling van alle inwoners in de carnavalsviering voorop staat.
Het Bloemenkoninginnebal is een dansavond. Er is geen programma en er treden
geen artiesten op. Het ceremoniële gedeelte van het bal bestaat uit het aftreden van
de Bloemenkoningin van het voorbije seizoen, haar opname in de ex-Bloemenkoninginneraad en de daaropvolgende uitverkiezing van de nieuwe hoogheid. De Prinseproclamatie daarentegen is een avondvullend programma, dat gecentreerd is rond
twee protocollaire ceremoniën: het aftreden van de Prins uit het vorige seizoen en de
bekendmaking en de installatie van de nieuwe Prins.
Het was druk in Harmoniezaal Frijns, waar in 1990 de prinseproclamatie plaatsvond. Opvallend was de gemêleerdheid van het publiek: mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Aan
een aantal tafeltjes zaten complete gezinnen. De Raadsleden van de carnavalsvereniging De
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van het afgelopen jaar en de president van de vereniging. Er heerste een gezellige sfeer, waar ik
als buitenstaander niet zo maar in werd opgenomen. Rondom elf minuten over acht opende
de president de avond. De aftredende Prins werd aan het begin van de avond in de gelegenheid gesteld om iedereen, die hem op welke wijze dan ook gesteund had tijdens zijn ambtsperiode, te bedanken door aan deze mensen zijn prinse-onderscheiding uit te reiken. Daarna
mocht hij voor de laatste maal zijn plaats als Prins innemen op het podium om van daaruit
het programma van zang, dans en buut te volgen. Ik verbaasde me over het feit, dat ik als
Limburgse moeite had om het Simpelveldse dialect goed te volgen. Daardoor voelde ik me
een aantal keren een buitenstaander, met name op momenten waarop iedereen in lachen
uitbarstte zonder dat ik begrepen had waarover gesproken was. In het laatste programma-
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onderdeel vóór de pauze speelde de Prins voor het laatst als hoogheid een centrale rol: hij trad
af. Deze ceremonie kreeg vorm in `het afleggen van de versierselen van zijn waardigheid', dit
zijn de cape, de muts, de scepter en de ketting. Zijn ouders stonden tijdens dit ritueel naast
hem op het podium en leken al even geëmotioneerd te zijn als hun zoon, die na zijn abdicatie
toetrad tot de Prinseraad.

Afbeelding 23. "... Een buikdanseres voerde samen met de Dans- en
Showgroep Accelerando een dans op rondom de sjeik ..."
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De pauze die hierna volgde, gaf het publiek de gelegenheid om over te schakelen van een sfeer
van afscheid naar een stemming, waarin nieuwsgierigheid over de identiteit van de nieuwe
Prins de overhand had. De prinseproclamatie bleek onderdeel van een groots opgezette `act'.
Het podium was omgebouwd tot een Perzische Markt. Een Arabische sjeik met een zonnebril
op, de nieuwe Prins in vermomming, werd binnengedragen. Het publiek reageerde enthousiast. Een buikdanseres (een nichtje van de president van de vereniging) voerde samen met de
Dans- en Showgroep Accelerando een dans op rondom de sjeik. Nadat de spanning over de
identiteit van de sjeik voldoende was opgevoerd, werd hij ontmaskerd. Het publiek maakte
kennis met de nieuwe Prins. Uit de reacties bleek, dat hij geen onbekende was. De secretaris
van de CV Woeësj-joepe vertelde me, dat hij de manager van de carnavalsharmonie Doebele
Forto was. De joekskapel vierde dit jaar haar 22-jarig bestaan en de uitverkiezing van haar
manager was een concrete uiting van eerbetoon aan de kapel." De nieuwe Prins werd

Afbeelding 24. De Prins leest de proclamatie voor. Op de achtergrond
kijken de burgemeester en zijn echtgenote toe.
ve rvolgens geinstalleerd door de burgemeester en zijn echtgenote, die daartoe op het podium
werden ontboden. Ook nu ontbraken de familieleden van de Prins niet. Zij deelden in de eer.
Nadat de prococollaire ceremonie van de installatie was voltrokken, las een zenuwachtige en
geroerde Prins Piet II zijn prinseproclamatie van elf punten voor. Zijn laatste punt vormde
het carnavalsmotto van zijn re eerterme •n.` Zum elve1d, éieët ziech de vunnef, Carnaval
g durch os sjun Wo
oe"
'-'oe
^
p Doebele
1990 leuft gedderenge bank iibank
esp
1 p -land'.70 De joekskapel
Forto betrad ve rvolgens het podium om een muzikale hulde te brengen aan haar managerPrins. De stemming was uitbundig. Er werd enthousiast geklapt, geschunkeld en gezongen.
i met de lokale carnavalsliedjes, wat een
Bij mij wreekte zich op dat moment de onbekendheid
volledige participatie bemoeilijkte. Daarna kwam een eind aan het officiële gedeelte van de
avond. De prinseproclamatie werd afgesloten met een bal.
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Als na de prinseproclamatie ook de nieuwe Jeugdprins en de Bloemenkoningin van
het carnavalsseizoen bekend zijn, wordt de rest van het voorseizoen gevuld met een
Galabal, zittingen en recepties. Het specifieke karakter op de Dameszitting, waarop
de Prinses van de Dames-elvenraad geïnstalleerd wordt, rechtvaardigt de aandacht
die in onderstaande aan dit ritueel geschonken wordt. De Volkszitting, die in Simpelveld erg populair is, komt in de volgende paragaraaf aan de orde.
DE DAMESZITTING

De Dameszitting is in de opzet van haar avondvullende programma identiek aan de
Prinseproclamatie. De centrale ceremoniën worden gevormd door de abdicatie van
de Prinses van het voorbije seizoen en door de installatie van de nieuwe hoogheid.
Maria Louisa Kemp, die tot 1984 de functie van presidente van de Dames-elvenraad
vervulde, koos tijdens haar ambtsperiode de kandidaten voor het prinsesschap persoonlijk uit. In de uitverkiezingsprocedure betrok ze slechts twee andere mensen: de
kapelaan en de beschermvrouwe van de Dames-elvenraad, die ook beschermvrouwe
van de bejaardensociëteit was, M. Bleijlevens. De presidente maakte briefjes met de
namen van de kandidaten, de kapelaan had tot taak één briefje te trekken en de
daarop vermelde naam door te bellen aan de beschermvrouwe. Die belde vervolgens
de `hofnaaister' van de Dames-elvenraad op, die daarna kon beginnen met de vervaardiging met het prinsessekleed en de sjerp.' Dit ritueel van de prinsessekeuze
verwaterde na het vertrek van de eerste presidente. De huidige presidente wees in dit
verband op de houding van de nieuwe kapelaan ("die komt van het Hollandse af'),
die dit carnavalsspel niet mee wenste te spelen. Maar de belangrijkste reden is gelegen
in het tanende enthousiasme van vrouwen in het dorp om een jaar Prinses te zijn.
Presidente Jacobs, die sinds 1987 de zorg draagt voor de keuze van een nieuwe
Prinses, heeft een situatie waarin ze kan kiezen uit meerdere kandidaten nog niet
meegemaakt. 72 De meest plausibele verklaring hiervoor is, dat het bestaande circuit
van oudere vrouwen waarin de Dames-elvenraad met haar Prinses functioneert,
steeds kleiner wordt. In de huidige `overgangsfase' zal een nieuwe groep van relatief
jongere vrouwen warm moeten worden gemaakt voor dit carnavalsspel. Deze ontwikkeling vindt de laatste jaren ook plaats, getuige de relatieve verjonging van deze
afdeling. Ondanks het feit, dat het vinden van een bereidwillige kandidaat voor het
prinsesschap en voor de Dames-elvenraad het laatste decennium meer moeite kost,
trekken de Dameszittingen tot op heden volle zalen.
In mijn onderzoeksperiode bezocht ik twee maal een Dameszitting (14-2-1990 en 30-11991). Het officiële programma begon om elf minuten over acht. Vanaf zes uur 's avonds, het
tijdstip waarop de zaal open gaat, namen de eerste vrouwen hun plaats in de zaal in. Zij laten
ieder jaar hun avondje uit zo vroeg mogelijk beginnen. Opvallend was de grote variatie in
leeftijd onder de rond de driehonderd aanwezige vrouwen. Veel gezichten waren mij bekend
van eerdere
oee-evenementen. De echtgenote van de burgemeester, de BloemenkoWoeës'-'
nin g in en de pastoor
waren ook aanwezig.
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aftredende Prinses en de presidente Miets Jacobs. De presentatie van de avond was in handen
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van de presidente. In een vergelijking met de presentatie van de Prinseproclamatie door de
president van de CV Woeësj-joepe, viel haar spontane en informele optreden op. Ze praatte
door de microfoon alsof ze naast je aan een tafeltje zat. Aan het begin van de avond excuseerde ze zich voor haar nervositeit. Het publiek kwam zichtbaar om een gezellige avond te
beleven. De vrouwen waren al in de stemming voordat het programma begon. Het programma bestond vóór de pauze uit dans, muziek en (mannelijke) buuttereedners. De moppen die
in de buut ten gehore werden gebracht, verschilden niet van de gangbare stereotiepe opmerkingen over lastige echtgenotes, die de mannen hun pleziertjes niet gunnen. Het vrouwelijke
publiek voelde zich blijkbaar niet persoonlijk aangesproken, de vrouwen amuseerden zich
goed en lachten voluit. Toen het moment was aangebroken voor de aftredende Prinses om
haar laatste woorden tot de zaal te richten, werd het stil in de zaal. In het carnavalsseizoen
1989/90 was de aftredende Prinses zo emotioneel, dat de hele speech die ze had voorbereid,
ve rviel. Het enige dat ze huilend uitsprak was, dat haar regeringsjaar zo mooi was geweest.
Een jaar later kon de aftredende Prinses haar afscheidsrede wél uitspreken. Ook zij was
geroerd. Nadat ze in de gelegenheid was gesteld om een aantal mensen te bedanken voor hun
steun en hen haar eigen onderscheiding omhing, legde ze de versierselen van het prinsesschap
af: de cape, de staf, de sjerp en het kroontje. Daarbij werd ze op het podium omringd door
zestien mensen, waaronder haar man (de Erevoorzitter van de carnavalsvereniging), haar
dochter en enkele andere familieleden.

Afbeelding 25. V.l.n.r. een lid van de Dames-elvenraad, de presidente, de beschermvrouwe
van de Dames-elvenraad, de Prinses en de burgemeestersvrouw
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Na de pauze brak het belangrijkste moment van de avond aan: de proclamatie van de nieuwe
Prinses. De identiteit was tot op deze avond strikt geheim gehouden. De Dames-elvenraad
betrad het podium weer, met in zijn gelederen een nieuw lid: de vóór de pauze afgetreden
Simpelvelds dialect zongg de hele zaal het rituele lied: ` Ja wie zal het
Prinses. In onvervalst Simp
zijn/ wie zal ons prinsesje zijn/ er zijn er die weten meer/ ja, wie zal het zijn'. De Dans- en
Showgroep Accelerando, die bij de onthulling van de nieuwe Prins ook een actieve bijdrage
levert, verscheen op het podium met de achter een masker gehulde nieuwe hoogheid. Toen in
1990/91 de identiteit van de nieuwe Prinses onthuld werd, bleek ik tegenover haar moeder te
zitten. Ook voor haar was de uitverkiezing van haar dochter een verrassing. Ze begon spontaan te huilen van ontroering. Snel na de bekendmaking stond het podium weer vol. Naast de
familieleden, de pastoor en de echtgenote van de burgemeester waren nu ook de officiële
mannelijke ambtsbekleders van de carnavalsvereniging aanwezig, de Prins en enkele Raadsleden. Met uitzondering van de Bloemenkoningin mogen zij formeel pas rond de pauzetijd
binnenkomen. De installatie werd uitgevoerd door de vrouw van de burgemeester en de
pastoor, die de nieuwe Prinses de sjerp, de medaille, de scepter, het kroontje en de cape
aanreikten. Op de vraag naar de betekenis van de actieve rol van de burgemeestersvrouw en
de pastoor in deze centrale ceremonie, kreeg ik als antwoord dat dat al jaren het gebruik was
en dat beiden het leuk vonden om te doen. De keuze voor de burgemeestersvrouw omdat zij
een vrouw is, past wel volledig in de context van het carnavalsspel van de Dames-elvenraad:
zowel zij als de Prinses van de Dames-elveneraad hebben in respectievelijk de burgerlijke
samenleving en het Woeësj-joepe geen regeringsmacht. De directe betrokkenheid van de
pastoor bij het ritueel riep bij mij associaties op met de aanwezigheid van geestelijken op
georganiseerde bijeenkomsten van katholieke vrouwen in het verleden. Na de installatie van
de nieuwe Prinses onderstreepte de beschermvrouwe van de Dames-elvenraad de gelieerdheid
met de Woeësj-joepe door de uitdeling van een aantal grote worsten. Daarna hervatte de
presidente de presentatie van de resterende programmaonderdelen. Tot half één 's nachts
genoten de aanwezige vrouwen zichtbaar van hun Dameszitting.
AUWWIEVERDAG IN SIMPELVELD

In de laatste week voordat de carnavalsdagen aanbreken, vindt de traditionele
auwwieverdag plaats. In een tot ritueel uitgegroeide kroegentocht (die niet op de
donderdag maar op de maandag in de laatste week vóór de aanvang van de carnavalsdagen plaatsvindt, omdat dit beter uitkomt in het festiviteitenrooster van de CV
Woeësj-joepe) trekken de georganiseerde `auwwiever' 's middags door het dorp om
de aanwezigen in de kroegen `op te warmen' voor de auwwieverbals, die 's avonds in
de verschillende café's plaatsvinden. De auwwieverdag in Simpelveld groeide in de
loop van de jaren zestig en zeventig uit tot een evenement, dat tot ver buiten de
grenzen van het dorp bekendheid genoot en jaarlijks vele bezoekers `van buiten' trok.
De café's waren vol als de 'auwwiever' er binnentrokken. In 1973 nam de toenmalige
burgemeester J. Bouwens het initiatief om de `auwwiever' tijdens hun kroegentocht
te ontvangen op het stadhuis. Sindsdien vormt het stadhuisbezoek een vast onderdeel van het middagprogramma. In tegenstelling tot de auwwieververeniging in de
Groenstraat, die tijdens hun stadhuisbezoeken het woord voeren, spreekt in Simpelveld de president van de carnavalsvereniging op het stadhuis de lokale autoriteiten
toe. De verklaring hiervoor is van praktische aard:
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"Een man kan beter spreken dan een vrouw. Als wij (de `auwwiever', CW) naar een
receptie gaan, speecht ook niemand.""

In het laatste decennium tekent zich een neergang af in de interesse voor de auwwieverdag. De Auwwieververeniging, die gewend was aan volle kroegen als zij op maandagmiddag door het dorp trok, constateert de laatste jaren een opmerkelijke rust. Ook
de in de jaren zestig en zeventig druk bezochte auwwieverbals, groeiden in de daarop
volgende jaren uit tot een bron van zorg. 74 Sinds 1991 heft de Carnavalsverein geen
entree meer in de gelegenheden waar de door haar georganiseerde bals plaatsvinden.
Op deze manier hoopt ze het dalend aantal bezoekers een halt toe te roepen. De
afname van het aantal bezoekers van buiten het dorp wordt in carnavalskringen
veelal toegeschreven aan de verspreiding van de auwwievertraditie van enkele plaatsen, zoals de Groenstraat en Simpelveld, over een veelvoud van gemeenten. Maar
ook onder de vrouwelijke dorpsbewoners taant de belangstelling. Het aantal vrouwen dat verkleed op de bals verschijnt, neemt af. Was het sekse-gescheiden carnaval
vieren van de `auwwiever' (dit is zonder de vaste levenspartner) tot in de jaren
zeventig voor veel vrouwen een uitzonderlijke situatie, door de groei van de maatschappelijke mogelijkheden en de afname van sociale taboe's, is deze uitzonderingssituatie
overleefd. Jongere vrouwen kunnen zonder mannelijke begeleiding carnaval vieren
en voor de toegang tot de andere sekse heeft men geen masker meer nodig. De
anonimiteit van het mombakkes, van waarachter vrouwen één keer jaar een grotere
bewegingsvrijheid ervoeren, heeft voor een nieuwe generatie vrouwen haar functie
verloren. 75
In 1990 hielden de `auwwiever' van Simpelveld hun rituele kroegentocht op maandag 19
februari. Om elf minuten over één verzamelden zij zich in het eerste café. De Prins, de
Bloemenkoningin en de president waren ook aanwezig, evenals drie bestuursleden van de
vereniging. Hub Paffen, de man met zijn accordeon die de `auwwiever' sinds 1978 muzikaal
heid van
muziek werd
afwezigheid
.. i hun
r verhinderd.
De levende
g
tijdens
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door de vrouwen ervaren als een gemis. Het was voor mij als buitenstaander moeilijk om
direct contact te krijgen met de georganiseerde `auwwiever'. Zij waren een hechte groepp. Ik
was welkom, maar mijn aanwezigheid beinvloedde op geen enkele manier hun onderlinge
de auwwieverdag,
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voor mijn positieve bevindingen van `hun' carnavalsviering, namen me op in hun gelederen.
In de kroegen, die ve rvolgens werden bezocht, was het niet druk. In een interview merkte
Bertha Pistorius later op, dat de mensen vroeger bereid waren om op de auwwieverdag verlof
op te nemen van hun werk, maar: "Het jonge volk is niet meer zoals dat vroeger was". 76 De
eerste jaren was het gebruikelijk dat de kasteleins de `auwwiever' een rondje aanboden bij
binnenkomst. In een aantal café's wordt dat gebruik nog levend gehouden. De sfeer tijdens
de kroegentocht werd gevormd door plezier maken in groepsverband. Op straat en in de
café's deed de Auwwieververeniging eerder denken aan een vriendinnenclub die op stap is,
dan aan een groep vrouwen die de hegemonie over het dorp opeist. Opvallend is, dat de
vrouwen geen masker of een soortgelijk attribuut dragen. De anonimiteit speelt bij de Auwwieververeniging geen rol. Iedereen in Simpelveld weet wie er in deze vereniging zitten.
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Afbeelding 26. De `auwwiever' van Simpelveld tijdens hun kroegentocht met in hun
midden de president (links) en de Prins (3e v.l.) van de C.V. Woeësj-joepe
Om elf minuten over drie vond als vast onderdeel van de kroegentocht de ontvangst van de
`auwwiever' en hun gevolg op het stadhuis plaats. Burgemeester Teheux en twee wethouders
wachtten hen op in de raadszaal. De sfeer was informeel, er werden royaal drankjes geserveerd. De `auwwiever' hadden een muziekcassette meegenomen met carnavalsmuziek, die nu
door de gangen van het gemeentehuis schalde: het carnaval nam bezit van het stadhuis. Iets
vóór vier uur nam president Jo Hundscheidt van de CV Woeësj-joepe het woord. Hij hield
een korte toespraak, waarin hij het afnemende bezoekersaantal tijdens de auwwieverbals ter
sprake bracht en onderstreepte dat de Woeësj-joepe de taak hebben te waken over een `goede'
viering tijdens de bals. Daarna sprak de burgemeester de aanwezigen toe en nodigde hen van
harte uit voor het volgende jaar. Ondanks het feit dat ik van te voren wist, dat de president
van de carnavalsvereniging en niet de voorzitter van de Auwwieververeniging zou spreken,
ervoer ik de toespraak van de president als een tijdelijke onderbreking van de ludieke sfeer die
ouwd. Na het bezoek aan het stadhuis zetten de `auwwiever'
`'
auwwiever hadden opgebouwd.
hun kroegentocht voort. Rond half acht beëindigden zij deze tocht met een gezamenlijke
maaltijd. Hier waren traditiegetrouw geen mannen bij aanwezig. Een aantal van hen bezocht
later op de avond een van de auwwieverbals, die in het dorp plaatsvonden.
Op deze bals spelen de georganiseerde `auwwiever' geen officiële rol meer. Alle vrouwen
kunnen zich nu in de verschillende café's uitleven in hun vermomming van `oud wijf'. Om
negen uur 's avonds bestond het aanwezige publiek vooral uit mannen in burgerkledij en
enkele onverklede vrouwen. De mannen hadden het huis verlaten om hun vrouw en eventueel dochters de gelegenheid te geven zich te verkleden en er met een stel vrouwen op uit te
In de
trekken.
d loop
o p van de avond verschenen de eerste `auwwiever' in de kroegen,
gen onherkenbaar verkleed met sluiers, sjaals en maskers voor hun gezicht. Zij waren gewapend met
plumeaus, waar de mannen mee gekieteld werden, en met parfum waar luchtjes mee ver-
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spreid werden. Met de aanwezige bestuurs- en Raadsleden van de carnavalsvereniging werd
gesjanst en gedanst. Ook de Prins werd na binnenkomst regelmatig op de dansvloer getrokken. Een bestuurslid vertelde me, dat zijn vrouw en dochter deze avond hadden aan gekondigd dat ze dit jaar niet zouden deelnemen aan de bals. "Maar die zijn zich nu aan het
verkleden hoor!", voegde hij er geamuseerd aan toe. De bestuurs- en Raadsleden zien het als
hun taak om deze avond hun gezicht op zo veel mogelijk plaatsen te laten zien, vooral ook in
de kroegen van sponsors. Daarnaast fungeren zij als stemmingmaker daar waar het feest niet
goed op gang komt. Rond half elf begonnen zij, in gezelschap van de Prins, aan een tocht
aanwezigheid
op de bals in 1992
alle café's waar een
bal werd gehouden. Tijdens mijn
langs
mijn
n P
g
g
de
J
café'ss zijn niet groot en goed ggevuld. Juist
zat de stemming er goed in. De meeste cafe
kleinschaligheid bevorderde een gezellige en ongedwongen sfeer. De vrouwen vermaakten
zich goed. Zij trokken mannen de dansvloer op, spraken hen aan met `schatje' en hadden

Afbeelding 27 en 28
vooral veel plezier als `auwwiever' onder elkaar. De Prins van 1992 legde me uit dat de
Bloemenkoningin, die in het dagelijks leven zijn vriendin is, niet in het gevolg van de
Woeësj-joepe meetrok deze avond, omdat zij zich ergens in Simpelveld als `auwwief amuseert. Vóór middernacht was ik met de Prins en enkele Raadsleden aanbeland in het verenigingslokaal `Zum Pony'. Om twaalf uur, zonder dat daar een officieel sein voor was gegeven,
deden de daar aanwezige `auwwiever' hun masker of sluiers af. Het leek erop, dat de vrouwen
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vlak voor hun ontmaskering bekenden hadden opgezocht. Tijdens het demasqué bleek de
Prins naast de Bloemenkoningin te staan en het bestuurslid, dat mij aan het begin van de
avond had verteld hoe zijn vrouw en dochter hadden geprobeerd hem te misleiden, stond
opeens naast zijn vrouw en dochter. Opmerkingen als: `Had je me herkend?' en `Ik dacht het
al' gonsden door de zaal. Vervolgens ging het bal in de kroegen nog tot één uur door.

5.2.2 De carnavalsdagen
Op de carnavalsdagen zelf heersen de uitverkoren carnavalshoogheden over het Woeësjjoepe-rijk. Deze dagen worden begrensd door een ritueel begin, de symbolische
overdracht van de regeringsmacht over het `narrenrijk', en een ritueel eind, het ten
grave dragen van het symbool van het Simpelveldse carnaval. In onderstaand overzicht zijn de officiële verenigingsevenementen tijdens de carnavalsdagen opgenomen. De twee overgangsrituelen, respectievelijk bij aanvang en ter afsluiting van de
carnavalsdagen, zullen vervolgens nader worden ingekleurd.
datum

evenementen

organisator
(oprichtingsjaar)

carnavalszaterdag

Kinderoptocht
Sleuteloverdracht
Grote Optocht
Klonetrekke
d'r Kloon begrave

Optochtcomité ('58)
Raad van Elf ('49)
Optochtcomité ('58)
Doebele Forto ('68)
Raad van Elf ('49)

carnavalszondag
carnavalsdinsdag

jaar van
invoering
1981
1959
1959
1977
1992

DE SLEUTELOVERDRACHT
Op carnavalszaterdag vindt sinds 1959 traditiegetrouw de symbolische sleuteloverdracht van de burgemeester aan de Prins plaats. Deze rituele machtsoverdracht
wordt door veel (georganiseerde) carnavalsvierders ervaren als een kernelement in de
carnavalsviering. In het carnavalsseizoen van 1990/91, toen in een reactie op de
Golfoorlog de lokale overheid in veel Limburgse gemeenten haar medewerking aan
officiële carnavalsevenementen opzegde, werd deze opvatting vaker expliciet verwoord. De afgelasting van de machtsoverdracht op het stadhuis in Simpelveld impliceerde meer dan alleen een persoonlijke teleurstelling voor de carnavalshoogheden
van dat jaar.
"De Woeësj-joepe hebben eigenlijk geen officiële Prins, Jeugdprins en Bloemenkoningin. Ze krijgen namelijk geen rijk",

merkte een verenigingslid op." Tijdens de rituele sleuteloverdracht op het stadhuis
manifesteert de carnavalsvereniging van Bocholtz haar zelfstandige positie in de
lokale carnavalswereld. Deze protocollaire ceremonie voltrekt zich op carnavalszaterdag twee maal op het gemeentehuis: 's middags draagt de burgemeester de
regeringsmacht over Bocholtz over aan de Prins van Kalk an de Books, 's avonds
betreden de hoogheden van de Woeësj-joepe (de dorpskern) en de Bergbock (de
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Huls) gezamenlijk voor hetzelfde ritueel het stadhuis. De carnavalsvereniging van
Bocholtz is 's avonds afwezig. 78
Op de eerste sleuteloverdracht, die ik in 1990 in Simpelveld bijwoonde, viel me meteen op,
dat hier sprake was van een ritueel, waarbij de carnavalsverenigingen nadrukkelijk op de
voorgrond staan. In de raadszaal van het gemeentehuis stonden lange tafels opgesteld, waaraan de complete Raden van Elf van de CV Woeësj-joepe en de CV De Bergbock plaatsnamen, vertegenwoordigers van de elf afdelingen van de CV Woeësj-joepe en, zoals gebruikelijk
bij alle Woeës - oe e-evenementen waren er plaatsen gereserveerd voor de familieleden ^ pg van
de carnavalshoogheden. Belangstellende carnavalsvierders stonden achter in de zaal. De goede
relatie tussen de carnavalsvereniging van de dorpskern en de Huls kreeg deze avond op
verschillende manieren vorm. Rond 33 minuten over zevens avonds werden de carnavalshoogheden het stadhuis binnengeleid. De beide Prinsen en Jeugdprinsen van de verenigingen, de Bloemenkoningin van de CV Woeësj-joepe, de burgemeester en zijn vrouw en twee
wethouders namen plaats aan één tafel. De leiding van de avond was gelijkelijk verdeeld over
de presidenten van beide carnavalsverenigingen. Nadat burgemeester Teheux een welkomstwoord had uitgesproken, nam de president van de CV Woeësj-joepe de leiding in handen,
om deze halverwege het programma over te dragen aan de president van de CV De Bergbock.
Het gesproken woord en muziek wisselden elkaar af. Beide verenigingen stelden hun hoogheden in de gelegenheid het publiek kort toe te spreken. De hoogheden gebruikten deze
gelegenheid om hun dankbaarheid te uiten voor het in hen gestelde vertrouwen als heersers
over het `narrenrijk'. Opvallend was de korte speech van de Jeugdprins van De Bergbock. Hij
sprak in het Nederlands, wat de president tot de uitspraak bracht, dat hieruit bleek dat het in
Simpelveld niet uitmaakt welke taal je spreekt tijdens het carnaval! Het door deze uitspraak

Afbeelding 29. De Sleuteloverdracht aan de Prins van de C.V. Woeësj-joepe (1993)
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opgeroepen beeld van het dorp als een open en gastvrije gemeenschap was mij tijdens andere
carnavalsevenementen ook al eens geschetst. De burgemeester, die traditiegetrouw tijdens de
sleuteloverdracht een buut houdt rondom het thema van de lokale politiek, verzorgde als
buuttereedner het laatste onderdeel vóór de officiële ceremonie van de sleuteloverdracht.
Mijn te beperkte kennis van de alledaagse dorpspolitiek, gecombineerd met het voor mij
moeilijk toegankelijke Simpelveldse dialect, waren er debet aan, dat ik me op dat moment
wat ongemakkelijk voelde tussen al die lachende mensen. Na de buut van de burgemeester
gng van twee
grote
g
"
kreeg
t plaats,die
de vorm
keeg in de overhandiging
vondeficëlsutvrdah
sleutels aan de Prins van de CV Woeësj-joepe en CV De Bergbock: de `narrenrijken' waren
gevestigd, het driedaagse feest kon beginnen.
Voordat de aanwezigen zich van de raadszaal naar de café's en zalen in het dorp begaven,
werden nog enkele onderscheidingen uitgereikt, waaronder de André-Jorissen-Herinnering.
In principe wordt deze onderscheiding, die door de joekskapel Doebele Forto alleen wordt
uitgereikt als een geschikte kandidaat voorhanden is, op de avond van de sleuteloverdracht
uitgereikt. 79 Daarmee wordt het lokale karakter van de onderscheiding benadrukt, namelijk
een eerbetoon aan iemand die zich dienstbaar heeft gemaakt voor de Simpelveldse samenleving. Tijdens de sleuteloverdracht in 1993 viel de secretaris van de CV Woeësj-joepe Werner
Wierts deze eer te beurt voor de vele werkzaamheden die hij sinds 1965 voor de vereniging
verrichtte, waaronder zijn degelijke secretariaatswerk, het jaarlijks schilderen van een decor
voor de Volkszitting en het schilderen van vele optochtwagens. In de reactie van de zichtbaar
geroerde secretaris, die een geëmotioneerd dankwoord aan Doebele Forto richtte voor deze
decoratie, kwam duidelijk naar voren hoeveel waarde wordt gehecht aan de maatschappelijke
erkenning in de lokale carnavalswereld. De vele felicitaties van de aanwezigen na afloop van
de ceremonie onderstreepten dat.
HET KLONETREKKE EN D'R KLOON BEGRAVE

Sinds 1977 staat de carnavalsdinsdag in Simpelveld in het teken van het zogenoemde
`Klonetrekke'. Tijdens dit uit de naburige gemeente Kerkrade overgenomen evenement trekken alle carnavalsvierders verkleed als clown de hele dag door het dorp. In
afwijking van de Kerkraadse situatie, waar de café's in het centrum die dag doorlopend druk bezocht worden door vele grote en kleine groepen clowns, neemt in
Simpelveld de carnavalsharmonie Doebele Forto het voortouw in de kroegentocht
door het dorp. Een café is vol als de stoet clowns er binnentrekt en het volgende
moment verlaten als het gevolg een nieuwe plaats van bestemming opzoekt. Om elf
minuten over elf 's morgens treffen de eerste leden van de joekskapel elkaar in het
eerste café. De inwoners van het dorp zijn op de hoogte van de route, die de
carnavalsharmonie die dag zal afleggen. Ze kunnen zich desgewenst op elk moment
bij de stoet aansluiten. Naarmate de dag vordert, neemt het aantal deelnemende
clowns toe. Het `Klonetrekke in Simpelveld is een familie-evenement bij uitstek. De
veel gehoorde opmerking dat de zuiderling het carnaval met de paplepel krijgt
ingegoten, lijkt hier te worden bevestigd. Clowns in alle soorten en maten en van alle
leeftijden zijn aanwezig in de kroegen.
Om middernacht begeven de dan nog rondtrekkende clowns zich naar het
verenigingslokaal `Zum Pony' voor de officiële afsluiting van het actieve carnavalsseizoen. De Prins, de Jeugdprins en de Bloemenkoningin treden niet af op deze
avond. Hun abdicatie vindt pas plaats in het volgende seizoen. De president en de
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Afbeelding 30. Het `Klonetrekke' in Simpelveld op carnavalsdinsdag (1993)

voorzitter van de Woeësj-joepe bedanken de carnavalshoogheden en hun narrenvolk
voor de medewerking aan de carnavalsviering van het seizoen. Tot voor kort kwam
daarmee een eind aan het bestaan van de carnavalswereld. Een afsluitingsritueel in de
vorm van het verbranden, verdrinken, neerhalen of afvoeren van het symbool van
het lokale carnaval kende Simpelveld niet. In 1992 werd hierin voorzien door de
invoering van een nieuw gebruik. Voor de verschijningsvorm werd teruggegrepen op
voorbeelden uit andere gemeenten, waar het begraven van het symbool van het
lokale carnaval het kernelement in het afsluitingsritueel is. De secretaris en archivaris
van de CV Woeësj-joepe legde het als spontaan geduide ontstaan van deze recente
carnavalstraditie in het Woeësj-joepe-rijk als volgt vast:
"In 1992 was het afscheid nemen van de carnaval zo emotievol dat bijna het gehele
lokaal in tranen was en het gehele gezelschap (ongeveer vijftig personen) zich naar
buiten naar het standbeeld van `d'r Klonemaan' (de clownsman, CW) begaf om daar,
in de vallende sneeuw, op Simpelveldse wijze afscheid van de carnaval te nemen.
Iemand deed zich het clownepak uit en dit pak werd symbolisch begraven in de
bloemenbak van het standbeeld `d'r Klonemaan'. Tijdens dit gebeuren werden de
liedjes `Sjun Zumpelveld' (`Mooi Simpelveld', CW) en `d'r Klonemaan' gespeeld en
gezongen.
" 80

Een jaar later is dit ritueel opgenomen in het officiële programma van de CV
Woeësj-joepe.
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Op aswoensdag rond vijf uur 's middags vergezellen enkele bestuursleden de
Prins naar het gemeentehuis om de sleutel van de dorpskern Simpelveld terug te
geven aan de burgemeester. Daar treft men ook de Prinsen van de carnavalsverenigingen van de Huls en Bocholtz met hun sleutels. Iedereen is in burgerkledij en van een
openbare ceremonie is geen sprake. In de raadszaal wordt in het besloten gezelschap
van de Prinsen, de bestuursleden van de carnavalsverenigingen en het gemeentebestuur het afgelopen carnavalsseizoen geëvalueerd. De Raad van Elf van de Woeësjjoepe gaat vervolgens traditiegetrouw naar de eucharistieviering om zeven uur 's avonds.
Daarna ontmoeten zij andere verenigingsleden in het verenigingslokaal, waar het
haring bijten plaatsvindt. De taak die de Raad van Elf zichzelf stelt om te waken over
een `gepaste' viering, wordt tot en met dit tijdstip serieus opgevat. De voorbeeldfunctie,
die de Raadsleden zichzelf hebben toebedeeld in de viering, krijgt tijdens het haring
bijten vorm in het vroegtijdige vertrek van de Raad van Elf rond negen uur. Dit
gebruik wordt als volgt gemotiveerd:
"Als vereniging moet je dan toch zeggen: `Het is voorbij.' En om dat te laten blijken,
gaan we dan." 8 '

5.3

`Sjun Zumpelveld'; een lokale viering voor en door dorpsgenoten

De naoorlogse carnavalsviering in Simpelveld heeft vorm gekregen door de introductie van bestaande gebruiken uit naburige plaatsen en de uitvinding van nieuwe.
Zowel de `geadopteerde' als de nieuw bedachte tradities ontwikkelden zich snel tot
een vertrouwd onderdeel van de Simpelveldse carnavalsviering. De mimetische dan
wel initiërende herkomst van de verschillende evenementen, die wijst op het gebrek
aan een langere lokale carnavalstraditie, is voor de carnavalsorganisatoren ondergeschikt aan een succesvol gebruik met een breed draagvlak in de lokale gemeenschap.
Voorop staat de organisatie van een `gepaste' viering voor de dorpsbewoners. In
artikel 3 lid c van de verenigingsstatuten staat deze doelstelling als volgt verwoord:
"... het bevorderen en gebruiken in stand houden van alle gepaste en geëigende
carnavalsuitingen, die een verantwoorde, plezierige en volkseigen carnavalsviering in
Simpelveld beogen, verbeteren en beschermen; ... "

. 82

In de loop van de naoorlogse decennia, en met name sinds de jaren zeventig, is de
nauwe verwevenheid tussen het lokale carnaval en de woonplaats evident. De
Carnavalsverein voelt zich verantwoordelijk voor een goede presentatie van het feest.
De ontspanning en het vermaak dienen op een `gepaste' wijze vorm te krijgen. In
1972 gaf de toenmalige president Jo Jorissen zijn visie op het presidentschap van een
carnavalsvereniging en op de plaats van de vereniging in een gemeenschap. Hij
beschouwde de CV Woeësj-joepe daarbij als een folkloristische en culturele vereniging:
"Een president van een goed geleide carnavalsvereniging heeft net als de voorzitter van
welke andere vereniging ook, zijn wensen en moeilijkheden. Meer nog, hij moet
buiten de vereniging ook nog aandacht schenken aan het carnavalsgebeuren in de hele
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plaats, wat onnoemelijk veel werk en opoffering met zich brengt. Daarbij moet men
immers tegen vooroordelen vechten en daarom zullen de leden, ook buiten de vereniin steeds correct moeten zijn. Een carnavalsvereniging is de meest kwetsbare veregg^
g die er bestaat. Eén zwart schaap kan de hele kudde bevlekken. Strenge selectie
bij de keuze van leden en goede leiding kunnen dit voorkomen ...". 83

ni

In dit citaat, waaruit een groot zendingsbesef spreekt, verwees de president naar het
werkterrein van de carnavalsvereniging dat volgens hem, in tegenstelling tot andere
lokale verenigingen, de grenzen van het verenigingsbelang overstijgt.
De CV Woeësj-joepe heeft in haar geschiedenis altijd veel waarde gehecht aan de
profilering van de door haar georganiseerde viering als een `gepast' feest. In het eerste
decennium lag hier de behoefte aan maatschappelijke erkenning door de lokale
wereldlijke en geestelijke ambtsbekleders aan ten grondslag. Ongeregeldheden tijdens de carnavalsviering konden door deze lokale autoriteiten worden aangegrepen
om de uitbouw van het feest tegen te houden. In de volgende decennia, toen de
weerstand tegen het carnaval plaatsmaakte voor acceptatie, is de functie van de
presentatie van een `gepaste' viering van het politieke naar het culturele terrein
verschoven: de erkenning van het carnaval als een (volks) cultureel feest met een
lokaal profiel. De aanwezigheid van de burgemeester, de pastoor of de kapelaan op
carnavalsevenementen staat in die context symbool voor de erkenning van het maatschappelijk belang van de verenigingsactiviteiten voor de gemeenschap. Daarbij bevordert een goede samenwerking tussen de lokale overheid en de carnavalsvereniging
een goede carnavalsviering en daarmee ook een goede presentatie van het dorp.
Zowel het verenigings- als het dorpsbelang is daarmee gediend.
In de dorpskern Simpelveld heeft de carnavalsviering primair een functie in de
profilering van een lokale identiteit. In de verschijningsvorm van het georganiseerde
carnaval komt de symbiose tussen het carnaval en het dorp veelvuldig naar voren. 84
Aan de hand van een viertal karakteristieke elementen uit de lokale viering kan het
lokale primaat van het carnaval in Simpelveld nader worden ingekleurd: de Volkszittingen, het dialectgebruik, `d'r Klonemaan' als symbool van het lokale carnaval en
de katholieke traditie.
DE VOLKSZITTINGEN
In 1971 schreef en regisseerde André Jorissen, een in Simpelveld bekende carnavalsartiest en mede-oprichter van de carnavalsharmonie Doebele Forto, ter gelegenheid
van het 2X11-jarig jubileum van de vereniging een carnavalsrevue getiteld: `Inge
daag wie vreuger i Zumpelveld' (`Een dag zoals vroeger in Simpelveld'). Als een rode
draad liepen door de revue parodieën op het dorpsleven in het verleden. Deze revue
bleek zo'n succes, dat de CV Woeësj-joepe besloot over te gaan tot de organisatie van
jaarlijks terugkerende zittingen, die een Simpelvelds karakter zouden moeten dragen.
Men noemde deze zittingen Volkszittingen, waarvan de eerste in 1974 plaatsvond.
Het voorvoegsel `volks' had en heeft enerzijds betrekking op de bevolking van Simpel-
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veld. Het publiek bestaat uit Simpelveldenaren, evenals de optredende artiesten.
Anderzijds verwijst het `volkse' naar de voor de dorpsbewoners herkenbare taferelen,
die in woord, beeld en gezang tijdens deze avonden op de planken worden gebracht.

;

Afbeelding 31. Een buuttereedner aan het woord op de Volkszitting (1991) .
Het decor is een `typisch Simpelvelds tafereel'

De buut waarin de dorpspolitiek gehekeld wordt, heeft een vaste plaats op de Volkszitting. En het decor van de zittingen onderstreept het Simpelveldse karakter van de
avond. De huidige secretaris van de vereniging, Werner Wierts, schildert ieder jaar
een `typisch Simpelvelds tafereel', zoals de dorpskerk, een kapelletje of een vakwerkhuisje. Zijn motivatie voor de vele uren werk die hij hier jaarlijks aan besteedt, kon
hij in één zin verwoorden:
"Dat de mensen zich in hun eigen Simpelveld thuis voelen.

" 85

Daarmee zijn de Volkszittingen de lokale equivalent van de, sinds 1965 door de
Prinseraad georganiseerde, Galabals. Deze bals worden voorafgegaan door een avondvullend programma, waarvoor bekende artiesten uit Limburg en het naburige Rijnland naar Simpelveld worden gehaald.
De populariteit van de Volkszitting bij het Simpelveldse publiek kon niet voorkomen, dat drie jaar na de start van dit nieuwe initiatief de geplande zitting moest
worden afgelast wegens een tekort aan artiesten. De carnavalsvereniging, die een
groot belang toekende aan dit lokale evenement, richtte vervolgens een nieuwe
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afdeling op die de continuïteit in de organisatie van deze zittingen kon waarborgen:
de Artiestenafdeling. Sinds 1978 functioneert deze afdeling met als eerste coördinator André Jorissen. 86 Door de opname van lokale artiesten in de verenigingsstructuur
heeft het bestuur ook zijn mogelijkheden uitgebreid om te waken over een `gepaste'
viering. In het reglement van de Artiestenafdeling staat het doel van deze afdeling als
volgt verwoord:
"De organisatie en bevordering van een gepast optreden van de Simpelveldse artiesten."

De beoordeling van wat al dan niet `gepast optreden' is, ligt bij het bestuur:
"Het te brengen programma van een optredend lid moet van te voren ter inzage van
de programmacommissie van de c.v. Woeësj-joepe komen ...". 87

De CV Woeësj-joepe ervaart de presentatie van het Simpelveldse carnaval als een
belangrijk onderdeel van de presentatie van het dorp zelf.
HET DIALECTGEBRUIK

Een tweede element in de lokale carnavalsviering waarin het `Simpelvelds eigene' tot
uitdrukking komt, is het dialectgebruik. In artikel 3 lid a van de statuten is vastgelegd, dat bij te organiseren evenementen bij voorkeur het Simpelveldse dialect wordt
gesproken. 88 Het in het dagelijks leven gesproken `Zumpelvelder plat' wordt tijdens
officiële carnavalsgelegenheden als zittingen, proclamaties, uitreikingen van onderscheidingen en de machtsoverdracht op het stadhuis, niet ingeruild voor de standaardtaal. Parallel aan een supra-lokaal proces, waarin het lokale aspect in de carnavalsviering gestalte kreeg door een bewust gebruik van het plaatselijk dialect, kreeg vanaf
de tweede helft van de jaren zeventig ook het geschreven woord meer aandacht in de
Carnavalsverein. In 1978 was het overzicht van data van de verschillende carnavalsevenementen in het actieve seizoen voor het eerst opgesteld in het dialect. Met
uitzondering van de jaren '79 en '87 werd van dit gebruik niet meer afgeweken. In
1981 verscheen voor het eerst een jaarverslag in het Simpelveldse dialect. En toen de
vereniging in het kader van haar 4x11-jarig bestaan een jubileumboekje samenstelde,
besloot men de tekst in het lokale dialect te schrijven. Daarmee verkoos de Carnavalsverein Woeësj-joepe het uitdragen van het dialect boven commerciële belangen. Het
moeilijk toegankelijke `Zumpelvelder plat' maakt het boekje immers nauwelijks
leesbaar voor mensen buiten de gemeente. 89
De doorwerking van de landelijke en internationaal geconstateerde `dialectgolf
was in Simpelveld ook van invloed op de houding tegenover het groeiend aantal
`Hollandse' carnavalsschlagers. In navolging van vele andere Limburgse carnavalsverenigingen kwamen de Woeësj-joepe hiertegen in verweer. De compositie van
schlagers door dorpsbewoners in het eigen dialect kreeg een nieuwe stimulans in de
organisatie van schlagerverkiezingen. De interesse voor het Simpelveldse lied was
echter niet nieuw. In de jaren vijftig zette de CV Woeësj-joepe al haar schouders
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onder de ontwikkeling van carnavalsliedjes in het dialect. Zo kan men in de notulen
van een bestuursvergadering in 1956 lezen, dat de vereniging een oproep in de lokale
pers plaatste voor de compositie van nieuwe schlagers. Het beste lied zou beloond
worden met f30, een niet gering bedrag in die tijd. 90 Sinds het carnavalsseizoen
1979/80 vinden officiële schlagerverkiezingen plaats. De uitverkiezing van de
`Zumpelvelder Sjlager' vond de eerste vier jaar plaats tijdens de zogenoemde Woeësjjoepe-revue, waarmee het seizoen geopend werd. Vanaf 1983/84 organiseert de
vereniging jaarlijks een schlagerzitting als opening van het seizoen. Dit evenement
functioneert als een grote stimulans voor de lokale muzikale en tekstuele creativiteit.
In 1988 was sprake van een record aantal inzendingen van tien liedjes. Twee jaar
later werd dat record gebroken door een totaal van dertien inzendingen. In het
jubileumjaar 1992/93 deden acht lokale schlagers aan de verkiezing mee. 91 In 1990
startten de Woeësj-joepe met de, sindsdien jaarlijkse, uitgave van een muziekcassette,
waarop alle composities die deelnemen aan de schlagerzitting van dat seizoen zijn
opgenomen. 92
In 1988 stelde de carnavalsvereniging een `Reglement Simpelveldse Sjlager' op,
waarin zij de criteria voor deelname aan de zitting formuleerde. De gebruikmaking
van het lokale dialect en de originaliteit van de muziek en de tekst staan centraal in
het reglement. 93 Deze factoren maken een lied tot een `produkt van eigen bodem'.
De vereniging hanteert de in het reglement opgenomen criteria zorgvuldig. Dat
kwam duidelijk naar voren, toen de Artiestenafdeling op een kwartaalvergadering
van de vereniging in 1987 het voorstel lanceerde om liedjes met een bestaande
melodie waarop een nieuwe tekst was geschreven, toe te laten tot de zitting. Dit
voorstel beoogde een vergroting van het aantal aanmeldingen voor de schlagerzitting.
De reacties waren negatief. Jo Bonten, de Prins van 1975, uitte zich expliciet tegen
het voorstel, omdat hij vond dat wat op de Simpelveldse `Sjlagerzietsong' was opgebouwd, op deze wijze werd afgebroken. Secretaris Werner Wierts sprak in dit verband zelfs van
"een verloedering van de Simpelveldse carnaval ". 94
In de jaren veertig en vijftig w as regelmatig sprake geweest van contrafactuur. Nieuwe
teksten schreef men regelmatig op bestaande, veelal Duitse, melodieën. Zelfs het
Simpelveldse volkslied `S j un Zumpelveld' is geschreven op de melodie van het bekende Keulse carnavalslied Ich mooch zo Fosz nah K ö ln gaon' van Willy Ostermann
uit 1936. Sinds de jaren tachtig is zo'n hergebruik van bestaande melodieën niet
meer gewenst. De overname van elders bestaande evenementen zoals een schlagerzitting, waardoor de lokale viering verder wordt uitgebouwd, vormt voor de carnavalsvereniging geen probleem. Maar in de nadere invulling van deze evenementen hecht
de carnavalsvereniging grote waarde aan de profilering van het Simpelveldse karakter
van de viering.
In het actieve carnavalsseizoen is de dorpskern Simpelveld synoniem met het Woeësjjoepe-rijk. Vele teksten van carnavalsliedjes getuigen van deze lokale identiteits-
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ervaring. De odes aan Simpelveld horen in de carnavalswereld thuis, evenals de
belijdenis een `echte Woeësj-joepe' of een `geboren en getogen carnavalist' te zijn.
Ook in de carnavalsmotto's, die de carnavalsviering in het Woeësj-joepe-rijk sinds
1988 kent, zijn Simpelveld, carnaval en de lokale gemeenschapsvorming centrale
begrippen. Tot 1991 bedachten leden van de vereniging het motto voor het desbetreffende jaar. Sindsdien worden alle dorpsbewoners opgeroepen om een goede slagzin te maken. Er is maar één voorwaarde aan de deelname verbonden: het motto
moet geformuleerd zijn in het Simpelveldse dialect. 95 De nauwe verwevenheid tussen
het carnaval en het dorp krijgt sinds 1989 vorm in het standbeeld `d'r Klonemaan',
het symbool van de Simpelveldse carnavalsviering.
D'R KLONEMAAN

`D'r Klonemaan' (letterlijk vertaald: de clownsman) is een postuum aan een Simpelveldenaar gegeven bijnaam: André Jorissen. Deze man staat in Simpelveld bekend als
iemand, die een groot deel van zijn leven in dienst heeft gesteld van de lokale
gemeenschap, inclusief de lokale carnavalswereld. Hij was een uitgesproken verenigingsmens. 96 Als carnavalsartiest, mede-oprichter van Doebele Forto en eerste coördinator van de Artiestenafdeling drukte hij zijn stempel op de georganiseerde carnavalsviering in het dorp. De evenementen van het `Klonetrekke' en de kinderoptocht
waren zijn initiatieven. De persoon van André Jorissen groeide uit tot een voorbeeld
van een na te streven levenshouding. Hij werd getypeerd als
"Een Einzelgnger, die bijzonder veel voor de plaatselijke gemeenschap heeft gedaan"

en
"een carnavalist in hart en nieren, balanceerde in alles tussen ernst en luim in, tussen
humor en een traan". 97
De sterke verbondenheid met zijn woonplaats kwam tot uiting in de werkzaamhe-

den, die hij vervulde in zowel zijn werktijd als zijn vrije tijd. Pastoor W. Vreuls
verwees hiernaar in zijn In Memoriam-toespraak na de dood van Jorissen op 29
oktober 1986:
"Op iedere hoek van Simpelveld kom je d'r Dré tegen. Overal bevindt zich wel een
herinnering aan hem, hetzij in de vorm van een wijk- of wandelwegaanduiding, hetzij
in de vorm van een wegkruis of gemeentewapen dat hij gerepareerd of gemaakt
heeft. "98

In 1980 had Jorissen zijn liefde voor Simpelveld verwoord in een gedicht genaamd
Woa Zumpelveld 't sjunste is' (`Waar Simpelveld het mooiste is'). Op de jubileumsrevue van de carnavalsvereniging in 1993 opende Erepresident en broer Jo Jorissen
de avond met het voorlezen van dit gedicht aan een aandachtig luisterend en geroerd
publiek. 99
Tijdens de schlagerzitting in november 1988 zong de toenmalige president Jo
Hundscheidt een door ex-Prins Jo Bonten geschreven ballade `Ode aan enge Kloon',
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Afb. 32. Erepresident Jo Jorissen leest het gedicht `Woa Zumpelveld 't sjunste is' voor.
Naast hem een replica van het standbeeld van `d'r Klonemaan' (jubileumsrevue 1993)
die een emotioneel geladen eerbetoon aan André Jorissen was. Jorissen werd `d'r
Klonemaan' van Simpelveld. Deze ballade vormde de aanzet voor een volgend initiatief, waarachter president Jo Hundscheidt de stuwende kracht was: de creatie van een
bronzen standbeeld van D'r Klonemaan. 10° Het eerbetoon dat André Jorissen hiermee postuum te beurt viel, vormde mede een symbolische dankbetuiging van de
carnavalsvereniging aan alle overleden Woeësj-joepe-leden. Op 15 oktober 1989
onthulden de president en burgemeester Teheux gezamenlijk het standbeeld. De
gezamenlijke onthulling door een ambtsbekleder uit de burgersamenleving en de
carnavalswereld onderstreepte de verankerde plaats van het carnaval in de lokale
gemeenschap. Het beeld was bewust geplaatst op een pleintje tussen café `Zum Pony'
(de Narrentempel van de Woeësj-joepe) en het kerkgebouw, twee gebouwen die
gezien worden als belangrijke lokaties in het gemeenschapsleven van het dorp. D'r
Klonemaan kon vanaf zijn plaats zowel de kerkmuziek als de muziek van Doebele
Forto horen, die repeteerde in het café. De plaatsing van een zo direct met de
carnavalswereld gelieerd standbeeld op een openbaar pleintje in het dorp, is een stille
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getuige van de nauwe verwevenheid tussen het carnaval en het openbare leven in de
lokale gemeenschap. 101
DE KATHOLIEKE TRADITIE

In het kerkdorp Simpelveld, waar het kerkgebouw letterlijk en figuurlijk een centrale
plaats inneemt, zijn uit het katholieke geloof afkomstige rituelen nauw verweven met
andere elementen van het dorpsleven. Ook in de georganiseerde carnavalswereld
heeft zich een proces voltrokken, waarin katholieke gebruiken als gewoontegebruiken
een plaats kregen. Zo werd in de verenigingsnotulen in de jaren vijftig expliciet
melding gemaakt van de opening van de vergaderingen door een gebed. Vanaf 1967
werd melding gemaakt van de opening `met de christelijke groet'.'° 2 Dit houdt in,
dat de voorzitter zegt: `Geloof zij Jezus Christus' en de aanwezigen vervolgen met `in
alle eeuwigheid amen'. Dit gebruik wordt tot op heden levend gehouden. Zo ook het
traditionele kerkbezoek, inclusief het halen van het askruisje op aswoensdag door
leden van de carnavalsvereniging. En vanaf de jaren vijftig is een eucharistieviering,
opgedragen aan alle levende en overleden verenigingsleden, een vast onderdeel van
de carnavalszondag. Voor de CV Woeësj-joepe hoort een eucharistieviering bij de
carnavalsviering, zoals ernst en plezier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in
03
het dagelijks leven. m3
De interferentie van kerkelijke en carnavalsrituelen komt tijdens de kerkdienst op
carnavalszondag tot uiting in de carnavalskledij van de Raad van Elf, de Prinseraad
en de drie carnavalshoogheden. De voor het merendeel uit oudere vrouwen bestaande Dames-elvenraad en Auwwieververeniging hebben moeite met zo'n vervloeiing
van de kerkelijke en de carnavalswereld. Zij kiezen ervoor om in burgerkledij de
dienst bij te wonen. 1°4 Ook de leden van de joekskapel Doebele Forto verschijnen
niet in hun clownskostuum in de kerk. Hieraan is pastoor Vreuls debet, die duidelijk
heeft laten weten de aanwezigheid van clowns in het kerkgebouw niet wenselijk te
achten. 105 En daar houdt men zich dan ook aan. De Woeësj-joepe laten de kerkdienst op carnavalszondag altijd lezen voor alle carnavalisten. Na afloop staat een
ritueel bezoek aan het kerkhof op het programma. Meestal verzamelt men zich dan
bij het graf van het laatst overleden verenigingslid en brengt zo een postume hulde
aan alle overleden verenigingsleden.
De mate van betrokkenheid van individuele geestelijken bij de carnavalsviering is
nauwelijks van invloed op de doorwerking van elementen uit een katholieke leefwijze in het feest. De geïnternaliseerde katholieke groepsmentaliteit brengt mensen
veelal tot keuzes, waarin het katholieke herkenbaar aanwezig is. De aanwezigheid van
de pastoor is voor de continuïteit van de carnavalsrituelen ook niet noodzakelijk,
omdat hij, in tegenstelling tot de burgemeester, geen onvervangbare rol in essentiële
rituelen als de machtsoverdracht en de installatie van de Carnavalsprins speelt. Een
aantal bestuurders liet wel weten, dat de structurele afwezigheid van hun pastoor op
voor de carnavalsvereniging belangrijke rituelen als de prinseproclamatie en de sleuteloverdracht, eigenlijk niet hoort. 106 De aanwezigheid van de pastoor of de kapelaan
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op een carnavalsevenement staat voor hen symbool voor de daarmee bewezen erkentelijkheid en volledige integratie in de plaatselijke samenleving. De pastoor in het
Woeësj-joepe-rijk meet de frequentie van zijn aanwezigheid tijdens activiteiten zorgvuldig af. Zijn houding tegenover het georganiseerde carnaval lijkt vooral te worden
ingegeven door de wetenschap, dat hij zich als geestelijk leider in een kleine gemeenschap als Simpelveld niet helemaal kan onttrekken aan een feest, dat zoveel van zijn
parochianen bindt.
De nauwe verstrengeling van katholieke tradities en de carnavalsviering neemt in
het dorp vaak de vorm aan van een onbewuste vanzelfsprekendheid. Dit uit zich
onder andere in de wijze waarop mensen uitdrukking geven aan de relatie tussen het
katholieke en het carnavaleske in hun ervaringswereld. Zo stak de president van de
Prinseraad, die in 1991 twee overleden verenigingsleden memoreerde, de nabestaanden een hart onder de riem met de woorden, dat God deze mensen bij Zich had
geroepen om:
"op Zieng maneer vastelaovend tse veere ..." ("op Zijn manier carnaval te vieren

En de secretaris van de Auwwieververeniging Bertha Pistorius stelde, dat dankbaarheid jegens God ieder jaar een beweegreden zou moeten zijn om op carnavalszondag
de eucharistieviering bij te wonen:
"Ik vind, als men uit kan gaan dan kan men ook — we hebben altijd mooi weer gehad
bijvoorbeeld dat het ons altijd
altijd zo goed
v Heer
bedanken
— Onze
ee
ee b
a
g
gaat". los
O e Lieve

Op de vraag of het carnaval voor haar een katholiek feest is, antwoordde ze ontkennend. Zij memoreerde hierbij het veertigurengebed uit haar jeugd, waardoor roomskatholieke geestelijken de viering schier onmogelijk maakten. De naoorlogse integratie van katholieke gebruiken in het carnavalsfeest, zoals het kerkbezoek op carnavalszondag, ervaart zij als een positieve ontwikkeling. Het spanningsveld tussen haar
behoefte aan het carnaval vieren en haar dagelijks leven als praktizerend katholiek is
daarmee opgeheven.
In de enquête, die in 1993 verspreid is onder de dagelijks bestuursleden van de elf
afdelingen en het bestuur, was de vraag of men het carnaval als een katholiek feest
beschouwde ook opgenomen (zie Bijlage 1). De score op deze vraag ziet er als volgt
uit:
Tabel 8: Carnaval, een katholiek feest (n=32)

ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

18
12
1
1

totaal

20-39 jaar

40 jaar en ouder

(56,3%)
(37,5%)
(3,1%)
(3,1%)

3 (33,3%)
5 (55,6%)
1 (11,1%)
0
(-)

15 (65,2%)
7 (30,4%)
0
(-)
1 (4,4%)
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Een meerderheid van 59,4% (56,3%+3,1 %) beschouwt het carnaval als een katholiek feest. In een vergelijking tussen mannen en vrouwen scoren vrouwen hoger,
namelijk 7 van de 10 vrouwelijke respondenten (70%) tegenover 11 van de 22
mannelijke respondenten (50%). De respondent die aangeeft dat carnaval vroeger
niet, maar tegenwoordig wel een katholiek feest is, is ook een vrouw. Daar zij in de
hoogste leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder zit, kan dit antwoord verklaard worden tegen de achtergrond van het incorporatieproces van het feest in de lokale
katholieke dorpsgemeenschap. In de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder beschouwt
geen enkele respondent het carnaval in het verleden als een katholiek feest. De
negatieve houding van de lokale geestelijkheid in de eerste naoorlogse jaren is hier
waarschijnlijk debet aan.
Uit interviews met een drietal bestuurders uit de carnavalsvereniging blijkt, dat
zij het carnaval niet zien als een katholiek feest met een religieus gehalte. Zij zijn
alledrie trouwe kerkbezoekers. Het katholieke aspect in de carnavalsviering krijgt
vooral vorm in katholieke gebruiken en tradities, die als gewoontegebruiken in de
viering zijn opgenomen, zoals de eucharistieviering op carnavalszondag. De aanwezigheid van de pastoor op de Dameszitting geeft voor de presidente van de Dameselvenraad vorm aan het katholieke element in de viering. Hieruit blijkt niet zo zeer
het katholiek-religieuze gehalte van het feest, dan wel de symbiose van twee in het
leven van mensen als wezenlijk gepercipieerde cultuuruitingen: het katholicisme en
het lokale carnaval. Wellicht het meest illustratieve voorbeeld hiervan vormt het slot
van de eucharistieviering op carnavalszondag, waarin deze symbiose concreet vorm
krijgt in een vaak emotioneel beleefde apotheose: de aanhef van het lied `S j un
Zumpelveld' in het kerkgebouw.
Het lokale primaat in de carnavalsviering werkt ook door in de plaatsbepaling van de
Simpelveldse viering in een provinciale context. In het jubileumboekje dat de carnavalsvereniging in 1993 uitgaf, riep Erevoorzitter Mathieu Scheeren op tot het behoud
van `os Limburgse koeltoer' en `os Zumpelvelder sjproach' (respectievelijk `onze
Limburgse cultuur' en `onze Simpelveldse taal'). En de voorzitter Jo Lukassen kondigde de viering van het jubileum van de vereniging aan als een viering `op ing
gepaste Limburgse maneer' (`op een gepaste Limburgse manier'). 109 De consensus
onder de respondenten van de enquête over de opvatting dat het carnaval een Limburgs feest is, is groter dan die waarin het feest wordt beschouwd als een katholiek
feest (75% tegenover 56,3%). Het aantal vrouwen dat het carnaval duidt als een
Limburgs feest is groter dan het aantal mannen (respectievelijk 90% en 75%).
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Tabel 9: Carnaval, een Limburgs feest (n=32)

ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

totaal

20-39 jaar

40 jaar en ouder

24 (75%)
3 (9,4%)
5 (15,6%)
0
(-)

7 (77,8%)
1 (11,1%)
1 (11,1%)
0
(-)

17 (73,9%)
2 (8,7%)
4 (17,4%)
0
(-)

Secretaris Werner Wierts is één van de respondenten, die het carnaval tegenwoordig
niet meer als een Limburgs feest ziet. Hij legt zijn antwoord uit in een verwijzing
naar de verspreiding van het feest over heel Nederland. Bij een nadere uitwerking
van deze thematiek in de interviews komt een opvallende eensgezindheid in de
opvattingen naar voren. Het begrip Limburg is in de beleving van de respondenten
een synoniem van de eigen woonplaats. Dáár wordt het feest gevierd, dáár voelt men
zich thuis. De grenzen van het dorp bakenen de geografische ruimte van de viering
af, niet de provinciegrenzen. Alle `buitenlanders' zijn welkom in Simpelveld tijdens
de carnavalsdagen, of zij nu uit de omliggende Limburgse gemeenten of uit `Holland' komen. In het beeld dat Simpelveld van zichzelf construeert, is de gastvrijheid
een vast onderdeel. In een brief uit 1975 van de burgemeester aan alle caféhouders,
waarin hij hen opriep tot medewerking aan het welslagen van het auwwieverbal,
kwam dit sprekend naar voren:
"... Iedereen komt dan graag naar Simpelveld, of iedere Simpelveldenaar gaat in de
eigen gemeente met plezier uit om met de ouw wiever te hossen en te springen ... 55 . 110
De komst van carnavalsvierders van buiten de gemeentegrenzen doorbreekt blijkbaar
niet de lokale gemeenschap, maar wordt ervaren als een tastbaar bewijs van een goed
georganiseerde carnavalsviering waar men trots op kan zijn. De enige voorwaarde die
aan bezoekers van buitenaf wordt gesteld is, dat hun aanwezigheid `de eigen Simpelveldse manier van carnaval vieren' niet aantast, zoals Wierts het formuleerde. Wat
die Simpelveldse manier van vieren inhoudt, blijkt men moeilijk onder woorden te
kunnen brengen. In een poging hiertoe gebruiken de geïnterviewden wel de provinciegrenzen als ordeningsprincipe: niet-Limburgers hebben een andere mentaliteit, dus
vieren zij ook anders feest. Miets Jacobs van de Dames-elvenraad verwoordde dat
verschil als volgt:
"Dat zijn geen slechte mensen, maar wél anders".

Werner Wierts is in zijn beschrijving van het `Hollandse' carnaval concreter:
"Ik denk wel dat het wat anders is (dan het Limburgse carnaval, CW). Vooral als je
niet op de echte basis, de katholieke achtergrond zit, dan wordt het toch, zoals de
`Hollandse' carnaval, te commercieel. Dan heeft het niks met cultuur te maken. "111

Deze uitspraak verwijst naar een beleving van het lokale carnaval als een geïntegreerd
onderdeel van het katholiek-zuidelijke cultuurgoed.
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Het zware accent dat in de door de CV Woeësj-joepe georganiseerde carnavalsviering ligt op de lokale identiteitservaring, is ook een belangrijke drijfveer in de
profilering van de vereniging buiten de dorpsgrenzen. De wijze waarop de Carnavalsverein haar lidmaatschap van de provinciale organisatie van de BCL vormgeeft,
getuigt daarvan. De vereniging had zich een jaar na de oprichting van de BCL in
1965 als nieuw lid van de bond aangemeld. 112 27 jaar later verklaarde Werner Wierts,
die toen ook al secretaris van de carnavalsvereniging was, deze daad zowel uit pragmatische overwegingen, namelijk de diensten waar aangesloten leden van de Bond gebruik van konden maken (zoals bijvoorbeeld een juridisch adviseur), alsook uit de te
verwachten uitstraling van het lidmaatschap van een provinciale organisatie op lokaal niveau. Net zoals een goede voetbalclub lid behoort te zijn van de KNVB, zo
behoort een goede carnavalsvereniging lid te zijn van een overkoepelende organisatie, zo legde hij uit. 1 ' 3 De Woeësj-joepe nemen actief deel aan de organisatie van de
BCL. Zij zijn trouwe bezoekers van de district- en jaarvergaderingen van de Bond.
Daarbij levert de kleine dorpskern Simpelveld sinds 1977 één van de (vóór de
herstructurering drie) vertegenwoordigers voor het BCL-district Zuid in de persoon
van Mathieu Scheeren, die van 1965 tot 1982 de voorzitter van de Woeësj-joepe
was. In 1986 trad Jo Bonten, ex-Prins van de CV Woeësj-joepe aan als penningmeester. 114 En in 1993 nam Jo Hundscheidt, die in 1990 was afgetreden als president van
de Carnavalsverein Woeësj-joepe, het voorzitterschap van de BCL op zich. In de
aanwezigheid van drie mannen in de BCL-organisatie, die hun sporen hebben verdiend in de lokale carnavalsviering in het Woeësj-joepe-rijk, manifesteert Simpelveld
zich in de provinciaal georganiseerde carnavalswereld.
De CV Woeësj-joepe maakt gebruik van de mogelijkheden die de BCL biedt om
de lokale carnavalsviering te profileren. Op de jaarlijkse BCL-Treffens loopt zij met
een groot aantal leden mee in de optocht, die een vast onderdeel is van het driedaagse
feest. Voor de Raad van Elf, de `auwwiever', Doebele Forto, de Jeugdraad, de Dansen Showgroep Accelerando en sinds 1984 de Dames-elvenraad is het Treffen een
jaarlijks terugkerend evenement in het carnavalsseizoen. In 1985 haalden de Woeësjjoepe het Bondstreffen naar het Woeësj-joepe-rijk. Dit 19e BCL-Treffen in Simpelveld werd een succes. 73 carnavalsverenigingen bezochten het dorp, een recordaantal. In de lijst van carnavalsverenigingen die aan de optocht deelnamen, trof men
naast Nederlandslimburgse ook Belgische en Duitse verenigingen aan." De festiviteiten vonden plaats in een feestpaviljoen op de markt, omdat Simpelveld niet
beschikte over een lokatie die zo veel mensen kon herbergen. Drie dagen lang presenteerden de Woeësj-joepe zich aan een deel van de Limburgse carnavalswereld. Het
decor tijdens het BCL-Treffen was geschilderd door Werner Wierts. Op 15 meter
doek stond een vakwerkhuisje uit het dorp. Vol trots memoreerde hij zijn creatie:
"Ik heb gezegd: `Als die mensen van buiten Simpelveld komen, dan laat ik die het
mooiste vakwerkhuisje van Simpelveld zien'. Dat hebben ze ook gekregen!" " 6

Het geslaagde BCL-Treffen betekende een succes voor de CV Woeësj-joepe en
daarmee voor het hele dorp Simpelveld." 7
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PERSOONLIJKE MOTIEVEN VOOR DEELNAME

Om een indruk te krijgen van de informele beweegredenen van de bestuurders van
de carnavalsvereniging om deel te nemen aan de georganiseerde carnavalsviering,
alsook om inzicht te krijgen in de verhouding tussen persoonlijke motieven en de
formele opvattingen, was in de enquête een vraag hierover opgenomen. De respondenten konden alle motieven aankruisen die zij op zichzelf van toepassing achtten.
Tabel 10: Motieven voor lidmaatschap (n=32)

enthousiaste vierder
organiseert graag
evenementen
zoekt gezelligheid in een
vereniging
vrienden zitten in de
vereniging
gewoonte in de familie
om lid te zijn
carnavalstraditie in
Simpelveld instandhouden

totaal

mannen

25 (78,1%)

18 (81,8%)

7

(70%)

17 (53,1%)

16 (72,7%)

1

(10%)

23 (71,9%)

16 (72,7%)

7

(70%)

14 (43,8%)

10 (45,5%)

4

(40%)

(4,5%)

1

(10%)

8 (36,4%)

7

(70%)

2 (6,3%)
15 (46,9%)

1

vrouwen

De meerderheid van de bestuursleden in de CV Woeësj-joepe is naast organisator
ook actief carnavalsvierder (78,1%). Van een scheiding tussen de organisatoren aan
de ene kant en de vierders aan de andere kant is slechts op beperkte schaal sprake. De
gezelligheid in de vereniging (c.q. de afdeling) speelt een grote rol in de motivatie
voor het actieve lidmaatschap. Heeft van de mannelijke respondenten 72,7% ook
plezier in het organiseren van evenementen, voor de vrouwelijke respondenten is dit
een te verwaarlozen factor. Het feestvieren en de gezelligheid staan voor hen voorop.
In de beschrijving van het functioneren van de Dames-elvenraad en de Auwwieververeniging kwam dat al duidelijk naar voren. De tijdens het interview 70-jarige Bertha
Pistorius, bij wie de carnavalsdagen met de Auwwieververeniging in het teken staan
van
"... de sleur is eens weg, eens lekker eruit, niks aan het hoofd ...",

merkte hierover op:
"Als ik ouder word en ik zou het moeten missen, dan geloof ik wel dat als ik de
anderen zie gaan, dat me dat toch een beetje aan het hart zou gaan". 118

Het sekse-verschil is groot in de score op de categorie `carnavalstraditie in Simpelveld
instandhouden'. De verklaring voor de twee keer zo grote interesse van vrouwen
voor de tradities is, dat zes van de zeven vrouwen in de leeftijdscategorie 50 jaar en
ouder vallen en actief zijn in de Dames-elvenraad of de Auwwieververeniging. Zij
willen de traditie van hun eigen carnavalsevenement instandhouden. Een uitgespro-
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ken exponent hiervan is de presidente van de Dames-elvenraad, Miets Jacobs. Zij
viert geen carnaval. Op de vraag waarom ze dan de functie van presidente in de
Dames-elvenraad bekleedt, antwoordt ze:
"Zij hebben mij gevraagd, omdat ik bij veel verenigingen bestuurslid ben en veel
ouderenwerk doe."
Voor de ouderen wil ze de traditie van de Dames - elvenraad graag in stand houden:

"De oude mensen vind ik veel mooier dan de carnaval. Dat is zeer dankbaar werk. (...)
Ze zijn altijd zo aan het vitten op de oude mensen, de jongeren. Maar zou het zo zijn,
dat de ouderen er niet meer bij zijn (bij de Dames-elvenraad, CW), dan is het voor
mij ook voorbij." 119
In de totale score neemt het traditiemotief geen grote plaats in (de vierde in de reeks
van zes motieven) .
Bij de secretaris van de carnavalsvereniging, Werner Wierts, is zijn persoonlijke
motivatie nauw verweven met de formele doelstellingen van de carnavalsvereniging.
Mede als gevolg van zijn sinds 1965 arbeidsintensieve werkzaamheden als secretaris
van de overkoepelende vereniging, heeft hij zich gedeeltelijk geïdentificeerd met de
vereniging. Hij is lid van meerdere lokale verenigingen, waarin hij zijn plezier in het
organiseren van evenementen concreet gestalte kan geven. Ook de behoefte aan
gezelligheid vindt hij in meer verenigingen. Maar de werkzaamheden ten behoeve
van de instandhouding van de carnavalstraditie door het stimuleren en begeleiden
van de viering, tillen de carnavalsvereniging boven andere plaatselijke verenigingen
uit. Hij ziet het als zijn taak, en in ruimer verband als de taak van de carnavalsvereniging, om mensen in de dorpsgemeenschap belangeloos een aantal plezierige dagen te
bezorgen. Zijn grote hobby schilderen plaatst hij in deze context:
"Ik heb een klein beetje talenten, misschien één of twee: qua schilderen en qua teksten
dazeg
gik:g`Ergis ,
en ellende
om in
dan
de mensen wat
de wereld,
genoeg
En dan
plezier te brengen of het plezier te begeleiden c.q. de carnaval te begeleiden en te
helpen mee-organiseren, dat is een van de mooiste dingen'." 12°

Het uitleven van zijn creativiteit neemt een belangrijke plaats in zijn motivatie in.
Naast de jaarlijkse schildering van het decor voor de Volkszitting verleent hij ook
structureel zijn medewerking aan het schilderwerk van optochtwagens. Sinds 1959
loopt hij jaarlijks mee in de optocht, steeds in fraai uitgevoerde creaties. In 1992
besloot hij om de laatste week vóór carnaval vrij te nemen van zijn werk om alle tijd
in de voorbereidingen voor de optocht te steken. Gevraagd naar de betekenis van het

carnaval voor hem persoonlijk sublimeert Wierts zijn behoefte aan organiseren,
gezelligheid en vooral creativiteit in de volgende bewoordingen:
"... iets in stand houden en dan op een eigen manier carnaval vieren, op een Simpelveldse
manier, en proberen om daar dan wat medewerking aan te geven ... ".121

De CV Woeësj-joepe streeft naar een structurele inbedding van haar vereniging in de
lokale gemeenschap. Vanuit haar werkterrein, de carnavalswereld, waakt zij over een
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`gepaste' carnavalsviering waar Simpelveld trots op kan zijn, stimuleert zij de binding
aan de vereniging en deelt ze in de representatie van het dorp. Activiteiten die de
grenzen van de lokale gemeenschap overschrijden, vervullen primair een functie in
de presentatie op micro-niveau. De nauwe verwevenheid tussen het Woeësj-joeperijk en het dorp treedt daarin veelvuldig op de voorgrond. Onder invloed van een
bredere maatschappelijke ontwikkeling, waarin de herleving van de interesse in lokale tradities en gebruiken zich manifesteert, krijgt het carnaval in Simpelveld een
functie in het profileren van het lokaal eigene' van het dorp. De inpassing van het
lokale carnaval in een breder verband op meso-niveau vergroot de uitstraling alsmede
het onderlinge saamhorigheidsgevoel. Of, zoals W. Frijhoff het met betrekking tot
het Brabants regiobesef formuleerde:
"Het verrijkt de grootste gemene deler van de locale elementen met een groepsbesef
dat de plaatselijke gemeenschap met iets groters verbindt. Die grotere waarde kan op
haar beurt weer een handelingsmotief op micro-niveau worden, en zo is het in de
geschiedenis ook talloze maken gebeurd. Individuen en kleine collectiviteiten treden
op met verwijzing naar boven hen uitstijgende waarden. Solidariteit (dus meerwaarde)
wordt als een eigen belang gezien. Het meso-niveau voedt het handelen op microschaal. "122

De persoonlijke motivatie van de bestuursleden tot deelname aan de organisatie van
het feest refereert aan een ander niveau, dat zich afspeelt op het terrein van de
beleving. Een groot deel van de respondenten typeert zichzelf als een enthousiast
vierder. De provincie Limburg is een abstracte grootheid, waarbinnen de woonplaats
Simpelveld centraal staat als lokatie van de viering. De vertrouwdheid met het feest
in het dorp en de gezelligheid in de carnavalsvereniging waarvan veel familieleden
deel uitmaken, zijn belangrijke drijfveren in het handelen op micro-niveau. Alleen
bij een vergelijking met de viering buiten Limburg krijgt de provincie als geheel een
functie in de profilering van `het eigene' van het carnaval in het zuiden.
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Carnaval bij de Sjtadsvastelaovesvereniging
D'n Uul in Roermond

6.1

De geschiedenis van de opbouw en uitbouw van de
Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul

6.1.1 Roermond, de bisschopsstad'
Roermond is met haar 39.008 inwoners op 31 december 1990 een middelgrote
plaats in Midden-Limburg. De stad wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
vele dienstverlenende instellingen, waaronder een arrondissementsrechtbank, een
kantongerecht, de Ernst Casimirkazerne en tal van onderwijsinstellingen. De binnenstad straalt iets deftigs uit. Voor de grotere en kleinere dorpen in de regio vervult
Roermond een functie als koop- en cultureel centrum. De handeldrijvende middenstand heeft zich, mede door de dienstverlenende en verzorgende functie voor de
regio, ontwikkeld tot de ruggegraat van de Roermondse economie. De regionale
centrumfunctie heeft in de geschiedenis van de stad altijd een rol gespeeld. Vanaf
midden veertiende eeuw was Roermond de hoofdstad en het politieke centrum van
het Overkwartier van Gelre, dat zich over het grootste deel van het huidige Middenen Noord-Limburg uitstrekte. Ook als handelsstad nam ze een centrale plaats in. Op
de markten binnen haar stadspoorten werden vele produkten verhandeld en met
name de lakennijverheid droeg in belangrijke mate bij aan de welvaart van de stad.
Aan deze welvaart kwam in de zestiende eeuw een eind, toen Roermond als gevolg
van de vele oorlogen en het verval van de lakennijverheid verarmde. Door de vestiging van wereldlijke en geestelijke bestuursinstellingen, waaronder het bestuurlijk
Hof van Gelre en de bisschopszetel, kreeg de stad een nieuwe impuls. De bisschop
zetelt sinds 1559, met een onderbreking van de periode tussen 1801 en 1853, in
Roermond. Naast bestuurlijke instellingen was in Roermond ook de kerkelijke rechtbank en de schepenbank gevestigd. Toen het Franse Bestuur in de jaren tussen 1794
en 1814 de plaatselijke schepenbanken verving door rechtbanken van het rijk, kwam
ook deze rechtbank in de stad Roermond terecht. Tot op heden is Roermond een
juridisch centrum voor de regio.
Toen Roermond in 1815 bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd
gevoegd, was haar rol als hoofdstad uitgespeeld. Wel bloeide de handel en nijverheid
in de eerste helft van de negentiende eeuw weer op. Emigranten uit het Pruisisch
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geworden Rijnland, die het strakke Pruisische regime ontvluchtten, speelden een
invloedrijke rol in de opbloei. Met name de papier- en de textielindustrie bereikten
midden vorige eeuw een hoogtepunt. Rond de eeuwwisseling kwam aan de opleving
van de handel en nijverheid in deze sectoren weer een eind. Ook de kunstnijverheid
kenmerkte zich door een bloeiperiode. De naam van de architect en interieur-ontwerper Pierre J.H. Cuypers is hier direct mee verbonden. Door de verbetering van de
infrastructuur in de tweede helft van de negentiende eeuw werd Roermond makkelijker bereikbaar. Twee spoorlijnen werden aangelegd in 1865 (Rotterdam-VenloRoermond-Maastricht) en 1879 (Antwerpen -Roermond-Mönchengladbach). In 1928
werd de Maas door kanalisatie beter bevaarbaar. En door de in 1911 opgerichte NV
Centrale Limburgsche Spoorweg Maatschappij werd Roermond het knooppunt van
tramwegen, waardoor het vervoer tussen Roermond en de omliggende dorpen vergemakkelijkt werd. De in 1904 opgerichte Coöperatieve Roermondse Eiermijn, waar
eieren uit de verre omgeving werden gesorteerd, gekeurd en geveild, profiteerde
hiervan.
De aanwezigheid van de bisschop en een groot aantal rooms-katholieke geestelijken (dit laatste als gevolg van de vele kloosters in de stade) drukte tot in de twintigste
eeuw een belangrijk stempel op het stadsbeeld. Geestelijken bevorderden de oprichting van onderwijsinstellingen. Zo richtte de eerste bisschop Monseigneur Wilhelmus Lindanus een groot-seminarie op, de Jezuïeten leidden sinds 1611 een gymnasium voor jongens en de zusters Ursulinen (die sinds 1646 een klooster in Roermond
hadden) onderwezen meisjes van `de betere stand'. Na 1780 kwam aan de dominantie van de rooms-katholieke geestelijkheid tijdelijk een eind. De Oostenrijkse keizer
Jozef II liet alle kloosters, die volgens hem geen zichtbaar nut hadden, opheffen. Dit
leidde in de periode tussen 1783 en 1786 tot de sluiting van negen kloosters. In de
Franse tijd (1794-1814) sloot nog een aantal kloosters zijn poorten, waaronder de
Munsterabdij. Het bisdom Roermond werd ondergebracht bij het bisdom Luik, het
Bisschoppelijk Paleis werd ingericht als hospitaal en de Sint Christoffelkerk, die
vanaf 1661 als kathedraal in gebruik was, werd weer parochiekerk. Midden negentiende eeuw herstelde Roermond zich als vestigingsplaats van de bisschop en van
kloosterorden. De afscheiding van Nederlands-Limburg van Belgisch-Limburg in
1839 betekende ook een afscheiding van het bisdom Luik. Maastricht, de hoofdstad
van de nieuwe provincie Limburg, hoopte nu de nieuwe bisschopsstad te worden.
Maar in 1853 trad de deken van Roermond, Joannes Augustinus Paredis, aan als
nieuwe bisschop in de oude bisschopsstad Roermond. Een groot-seminarie en een
bisschoppelijk college kregen een plaats in de stad. Door middel van de oprichting
van een lokale krant, de Maas- en Roerbode, ging de bisschop de strijd aan met de
liberale pers. De katholieke Maas- en Roerbode werd de spreekbuis van het bisdom.
Door de aanwezigheid van het bisdom met zijn verschillende diensten, het seminarie
en het bisschoppelijk college, waaraan tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw
voornamelijk priesters doceerden, vormde de geestelijkheid tot voor kort een vertrouwd beeld in de Roermondse binnenstad. De Hogere Burger School (HBS), die
in de jaren zestig van de vorige eeuw in Roermond werd gevestigd, heeft nooit een
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groot aantal leerlingen gekend. In de bisschopsstad met een overwegend katholieke
bevolking werkte een schoolopleiding in het openbaar onderwijs stigmatiserend. De
rooms-katholieke geestelijkheid bleef tot na de Tweede Wereldoorlog het onderwijs
beheersen. De rooms-katholieke godsdienst is tot in de jaren negentig de dominante
religieuze gezindte (in 1899 was 94,8% van de bevolking rooms-katholiek, in 1930
95,7%, in 1971 91,3% en begin jaren negentig is het percentage gedaald tot 73%). 3

Afbeelding 33. Plattegrond van de gemeente Roermond

In Roermond groeide het aantal inwoners in de twintigste eeuw van 12.518 in 1900
via 16.737 in 1930 en 34.483 in 1960 naar 39.008 in 1990. Aan de toename van de
bevolking ligt vooral een geboortenoverschot ten grondslag. Het aantal mensen dat
zich in de peiljaren 1900, 1930, 1960 en 1990 in Roermond vestigde, wijkt nauwelijks af van het aantal inwoners, dat in die jaren de woonplaats verliet. De groep
nieuwkomers vormde in deze jaren respectievelijk 10,1, 9,8, 5,6 en 5,7% van de
totale bevolking in de bisschopsstad. De groei van de bevolking stimuleerde de
geografische uitbreiding van de stad buiten de stadsomwalling. In de jaren twintig
werd een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe wijk aan de andere kant van de
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spoorwegovergang ('euver de breer') . Hier werden met name inwoners van het oude
Begijnhof, veelal arme mensen zonder vast werk, gehuisvest. Een tweede factor in de
schaalvergroting van de gemeente was de toevoeging van kleinere gemeenten aan de
gemeente Roermond. In 1939 kwam een deel van de gemeenten Melick en
Herkenbosch onder Roermonds bestuur en in 1959 werd de gemeente Maasniel aan
de stad toegevoegd. Nieuwe wijken ontstonden en parallel aan die ontwikkeling ook
nieuwe parochies. In de oude binnenstad is de Sint Christoffelparochie tot op heden
de enige parochie. Onder de bewoners van de nieuwe wijken bestond een beeld van
de inwoners van de oude binnenstad als deftige, ietwat gedistingeerde lieden: `de
kaaje kook'. Op de naoorlogse verhoudingen tussen de carnavalsvereniging van de
binnenstad D'n Uul en de verschillende carnavalsverenigingen die opkwamen in de
nieuwe wijken, drukte deze beeldvorming een belangrijk stempel.
6.1.2 De eerste initiatieven tot een georganiseerde carnavalsviering 1884-1939
Roermond was in de negentiende eeuw een koopstad en een onderwijs- en bestuurscentrum. Zij kende veel oude, deftige sociëteiten en kleine, besloten kringen. Het
was een stad van deftige burgers en vele standen. Tot op de dag van vandaag wordt
Roermond omschreven als het `Limburgs Haagje', `de stad van de duizend standen'
of `de stad van de kaaje kook'. De sociale structuur van de bisschopsstad speelt een
rol in de geschiedenis en de verschijningsvorm van de eerste georganiseerde carnavalsvieringen vóór de Tweede Wereldoorlog. In deze deftige stad ontwikkelde het georganiseerde carnaval zich enerzijds binnen de besloten sociëteiten en anderzijds
binnen bestaande lokale verenigingen, die tijdens de carnavalsdagen voor hun leden
activiteiten organiseerden. Het zou tot midden jaren dertig duren voordat de eerste,
uitsluitend op de organisatie van het carnaval gerichte, vereniging werd opgericht die
meerdere decennia bleef bestaan: het carnavalscomité D'n Uul. Ter verklaring van de
relatief moeizame opbouw van het georganiseerde carnaval in Roermond wordt wel
verwezen naar de fysieke aanwezigheid van een bisschop in de stad, die de carnavalsviering geen warm hart toedroeg. Maar van meer gewicht dan de in Roermond
gevestigde bisschopszetel was de bestaande scherpe scheiding tussen de verschillende
sociale groepen tot in de twintigste eeuw. In de naoorlogse carnavalsviering van
Roermond wordt deze sociale gelaagdheid in een gesublimeerde vorm levend gehouden als iets `typisch Roermonds'. Veel carnavalsvierders herkennen in het georganiseerde carnaval in de stad de doorwerking van de vele vooroorlogse standen.
De carnavalsviering in de vorige eeuw kenmerkte zich in Roermond door een
grote mate van segmentatie. Uit advertenties in kranten bleek, dat in een aantal café's
en zalen rond de carnavalsdagen het zogenoemde `Bal Publiek' plaatsvond, dat openstond voor iedereen. Daarnaast organiseerden lokale verenigingen tijdens de carnavalsdagen gemaskerde bals voor hun leden, zoals de Koninklijke Harmonie, de Koninklijke Zangvereeniging Roermonds Mannenkoor en de Roermondsche Zang- en
Muziekvereeniging. En de verschillende sociëteiten, die ieder hun eigen sociale achterban hadden, voorzagen hun leden ook van carnavalsfestiviteiten. Naast de Société
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Dramatique, de Sociëteit Amicitia en de Sociëteit Concordia duikt in de rij van
sociëteiten ook de naam op van de Sociëteit De Flarussen. In de geschiedenis van de
Roermondse georganiseerde carnavalsviering neemt deze sociëteit een aparte plaats
in. De Sociëteit De Flarussen kan op een aantal terreinen op één lijn worden gesteld
met de andere sociëteiten die zich in de negentiende eeuw in Limburg actief met het
carnaval gingen bezighouden, zoals Momus (Maastricht), Jocus (Venlo) en De Marotte
(Sittard). Op de eerste plaats zijn parallellen te trekken met betrekking tot de sociaaleconomische positie van de leden: deze waren allen afkomstig uit de gegoede burgerij. Ook het doel dat Sociëteit De Flarussen zich stelde, namelijk de carnavalstijd zo
vrolijk mogelijk te maken door het organiseren van allerhande evenementen', wijkt
niet af van de doelstelling van de andere sociëteiten die de organisatie van het
carnaval ter hand namen. Met Momus en Jocus onderhielden De Flarussen ook
contacten, getuige de aanwezigheid van deze sociëteiten op het jubileumfeest van de
Roermondse sociëteit in 1895. Maar de plaats die De Flarussen in de stad innamen,
was kleiner dan die van haar zusterorganisaties in Maastricht, Venlo en Sittard. Ook
het actieve leven van de Sociëteit De Flarussen was aanmerkelijk korter. De
Maastrichtse Momus leidde vanaf het begin van de twintigste eeuw weliswaar een
zieltogend bestaan, maar tot aan de Tweede Wereldoorlog liet de sociëteit van zich
horen. Jocus en De Marotte functioneren als carnavalsverenigingen tot op de dag
van vandaag onder deze naam. De Flarussen uit Roermond verdwenen na de Eerste
Wereldoorlog geruisloos van het carnavalstoneel.
Tijdens het actieve bestaan van de in 1884 opgerichte Sociëteit De Flarussen
introduceerde zij enkele elementen in het carnavalsspel, die zouden uitgroeien tot
vaste ingrediënten van de viering in de bisschopsstad. Een vast onderdeel van hun
carnavalsprogramma vormden de zogenaamde Flaruszittingen voor een publiek, bestaande uit mannen en vrouwen, getuige de aanspreekvormen die gebezigd werden
voor het publiek: `Flarussinnekes en Flarussen'. De sociëteit trad ieder jaar tijdens
het carnaval naar buiten met een bepaald motto, vergelijkbaar met de lijfspreuk van
Prinsen in de naoorlogse jaren. Een Carnavalsprins was afwezig in het carnavalsspel
van De Flarussen. Het programma van de zitting en het motto stonden afgedrukt in
de Flarus-courant, hun carnavalskrant. Naast zittingen waren toneeluitvoeringen een
vast onderdeel van het programma. Aansluitend bij een al langer bestaande traditie
van toneeluitvoeringen in Roermond legden meerdere sociëteiten en verenigingen
zich toe op de organisatie van theatervoorstellingen tijdens de kermis, jubilea, stedelijke festiviteiten en het carnaval. Na 1945 zouden deze toneeluitvoeringen geduid
worden als de voorlopers van de naoorlogse `bonte avonden' in het carnavalsseizoen.
De Flarussen noemden hun theatervoorstellingen aan het eind van de negentiende
eeuw expliciet `bonte avonden'. In het oprichtingsjaar, 1884, was de Sociëteit De
Flarussen de stuwende kracht achter de organisatie van de eerste carnavalsoptocht
sinds de opkomst van het georganiseerde carnaval in Roermond. Hierbij vond ook
een zogenaamde `rondgang voor de armen' van de stad plaats. De koppeling van
liefdadigheidsactiviteiten aan de carnavalsviering is vanaf het ontstaan van het georganiseerde carnaval in de festiviteiten terug te vinden. Of er in 1885 weer een
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optocht trok, is vooralsnog onduidelijk. Een jaar later, in 1886, trok er in ieder geval
wel weer een. Het mogelijke aandeel van De Flarussen in de organisatie van de
optochten na 1884, is onbekends Net zoals de andere sociëteiten en lokale verenigingen organiseerden De Flarussen gemaskerde hals. Voor deze bals riep de tijdens
het carnaval in het leven geroepen Raad van Elf iedereen op om gemaskerd of in
balkostuum te verschijnen. Om de controle op rust, orde en gepast gedrag te kunnen
uitoefenen tijdens de bals, werd in de Flarus-courant aangekondigd:
'C... Iedere gemaskerde is verplicht zich op de eerste aanvrage van een lid van den Raad

van XI aan hem bekend te maken ...". 6

Ook bij deze Roermondse sociëteit was het plezier onderhevig aan de regels van het
burgerlijke normenpatroon, waarin `gepast gedrag' een grote plaats innam.

Afbeelding 34. Sociëteit De Flarussen (1911)

De activiteiten van de Sociëteit De Flarussen beperkten zich niet alleen tot de
organisatie van carnavalsevenementen. Ook creëerde zij tijdens de carnavalsdagen
een carnavalswereld, waarin voor de hedendaagse Roermondse carnavalsvierders herkenbare elementen zitten. In de perceptie van menig carnavalsorganisator na de
Tweede Wereldoorlog groeide deze sociëteit daarmee uit tot de voorloper van de
latere carnavalsverenigingen. Binnen de sociëteit functioneerde een Raad van Elf,
waarin ministers zitting hadden. Aan het hoofd van de Raad stond de Hoogheer
Flarus XI. Tijdens de feestdagen hadden zij hun residentie in het `Flaruspaleis',
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eigendom van één van De Flarussen. De Flarussen hadden een mascotte in de vorm
van een levensgrote ezel. Dit dier nam in de carnavalswereld al eeuwenlang een plaats
in als allegorische uiting van geestelijke traagheid, de mens die zijn verstand niet
gebruikt, de dwaze mens. In de laatste betekenis kwam de koppeling met de nar
veelvuldig voor. En daar de nar en het `narrenrijk' onlosmakelijk verbonden zijn met
het carnaval, deed de ezel daar ook al vroeg zijn intrede. Ook in de keuze voor de
naam `Flarus', die staat voor een niet serieus persoon of een grappenmaker, stond de
koppeling tussen het carnaval en de dwaasheid centraal. Na de Eerste Wereldoorlog
was het carnavalsspel van De Flarussen met hun ezel uitgespeeld. De herinneringen
en ervaringen van de sociëteit leefden voort in een aantal families van ex-Flarussen,
waarvan de namen in latere carnavalsorganisaties weer zouden opduiken, zoals de
familienamen Puts, Rademaekers, Timmermans, Routs en Hovens.
Met het wegvallen van Sociëteit De Flarussen trad een andere, sinds het eind van
de negentiende eeuw bestaande, organisatie meer op de voorgrond: de Vereeniging
De 10 Schmookers. De geschiedenis van deze Vereeniging begon in 1898 in een
kaartclub, waar vijf mannen besloten om een pijpeclub op te richten. In dit gezelschap, dat elke zaterdagavond bijeen kwam, ontstond het idee om van het geld van
de kaartpot een bal te organiseren. Toen bleek dat dit bal aansloeg, veranderde de
pijpeclub haar naam in Vereeniging De 10 Schmookers en ging over tot de jaarlijkse
organisatie van een feestavond, het zogenoemde Groot Soirée Amusante. Op deze
avonden maakten toneeluitvoeringen en liedjes onderdeel van het programma uit.
Ook bleven De Schmookers bals organiseren.' Tot in de jaren dertig zouden zij als
organisatie actief blijven. Net als De Flarussen stelden De Schmookers tijdens de
carnavalsdagen een Raad van Elf in. Ook beschikten zij over een eigen feestlokatie,
het `Schmookerspaleis'. De leden waren bekende personen uit het Roermondse
toneelgezelschap Société Dramatique litéraire de Ruremonde, zoals de gebroeders
Felix en Laurent Routs en Henri Timmermans. Hun theateractiviteiten in de Vereeniging De Schmookers kunnen beschouwd worden als de voortzetting van het repertoire
van de Société Dramatique. Dit Roermondse toneelgezelschap trad vanaf de oprichting van De Schmookers nauwelijks nog naar buiten. De rolbezetting van de, door
de Société en later door De Schmookers op de planken gebrachte, voorstelling van de
`Schinderhannes' was vrijwel identiek. De `Schinderhannes'$ was een door een lid
van de Société Dramatique, Emile A.H. Seipgens, in 1864 geschreven opera buffa in
het dialect. Alleen de figuur van de duivel sprak Nederlands. Zijn rol werd vertolkt
door Felix Routs. Henri Timmermans speelde de rol van de heks Hyacinthe. 9 De
`Schinderhannes' wordt tot op de dag van vandaag regelmatig opgevoerd in Roermond.
Voor de Roermondse carnavalsviering vervulde de Vereeniging De 10 Schmookers
een actieve rol bij de instandhouding van een carnavalswereld in de eerste decennia
van de twintigste eeuw. Het middel dat zij daartoe hanteerde was een carnavalskrant,
die 28 jaar lang onder auspiciën van De Schmookers één maal per jaar uitkwam. De
belangrijkste schrijver in de krant was Felix Routs. In 1908 verscheen het eerste
nummer van de carnavalskrant onder de naam Het Swetskammezaol. Oprechte Remunjse
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Vastelaovesgezet. 10 Een jaar later veranderde de kop van de krant in Het Schwetskammezaol. Oprechte Remunjse Schmookers-Vastelaovesgezet, waardoor de directe relatie met
De Schmookers duidelijk naar voren kwam. Van meet af aan was het krantje geschreven in het Roermondse dialect. De auteurs bleven anoniem. De redactie riep in de
carnavalskrant een wereld tot leven, waarin vaste carnavalsfiguren optraden. In de
meeste nummers verschenen dialogen tussen 'D'n Uul' (de uil) en `het Verke' (het
varken) over actualiteiten in Roermond. Het varken ofwel het straatvarken ("t
Straotverke') is in de bisschopsstad de personificatie van `de onsterfelijke geest van
het Roermondse volk met haar zelfspot en zelfkennis'. 11 Als carnavalsdier bij uitstek
was het varken in de carnavalsviering van het vroegmoderne Europa het zinnebeeld
van de wellust, een directe verwijzing naar het carnaval als een uitlaatklep voor
seksuele verlangens die in het alledaagse leven verdrongen werden. 12 De uil had een
dubbele betekenis. Dit dier wordt aan de ene kant in verband gebracht met wijsheid.
Een andere betekenis van het woord verwijst naar een dommerik, een zonderling,
een komische persoon. De naam Tijl Uilenspiegel verwijst naar de laatste betekenis. 13 In het eerste nummer van de krant uit 1908 introduceerden De Schmookers
naast de uil en het varken een Prins, die ieder jaar zijn stem liet horen in de krant. Op
de voorpagina maakte deze `papieren Prins' zijn gedragsregels voor de viering kenbaar aan de Roermondse carnavalsvierders. Hierin waren aanwijzingen voor de nieuwe
`beschaafde' wijze van carnaval vieren terug te vinden. Het ging om:
"laammaikerie en marschmakerie, mer neet boete de schraom". 14
Met name tijdens de Eerste Wereldoorlog leverde de Roermondse carnavalskrant een

belangrijke bijdrage aan de overbrugging van de impasse in de openbare viering. De
Nederlandse neutraliteit betekende niet, dat de oorlog onopgemerkt aan de inwoners
van Roermond voorbij ging. Geblokkeerde aan- en afvoerwegen leidden tot schaarste
aan goederen en levensmiddelen. Het groeiend aantal militairen in de bisschopsstad
herinnerde mensen dagelijks aan de oorlog over de grens. De lokale overheid reageerde op de oorlogsdreiging met een verscherping van het verbod op verkleding in

het openbaar. Gemaskerde bals werden opgeschort en de kermis, die tijdens de
carnavalsdagen altijd op de markt stond, werd afgelast. De redactie van het Schwetskammezaolbesloot om ook in de oorlogsjaren ieder jaar een krant uit te brengen. Als
reden werd aangevoerd, dat een paar uur humor in deze periode kon helpen om de
moed er in te houden, want, zo stond in de krant geschreven, aan kniesoren had
niemand iets. Deze visie hield niet in dat de krant haar ogen sloot voor het oorlogsgeweld, getuige artikelen over de oorlog. De feesten, die De Schmookers als vereniging
organiseerden, werden `wegens de heerschende omstandigheden' wel opgeschort.' 5
Tijdensorlgvchindekatgvrnisoemakdbl.
Eerst in 1919 kon de draad van de vooroorlogse carnavalsviering weer worden
opgepakt. In dat jaar vonden de eerste gemaskerde bals weer plaats in café's en zalen
en de kermis stond weer op de markt. Van een bloeiende viering was vooralsnog
echter geen sprake. Toen de burgemeester in 1925 voor het eerst weer toestemming
gaf voor een optocht in het daarop volgende carnavalsseizoen, leek het tij te keren.
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Maar de watersnoodramp in de winter van 1925/26, waardoor delen van Roermond
onder water kwamen te staan, bracht de burgemeester ertoe zijn vergunning in te
trekken. Een jaar later leidde een bundeling van (carnavals)krachten alsnog tot de
eerste optocht na de Eerste Wereldoorlog.
Het was het eerste specifieke carnavalscomité van Roermond genaamd `Haaf voot
bie sjta' {`houd voet bij stuk'; HVBS), dat zijn schouders zette onder de organisatie
van de optocht van 1927. Een aantal bekende namen uit het recente verleden van de
Roermondse carnavalswereld was in dit comité terug te vinden. Zo was de voorzitter
van HVBS Felix Routs, één van de toenmalige oprichters van de Vereeniging De 10
Schmookers en de stuwende kracht achter de uitgave van het Schwetskammezaol. De
vergadering die het comité in 1927 belegde met vertegenwoordigers van de verschillende stedelijke verenigingen, vond plaats in de harmoniezaal op de Hamstraat bij P.
Walenberg. Ook Walenberg was een Schmooker en zijn zaal stond in het `Schmookersrijk' tijdens de carnavalsdagen bekend als het 'Schmookerspaleis'. De door het comité bijeengeroepen vergadering had tot doel iedereen, die zich wilde inzetten voor de
Roermondse carnavalsviering, te bundelen. De subsidie van f200 die HVBS vervolgens bij de gemeente aanvroeg voor de organisatie van een optocht, werd toegekend.
De gezamenlijke inspanningen, gecombineerd met de door de toegekende subsidie
beschikbare financiën, maakten het mogelijk, dat in 1927 een optocht door de
straten trok. Het carnavalscomité Haaj voot bie sjtok bracht een carnavalslied uit,
getiteld `Vivat prins Carnaval'. En voor de eerste keer in de carnavalsgeschiedenis van
de bisschopsstad sloot een Prins van vlees en bloed in zijn prinsewagen de optocht af.
Tijdens de optocht werd gecollecteerd voor de armen van de stad. Een kleiner deel
van de opbrengst diende tot dekking van de kosten van het carnavalscomité.
De geslaagde carnavalsoptocht had geen precedentwerking voor de lokale overheid. De subsidie-aanvraag voor het seizoen 1927/28 wees ze af. In de katholieke
Maas- en Roerbode verscheen een verslag van de discussie rondom de subsidie-aanvraag. Eén van de argumenten om de subsidie in 1928 niet toe te kennen was, dat in
de optocht van het vorige jaar het Roermonds Mannenkoor en de katholieke pers
belachelijk waren gemaakt.' 6 De optocht werd vooralsnog geen traditie. Het verbod
op verkleding in het openbaar bleef van kracht. Wel stonden B & W in de volgende
jaren een tijdelijke opheffing van het verbod toe. Zo werd in 1929 bekend gemaakt,
dat vanaf maandag acht uur 's ochtends tot één uur 's nachts en dinsdag tot twaalf
uur 's nachts het verbod op gemaskerd op straat lopen werd opgeheven voor diegenen, die een speciaal daarvoor af te geven identiteitskaart hadden. Deze kaart moest
schriftelijk bij de commissaris van de politie worden aangevraagd. 17 Dit soort regelingen bemoeilijkte een spontane carnavalsviering. Het georganiseerde carnaval kreeg in
deze periode dan ook nog vooral vorm in de organisatie van gemaskerde bals door de
plaatselijke verenigingen. Vanaf 1931 werkte in de verslaggeving van de carnavalsviering de economische crisis door. In de Maas- en Roerbode verschenen oproepen tot
een gepaste en matige viering in deze tijd van crisis. Bals en feestavonden werden met
wisselende drukte bezocht. De jaarlijkse berichtgeving in de krant nam af, met
uitzondering van de wekelijkse rubriek `Christoffel', waarin de rooms-katholieke
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geestelijkheid zich tot het publiek richtte. De carnavalsviering werd in de Christoffelkrant als heidens geduid en onder de slechte economische omstandigheden in de
jaren dertig ook ongepast gevonden. 18
Parallel aan deze ontwikkeling, die de carnavalsviering negatief beïnvloedde, leidde
in deze jaren een nieuw initiatief tot de oprichting van de nog steeds actieve carnavalsvereniging D'n Uul. De stuwende kracht achter deze hernieuwde poging was de
Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer Roermonds Belang. Onder impuls van de
verbeterde infrastructuur, waardoor Roermond vanaf eind negentiende eeuw steeds
beter bereikbaar werd, zette de plaatselijke VVV zich in voor een goede presentatie
van de stad. In de persoon van de café-restauranthouder André (Dré) Hovens die in
1933 toetrad tot het bestuur, zette deze vereniging de schouders onder de organisatie
van een carnavalsviering met een breed draagvlak in het Roermondse verenigingsleven. Hovens, wiens oom Tinus Hovens in het verleden betrokken was geweest bij
zowel De Flarussen als De Schmookers, stimuleerde en coördineerde de werkzaamheden voor dit initiatief. Hij voerde besprekingen met een 25-tal verenigingen, die
alle accoord gingen met de benoeming van een afgevaardigde in een te vormen
carnavalscomité. Op elf november 1936 werd dit comité officieel opgericht onder de
naam Vastelaovescomité D'n Uul.' 9 De uil, die in de carnavalswereld van het Schwetskammezaol ook al bestond als `gesprekspartner' van 't Varken, symboliseerde in het
comité de wijze dwaasheid in wiens teken de feestdagen in de deftige bisschopsstad
gevierd zouden moeten worden:
"Ik zie mijn dwaasheid in den spiegel en lach erom". 20

Als onderafdeling van de VVV Roermonds Belang organiseerde D'n Uul in de
laatste jaren vóór de Tweede Wereldoorlog carnavalsevenementen. Voor de invulling
van de viering grepen de organisatoren terug op uit het verleden bekende gebruiken,
zoals de bonte avonden en de bals van De Flarussen en De Schmookers. In het
carnavalsseizoen fungeerde het horecabedrijf van André Hovens als Uule paleis. En
in 1937, 1938 en 1939 trok een optocht door de straten. Ook kende het Vastelaovescomité D'n Uul vanaf 1937 een carnavalskrant getiteld D 'n Uul. Offisjeel Remunjse
Vastelaovesgezet. Deze krant was de voortzetting van het Schwetskammezaol van De
Schmookers, dat vanaf de oprichting van D'n Uul niet meer als Schmookers-carnavalskrant uitkwam. In de naoorlogse naam van de carnavalskrant van D'n Uul zou het
woord `shwetskammezaol' weer op de titelpagina terugkeren. De belangrijkste schrijver van de Schmookerskrant, Felix Routs, was inmiddels Raadslid in het nieuwe
carnavalscomité geworden. Vanaf het jaar van oprichting kende D'n Uul een Prins,
die tijdens zijn bezoeken op de carnavalsdagen werd begeleid door een aantal leden
van de Koninklijke Harmonie. Ook een goed geuniformeerde herengarde hoorde
vanaf het eerste jaar bij het carnavalsgezelschap. Het carnavalslied dat in het eerste
Uule-jaar geschreven werd door Harrie Loontjes, sloeg zo goed aan, dat het tot op de
dag van vandaag dé herkenningsmelodie van de vereniging is. Het refrein luidt als
volgt:
-
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"D'n Uul dae reup Oehoe!/ Ich bon weer wakker noe,/ D'n Uul dae reup Oehoe! En
't klink langs alle sjtraote: Ich bon weer wakker noe,/ Oehoe-Oehoe." 2'

Na het geslaagde carnavalsseizoen van 1936/37 zette Dré Hovens zijn werkzaamheden voor de verdere uitbouw van het comité voort. Op verzoek van de VVV Roermonds Belang droeg hij in september 1937 namens het comité een aantal personen
uit de verschillende Roermondse verenigingen voor, die plaats zouden moeten nemen in een op te richten Raad van Elf. Deze voordracht leidde tot de oprichting van
een Raad van Elf onder voorzitterschap van Hovens. 22
De sterke start van het Vastelaovescomité D'n Uul was voor een deel terug te
voeren op drie belangrijke pijlers van het carnavalscomité: de samenwerking van
ervaren verenigingsmensen en carnavalsorganisatoren, de VVV met haar faciliteiten
als initiatiefnemer en de veranderde houding van de lokale overheid. Zo ontving de
toenmalige burgemeester Reymer de Prins op het stadhuis en gaf blijk van zijn
belangstelling door een bezoek aan het prinsebal. 23 De eerste Prins zette meteen de
later tot traditie uitgegroeide ontvangst op het stadhuis in, waar de symbolische
machtsoverdracht plaatsvond. De in het recente verleden nog zo afwijzende houding
van de lokale overheid tegenover het carnaval bleek midden jaren dertig 180 graden
gedraaid. Personen en persoonlijke relaties speelden hierin een grote rol. Zo had
burgemeester Reymer als erevoorzitter van de VVV Roermonds Belang de activiteiten van de vereniging in de jaren dertig gevolgd. Hij kende de organisatoren en was
op de hoogte van het doel dat D'n Uul zich stelde, namelijk te komen tot een
`gepaste viering' die Roermond waardig zou zijn. Zo'n feest was geen bedreiging voor
de openbare orde, maar juist een promotie van de stad en bevorderlijk voor de
stedelijke economie. Reymer had er alle vertrouwen in, dat de organisatoren deze
doelstelling zouden bewaken. Een vierde factor, die in het gestelde vertrouwen in
D'n Uul een rol speelde, was de sociale samenstelling van het comité. In D'n Uul
waren de plaatselijke verenigingen van de gegoede burgerij vertegenwoordigd. Het
Vastelaovescomité was `het comité van de hogere stand'.
De oorlogsdreiging remde in het carnavalsseizoen van 1939/40 de uitbouw van de
carnavalsviering tijdelijk af. Kende Roermond in 1938 en 1939 nog een Prins en een
optocht, een jaar later waren zij van het carnavalstoneel verdwenen. De openbare
carnavalsviering zou tot 1946 stilliggen. In dat jaar liet D'n Uul weer van zich horen,
nu als zelfstandig carnavalsgezelschap, los van de VVV Roermonds Belang.
6.1.3 Ein Ongerein l4; de ontwikkeling van D n Uul in het naoorlogse Roermond

De positie, die het Vastelaovescomité D'n Uul in de laatste jaren vóór de Tweede
Wereldoorlog in de carnavalswereld en in de lokale samenleving innam, werkte in
belangrijke mate door in de naoorlogse ontwikkeling van deze organisatie en in de
carnavalsviering waaraan het comité vorm gaf. Ook op de onderlinge verhoudingen
tussen D'n Uul en de andere carnavalsverenigingen, die vanaf midden jaren vijftig in
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Roermond werden opgericht, drukte de vooroorlogse startsituatie van het georganiseerde carnaval een belangrijk stempel. Het Vastelaovescomité D'n Uul is de oudste
carnavalsorganisatie, die na de Tweede Wereldoorlog nog functioneert. De carnavalstraditie van Sociëteit De Flarussen, de Vereeniging De 10 Schmookers en het carnavalscomité Haaj voot bie sjtok leefde aanvankelijk voort in een aantal personen, dat in
D'n Uul actief werd. Maar D'n Uul is niet de enige vooroorlogse organisatie. Twee
maanden na de officiële oprichting van het Vastelaovescomité kwam in de arbeiderswijk Het Veld het georganiseerde carnaval tot ontwikkeling met de oprichting van
het Comité Euver de Breer (Achter de Spoorwegovergang) op 27 januari 1937. Dit
comité groeide na de oorlog uit tot de Vastelaovesvereniging De Veldjmuus. In
Uule-kringen gaat het verhaal, dat in café-restaurant Union van Dré Hovens een
aantal mensen uit Het Veld ter oren kwam dat men in de binnenstad een carnavalscomité ging oprichten. Daarop reageerde Het Veld meteen met de oprichting van
een eigen comité. Deze overlevering typeert de verhouding tussen de deftige binnenstad en de arbeiderswijk. Tot op de dag van vandaag betwisten beide verenigingen
elkaars stelling de eerste carnavalsvereniging van Roermond te zijn.
De gedeelde plaats in de Roermondse carnavalswereld van vóór 1940 was er niet
een van gelijkheid. De Prins van het Vastelaovescomité vervulde de functie van
Stadsprins. Strikt geografisch gezien was dat niet correct, want het Uule-rijk bestreek
alleen de binnenstad. Maar vóór de oorlog maakte de binnenstad het grootste en
financieel meest draagkrachtige deel van de stad uit. Daarbij wist de Prins van D'n
Uul zich in een monopoliepositie: het vooroorlogse Roermond kende slechts één
carnavalshoogheid. De Prins van D'n Uul bezocht in het carnavalsseizoen Het Veld
en werd daar als de Stadsprins door het Comité Euver de Breer ontvangen. 25 Ook uit
de route van de optocht was het verschil in posities af te leiden. Zo vond in 1939 de
opstelling van de optocht weliswaar in Het Veld plaats, maar de route liep door de
binnenstad. Het verschil in de entree-prijzen voor de bals bij Euver de Breer en bij
D'n Uul getuigde van de bestaande standsverschillen in Roermond. Betaalde men in
1940 in het Veld f0,40 per persoon en f0,60 voor een paar, bij D'n Uul was men
voor het prinsebal f1,25 per persoon kwijt en was een avondtoilet gewenst. 26 D'n
Uul plaatste zichzelf in de reeks van carnavalsorganisaties in de grotere steden, zoals
de Sociëteit Momus (na 1945 carnavalsvereniging De Tempeleers van Maastricht),
de Sociëteit Jocus (Venlo) en de Sociëteit De Marotte (Sittard), die zich na 1945 als
de stadscarnavalsverenigingen presenteerden. Maar in de `stad van de duizend standen' bleek zo'n uitzonderingspositie binnen de lokale gemeenschap in de naoorlogse
samenleving niet houdbaar.
De ontwikkeling van D'n Uul na 1945 kenmerkt zich door twee schijnbaar
tegengestelde processen. Aan de ene kant kan het carnavalsgezelschap zich in de
naoorlogse decennia niet onttrekken aan samenwerkingsverbanden met een groeiend
aantal carnavalsverenigingen in Roermond, aan de andere kant vindt een steeds
scherpere terreinafbakening plaats. Twee processen die met name de jaren vijftig en
zestig inkleuren, de interne ontwikkeling naar een goed georganiseerde vereniging
met een democratische structuur enerzijds en de verschuivende (machts)verhoudingen
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in de Roermondse carnavalswereld anderzijds, spelen zich tegen deze achtergrond af.
De plaats die D'n Uul als carnavalsvereniging vanaf de jaren zeventig inneemt op het
Roermondse carnavalstoneel, alsook de door haar geformuleerde opvattingen over
de invulling van het carnavalsspel in de bisschopstad, zijn voor een belangrijk deel
door deze processen beïnvloed.

Afbeelding 35. Standbeeld van D'n Uul voor het Cultureel
Centrum De Oranjerie alias het Uule-paleis
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HET VASTELAOVESGEZELSJAP D'N UUL, 1945-1969

In het eerste naoorlogse carnavalsseizoen poogde D'n Uul als een zelfstandig carnavalsgezelschap de carnavalsdraad weer op te pakken door de organisatie van bals en
bonte avonden. Een Prins werd uitgeroepen, Rein I (Pijls), die met een toepasselijke
lijfspreuk naar buiten trad: `Veer laeve nog ... Waem duit os get!' ( We leven nog ...
Wie doet ons wat!'). Het eerste naoorlogse nummer van de carnavalskrant van D'n
Uul verscheen onder een nieuwe kop: D'n Uul. Offisjeel Vastelaovesgezet. Zjwetskammezaol veur de Remunjse Vastelaovend. 27 De kermis stond weer op de markt en in het
Advertentieblad voor Limburg stond het feest aangekondigd als:
.`... een uitbundig verbroederingsfeest, het handvest van de vereenigde standen, een
j ubel van toon en kleur ...

. 28

Van een uitbundig verbroederingsfeest was echter nauwelijks sprake. Een optocht

trok in 1946 nog niet door de straten. Toen dit evenement in de daarop volgende
jaren weer een vast onderdeel van de viering uitmaakte, was de animo niet groot. In
een boek uit 1951 over het carnaval in Limburg stond de sfeer in Roermond in de
tweede helft van de jaren veertig als volgt omschreven:
"... het publiek liep onwennig mee en de jeugd wist helemaal niet wat er aan de hand
was. Wat zij wisten hoorden zij uit verhalen van vroeger en 1949 bood zo'n triest
beeld dat alle moeite tevergeefs bleek om stimulans te brengen onder de aanhangers
van deze folkloristische gebruiken ...". 29
Deels waren de oorlogservaringen, en met name de zichtbare sporen van de bombardementen op de stad en de evacuatie van haar inwoners in het laatste oorlogsjaar, van
invloed op de moeizame heropleving van de carnavalsviering. Maar ook de door de
oorlog ontstane discontinuïteit in de organisatie van een viering met een breed
draagvlak onder de lokale verenigingen en gesteund door de VVV, was hier debet
aan. In tegenstelling tot het vooroorlogse carnavalscomité was het naoorlogse gezelschap D'n Uul een nauwelijks georganiseerde en besloten club, bestaande uit een
Raad van Elf, een herengarde en enkele leden van de Koninklijke Harmonie, die in
het carnavalsseizoen als prinsekapel meetrokken met D'n Uul. Leden waren er niet,
dus ook geen inkomsten uit contributie. Persoonlijke liquide middelen van financieel draagkrachtige Uule en donateurs hielden het gezelschap draaiende. Daarnaast
bood de opbrengst uit de verkoop van de carnavalskrant een bescheiden financiële
ondersteuning. Volgens Jan Laugs, in de jaren vijftig verslaggever bij de Maas- en
Roerbode en in 1964 Prins van D'n Uul, waren goed voorbereide evenementen in die
jaren eerder uitzondering dan regeling:
"De `oude' Uul, ik praat nu van vóór 1950/1955, die organiseerden, deden, handelden vanuit een hele kleine clubgedachte. Die mensen werkten uit de losse pols ...". 30

De eerste 25 naoorlogse jaren kende het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul geen statuten
en huishoudelijk reglement. Wel zette het gezelschap in de carnavalskrant zijn doelstelling, namelijk de organisatie van een `goede en gepaste viering', op papier.
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"Veer seen dit verplich aan oos Limburgse en Remunjse eer",

zo stelde men in 1951. 31 Over de invulling van een goede en gepaste viering schreef
D'n Uul:
"Dees viering mót zeen:
LIMBORGS GEISTIG/

dus vol fienen humor en zónger platvloerse banaliteite.
ALGEMEIN MITGEVIERD

De Vastelaovend is ei fees van ederein, veur ederein. Veur
kienjer en grote miense van edere laeftied en edere `sjtandj'.
GOOD VEURBEREIJD

volgens euvergeërfde Limburgse geweuntes.
EI LAEVETIG FOLKLORISTIES FEES

". 32

Om deze doelstellingen te kunnen concretiseren richtte de Raad van Elf, die de kern
van het naoorlogse gezelschap uitmaakte, zich primair op de herinvoering van al v66r
1945 bestaande rituelen. De bonte avonden stonden weer op het programma in het
voorseizoen. Op de carnavalsdagen zelf namen evenementen als de bals en de ontvangst van de Prins op het stadhuis meteen weer een vaste plaats in. In 1947 kwam
daar een nieuw evenement bij, dat tot de dag van vandaag is blijven bestaan: het
`Bacchus drieve' (`Bacchus drijven'). Ook hier is sprake van de herinvoering van een
oud gebruik, dat voor het laatst in de Roermondse geschiedenis aan het eind van de
negentiende eeuw is terug te vinden. 33 Eind vorige eeuw bestond in Roermond het
gebruik om op aswoensdag Bacchus, de god van de drank, in de Roer te gooien in de
vorm van een strooien pop. Het initiatief tot deze symbolische afsluiting van de
driedaagse viering was genomen door inwoners van het stadsdeel, waarin de Stenen
Brug over de Roer ligt. Het ritueel raakte in de loop der jaren in onbruik, maar bleef
in de herinnering van een aantal mensen bestaan. Toen D'n Uul na de Tweede
Wereldoorlog de carnavalsdinsdag meer inhoud wilde geven, kwam die herinnering
bij monde van het Raad van Elf-lid Bair Lenarts naar boven. De verloren gegane
traditie werd in 1948 in ere hersteld en vindt sindsdien plaats op dinsdagmiddag. De
aswoensdag vond men niet gepast in de naoorlogse carnavalswereld, omdat de vastentijd dan al begonnen was. 34
In het interne functioneren van het Vastelaovesgezelsjap veranderde weinig tot
eind jaren zestig. Het gezelschap zelf werd in deze periode uitgebreid met een Vorst,
de herengarde maakte plaats voor een damesgarde (zie hoofdstuk 4 paragraaf 4.4) en
naast de Raad van Elf zag in 1960 een Ministerraad het licht. Een Carnavalsvorst is
met name in Midden- en Noord-Limburg geen onbekend figuur in de carnavalswereld. Zo kenden Jocus in Venlo en De Marotte in Sittard een Vorst. In 1947 werd
op initiatief van een lid van de Raad van Elf, Guus Smeets, één van de Raadsleden
van D'n Uul geïnstalleerd tot Vorst: Louis Meisters. De namen van Guus Smeets en
Louis Meisters zijn direct verbonden met de geschiedenis van D'n Uul in de jaren
vijftig. Smeets en Meisters waren beiden Uule van het eerste uur. In 1937 bekleedde
de eerste de functie van adjudant van de eerste Uule-Prins Thei I; de tweede was lid
van de in dat jaar door André Hovens samengestelde Raad van Elf. Mede door het
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gebrek aan statutair vastgelegde afspraken over de structuur en over beslissingsbevoegdheden konden de persoonlijke inzichten van enkele personen, waaronder
deze twee, een belangrijk stempel drukken op het gezelschap in deze jaren. De
gecreëerde vorste-functie was primair bedoeld ter vergroting van de uitstraling van
D'n Uul in Roermond. Meisters leverde, onder meer door de invulling die hij aan
het ambt gaf, een wezenlijke bijdrage aan de beeldvorming van het Vastelaovesgezelsjap
als een stijlvolle club. Tijdens zijn regeerperiode van 1947 tot 1960 groeide hij uit tot
een gerespecteerde en gezagafdwingende figuur in Roermond. Zijn liefde voor stijl
en decorum, de gedrevenheid waarmee hij zijn `ambt' uitoefende en de macht die hij
uitoefende als hij dat nodig vond, maakten van hem een legendarische persoon. In
1990 schetste de voorzitter van D'n Uul zijn herinnering aan Vorst Lowie als kind:
"Daar zagen we tegenop. Een statige man, grijs en met grote veren. Als kind zag je
daar tegenop. Dat was de Vorst!" 35

De centrale plaats die Vorst Lowie in het Vastelaovesgezelsjap innam, werd geschraagd door enkele gebruiken, die zijn invloed aanzienlijk vergrootten. In tegenstelling tot de Prins vond de benoeming van de Vorst plaats voor het leven. In de
continuïteit van zijn persoon gaf hij zodoende vorm aan het gezicht van het georganiseerde carnaval in de binnenstad van Roermond. De Vorst drukte ook een belangrijk stempel op de prinsekeuze. In de jaren vijftig vond de voorselectie veelal plaats
door Guus Smeets, bijgestaan door secretaris Thei Vaessen. 36 De prinsekandidaat
werd persoonlijk aan Vorst Lowie voorgeleid voor het doorslaggevende oordeel van
de Vorst. De uit het `Uule-nest' voortgekomen Prins moest goed zijn. In de keuze
van nieuwe leden van de Raad van Elf had de Vorst ook een belangrijke stem. Als
financieel draagkrachtige Vorst (in het dagelijks leven was Meisters een zelfstandig
ondernemer) gaf hij D'n Uul ook menige financiële injectie. Als het herkenbare
gezicht van D'n Uul voelde hij zich persoonlijk verantwoordelijk voor een goede en
gepaste carnavalsviering. Op die momenten waarop het Vastelaovesgezelsjap in zijn
ogen verkeerd handelde, trad Vorst Lowie op als een `absolute Vorst'. Op deze wijze
gaf Louis Meisters invulling aan zijn functie. In een waarschijnlijk in 1960 opgestelde `Grojndwèt Vastelaovesgezelsjap `d'n Uul' Remunj' bleef deze centrale plaats
van de Vorst gehandhaafd. 37
De Vorst van D'n Uul droeg de titel van Vorst van Roermond' (`Vors van
Remunj'). Zo ook de Prins van het Vastelaovesgezelsjap, wiens aanspreektitel `Prins
van Roermond' (`Prins van Remunj') was. Tot eind jaren zestig waren deze titels
geen louter papieren formuleringen. Vanaf de oprichting spiegelde D'n Uul zijn
positie aan die van de oudste carnavalsorganisaties in andere steden in Limburg. In
navolging van deze organisaties zag D'n Uul voor zichzelf in de Roermondse carnavalswereld de positie van stadscarnavalsorganisatie weggelegd. In het verlengde hiervan
vervulde de Prins van D'n Uul de rol van Stadsprins en kreeg met de instelling van
het vorste-ambt bij het Vastelaovesgezelsjap heel Roermond een Vorst. De hegemonie van D'n Uul en zijn hoogheden was aanvankelijk een geaccepteerde situatie in de
bisschopsstad. Het Comité Euver de Breer in de Roermondse arbeiderswijk Het
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Veld, dat na de oorlog overging tot de oprichting van de carnavalsvereniging De
Veldjmuus, vierde in 1947 weliswaar voor het eerst carnaval onder een eigen Prins,
maar de Prins van de binnenstad bleef de erkende Stadsprins. De Veldjmuus waren
dan ook aanwezig bij de intocht van de Uule-Prins op het station en bij zijn `machtsovername' op het stadhuis. En met de instelling van het vorstenambt kreeg Vorst
Lowie de taak om de Prins van De Veldjmuus te installeren. Deze vorstentaak werd
in de loop der jaren uitgebreid naar de Prinsen van andere wijken, die in de
Roermondse carnavalswereld een `rijk' kregen.
Midden jaren vijftig zagen twee nieuwe carnavalsverenigingen het licht: Koelbertus
en De Kaketoes. De oprichting van Koelbertus in 1954 betekende geen directe
bedreiging voor het geografisch territorium van D'n Uul. Deze carnavalsvereniging
had geen aan een wijk gebonden `rijk'. De leden zaten verspreid over de hele stad en
deelden met elkaar het (ex) mijnwerkersbestaan. De naam `Koelbertus' verwees naar
een stripfiguur in het Staatsmijnblad `Steenkool'. De carnavalsvereniging De Kaketoes
werd in 1956 opgericht in de wijk Kapel-Kemp. De naam verwijst naar de wijk (`Ka'
is Kapel en `Ke' is Kemp) en naar de wens om carnaval te vieren in de eigen wijk
('toes' is `thuis'). Om de samenwerking binnen de Roermondse carnavalswereld te
bevorderen, kozen De Kaketoes tot 1969 geen Prins. Zij erkenden de Uule-Prins als
Stadsprins. Wel benoemde de vereniging ieder jaar een president, die op enkele
terreinen een opvallende gelijkenis met de carnavalsprinsen vertoonde. Zo werd hij
geïnstalleerd door de `Vorst van Roermond', las hij een proclamatie voor en had hij
een met een Prins vergelijkbare naam. De eerste president, Jan de Wilde, werd door
Vorst Lowie geïnstalleerd als Jan I. In plaats van een prinsebal kenden De Kaketoes
een presidentebal. 38 Naast de nieuwe carnavalsverenigingen benaderde ook de lokale
overheid D'n Uul met zijn hoogheden als de vertegenwoordigers van het carnaval in
de stad.
Twee op elkaar inwerkende processen beïnvloedden in stijgende mate de eind
jaren vijftig veranderende houding tegenover D'n Uul van zowel lokale gezagdragers
als de carnavalsverenigingen in de verschillende wijken van de bisschopsstad: de
uitbreiding van de stad, waardoor het aantal wijken toenam, en de opkomende
democratiseringsbeweging, die op veel terreinen van de samenleving doorwerkte. In
de Maas en Roerbode verschenen van 6 tot en met 10 februari 1958 dertig ingezonden stukken over de positie en het functioneren van het Vastelaovesgezelsjap. De
kritiek spitste zich toe op het besloten karakter van D'n Uul: het gezelschap presenteerde zich weliswaar als dé carnavalsorganisatie van Roermond, maar feitelijk vormde
het een vertegenwoordiging van de Roermondse middenstand. Van samenwerking
was nauwelijks sprake en de carnavalsviering in de binnenstad hield met entreeprijzen vanf3 en f4,50 arbeiders buiten de deur, zo luidde de kritiek. Toen een jaar
later, in 1959, de tot dan toe zelfstandige gemeente Maasniel aan de gemeente
Roermond werd toegevoegd, kreeg de onvrede over de status van D'n Uul als `eerste
onder zijns gelijken' in de Roermondse carnavalswereld structureel vorm in de weigering van de carnavalsvereniging De Katers van Maasniel om de Prins en de Vorst
-
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van D'n Uul te erkennen boven hun eigen Prins. Tot op de dag van vandaag houden
zij de autonomie van `oos Neel' in de carnavalswereld levend.
De situatie waarin het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul zich in deze jaren van groeiende
kritiek bevond, was niet rooskleurig. De beslotenheid van de club maakte D'n Uul
slecht toegankelijk voor een breder publiek. Eind jaren vijftig bestond de Raad van
Elf nog maar uit zes leden. Vorst Lowie had als gevolg van de afwezigheid van een
goede organisatiestructuur een machtspositie kunnen innemen aan de top van de
hiërarchie. Th. Kohl memoreerde in het jubileumboek van de D'n Uul uit 1991 de
positie van zijn carnavalsvereniging als volgt:
"De eerste Uulen noemden zich `organisatiecomité van de Remunjse Vastelaovend'.
Er waren enkele mensen die de kar trokken (en uit eigen zak financierden) zoals o.a.
Dré Hovens, Louis Meisters, Guus Smeets en onder hen was een groepje van toegewijde en hardwerkende medestanders. Wel werd er elk jaar een Raad van Elf geformeerd, een Prins gekozen maar voor de rest had — na de eerste aanloopjaren — Vorst
Louis de touwtjes stevig in handen ...".39

D'n Uul riep zodoende de herinnering op aan de vooroorlogse deftige sociëteiten van
de binnenstad. In de naoorlogse samenleving, waarin samenwerking op basis van
gelijkheid een steeds grotere plaats innam, kwam het functioneren van een dergelijk
gezelschap onder zware druk te staan. Het enige terrein waarop D'n Uul, De
Veldjmuus en De Kaketoes in de jaren vijftig structureel samenwerkten, was het

Afbeelding 36. De prinsewagen van D'n Uul in de optocht (1990)
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Optochtcomité dat sinds 1954 bestond onder voorzitterschap van Ernst Cartigny,
een Uul.4° In dit comité waren in de jaren vijftig de verhoudingen duidelijk. Daarvan
getuigde onder meer de bepaling ten aanzien van de aanwezigheid van de Prinsen of
presidenten van de Roermondse carnavalsverenigingen in de optocht:
"... Uw Prins c.q. President kan gerust meegaan in de optocht, alleen mag hij niet
gekleed zijn in Prinsenpak. Dit ingevolge een overeenkomst van de Carnavals-verenigingen uit de drie stadsdelen van Roermond, waarin is bepaald dat er slechts één Prins
in vol ornaat in de optocht zal meetrekken. Aan deze bepaling zal door de Optochtcomité streng de hand worden gehouden ...'
, 41

Deze ene Prins was de Prins van D'n Uul. Ook tegen deze bepaling rees verzet. Twee
jaar later was de druk op het Optochtcomité zo groot, dat een wijziging van het
reglement plaatsvond. Sindsdien mocht iedere Prins in vol ornaat en met groot
gevolg meetrekken in de optocht. De laatste optochtwagen bleef evenwel gereserveerd voor de Prins van D'n Uul. Deze situatie bestaat tot op heden.
Aangespoord door de kritische geluiden, die in de laatste `regeringsjaren' van
Vorst Lowie de kop opstaken, besloot het Uule-gezelschap in 1959 tot een reorganisatie en verjonging van zowel het bestuur als de Raad van Elf. Geheel passend in de
sfeer van de toenmalige Uul stelden Vorst Lowie en Guus Smeets daarbij expliciet,
dat negatieve uitlatingen in de lokale pers daarin geen enkele rol hadden gespeeld:
men was zélf tot het inzicht gekomen dat een herziening nodig was en men wilde
zich aanpassen aan de nieuwe tijd. 42 Deze reorganisatie van D'n Uul bracht de
hiërarchisch gegroeide verhoudingen binnen het gezelschap in een overgangsfase.
Een jeugdige Raad van Elf werd geformeerd onder voorzitterschap van Thijs Bingen.
Maar de oude Raad van Elf bleef ook in functie, nu onder de titel van Ministerraad.
Vorst Lowie onderbouwde de verjonging van D'n Uul en het voortbestaan van een
aparte `raad van ouderen' als volgt:
"Aan een Raad van Elf worden evenwel zware eisen gesteld, zodat het gevaar bestaat
dat zij na jaren van trouwe dienst iets van hun elan gaan missen. Het getuigt daarom
van wiljs beleid jeugdige
een raad te formeren, die de fakkel straks uit onze bevende
hand kan overnemen. Waar het evenwel zaak is de jongeren te behoeden voor het
begaan van overigens vergeeflijke vergissingen, lijkt het ons nuttig de oude raad te
laten voortbestaan als een raad van ministers". 43

De personificatie van de verjonging van D'n Uul in het carnavalsseizoen 1959/60
was Prins Harrie III (Harrie Bak), een student.
De interne wijzingen in de structuur van D'n Uul beïnvloedden het bestaande
beeld van het Vastelaovesgezelsjap nauwelijks. De jaren zestig waren een dieptepunt
in zijn naoorlogse geschiedenis. Het aantal donateurs, dat vermeld stond in de
kasboeken van D'n Uul, daalde van 428 in 1963 naar 134 in 1968. 44 De discussie
over de gelijkstelling van D'n Uul aan de overige carnavalsverenigingen verbreedde
zich. En het aantal carnavalsverenigingen in Roermond groeide in dit decennium uit
tot zeven. 45 In de officiële carnavalsrituelen, zoals de intocht van de Stadsprins per
trein op het station en de `machtsoverdracht' op het stadhuis, speelde de Uule-Prins
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nog een rol als heerser over Groot-Roermond in aanwezigheid van de andere carnavalsverenigingen. Ook bleef de Vorst van D'n Uul in dit decennium de aangewezen
persoon om alle Prinsen te installeren, met uitzondering van de Prins van de VV De
Katers uit Maasniel. Maar onder de oppervlakte van het protocollaire carnavalsspel
groeide de onvrede. De door het democratiseringsproces gestimuleerde gelijkheidsgedachte stond lijnrecht tegenover de uitzonderingspositie, die de als elitair beschouwde carnavalsorganisatie van de binnenstad innam in de Roermondse carnavalswereld. De al dan niet vermeende hooghartigheid in de houding van de carnavalsorganisatie van de binnenstad raakte in deze periode een gevoelige snaar. 4 G Deze
Roermondse situatie was in de carnavalswereld des te opmerkelijker, omdat in de
andere steden van Limburg de oudste carnavalsorganisatie door de wijkgebonden
verenigingen geaccepteerd bleef als de stadsvereniging met de daaraan ontleende
rechten. Maar in Roermond leidde de spanning tussen het centrum en de periferie
tot een democratisering van de carnavalswereld.
De bezetting van bestuurs- en raadsfuncties in D'n Uul door nieuwe mensen had
niet de gewenste doorbraak tot gevolg. Een aantal Prinsen werkte in deze jaren
grensoverschrijdend, maar de machtsverhoudingen binnen de carnavalswereld werden er niet door geslecht. Ook de opvolger van Vorst Lowie, Rein Pijls, had daar
weinig invloed op. Louis Meisters was kort na de verjonging van D'n Uul in 1960
gestorven. De eerste naoorlogse Prins en Minister van Vorst Lowie, Rein Pijls, nam,
na twee jaar als regent te zijn opgetreden, in 1962 de vorstenfunctie op zich. In
tegenstelling tot zijn voorganger werkte deze Vorst door middel van overleg en
inspraak. Hoe geliefd hij was in het Uule-rijk, bleek onder meer bij zijn afscheid in
1968. D'n Uul onderscheidde hem toen met de titel `Broor van d'n Uul' (`Broer van
d'n Uul'). Deze titel was ingesteld voor de oprichter van D'n Uul Dré Hovens en
bedoeld als een eenmalig uit te reiken onderscheiding. Voor Vorst Rein werd een
uitzondering gemaakt. Zijn aftreden, dat gepaard ging met het aftreden van zijn
Ministerraad, markeerde het einde van het functioneren van D'n Uul als een gezelschap.
In de eerste twee naoorlogse decennia ontwikkelde het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul
zich tot een groepering in de Roermondse carnavalswereld, die haar handelen richtte
op een handhaving van de status quo: de ongedeelde macht in het carnavalsrijk. Met
een beroep op het verleden presenteerde het gezelschap zich als de drager van tradities uit de vooroorlogse carnavalsviering en nam de plaats in van een `establishment'factie47, waarin het behoud van door D'n Uul uitgevoerde rituelen met bijbehorend
protocol uitgroeide tot een speerpunt in de strijd. Haar besloten karakter, gecombineerd met de door de lokale overheid geaccepteerde uitzonderingspositie in de
carnavalswereld, leidde in de perceptie van veel carnavalsvierders in Roermond tot
het beeld van een elitaire standsorganisatie, die in de carnavalsviering de oude machtsverhoudingen in de stad in stand wilde houden. Eind jaren zestig was D'n Uul van
een breed opgezet carnavalscomité binnen de VVV Roermonds Belang teruggebracht tot een select gezelschap in de Roermondse binnenstad. Zowel binnen als
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buiten D'n Uul leidde deze situatie tot een heroriëntatie, die een nieuwe fase in zijn
geschiedenis inluidde.
VAN VASTELAOVESGEZELSJAP NAAR SJTADSVASTELAOVESVERENIGING D'N UUL, 1969-1990
De ontwikkeling van D'n Uul staat in de jaren zeventig en tachtig in het teken van
twee schijnbaar paradoxale ontwikkelingen. Binnen het gezelschap vindt een democratisering van de organisatiestructuur plaats, terwijl men in de alternatieve `staatsinrichting' van de carnavalswereld streeft naar een bestendiging van zijn uitzonderingspositie. Op organisatorisch terrein verklaart D'n Uul zich in toenemende mate
bereid tot samenwerking met de andere lokale carnavalsverenigingen. In de uitvoering van tradities en rituelen wordt evenwel teruggegrepen op het verleden om de
ongewenstheid van veranderingen in een aantal tradities kracht bij te zetten. In dit
verband kan gesteld worden, dat D'n Uul bijdraagt tot de musealisering van carnavalstradities in Roermond.
Het interne democratiseringsproces kreeg bij D'n Uul in 1970 concreet vorm in
de oprichting van een officiële carnavalsvereniging, die onder de naam 'Vastelaovesvereniging D'n Uul' op 27 augustus 1970 bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd.
Deze herstructurering in eigen gelederen gaf D'n Uul een democratische organisatiestructuur met een dagelijks en een algemeen bestuur, statuten, een huishoudelijk
reglement en een ledenraad. 48 Het gezicht van D'n Uul werd in de jaren zeventig
bepaald door de jongere generatie van de vereniging in de personen van Thijs Bingen
en Huub van Ool, die actief hadden bijgedragen aan de herstructurering van het
Vastelaovesgezelsjap naar een democratische vereniging. Thijs Bingen, die in de
verjongde Raad van Elf van 1959 tot 1962 de functie van voorzitter had vervuld,
nam deze plaats nu weer in. Drie jaar later nam hij de functie van Vorst van D'n Uul
op zich. Huub van Ool werd tweede penningmeester. Hij had tijdens zijn prinsschap
in 1969 de recessie in de carnavalsviering van de binnenstad aan den lijve ondervonden. De belangstelling van het Roermondse publiek en de andere verenigingen was
gering geweest tijdens de proclamatie van de nieuwe Uule-Prins. Aan het einde van
de avond was de zaal halfvol. 49 Een jaar later, in 1970, was tijdens de traditionele
intocht van de Uule-Prins op het station op carnavalszaterdag slechts een enkele
andere carnavalsvereniging aanwezig. De meeste reageerden niet op de uitnodiging
van D'n Uul. Toen in het kader van het 3X11-jarig bestaansjubileum van D'n Uul in
dit jaar een feeststoet door de straten van Roermond trok, lieten de andere verenigingen verstek gaan. 50 Huub van Ool bekleedde, na enkele jaren penningmeester van de
vereniging te zijn geweest, van 1973 tot 1985 het voorzitterschap. Hij ging de Uulegeschiedenis in als de man, die de carnavalsvereniging van de binnenstad een `open'
gezicht gaf. In het jubileumboek van D'n Uul uit 1992 wordt zijn carnavalscarrière
beschreven onder de kop `Huub van Ool bracht Roermondse Vastelaovend terug
naar het volk'. 51 Gesteund door een goed functionerend dagelijks bestuur en een
gemotiveerde ledenraad bloeide de vereniging onder voorzitter Van Ool. Het ledental steeg van 275 in het seizoen 1976/77 tot 590 in 1987. 52
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Kritiek op D'n Uul bleef bestaan. Huub van Ool verklaarde dat uit de historisch
gegroeide beeldvorming. In de jaren vijftig was het Vastelaovesgezelsjap vrij elitair
geweest
"en daar zetten de andere verenigingen zich nog steeds tegen af,
merkte hij bij zijn aftreden in 1985 op. 53 De veranderde manier waarop met kritische
geluiden in de jaren zeventig werd omgegaan, bleek onder andere uit de prinsekeuzes
van D'n Uul in 1976 en 1979. Beide kandidaten waren vóór de aanvaarding van hun
prinsschap actief in respectievelijk de Sjabbeklup en de Stichting `Klaats Achteraf,
die zich afzetten tegen de als elitair geziene Uul. Dat het prinsschap geaccepteerd
werd door actieve leden van deze `protestbewegingen' geeft aan, dat de carnavalsvereniging van de binnnenstad naast kritiek ook respect en aanzien te beurt viel.
Prins van D'n Uul zijn was een, weliswaar tijdelijke, verhoging van de maatschappelijke status op lokaal niveau. In 1990 analyseerde de voorzitter van D'n Uul deze
paradoxale houding tegenover zijn vereniging als volgt:
"Dat is ook een beetje het opboksen tegen datgene wat ze niet kunnen bereiken en wel
graag zouden willen, waar ze tegenop zien. Je bokst altijd op tegen wat boven je staat
', 54

De veranderende houding van de carnavalsvereniging van de binnenstad uitte zich
ook in de contacten met de andere verenigingen op organisatorisch-bestuurlijk niveau. De grenzen die aan deze samenwerking werden gesteld, lagen daar waar de
samenwerking werd omgezet in gezamenlijk en basis op gelijkheid uitvoeren van
voorheen door D'n Uul geclaimde rituelen. Slechts één maal in de geschiedenis van
D'n Uul was een individu in staat deze grenzen tijdelijk te verleggen. Deze persoon
was Jo Hansen, een Roermondenaar die sinds begin jaren vijftig betrokken was bij
het gezelschap D'n Uul. Onder Vorst Lowie en Vorst Rein had hij zitting gehad in
de Ministerraad. Op provinciaal niveau was hij onder meer bekend door zijn functies
als manjefieke rector van de Narrenuniversiteit en voorzitter van de sectie Volkscultuur van de Culturele Raad. Toen Vorst Rein in 1968 wegens gezondheidsredenen
aftrad, werd Hansen benaderd voor het ambt van `Vorst van Roermond'. Hansen,
die een groot voorstander was van eenheid in de Roermondse carnavalswereld, aanvaardde het ambt, maar uitte expliciet de wens, dat alle carnavalsverenigingen in
Roermond betrokken zouden worden bij het functioneren van de Vorst. Daartoe
stelde hij tijdens zijn ambtsperiode een Vorstenraad in, die moest fungeren als
overlegorgaan van de verschillende verenigingen. Op het moment dat de Vorstenraad in het leven werd geroepen, kende alleen D'n Uul een dergelijke hoogwaardigheidsbekleder. Hansen promoveerde door de instelling van de raad de voorzitters van
alle Roermondse carnavalsverenigingen tot Vorst. Zijn eigen titel wijzigde hij in
Grootvorst. In die hoedanigheid zat hij de Vorstenraad voor. Via de Vorstenraad
kwamen voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis van het georganiseerde carnaval
in Roermond de voorzitters van de carnavalsverenigingen in een regelmatig overleg
bijeen.
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De instelling van de functie van Grootvorst en een Vorstenraad had directe
consequenties voor de Vastelaovesvereniging D'n Uul. Als zichtbaar teken van instemming met `de federatieve gedachte van Groot-Vastelaoves-vierend Remunj' en
erkenning van de Grootvorst hief D'n Uul het eigen vorsteninstituut op. Ook was de
carnavalsvereniging bereid haar claim op de officiële installatie-ceremonie op het
stadhuis te laten vallen. Wel vond ze, dat dan geen enkele Prins op het stadhuis de
`macht' over zijn `carnavalsrijk' moest krijgen en dat alleen
"de vors van Groot-Remunj door de sjtedelikke euverheid ontvange waerd en mit
vastelaoves-mandaat waerd begiftigd.""
Ook vond de carnavalsvereniging van de binnenstad het vanzelfsprekend dat de
Prins van D'n Uul, als vertegenwoordiger van het stadscentrum en als oudste carnavals-

organisatie van Roermond, de Vorst op het stadhuis als enige toesprak namens alle
Prinsen van Groot-Roermond. Burgemeester M. Custers, die in zijn tweede carnavalsseizoen als burgemeester in 1970 alle carnavalsverenigingen in Roermond uitnodigde op het stadhuis, verleende D'n Uul de eerste vier jaar nog het alleenspreekrecht. Vanaf 1975 kwam aan dat privilege een eind. De Vorstenraad, die de organisatie van de officiële ontvangst op het stadhuis op carnavalszaterdag van D'n Uul had
overgenomen, besloot in 1971, dat de prinsekapel van D'n Uul niet meer als enige
kapel de gehele muzikale omlijsting tijdens de ontvangst mocht verzorgen. Een
ontwikkeling naar volledige gelijkstelling van alle carnavalsverenigingen in Roermond
ingezet.
ngezet.
Hoe bepalend de persoon Jo Hansen was voor de formele acceptatie van het
vernieuwde ritueel van de traditionele ontvangst op het stadhuis, van de Vorstenraad
en van het ambt van Grootvorst, bleek direct na zijn aftreden in 1973. Een maand
nadat Hansen aftrad, maakte de VV D'n Uul bekend, dat ze haar voorzitter Thijs
Bingen had benoemd tot Vorst en dat de vereniging geen nieuwe Grootvorst boven
Vorst Thijs zou erkennen. D'n Uul vond dat, volgens de traditie, de Vorst van D'n
Uul Vorst van Groot-Roermond was. Huub van Ool, die de voorzittershamer van
Thijs Bingen overnam na diens installatie tot Vorst, merkte op de algemene ledenvergadering van de vereniging op, dat D'n Uul vóór samenwerking met de andere
carnavalsverenigingen was, maar dat de nieuwe voorzitter van de Vorstenraad de titel
van Grootvorst niet mocht dragen. 56 Onder druk van burgemeester Custers, die
weigerde om te handelen buiten de Vorstenraad met een Grootvorst, besloot D'n
Uul een neutrale kandidaat te accepteren als Grootvorst, Bair Cox, een gemeenteraadslid met diverse functies in het verenigingsleven, waaronder het lidmaatschap van de
carnavalsvereniging De Kaketoes. 57
Deze compromis-Grootvorst kon het diepgewortelde streven van D'n Uul naar
herstel van de traditionele machtsverhoudingen binnen de carnavalswereld van vóór
1970 in Roermond niet wegnemen. In 1976 rebelleerde de vereniging publiekelijk
tegen wat zij beschouwde als een steeds verdergaande afbrokkeling van haar
geprivilegieerde positie en de uitholling van de traditionele ceremonie van de `machts-
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overdracht'. Vorst Thijs nam op het stadhuis het recht om in het openbaar te
spreken met de woorden:
"Ik heb de Vorstenraad niet nodig om hier te spreken. Dat regel ik wel met de
burgemeester zelf. "58

Een reactie bleef niet uit. De Vorstenraad liet D'n Uul schriftelijk weten zich te
hebben gestoord aan het optreden van Vorst Thijs op het stadhuis alsook aan het
onrustige gedrag van D'n Uul tijdens de terugontvangst van B & W door de Vorstenraad. D'n Uul reageerde met de mededeling, dat ze uit de Vorstenraad stapte en zich
verder niet gebonden achtte aan afspraken. 59 Toen Bair Cox een jaar later aftrad,
kwam een einde aan de korte traditie van Grootvorsten in de bisschopsstad.
Met het verdwijnen van de Grootvorst uit de carnavalswereld kwam ook een
einde aan een poging tot samenwerking door middel van de creatie van een nieuw
overkoepelend carnavalsambt aan de top van de carnavalshiërarchie van Vorsten,
Prinsen en onderdanen van de verschillende verenigingen. Een terugkeer naar de
situatie van vóór 1970, waarin de Vorst van D'n Uul de zaken van Groot-Roermond
behartigde, was midden jaren zeventig ook onmogelijk worden. Achter de schermen
werkten na het aftreden van Bair Cox als Grootvorst vertegenwoordigers van een
aantal carnavalsverenigingen aan een samenwerkingsstructuur, waarbinnen de prinselijke en vorstelijke waardigheden per vereniging behouden konden blijven. Onder
hen bevond zich ook Huub van Ool van D'n Uu1. 60 Dit resulteerde in het `Samenwerkingsorgaan van de Remunjse Vastelaovend': een bestuurlijk orgaan, waarin vertegenwoordigers van alle verenigingen als gelijkwaardige partners de carnavalszaken die de
hele stad betroffen, zouden regelen. Het voorzitterschap zou jaarlijks rouleren. Na de
oprichting namen ook De Katers van Maasniel en de in 1975 opgerichte carnavalsvereniging De Donderbol een plaats in dit orgaan in. Onder voorzitter Frans van Eldijk,
die in tegenstelling tot de afspraak van het roulerend voorzitterschap tot 1991 als
voorzitter functioneerde, ging dit samenwerkingsverband de jaren tachtig in. Toen
het `Samenwerkingsorgaan van de Remunjse Vastelaovend' op 20 november 1982 in
het kader van het 750-jarig bestaan van de stad Roermond een interstedelijk carnavalstreffen organiseerde in samenwerking met de `Stichting 750 jaar stad', gaven alle
carnavalsverenigingen hun medewerking aan deze bonte avond. 61
De onvrede over de `gedegradeerde' positie van haar Prins als één onder zijns
gelijken bleef bij de Vastelaovesvereniging D'n Uul bestaan. De carnavalswereld,
waarin alle vierders `ein ongerein' behoren te zijn, verloor volgens de vereniging met
de teloorgang van de Prins van D'n Uul als de Prins van Roermond een bindend
element in de carnavalsviering. Roermond presenteerde zich aan de carnavalswereld
als een opgedeelde stad, waarin de identificatie met de diverse wijken de Roermondse
identiteit volledig overschaduwde. In de jaren tachtig leidde het spanningsveld waarbinnen de relatie tussen D'n Uul en de andere carnavalsverenigingen vorm had
gekregen, tot een paradoxale situatie: in een tijd waarin de Vastelaovesvereniging in
de stedelijke ceremoniën haar voorheen geprivilegieerde positie verloren had, noemde
D'n Uul haar Prinsen voor het eerst expliciet Stadsprins en op het nieuwe briefpapier
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werd de naam `Vastelaovesvereniging' vervangen door `Sjtadsvastelaovesvereniging'.
Hiermee gaf de \TV D'n Uul uiting aan haar streven naar één representatieve carnavalsvereniging in het Roermondse carnavalsspel. Met een scheef oog kijkend naar het
protocollaire spektakel van de `machtsoverdracht' aan de Stadsprins van De Tempeleers
op het stadhuis in Maastricht, typeerde ze dit kernritueel in de viering van haar eigen
stad, waar alle Prinsen op het stadhuis verschenen, als een uitgeholde en rommelige
ceremonie. Het carnavalsspel van D'n Uul, dat sinds de jaren zeventig in stijgende
mate gekenmerkt wordt door stijl en protocollaire discipline, paste niet in deze
opzet. De doorvoering van de democratisering in de carnavalsrituelen zelf betekende
voor D'n Uul een aantasting van haar opvattingen over een goede carnavalsviering.
Eind jaren tachtig gaf ze te kennen niet langer bereid te zijn om aan een dergelijke
invulling van een zo belangrijk ritueel in de carnavalswereld mee te werken. In het
carnavalsseizoen 1988/89 stapte D'n Uul uit het Samenwerkingsorgaan, dat zij als de
organisator van de `machtsoverdracht' op het stadhuis verantwoordelijk achtte voor
de invulling van dit ritueel. De Prins van D'n Uul verscheen dat jaar voor het eerst
niet meer op het stadhuis op carnavalszaterdag.

Afbeelding 37. Na de sleuteloverdracht op het stadhuis in 1993 trokken de Prinsen
van de Roermondse carnavalsverenigingen met hun gevolg naar de Rattentoren,
waar de sleutel van de stad door de Jeugdprinsen van D'n Uul en De
Veldjmuus werd gedeponeerd tot aswoensdag
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Toen in 1992/93 een nieuwe burgemeester op het gemeentehuis was aangetreden,
H. Kaiser, die alle carnavalsverenigingen persoonlijk uitnodigde voor de machtsoverdracht, besloot het algemeen bestuur van D'n Uul uit respect voor de burgervader te
verschijnen, want:
"Es de Burgemeister oetneudig, mós ze dao haer gaon ...'

.

62

Vorst Naad van D'n Uul formuleerde dit jaar nog eens de visie van de vereniging op
de zogenoemde `stadhuiskwestie', waarin het traditie-element de boventoon voerde:
"De machseuverdrag is 't moment in 't jaor det de burgers, in de persone van de
vastelaovesvereniginge, de autoriteit op ein sjpeelse meneer de sjpeegel kinne veurhaaje.
D'n Uul is van meining det in de loup der jaore dees euverdrag verwaterd is en det van
de oorsjpronkelikke opzat weinig meer te merke is. Daobiej is d'n Uul van meining
det haore Prins, es Prins van de aajdste en Sjtadsvastelaovesvereniging, het sjpraekrech
haet. D'n Uul is oeteindelik de vereniging die in 1937 es eerste op 't sjtadhoes waerde
óntvange ...", 63

In de alternatieve `staatsinrichting' van de carnavalswereld is voor de VV D'n Uul
het behoud van de traditionele verschijningsvorm en de verhoudingen in de kernrituelen van de viering een prioriteit van de eerste orde gebleven. Hoe complex de
verhouding tussen de twee processen van enerzijds interne democratisering van de
organisatie en anderzijds conservering van de traditionele carnavalsverhoudingen is,
ervoer de vereniging zelf in 1979, toen beide werelden botsten met een voor de hele
vereniging voelbare consequentie: Vorst Thijs trad af als Vorst na een hoog opgelopen conflict met het bestuur. In dit conflict, dat de Uule-geschiedenis inging als de
Vorstenkwestie', stonden ironisch genoeg de twee vernieuwingsgezinde mannen,
Huub van Ool als voorzitter en Thijs Bingen als Vorst, tegenover elkaar. De Vorstenkwestie is illustratief voor het spanningsveld tussen creatieve, spontane en ludieke
initiatieven ter vergroting van de uitstraling van D'n Uul in het carnavalsspel en
bestuurlijke reglementen als bescherming tegen eenzijdig genomen besluiten zonder
draagvlak in de vereniging. Het onderwerp van de `kwestie' was het initiatief van
Vorst Thijs Bingen om een `vorstenhuis' in te richten door middel van de instelling
van een escorte van kadetten, die zou moeten functioneren naast de Raad van Elf. De
kadetten zouden een puur representatieve functie krijgen. Toen in het carnavalsseizoen 1978/79 een groep van prominente mannen uit D'n Uul én de Roermondse
gemeenschap geïnstalleerd werd tot de `Kadetten van de Vorst' zonder dat de ledenraad hier enige invloed op had kunnen uitoefenen, groeide het vorstenhuisinitiatief
uit tot een bestuurlijk conflict, dat leidde tot de abdicatie van Vorst Thijs. 64 Voor de
vereniging was de Vorstenkwestie daarmee niet ten einde. Op schriftelijk verzoek
van 46 leden schreef het bestuur een buitengewone algemene ledenvergadering uit
op 18 december 1979 met als agendapunt: het Vorstenhuis. Op deze druk bezochte
vergadering vond een emotionele discussie plaats, waarin in grote lijnen twee meningen tegenover elkaar stonden. Aan de ene kant stonden de mensen die met het
bestuur de mening deelden dat de Vorst, net als alle andere commissies en functiona-
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rissen van een democratische vereniging als D'n Uul, niet zonder medeweten van het
bestuur naar buiten mocht treden. Daar tegenover stond de opvatting dat de Vorst
boven de vereniging stond, dat de Vorst D'n Uul zélf was, het bindmiddel van de
vereniging. In die hoedanigheid behoorde hij de ruimte te krijgen tot initiatieven,
anders:
"... kint 't sjpeel neet meer gesjpeeld waere, dan mot de Vors veur alle luudieke dinger
die hae wilt doon toesjtumming vraoge".G 5

Afbeelding 38. Vorst Naad na de sleuteloverdracht op het
stadhuis op de kermis op de markt (1993)
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Van de Vorst met zijn `vorstenhuis' ging een bedreiging uit voor de ledenraad en met
name voor de Raad van Elf, die tot 1988 ieder jaar uit dit bestuursorgaan werd
samengesteld. De Vorst, die de vereniging representeerde, stond centraal tijdens de
protocollaire ceremonie. Hij hield de toespraken, installeerde de Prins en reikte de
hoogste onderscheidingen uit. Alle officiële handelingen van D'n Uul vonden, volgens de regels van het carnavalsspel, in zijn naam plaats. Hij was, sinds het bestaan
van de vereniging in 1970, aangesteld voor elf jaar. Meer dan de Prins van één
carnavalsseizoen was hij daardoor het herkenbare gezicht van de Vastelaovesvereniging.
Een Vorst die zich in zijn publieke optreden omringde door een vaste groep van
kadetien, riep het beeld op van een `schaduwkabinet' naast de voorzitter en de Raad
van Elf. Dit `schaduwkabinet' had weliswaar geen bestuurlijke macht, maar ook geen
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Pas na een vorstloze periode van elf jaar koos het
algemeen bestuur in 1990 een nieuwe Vorst in de persoon van voorzitter René
(Naad) Imkamp. Hij vervult sindsdien een dubbelfunctie in de vereniging. Vóór zijn
installatie was in een nieuw Huishoudelijk Reglement de positie van de Vorst in de
vereniging strikter afgebakend. Hij maakt tegenwoordig deel uit van het dagelijks
bestuur. Hierdoor is een eind gekomen aan de paradoxale situatie, dat de Vorst in de
carnavalswereld de hoofdrol speelt, maar in de organisatie geen bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Een tweede wijziging betreft zijn ambtstermijn, die van elf
jaar is teruggebracht naar drie, de termijn die voor alle functies in de vereniging
geldt.
De scheiding, die de Vastelaovesvereniging D'n Uul sinds haar bestaan als vereniging
aanbrengt in de hiërarchisch opgebouwde carnavalswereld enerzijds en de democratische gestructureerde vereniging anderzijds, is tot op heden voor de andere carnavalsverenigingen in Roermond moeilijk te verteren. D'n Uul stelt zich op het standpunt,
dat de historisch gegroeide gebruiken en verhoudingen in stand moeten worden
gehouden. Zij wordt in deze stellingname gesterkt door een groeiend draagvlak op
provinciaal niveau voor de profilering van het (traditionele) Limburgse carnaval als
onderdeel van het Limburgs cultuurgoed. In een verwijzing naar de activiteiten van
De Flarussen en De Schmookers in de negentiende en begin twintigste eeuw in de
binnenstad krijgt de \TV D'n Uul haar historische onderbouwing. Zij eist het erfrecht van het traditionele carnaval in de bisschopsstad op, onderstreept door de
overname van oude rituelen als het `Bacchus drieve' en de carnavalskrant van De
Schmookers. Het verleden wordt in dezen gebruikt als een legitimatie van de positie
van de carnavalsvereniging van de binnenstad in het heden: D'n Uul is de oudste
carnavalsvereniging, die de tradities van de Roermondse carnavalsviering levend
houdt. Daarmee eist de vereniging een plaats op in de lokale identiteit van het
Roermond van nu.
De verenigingsgeschiedenis met haar perikelen voltrekt zich voor het merendeel
van de carnavalsvierders in de binnenstad achter de schermen van de viering. De
carnavalsvereniging wordt primair beoordeeld op de evenementen die ze aanbiedt en
op de sfeer die daar gecreëerd wordt. Alvorens over te gaan tot een presentatie van
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het in het carnavalsseizoen bestaande Uule-rijk met zijn carnavalsrituelen, wordt in
onderstaande paragraaf een korte schets gegeven van de huidige opbouw van de
carnavalsvereniging.
6.1.4 De veren igi ngsstru ctu u r

Vanaf 1970 functioneert de VV D'n Uul als een vereniging met leden en een
democratische structuur. In 1993 had de vereniging 720 leden. Het merendeel
bestaat uit `papieren leden', mensen die jaarlijks contributie betalen voor hun lidmaatschap. Tegenover de betaling van contributie, waaraan een ondergrens wordt
gesteld die in het carnavalsseizoen 1992/93 f22 bedroeg, staan enkele voordelen.
Leden van D'n Uul hebben gratis toegang tot de prinseproclamatie, die in de binnenstad van Roermond wordt aangekondigd als de Nach van de Nuuje Prins'
(`Nacht van de Nieuwe Prins'). Zij kunnen kaartjes voor de bonte avond en de
kindermiddag kopen in de voorverkoop en op de algemene ledenvergadering hebben
zij stemrecht. Met name een geslaagde bonte avond is direct van invloed op de
aanmelding van nieuwe leden in het volgende carnavalsseizoen. De `papieren leden'
vervullen voor de vereniging dezelfde functie als de donateurs in de decennia vóór
1970. Daarnaast kent de vereniging ereleden en buitengewone leden. Mensen die
men wil eren voor respectievelijk buitengewone verdiensten en actieve medewerking
aan carnavalsactiviteiten, kunnen deze status verwerven op voordracht van het dagelijks bestuur en gesanctioneerd door het algemeen bestuur. Buitengewone leden
hebben geen stemrecht, maar adviesrecht.
Het bestuur van de vereniging is in handen van minimaal 22 en maximaal 45
personen, die zitting hebben in het algemeen bestuur. Uit hun midden wordt het
dagelijks bestuur gekozen, dat begin jaren negentig uit 9 personen bestaat.
Dagelijks Bestuur <

waarin o.a. de vorst
/\

de voorzitter
kiest uit zijn midden
kiest <

Algemeen Bestuur
(22-44 personen)

> benoemt -> commissies* > organiseren
evenementen
(AB leden
en toegevoegde leden)

kiest
kiest <

Algemene Ledenvergadering —> benoemt
(alle betalende leden)

> Financiële commissie

* onder andere: Commissie Prinsekeuze, Commissie Raad van Elf, Commissie Pers en Propaganda, Struktuurommissie, Technische Commissie, Commissie 11 e van de 11 e, Commissie
Nach van de Nuuje Prins, Commissie bonte avonden, Commissie financiële acties, Commissie Damesgarde, Commissie Prinsekapel, Commissie Jeugdgarde, Commissie kindermiddagen.
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Het dagelijks bestuur, dat (niet principieel maar feitelijk) uitsluitend uit mannen
bestaat, houdt zich bezig met de doorlopende organisatorische werkzaamheden.
Daartoe komen de leden één keer per week bijeen. De voorzitter van het dagelijks
bestuur, die rechtstreeks gekozen wordt door de algemene ledenvergadering, is de
voorzitter van de vereniging. De Vorst oefent zijn functie, in navolging van het
nieuwe Huishoudelijk Reglement, uit binnen het dagelijks bestuur (vroeger was hij
lid van het algemeen bestuur). Alle leden van het dagelijks bestuur hebben een aantal
commissies in hun portefeuille en fungeren zodoende als contactpersoon tussen de
commissies en het dagelijks bestuur.
Alle leden van het algemeen bestuur zijn actief in een of meerdere commissies
waar zij, samen met leden die geen bestuursfunctie hebben (de zogenoemde toegevoegde leden, die geen stemrecht hebben), verantwoordelijk zijn voor één aspect van
de carnavalsviering. Vóór 1970 kende het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul ook al enkele commissies, die actief waren op deelterreinen. Zo functioneerden midden jaren
vijftig drie commissies: de Commissie Regie Bonte Avonden, de Commissie Uniformen voor de Prinsekapel en de Commissie voor de krant." Sinds 1970 groeide het
aantal commissies. Naast permanente commissies kent de vereniging ook commissies die ieder jaar opnieuw worden ingesteld en een beperkte taak hebben, zoals
bijvoorbeeld een commissie die de jaarlijkse loterij organiseert en een die de contacten met de stadsschouwburg (het Uule-paleis in het carnavalsseizoen) onderhoudt.
In het jubileumboek van D'n Uul uit 1991 wordt melding gemaakt van een totaal
van 25 commissies.' De permanente commissies zijn het hele jaar actief. Tot aan de
algemene ledenvergadering in juni is het onderwerp van de vergaderingen de afwikkeling van het voorbije seizoen. Als men na de ledenvergadering de definitieve
samenstelling van het algemeen bestuur kent, kan de formele benoeming van mensen in de commissies plaatsvinden en vervolgens start de organisatie van het aankomende seizoen. In de praktijk functioneren dezelfde mensen meerdere jaren in een
commissie, met name om een continuïteit te waarborgen. De Commissie Raad van
Elf is in 1988 in het leven geroepen. Voorheen had D'n Uul geen vaste bezetting van
de Raad. Mannen uit het algemeen bestuur wisselden elkaar af, zodat ze niet bij elk
evenement hoefden aan te treden. De huidige commissie bestaat uit 18/20 mannen,
die uit hun midden Raadsleden aanwijzen. Aan het zitting nemen in deze commissie
zijn twee voorwaarden verbonden: men moet lid zijn van het algemeen bestuur (er
zitten dus geen `toegevoegde leden' in deze commissie) en sinds 1989 is het dragen
van een rokkostuum verplicht.
Sinds het bestaan van het algemeen bestuur (in het verleden de ledenraad genoemd) hebben enkele vrouwen zitting in dit orgaan. Vrouwelijke leden van het
algemeen bestuur worden formeel niet uitgesloten van de functie van Raadslid. De
desinteresse van vrouwen, gedeeltelijk een gevolg van het gewoontegebruik, houdt
vooralsnog de monopoliepositie van mannen in de Raad van Elf in stand. Een lid van
het dagelijks bestuur stelde:
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"... Dan zul je toch eerst vrouwen zelf zo gek moeten zien te krijgen dat ze op de een of
andere manier geuniformeerd meelopen ..."
. 68

Een vrouw die al 33 jaar actief is binnen D'n Uul, Stella Bergh, merkte over de
mogelijke aanwezigheid van vrouwen in de Commissie Raad van Elf op:
"Ik denk dat het een uniform geheel is, een Raad van Elf. Dus ook allemaal in de frak.
En een vrouw daarbij, nee, dat zie ik niet zitten ...". 69
En vanuit de jongere generatie vrouwen zijn soortgelijke geluiden hoorbaar:
"Een Raad van Elf, dat moeten mannen zijn. Een Prins, dat moet gewoon een man
zijn. Dat vind ik ook gek uitzien, een vrouw daartussen. Ik vind dat die maar wat
anders moeten gaan doen. Die moeten maar lol maken op hun eigen manier en hun
man even loslaten. "70

De aanwezigheid van vrouwen in het algemeen bestuur houdt direct verband met de
nauwe verwevenheid tussen het algemeen bestuur en de uitvoerende commissies. De
vrouwelijke bestuursleden zijn actief op het terrein van de Commissie Damesgarde,
de Commissie Jeugdgarde en de Commissie Pers en Propaganda. Parallel aan het
proces dat zich in de hele georganiseerde carnavalswereld in Limburg voltrok, betrokken meisjes en vrouwen vanaf de jaren vijftig posities binnen D'n Uul, die veelal
primair gericht waren op activiteiten met betrekking tot het kindercarnaval en de
dans. In het eerste naoorlogse decennium functioneerden binnen D'n Uul een Jeugdprins met zijn adjudanten, een jeugd- of kindergarde en een damesgarde. De kindergarde, die in de jaren vijftig uit jongens bestond, wordt sinds de jaren zestig in
navolging van de vervanging van de herengarde door een damesgarde door meisjes
bezet. De leeftijd varieert van vijf tot elf jaar. De leiding was en is in handen van
vrouwen. Voor de oudere meisjes vanaf zestien jaar bestaat sinds 1950 de mogelijkheid om toe te treden tot de damesgarde.
Tot in de jaren zestig gold voor toetreding tot de damesgarde het criterium van de
ongehuwde burgerlijke staat. Ondanks het feit dat die regel al lang is afgeschaft, leeft
in de perceptie van enkele deelnemende vrouwen deze regel nog voort. Stella Bergh,
een vrouw die begin jaren zeventig lid was van de damesgarde en uit de garde stapte
toen ze trouwde, merkte hierover op:
"Er zijn ook tijden geweest dat we getrouwde vrouwen bij de damesgarde hadden,
maar dan vind ik het geen damesgarde meer. Dan kunnen wij momenteel ook allemaal zo'n pakje aantrekken en hoppa!"

En Carla Rutten, die de groep in 1991 verliet omdat ze zich als twintigjarige te oud
voelde, stelde:
"Ik vind, dat een getrouwde vrouw niet meer bij de damesgarde behoort te zijn. Er is
geen leeftijd aan cle deelname verbonden, zo van: als je 21 bent moet je stoppen. Dat
moet je zélf aanvoelen. Er zijn vrouwen bij geweest, die hadden kinderen en zaten in
de damesgarde! Ik zie dat niet zitten." 71

Carnaval bij de Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul in Roermond

213

In de geïnternaliseerde beeldvorming rondom de leden van de damesgarde, zoals
deze naar voren komt in beide citaten, staan fysieke jeugdigheid en ongebondenheid
centraal. Dat behoren de dames uit te stralen. Het beeld van een gehuwde vrouw of
een twintiger correspondeert daar absoluut niet mee.
Op de grens van de geïnstitutionaliseerde kaders van D'n Uul treft men meer
vrouwen aan. Zij zijn actief in de uitvoerende commissies en leveren actieve bijdragen aan de liedjesavonden en bonte avonden. Daarnaast ontstonden in de jaren
zeventig twee informele groepsverbanden, waar de partners van Uule-functionarissen de kern van uitmaakten: de Uulemaedjes en de Batterbende. De eerste groep was
een creatie van twee mannen, Hans Cremers en Pierre Huyskens, die eind jaren
zestig het idee lanceerden om partners van Uule-organisatoren als artiesten te laten
optreden op de bonte avonden. De Uulemaedjes verleenden als groep jarenlang een
bijdrage aan deze avonden. De Batterbende, die in 1973 door een vrouw werd
opgericht, Rietje Hamers (echtgenote van de Uule-Prins Thei III Hamers in 1974),
kan getypeerd worden als een `zaai hermenieke' (een carnavalsharmonie) . De
bemensing bestaat voornamelijk uit vrouwen en kinderen van actieve Uule-mannen
die, gewapend met slaginstrumenten, van zich lieten horen in de café's en in de
optocht. Waarschijnlijk is de Batterbende in 1993 als gelegenheidsgezelschap voor
het laatst uitgetrokken. De vergrijzing speelt hierin een doorslaggevende ro1. 72
6.2

Carnavalsrituelen in het Uule-rijk

6.2.1 Het voorseizoen
Zoals iedere carnavalsvereniging functioneert de S j tadsvastelaovesvereniging D'n Uul
op twee niveaus: het verenigingsniveau en het niveau van de carnavalswereld. De
werkzaamheden in verenigingsverband staan in dienst van de inrichting van het
Uule-rijk, dat bestaat van elf november tot aswoensdag. De personele invulling van
belangrijke carnavalsambten als die van Vorst, Prins en Raadsleden wordt verzorgd
en de nodige evenementen voor de jaarlijkse herleving van het `carnavalsrijk', met
een eigen Prins, een regering, een lied en een krant, worden voorbereid. D'n Uul
presenteert zich in de carnavalswereld met een vaste groep, die `het uittrekkende
gezelschap' wordt genoemd, bestaande uit de Vorst met zijn adjudanten, de Prins en
de Jeugdprins met hun adjudanten, de Raad van Elf, de dames- en kindergarde en de
prinsekapel. Zij vormen de officiële vertegenwoordiging van de vereniging in de
carnavalswereld. In het Uule-rijk verschijnt éénmaal per jaar de carnavalskrant
Zjwetskammezaol. De uitgave vindt plaats na de prinseproclamatie, waardoor de
carnavalsvierders in de krant kennis kunnen maken met de nieuwe Prins en zijn
regels voor de viering tijdens de carnavalsdagen, zoals die zijn vastgelegd in zijn
proclamatie. 73
De interactie tussen de verenigingswerkzaamheden en de carnavalsactiviteiten
komt duidelijk naar voren in de uitreiking van de onderscheidingen in het carnavalsseizoen. D'n Uul maakt gebruik van onderscheidingen en eretitels om mensen te
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danken voor hun verdiensten voor het Roermondse carnaval in het algemeen en voor
de vereniging in het bijzonder. De erkenning voor het vele vrijwilligerswerk krijgt
gestalte in de mogelijkheid tot `promotie' binnen de carnavalswereld. Ook al heeft
het decoratiestelsel van D'n Uul volgens eigen zeggen een tweeledig doel, een persiflage op de burgerlijke onderscheidingen en dankbetoon 74, het betuigen van dank
heeft in de praktijk de overhand. De persiflage krijgt vorm in de opvallende gelijkenis van het decoratiestelsel met de opbouw van de Orden van Oranje Nassau en de
Nederlandse Leeuw: het Kruis van Verdiensten, Ridder van D'n Uul, Officier van
D'n Uul en Grootmeester van D'n Uul (voor mannen), Eredame (voor vrouwen).
Maar uit de nabootsing spreekt niet zo zeer een bespotting, doch een overtreffen van
de nationale onderscheidingen in de fraaie uitvoeringen van de Uule-medailles. En
in de functie zijn ze identiek aan de wijze waarop in de samenleving van onderscheidingen gebruik wordt gemaakt. Men hoeft geen lid van de vereniging te zijn om in
aanmerking te komen voor een van deze onderscheidingen. Maar er bestaat wel een
verschil tussen actieve leden binnen de vereniging, zoals leden van het algemeen
bestuur en leden van de prinsekapel en de damesgarde, en de overige kandidaatgedecoreerden. Actieve leden krijgen vrijwel automatisch na twee jaar het Kruis van
Verdiensten, na vijf jaar worden zij Ridder, na acht jaar Officier en na elf jaar zijn ze
Grootmeester. Voor de tweede groep mensen geldt dit automatisme niet. Zij kunnen
wel alle rangen van de `decoratie-carrière' doorlopen, maar dit gebeurt niet binnen
een vaststaande termijn.
De ex-Prinsen van D'n Uul nemen een aparte plaats in de carnavaleske `medailleregen' in. De Prinsen werden tot 1960 na hun aftreden automatisch Grootmeester.
Toen Vorst Lowie in dit jaar stierf, wijzigde de vereniging dit gebruik. Een aparte
decoratie werd in het leven geroepen als postuum eerbetoon aan de eerste Vorst van
D'n Uul: Commandeur in de Orde van Vorst Lowie. Aan alle Prinsen wordt sinds
1960 na hun abdicatie het commandeurschap verleend. Ex-Prinsen die in aanmerking komen voor een reguliere onderscheiding, beginnen in de decoratie-hiërarchie
bij Ridder van D'n Uul.
Alle medailles worden toegekend door het dagelijks bestuur, met uitzondering
van die van Grootmeester, Eredame en Erelid. Omdat dit de hoogste onderscheidingen van de VV D'n Uul zijn, worden deze op voorstel van het dagelijks bestuur in
stemming gebracht bij het algemeen bestuur. Hier moet een meerderheid van 80%
vóór de kandidaat-gedecoreerde stemmen in een vergadering, waarin tenminste 50%
van de stemgerechtigden aanwezig dient te zijn. Deze selectie-procedure voor kandidaten geeft aan, dat het in het Uule-rijk niet gaat om schertsvertoningen en klatergoud, maar om de toekenning van een eervolle positie in de lokale carnavalswereld.
Aan de top van de titeldragende mensen staat bij D'n Uul de `Broor van D'n Uul'.
Deze titel kan maar door één persoon tegelijk gedragen worden. De desbetreffende
persoon is iemand, die volgens de vereniging meer verdient dan alle al bestaande
onderscheidingen. In de geschiedenis van D'n Uul hebben tot nu toe twee `Uulebroers' gefunctioneerd, respectievelijk de oprichter van de vereniging André Hovens
en de tweede Vorst Rein Pijls.
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De Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul is, in tegenstelling tot de CV Woeësjjoepe, geen overkoepelende organisatie onder wier vlag alle carnavalsevenementen in
het Uule-rijk plaatsvinden. Naast de door haar georganiseerde officiële evenementen, waarin traditie, protocol en kwaliteit sleutelbegrippen zijn, vinden kleinschalige
carnavalsactiviteiten plaats, veelal binnen bepaalde sociale circuits. Hierin vindt men
restanten van de vooroorlogse standenstructuur terug. D'n Uul is bij het merendeel
van de buiten haar om georganiseerde carnavalsevenementen in de binnenstad direct
dan wel indirect betrokken. De nauwe verwevenheid tussen Uule-evenementen en
andere activiteiten in de binnenstad is veelal het gevolg van de personele bezetting
van laatstgenoemden. Vaak waren het Uule-leden die nieuwe zelfstandige initiatieven ontplooiden in de binnenstad en vervolgens ook de organisatie in handen hielden. D'n Uul, erkend als de vereniging van de binnenstad, wordt geacht officieel
binnen te trekken tijdens deze vieringen in haar `carnavalsrijk'. En dat gebeurt ook.
De carnavalsevenementen waarvan de organisatie in handen is van de VV D'n
Uul, kenmerken zich door een gedegen voorbereiding en professionele uitvoering.
De vereniging streeft naar een goede presentatie van de carnavalsviering in de binnenstad, waarvoor een strakke organisatie noodzakelijk wordt geacht. D'n Uul past,
als vereniging waarin goed geschoolde mensen in de hogere beroepen hun stempel
drukken op de organisatie, in het algemene beeld van dit soort carnavalsverenigingen,
waarin het accent ligt op reglementering en controle bij de uitvoering van rituelen.
Het Uule-paleis, de stadsschouwburg in de binnenstad, is de lokatie waar het merendeel van de officiële carnavalsevenementen plaatsvindt. De inrichting en de mogelijkheden van dit gebouw zijn merkbaar van invloed op de verschijningsvorm van de
evenementen en de opgeroepen sfeer. Activiteiten die zich voltrekken in de foyer van
de schouwburg laten iets meer ruimte voor improvisatie, interactie tussen publiek en
mensen op het podium en tussen de bezoekers onderling. De evenementen die
plaatsvinden in de theaterzaal van de schouwburg kunnen getypeerd worden als
mooie schouwspelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de technische mogelijkheden die een schouwburgzaal biedt. Het publiek gedraagt zich als schouwburgpubliek:
gedisciplineerd toeschouwend tijdens de uitvoering en kritisch achteraf.
D'n Uul kent grote waarde toe aan de instandhouding van tradities in het Uulerijk, die de status van de carnavalsviering in de binnenstad verhogen. Maar deze
houding sluit niet uit, dat de vereniging ook een voorstander is van creativiteit ten
dienste van vernieuwingen in de verschijningsvorm van bestaande gebruiken en
invoering van nieuwe gebruiken. De verhouding tussen beide tendenties wordt bepaald door de mate waarin de carnavalsviering voor de vierders nog herkenbaar is.
De collectieve identiteit, die wordt opgeroepen door middel van vertrouwde tradities
en rituelen, mag door te veel of te snelle veranderingen niet worden aangetast.
De officiële programma-onderdelen in het carnavalsseizoen van de Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul bestaan de laatste jaren uit de volgende evenementen:
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datum

evenementen

jaar van invoering

rond 11 november
le of 2e zaterdag in januari
le of 2e zondag in januari
januari/februari

Openings-/ Liedjesavond
Installatie Prins
Installatie Jeugdprins
bonte avonden
Kindermiddag

1937/1985
1937
1954
1937
1967

Het eerste evenement waar de carnavalsvereniging sinds 1985 het seizoen mee opent,
is de liedjesavond, die op een zaterdag plaatsvindt. Valt de elfde van de elfde op een
doordeweekse dag, dan wordt de zaterdag vóór of na die datum gekozen. Op de
leedjesaovend' wordt uit een aanbod van nieuwe Roermondse carnavalsliedjes de
schlager van het seizoen gekozen. 75 Op elf november vinden in de Roermondse

Afbeelding 39. De Stadsgarde schiet op 11 november het carnavalsseizoen in. Enkele Uulefunctionarissen, waaronder de voorzitter (links), waren hierbij aanwezig (1989/90)

binnenstad meerdere evenementen plaats, waar D'n Uul niet als organisator bij
betrokken is. Zo wordt sinds 1983 het seizoen met elf kanonschoten ingeschoten om
elf minuten over elf 's morgens door de eind jaren zeventig opgerichte Stadsgarde.
Deze garde is een carnavalesk `ereregiment' dat op initiatief van enkele particulieren,
waaronder de Prins van D'n Uul uit 1981 Jos Perey, tot stand kwam om een
kleurrijke bijdrage te leveren aan het carnaval in Roermond. In 1990 was D'n Uul

Carnaval bij de Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul in Roermond

217

voor het eerst aanwezig bij het rituele inschieten van het seizoen. In 1982 heeft een
ander carnavalsgebruik zijn intrede in de carnavalsviering van de binnenstad gedaan:
het `Bacchus dregge'. Aansluitend bij het in 1947 heringevoerde gebruik om een
strooien pop Bacchus, de god van de drank, op carnavalsdinsdag te verdrinken in de
Roer, werd hij dit jaar voor het eerst uit de Roer gehaald aan het begin van het
nieuwe seizoen. De organisatie van beide evenementen is in handen van de Bacchusclub, die direct gelieerd is met D'n Uul. Verderop in deze paragraaf wordt meer
aandacht besteed aan deze club en haar activiteiten in relatie tot D'n Uul. Voor dit
ritueel geldt, dat D'n Uul present is als de elfde van de elfde in het weekend valt en
de meeste Uule-functionarissen zich dus vrij kunnen maken om te komen. Een
derde ritueel, dat midden jaren tachtig in het leven is geroepen, is het `de boks op

Afbeelding 40. `De boks op greun zetten' op het Zwartbroekplein

greun zetten'. De `boks' (broek) is een als kunstwerk uitgevoerde lange broek, die op
het Zwartbroekplein is neergezet uit protest tegen het grote aantal stoplichten op dit
plein. Op de broek zitten drie rode knopen, die aan het begin van het carnavalsseizoen op groen worden gezet door een groep stamgasten van een (niet meer bestaand) nabijgelegen café. Tijdens een 'brainstormvergadering' van D'n Uul in april
1993 is besloten, dat de carnavalsvereniging in samenwerking met de Stadsgarde in
de toekomst bovenstaande openingsrituelen in een dagprogramma zal proberen te
bundelen. Op elf november 1993 is aan dat besluit ook daadwerkelijk vorm gegeven.
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Een hoogtepunt in het voorseizoen is de bekendmaking van de nieuwe Prins. De
prinseproclamatie vindt plaats in januari na de `stille' periode in de maand december.
De prinsekeuze wordt zorgvuldig voorbereid. Als voorganger in de carnavalsviering
wordt van hem verwacht:
"..dat hij moet stralen naar buiten. Hij kan op zijn wenkbrauwen lopen, maar dan
moet hij weggaan. Niemand zal hem missen, want het feest gaat gewoon door. Maar
als hij er is, moet hij het stralende middelpunt zijn." 76
Voor het bekleden van de functie van Prins bestaan geen formeel opgestelde criteria.

Wel is er een aantal ongeschreven regels voor de kandidaat-Prins. Zo zoekt de
Prinsekeuzecommissie bij voorkeur een man die (nog) geen functie binnen D'n Uul
bekleedt. De achterliggende gedachte is, dat men wil voorkomen dat iemand Prins
wordt die alle `ins' en `outs' al jaren kent, wat ten koste kan gaan van de spontaniteit.
Na zijn prinsschap probeert de vereniging de `aad Prins' (ex-Prins) wel als actief lid te
behouden. In principe moet een Prins in Roermond geboren zijn. In het verleden is
van deze regel wel eens afgeweken als de betreffende kandidaat wel al lang in Roermond woonde en getypeerd kon worden als een goede carnavalist: "n echte vastelaovesmiens'. Volgens het gewoonterecht behoorde de Prins tot 1962 ongehuwd te zijn. In
dat jaar liet men om praktische redenen deze eis varen: de kandidaat-Prins bleek,
nadat hij had ingestemd met het verzoek om de prinsenfunctie te vervullen, gehuwd
te zijn. 77 De prinsekeuze werd in die jaren blijkbaar minder zorgvuldig voorbereid.
Lid van D'n Uul hoeft een kandidaat niet te zijn. Maar de kring waarbinnen de
Prinsekeuzecommissie zoekt, is in de praktijk veelal toch tot Uule-kringen beperkt.
In 1990 merkte een lid van het dagelijks bestuur hierover op:
"Het zijn 7 à 800 leden die we hebben. Nou, en dat zijn toch wel de mensen die wat
voor D'n Uul voelen of om een of andere reden lid e rvan zijn. En uit die kringen, uit
dat milieu, dat toch een bepaalde laag van de bevolking is, daar vallen meestal ook wel
de Prinsen in. Dus meestal zijn die wel lid van de vereniging. Maar het is geen
verplichting." 78

Het prinsschap bij de Vastelaovesvereniging D'n Uul heeft voor de uitverkoren
kandidaat financiële consequenties. Het prinsekostuum is van de vereniging. Alle
overige kosten, zoals het vervoer, tractaties en de huisorde die iedere Prins laat
maken, zijn voor de Prins, waarbij men minimaal op een bedrag van f1 0 .000 moet
rekenen. De Uule-Prinsen zijn dan ook veelal zakenmensen en draagkrachtig. 79 Een
geschikte en bereidwillige kandidaat vinden kost de vereniging geen moeite. Prins
van D'n Uul zijn wordt vaak ervaren als een hoogtepunt in de persoonlijke carnavalservaringen. In 1990 typeerde de voorzitter van D'n Uul zijn prinsschap in 1980 als
de meest ingrijpende ervaring in zijn carnavalscarrière:
"Wij (de familie, CW) zijn uit de binnenstad, dan word je als Uul geboren. Je ging
altijd kijken. Ik kan me nog een hele hoop van die oude Prinsen herinneren uit de
jaren vijftig en zestig. We gingen naar de intocht kijken en naar de optocht. En dan
zagg je die Prinsen van
D'n
met hun
mutsen
au
mUul
u utse
met
veren, en dan dacht j e. dat is het!
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(...) Als klein jongetje heb je daar tegenop gekeken. Dat zou wel iets moois zijn, die
muts, die veren, die uitstraling.". 80

Uit gesprekken met ex-Prinsen bleek, dat velen die mening deelden. De Prins van
D'n Uul is voor de tijd waarin het `sjpeel', zoals men in Roermond het carnavalsspel
in het dialect noemt, gespeeld wordt, de hoofdrolspeler die, zoals de Prins van 1970
het formuleerde, `tot in het quadraat verheven wordt'. 8 ' En zelfs de door de Golfoorlog gedupeerde Prins Hans III, die geen intocht en geen optocht mee kon maken
in zijn hoedanigheid van Prins, memoreerde na zijn aftreden:
"'t Waas sjoon om te doop, 't haet mach geraak toet in mien zeel, 't waas 'n eer om d'r
82
opdesmanrbijtz,elnrmaucheiv ."

Het protocol rondom het aan- en aftreden van de Prinsen heeft in de loop der
naoorlogse jaren enige veranderingen ondergaan. De nieuwe Prins werd tot midden
jaren tachtig in december of januari op een `interne presentatie' voor de leden van
het algemeen bestuur, de prinsekapel, de damesgarde en de pers onthuld. Een dag
later stond het nieuws van de identiteit van de nieuwe Prins in de krant. De proclamatie van de Prins vond vervolgens in januari plaats. D'n Uul heeft vanaf de oprichting altijd gestreefd naar geheimhouding van de identiteit van de nieuwe Prins. Toen
in 1969 het geheim zo goed bewaard bleek te zijn, dat er tijdens de prinseproclamatie
nog geen 200 mensen aanwezig waren, terwijl de nieuwe Prins (Huub van Ool) een
prominent lid van diverse grote verenigingen was, besloot men de verenigingen
waarin de Prins actief was op de hoogte te stellen van de prinsekeuze. In de kleine
wereld van de binnenstad van Roermond had dit besluit grote gevolgen voor het
verrassingseffect van de prinsepresentatie, getuige de volgende opmerking uit 1987
van de toenmalige voorzitter Frank van Tuyl:
"Het is bij d'n Uul zo dat de prins tijdens een groot theatraal evenement aan het
publiek wordt gepresenteerd, terwijl de hele stad al weet wie het is ...", 83

Op carnavalsdinsdag vóór middernacht wordt de Prins officieel van zijn prinselijke
waardigheden ontdaan. Het Uule-rijk kent in het passieve seizoen geen Prins. Ook
dat is niet altijd zo geweest. Tot 1973 vond het aftreden van de Prins van het
voorbije seizoen op dezelfde avond plaats als de installatie van de nieuwe hoogwaardigheidsbekleder. Van 1973 tot 1985 trad hij af op elf november, waarbij hij voor
enkele gelegenheden, die zich over het algemeen buiten Roermond voordeden, nog
als Prins mocht optreden. 84 Sinds midden jaren tachtig komt aan de heerschappij
van de Prins een eind op carnavalsdinsdag.
Het evenement waarop de installatie van de nieuwe Prins plaatsvindt en dat sinds
1978 wordt aangekondigd als de Nach van de Nuuje Prins', is uitgegroeid tot een
stijlvolle avond. Een oproep in het ledenblad van D'n Uul begin jaren tachtig is
illustratief voor de liefde van de vereniging voor stijl en protocol. Het publiek werd
uitdrukkelijk verzocht in avondkledij te komen. Om zich op voorhand te weren
tegen mogelijke beschuldigingen van elitair gedrag motiveerde de vereniging haar
verzoek als volgt:
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"Noe mot Geer neet drek zegke det det eine sjtieve toesjtandj is, dit is geweun neet
waor. Dao zeen in de vastelaovestied mer ein paar aovende die eine bepaolde sfeer
vraoge en om ein bepaolde sfeer te kriege heurt auch aangepasde kleijding. Sjtel Uch
effe veur det oppe Bontje Aovende neemes op 't toneel aangepasde kleijding droog,
mer geweun in boks en trui sjtong ... Nou dat is geweun 't zellefde ...". 85
Zaterdagavond 13 januari 1990 was ik een van de aanwezigen op de `Nach van de Nuuje
Prins' in de schouwburg van Roermond, alias het Uule-paleis. De strakke organisatie en de
professionele aanpak van evenementen van D'n Uul traden deze avond duidelijk op de
voorgrond. 's Middags had ik de generale repetitie bijgewoond, die op mij een zeer professionele indruk maakte. Alles werd tot in de kleinste details doorgesproken, variërend van het
decor, de wisselende belichting tot de hoeveelheid microfoons die bij de verschillende onderdelen van het avondprogramma op het podium moesten staan. De tijdsplanning lag tot op de
minuut vast. Er werd mij toevertrouwd dat het publiek die avond zou bestaan uit `de crème'
van de carnavals- en burgerlijke wereld, waaronder ook de burgemeester en enkele wethouders, die gratis kaartjes krijgen. Hetzelfde publiek vult ook de zaal op de première van de
`Bontje Aovend'. D'n Uul presenteert zich tijdens deze evenementen als een vereniging, die

Afbeelding 41. `Schneebibi' en de nog onbekende nieuwe Prins met een Mickey
Mouse-masker op (`Nach van de Nuuje Prins', Oranjerie 1990)
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artistieke kwaliteit levert. Ook Uule-leden hebben gratis entree op de `Nach van de Nuuje
Prins'. Om elf minuten over acht 's avonds verschenen de voorzitter en de Raad van Elf op
het podium. In het openingswoord van de voorzitter wees hij op de afwezigheid van de
wethouder van cultuur. Zijn afwezigheid werd in een breder verband geplaatst: Roermond
had een wethouder van cultuur, die afkomstig was uit Den Haag. Hij sprak dan ook geen
dialect, wat een handicap vormt op de avonden van D'n Uul, waar het dialect de voertaal is.
Maar ja, "carnaval is toch maar volkscultuur", merkte de voorzitter hierbij cynisch op. Na de
openingsrede verschenen de ex-Prinsen op het podium met hun president Thijs Bingen.
Deze in 1979 afgetreden Vorst van D'n Uul werd op deze avond onderscheiden tot erelid.
Dit als blijk van waardering voor zijn inzet voor de vereniging. Voorzitter Imkamp memoreerde kort het elf jaar geleden hoog opgelopen conflict rondom de Vorstenkwestie, dat hij
betreurde. De afstand tussen het podium en mijn zitplaats in de zaal was te groot om de
reacties van de ex-Vorst tijdens zijn onderscheiding te kunnen peilen. Na dit ceremoniële
gedeelte maakten de voorzitter, de Raad van Elf en de ex-Prinsen plaats voor een kort
toneelstuk, waarin aanwijzingen zaten verwerkt voor de identiteit van de nieuwe Prins. Het
publiek genoot van de hoofdrolspeler Bibi Bierbaum, een bekend figuur van de bonte avonden en de kindermiddagen. Verkleed als het lelijke prinsesje Schneebibi danste hij in zijn
petticoat over het podium. De nog onbekende Prins verscheen met een Mickey Housemasker op. Dit masker en de prinsesse-figuur, zo zou later blijken, verwezen naar de reis naar
de VS en met name Disneyland van de nieuwe Prins. Toen Schneebibi hem, na lang aandringen, kuste, viel het masker af en stond de nieuwe Prins Lex I Vervuurt (manager bij een firma
die handelt in attributen in de postzegel- en muntenbranche in Venlo) voor het publiek. De
installatie van de nieuwe Prins kon beginnen. De voorzitter van de vereniging hing hem zijn
zilveren prinsekruis om en de president van de Aad Prinse Klub bood hem de prinsemuts aan.
Nadat Lex Vervuurt de twee veren op zijn muts gestoken had gekregen en de scepter in

Afbeelding 42. De nieuwe Prins Lex I (`Nach van de Nuuje Prins', Oranjerie 1990)
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ontvangst had genomen, was hij met alle prinselijke waardigheden bekleed. Voorzitter Imkamp
las de door de Prins opgestelde proclamatie voor, die eindigde met zijn lijfspreuk: `V5.61
plezeer, dao kumpt 't op neer' (`Veel plezier, daar komt het op neer'). De Prins stelde
vervolgens zijn chauffeur en twee adjudanten voor aan het publiek. Ook zijn prachtig uitgevoerde huisorde (prinse-orde) werd met tekst en uitleg over de hierin verwerkte elementen
van hem als persoon en het carnaval bij D'n Uul gepresenteerd. Het ceremoniële gedeelte
eindigde met een bloemenhulde aan de echtgenotes van de adjudanten, want, zo verwoordde
de voorzitter het, "zonder hen op de achtergrond kunnen de mannen niet functioneren".
Daarmee was om kwart voor negen het protocollaire deel van de avond ten einde. De
voorzitter, de Raad van Elf, de Prins en zijn adjudanten konden plaatsnemen aan drie ronde
tafels die achter op het podium waren opgesteld. De flessen wijn stonden al voor hen klaar.
Als toeschouwer keken zij van hieruit naar een programma van zang, dans en een buut. De
damesgarde bood de eerste dans aan haar nieuwe Prins aan. Alle optredende artiesten kregen
de huisorde van de Prins en werden daarmee opgenomen in de vriendenkring van de Prins.
Het laatste onderdeel van de avond bestond uit de uitreiking van enkele hoge onderscheidingen. Hier kwam het criterium dat carnavalsverenigingen veelvuldig hanteren voor de onderscheiding van vrouwen, naar voren. De echtgenote van een prominent Uule-lid van het eerste
uur, Sjra Puts senior, werd Eredame omdat "hij door haar heeft kunnen doen wat hij deed".
Nadat vier Uule-mannen tot Grootmeester van D'n Uul werden onderscheiden, gingen de
lichten in de zaal aan. Er was een eind gekomen aan een mooie, stijlvolle voorstelling. De
afstand tussen het publiek en het podium werd vervolgens opgeheven tijdens het galabal in de
foyer van de schouwburg.

Na de proclamatie van de nieuwe Prins breekt de tijd aan van bezoeken aan bals,
feesten en recepties van andere carnavalsverenigingen binnen en buiten Roermond.
Binnen het Uule-rijk vinden in deze periode de bals plaats, beginnend met het bal na
de prinseproclamatie. Dat moderne invloeden op de carnavalsviering in de binnenstad niet per definitie geweerd worden, bleek midden jaren tachtig uit het initiatief
van D'n Uul om naast de stijlvolle Uule-bals een `Uule-disco-aovond' te organiseren,
gericht op een publiek tussen de 16 en de 25 jaar. Deze leeftijdsgroep dreigt volgens
enkele Uule-organisatoren steeds meer buiten de georganiseerde carnavalswereld te
vallen. De disco leidde echter geen bloeiend bestaan. De vernielingen in het Uulepaleis waren groot op deze avonden, de kosten daardoor hoog en de sfeer deed in
niets aan carnaval denken. De Uule-disco stierf een vroegtijdige dood. 86 Een meer
succesvol initiatief uit de jaren tachtig is de Maedjeszitting (Meisjeszitting), die sinds
1988 op initiatief van drie vrouwen uit de Stadsgarde wordt georganiseerd. Tijdens
deze zitting trekt de Prins van D'n Uul officieel binnen.
De zittingen van D'n Uul krijgen in de bisschopsstad vorm in de zogenoemde
`Bontje Aovende' en deze zijn tot op de dag van vandaag een succes. Het fenomeen
van de bonte avonden neemt een aparte plaats in de carnavalsviering van de Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul in. Ton Spatjens, die als schrijver/producent/regisseur bij vele bonte avonden van de laatste jaren betrokken is, omschreef het evenement als:
"... iets wat heel typisch Roermonds is, wat je nergens anders vindt. Dat is waardevol,
dat is Roermond op en top. Daar kan een Roermondenaar zich in uitleven, denk ik.
Daar kan het Roermondse publiek zich weer in terugvinden ...". 87
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Afbeelding 43. De Prins van D'n Uul wordt op de Dameszitting gehuldigd met een
kouseband, die hij ve rvolgens behoort te dragen tot aswoensdag (1991)

Het `Roermonds eigene' van de bonte avonden wordt teruggevoerd op de bloeiende
theatertraditie in de bisschopsstad. Het eerste gezelschap dat zich in Limburg toelegde op de toneelkunst, was de in Roermond in 1835 opgerichte `Société Dramatique
litéraire de Ruremonde'. De voertaal van de toneeluitvoeringen was in de eerste
decennia het Frans. Sinds 1864 nam het aantal toneeluitvoeringen in het Roermondse
dialect toe. Ook het aantal toneelgezelschappen groeide in de tweede helft van de
negentiende eeuw en bestaande verenigingen, zoals de Roermondsche Zang- en
Muziekvereeniging, namen toneeluitvoeringen op in hun repertoire.$$ Toen rond
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1920 aan het bloeiende theaterleven in Roermond een eind kwam, volgens H.
Schillings onder meer door de opkomst van de film, schetste hij de sociëteitssfeer
waarin het theaterleven zich had afgespeeld:
"Een boeiende theaterperiode voor Roermond liep omstreeks 1920 ten einde. Een
periode, waarin iedere culturele vereniging — en ook menige vereniging buiten het
strikt culturele veld — zich telkenjare opnieuw op enigerlei wijze met muziek, zang,
komische voordrachten, opera comique, drama, klucht of blijspel had bezig gehouden, ter opluistering van een feest, ten bate van de eigen kas of voor een liefdadig doel.
Maar bovenal tot vermaak van een publiek, dat — in navolging van vorige generaties —
graag wilde zien en gezien worden, al dan niet in avondtoilet." 89
Het was deze traditie, die D'n Uul in het eerste carnavalsseizoen na haar oprichting
wilde oppakken.
De bonte avonden van D'n Uul hadden in de eerste twee decennia het karakter
van zittingen met een gevarieerd programma waar voordrachten, buuttereedners en
een bal als afsluiting vaste onderdelen van uitmaakten. De optredende buuttereedners
waren veelal bekende Roermondenaren, die tevens in het Uule-gezelschap een plaats
hadden. Het Roermondse dialect was de voertaal. De avonden waren in de jaren
vijftig, geheel in overeenstemming met de beslotenheid van het Vastelaovesgezelsjap
zelf, primair gericht op de donateurs en vrienden van D'n Uul, die men bij elkaar
wilde brengen op een gezellige avond met Roermondse humor, zang en muziek.
Daarnaast stelde D'n Uul zich tot doel om amateurs een kans te geven hun talenten
te tonen. 90 Vanaf midden jaren vijftig nam de professionalisering van de bonte
avonden toe, mede onder invloed van de professionele leiding van de avonden. In
1955 ging Antoine (Toine) van Bergen in op het verzoek van D'n Uul om de
artistieke leiding van de bonte avonden op zich te nemen. 91 Deze man, die in 1954
als Prins Twan I van D'n Uul Roermond voorging in de viering, gaf na de Tweede
Wereldoorlog leiding aan het toneelgezelschap `Roermonds Toneel'. (In 1965 was
hij als vriend van Fons Neu nauw betrokken bij de oprichting van de NUL.) Toen
hij als theater-intendant in Middelburg een baan kreeg, nam Rein Creemers zijn
plaats bij `Roermonds Toneel' en bij de bonte avonden in. Ook hij werd in de Uulekring opgenomen: in 1962 vond zijn prinseproclamatie als Prins Rein II plaats.
Begin jaren zeventig kregen de bonte avonden een nieuwe opzet: de zittingen
maakten plaats voor avondvullende zang- en muziekstukken rondom een bepaald
thema. De aanleiding voor de verandering van de inhoud van de bonte avonden was
de gewijzigde lokatie. In 1973 verruilde D'n Uul het Harmonietheater voor het
cultureel centrum (de schouwburg) De Oranjerie. Hans Cremers, die in deze jaren
de regie van de avonden in handen had, legde uit:
"De Oranjerie leende zich niet voor de Sitzungsformule: er kon niet meer worden
gerookt en gedronken. Het móést een heus theater-sjpeel worden dat we daar opvoerden. Het moest zelfs totaal-theater zijn, dat we de Uule-gemeenschap voortaan zouden aanbieden. De technische uitrusting van de Oranjerie is om van te watertanden
"

92
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Afbeelding 44. `Bontje Aovend' 1990 getiteld "t Geveul' (het Gevoel). O deze avond
werd onder meer het gebrek aan eenheid in de Roermondse carnavalswereldbekritiseerd.
De in 1984 overleden ex-Grootvorst Jo Hansen daalde neer uit de hemel om zijn zorg uit
te spreken over de moeizame samenwerking tussen de verschillende carnavalsverenigingen
en het vele onderlinge `gevreigel'. De voorzitter van D'n Uul vertolkte de rol van Hansen.
Op de achtergrond (links van `de engel Jo Hansen') is het logo van de V.V. D'n Uul
zichtbaar op het decor (Oranjerie 1990)
In het `theater-sjpeel', dat D'n Uul sinds de jaren zeventig in de schouwburg op de
planken brengt, staan reflecties op actuele lokale gebeurtenissen, op algemene maatschappelijke ontwikkelingen en op het carnaval centraal binnen de context van een
jaarlijks wisselend overkoepelend thema. 93
De `bonte avonden nieuwe stijl' in de schouwburg van Roermond zijn in de loop van
de jaren steeds professioneler geworden in hun voorbereiding en uitvoering. Niets
wordt aan het toeval overgelaten, alles wordt tot op de minuut voorbereid, gepland
en getimed. Het aanwezige publiek en de pers verwachten ook een avond, die andere
schouwburgvoorstellingen kan evenaren. De verslaggeving in de Limburgse pers is
uitgesproken kritisch en doet in niets denken aan de weergave van een carnavalesk
evenement. Hoe groot de invloed van de lokatie op de sfeer is, bleek tijdens de bonte
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avond in het jubileumjaar 1991/92. Voor de vele jubileumfeesten had de VV D'n
Uul een grote feesttent aan de rand van de binnenstad laten plaatsen. Het publiek zat
aan lange tafels. Tijdens de voorstelling werd gedronken en het was veel rumoeriger
dan in de zaal van de schouwburg. Anticiperend op deze situatie had de `Bontje
Aovend' in dit jaar meer een revue-karakter: er werd meer gezongen en minder
gepraat. Daarnaast was opvallend dat de organisatoren, die ieder jaar met nieuwe
liedjes komen, dit jaar teruggrepen op bekende carnavalsliedjes uit bonte avonden in
het verleden. De hierdoor ontstane mogelijkheid tot meezingen verhoogde een gemeenschapsvormende stemming.
De `Bontje Aovend', die tegenwoordig vijf uitvoeringen per seizoen kent, is
uitgegroeid tot de trots van de vereniging, symbool van het succesvolle streven naar
kwaliteit, perfectie en creativiteit in de organisatie van evenementen. Daarnaast zijn
de avonden voor velen binnen D'n Uul van grote waarde voor de uitstraling van het
evenement, dat de carnavalsgrenzen overschrijdt. De `Bontje Aovende' van Roermond alsmede een aantal amateur-artiesten die bij D'n Uul een kans kregen zich te
ontplooien, zijn ook buiten Roermond bekend. De avonden wordt geduid als een
bron van creativiteit. Hans Cremers en Ton Sptj ens formuleerden het beiden op
hun eigen manier:
"D'n Uul heeft in velen het slapend talent wakker geroepen, zodat er nu honderden in
de stad rondlopen die zich omwille van de gemeenschap willen manifesteren en dat
ook uitzonderlijk goed doen. Vanuit D'n Uul is veel ontstaan ..." en "Als je eens kijkt
wat die mannen die `Bontje Aovende' maken, die daar in begonnen zijn, wat die aan
de weg timmeren binnen het Roermondse én Middenlimburgse én het Grootlimburgse.
Nou, dat is toch maar iets wat door D'n Uul, door de vastenavond in de binnenstad,
op poten is gezet ...". 94
6.2.2 De carnavalsdagen

Het voorseizoen wordt in het Uule-rijk afgesloten met een carnavalsconcert van het
Limburgs Symphonie Orkest in De Oranjerie. De volgende dag, carnavalszaterdag,
breken de carnavalsdagen aan.
datum

evenementen

jaar van invoering

carnavalszaterdag

Intocht Prins
Kinderoptocht
Receptie Prins
Optocht
Bacchus drieve
afsluiting van het seizoen

1937
1947
1937
1937
1947
1937

carnavalszondag
carnavalsmaandag
carnavalsdinsdag

Op carnavalszaterdag staat de Prins centraal. In 1989, het jaar waarin de Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul besloot uit het Samenwerkingsorgaan van de Roermondse
vastenavond te stappen en niet meer aanwezig te zijn op het stadhuis voor de rituele
`machtsoverdracht', herstelde de vereniging het in 1973 verloren gegane gebruik van
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de intocht van de Prins op het station. De Dorstlustige Hoogheid', zoals de aanspreektitel voor de Prins luidt, stapt op zaterdagmiddag in Echt in een trein die, volgens
afspraak met de NS, voor hem is gereserveerd. In Roermond komt hij vervolgens
aan, tegen de rijrichting in. De Vorst, de prinsekapel, de damesgarde, de kindergarde, de Raad van Elf, de ex-Prinsen en andere verenigingsleden wachten hem daar op.
Formeel wordt de Prins voor het stationsgebouw voor het eerst aan zijn `onderdanen'
getoond. Deze dag heeft hij ook voor het eerst zijn prinsepak aan, compleet met
korte pofbroek en maillot. In het voorseizoen bestaat de prinsekledij uit een rokkostuum in combinatie met zijn prinsemuts. In de jaren vijftig en zestig was de aankomst van de Prins op carnavalszaterdag voor veel inwoners van de stad ook daadwerkelijk de eerste ontmoeting met hun `voorganger in het feest' in levende lijve. De bals
waarop hij in het voorseizoen aanwezig was geweest, waren in die jaren veelal besloten bals. 95
Zaterdag 24 februari 1990 om drie uur 's middags was het druk op het stationsplein in
Roermond. Roermondse carnavalsliedjes klonken uit de geluidsboxen. De aanwezige mensen
waren mooi verkleed. De aankomst van Prins Lex I en Jeugdprins Lars I werd binnen enkele
minuten verwacht. De intocht van de Prins op het station geldt in Uule-kringen als één van
de oude tradities uit de vooroorlogse carnavalsviering in de binnenstad. Verwezen wordt naar
1927, toen de eerste Prins in de geschiedenis van het Roermondse carnaval aankwam op het
l niet
dat het ritueel zich
station. Dat de instandhouding van tradities voor D'n Uu
et betekent,
t e,nt d
ieder jaar op volledig identieke wijze behoort te voltrekken, bleek deze middag. Ik liep achter

Afbeelding 45. ... Wachtend op de Prins ...
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de Raad van Elf, de prinsekapel en de damesgarde aan het station in naar perron 2, waar de
trein verwacht werd. Prinsen van andere verenigingen waren er niet. Het w as een speciale
aanblik om een openbare ruimte als het station te zien volstromen met carnavalsvierders en
om in plaats van aankondigingen van vertraagde treinen carnavalsmuziek te horen. Het feest
nam bezit van deze openbare ruimte. Op het perron stonden geen wachtende reizigers maar
een grote groep mensen. Allen wachtten op hetzelfde: de Prins en de Jeugdprins. Op een
bepaald moment werd omgeroepen dat de Prinsen de trein gemist hadden. In een speciaal
voor hen ingezette trein zouden ze nu aankomen op perron 1. Het hele gezelschap kwam in
beweging. Op perron 1 verscheen vervolgens een goederentrein waar een triomfantelijke
Prins Lex I uitspron
in de
P
g^gevolgd
g g doorJeugdprins Lars. Prins Lex had zichtbaar plezier
door hem opgezette afwijking van de gewoonlijke plaats van aankomst. Voor het stationsge-

Afbeelding 46. De burgemeester van Roermond draagt de macht
over de binnenstad over aan de Prins van D'n Uul
bouw merkte ik de aanwezigheid van de burgemeester op. D'n Uul was 's morgens voor de
tweede keer niet aanwezig geweest bij de officiële `machtsoverdracht'. Burgemeester J. Daniëls
zijn
de intocht vanheid
de
Prins D'n
van Dn Uul blijk van zijn
af door
zijn
aanwezi
bij
blijk
lwaardering
g
g
voor de vereniging. Hij droeg in aanwezigheid van het Uule-volk deze middag alsnog de
macht van de binnenstad over aan de Prins. Na deze ceremonie startte vanaf het stationsplein
de kinderoptocht, die werd afgesloten met de wagen van de Jeugdprins. Prins Lex I trok mee
in een door een paard getrokken rijtuig. De rest van het officiële Uule-gezelschap ging te
voet. Dit was per slot van rekening de optocht van de kinderen.

Carnavalszondag staat in het teken van de Prinsereceptie in het Uulepaleis. Vanaf
14.00 uur trekt een lange rij van officiële gasten, bestaande uit carnavals- en andere
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Afbeelding 47. De Prinsereceptie. Prins Lex I wordt bijgestaan door zijn adjudanten
en de voorzitter (met blauw-witte muts) van de sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul.
De Prins draagt de door de vrouwen van de Dameszitting aangeboden
kouseband aan zijn been (Oranjerie 1990)

verenigingen, en individuele carnavalsvierders langs een podium in de foyer van de
schouwburg waarop de Prins, bijgestaan door zijn twee adjudanten en de Vorst,
luistert naar de toespraken, cadeaus in ontvangst neemt en op zijn beurt de gasten
toespreekt. De Prinsereceptie, die de hele middag duurt, maakt 's avonds plaats voor
het Prinsebal. De associaties die de benaming `bal' oproept, corresponderen niet met
het feest dat die avond, en de twee volgende avonden, gevierd wordt in De Oranjerie.
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Het evenement is bedoeld voor de jeugd, die hier een mogelijkheid heeft om uit te
gaan tijdens de carnavalsdagen. De officiële ambtsbekleders van D'n Uul, die op
deze avond aanwezig zijn, zijn de mannen die `dienst hebben'. De anderen verspreiden zich op carnavalszondag over de stad om in café's te vieren. Zo ook Vorst Naad,
die deze avond vrij heeft. Hij vult zijn `vrije avond' in door met het `zaate hermenieke
Volle Blaos' (carnavalsharmonie Volle Blaas) mee te trekken langs de `heilige huisjes'
(dit zijn de kroegen) van de stad. Voordat hij aan deze activiteit begint, legt hij wel
eerst zijn `vorstelijke waardigheden' af. De vorsteketting, de muts en de medaille
wordt voor één avond in het carnavalsseizoen aan de kant gelegd.
Nadat op carnavalsmaandag de Prins van D'n Uul op zijn prinsewagen in de
optocht door de straten is getrokken, breekt de laatste dag aan. Carnavalsdinsdag is
in de binnenstad van Roermond uitgegroeid tot een dag, waarop evenementen van
een aantal clubs centraal staan. De Uule-Prins met zijn gevolg neemt in deze evenementen, die plaatsvinden in zijn `rijk', een eigen plaats in. 's Morgens om elf uur
beginnen de feestelijkheden aan de Godsweerdersingel in het, zeker voor het op
handen zijnde evenement, kleine café Willems. Hoewel het festijn, dat hier jaarlijks
plaatsvindt, geen door de VV D'n Uul georganiseerd evenement is, is de nauwe
verwevenheid met de vereniging onmiskenbaar. Het betreft hier `Circus Willems van
Roermond' ofwel `De Sirk' (het circus).
De geschiedenis van Circus Willems gaat terug tot in de jaren vijftig. Café Willems
Mackendas kende in die jaren een aantal stamgasten, waaronder Henri (Driek)
Rademaekers, lid van de Raad van Elf in het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul, die in de
jaren twintig betrokken was geweest bij het carnavalscomité Haaj voor biej Sjtok.
Het verhaal gaat, dat hij met enkele stamgasten een vaste cafébezoeker in het ziekenhuis opzocht, gewapend met een fles jenever en bloemen. De jenever smaakte goed
en de stemming in het ziekenhuis was navenant. Toen de stamgasten na het bezoekuur weer buiten stonden, zou Driek Rademaekers hebben gezegd:
"... `Jongens, als ik zo eens rondkijk, wij zijn toch een mooi clubje. Het is net een
circus'. En daarop zei iemand anders: `En wat let ons om er een circus van te maken!'
En zo werd Circus Willems geboren ..."."
De nieuwe club werkte het circusconcept tot in de finesses uit. Een president was er

niet, wel een directeur die werd bijgestaan door een opperstalmeester. De penningmeester kreeg de titel kassier. En de leden waren artiesten, onderverdeeld in twee
soorten: werkende en ere-artiesten. De werkende artiesten kregen benamingen als
degenslikker, slangenbezweerder, trapezewerker en koorddanser.
Driek Rademaekers was in zijn uitwerking van Circus Willems gedachtig aan de
oude vooroorlogse sociëteiten in Roermond, die hij nog gekend had. De traditie van
deze besloten herenclubs wilde hij levend houden in dit nieuwe gezelschap. Circus
Willems was dan ook een besloten club van maximaal vijftien mannen met een
strenge ballotage voor nieuwe leden. Vrouwen hadden in de eerste jaren geen toegang tot `De Sirk'. In navolging van de Sociëteit De Flarussen en Vereeniging De 10
Schmookers organiseerden de `werkende artiesten' culturele voorstellingen met mu-
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ziek en zang en tijdens de carnavalsdagen verzorgden zij een extra voorstelling in café
Willems. In 1964 werd een ere-artiest van `De Sirk' Prins bij D'n Uul: Jan Laugs.
Hij wilde als Prins Circus Willems een bezoek te brengen. De enige nog vrije plek in
zijn prinse-agenda was carnavalsdinsdag rond elf uur. Tijdens zijn bezoek op carnavalsdinsdag beloofde Prins Jan I directeur Driek Rademaekers en zijn artiesten:
"Nao noe, chers amis, zal eder jaor de Prins van D'n Uul hie op bezeuk kommen
,,

97

De toen geboren traditie wordt tot op de dag van vandaag levend gehouden. Van de
nauwe informele banden tussen D'n Uul en De Sirk getuigen onder andere vijf
`werkende artiesten', die tevens ex-Prins van D'n Uul zijn, en vele ex-Prinsen, die
tevens ere-artiest zijn. Veel gasten die in `De Sirk' optreden, zijn bekende artiesten
van de bonte avonden en de liedjesavonden van D'n Uul. De huidige directeur is Jan
Laugs, de Prins van 1964 en ex-hoofdredacteur van de carnavalskrant Sjwetskammezaol.
Circus Willems van Roermond houdt tot op heden vast aan het principe van vrije
entree. De optredende artiesten krijgen ook geen gage. In deze gouden regel doet de
club denken aan de Narrenuniversiteit, waar directeur Jan Laugs `professor' is. Ook
de huisordes zijn niet meegegaan in het naoorlogse proces van professionalisering en
commercialisering. De ieder jaar wisselende ordes zijn zelfgemaakte humoristische
onderscheidingen, alle geïnspireerd op het circus, zoals: de orde van de stijgbeugel,
de orde van het pistezand en de orde van het artiestenzweet. De opzet van de zitting
is in de loop der jaren wel enigszins gewijzigd. Tot aan de jaren zeventig zat op
carnavalsdinsdag in café Willems aan lange tafels een vaste groep mensen, waarvan
een aantal spontaan op elkaar reageerde in dialogen, tot vermaak van de overige
aanwezigen. Door het groeiend aantal bezoekers nam de beslotenheid van de groep
af, de tafels verdwenen uit het café en optredende amateur-artiesten vervingen de
spontane dialogen. Het biljart doet tot op heden dienst als podium.
Op dinsdagmorgen 3 maart 1992 stapte ik om kwart vóór elf café Willems binnen. Het was
er afgeladen vol, de carnavalsstemming zat er al goed in, koffie was niet meer te krijgen en het
pils smaakte zo vroeg op de dag menige carnavalsvierden goed. Hier was letterlijk sprake van
moio
verkle e engeschminkte
mensen die schouder aan
'opgaan
opgaan
in de massa', ee n m
massa
d
g
schouder stonden. Het versierde plafond van het café deed denken aan de nok van een
circustent. Vanuit het midden van het plafond waren naar twee kanten repen van crêpepapier
gespannen in de carnavalskleuren rood, geel en groen. Rond elf uur beklom een `werkend
artiest', ex-Prins van D'n Uul Ernst Cartigny, het biljart-podium dat midden in het café
stond. Hij zette de `Hymne van De Sirk' in, waar iedereen uit volle borst aan mee deed.
Daarna vond de rituele opening plaats. Jan Heuvelmans, ook een ex-Uule-Prins, stond met
zijn trommeltje op het biljart. Om mij heen werd het spontaan muisstil. Heel zacht begon
`artiest Jan' de in de binnenstad bekende traditionele `Fluustermars' (het lijflied van Prins
Maan I van D'n Uul uit 1939) te trommelen. Langzaamaan voerde hij het volume van zijn
getrommel op. Het bleef muisstil tot aan het refrein. Toen barstte de zaal los in een luid
gezang, een ware apotheose die een sterk eenheidsgevoel onder de aanwezigen leek op te
roepen. Vervolgens begon de `voorstelling' op het biljart-podium, die al snel onderbroken
werd door de binnentrekkende Prins van D'n Uul, de Jeugdprins en de Vorst. Dit jaar had
Circus Willems als huisorde het 'Leech van de Sirk' (Licht van het Circus), waarmee de
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Afbeelding 48.

Afbeelding 49. Directeur Jan Laugs van Circus Willems van Roermond
met drie `werkende artiesten' op het biljart
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`artiesten' uitdrukking wilden geven aan de interactie tussen artiesten en publiek: het licht in
het circus, dat van een piste een soort zon maakt, die warmte uitstraalt waardoor de gezichten
van het publiek oplichten, net alsof zij zelf licht geven; het licht van het circus, dat laat zien
dat je met mensen te doen hebt. De sfeer in De Sirk was er een van georganiseerde chaos.
Naast improvisatie werd een vaststaand programma van in de binnenstad bekende artiesten
afgewerkt. In het ove rvolle café, waar het steeds warmer werd, hing een sfeer van `ein ongerein'.
beklombe
hettbiljart
Rond half drie kwam aan dit spektakel
een eind.ee
Directeur
e d. irecteu
Jan L Ja Laugs
art
^ en
zette het slotlied in: het Limburgse volkslied. Toen ik tien minuten later alleen buiten stond,
had ik het gevoel in een andere wereld te stappen.

Ook de organisatie van het centrale evenement op de dinsdagmiddag is niet in
handen van de VV D'n Uul: het `Bacchus drieve'. De zogenoemde Bacchusclub is,
sinds de herinvoering van dit afsluitingsritueel in 1947, verantwoordelijk voor dit
evenement. Er bestond en bestaat wel een nauwe band met D'n Uul, die door de
voorzitter van D'n Uul in 1990 als volgt werd omschreven:
"De Bacchusclub bestaat bij de gratie van D'n Uul, net zoals de Prins bij de gratie van
D'n Uul bestaat. Het is dus een door D'n Uul gegeven recht." 98

De vereniging draagt in deze constructie de eindverantwoordelijkheid voor het voortbestaan van het ritueel. Dit kwam op illustratieve wijze naar voren in 1989/90. Als
gevolg van interne problemen functioneerde de Bacchusclub, die toen bezet werd
door leden van de spaarkas van de watersportvereniging Nautilus, eind jaren tachtig

Afbeelding 50. Bacchus (1991)
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niet meer en zij gaf het van D'n Uul gekregen recht om activiteiten te organiseren
rondom `de god van de drank' terug aan de carnavalsvereniging. D'n Uul heeft
vervolgens andere mensen aangezocht om het Bacchus-ritueel in stand te houden: de
spaarkas van de Amstelclub uit het gelijknamige café.
Aan de directe betrokkenheid van de W D'n Uul bij de Bacchusclub is vorm
gegeven in haar positie tijdens twee ceremoniële gebruiken in de Bacchusclub. Het
eerste is de installatie van een Bacchus uit vlees en bloed. De Bacchusclub zoekt ieder
jaar een man die, uitgedost als Bacchus, tijdens de carnavalsdagen door de stad trekt.
In de optocht is hij ook aanwezig op een eigen wagen. De Prins van D'n Uul
installeert hem, hij reikt hem de tekenen van de macht uit in de vorm van een scepter
en een bokaal. En diezelfde Prins die Bacchus de macht heeft gegeven, ontneemt
deze aan hem tijdens het rituele `Bacchus drieve'.
Dinsdagmiddag 27 februari 1990 stond ik op het Munsterplein, van waaruit de tocht naar de
Roer zou worden ingezet om afscheid te nemen van Bacchus en daarmee van het carnaval in

Afbeelding 51. Op de Stenen Brug voor het `Bacchus drieve'. 2e van links is de
Bacchuspop, die in het water zal worden gegooid. 5e en 6e van links zijn
respectievelijk de Prins van D'n Uul en Bacchus
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de binnenstad van Roermond. Aan beide zijden van de Roer was het druk. De brug zelf was
afgezet. Alleen het Uule-gezelschap met zijn Prins en de Bacchus van vlees en bloed stonden
midden op de brug. Het tijdstip waarop de Prins de meegevoerde Bacchuspop in het water
zou gooien, was nabij. Ik had verwacht tijdens dit ritueel veel vierders in mineur-stemming
aan te treffen, maar van een collectieve droefheid merkte ik niets. Wellicht speelde het
ontstane `gat' in de feestroes, ontstaan door de afgelasting van de optocht een dag eerder
wegens windkracht 11, hierin een rol. Toen de Bacchuspop in het water dreef, werd het
ritueel van collectief huilen ingezet. Nergens om mij heen zag ik het gespeelde verdriet
spontaan overgaan in daadwerkelijke emoties, opgeroepen door het besef dat aan de carnavalswereld voor dit jaar weer een eind was gekomen. Toen de meeste aanwezigen, na nog een
laatste blik te hebben geworpen op de wegdrijvende Bacchuspop, snel verdwenen in de
warme kroegen, vroeg ik me af of het tijdstip van het traditionele `Bacchus drieve' het ritueel
wellicht had uitgehold. Om twaalf uur 's nachts, aan het eind van de laatste carnavalsavond
die de vierders gezamenlijk hebben doorgebracht, zou het afscheid van Bacchus wellicht meer
emoties oproepen dan aan het begin van die avond, waarop men nog een laatste feestavond
voor de boeg heeft.

Om elf minuten over elf 's avonds wordt de Prins van D'n Uul uit zijn macht ontzet
in het Uule-paleis ten overstaan van zijn `volk'. Deze ceremonie eindigt in de officiële sluiting van het carnavalsseizoen om middernacht. De ex-Prins wordt op een
later tijdstip opgenomen in de `Aad Prinse Klup' (APK). In de bloeitijd van de
chique galabals van de `Aad-Prinsen' (ex-Prinsen) was het bal het aangewezen evenement; tegenwoordig moet de nieuwe ex-Prins wachten tot de Aad-Prinse-zitting op
carnavalszondagmorgen. Op aswoensdag treffen verenigingsleden elkaar in het Uulenest, alias café National. De carnavalskostuums en de medailles zijn verdwenen,
iedereen is in zijn of haar burgerkledij. Er wordt nagepraat, gedronken en er worden
haringen gegeten. Daarna is het actieve carnavalsseizoen definitief voorbij.
6.3

De profilering van de lokale viering bij D'n Uul:
tussen traditie en verandering

De VV D'n Uul hecht veel waarde aan het predicaat een traditionele carnavalsvereniging te zijn. Het instrumentele gebruik dat de vereniging maakt van tradities,
richt zich op drie niveaus: het verenigings-, het lokale en het betrekkingsniveau. Met
betrekking tot de vereniging speelt, in de verwijzing naar de vooroorlogse oprichting
van D'n Uul en de herkomst van Uule-rituelen uit het Roermondse verleden, de
legitimatie van een geprivilegieerde positie in de contemporaine carnavalswereld een
belangrijke rol. Aan de W D'n Uul, die zichzelf beschouwt als de vertegenwoordiger
van de traditionele carnavalsviering van Roermond, komt op grond van deze positie
volgens eigen zeggen een aantal voorrechten toe. Deze filosofie sluit naadloos aan bij
die van de Samenwerkende Limburgse Vastenavondsverenigingen (SLV), waar D'n
UW dan ook bij aangesloten is. Binnen de SLV neemt D'n Uul een uitzonderingspositie in als de enige carnavalsvereniging, die in de eigen stad door de andere carnavalsverenigingen niet erkend wordt als stadscarnavalsvereniging.
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Vanaf het jaar van oprichting stond een goed georganiseerde carnavalsviering bij
de vereniging mede in het teken van de profilering van de stad. In de vooroorlogse
jaren werkte de invloed van de VVV Roermonds Belang door in de presentatie van
Roermond door middel van een carnavalsviering, die bezoekers naar de bisschopsstad moest trekken. Na de oorlog bleef de taakstelling van D'n Uul als representant
van de lokale viering en daarmee van de stad bestaan. In 1953 kwam dat expliciet tot
uitdrukking in een oproep van D'n Uul tot deelname aan de optocht, die een
bijdrage moest leveren aan de heropleving van de verloren gegane centrumfunctie
van Roermond:
"Es D'n Uul van Remunj ei beroop op Uch duit, gebeurt det neet veur zien eige
plezeer mer allein mit 't oug op 't belang van Remunj, det 't centrum is van MiddeLimborg, get wovan Remunj jaomer genog nog altied vaól te min bezeij haet. Veer
motte de Vastelaovend zeen es ein van de middele om Remunj die plaats
laats trok te
gaeve, die 't zich haet laote óntgaon: centrum!!" 99

Dat de binnenstad van Roermond die centrumfunctie vervuld heeft in de verspreiding van het naoorlogse carnaval in de omliggende regio, is voor de VV D'n Uul
evident. Ex-Prins en voormalig hoofdredacteur van het Zjwetskammezaol Jan Laugs
beschreef dat proces zeer beeldend:
"Ik heb nog meegemaakt dat rondom Roermond geen carnaval werd gevierd. En
naarmate de mensen betere fietsen kregen, solex-brommers, mobilette-brommers,
tweedehands Volkswagentjes, kwam een verplaatsing op gang naar de stad. En toen
heeft de plaatselijke middenstand in de dorpen, krachtig aangevoerd door kasteleins
en dergelijke, die zijn toen vanaf 1950 ongeveer begonnen met ter plaatse carnavalsverenigingen van de grond te trekken. Die waren bijna allemaal geënt op het
Roermondse model. En die mensen zetten wel een petje op en die hadden kapmantels
en ordetekenen, maar ze wisten in feite noch van de hoed noch van de rand. Ze wisten
wel dat deze of gene vent Prins moest zijn en dat er een Raad van Elf moest zijn, maar
de zin
ontg in
g hen. Roermond heeft toch wel een traditioneel carnaval dat toch een
behoorlijk stuk teruggaat, ontstaan in de vorige eeuw. En `das macht sich bemerkbar'
33• i oo

Op het lokale niveau neemt in de naoorlogse jaren het carnaval een steeds grotere
plaats in de constructie van het `Roermonds eigene' in. De VV D'n Uul plaatst haar
carnavalsviering in een bredere context van het Limburgse culturele erfgoed: het
carnaval is een volkscultureel feest met een lange traditie. En dit cultuurgoed moet,
weliswaar in een continu spanningsveld tussen traditie en moderniteit, bewaard
blijven. In de statuten uit 1970 formuleerde D'n Uul haar doelstelling met betrekking tot het volksculturele feest:
"... De vereniging heeft ten doel de viering van de vastenavond in ere te houden, de
oude tradities en folklore hoog te houden, een en ander op dusdanige wijze, dat de
vieringg een echt volksfeest
h ftzijzi'
blijft.
n ch
sschrijven
ri'
o
st b
J Daarnaast heeft
tot o
d le het
et
e
1 oi
vanhetRormdsilcebvorn."
Deze doelstelling wil de vereniging concretiseren door enerzijds de instandhouding
van tradities, anderzijds door het uitzetten van een nieuwe koers. In 1992 onder-
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streepte Vorst Naad van de D'n Uul het belang van de koersbepalende functie van
een carnavalsvereniging:
"Er moet iemand zijn met een idee, met een visie over wat het `sjpeel' is, wat het moet
zijn, waar je naar toe wilt werken, die op veranderende situaties bereid is mee te
denken ... "

. 102

In een goed evenwicht tussen tradities en veranderingen wil de vereniging het volksfeest levend houdend. Voor de traditionele vormgeving van de carnavalsviering grijpt
D'n Uul terug op drie als karakteristiek geduide elementen uit het verleden: de
katholieke traditie, het dialect en de theatertraditie.
DE KATHOLIEKE TRADITIE

In de bisschopsstad dateren de eerste pastorale pogingen om een brug te slaan tussen
de Kerk en het carnaval uit eind jaren vijftig. De Roermondse bevolking kende in dit
decennium nog het veertigurengebed tijdens de carnavalsdagen. Dit gebruik belemmerde de toenmalige deken H.J.S. Terstappen niet om de Raad van Elf en de
damesgarde van het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul, dat in 1959 zijn 2X11-jarig bestaan luister wilde bijzetten met een hoogmis in de kathedrale kerk, uit te nodigen
om in vol ornaat de eucharistieviering bij te wonen. 1 Gelet op de tijd waarin deze
eucharistieviering plaatsvond, namelijk vóór het Tweede Vaticaans Concilie en vóór
de voor een breed publiek zichtbare en voelbare democratiseringsgolf die ook de
rooms-katholieke Kerk niet onberoerd liet, was dit een opvallend initiatief. Elf jaar
later was het weer een deken die het carnaval het kerkgebouw binnenhaalde: deken
P. van der Bruggen. Hij nodigde de Uule-Prins van dat jaar, Pierre I Huyskens, uit
om een predikatie te houden in de gezinsmis van zondag 9 februari 1970 in de
kathedraal. Deze progressieve opstelling van de deken kwam voort uit zijn opvatting,
dat de Kerk en de maatschappij nauw aan elkaar verwant waren. 104 De reacties op het
optreden van een Carnavalsprins op het altaar van de kathedraal in de bisschopsstad
waren verdeeld, zowel binnen als buiten Roermond. Ook een redacteur van het
Duitse dagblad Die Welt had de gezinsmis bijgewoond. In een artikel over het
katholicisme in Nederland, dat hij vervolgens schreef, werd de situatie in de kathedraal tot voorbeeld gesteld van de door hem als negatief geduide vernieuwingsgezinde stroming in de Nederlandse kerksituatie. De teneur van het artikel, geschreven onder de kop `Holland: in den Provinzen der Rebellischen Katholiken. Prins
Karneval steht auf der Kanzel der Kathedrale', was dan ook negatief. 1 Echter, van
het gebruik om in jubileumjaren van de Vastelaovesvereniging D'n Uul een mis op
te dragen, is men sindsdien niet meer afgeweken.
Uit bovengenoemde voorbeelden van de aanwezigheid van carnavalsfiguren in de
hoofdkerk van het bisdom, de kathedraal, kan worden afgeleid, dat de vooroorlogse
processen van sociale beheersing en `beschavingsoffensieven' na 1945 hun vruchten
afwierpen. De toenadering tussen rooms-katholieke geestelijken en het georganiseerde carnaval heeft echter niet geleid tot een structurele inpassing van kerkelijke

°3

°5

238

Hoofdstuk 6

ambtsdragers in het carnavalsspel van de W D'n Uul. Geestelijken vervullen geen
actieve rol in carnavalsrituelen. De carnavalsorganisatoren uit de binnenstad hebben
op de toenadering gereageerd door de inpassing van een aantal katholieke tradities in
de carnavalsviering. Dit proces vond plaats in een tijd, waarin deze tradities in het
religieuze leven naar de achtergrond verdwenen. Door de goede persoonlijke contacten tussen de verschillende dekens in Roermond en enkele vooraanstaande Uule

Afbeelding 52. In het jubileumjaar 1970 (3XII) hield Prins Pierre I een predikatie
tijdens de eucharistieviering in de kathedraal. De Grootvorst Jo Hansen (vooraan
op de foto) leidde de Prins (zittend rechts achter de Grootvorst) in.
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bestond van beide kanten de bereidheid om katholieke rituelen te incorporeren in de
carnavalswereld. Een sprekend voorbeeld hiervan is het verouderde katholieke gebruik om objecten in te zegenen alvorens deze in gebruik te nemen. Zo ging de
officiële opening van het nieuwe secretariaatsgebouw op de Vismarkt in 1985 gepaard met de inwijding van dit gebouw door deken W. Heuvelmans. In een kort
gebed dat hij daarbij uitsprak, legde hij een direct verband tussen het carnaval en het
katholicisme door God te betitelen als `de Heer van 't feest':
"Heer zaegen dit pandj, detter miense in moge wone en wirke in insgezindheid. Det
vanoet dit hoes impulsen moge oetgaon veur de Vastelaovend in Remunj. Det de
Heer van 't feest, God zellef, Uch daobiej moge helpe.'" 106

Voor veel aanwezigen op de Vismarkt hadden de woorden van deken Heuvelmans
een andere betekenis. Niet zo zeer de inhoud van het gesproken woord, alswel de
handeling zelf stond centraal. Door de uitvoering van een vertrouwd katholiek ritueel uit het verleden dat een voor iedereen bekende sfeer opriep, werd een collectieve identiteit tot stand gebracht, via het verleden met het heden.
In de enquête die in 1993 is verspreid onder de leden van het algemeen bestuur
van de VV D'n Uul (zie Bijlage 1), werd onder meer gevraagd of men het carnaval als
een katholiek feest beschouwde. Uit de score op deze vraag, gecombineerd met
interviewgegevens, kan een hypothese geformuleerd worden met betrekking tot het
religieuze gehalte van kerkelijke rituelen in de georganiseerde carnavalswereld. De
respons was als volgt:
Tabel 11: Carnaval, een katholiek feest (n=31)

ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

totaal

20-39 jaar

40 jaar en ouder

4 (12,9%)
15 (48,4%)
12 (38,7%)
0
(-)

1 (33,3%)
1 (33,3%)
1 (33,3%)
0
(-)

3 (10,7%)
14 (50%)
11 (39,3%)
0
(-)

Een grote meerderheid van de respondenten vindt het contemporaine carnaval geen
katholiek feest (48,4% + 38,7% = 87,1%). Dit in tegenstelling tot de respondenten

van de carnavalsvereniging Woeësj-joepe, waar een meerderheid (59,4%) het huidige carnaval als een katholiek feest beschouwt. Uit interviews met enkele bestuurders van D'n Uul blijkt dat zij, evenals de geïnterviewden van de CV Woeësj-joepe,
het katholieke aspect van het feest primair vertalen in de instandhouding van enkele
katholieke tradities in de carnavalsviering. In het Zuidlimburgse dorp, waar de frequentie van het kerkbezoek van praktizerende katholieken in de carnavalsvereniging groter is dan in de vereniging in de binnenstad van de bisschopsstad (43,8% gaat iedere
week naar de kerk tegenover 3,2% in de binnenstad van Roermond; zie hoofdstuk 4
paragraaf 4.5), ligt de handhaving van katholieke gebruiken in het verlengde van het
dagelijks leven. Bij D'n Uul vervullen katholieke aspecten in de carnavalsviering
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veeleer een samenbindende functie door het oproepen van een gedeeld verleden. De
aanwezigheid van de bisschop in Roermond speelt geen rol in de profilering van de
stad. Ook hier is de persoonlijke factor in het spel: met de in 1992 met emeritaat
gegane deken W. Heuvelmans hadden enkele Uule-bestuurders een persoonlijke
relatie, met de vorige bisschop Mgr. J.M. Gijsen bestond deze relatie niet. 1°7
Twee van de drie geïnterviewde leden van het algemeen bestuur scoorden bij de
vraag of het carnaval voor hen een katholiek feest is, op de categorie `vroeger wel, nu
niet meer'. Het ontstaan van het carnaval is voor hen direct gelieerd met een katholieke omgeving, waardoor in de katholieke gebieden een carnavalstraditie is gegroeid:
"Het is een gegeven, dat vastenavond een feest is dat gevierd wordt in het katholieke
deel van het land, in het zuiden. Dat dat nu ook `boven de rivieren' gevierd wordt, ik
denk dat dat in heel veel gevallen een commerciële zaak is. Daar is totaal geen
vastenavondtraditie."los

De relatie tussen de vastenavond en de daaropvolgende vastentijd, die het carnaval in
het verleden tot een katholiek feest maakte, is verdwenen:
"Je realiseert je dat vastenavond een typisch katholiek feest is van oorsprong. De
dinsdag-vasten-avond, de laatste avond voordat er gevast moest worden. (...) Ik herinner me nog de vasten. Dat is nu natuurlijk helemaal weg.'" 109

Maar de tradities uit die tijd wil men conserveren. Katholieke rituelen uit het verleden appeleren aan een collectieve ervaringswereld uit dat verleden. Door deze rituelen in een andere dan de religieuze functie in te passen in de hedendaagse carnavalsviering, bewerkstelligen carnavalsorganisatoren een collectieve identiteit van de
carnavalsvierders die overwegend, al dan niet praktizerend, rooms-katholiek zijn.
Een derde geïnterviewd (vrouwelijk) bestuurslid, dat in de grote groep respondenten
valt die geen enkele relatie tussen het carnaval en het katholicisme ziet (48,4%),
ontkent een historisch gegroeid verband. Ook de zogenoemde `roomse mentaliteit'
heeft volgens haar geen invloed op het carnaval vieren. Calvinisten zijn daar volgens
haar even goed toe in staat als katholieken. De groepsidentiteit van de carnavalsvierders
wordt voor haar slechts gevormd door één bepalende factor: Limburger-zijn. 110
HET DIALECTGEBRUIK

Een primaire uiting van het Limburgse c.q. Roermondse aspect in de carnavalsviering is het dialectgebruik. Het carnavalsspel in de binnenstad vindt dan ook plaats
in het Roermonds. Dit wordt door veel carnavalsvierders als zo vanzelfsprekend
ervaren, dat op de vraag naar het belang van het dialect in het carnaval gereageerd
wordt in termen van:
"Het hoort erbij"
en
"Het is gewoon. Ik ben van Roermond, ik spreek dialect. "111
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In alle carnavalsevenementen is het dialect de voertaal. Ton Sp.tjens, die de laatste
jaren nauw betrokken was bij de organisatie van bonte avonden en tekstschrijver van
carnavalsliedjes is, legt uit:
"Dat heeft te maken met een gevoel, dat de schrijver en de dichter en de muzikant en
de zanger/zangeres in zich hebben en dat ze naar voren willen laten komen. En als je
door en door Limburger bent, dan lijkt het me moeilijk om dat Limburgse gevoel dat
je in je hebt, te vertalen naar het Hollands. Dat geldt voor de liedjes, de bonte
avonden, kindermiddagen en alles wat met vastenavond te maken heeft. Dat is iets
wat in je zit en ik neem niet aan, dat je dat kunt verbinden met het Nederlands en het
abn. 112

In de VV D'n Uul voltrok zich vanaf de jaren zeventig, parallel aan een ontwikkeling
op provinciaal niveau, een proces waarbij het gewoontegebruik van het dialect onderbouwd werd door een bewuste reflectie op de functie van het dialect als voertaal.
Deze ontwikkeling stimuleerde de zogenoemde dialectgolf. De directe aanleiding in
de Roermondse carnavalswereld was de verspreiding van het carnaval over heel
Nederland, een verspreiding die concreet hoorbaar was in de opkomst van het
`Hollandse' carnavalslied en het taalgebruik van de carnavalstoeristen. In 1978 reageerde D'n Uul op `de opmars van het `Hollandse' carnavalslied door de uitgave van
de eerste langspeelplaat met schlagers van Uule-avonden. Een in 1938 verschenen
wervingsbrochure in de Nederlandse taal van het pas opgerichte carnavalscomité D'n
Uul, waarin alle Nederlanders werden uitgenodigd om carnaval te komen vieren in
Roermond,
"Alle andere dagen van het jaar zijt gij vreemdelingen in Roermond. Niet zoo in deze
dagen
. zullen
W ^ontvangen
zu u oals
gvrienden,
met ons
blij^dat
gij
deelen in de
.. Wij
gwilt
^
vreugde. Wij zullen u meenemen naar onze bals. Wij zullen u de refreinen leeren van
onze liedjes. En samen zullen wij de glazen heffen: `OP D'N UUL, OP DE DWAASHEID'" 113 ,

zou in de jaren zeventig een anachronisme zijn. En schreef men de notulen van de
bestuursvergaderingen en de jaarverslagen in de jaren vijftig in het Nederlands, vanaf
midden jaren zeventig is het dialect in alle schriftelijke bronnen van de vereniging
terug te vinden. 114
Niet alleen de Nederlandse taal maar ook woorden die met het `Hollandse'
carnaval geassocieerd werden, stonden ter discussie. In de rondvraag op een ledenraadsvergadering in 1974 stelde één van de aanwezigen voor om het woord `carnaval'
niet meer te gebruiken: in Roermond viert men 'vastelaovend'. 115 Dit voorstel vond
veel weerklank. Tot op de dag van vandaag is de term `carnaval' niet geliefd in de
Roermondse carnavalswereld. Het verleden, waarin Haaj voot bie sjtok zichzelf een
carnavalscomité noemde en ook de VVV Roermonds Belang D'n Uul aanduidde als
een carnavalscomité dat een carnavalsactie voorbereidde, gold in dezen niet als legitimatie voor het gebruik van het woord in het heden. Schreef het vooroorlogse
Zjwetskammezaol over een Prins Carnaval, een titel die in Zuid-Limburg inclusief
Maastricht nog steeds een gebezigde term is, in Roermond spreekt men over de
`Prins van Remunj' of de `Prins van D'n Uul'. Toen de Prins van 1983, Hans Straus,
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met zijn gevolg van D'n Uul optrad in de Show Bizz Kwis van de TROS, bedienden
de Prins en de Vorst zich van het Roermondse dialect, waardoor deze uitzending een
noodzakelijke ondertiteling in het Nederlands kreeg. Vorst Thijs, zo memoreerde
zijn opvolger Vorst Naad, maakte van dit televisie-optreden gebruik om de kijkers
buiten Limburg uit te leggen:
"Luister, wij hebben hier onze eigen cultuur, wij hebben onze v as tenavond. Wij
hebben niks tegen jullie daar. Vieren jullie rustig carnaval, maar blijf van onze vastelaovend af'. 116

In 1981 vertaalde de VV D'n Uul het belang, dat ze hecht aan de instandhouding
van het dialect en in breder verband aan het Limburgse accent in het taalgebruik, in
de instelling van een nieuwe onderscheiding: `De Gouden Mondlier'. Voor deze
onderscheiding komen Limburgers in aanmerking, die zich in hun dagelijkse werkzaamheden buiten Limburg niet schamen voor de zachte `g'. De ruimtevaartdeskundige
en futuroloog Chriet Titulaer, afkomstig uit Blerick bij Venlo, is de eerste drager van
`De Gouden Mondlier'.
DE ROERMONDSE THEATERTRADITIE
Het streven van D'n Uul naar een goed evenwicht tussen traditie en verandering
manifesteert zich het meest duidelijk in de organisatie van de bonte avonden. Met
deze avonden wil de vereniging, in het voetspoor van het bloeiende theaterleven van
Roermond in de negentiende en begin twintigste eeuw, een podium bieden voor de
bestaande creativiteit onder de Roermondse bevolking. Mensen wordt de mogelijkheid geboden om in het plaatselijke dialect liedjes te schrijven en theatervoorstellingen
op te zetten rondom thema's, die direct herkenbaar zijn voor het publiek. In de
thema's weerspiegelen zich de maatschappelijke ontwikkelingen. Nationale processen worden vertaald naar het lokale niveau doordat het thema in het dialect wordt
bezongen ofwel doordat een proces in het lokale wordt gesitueerd. Zo stond bijvoorbeeld op de `Bontje Aovend' uit 1985, getiteld `Het waal oftewel hae neet' (`Zij wel
oftewel hij niet'), het als `Hollands' (en dus negatief) getypeerde feminisme centraal.
Plaats van handeling was Roermond waar
,, ... de remunjse vrouwe en maedjes zich waere. Ze zeen het meug om in de remunjse
mannemaatsjappie as aad voel behanjeld te waere ... ".11'

Een jaar later was het groeiende toerisme bij de waterplassen van Roermond onderwerp van kritische spot. En in 1987 stak D'n Uul de hand in eigen boezem op de
bonte avond, die in het teken stond van de zelfspot ten aanzien van de carnavalswereld met zijn ondeugden, vriendjespolitiek en machtstreven. In 1990 oogstte het
luisterliedje `Munsterplein' succes, waarin de snelle veranderingen in de naoorlogse
lokale samenleving bezongen werden in een nostalgische sfeertekening van het
Munsterplein in een rooms verleden.
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De liefde voor de woonplaats, lokale ontwikkelingen alsook de zelfspot en kritische geluiden over het `gevreigel' in en buiten de lokale carnavalswereld, worden op
deze avonden ten tonele gevoerd en binden het publiek en de artiesten in een voor
iedereen vertrouwde en bekende Roermondse context. De artiesten die hun medewerking verlenen aan bovenstaande evenementen van D'n Uul zijn allen `eigen
kweek', zoals een Uule-lid het formuleerde. Diegenen onder hen, die in de loop der
jaren op regionaal of provinciaal niveau naam hebben gemaakt, zijn in hun artistieke
carrière veelal begonnen op carnavalsevenementen van de Sjtadsvastelaovendvereniging
in de binnenstad van Roermond. In die zin moet het bijvoeglijk naamwoord `volks'
in het woord `volkscultuur' bij D'n Uul worden geïnterpreteerd: aan de carnavalsevenementen wordt invulling gegeven door mensen uit de lokale gemeenschap en
deze zijn primair bedoeld voor mensen uit die gemeenschap. De VV D'n Uul
stimuleert de artistieke prestaties in haar Uule-rijk door de uitreiking van een tweetal
onderscheidingen. In 1971 werd de onderscheiding `Minnestreel van D'n Uul' in
het leven geroepen. Deze titel wordt verleend aan mensen, die bijzondere muzikale
prestaties leveren op evenementen als de `Leedjesaovend' en de `Bontje Aovend'. Op
de Nach van de Nuuje Prins' in 1992 is een nieuwe orde in het leven geroepen: de
Orde van Vorst Rein. In de verwijzing naar Rein Pijls worden zowel deze man als
zijn artistieke prestaties in de buut herdacht. De orde wordt uitgereikt aan mensen
die zich op artistiek terrein verdienstelijk maken.
De lokale identiteit in de carnavalsviering van de binnenstad wordt door de VV D'n
Uul in een bredere Limburgse context geplaatst. Jo Hansen merkte tijdens zijn
afscheid als Grootvorst van Roermond in 1973 op:
"Het hart van de Limburgse volkscultuur is de carnaval. "118
Die opvatting vindt binnen de vereniging nog steeds een breed draagvlak. Maar het
typisch Limburgse aspect in de carnavalsviering blijkt moeilijk in woorden te vatten.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de nauwe verbondenheid tussen het carnaval en
Limburg in de belevingswereld van de actieve kern in de vereniging onmiskenbaar
bestaat.
Tabel 12: Carnaval, een Limburgs feest (n=31)

ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

totaal

20-39 jaar

40 jaar en ouder

28 (90,3%)
2 (6,5%)
1 (3,2%)
0
(-)

3 (100%)
0
(-)
0
(-)
0
(-)

25 (89,3%)
2 (7,1%)
1 (3,6%)
0
(-)

Uit gesprekken met carnavalisten komt naar voren, dat de relatie tussen het carnaval
en Limburg primair een gevoelswaarde heeft.
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"Carnaval is Limburg",

merkte een vrouwelijk bestuurslid op.
"Dat bedoel ik echt niet chauvinistisch. Maar als je hoort van, ik noem maar wat, in
Amsterdam hebben ze ook een carnavalsvereniging, dat zegt me niks. (...) Ja, dat voel
ik gewoon zo. Ik vind gewoon, dat het bij Limburg hoort. En ik kan me als Limburgse
niet voorstellen,t in Amsterdam of in Utrecht of weet ik waar, dat daar op dezelfde
manier carnaval wordt gevierd als hier." 119

In een poging om dat gevoel te onderbouwen, wordt verwezen naar de Limburgse
mentaliteit. Twee geïnterviewde mensen van de VV D'n Uul verwoorden die mentaliteit ieder op hun eigen manier. Ton Spdtjens verwijst naar een verschil in leefwijze
tussen Limburgers en de overige Nederlanders:
"De verbinding vastenavond-Limburg vind ik, dat heeft wat te maken met de instelling van de mens, van de zuiderling, die een heel ander gevoel van leven heeft als de
noorderling. De zuiderling is een straatmens, iemand die veel meer op straat leeft, veel
meer buitenshuis. En die zoekt daar ook zijn vertier. Kijk maar eens naar allerlei
festiviteiten en feesten die hier in Zuid-Nederland en het aangrenzende buitenland
worden gevierd. Dat is allemaal buiten: schutterijen, harmonieën, die hier floreren.
Dat heefi te maken met de mentaliteit van de mensen. Die zitten niet graag thuis, die
willen er uit ...".
En Carla Rutten, in 1990 lid van de damesgarde, beschrijft het verschil tussen
Limburgers en `Hollanders' als volgt:
"Volgens mij zijn Limburgers veel losser, veel gekker dan allemaal die stijve mensen.
Zo zie ik ze, hoor. Er zullen ook wel lollige mensen zijn, maar volgens mij zijn
Limburgers gewoon hele andere mensen dan de mensen boven Limburg. ' 12°

Opmerkelijk is, dat mensen aan het Limburgse aspect in de carnavalsviering vaak
invulling geven door het af te zetten tegen het `Hollandse' carnaval. In de beeldvorming over dit carnaval worden de `dijenkletsers van Hilversum 3' als kenmerkend
gezien voor de viering.
"Die Hollandse artiesten suggereren in hun liedjes voortdurend dat dubbelzinnigheid
iets met vastenavond te make
n heeft. Het heeft ook allemaal een relatie met seks en
zuipen",
omschreef Vorst Naad deze carnavalsliedjes. Maar, zo legde hij uit:
"De basis voor vastenavond is een volksfeest waarin iedereen een paar dagen zichzelf
kan zijn zoals hij dat graag wil. "121

Elementen die in de Limburgse carnavalsviering nevenverschijnselen van het feest
zijn, alcohol drinken en op de versiertoer gaan, worden volgens hem foutief geïnterpreteerd als kernelementen in de viering. De houding tegenover individuele `Hollandse' carnavalstoeristen is beduidend milder. Als zij door hun gedrag geen inbreuk
maken op de lokale carnavalssfeer, zijn ze welkom, vinden de vier geïnterviewde
mensen uit Roermond.' 22
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De bestuurders van D'n Uul scoren hoger op de stelling `Carnaval, een Limburgs
feest' dan de respondenten van de CV Woeësj-joepe (respectievelijk 90,3% en 75%).
Zoals bij de bespreking van de enquêtegegevens uit Simpelveld in hoofdstuk 5 al
werd opgemerkt, verwoordt men in Simpelveld de binding aan een bepaald grondgebied in de carnavalsviering primair en vaak ook uitsluitend aan de eigen woonplaats.
Binnen de bestuurlijke gelederen van D'n Uul heeft men zich een op provinciaal
niveau ontwikkeld ideeëngoed over het carnaval als onderdeel van het Limburgse
cultuurgoed meer toegeëigend. Deze opmerking impliceert niet, dat men overal in
Limburg carnaval zou willen vieren. Zowel uit de interview- als uit de enquêtegegevens
spreekt een grote emotionele verbondenheid van Uule-bestuurders met de bisschopsstad (90,3% van de respondenten).
Uit een onderlinge vergelijking van de respons op het carnaval opgevat als een
katholiek feest en het carnaval opgevat als een Limburgs feest kan worden afgeleid,
dat het carnaval in de perceptie van de respondenten van D'n Uul primair een
Limburgs feest is. Het katholieke aspect in de viering is gering. Opmerkelijk is de
lage score van Uule-bestuurders in de oudere leeftijdsgroep op de stelling `carnaval,
een katholiek feest'. Bij de bestuursleden van de Woeësj-joepe is de positieve respons
op het katholieke aspect in het carnaval juist in deze leeftijdsgroep te vinden. Met
betrekking tot de plaatsbepaling van katholieke tradities in de carnavalsviering door
de bestuurlijke kern van D'n Uul, kunnen deze tradities primair geduid worden als
instrumenten, waarmee via het verleden een gemeenschapsvormende viering in het
heden wordt bewerkstelligd.
De centrale plaats die het traditiemotief inneemt in de carnavalsviering van de \TV
D'n Uul, treedt ook op de voorgrond in de score op de enquêtevraag naar de
motieven voor actieve deelname aan de carnavalsvereniging.
Tabel 13: Motieven voor lidmaatschap (n=31)
totaal
enthousiaste vierder
organiseert graag evenementen
zoekt gezelligheid in een vereniging
vrienden zitten in de vereniging
gewoonte
in de familiee om lidd te zijn
g
carnavalstraditie in Roermond instandhouden

25
21
20
13
8
27

(80,6%)
(67,7%)
(64,5%)
(41,9%)
(25, 8°/o)
(87,1%)

Onder de leden van het algemeen bestuur van D'n Uul bevinden zich slechts vier
mannen voor wie de instandhouding van carnavalstradities geen motivatie is voor
het lidmaatschap van de carnavalsvereniging. Ter vergelijking: onder de CV Woeësjjoepe-respondenten scoorde op de rubriek `carnavalstraditie instandhouden' 46,9%.
Het traditiemotief is een belangrijke geïnternaliseerde waarde bij D'n Uul. 80,6%
van de bestuursleden is naast organisator ook enthousiast vierder. De mogelijkheid
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om carnavalsevenementen te organiseren en de gezelligheid van de vereniging scoren
op een derde en vierde plaats met een meerderheid van respectievelijk 67,7 en
64,5%.
In gesprekken tijdens het veldwerk verwoordden organisatoren hun motivatie
voor de werkzaamheden ten behoeve van een goede carnavalsviering vaker in termen
van dienstverlening aan het carnavalvierend publiek. Men wil de mensen iets moois
aanbieden, dat bovendien een traditionele waarde bezit, en hen de mogelijkheid
geven om zich te profileren in hun creatieve capaciteiten. Een belangrijke motor
achter die `maatschappelijke dienstverlening' is het plezier dat men er zelf aan beleeft, de persoonlijke behoefte die men erin kan bevredigen. In de interviews met
drie Uule-respondenten staat ten aanzien van de motivatie voor de werkzaamheden
één item centraal: het bestaan van een evenwicht tussen inspanning en persoonlijke
voldoening. Uit onderstaand fragment uit het interview met het bestuurslid Ton
Sptjens spreekt zelfs een volledige vervloeiing van zijn inspanning voor het carnaval
en de bevrediging die hij vindt in het creatief-artistieke werk dat hij verricht. Sptjens
lichtte zijn medewerking aan de `maatschappelijke dienstverlening' als volgt toe:
"Als ik met mijn kleine of grote bijdrage ervoor kan zorgen dat de vastenavond zoals
die in Roermond bestaat, zo loopt als ik vind dat die lopen moet, dan vind ik dat
bevrediging zat."

Op de vraag of de organisatie van het carnaval niet te veel tijd en energie opeiste, gaf
hij een duidelijk antwoord:
"Voor mij persoonlijk zit dat zo: In het onderwijs (Sptjens is docent, CW) vind ik
mijn hobby en mijn vak is vastenavond en alles wat daar bij hoort. Zo voel ik het ook.
Dat ik op school werk, dat verschaft mij de financiële ruggegraat om te kunnen
functioneren als vastenavondmens." 123

En voor de Vorst en voorzitter van de VV D'n Uul Naad Imkamp, die al jaren de
eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van het feest draagt, zijn het traditiemotief en het plezier dat hij beleeft aan de leidinggevende functies in de vereniging
onlosmakelijk met elkaar verbonden:
"Als ik moeite had om me overeind te houden binnen een vereniging, als er te veel
onrust zou zijn, dan was ik al lang weg. Dat zou ik niet willen. Maar zolang het
gezellig is en het gaat goed, is het leuk om te doen. "124

Uit de interviews met enkele vrouwen komt het belang van een persoonlijke voldoening in een sfeer, waarin gezelligheid en ontspanning de boventoon voert, nog
explicieter aan de orde. De voorzitter van de kindergarde Stella Bergh, die al 33 jaar
binnen D'n Uul actief is, merkte over haar deelname aan de damesgarde eind jaren
zestig/begin jaren zeventig op:
"Dat dansje dat wij instudeerden, dat was destijds bijzonder amateuristisch. We
oefenden wel iedere week, maar het zette niet al te veel zoden aan de dijk. Het was
gewoon de gezelligheid. We waren een ontzettend gezellige kliek van elf meiden."
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En met betrekking tot haar huidige functie bij de kindergarde benadrukte ze:
"Dat is enorm intensief, maar het is ook ontspanning. En ieder jaar verheug ik me er
weer op. '125

Carla Rutten, die begin jaren negentig de damesgarde verliet, motiveerde haar deelname aan de garde als volgt:
"Als iemand mij vroeg: `wat vind je dáár nu aan bij D'n Uul, de hele dag in dat gekke
apepakje lopen?' Nou, ik vond het heel mooi om te doen. Ik vond het eigenlijk best
wel een eer. Het was ook heel bijzonder, want je komt overal, je staat overal vooraan.
Iedereen gaat voor je aan de kant, want je zit immers bij D'n Uul! (...) En we waren
toch `de meisjes van de Prins' ...' 126

Hoe zwaarwegend de context van volksculturele, traditionele en Limburgse waarden
in de perceptie van organisatoren ook is, het feest vervult als vrijplaats voor ontspanning, plezier en profilering van persoonlijke capaciteiten een minstens even belangrijke functie.
De persoonlijke voldoening, die een stimulerende invloed heeft op de continuering van de verenigingsactiviteiten, kan ook worden verkregen door het maatschappelijk aanzien dat de vereniging, en daarmee ook de actieve kern, te beurt valt. Door
de presentatie van een stijlvolle carnavalsviering in de binnenstad beoogt de VV D'n
Uul ook waardering en respect af te dwingen. De laatste twee decennia, waarin de
hegemonie van D'n Uul in de lokale carnavalswereld overschaduwd wordt door een
democratiseringsproces, heeft D'n Uul zich steeds meer toegelegd op de presentatie
van cultureel-creatieve activiteiten in de viering, die gekenmerkt worden door een
professionele aanpak en een kwalitatief hoog niveau. De uit het verleden overgebleven goede verhouding tussen lokale gezagdragers en de vereniging wordt in stand
gehouden. De burgemeester en enkele wethouders zijn vaste gasten op evenementen
als de Nach van de Nuuje Prins' en de première van de bonte avond. Het respect
voor de werkzaamheden van D'n Uul wordt door de lokale overheid echter niet
omgezet in subsidie. Het verloren prestige in de lokale carnavalswereld wordt gedeeltelijk gecompenseerd in de presentatie van de carnavalsvereniging op supra-lokaal
niveau. In de jaren zeventig en tachtig profileerde D'n Uul zich drie maal op de
landelijke televisie in 1970, 1975 en 1983. In 1975 ging D'n Uul in op het verzoek
van de TROS-televisie om een bijdrage te leveren aan de 'Ons-kent-ons-kwis'. Daarmee doorbrak de vereniging de eensgezinde houding van de Limburgse stadscarnavalsverenigingen, aangesloten bij de SLC (de latere SLV), om iedere medewerking te
weigeren aan de `carnavalsvervuiling' in nationale televisieprogramma's. 127 Voor de
overschrijding van de lokale grenzen door bovengenoemde televisie-optredens, maar
ook voor de uitnodiging van nationale politici voor carnavalsevenementen, worden
motieven aangevoerd, die verwijzen naar het belang van de profilering van Roermond en het Roermondse carnaval. Uit informele bronnen spreken ook individuele
beweegredenen, waarop waardering, prestige en status van de betrokkenen van invloed zijn.
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Binnen het eigen carnavalsterritorium van het Uule-rijk geeft de Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul sinds de jaren vijftig invulling aan het `ein ongerein'-motto door de
opbouw van een carnavalsviering, waarin alle leeftijdsgroepen de mogelijkheid wordt
geboden om aan speciaal voor hen georganiseerde evenementen deel te nemen. Aan
zieke en bejaarde mensen brengt de Prins met zijn gevolg een bezoek. Het dragen van
uniformen en het krijgen van onderscheidingen bindt mensen (vaak diepgaand)
emotioneel aan de vereniging. Buiten de grenzen van de binnenstad streeft de vereniging sinds haar oprichting ook een eenheid na, de eenheid van Groot Roermond,
waarin de VV D'n Uul voor haarzelf als oudste carnavalsorganisatie een functie ziet
in de representatie van de traditionele Roermondse viering. In de accentuering van
het carnaval als een volkscultureel verschijnsel doet D'n Uul een beroep op het
eenheidsgevoel van de carnavalsvierders. Katholieke tradities, het dialect en de profilering van de stad Roermond staan daarin centraal. De identificatie met D'n Uul in de
profilering van de lokale carnavalsviering heeft tot op heden echter niet plaatsgevonden onder de inwoners uit de wijken rondom de binnenstad. Werd de bisschopsstad
in de jaren vijftig nog verdeeld door restanten van de vooroorlogse standenstructuur,
in de volgende decennia uitte het spanningsveld tussen het centrum en de periferie
van de stad zich in het typisch Roermondse `gevreigel' met een vaak serieuze ondertoon, waarbij D'n Uul eerder symbool staat voor de `kaaje kook' van de binnenstad
dan dat ze als drager van de Roermondse carnavalstraditie wordt beschouwd. Toch is
de VV D'n Uul, als de vereniging van de oude binnenstad die ieder jaar zorg draagt
voor een stijlvolle carnavalsviering en daarin ondersteund wordt door goed geschoolde
en financieel draagkrachtige leden met een netwerk van maatschappelijke connecties, tot op heden het Roermondse gezicht van de carnavalsviering naar buiten toe
blijven bepalen.
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Deel 3
Het carnaval gevierd, beleefd en besproken

7
Een sociaal -wetenschappelijke verkenning
van de carnavalswereld

7.1

Introductie van de vragenlijst

In de voorgaande hoofdstukken van deze studie is het verschijnsel carnaval benaderd
vanuit de invalshoek van de georganiseerde viering op provinciaal en lokaal niveau.
Hierin nam de opbouw van organisatiestructuren, waarbinnen de verschijningsvorm
van het feest met zijn grote diversiteit in rituelen gestalte krijgt, een grote plaats in.
Formele en informele beweegredenen van bestuurders en carnavalsorganisatoren
werden naar voren gehaald om zodoende inzicht te verschaffen in hun perceptie van
het feest. Uit de kernelementen in de door hen opgezette viering en de wijze waarop
zij zich door middel van het carnaval profileren, is een beeld ontstaan van de carnavalswereld zoals daar bewust vorm aan wordt gegeven. Uit de enquêtegegevens van de
bestuursleden in de Carnavalsverein Woeësj-joepe en de Vastelaovesvereniging D'n
Uul kwam naar voren, dat een meerderheid zichzelf ook als een enthousiaste carnavalsvierder kenschetst. Van een absolute tweedeling in carnavalsorganisatoren en vierders
lijkt geen sprake te zijn. Toch vormen de eersten in de vierende massa een minderheid, het merendeel van de carnavaisvierders is niet verbonden aan een carnavalsvereniging. In dit laatste deel van deze carnavalsstudie staan de, al dan niet in een
vereniging georganiseerde, vierders centraal. Welke activiteiten worden door hen
ontplooid en hoe duiden zij hun motieven voor deelname aan en de beleving van het
feest? Hoe wordt het ideeëngoed over het carnaval en de door `ideologische
koersbepalers' en carnavalsorganisatoren geconstrueerde carnavalswereld door de
vierders ontvangen en hoe geven zij zin aan het feest? Aan de hand van deze vragen
kan inzicht worden verkregen in het rituele carnavalsgedrag van de grote groep
carnavalsvierders, het proces van deelname en toeëigening, en de functie van het feest
voor de deelnemers.
Voor de benodigde onderzoeksgegevens voor dit deel van deze studie kon niet
worden teruggegrepen op traditionele bronnen. Bij het verzamelen van materiaal is
gebruik gemaakt van een complementaire werkwijze, die bestond uit een kwantitatieve benadering door middel van een vragenlijst die verstuurd is aan een groot aantal
personen en een kwalitatieve benadering door middel van een zevental diepte-interviews. De kwantitatieve methode had tot doel een redelijk representatief beeld op de
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te bevragen terreinen te verkrijgen. De interviews beoogden een verdere verdieping
en mogelijke aanvulling van de gegevens, die uit de vragenlijst waren verkregen. In
dit hoofdstuk staan de vragenlijstgegevens centraal. In het volgende hoofdstuk zijn
de interviewgegevens onderwerp van behandeling.
7.1.1 De vragenlijst
De vragenlijst die in 1990 is opgesteld en uitgezonden om de voor dit onderzoek
relevante gegevens te verzamelen (Volkskundevragenlijst van het P.J. Meertens-Instituut no. 61 (1990)), is onderdeel van de reeks vragenlijsten, die de afdeling Volkskunde van het P.J. Meertens-Instituut (KNAW) sinds 1934 vrijwel jaarlijks uitstuurt. De carnavalsvragenlijst (die hier verder onder deze naam gepresenteerd wordt)
neemt binnen de traditie van deze vragenlijsten een plaats in, die nauw aansluit bij de
recente ontwikkeling van de vragenlijsten in opzet, gebruik en analyse.' Alvorens
over te gaan tot de presentatie van de carnavalsvragenlijst en de daaruit voortgekomen onderzoeksgegevens, zal in het onderstaande kort worden ingegaan op het
karakter van de volkskundevragenlijsten in het algemeen en de carnavalsvragenlijst
in het bijzonder.
De volkskundevragenlijsten van het P.J. Meertens-Instituut kenmerken zich door
een geheel eigen aard en gebruik, die in het verlengde liggen van de oorspronkelijke
doelstelling. Het materiaal, dat vanaf midden jaren dertig door middel van de lijsten
is verzameld, was aanvankelijk bedoeld als basis voor verspreidingskaarten van culturele verschijnselen in Nederland ten behoeve van een Nederlandse volkskunde-atlas.
De vragen richtten zich primair op het al dan niet voorkomen van een bepaald
verschijnsel in een plaats of regio. De onderwerpen van de lijsten vloeiden veelal
direct voort uit de geplande thema's van de atlas. Zo lag het accent in de vragenlijsten
die tot 1958 verstuurd werden op `volksgeloof , het daarop volgende decennium
waren kalenderfeesten en gebruiken het meest bevraagde terrein. Vanaf 1968 gaf de
ontwikkeling van een Europese volkskunde-atlas de richting van vele vragenlijsten
aan. Het ging daarbij veelal om materiële thema's in de verwachting, dat hieruit een
duidelijker kaartbeeld zou ontstaan dan uit onderwerpen als religie en gebruiken.
Naast deze nauw met de volkskunde-atlassen verbonden vragenlijsten zijn in het
verleden ook nog andere lijsten uitgestuurd, waaronder enkele die primair beoogden
lacunes in de informatie omtrent bepaalde onderwerpen op te vullen. Een voorbeeld
van zo'n vragenlijst is die over `openbare feesten' uit 1977. De binding met lopend of
gepland onderzoek ontbrak meestal, het primaire doel was documenteren.
De oorspronkelijke gerichtheid op de verspreiding van culturele verschijnselen
had zijn weerslag op de samenstelling van een vast netwerk van medewerkers. In
1934 bestond het uit ruim 2000 correspondenten en in de loop van de volgende
decennia is dat aantal teruggelopen tot ruim 900 mensen die de jaarlijks toegestuurde vragenlijsten invulden. Het enige criterium bij de keuze voor deze mensen
was een gelijkmatige geografische verspreiding van de verschillende correspondenten
over Nederland. Van een representatieve doorsnee van de Nederlandse bevolking op
-
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basis van sociale indicatoren als sekse, leeftijd, beroep en sociale klasse is nooit sprake
geweest. Het gebruik van het medewerkersnetwerk was dan ook niet gericht op een
ondervraging van de persoonlijke situatie van de verschillende correspondenten,
maar op het verkrijgen van informatie uit de plaats of regio.
Intussen is een veranderde visie op het vakgebied van de volkskunde tot stand
gekomen. De primaire gerichtheid op de geografische verspreiding is vervangen door
aandacht voor de functie van culturele verschijnselen en van sociaal-culturele verschillen. 2 Dat gaat gepaard met een groeiende openheid ten aanzien van multidisciplinair grensverkeer. Mede daardoor is de laatste jaren sprake van een overgangssituatie in de aard en het gebruik van de volkskundevragenlijsten. Bij de opzet, het
gebruik en de analyse van een aantal recente lijsten is gebruik gemaakt van de kennis,
inzichten en verwerkingsmethodieken uit de sociale wetenschappen. Een ander opvallend verschil is de directe koppeling van de vragenlijst `nieuwe stijl' aan lopend of
gepland onderzoek, waarbij niet het vaste medewerkersbestand maar direct betrokkenen als respondenten dienen. Gestreefd wordt naar een grotere algemene geldigheid van de antwoorden door de samenstelling van een, voor het desbetreffende
onderwerp, meer representatief respondentenbestand. Ook zijn de eerste pogingen
ondernomen om de vragenlijsten zodanig op te stellen, dat ze bruikbaar zijn voor een
efficiënte dataverwerking met behulp van de computer. In deze ontwikkeling van de
volkskundevragenlijsten, die tendeert naar aansluiting bij het gebruik van vragenlijsten in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, moet de carnavalsvragenlijst geplaatst
worden.
De carnavalsvragenlijst van het P.J. Meertens-Instituut is in een aantal aspecten
op sociaal-wetenschappelijke leest geschoeid. Zo is bij de opzet van de vragenlijst
bewust gekozen voor een meerderheid aan gesloten vragen, zodat een computerbewerking van de gegeven antwoorden wordt vergemakkelijkt. Een zestal open vragen op een totaal van 25 thematisch gerichte vragen dient vooral als individuele
inkleuring van de in voorafgaande vragen gegeven antwoorden. Van het vaste
medewerkersbestand is in dit geval geen gebruik gemaakt. Aansluitend bij het diepteonderzoek naar de lokale carnavalsorganisaties en de -viering is de mailing van deze
vragenlijst verzonden naar een a-selecte groep inwoners uit Simpelveld en Roermond. De respondenten zijn bij de bewerking van de gegevens getoetst op hun
representativiteit ten aanzien van de totale bevolking van beide gemeenten. Onder
andere om deze toetsing mogelijk te maken, is in de vragenlijst een aparte rubriek
met elf vragen opgenomen die betrekking heeft op het profiel van de respondenten,
zoals leeftijd, sekse, burgerlijke staat, beroep, religieuze gezindte, woon- en geboorteplaats. De verwerking van het sociaal-wetenschappelijk materiaal is uitgevoerd door
een ter zake deskundige in de persoon van Dr. J. Pieper, een cultuur- en godsdienstpsycholoog. Hij werd in de eerste fase van de opzet van de vragenlijst (waarin onder
andere de duidelijke en eenduidige formulering van de vragen, het maximum aantal
vragen dat voor respondenten werkbaar blijft en de samenstelling van de steekproef
onderwerp van discussie was) al betrokken bij dit onderzoek en tot en met de laatste
fase van de interviews heeft hij direct meegewerkt aan dit deel van het onderzoek.'
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De computerbewerking van de onderzoeksgegevens verruimde de mogelijkheden.
Naast het uitvoeren van frequentie-tellingen konden correlaties worden opgespoord,
zoals bijvoorbeeld die tussen persoonsgegevens en gedragingen, belevingen en opvattingen met betrekking tot het carnaval. Bij een aantal vragen die gericht waren op de
beleving van het carnaval en de opvattingen over het feest was het met behulp van
factoranalyse mogelijk onderliggende basisbelevingen en -opvattingen te achterhalen, die vervolgens weer als basis dienden voor verdere analyse.
De keuze voor de items in de vragenlijst alsook de bij de meerkeuzevragen opgestelde antwoordmogelijkheden zijn gebaseerd op informatie, die is verkregen tijdens
de participerende observatie in het eerste onderzoeksjaar, informele gesprekken met
sleutelfiguren (bij wie in een later stadium interviews zijn afgenomen) en informatie
uit schriftelijke bronnen.' De op het vragenlijstonderzoek aansluitende diepte-interviews boden een mogelijkheid tot bijstelling, aanvulling en verdieping. De mogelijkheid om aan te sluiten bij eerder empirisch onderzoek in Nederland en de omringende landen bleek na een eerste oriëntatie zeer beperkt, waardoor het carnavalsvragenlijstonderzoek een exploratief karakter heeft. In de volkskundevragenlijsten
van het P.J. Meertens-Instituut uit 1947, 1961, 1962 en 1977 komt het carnaval
weliswaar aan bod, maar in de traditie van deze lijsten was men gericht op de
inventarisatie van het voorkomen van bepaalde karakteristieken van het verschijnsel
(bijvoorbeeld in 1961: `Bestaat ergens nog een ouw-wieverbal' en Wordt er een
optocht gehouden?'; in 1962: `Kwam men vroeger bij u op vastenavond of een van
de voorafgaande dagen langs de deuren om worst, eieren, spek, geld of iets dergelijks
op te halen?') en de documentatie van de bestaande openbare feesten die in de
verschillende regio's in Nederland gevierd worden (vragenlijst no. 12a. (1947) en
vragenlijst no. 46 (1977)). In Bonn heeft de Rheinische Landesstelle fiir Volkskunde
des Landschaftsverbandes Rheinland in 1974 een zeer groots opgezette vragenlijst
verspreid over het carnaval (80 pagina's), bestaande uit 126 hoofdvragen die in vele
subvragen zijn uitgesplitst. 5 De gegevens van deze waardevolle bron van informatie
zijn echter (nog) niet verwerkt. Bij de opstelling van vragen voor de carnavalslijst is
dit enquêteboekje een aantal keren geraadpleegd.
Twee sociaal-wetenschappelijke studies uit 1976 hebben een attenderende functie gehad bij de opzet en de uitvoering van dit vragenlijstonderzoek: een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in Venlo door de socioloog Th. Fransen en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in Mainz door een projectgroep onder leiding van de volkskundige H. Schwedt. Fransen presenteerde in 1978 de belangrijkste resultaten van
zijn onderzoek in het Rheinisches Jahrbuch fur Volkskunde.' Het onderzoek was volgens eigen zeggen bedoeld als een momentopname en vooral gericht op het formuleren van hypothesen. Primair oogmerk was het verzamelen van gegevens over het
gedrag van carnavalsvierders tijdens het afgelopen carnavalsseizoen (1975/76) en
meer algemeen over de laatste vijf jaar. De onderzoeksgegevens in het artikel spitsen
zich toe op twee thema's, respectievelijk de participatie in de viering en de houding
tegenover het carnaval. Zowel in het participatie-profiel als in de positieve danwel
negatieve houding tegenover het carnaval, die Fransen aan de hand van de statis-
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tische gegevens schetst, spelen de sociale indicatoren van sekse, leeftijd en sociaal
milieu geen grote rol. Een aantal nauw met elkaar samenhangende variabelen, te
weten de geboorteplaats, het rooms-katholieke geloof en de beheersing en het gebruik van het dialect, beïnvloedt de deelname aan het feest positief. Alleen met
betrekking tot de intensiteit van de participatie is de variabele leeftijd' in het spel:
jongeren onder de 25 jaar vieren meer.' De mate van integratie in de lokale gemeenschap lijkt dus een essentiële rol te spelen in de actieve deelname aan en de positieve
instelling tegenover het carnaval. In de opzet van de carnavalsvragenlijst is met de
integratie-factor rekening gehouden.
Het vragenlijstonderzoek uit Mainz kreeg zijn weerslag in de bundel Analyse eines
Stadtfestes. Die Mainzer Fastnacht. 8 Een breed opgezette vragenlijst, bestaande uit 96
vragen met betrekking tot het carnaval en 21 vragen gericht op de sociale kenmerken
van de respondenten, bestreek een grote diversiteit aan onderzoeksthema's. De verzamelde gegevens geven onder andere inzicht in het profiel van de carnavalsvierder
en de niet-vierder, bestaande waarden en normen in de carnavalsviering, de verschillende `Verkleidungstypen', heersende meningen over het georganiseerde carnaval en
over de bekende televisie-zittingen uit Mainz. Met name de eerste twee thema's (het
profiel van de carnavalsvierder en de niet-vierder en bestaande waarden en normen
in de viering) sloten aan bij de aandachtsvelden, die voor een opname in de carnavalsvragenlijst van het P.J. Meertens-Instituut in aanmerking kwamen. Het profiel, dat
H. Schwedt in het artikel Fasnachter9 schetst van de carnavalsvierder, is beperkt tot
de bezoekers van bals, zittingen en de `Rosenmontags'-optocht. De deelname aan
ongeorganiseerde festiviteiten valt daardoor buiten het onderzoeksgebied. De `harde
kern', die gevormd wordt door vierders die alle drie de georganiseerde evenementen
bezoeken, onderscheidt zich naar burgerlijke staat (gehuwden), religieuze gezindte
(rooms-katholiek) en sociaal milieu (solide beroepsopleiding met middelbaar en
hoger inkomen). De leeftijd speelt geen rol: in de `harde kern' bevinden zich mensen
tussen de 20 en 65 jaar. Deze enthousiaste carnavalsvierders zijn vaak verenigingsmensen. In een profielschets van de tegenstanders van het carnaval, zoals deze gegeven wordt in het artikel Gegenpositionen zur Fastnacht: Nichtteilnehmer - kritische
Stimmet°, spelen de sociale indicatoren van het sociale milieu (hogere klasse en
opleiding) en de sociabiliteit (in dezen het bestaan van een rijk verenigingsleven) ook
een rol. De leeftijdsgroep is iets beperkter: van 15 tot 44 jaar. Jammer genoeg
worden geen cijfers gepresenteerd over de burgerlijke staat en de religieuze gezindte.
Daardoor kan over een mogelijk verschil tussen de vierders en de niet-vierders op
grond van deze indicatoren niets gezegd worden. Dat hier geen gegevens over zijn
opgenomen is des te opmerkelijker, omdat de mate van integratie in de lokale
gemeenschap ook hier een rol lijkt te spelen. De niet-vierders nemen in vergelijking
met de vierders (de bezoekers van de bals, zittingen en optocht) een meer kritische
houding aan tegenover zowel het georganiseerde carnaval (overorganisatie en commercie) als tegenover hun woonplaats Mainz. De helft van de tegenstanders van het
feest wordt gevormd door nieuwkomers.
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Een tweede bevraagd onderzoeksthema in de vragenlijst uit Mainz betrof bestaande waarden en normen in de carnavalsviering. In het artikel Spiel-Raum Fasnachtll
wordt een aantal hierop betrekking hebbende statistische gegevens gepresenteerd.
Toegespitst op de bals en de zittingen scoort de mogelijkheid om zich tijdelijk los te
maken van het dagelijks leven het hoogst. De invloed van het gemeenschapsaspect
drukt daar een zwaar stempel op. Wat de respondenten vooral bevalt tijdens de bals
en zittingen zijn elementen als: het `schunkelen', samen zingen en mensen leren
kennen. De mogelijkheid om zich anders te gedragen dan in het alledaagse leven, in
het artikel benoemd als de Narrenfreiheit', is wel duidelijk aan eigen regels gebonden. Dit blijkt onder meer uit een tabel waarin elementen, die de respondenten al
dan niet storen in de viering, in kaart zijn gebracht. Zo komen ten aanzien van het
stereotiepe negatieve beeld van het feest, — carnaval is het feest van de alcohol en de
seks —, de grenzen van de vrijheid naar voren. Alcohol hoort bij het feest vieren, maar
dronkenschap is minder gewenst. Ook flirten wordt door een meerderheid positief
geduid (waarbij mannen wel aanmerkelijk hoger scoren dan vrouwen, respectievelijk
70 en 50%). Maar de concrete daad van kussen wordt negatiever beoordeeld (waarbij mannen weer beduidend hoger scoren op een positieve houding dan vrouwen,
respectievelijk 65% en vrouwen 37%). 12 Het thema van de `narrenvrijheid' en de
grenzen die aan deze vrijheid gesteld worden, is ook in de carnavalsvragenlijst in een
aantal vragen terug te vinden.
Het thema gericht op meningen over het georganiseerde carnaval en de organisatoren is niet opgenomen in de carnavalsvragenlijst. Zowel om pragmatische als
inhoudelijke redenen is afgezien van een volledig cluster vragen rondom dit thema.
Om de respons te vergroten is gekozen voor een maximale lengte van zes pagina's
voor het vragenlijstformulier. Hierdoor ontstond de noodzaak tot een selectie van
vragen. Het in kaart brengen van de meningen van carnavalsvierders over de carnavalsorganisaties, georganiseerde evenementen en de actieve organisatoren in hun gemeente zou, gekoppeld aan een inventarisatie van meningen van carnavalsverenigingen
over de vierders en uitgebouwd met diepte-interviews, een interessant apart onderzoek rechtvaardigen. In de carnavalsvragenlijst is dit thema daarom buiten beschouwing gelaten. Wel zijn in de lijst vragen opgenomen die inzicht geven in de mate van
deelname aan, door carnavalsverenigingen georganiseerde en ongeorganiseerde, evenementen en de waardering van deze evenementen.
De definitieve vragenlijst bevat vragen over het feitelijke carnavalsgedrag van
mensen (hoe, met wie en waar wordt gevierd), de beleving van het carnaval (waardering en betekenis van — aspecten van — het feest), opvattingen over het feest (die zijn
toegespitst op het al dan niet bestaan van een verband met het katholicisme, het
dialectgebruik, de `hollandse' carnavalstoerist en het specifiek Limburgse karakter
van het feest) en sociale kenmerken als geslacht, beroep, burgerlijke staat, religieuze
gezindte. (zie Bijlage 2)
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7.1.2 Dataverwerving en respons
De carnavalsvragenlijst is in het voorjaar van 1990 per post voorgelegd aan inwoners
uit de twee Limburgse gemeenten die centraal staan in het onderzoek op lokaal
niveau: Simpelveld en Roermond. Gekozen is voor een tijdstip, waarop verwacht
mag worden dat de carnavalservaringen van het afgelopen seizoen nog vers in het
geheugen liggen: een maand na aswoensdag 1990. De groep van 1640 mensen die in
Roermond benaderd is, wordt deels gevormd door een a-selecte steekproef uit het
telefoonboek (750 adressen waarnaar per adres twee vragenlijsten zijn opgestuurd;
1500 personen zijn aldus aangeschreven), deels door tijdens georganiseerde carnavalsfestiviteiten geworven vierders (140 personen) . In concreto betrof het de Bonte
Avond van de Vastelaovesvereniging D'n Uul op 2 en 3 februari 1990. In Simpelveld
zijn op soortgelijke wijze 920 personen benaderd: 800 (op 400 adressen) via het
telefoonboek en 120 via gerichte werving. In het laatste geval betrof het de Dameszitting van de Carnavalsverein Woeësj-joepe op 14 februari 1990 (59 personen) en
de Doebele Forto Jubileum Show op 10 februari 1990 (61 personen). Tijdens de
data-analyse zal aan mogelijke verschillen tussen beide groepen aandacht worden
besteed. De ingewonnen gegevens zijn op grond van een zogenaamd codeboek
ingevoerd in de computer en geanalyseerd met behulp van het SPSS-programma. 13
Uiteindelijk hebben 644 personen de vragenlijst ingevuld teruggestuurd: 380 uit
Roermond en 264 uit Simpelveld. Dit is een respons van 23% voor Roermond en
29% voor Simpelveld (uitgaande van het aantal verstuurde vragenlijsten en niet het
aantal adressen dat benaderd is). In totaal gaat het om een respons van 25% per
verstuurde vragenlijst, 46% per adres.
7.1.3 Kenmerken en representativiteit van de respondenten
Bij een dergelijke bescheiden respons is het belangrijk te weten in hoeverre de
respondenten een goede afspiegeling zijn van de totale bevolking van Simpelveld en
Roermond. De mate van representativiteit wordt in deze paragraaf in beeld gebracht
aan de hand van een vergelijking van enkele kenmerken van de respondentengroep
met de overeenkomstige kenmerken van de totale bevolking van Simpelveld en
Roermond, dit is de vierders én de niet-vierders. Deze vergelijking betrof de volgende sociale kenmerken: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinsgrootte, opleidingsniveau, religieuze gezindte en kerkbezoek.l 4

LEEFTIJD
Tabel 14: Leeftijdsopbouw van de respondenten (n= 633) 15
< 20 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder

4%
22%
27%
23%
25%
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Een vergelijking met de leeftijdsopbouw van de totale bevolking in Simpelveld en
Roermond levert het volgende beeld op:
Tabel 14a: Leeftijdsopbouw respondenten in vergelijking met de totale bevolking van
Simpelveld en Roermond
Roermond

Simpelveld

16-19 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder

CBS
(1990) *

Onderzoek
(n= 262)

CBS
(1990*)

Onderzoek
(n= 371)

7%
19%
19%
20%
35%

4%
20%
23%
26%
27%

7%
22%
20%
16%
35%

4%
23%
29%
21%
23%

* Gegevens ontleend aan CBS, jaarwerk 1990. Daarbij is de leeftijdsopbouw berekend over
de bevolking van 16 jaar en ouder (potentiële respondenten).

Hieruit kan worden afgelezen, dat in het respondentenbestand de leeftijdsgroepen
van 30-39 jaar en 40-49 jaar oververtegenwoordigd zijn en de leeftijdsgroep van 50
jaar en ouder ondervertegenwoordigd is.
GESLACHT

Er zijn bijna evenveel mannen (49%) als vrouwen (51%) onder de deelnemers aan
het onderzoek (n= 632). In de telefoonboekgroepen hebben de mannen meer geantwoord dan de vrouwen: 81% van het totaal aantal mannen tegen 68% van het totaal
aantal vrouwen komt uit de telefoonboekgroep (gemiddeld 75%). Deze ongelijke
verdeling wordt recht getrokken door het feit, dat in de groep Dameszitting overwegend vrouwen zijn benaderd en hebben geantwoord.'' Het percentage mannelijke en
vrouwelijke respondenten loopt synchroon met de percentages binnen de gemeenten. Hierbij is geen onderscheid tussen de gemeenten gemaakt, omdat de manvrouw verdeling voor beide gemeenten nagenoeg identiek is.
Tabel 15: Sekse-verhoudingen respondenten in vergelijking met de totale bevolking van
Simpelveld en Roermond

man
vrouw

CBS
(1990)*

Onderzoek
(n= 632)

49%
51%

49%
51%

* CBS leeftijdsopbouw Roermond/Simpelveld, 1990.
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BURGERLIJKE STAAT
De meeste respondenten zijn gehuwd (68%) of gehuwd geweest (5%). 11% woont
samen en de resterende 16% zijn alleenstaand (n= 622). Vergelijkt men de gegevens
met de CBS-gegevens met betrekking tot beide gemeenten, dan blijkt het volgende
(zie tabel 16). Om een vergelijking mogelijk te maken, zijn de categorieën `samenwonend' en `alleenstaand' samengevoegd tot de categorie `ongehuwd'.
Tabel 16: Burgerlijke staat respondenten in vergelijking met de totale bevolking van

Simpelveld en Roermond

Simpelveld

Roermond

CBS
(1990)*

Onderzoek
(n= 256)

CBS
(1990*)

Onderzoek
(n= 366)

24%
67%
7%
3%

16%
80%
2%
2%

30%
55%
8%
7%

35%
59%
2%
4%

ongehuwd
gehuwd
verweduwd
gescheiden

* Gegevens ontleend aan CBS, jaarwerk 1990. Daarbij is de burgerlijke staat berekend over
de bevolking van 16 jaar en ouder (potentiële respondenten).

Wat de mate van representativiteit betreft, valt op dat bij de Roermond-respondenten zowel de ongehuwden als de gehuwden ietwat oververtegenwoordigd zijn. In
Simpelveld zijn de gehuwden duidelijk oververtegenwoordigd.
KINDERTAL/GEZINSGROOTTE
Het aantal kinderen varieert onder de respondenten (n= 585) van 0 tot 8, waarbij de
categorieën `0' met 33% en `2' met 31% er duidelijk uitspringen.
In een CBS-telling uit 1987 ligt het gemiddeld aantal kinderen per gezin in
Simpelveld en Roermond op respectievelijk 3,03 en 3,04. Onder de respondenten
van de vragenlijst ligt het gemiddelde voor Simpelveld en Roermond op 2 kinderen.
Hierbij is, om een vergelijking met de CBS-gegevens mogelijk te maken, gekeken
naar het aantal kinderen dat door gehuwden (n= 406) wordt genoemd.
OPLEIDINGSNIVEAU
Van de respondenten is 59% wel en 41% niet werkzaam in een betaald beroep (n=
621) . Uit onderstaande tabel kan worden afgelezen hoe deze 59% (n= 369) verdeeld
is over de verschillende opleidingsniveaus. Deze gegevens worden afgezet tegen de
gegevens van het CBS met betrekking tot de opbouw van het opleidingsniveau over
de beroepsbevolking van Midden en Zuid-Limburg in 1985.x' Deze vergelijking kan
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dus slechts in beperkte mate dienen als controle op de representativiteit van de
onderzochten.
Tabel 17: Opleidingsniveau respondenten werkzaam in een betaald beroep in

vergelijking met de totale bevolking van Simpelveld en Roermond

lager onderwijs
voortgezet lager onderwijs
middelbaar onderwijs:
mulo, mavovwo, meao, havo
hbo
universitair

CBS

Onderzoek
(n=369)

17%
23%

1%
14%

45%
13%
2%

46%
31%
8%

De grootste vertekening vindt plaats in de ondervertegenwoordiging van het lager
onderwijs (17 tegenover 1%) en de oververtegenwoordiging van het hbo en universitair onderwijs (respectievelijk 13 tegenover 31% en 2 tegenover 8%), een gegeven
waar veel vragenlijstonderzoek mee te kampen heeft.
RELIGIEUZE GEZINDTE EN KERKBEZOEK

Tabel 18: Religieuze gezindte respondenten in vergelijking met de totale bevolking van

Simpelveld en Roermond
onderzoek
(n= 635)
rooms-katholiek
niet-rooms-katholiek

88%
13% 19

totale bevolking
S
(n= 264)

R
(n= 371)

93%
7%

84%
17%

S
95% 18
5%

R
73%
27%

Onder de respondenten van Roermond is het aantal rooms-katholieken dus groter,
onder de Simpelveld-respondenten iets kleiner in vergelijking tot de totale bevolking. Volgens recente gegevens van het KASKI te Den Haag 20 was het wekelijkse
misbezoek in de parochies van Simpelveld en Roermond in 1989 gemiddeld bijna
19% (Simpelveld 18,7%, Roermond 18,6%; landelijk 16,4%). 23% van de roomskatholieke respondenten (n= 556: 88% van het totaal aantal deelnemers aan het
onderzoek) bezoekt wekelijks de mis. Onder de respondenten is het aantal wekelijkse
kerkgangers dus groter. 21
Uit bovenstaande vergelijkingen kan worden afgelezen, dat vooral de volgende categorieën oververtegenwoordigd zijn in de respondentengroep: mensen van middelbare leeftijd (tussen 30 en 50 jaar), gehuwden en hoger opgeleiden. Mochten deze
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groepen zich wat gedragingen, belevingen en opvattingen betreft onderscheiden van
de overige respondenten, dan is de nodige voorzichtigheid geboden bij een directe
extrapolatie van de gegevens naar de totale populatie. Op deze plaats zij expliciet
vermeld, dat het vragenlijstonderzoek niet alleen gericht was op representativiteit,
maar vooral ook een exploratie beoogde van voorkomende gedragingen, belevingen
en opvattingen, en de verbanden daartussen.
7.1.4 Overige kenmerken van de respondenten
Tot slot is nog een aantal kenmerken van de respondenten bekend, waarbij er geen
vergelijking met de totale populatie van Simpelveld en Roermond mogelijk was. Het
betreft hier de geboorte- en woonplaats, het beroepsniveau van de in loondienst
werkende respondenten, de arbeidssituatie van alle respondenten en het opleidingsniveau van de respondenten. Daarnaast zijn nog twee tabellen opgenomen over
respectievelijk de religieuze gezindte en het kerkbezoek in beide gemeenten. Er is ook
telkens een vergelijking gemaakt tussen respondenten uit Simpelveld en respondenten uit Roermond.
GEBOORTE- EN WOONPLAATS

Bijna viervijfde (79%) van de respondenten (n= 612) is in Limburg geboren, 41% in
Roermond of Simpelveld zelf en 38% in een andere gemeente in Limburg. De
overige 21% is buiten Limburg geboren. Een meerderheid van het totaal aantal
respondenten voelt zich `sterk' verbonden met de woonplaats: 55% (n= 634) . Zie
voor een nadere invulling van de mate van verbondenheid met de woonplaats onderstaande tabel.
Tabel 19: Verbondenheid van de respondenten met de woonplaats

sterk
enigszins
niet

totaal
(n= 634)

Simpelveld
(n= 263)

Roermond
(n= 371)

55%
36%
9%

61%
33%
6%

51%
39%
10%

BEROEPSNIVEAU EN ARBEIDSSITUATIE

59% van de respondenten is werkzaam in een betaald beroep (n= 369). Uit onderstaande tabel kan worden afgelezen hoe deze 59% verdeeld is over de beroepsniveaus. 22
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Tabel 20: Beroepsniveau van de in loondienst zijnde respondenten

ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid
lagere employees
• zelfstandigen
^
kleine
en
middelbare employees
hogerbpn

totaal
(n= 382)

Simpelveld
(n= 131)

Roermond
(n= 251)

2%
11%
38%
6 o/0
20%
22%

1%
17%
36%
5 /0
5%
18%
24%

3%
8%
39%
6 0/o
22%
21%

totaal
(n= 644)

Simpelveld
(n= 380)

Roermond
(n= 264)

1%
7%
23/
%
3%
12%
13%

1%
8%
18%
2%
9%
12%

2%
6%
26%
4%
14%
14%

41%

50%

34%

Tabel 20a: Arbeidssituatie van alle respondenten

ongeschoold
geschoold
lagere employees g

zelfstandigen
middelbare employees
hogere beroepen
huisvrouw/niet (meer)
werkzaam

Blijkt uit tabel 20, dat in beide gemeenten de lagere employees onder de in loondienst zijnde respondenten de grootste groep vormen, gelet op de arbeidssituatie van
alle respondenten neemt de groep die niet (meer) in loondienst werkt de grootste
plaats in. In Simpelveld betreft het zelfs 50% van het totaal aantal Simpelveldrespondenten.
OPLEIDINGSNIVEAU

Tabel 21: Opleidingsniveau van de respondenten

lager onderwijs
voortgezet lager onderwijs
middelbaar onderwijs:
mulo, mavo
middelbaar onderwijs:
vwo, meao, havo
hoger beroepsonderwijs
universitair onderwijs
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totaal
(n= 628)

Simpelveld
(n= 258)

Roermond
(n= 370)

9%
18%

11°/o
26%

7%
12%

20%

20%

20%

23%
24%
6%

19%
18%
5%

26%
29%
6%
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Uit bovenstaande tabel kan worden afgelezen, dat de Roermond-respondenten hoger geschoold zijn dan de Simpelveld-respondenten.
RELIGIEUZE GEZINDTE EN KERKBEZOEK

Tabel 22: Religieuze gezindte van de respondenten

rooms-katholiek
nederlands-hervormd
gereformeerd
andere godsdienst
zonder godsdienst

onderzoek
(n= 635)

Simpelveld
(n= 264)

Roermond
(n= 371)

88%
2%
1%
2%
8%

93%
1%
0%
2%
3%

84%
3%
2%
1%
11%

totaal
(n= 627)

Simpelveld
(n= 259)

Roermond
(n= 368)

2%
19%
36%
29%
14%

3%
30%
41%
21%
5%

1%
11%
33%
34%
20%

Tabel 23: Kerkbezoek van de respondenten

aantal keren per week
(vrijwel) iedere week
zo nuendan
hoogst enkele keer
nooit

Uit bovenstaande tabellen blijkt, dat de respondenten in Simpelveld zich kenmerken
door een iets grotere religieuze homogeniteit dan in Roermond. Met betrekking tot
het kerkbezoek blijkt dat in Simpelveld op de eerste drie categorieën hoger is gescoord dan de totaal-percentages, in Roermond is hierop omgekeerd evenredig lager
gescoord. De respondenten uit het dorp zijn meer frequente kerkbezoekers dan de
respondenten uit de bisschopsstad.
Uit bovenstaande vergelijkingen tussen Simpelveld en Roermond kan worden afgelezen, dat de Simpelveld- respondenten zich sterker verbonden voelen met hun woonplaats dan de Roermond - respondenten. Het aantal frequente kerkbezoekers is onder
de respondenten in het dorp groter en deze groep kenmerkt zich in vergelijking met
de respondenten uit Roermond in een iets grotere religieuze homogeniteit. De Roermond- respondenten zijn hoger geschoold dan de Simpelveldse. In beide groepen
neemt het aantal niet (meer) in loondienst werkende mensen de grootste plaats in.
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7.2 Het carnaval en zijn vierders
7.2.1 Het carnavalsgedrag
De manier waarop de carnavalsvierders invulling geven aan hun viering staat in deze
paragraaf centraal. Uit de onderzoeksgegevens is een drietal clusters gevormd dat
inzicht geeft in respectievelijk de mate van participatie, de gemeente waar de respondenten het feest vieren en de mensen met wie ze vieren, en de soorten carnavalsactiviteiten die de vierders ontplooien.
7.2.1.1 Participatie
De meeste deelnemers aan het onderzoek vieren zelf carnaval. De grootste groep,
56%, doet dat elk jaar, 9% regelmatig en 11% soms. Daartegenover staat een groep
van 24% van de respondenten, die geen carnaval viert. 9% daarvan heeft nooit
gevierd en 15% is gestopt met vieren (n= 638). De intensiteit van het carnaval vieren
neemt in vergelijking met vroeger wat af. 46% van de respondenten zegt dat men
minder dan vroeger carnaval viert, voor 30% is er geen verschil en 24% viert meer
dan vroeger carnaval (n= 540).
De in een open vraag genoemde oorzaken voor de toename van het vieren (n=
109) liggen op de eerste plaats in de leeftijd (17%): men wordt ouder en mag gaan
meevieren. 14% verwijst naar het gezin als oorzaak (de kinderen gaan vieren en een
aantal ouders doet dan mee). 12% wordt via vrienden bij de carnavalsviering betrokken. 11% heeft meer tijd ter beschikking. De andere genoemde oorzaken scoren alle
minder dan 10%. De oorzaken voor de afname van vieren (n= 238) hebben eveneens
vooral met de leeftijd te maken (31%): men wordt een dagje ouder. 19% verwijst
weer naar het gezin, waarbij een aantal keren expliciet vermeld wordt, dat het vinden
van een babysit voor de jonge kinderen een probleem vormt tijdens de carnavalsdagen. 11% vindt de ontwikkeling van het carnaval de negatieve kant uitgaan. Deze
negatieve ontwikkeling van het carnaval is voor meerdere respondenten voelbaar in
een veranderde sfeer en éen veranderde mentaliteit, waarin de volgende factoren
regelmatig genoemd werden: toename van het alcoholgebruik, toename van deelname aan de viering door mensen `van buitenaf', de steeds verder doorgevoerde
commercie, toenemend consumptief gedrag en afname van de spontaniteit en onbevangenheid. Eveneens 11% heeft minder belangstelling voor het feest gekregen.
Deze afnemende belangstelling wordt door meerdere respondenten zelf in verband
gebracht met het ouder worden, het gezin en een door hen gesignaleerde negatieve
ontwikkeling van de carnavalsviering. Al met al lijken de oorzaken, die aan de
veranderingen (zowel toename als afname) ten grondslag liggen, meer van praktische
dan van inhoudelijke aard getuige het belang van de indicatoren leeftijd en gezin.
Een indicatie voor de intensiteit van de deelname aan de carnavalsviering vormt
het aantal dagen, weken of maanden dat men viert (n= 533). Voor een aanzienlijke
groep (28%) begint het carnavalsseizoen op elf november, 19% beschouwt 6 januari
als de start van het seizoen. Tegenover deze groep van 47% die in het voorseizoen al

266

Hoofdstuk 7

deelneemt aan carnavalsevenementen staat een groep van 53% die zich ofwel beperkt
tot de vier carnavalsdagen vóór aswoensdag (31%) of slechts één of twee dagen
carnaval viert (22%). Voor 71% is op dinsdagavond om 24.00 uur het carnaval
voorbij, de andere 29% vieren waarschijnlijk na middernacht nog door of nemen
wellicht ook nog deel aan het zogenaamde `haring bijten' op aswoensdag (n= 535).
Met betrekking tot de participatiegraad in de viering is vervolgens onderzocht of
er een verschil bestaat tussen leden van een carnavalsvereniging en ongeorganiseerde
vierders. Daartoe is eerst gekeken hoe beide groepen in de onderzoeksgroep vertegenwoordigd zijn. 84% van de onderzochten is geen lid van een carnavalsvereniging,
16% is wel aangesloten bij een vereniging (n= 571) . In de laatste groep warden
functies genoemd als bestuurslid, raadslid, (ex) Prins, (ex) Vorst, lid van een damesgarde, lid van een uitvoerend comité (totaal 42%). De meesten hebben echter geen
bijzondere functie: 47%. Resteert een niet te bepalen restgroep van 11%. De vrouwelijke respondenten die lid zijn van een carnavalsvereniging bekleden a ll een functies in
uitvoerende comité's (24% tegenover 16% van het totaal aantal mannelijke respondenten) en in de damesgarde (6%). De grootste groep van 64% heeft geen functie
tegenover 38% van het totaal aantal mannelijke respondenten. In de restgroep zit
6% vrouwen tegenover 12% mannen. Deze percentages bevestigen de in voorgaande
hoofdstukken geschetste positie van vrouwen in het georganiseerde carnaval.
Er is nagegaan hoe het lidmaatschap van een carnavalsvereniging is verdeeld over
de verschillende benaderde groepen. Dan blijkt:
Tabel 24: Lidmaatschap carnavalsvereniging naar steekproefgroepen

wel lid
geen lid

bonte
avond
(85 pers)

doebele
forto
(31 pers)

dameszitting
(39 pers)

30%
70%

23%
77%

8%
91%

Simpelveld Roermond
(171 pers) (245 pers)

10%
90%

17%
83%

totaal
(571)

16%
84%

In een vergelijking tussen de direct benaderde groepen (bonte avond, doebele forto
en dameszitting) en de telefoonboekgroepen (S en R) blijkt, dat de respondenten uit
de direct benaderde groepen vaker georganiseerd zijn d an de anderen: 23% tegen
15%. 23 Dit kan een indicatie zijn voor de aantrekkingskracht van door carnavalsverenigingen georganiseerde evenementen op met name de georganiseerde vierders.
Om een beeld te krijgen van een mogelijk verschil in de participatiegraad van
georganiseerde en ongeorganiseerde vierders, zijn de respondenten opgesplitst in
niet-georganiseerden en georganiseerden, waarbij de laatste categorie nog eens wordt
onderscheiden in georganiseerden met en zonder functie binnen de vereniging. De
onderzoeksgegevens vertonen het volgende beeld:

Een sociaal-wetenschappelijke verkenning van de carnavalswereld

267

Tabel 25: Mate van georganiseerdheid naar regelmaat van vieren

elk jaar vieren
regelmatig
niet meer
soms
nooit

niet
georg.
(n=474)

wel
georg.
(n=94)

zonder
functie
(n=42)

met
functie
(n=38) 24

56%
12%
16%
13%
3%

88%
4%
3%
4%
0%

88%
5%
7%
0%
0%

97%
3%
0%
,0%
0%

Het ligt voor de hand dat mensen met een functie binnen de carnavalsvereniging het
hoogst scoren op `elk jaar vieren'. De leden zonder functie scoren echter ook beduidend hoger bij deze rubriek. Een eerste voorlopige conclusie zou kunnen zijn, dat het
lidmaatschap een meer structurele deelname aan het carnaval positief stimuleert.
In een vergelijking tussen de georganiseerde en niet-georganiseerde vierders met
betrekking tot de start en het einde van het carnavalsseizoen, blijkt het volgende:
Tabel 26: Mate van georganiseerdheid naar duur carnavalsseizoen

vanaf de 11 e van de 11 e
op dinsdagavond einde

niet
georg.
(n=474)

wel
georg.
(n=94)

zonder
functie
(n=42)

met
functie
(n=38)

19%
72%

68%
67%

54%
60%

89%
65%

De georganiseerde vierders nemen in groteren getale deel aan de carnavalsviering
vanaf elf november dan de ongeorganiseerden. De georganiseerden die een functie in
een carnavalsvereniging bekleden scoren het hoogst (89%). Uit deze cijfers kan
worden afgeleid dat aan het voorseizoen (van elf november tot carnavalszaterdag),
waarin de georganiseerde carnavalsevenementen centraal staan, vooral de leden van
de verenigingen deelnemen. Met betrekking tot het einde van het carnaval op dinsdagnacht is het verschil tussen de georganiseerde en de ongeorganiseerde vierders klein,
slechts 5%. Voor een meerderheid in beide groepen (respectievelijk 67 en 72%) is
carnavalsdinsdag de laatste carnavalsdag. Hierover bestaat dus een grote mate van
uniformiteit.
Op grond van bovenstaande vergelijkingen tussen georganiseerde en ongeorganiseerde vierders (tabel 25 en 26) kan worden geconcludeerd, dat het lidmaatschap van
een carnavalsvereniging een positieve invloed heeft op de structurele deelname aan
de viering en op de lengte van de vieringsperiode.
7.2.1.2 De lokatie van de viering en de medevierders
Het carnaval vieren gebeurt uitsluitend (51%) of voor het grootste deel (33%) in de
eigen woonplaats. 8% richt zich voor het grootste deel op een andere plaats en ook
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8% viert het carnaval helemaal buiten de eigen woonplaats (n= 540). Van deze
laatste groep mensen die buiten hun eigen woonplaats het carnaval viert, zoekt 30%
de eigen geboorteplaats op. Uit deze percentages mag worden afgeleid, dat de woonof geboorteplaats een dominante factor is in de lokatie van de viering. Het carnaval is
een gemeenschapsfeest: 69% geven aan dat ze carnaval niet alleen, maar met een
vaste groep mensen vieren (n= 549). Uitgesplitst naar georganiseerde en ongeorganiseerde vierders valt op, dat georganiseerden procentueel meer met een vaste groep
vieren. Voor de groep met een functie binnen de vereniging (89% viert met een vaste
groep) is dat evident, zij vieren in verenigingsverband. Onder de leden zonder functie ligt het percentage op 74 tegenover 67 bij de ongeorganiseerden. De vaste groep
bestaat bij het merendeel van alle respondenten vooral uit vrienden en vriendinnen
(73%) en familieleden (51%), in mindere mate uit leden van een vereniging of club
(36%) (meerkeuzevraag, waardoor de antwoorden opgeteld meer dan 100% bedragen). In een open vraag naar andere personen binnen zo'n vaste groep noemen 20
van de 38 mensen die op deze open vraag antwoordden nog expliciet de mogelijkheid `alle vierders'. Daarmee lijkt men uitdrukking te willen geven aan een reëel
ervaren gemeenschapsgevoel met alle carnavalsvierders.
Het merendeel van de respondenten dat antwoordde op de vraag of men samen
met de eigen partner viert (n= 544), geeft aan gezamenlijk carnaval te vieren. De
partner kan daarbij de enige vaste medevierder zijn of onderdeel uitmaken van een
vaste uitgaansgroep. De volgende antwoorden konden genoteerd worden.
Tabel 27: Vieren met partner
ja
meestal
soms
nooit, ieder apart
nooit, partner viert geen carnaval
ik heb geen partner

66%
9%
9%
1%
4%
12%

De antwoorden van de respondenten uit Simpelveld en Roermond wijken bij deze
vraag sterk van elkaar af.
Tabel 27a: Vieren met partner naar woonplaats

ja
meestal
soms
nooit, ieder apart
nooit, partner viert geen carnaval
ik heb geen partner

Simpelveld
(n= 223)

Roermond
(n= 321)

79%
6%
6%
0%
2%
6%

56%
11%
10%
2%
5%
16%
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Voor een deel is het verschil een gevolg van het feit, dat de respondenten uit Roermond vaker alleenstaand (zonder partner) zijn. Daarnaast trekken in Roermond
meer mensen die een vaste partner hebben, er alleen op uit tijdens de carnavalsviering.
7.2.1.3 Carnavalsactiviteiten
Aan de respondenten werd een viertal carnavalsactiviteiten voorgelegd met de vraag,
of men zelf tijdens het carnaval aan zo'n activiteit deelneemt (n varieert van 557 tot
561). Deze activiteiten waren: het bezoeken van café's en/of danszalen, optocht
kijken, regelmatig meelopen in de optocht en het bezoeken van, door de carnavalsvereniging georganiseerde, evenementen (zoals zittingen, bals, de sleuteloverdracht) .
92% van de respondenten die op deze vraag antwoordden gaat naar de optocht
kijken. Direct daarop volgt het bezoeken van café's en danszalen (90%). Het bezoeken van georganiseerde evenementen als zittingen, bals en de sleuteloverdracht trekt
tweederde van de vierders (64%). De kleinste groep (30%) loopt zelf regelmatig in
de optocht mee. In de deelname aan de verschillende carnavalsactiviteiten is een
aantal verschillen tussen de georganiseerde en de ongeorganiseerde carnavalsvierder
te melden. Zelf meelopen in de optocht doet 24% van de niet-georganiseerde respondenten, 41% van de verenigingsleden zonder functie en 82% van de leden met
functie. Met betrekking tot het bezoeken van door de vereniging georganiseerde
evenementen is eenzelfde toename in de participatie waarneembaar: 57% van de
ongeorganiseerden, 95% van de verenigingsleden zonder functie en 100% van de
leden met functie. Deze percentages bevestigen de eerder geformuleerde hypothese,
dat georganiseerde carnavalsevenementen in groten getale door georganiseerde vierders
worden bezocht. Maar het feit, dat een meerderheid van de ongeorganiseerde vierders
(57%) deze evenementen ook bezoekt, getuigt ervan dat carnavalsverenigingen ook
buiten het verenigingsverband een aanzienlijk aantal vierders bereiken.
In het verlengde van de vraag naar deelname aan een aantal carnavalsactiviteiten
ligt een vraag die zich richt op de mate waarin een aantal carnavalsactiviteiten aanspreekt. Dit blijkt als volgt het geval te zijn:
Tabel 28: Aanspreken carnavalsactiviteiten (n varieert van 575 tot 583)
spreekt aan
van kroegje naar kroegje trekken
bezoeken van carnavalszittingen
g
bezoeken georganiseerd bal
meelopen in de optocht
hele avond op één plaats doorbrengen

73%
5 2%
39%
35%
28%

In een open vraag noemen 140 mensen nog andere evenementen die aanspreken. De
belangrijkste hie rvan zijn: optochten kijken (29 personen), bonte avonden bezoeken
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(27 personen) en het `klonetrekke' (15 personen) . Vervolgens werd de respondenten,
eveneens in een open vraag, gevraagd naar het evenement dat hen het meeste aanspreekt. De kroegentocht tijdens de carnavalsdagen springt er duidelijk uit met een
score van 43%. Deze wordt, met een groot procentueel verschil, gevolgd door de
rubrieken `optocht lopen' (11%), `zittingen bezoeken' (10%) en de `hele avond op
één plaats doorbrengen' (7%). De overige genoemde evenementen scoren alle onder
de 7%. Er werd ook gevraagd naar de oorzaak van de aantrekkelijkheid van een
evenement. Deze moet vooral gezocht worden in de sfeer eromheen (33%), waarbij
de term `gezelligheid' veelvuldig wordt gebruikt. Andere motieven scoren beduidend
lager.
In een vergelijking tussen de scores van mannen en vrouwen op de evenementen
waaraan ze deelnemen en die hen het meest aanspreken, is sprake van enkele verschillen. Ze kunnen worden herleid tot een verschil in mobiliteit-immobiliteit. Mannen
worden meer dan vrouwen het meest aangesproken door kroegentochten (46%
tegenover 40%). Vrouwen blijven graag de hele avond op één plaats (10% tegenover
3%). Wat de deelname aan de verschillende carnavalsactiviteiten betreft, blijkt dat
mannen meer meelopen in de optocht (36% tegenover 25%) en vrouwen meer
kijken naar de optocht (95% tegenover 88%). Een onderliggende oorzaak voor deze
verschillen is niet uit het cijfermateriaal te destilleren.
In een vergelijking tussen Simpelveld en Roermond op de scores met betrekking
tot de meest aantrekkelijke activiteiten springt de hoge score van de Roermondrespondenten op `van kroegje naar kroegje lopen' meteen in het oog, evenals de
afwijkende scores in Simpelveld en Roermond op de rubrieken `zittingen', `bonte
avonden' en `klonetrekke'.
Tabel 28a: Meest aantrekkelijke carnavalsactiviteiten naar woonplaats

van kroegje naar kroegje lopen
optocht lopen
p p
op één plaats blijven
optocht kijken
bals
zittingen
bonte avonden
klonetrekke
geen voorkeur
rest

Simpelveld
(n= 171)

Roermond
(n= 250)

36%
1 3 0/0
8%
7%
2%
17%
0%
8%
6%
2%

47%
9 0/o
6%
6%
6%
6%
8%
0%
6%
8%

Bij een nadere beschouwing komt de verschillende score op `zittingen' dichter bij
elkaar. In Roermond nemen de bonte avonden namelijk de plaats van de zittingen
in. Telt men de scores op beide rubrieken bij elkaar op, dan scoort Roermond op
`zittingen' 14% (6+8%) tegenover 17% in Simpelveld. De score van 8% in Simpel-
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veld tegenover 0% in Roermond op de rubriek `klonetrekke' is een artefact, omdat
het `klonetrekke' een carnavalsevenement is dat wel in Simpelveld, maar niet in
Roermond voorkomt. De hoge score in Roermond op het `van kroegje naar kroegje
lopen' (alle andere rubrieken scoren lager dan 10%) kan een indicatie zijn voor de
meerwaarde die de Roermond-respondenten hechten aan de zogenaamde `narrenvrijheid'. De kroegentocht is de enige carnavalsactiviteit, die niet gebonden is aan
afspraken of organisatie (uiteraard met uitzondering van de rubrieken `geen voorkeur' en `rest'). Ook zal de gemiddeld iets lagere leeftijd van de Roermond-respondenten hierop van invloed zijn.
7.2.1.4 Drie profielen: de intensieve carnavalsvierder, de niet-vierder en de
georganiseerde vierder
Tot slot is in deze laatste subparagraaf een onderlinge vergelijking gemaakt tussen de
respondenten die elk jaar carnaval vieren, de groep die nooit viert en de groep die
bestaat uit in een carnavalsvereniging georganiseerde vierders. (zie Bijlage 3) Deze
drie groepen zijn op een aantal sociale kenmerken met elkaar vergeleken zoals leeftijd, sekse, burgerlijke staat, religieuze gezindte, de frequentie van het kerkbezoek en
de verbondenheid met de woonplaats. De onderzoeksresultaten geven het volgende
beeld.
Vier indicatoren spelen een meer of minder grote rol in de mate van participatie
in de carnavalsviering: leeftijd, sekse, burgerlijke staat en religieuze gezindte. De
leeftijdscategorie tussen de 20 en 29 jaar viert verhoudingsgewijs (28% van de `elk
jaar'-vierders tegenover een totaal van 22% van deze leeftijdsgroep op het totaal aan
respondenten) het intensiefst carnaval. Vrouwen nemen iets vaker dan mannen
jaarlijks deel aan de viering. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat de vrouwelijke
respondenten gemiddeld jonger zijn dan de mannelijke, waardoor een ietwat vertekend beeld kan ontstaan. De groep (ex )gehuwden vormt weliswaar het grootste
aandeel in de rubriek `elk jaar' vieren (66%), maar afgezet tegen het aandeel van deze
groep in het totale respondentenbestand (73%) zijn de (ex-)gehuwden ondervertegenwoordigd. De alleenstaanden zijn daarentegen oververtegenwoordigd (22%
op een percentage van 16 in het totale respondentenbestand) . Voor de groep `nooitvierders' geldt, dat zij vooral in de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder te vinden
zijn, iets vaker mannen dan vrouwen zijn en meer dan gemiddeld (ex-)gehuwden
zijn. Hieruit kan worden afgeleid dat een ongebonden, vrij in te richten dagelijks
leven zonder directe sociale verantwoordelijkheden, een leven dat men eerder aantreft bij jongeren en ongehuwden, een goede voedingsbodem vormt voor een hoge
participatiegraad in de carnavalsviering. Dit gegeven hangt positief samen met de in
subparagraaf 7.2.1•1 (Participatie) geformuleerde conclusie, dat de oorzaken voor
zowel de toename als de afname van het carnaval vieren vooral van praktische aard
zijn (leeftijd en gezin) .
De groep die elk jaar carnaval viert en de groep die nooit viert onderscheiden zich
ook door de mate van integratie in de lokale gemeenschap. De rooms-katholieke
-
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respondenten participeren meer in de carnavalsviering dan respondenten met een
andere religieuze gezindte of zonder geloof. Onder de respondenten die nooit vieren
vindt men verhoudingsgewijs vaker mensen zonder geloof. Hier lijkt niet zo zeer het
religieuze gehalte van de godsdienst in het geding. Zo scoren zij die het minst
frequent naar de kerk gaan (`een hoogst enkele keer') verhoudingsgewijs het hoogst
op `elk jaar' vieren. Mogelijk is hier veeleer de bereikte integratie in de lokale gemeenschap in het geding. Dit integratie-element blijkt ook uit de volgende twee
onderzoeksresultaten: respondenten die in Limburg zijn geboren en zij die een sterke
verbondenheid met de eigen woonplaats hebben, vieren meer carnaval dan de groep
die van buiten de provincie komt en aangeeft zich `enigszins' of `niet' verbonden te
voelen met de woonplaats. De gegevens met betrekking tot het integratie-element
corresponderen met die uit het onderzoek in Venlo en Mainz. 25
Tegen de achtergrond van de vaak geuite opvatting dat het carnaval een volksfeest
zou zijn, zijn twee belanghebbende resultaten te melden: het opleidingsniveau en het
beroep zijn nauwelijks van invloed op de mate van participatie aan de viering. (zie in
Bijlage 3 de scores op `elk jaar') Dwars door alle sociale lagen heen wordt elk jaar
carnaval gevierd, waarbij wel dient te worden opgemerkt dat de mensen die buiten
het arbeidsproces staan iets minder vieren en ook vaker nooit vieren.
Het profiel van de intensieve carnavalsvierder is niet identiek aan dat van de
georganiseerde vierder. Gelet op leeftijd, sekse en burgerlijke staat wijkt het af. Is de
meest intensieve carnavalsvierder vooral te vinden onder de jongeren (20-29 jaar),
onder de leeftijdsgroep van 40-49 jarigen vindt men de meeste georganiseerde vierders.
Zo ook met betrekking tot de sekse: vieren vrouwen iets meer, mannen zijn beduidend vaker lid van een carnavalsvereniging. En de (ex-)gehuwden, die oververtegenwoordigd zijn onder de niet-vierders, scoren verhoudingsgewijs hoger op het
lidmaatschap van een organisatie. Daar waar het integratie-element in het geding is,
is wel sprake van parallellie. Zo zijn de rooms-katholieke vierders, die het meest `elk
jaar' deelnemen aan het feest, ook het meest georganiseerd. En onder hen neemt de
groep die een `hoogst enkele keer' naar de kerk gaat weer de grootste plaats in. (Ter
vergelijking: de respondenten die aangeven dat zij nooit naar de kerk gaan, vieren
beduidend vaker dan gemiddeld nooit carnaval en zijn veel minder vaak georganiseerd.) Hetzelfde geldt voor de vierders die in Limburg geboren zijn en zij die zich
sterk verbonden voelen met de woonplaats. Onder deze groep, waarvan velen intensief participeren in het feest, vindt men de meeste georganiseerde vierders. Wat het
opleidingsniveau betreft waarin men de georganiseerde vierders kan vinden, is sprake
van een kleine oververtegenwoordiging van mensen die het middelbaar onderwijs
(vwo/meao/havo) hebben gevolgd. Bij de verdeling over de verschillende beroepsgroepen valt primair op dat vooral de werkende bevolking vertegenwoordigd is in verenigingen (73% van de georganiseerden werkt in loondienst tegenover 59% van het totale
respondentenbestand). De kleine zelfstandigen zijn het sterkst georganiseerd.
In subparagraaf 7.2.1.1 (Participatie) is nagegaan in hoeverre er een verschil bestaat
tussen leden van een carnavalsvereniging en ongeorganiseerde vierders wat betreft de
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intensiteit van het vieren. Een voorlopige conclusie op basis van cijfermateriaal (tabel
25) was, dat het lidmaatschap een meer structurele deelname aan het carnaval positief stimuleert. Combineert men nu het profiel van de intensieve vierder met dat van
de georganiseerde vierder dan blijkt, dat een structurele deelname aan het feest vorm
krijgt in een groep, die qua leeftijd tussen de 20 en 29 jaar en tussen de 40 en 49 jaar
zit, waarin beide seksen vertegenwoordigd zijn en waarin zowel gehuwden als ongehuwden zijn opgenomen. Voegt men hier nog het gegeven aan toe dat het feest
dwars door alle sociale lagen heen gevierd wordt, dan mag geconcludeerd worden dat
het carnaval als volksfeest (waarin `volk' niet verwijst naar een sociale categorie maar
naar een door alle lagen van de bevolking gevormde gemeenschap van vierders) een
breed draagvlak heeft.
7.2.2 De beleving van het carnaval
De peiling van een zo subjectief begrip als beleving is niet eenvoudig. Mensen
hebben hun eigen persoonlijke associaties met het verschijnsel carnaval en kennen
aan het feest een waarde toe, die veelal gebaseerd is op bewuste dan wel onbewuste
verwachtingen ten aanzien van de viering. Door middel van standaardbegrippen als
`saamhorigheid' en `uitlaatklep' proberen vierders hun emotionele beleving van de
carnavalsviering uit te drukken. Deze geven echter nauwelijks inzicht in de diepgang
van bepaalde belevingsaspecten. In deze paragraaf wordt aan de hand van een aantal
vragen en (standaard-) uitspraken een verkennend onderzoek gedaan naar het bestaan van zogenaamde `basisbelevingen'. In het volgende hoofdstuk zullen met behulp van de interviewgegevens deze belevingen nader worden ingekleurd en uitgediept.
Een eerste indicatie voor de wijze waarop mensen het carnaval beleven, geeft de
score op de vraag: `Is carnaval voor u een belangrijk feest?'
Tabel 29: Carnaval een belangrijk feest vinden (n= 630)
ja, dat heb ik altijd gevonden
nee, dat heb ik nooit gevonden
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

49%
27%
21%
4%

Bij de tweede categorie (`nee, dat heb ik nooit gevonden') dient te worden opgemerkt, dat enkele respondenten een onderscheid maken tussen wat zij belangrijk en
wat zij leuk vinden. Zij scoren op de variant waarin het feest niet als belangrijk wordt
geduid, maar voegen er aan toe dat ze wel veel plezier hebben tijdens de viering. Een
vergelijking van de sociale kenmerken van respondenten die het carnaval wel en niet
als belangrijk beschouwen, levert het volgende beeld op (zie Bijlage 4). In de eerste
groep vindt men weer vooral de jongere vierders met een kleine oververtegenwoordiging van vrouwen, een verhoudingsgewijs groot aantal alleenstaanden en een meerderheid van rooms-katholieken. In de groep die aangeeft het carnaval niet belangrijk te
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vinden, valt de oververtegenwoordiging van buiten Limburg geboren mensen op
alsook het aantal gehuwden, hoger geschoolden en respondenten zonder geloof of
met een ander geloof. Het zijn dus vooral de intensieve vierders, die het feest belangrijk vinden.
Het lijkt erop dat, in analogie met de afname van het daadwerkelijk vieren, ook
de waarde die men aan het carnaval toekent afneemt. 21% vindt carnaval nu niet
meer belangrijk. Als redenen voor deze afnemende waardering noemt men dan
(open vraag; n= 142) vooral de eigen leeftijd (34%) en de negatieve ontwikkeling van
het feest (26%). Een belangrijke bijkomende reden is de verschuiving van interesses
(15%), die in nauw verband staat met het ouder worden van de desbetreffende
respondenten. De overige redenen scoren minder dan 10%. Slechts 4% (29 personen) spreekt van een verandering ten positieve. De redenen die deze personen hiervoor aangeven, kunnen in drie groepen geclusterd worden: in de sociale omgeving
wordt meer carnaval gevierd (9 personen), men heeft het `echte' carnaval leren
kennen (7 personen) en de invloed van het gezin (6 personen) . Resteert een groep
van 7 personen.
In een tweede vraag, die gericht was op de persoonlijke beleving van het feest,
staat de belangrijkste reden om carnaval te vieren centraal. Deze open vraag leverde
435 antwoorden op, die in de volgende categorieën zijn ondergebracht:
Tabel 30: Belangrijkste reden om carnaval te vieren
uitlaatklep
plezier maken
gezellige sfeer
je uitleven
samen zijn
ontspanning
zit in je bloed

29%
13%
12%
11%
8%

7%
6%

De overige categorieën scoren alle minder dan 5%. Ter illustratie van de invulling
die aan de trefwoorden uit bovenstaande tabel wordt gegeven, volgen hier enkele
formuleringen van de respondenten. De uitlaatklepfunctie van de carnavalsviering
wordt door drie respondenten als volgt verwoord: `Een aantal zorgeloze dagen zonder dagelijkse sleur', `Carnaval relativeert het jachten en jagen van de consumptiemaatschappij' en `Als je een jaar serieus bent, zijn een paar gekke dagen een welkome
afwisseling'. De trefwoorden plezier maken, gezellige sfeer, je uitleven, samen zijn en
ontspanning worden in diverse combinaties en met wisselende accenten in de verschillende formuleringen van respondenten naar voren gehaald, getuige de volgende
uitspraken: `Lekker ongedwongen genieten en gezellig stappen samen', `Gezellige
drukte, leuke muziek, iedereen kan mee doen, lekker los sfeertje', `Een aantal dagen
clown zijn, dansen, gek doen en vooral veel plezier maken', `Eén keer in het jaar echt
gek doen' en `Helemaal opgaan in vooral de muziek, meezingen en gek doen'. Onder
de 6% van de ondervraagden die hun deelname aan het carnaval primair terugvoeren
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op de rubriek `zit in je bloed', komen de volgende formuleringen voor: `Omdat ik
ermee opgegroeid ben, is het een deel van mijn leven geworden. Het valt zwaar om
het te laten, denk ik' en `Als een echt Remunj s maedje' (Roermonds meisje) krijg ik
elk jaar weer de kriebels in mijn bloed rond de maanden januari/februari'. Bij
bovengenoemde redenen staat voorop de behoefte aan een omgeving waarin men
zich samen met andere vierders `kan laten gaan'. Het sfeer-element, dat een belangrijke rol speelde in de aantrekkingskracht van bepaalde carnavalsevenementen (zie
subparagraaf 7.2.1.3), is ook hier in het geding.
Een deel van de vragenlijst bestond uit een elftal voorgegeven omschrijvingen van
mogelijke belevingswijzen van het carnaval vieren. Enkele van die omschrijvingen
luidden: `een aantal zorgeloze feestdagen', `in een alcoholroes leven', `makkelijk
contacten met mensen leggen' en `opgaan in de massa van vierders'. (zie Bijlage 2:
Vragenlijst, Deel 2 vraag 6) Gevraagd werd te kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: `ja', `een beetje' en `nee'. De score op de verschillende omschrijvingen ziet er als volgt uit:
Tabel 31: Belevingswijzen van het vieren (n varieert van 517 tot 533)26

een aantal zorgeloze feestdagen
opgaan in de massa van vierders
makkelijk contacten met mensen leggen
merken dat iedereen voor een paar dagen
gelijk is
gek doen zonder dat iemand daar iets van
zegt
eor g
dee In emen aan allerlei ggeorganiseerde
evenementen
door verkleding een paar dagen een ander
kunnen zijn
op humoristische wijze mensen de waarheid
kunnen zeggen
me inzetten voor onze carnavalsorganisatie
in een alcoholroes leven
op de versiertoer gaan

ja

een beetje

nee

72%
54%
51%

19%
24%
30%

9%
22%
19%

50%

23%

27%

42%

33%

25%

27%

25%

49%

23%

20%

57%

21%
14%
6%
3%

28%
14%
24%
10%

51%
72%
70%
87%

In een vergelijking tussen Simpelveld en Roermond komt een aantal significante
verschillen naar voren.
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Tabel 31 a: Belevingswijzen van het vieren naar woonplaats

door verkleding een paar dagen een ander kunnen zijn
(Chi2= 7.44, sign. 0.05, n= 529)
op de versiertoer gaan
(Chi2= 11.72, sign. 0.01, n= 527)
gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt
(Chi2= 11.40, sign. 0.01, n= 533)
op humoristische wijze mensen de waarheid kunnen zeggen
(Chi2= 26.16, sign. 0.001, n= 533)
opgaan in de massa van vierders
(Chi2= 5.97, sign. 0.05, n= 530)
deelnemen aan allerlei georganiseerde evenementen
(Chi2= 11.55, sign 0.01, n= 523)

Roermond
ja

Simpelveld
ja

26%

18%

3%

3%

48%

33%

25%

14%

50%

60%

22%

35%

De Roermond-respondenten scoren hoger op de omschrijvingen die verwijzen naar
een grotere vrijheid: een ander kunnen zijn, gek kunnen doen, op humoristische
wijze mensen de waarheid zeggen. Ook de score op de rubriek `op de versiertoer
gaan' wijkt af, omdat men in Roermond vaker `een beetje' aankruiste dan in Simpelveld. De Simpelveld-respondenten scoren hoger op omschrijvingen die verwijzen
naar een samen zijn, een saamhorigheidsgevoel: opgaan in de massa, deelnemen aan
allerlei georganiseerde evenementen. Het verschil in de scores vertoont een parallellie
met de scores van Roermond- en Simpelveld-respondenten op de meest aantrekkelijke evenementen (zie subparagraaf 7.2.1.3 tabel 28a).
7.2.2.1 De constructie van basisbelevingen

Door middel van factoranalyse is gezocht naar een aantal basisbelevingen die aan het
reageren op deze elf omschrijvingen van mogelijke belevingswijzen ten grondslag
liggen. Na een aantal oriënterende factoranalyses is gekozen voor een principale
componentenanalyse met varimax rotatie. 27 Een minimale `eigenvalue' van 1.00
werd aangehouden en de ontbrekende data werden, aangezien er een voldoende
groot aantal respondenten was, behandeld door middel van de optie `missing listwise'
(n= 503). 28 Deze procedure leverde een viertal factoren op, die respectievelijk 27,8%,
12,1%, 10,0% en 9,3%, in totaal dus 59,1% van de variantje verklaren. Hieronder
volgen deze factoren, waarbij voor opname in de factor een grens van 0.40 is aangehouden wat factorlading betreft. De factorlading geeft de mate aan, waarin een beleving
samenhangt met de overige items in de factor. Items met een hogere factorlading zijn
meer bepalend voor de aard van het achterliggende concept dan items met een lagere
factorlading. Om echter meer inzicht te krijgen in het karakter van de factoren (het
betreft immers een tot nu toe nauwelijks onderzochte thematiek) zijn tussen haakjes
ook die items aangegeven, die tussen 0.30 en 0.40 op een factor laden. Zo kunnen ze
helpen bij een zo nauwgezet mogelijke interpretatie van de betekenis van de factor.
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Tevens is de mate van toepassing (gemiddelde van j a=1', `een beetje=2' en 'nee=3')
van de items die tot de factor behoren, aangegeven. De benoeming van de factoren is
gebeurd op grond van een interpretatie van de tot die factor behorende belevingen.
Factor 1: oceanisch gevoel: vervaging ego grenzen
-

factorlading
een aantal zorgeloze feestdagen
opgaan in de massa van de vierders
makkelijk contacten met mensen leggen
merken dat iedereen voor een paar dagen gelijk is
(gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt
(in een alcoholroes leven

mate van van
toepassing
1.37
1.69
1.71
1.79

0.71
0.60
0.54
0.50
0.36)
0.34)

gemiddeld 1.64
De items, die in factor 1 zijn opgenomen, refereren alle aan een (tijdelijk) loslaten
van de in het dagelijks leven ervaren persoonlijke grenzen en begrenzingen. Het item
dat het meest bepalend is voor de aard van de achterliggende basisbeleving is de
zorgeloosheid, gevolgd door het item waarin uitdrukking wordt gegeven aan een
vervloeiing van de individuele vierder in de massa tijdens de viering. Met andere
woorden, men dompelt onder in een feestvierende mensenmassa, waarin persoonlijke beslommeringen uit het alledaagse leven naar de achtergrond verdwijnen. De
vierders die deze voorgegeven formuleringen van toepassing achten op hun beleving
van het carnaval, ervaren een grotere vrijheid om met hun medemensen/vierders
contacten aan te knopen. Zij geven aan, dat in hun perceptie de overeenkomsten
tussen henzelf en de anderen beduidend groter zijn dan de verschillen. In de interpretatie van dit cluster belevingen treedt de reëel ervaren vervaging van de ego grenzen en
het daaraan gekoppelde zogenaamde `oceanisch gevoel' het meest op de voorgrond.
-

Factor 2: toegang tot de ander: vervaging sociale grenzen

op humoristische wijze mensen de waarheid
kunnen zeggen
door verkleding een paar dagen een ander kunnen
zijn
merken dat iedereen voor een paar dagen gelijk is
gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt
(makkelijk contacten met mensen leggen
(op de versiertoer gaan

factorlading

mate van van
toepassing

0.71

2.32

0.63
0.53
0.49
0.36)
0.32)

2.34
1.79
1.83

gemiddeld 2.07
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De geformuleerde belevingen, die als items in factor 2 zijn opgenomen, bevatten alle
een verwijzing naar een ervaren verkleining van de sociale afstand tot anderen tijdens
het carnaval. Ook hier is het eerst genoemde item (`op humoristische wijze mensen
de waarheid kunnen zeggen') het meest bepalend voor de aard van de achterliggende
basisbeleving. Het carnaval fungeert als een vrijplaats, waarop vierders zich geoorloofd voelen tot meer vrijheid in hun gedragingen en sociale contacten dan in het
alledaagse leven. Zij ervaren een grotere acceptatie, zowel door henzelf als door hun
omgeving, om te doen waar ze zin in hebben. In een vergelijking van de factoren 1 en
2 komt naar voren, dat beide sterk in elkaars verlengde liggen. Dit komt onder meer
tot uiting in drie items (`merken dat iedereen voor een paar dagen gelijk is', `gek
doen zonder dat iemand daar iets van zegt' en `makkelijk contacten met mensen
leggen'), die in beide clusters van formuleringen gelijk zijn.

Factor 3: georganiseerd vieren

me inzetten voor onze carnavalsorganisatie
deelnemen aan allerlei georganiseerde evenementen

factorlading

mate van van
toepassing

0.86
0.82

2.58
2.24
gemiddeld 2.41

Het achterliggende concept van de twee items in factor 3 kan geïnterpreteerd worden als een sterk op de carnavalsvereniging en de door haar georganiseerde evenementen gerichte viering.

Factor 4: de beest uithangen
factorlading

mate van van
toepassing

0.76
0.75

2.63
2.84

in een alcoholroes leven

op de versiertoer gaan

gemiddeld 2.74

De items, zoals geformuleerd onder factor 4, worden door de carnavalsvierders het
minst van toepassing geacht op hun wijze van carnaval vieren. Hier zijn de grenzen
van de `narrenvrijheid' bereikt. De benoeming van deze factor heeft daardoor een
negatieve duiding: `de beest uithangen'.
Gelet op de mate waarin de factoren gemiddeld van toepassing zijn, is de volgende
rangorde opgesteld, lopend van meest naar minst van toepassing.
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(1. ja; 2. een beetje; 3. nee)
1. Oceanisch gevoel: vervaging ego-grenzen
2. Toegang tot de ander: vervaging sociale grenzen
3. Georganiseerd vieren
4. De beest uithangen

1.64
2.07
2.41
2.74

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden, dat de omschrijvingen van belevingen
die zijn ondergebracht in factor 1 in de perceptie van de respondenten het meest van
toepassing zijn op hun manier van carnaval vieren. Van de omschrijvingen in factor
4 distantieert men zich het meest. De mate van toepassing ligt daar het dichtst bij 3=
nee.
Naast de mogelijkheid om uit (bovengenoemde) voorgegeven formuleringen van
belevingswijzen van het carnaval te kiezen, werd de respondenten gevraagd naar
mogelijk andere belevingen van het feest. 60 deelnemers aan het onderzoek vulden
deze open vraag in. Van de genoemde andere belevingen verwijst 73,3% naar de
sfeer rond het carnaval: gezellige sfeer (17 personen), ontspanning (15 personen),
plezier maken (12 personen). Resteert een niet nader onder te verdelen groep van 16
mensen. Een goede sfeer lijkt voor velen een primaire voorwaarde voor de concretisering van andere belevingswijzen zoals zorgeloze feestdagen, opgaan in de massa en
gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt (omschrijvingen uit factor 1).
7.2.2.2 Het draagvlak van de belevingsfactoren

De aldus gevonden en benoemde factoren kunnen nu als afzonderlijke meetinstrumenten (schalen) gebruikt worden, die ieder een bepaald aspect van de carnavalsbeleving
in beeld brengen. Een schaal is een meetinstrument, dat iemand een score toebedeelt
ten aanzien van een bepaalde hoedanigheid (kenmerk, attitude, eigenschap en dergelijke). Een schaal is meestal samengesteld uit een aantal afzonderlijke vragen, waarop
degene die gemeten wordt, moet antwoorden (vaak met antwoordmogelijkheden als:
- geheel mee eens; - mee eens; - niet mee eens/niet mee oneens; - mee oneens; - geheel
mee oneens = Likert-schaal). De schaalscore is dan de gemiddelde score van die
afzonderlijke vragen samen. Op deze manier worden toevalsfluctuaties voorkomen:
het gemiddelde van vijf indicatoren is stabieler dan het toevallige antwoord op één
indicator. De kwaliteit van een schaal wordt bepaald door de mate waarin de afzonderlijke vragen een goede graadmeter zijn voor de hoedanigheid die gemeten wordt. Dit
betekent ook, dat de vragen een grote mate van gelijkenis moeten hebben en dat ook
de antwoorden op de verschillende vragen niet al te veel van elkaar mogen afwijken.
Items die in een factor terecht komen, zijn goed bruikbaar als schaal. Een extra
controle om na te gaan of de verschillende items ook wel echt bij elkaar horen, is de
berekening van de betrouwbaarheidsmaat Cronbach's `alpha'. Bij een factoranalyse
worden items bij elkaar gebracht en afgescheiden van een veel groter aantal items
(waarbij met al deze items tegelijk rekening wordt gehouden). Bij de berekening van
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de alpha wordt gekeken of de eenmaal bij elkaar gebrachte items ongeveer dezelfde
antwoorden ontlokken. De correlaties tussen de items moeten hoog zijn.
De eerste twee gevonden factoren zijn bruikbaar om als schaal te functioneren.
De laatste twee factoren niet, omdat deze uit slechts twee items bestaan. Bij een
schaal die uit weinig vragen (items, onderdelen) bestaat, zoals in dit onderzoek het
geval is, wordt wel een ondergrens van alpha= 0.65 gehanteerd om van een redelijk
betrouwbare schaal te kunnen spreken. Om tot stabiele schalen te kunnen komen,
worden bij de eerste twee factoren ook de items met een factorlading tussen 0.30 en
0.40 in de schaal opgenomen. De grootte van beide alpha's van de hier volgende
schalen wijst erop, dat de schalen dan redelijk betrouwbaar zijn. De schalen kenmerken zich statistisch als volgt:
Schaal 1: Oceanisch gevoel:

alpha= 0.66 (n=515)

1. een aantal zorgeloze feestdagen
2. opgaan in de massa van de vierders
3. makkelijk contacten met mensen leggen
4. merken dat iedereen voor een paar dagen gelijk is
5. gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt
6. in een alcoholroes leven

1.37
1.68
1.69
1.78
1.82
2.63

gemiddeld 10.97 : 6 = 1.83

De verdeling van de scores van de respondenten op de schaal vertoont het volgende
beeld:
11
6

frequentie:
waarden:

33
7

60
8

79
9

60
10

51
12

68
11

45
13

48
14

22
15

27
16

3
17

38
18
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De waarde 6 staat voor maximaal met deze schaal eens (6 maal `ja' = 6 maal 1).
De waarde 18 staat voor maximaal oneens met deze schaal (6 maal `nee' = 6 maal 3).
11 mensen behalen de score 6, zij zijn het uitermate met de betekenis van deze schaal
eens. 38 mensen behalen de score 18, zij zijn het uitermate oneens met de betekenis
van deze schaal. In de scores 6 tot en met 11 zit 60,4% van de respondenten (n=
515). Zij scoren meer bevestigend dan ontkennend op de schaal `oceanisch gevoel'.
Schaal 2:

alpha= 0.67 (n=517)

1. op humoristische wijze mensen de waarheid kunnen zeggen
2. door verkleding een paar dagen een ander kunnen zijn
3. merken dat iedereen voor een paar dagen gelijk is
4. gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt
5. makkelijk contacten met mensen leggen
6. op de versiertoer gaan

2.30
2.34
1.78
1.82
1.69
2.84

gemiddeld 12.77 : 6 = 2.13

De verdeling van de scores van de respondenten op de schaal vertoont het volgende
beeld:
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7 mensen behalen de score 6, zij zijn het uitermate met de betekenis van deze schaal
eens. 26 mensen behalen de score 18, zij zijn het uitermate oneens met de betekenis
van deze schaal. In de scores 6 tot en met 11 zit 33,1% van de respondenten (n=
517) . Eenderde van de respondenten scoort dus meer bevestigend dan ontkennend
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op de schaal `toegang tot de ander'. In een vergelijking met de scores op schaal 1 kan
worden opgemerkt, dat de items uit schaal 1 meer aansluiten bij de beleving van het
carnaval vieren dan de items uit schaal 2.

7.2.2.3 Verschillen tussen onderscheiden groepen
De schalen zijn vervolgens gebruikt om de belevingen van onderscheiden groepen
met elkaar te vergelijken. De vragenlijst bevat een groot aantal vragen dat het mogelijk maakt om groepen te onderscheiden. Een deel van deze vragen betreft sociale
kenmerken (zoals bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en opleiding). Een ander deel betreft
het carnavalsgedrag (zoals bijvoorbeeld de lengte van de vieringsperiode en het lidmaatschap van een carnavalsvereniging). De verschillen tussen de groepen zijn onderzocht met behulp van variantie-analyses. Met deze techniek kan worden nagegaan of de verschillen tussen de groepen toevallig of systematisch van aard zijn. (zie
Bijlage 5 voor de resultaten van de variantie-analyses)
Op basis van de variantie-analyses kunnen over de varianties op de schaal `oceanisch
gevoel' de volgende opmerkingen gemaakt worden. De intensiteit van het vieren (elk
jaar vieren, langdurig vieren en carnaval een belangrijk feest vinden) speelt een grote
rol in de beleving van een `oceanisch gevoel'. Tot 18% van de variantie op deze
schaal wordt er door verklaard. Vervolgens blijkt dat de jongeren (onder de 30 jaar)
meer een `oceanisch gevoel' ervaren dan de ouderen. In deze context kan ook het
verband met de burgerlijke staat geplaatst worden. De jongeren zijn vooral de alleenstaanden en samenwonenden. De verklaarde variantie is met 4% echter gering. Ten
derde leidt een sterke verbondenheid met de woonplaats tot een relatief sterk `oceanisch
gevoel'. Ook hier is de verklaarde variantie met 3% gering. De minste variantie
wordt verklaard door het beroepsniveau: 2%. De lagere beroepen staan weliswaar
meer dan de hogere beroepen open voor een tijdelijke vervloeiing met de omgeving,
maar de verschillen zijn hier toch wel erg gering.
Zoals in paragraaf 7.2.1.4 al naar voren kwam, bestaat er een positief verband
tussen de verbondenheid met de woonplaats en de leeftijd enerzijds en de intensiteit
van het vieren anderzijds. De jongeren en de sterk aan de woonplaats gebonden
respondenten vieren intensiever carnaval. Daarom is nagegaan in hoeverre de intensiteit van het vieren de invloed van de variabelen leeftijd' en `verbondenheid met de
woonplaats' kan verklaren. Bij nadere analyse bleek, dat de verbondenheid met de
woonplaats en de leeftijd bij controle op `intensief vieren' weliswaar minder van
belang zijn, maar toch ook als zelfstandige factor in het spel zijn.
Ook met betrekking tot de varianties op de schaal `toegang tot de ander' kan
gesteld worden, dat de variabelen `intensiteit van het vieren' en de leeftijd' een
belangrijke rol spelen. Gezien de sterke verwantschap tussen beide schalen was dit
gegeven ook te verwachten. De intensiteit van het vieren heeft de meeste invloed op
de `toegang tot de ander': tot 11% van de variantie wordt er door verklaard. De
(jonge) leeftijd en in zijn kielzog de burgerlijke staat (alleenstaand en samenwonend)
en kindertal (geen kinderen) verklaren maar 2% tot 5% van de variantie. De verbon-
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denheid met de woonplaats is weer, op gelijke wijze als bij de schaal `oceanisch
gevoel', in het spel. Maar hier blijkt de invloed van deze variabele vooral gekoppeld
aan zijn verband met `intensiteit van het vieren'. Verbondenheid met de woonplaats
heeft na controle op `intensiteit van het vieren' geen significante invloed meer op de
basisbeleving van `toegang tot de ander'. Nieuw is de, overigens geringe, invloed van
het askruisje halen. Degenen die dat nooit of niet meer doen, scoren hoger op deze
schaal. De leeftijd speelt hier echter een intermediaire rol: de jongeren halen minder
vaak een askruisje. Als laatste is er een geheel nieuwe variabele in het geding: Roermond (de verklaarde variantie is 4%) . De mensen geboren in Roermond en degenen
die vallen binnen ba en R (= bonte avond-groep en telefoonboekgroep Roermond)
ervaren carnaval vieren meer dan gemiddeld als een verkleining van de sociale afstand. Ook nadat is nagegaan of de variabele leeftijd (de Roermond-respondenten
kenmerken zich door een ietwat lagere gemiddelde leeftijd) hierop van invloed is,
blijft het positieve verband tussen Roermond en `toegang tot de ander' bestaan.
Hieruit mag worden afgeleid, dat voor de Roermond-respondenten de mate van
`toegang tot de ander' tijdens de carnavalsviering meer afwijkt van die op de overige
dagen van het jaar dan voor de Simpelveld-respondenten. Eerder geconstateerde
significante verschillen tussen de Roermond- en Simpelveld-respondenten onderstrepen de stelling, dat men in de bisschopsstad meer gericht is op de (tijdelijke)
doorbreking van bestaande sociale verhoudingen.
De factorenoplossing van de belevingen leverde vier factoren op. Twee factoren zijn
gebruikt voor het creëren van schalen, die vervolgens gebruikt zijn om de belevingen
van onderscheiden groepen te contrasteren. Het betreft de schalen `oceanisch gevoel'
en `toegang tot de ander'. Voor beide schalen geldt, dat voornamelijk de intensiteit
van het vieren leidt tot verschillen in de scores op de schalen. De overige twee niet
gebruikte factoren bevatten nog vier items. Deze zijn ieder apart gebruikt en gecorreleerd met sociale en carnavalsgedragkenmerken. Hieruit kwam een aantal significante verbanden naar voren (zie Bijlage 6). Voor de twee items van de factor 'georganiseerd vieren' (`me inzetten voor onze carnavalsorganisatie' en `deelnemen aan allerlei georganiseerde evenementen') zijn enkele verbanden een bevestiging van reeds
eerder geconstateerde correlaties zoals: het lidmaatschap van de carnavalsvereniging,
de duur van het seizoen (vanaf 11 november), carnaval een belangrijk feest vinden en
zich sterk verbonden voelen met de woonplaats. Ook de oververtegenwoordiging
van mannen onder de respondenten die zich inzetten voor de carnavalsorganisatie is
al vaker gesignaleerd. Nieuw is de correlatie tussen het item `deelnemen aan allerlei
georganiseerde evenementen' enerzijds en de leeftijdsgroep van 20-29 jaar en de lager
geschoolden (lo en vlo) anderzijds. De sociale kenmerken van deze groepen, die meer
dan gemiddeld deelnemen aan georganiseerde evenementen, wijken af van de kenmerken van de georganiseerde vierders. De laatsten treft men meer dan gemiddeld
aan in de leeftijdsgroep van 40-49 jaar en zij kenmerken zich door een kleine oververtegenwoordiging van diegenen die middelbaar onderwijs hebben gevolgd.
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De leeftijd en de opleiding zijn ook in het spel bij de factor `de beest uithangen'.
Jongeren tussen de 20-29 jaar en de universitair geschoolden scoorden meer dan
gemiddeld met Ia.' op het item `in een alcoholroes' leven. Het op de versiertoer gaan
is vooral in trek bij de jongste leeftijdsgroep onder de 20 jaar. Ook hier scoren de
universitair geschoolden meer dan gemiddeld bevestigend evenals de laagst geschoolden. Op beide items van de factor `de beest uithangen' (`in een alcoholroes leven' en
`op de versiertoer gaan') zijn de alleenstaanden en de weduwen/naars ook in het spel.
De meer dan gemiddeld bevestigende score van deze vierders zonder partner op deze
items kan wellicht geïnterpreteerd worden als een door hen beleefde `narrenvrijheid'
in de vorm van het aanknopen van (tijdelijke) relaties. Het alcoholgebruik kan
daarbij dienen als een stimulans in de toenadering tot de medevierders of als een
middel om het alleenzijn tijdens het gemeenschapsfeest minder te voelen. Met betrekking tot de universitair geschoolden kan op grond van hun score op drie van de
vier items (`deelnemen aan allerlei georganiseerde evenementen', `in een alcoholroes
leven' en `op de versiertoer gaan') geconcludeerd worden, dat zij een voorkeur hebben voor ongebonden vieren (zij scoren het meest ontkennend op het item `deelnemen aan allerlei georganiseerde evenementen) met een zo groot mogelijke `narrenvrijheid' (zij scoren respectievelijk het hoogst en bijna hoogst op de items `in een
alcoholroes leven' en `op de versiertoer gaan').

7.2.3 Opvattingen over het carnaval
In de eerste twee delen van deze studie keert een aantal beschouwingen over het
carnaval regelmatig terug. In de constructie van het `eigene' in de lokale carnavalsviering wordt verwezen naar het Limburgse karakter van het feest en de integratie
van kerkgebonden tradities. Het `eigene' van de carnavalsviering concretiseert men
vaak aan de hand van een geschetste tegenstelling tussen het katholiek-zuidelijke
carnaval in Limburg en het feest in `Holland'. Sinds de verspreiding van het carnaval
over heel Nederland vanaf de jaren zeventig dreigt volgens meerdere prominente
carnavalisten het gevaar van vervlakking en `verhollandsing' van de Limburgse viering. Een deel van de vragenlijst was gericht op het verkrijgen van enig inzicht in de
receptie v an dergelijke opvattingen over het carnaval onder de carnavalsvierders.
7.2.3.1 De constructie van basisopvattingen
De opvattingen die aan de respondenten zijn voorgelegd, hebben betrekking op het
al dan niet bestaan van een relatie tussen het carnaval a an de ene kant en het
katholicisme en Limburg aan de andere kant. In totaal bevatte de vragenlijst 12
uitspraken over het carnaval, waarbij gevraagd werd of men het met die uitspraken
eens of oneens is (zie Bijlage 2: Vragenlijst, Deel 3 vraag 1 en Deel 4 vraag 1).
Concreet kon geantwoord worden: `mee eens = 1', `geen mening = 2' en `mee oneens
= 3'. De score op de voorgegeven formuleringen van opvattingen ziet er als volgt uit:
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Tabel 32: Opvattingen over het carnaval (n varieert van 600 tot 628)
mee
eens
carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse cultuur
in de buut moet Limburgs gesproken worden
carnavalsliedjes moeten in het dialect gezongen worden
de `hollandse' carnavalstoeristen zijn even welkom als
ieder ander van buiten de gemeente
carnaval is een aantal dagen plezier voorafgaande aan
de vasten
carnaval betekent in heel Nederland niets anders dan:
verkleden, zingen en plezier maken
carnaval hoort niet thuis in het kerkgebouw
carnaval
het 'hollandse'
hollandse ca
na al is vooral veel drinken en oop
de versiertoer gaan
carnaval en katholicisme hebben niets met elkaar te
maken
een carnavalsmis getuigt van de eenheid tussen het
geloof en carnaval
de `hollandse' carnavalstoeristen zijn niet welkom
het Limburgse carnaval is helemaal `verhollandst'

geen
mening

mee
oneens

92%
86%
82%

5%
6%
8%

3%
8%
11%

64%

17%

19%

59%

20%

21%

52%
44%

18%
27%

30%
29%

41%

40%

19%

32%

25%

43%

29%
16%
8%

34%
20%
19%

37%
64%
73%

Uit tabel 32 kan worden afgeleid, dat de relatie tussen het carnaval en het katholicisme voor een meerderheid van de respondenten vorm krijgt in de traditionele
plaatsbepaling van de carnavalsdagen vóór de katholieke vastentijd. Een grote minderheid (43%) kan zich vinden in de niet nader toegespitste uitspraak, dat het
carnaval en het katholicisme wel iets met elkaar te maken hebben. De scores op
uitspraken die een relatie tussen het carnaval en Limburg leggen, zijn beduidend
hoger. De formuleringen die verwijzen naar de situering van het feest in de Limburgse
cultuur (`carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse cultuur', `in de buut moet
Limburgs gesproken worden' en `carnavalsliedjes moeten in het dialect gezongen
worden') en het `eigen' karakter van het carnaval in deze provincie (de `mee oneens'score op `het Limburgse carnaval is helemaal `verhollandst') worden alle onderschreven door een grote meerderheid van de ondervraagden (respectievelijk 92%, 86%,
82% en 73%). Een enigszins afwijkende score is die op het item `carnaval betekent in
heel Nederland niets anders dan: verkleden, zingen en plezier maken', waar 52% van
de respondenten mee instemt. Wellicht is de onduidelijke betekenis van deze uitspraak mede debet aan de afwijkende score. De duiding van het carnaval als een
Limburgs feest betekent niet, dat `Hollandse' carnavalstoeristen negatief bejegend
worden. Voor 64% van de ondervraagden zijn deze mensen welkom in Limburg
tijdens de carnavalsdagen.
Met behulp van factoranalyse is gekeken of deze uitspraken te reduceren zijn tot
een aantal achterliggende basisopvattingen. Ook hier leverde een principale
componentenanalyse met varimax rotatie de beste oplossing. De minimale `eigenvalue'
werd weer standaard op 1.00 gesteld en er werd gekozen voor listwise deletion' 29 van
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de ontbrekende data (n= 529). Deze procedure leverde een viertal factoren op, die
respectievelijk 19,7%, 17,4%, 12,9% en 8,3%, in totaal dus 58,3% van de variantie
verklaren. Een factorlading van 0.40 was weer de ondergrens voor opname in een
factor. Tussen haakjes zijn de items met een factorlading tussen 0.30 en 0.40 weergegeven. Hieronder volgt het uiteindelijke resultaat, waarbij tevens de mate van `mee
eens'-zijn is aangegeven.
Factor 1: katholiek feest

factorlading

mee eens/
oneens

0.78

2.08

-0.73

-2.13

0.67
-0.65

1.64
-1.84

Een carnavalsmis getuigt van de eenheid tussen
het geloof en carnaval
Carnaval en katholicisme hebben niets met elkaar
te maken
Carnaval is een aantal dagen plezier voorafgaande
aan de vasten
Carnaval hoort niet thuis in het kerkgebouw

gemiddeld 1.94
(N.B.: hier en ook verderop zijn de scores van de items met een negatieve factor-lading
gespiegeld bij het berekenen van de gemiddelde score)

De items die in factor 1 terecht zijn gekomen, zijn van tweeërlei soort. Zo verwijst
het eerste item naar een relatie tussen het carnaval en het rooms-katholieke geloof.
Aan de overige items kunnen meerdere betekenissen worden toegekend. Naast een
relatie met het religieuze gehalte van het katholicisme kan hier ook sprake zijn van
een culturele affiniteit met het katholicisme. En aan het tweede en derde item kan
ook nog een zinduiding worden toegekend als rooms-katholieke traditie. Het eerste
item (`Een carnavalsmis getuigt van de eenheid tussen het geloof en carnaval') is het
meest bepalend voor de aard van de achterliggende basisopvatting, gevolgd door het
item waarin uitdrukking wordt gegeven aan het bestaan van een niet nader uitgewerkte relatie tussen het feest en het katholicisme. Omdat alle items refereren aan
ofwel het katholieke geloof ofwel een katholieke traditie, is deze factor benaamd als
`katholiek feest'.
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Factor 2: anti-Hollandse houding

De `Hollandse' carnavalstoeristen zijn even welkom
als ieder ander van buiten de gemeente
De `Hollandse' carnavalstoeristen zijn niet welkom
Carnaval betekent in heel Nederland niets anders
dan: verkleden, drinken, zingen en plezier maken
Het `Hollandse' carnaval is vooral veel drinken
en op de versiertoer gaan

factorlading

mee eens/
oneens

-0.89
0.88

-1.57
2.47

-0.43

-1.79

0.42

1.78
gemiddeld 2.22

In alle geformuleerde opvattingen, die als item in bovenstaande factor zijn opgenomen, komt een negatieve houding tegenover ofwel de `Hollandse' carnavalstoerist
ofwel het `Hollandse' carnaval in het algemeen tot uitdrukking. De eerste twee
items, die beide verwijzen naar een anti-Hollandse houding tegenover de `Hollandse'
carnavalsvierders in Limburg, zijn het meest bepalend voor de aard van de achterliggende basisopvatting. De interpretatie van dit cluster opvattingen is eenduidig: het
betreft hier opvattingen die verwijzen naar een anti-Hollandse gezindheid.
Factor 3: Limburgs feest

In de buut moet Limburgs gesproken worden
en
moeten
in het dialect gezongen
g
g
worden
Carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse
cultuur
(Het `Hollandse' carnaval is vooral veel drinken
en op de versiertoer gaan

factorlading

mee eens/
oneens

0.85

1.24

0.85

1.30

0.49

1.12

0.39)
gemiddeld 1.22

De items in factor 3 geven alle invulling aan het Limburgse karakter van het carnavalsfeest. De eerste twee items verwijzen daarbij expliciet naar de rol die het dialect speelt
in de uiting van het `Limburgs eigene'.
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Factor 4: `verhollandst'

factorlading

mee eens/
oneens

0.86

2.66

0.40
-0.36)

1.79

Het Limburgse carnaval is helemaal `verhollandst'
Carnaval betekent in heel Nederland niets anders
dan: verkleden, drinken, zingen en plezier maken
(Carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse cultuur

gemiddeld 2.23

Beide items refereren aan de invloed van het `Hollandse' carnaval op de Limburgse
viering, waarbij het tweede item geïnterpreteerd kan worden als een verlies van het
`Limburgs eigene' door de `Hollandse' invloeden. Het cursief gedrukte item (`Carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse cultuur'), dat in deze factor is opgenomen om
meer inzicht te krijgen in het karakter van de factor, kan door zijn negatieve factorlading beschouwd worden als een bevestiging van de teloorgang van het Limburgse
carnaval als een onderdeel van de Limburgse cultuur.
Gelet op de mate waarin men met de factoren instemt, ontstaat de volgende rangschikking:
(1. eens; 2. geen mening; 3. oneens)
1. Limburgs feest
2. Katholiek feest
3. Anti-Hollandse houding
4. `Verhollandst'

1.22
1.94
2.22
2.23

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden, dat de omschrijvingen van de opvattingen die zijn ondergebracht in de factor `Limburgs feest' door de respondenten het
meest onderschreven worden. Het door meerdere prominente carnavalisten verwoorde gevaar van `verhollandsing' van de Limburgse viering vinden zij meer niet
dan wel van toepassing (2.23). Het feit, dat men met de factor `Limburgs feest' het
meest instemt, impliceert niet dat de respondenten in dezelfde mate dan ook een
anti-Hollandse houding aannemen (2.22) .
Met betrekking tot een mogelijke relatie tussen het carnaval enerzijds en het
katholicisme en Limburg anderzijds, waren in de vragenlijst nog een tweetal vragen
opgenomen. Een eerste vraag, waarvan aan de antwoorden een indicatie kan worden
ontleend voor de mate waarin men carnaval vieren in een katholieke context plaats,
was: `Is het carnaval voor u een typisch feest voor katholieken?' De respons is als
volgt:
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Tabel 33: Opvatting over het carnaval als een typisch feest voor katholieken
ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

(n= 621)

9%
72%
19%
1%

Een overgrote meerderheid (91%) vindt, dat het carnaval niet uitsluitend een feest
voor katholieken is, waarbij voor 19% deze mening in het verleden een andere was.
Voor een kleine groep bestaande uit 55 personen (9%) heeft het carnaval zowel in
het verleden als in het heden een typisch katholiek karakter: zij vinden het een
typisch feest voor katholieken. In een vergelijking van deze groep met het totale
respondentenbestand kenmerkt de eerste zich op een aantal terreinen.
Tabel 34: Vergelijking van de respondenten die het carnaval een feest voor katholieken vinden
met het totale respondentenbestand (n= 55)
feest voor
katholieken:
`ja'

totaal

vieren: elk jaar
vieren: regelmatig
vieren: niet meer
vieren: soms
vieren: nooit

44%
11%
17%
11%
17%

56%
9%
15%
11%
9%

geboorte: Roermond
geboorte: Simpelveld
geboorte: in Limburg
geboorte: buiten Limburg

18%
29%
18%
35%

25%
16%
38%
21%

< 20 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder

4%
17%
13%
23%
43%

4%
22%
27%
23%
25%

man
vrouw

41%
59%

49%
51%

lager onderwijs
voortgezet lager onderwijs
mulo
havo
hbo
universitair

23%
15%
23%
13%
17%
9%

9%
18%
20%
23%
24%
6%

rk
ander geloof
zonder geloof

80%
11%
9%

88%
5%
8%
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De integratie-factor speelt weer een rol in de onderscheiden scores. Vooral in de
perceptie van niet-vierders is carnaval een typisch feest voor katholieken. Ook mensen met een andere religieuze gezindte dan de rooms-katholieke zijn oververtegenwoordigd evenals de respondenten die niet in Limburg zijn geboren. Een
tweede cluster kenmerken wordt gevormd door `lager onderwijs', `50 jaar en ouder'
en `vrouwen'. Deze drie groepen zijn oververtegenwoordigd. Hun onderlinge samenhang kan wellicht verklaard worden door de veelal lagere opleiding van vrouwen
en oudere respondenten, twee groepen die vaak als religieus behoudender gekenmerkt worden. Een laatste kenmerk vormt Simpelveld. Het aantal respondenten dat
geboren is in Simpelveld is oververtegenwoordigd in de groep die het carnaval als een
feest voor katholieken ziet. In het dorp, waarin de religieuze homogeniteit groter is
dan in Roermond en waar men meer frequente kerkbezoekers aantreft, lijkt de
duiding van het carnaval als een feest voor katholieken primair een verwijzing naar
de reëel bestaande leefsituatie van de (katholieke) Simpelveldse carnavalsvierders.
Een tweede vraag betrof het `zuidelijke' karakter van het carnavalsfeest. Gevraagd
werd of men het carnaval een typisch zuidelijk feest vindt.

Tabel 35: Opvatting over het carnaval als een typisch zuidelijk feest (n= 617).
ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

78%
8%
14%
0%

Evident is, dat de uitspraak over het carnaval als een typisch zuidelijk feest een breed
draagvlak heeft. Een meerderheid van 78% scoorde bevestigend op deze vraag. De
groep van 14%, die in de loop der jaren van mening is veranderd (vroeger wel, nu
niet meer een zuidelijk feest), verwijst met dit antwoord wellicht impliciet naar de
verspreiding van het carnaval over heel Nederland. De groep respondenten die het
carnaval het meest een zuidelijk feest vindt, bestaat uit diegenen die het carnaval ook
een typisch feest voor katholieken vinden. Respondenten uit deze groep scoren hoger
dan gemiddeld op de uitspraak `het carnaval is een typisch zuidelijk feest' (85%
tegenover een totaal-score van 78%). In de perceptie van deze groep mensen is het
katholiek-zuidelijke karakter van het feest het meest nadrukkelijk aanwezig. Een
andere vergelijking waarin verschillen naar voren kwamen, was die tussen mannen
en vrouwen. Ietwat meer vrouwen dan mannen vinden het carnaval een typisch
zuidelijk feest (respectievelijk 81 en 74% tegenover een gemiddelde van 78%).

7.2.3.2 Het draagvlak van de basisopvattingen
Van drie van de bovengenoemde factoren waren redelijk betrouwbare schalen te
construeren. De schalen kenmerken zich statistisch als volgt:
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Schaal 3: Katholiek feest

alpha= 0.67 (n= 575)

1. Een carnavalsmis getuigt van de eenheid tussen het geloof en
carnaval
2. Carnaval en katholicisme hebben niets met elkaar te maken
3. Carnaval is een aantal dagen plezier voorafgaande aan de vasten
4. Carnaval hoort niet thuis in het kerkgebouw
gemiddeld 7.74 : 4

2.09
1.87 (gespiegeld)
1.63
2.15 (gespiegeld)
=

1.94

De verdeling van de scores van de respondenten op de schaal vertoont het volgende
beeld:
frequentie:
waarden:

68
4

43
5

71
6

71 124
7
8

47
9

72
10

30
11

49
(69)
12 (missing)

katholiek feest

68 mensen behalen de score 4, zij zijn het uitermate eens met de betekenis van deze
schaal. 49 mensen behalen de score 12, zij zijn het uitermate oneens met de betekenis
van deze schaal. In de scores 4 tot en met 7 zit 44% van de respondenten (n= 575).
Deze groep scoort meer bevestigend dan ontkennend op de schaal.
Schaal 4: Anti- Hollandse houding alpha= 0.62 (n= 574)
1. De `Hollandse' carnavalstoeristen zijn even welkom als
ieder ander van buiten de gemeente
2. De `Hollandse' carnavalstoeristen zijn niet welkom
3. Carnaval betekent in heel Nederland niets anders dan:
verkleden, drinken, zingen en plezier maken
4. Het `Hollandse' carnaval is vooral veel drinken en
op de versiertoer gaan
gemiddeld 8.92 : 4
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2.43 (gespiegeld)
2.48
2.22 (gespiegeld)
1.79
=

2.23
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De verdeling van de scores van de respondenten op de schaal vertoont het volgende
beeld:
frequentie:
waarden:

28
4

23
5

49
6

33
7

80
8

80 131
9 10

93
11

(70)
57
12 (missing)

anti- hollands
140 120 100 80

-

60 40 20 0

28 mensen behalen de score 4, zij zijn het uitermate eens met de betekenis van deze
schaal. 57 mensen behalen de score 12, zij zijn het uitermate oneens met de betekenis
van deze schaal. In de score 4 tot en met 7 zit 23,2% van de respondenten. Deze
groep scoort meer bevestigend dan ontkennend op de schaal.
Schaal 5: Limburgs feest

alpha= 0.65 (n= 616)

1. In de buut moet Limburgs gesproken worden
2. Carnavalsliedjes moeten in het dialect gezongen worden
3. Carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse cultuur

1.22
1.29
1.11

gemiddeld 3.62 : 3 = 1.21

De verdeling van de scores van de respondenten op de schaal vertoont het volgende
beeld:
frequentie:
waarden:

461
3

37
4

56
5

17
6

37
7

2
8

6
(28)
9 (missing)
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limburgs feest
500 —
400 —
300 —
200 —
100 —

De score op deze schaal is uitermate hoog. Alleen al in de score 3 (zij die het
uitermate eens zijn met de betekenis van deze schaal) bevindt zich 74,8% van de
respondenten. In de score 3 tot en met 5 zit 90,2% van de respondenten.
De scores op de schalen 3 tot en met 5 geven nogmaals een duidelijk beeld van de
opvattingen van de totale groep respondenten met betrekking tot de thema's `katholiek feest', `anti-Hollandse houding' en `Limburgs feest'. Er bestaat een algemene
consensus over het Limburgse karakter van het carnaval, in de perceptie van een
ruime minderheid (44%) is het carnaval een katholiek feest en een duidelijke minderheid van 23,2% van de onderzochten heeft een negatieve houding tegenover de
`Hollandse' carnavalstoerist en het `Hollandse' carnaval in het algemeen.
7.2.3.3 Verschillen tussen onderscheiden groepen
De drie schalen zijn vervolgens gebruikt om de opvattingen van onderscheiden
groepen met elkaar te vergelijken. De verschillen tussen de groepen (onderverdeeld
op basis van sociale kenmerken en het carnavalsgedrag) zijn onderzocht met behulp
van variantie-analyses. (zie Bijlage 7 voor de resultaten van de variantie-analyses)
Met betrekking tot de varianties op de schaal `katholiek feest' kan het volgende
opgemerkt worden. De duiding van het carnaval als een katholiek feest hangt samen
met een aantal andere naar het katholicisme verwijzende variabelen: askruisje halen,
feest voor katholieken, kerkbezoek en rooms-katholiek zijn. Dit lijkt een open deur,
maar de relatie had ook een negatieve kunnen zijn, bijvoorbeeld op grond van een
afkeuring door katholieken van het `losbandige' carnavalsfeest. De verklaarde variantie
ligt tussen de 4 en de 14%. De overige relevante variabelen verklaren nog slechts een
uiterst gering deel van de variantie, namelijk tussen de 1 en 2%. Daarbinnen valt een
cluster variabelen te onderscheiden, dat verwijst naar de duiding van het carnaval als
een belangrijk feest: carnaval een belangrijk feest vinden, lid zijn van een carnavals-
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vereniging, vroeg in het seizoen met vieren beginnen en een sterke band hebben met
de woonplaats. Bij deze variabelen speelt wellicht het traditiemotief een rol. Het
katholieke aspect in de carnavalsviering wordt dan beschouwd als een geïntegreerd
onderdeel van het katholiek-zuidelijke cultuurgoed. Vervolgens resteren nog twee
variabelen: de leeftijd en de opleiding. De ouderen vinden het carnaval meer een
katholiek feest dan de jongeren. Bij nadere analyse blijkt echter, dat dicht bij het
katholicisme staan hier een intermediaire rol speelt. De ouderen zijn katholieker van
signatuur dan de jongeren. De uiterst geringe verschillen tussen de diverse opleidingsniveaus zijn bijzonder heterogeen en op grond daarvan moeilijk interpreteerbaar.
Met betrekking tot de varianties op de schaal `anti-Hollandse houding' kan
gesteld worden, dat er vier relevante variabelen zijn: lidmaatschap van een carnavalsvereniging, leeftijd, opleiding en de opvatting dat carnaval een typisch zuidelijk feest
is. Deze variabelen verklaren slechts tussen de 2 en de 5% van de variantie. De
meeste verschillen treden nog op bij de opleiding. De hoger opgeleiden, met name
de universitair opgeleiden, nemen meer een anti-Hollandse houding aan dan de lager
opgeleiden. Dit geldt ook voor de jongeren. Met name de groep jonger dan 20 jaar
moet hier genoemd worden. Blijven twee variabelen over die positief samenhangen
met een anti-Hollandse houding: lid zijn van een carnavalsvereniging en carnaval
een typisch zuidelijk feest vinden. Een plausibele verklaring voor deze correlaties is
gelegen in het profileringsmotief: de profilering van het carnaval als een typisch
zuidelijk feest door carnavalsverenigingen krijgt dan onder meer gestalte in een zich
afzetten tegen de `Hollandse' variant van het feest.
De varianties op de laatste schaal, `Limburgs feest', kunnen als volgt becommentarieerd worden. Op de eerste plaats ligt het voor de hand, dat mensen die het carnaval
een typisch zuidelijk feest vinden ook het meest verwijzen naar het Limburgse karakter van het carnaval. De verklaarde variantie is met 18% het grootst. Dan is er een
reeks variabelen te noemen, die alle verwijzen naar een gebondenheid aan Limburg:
askruisje halen, rooms-katholiek zijn, verbondenheid met de woonplaats en in Limburg geboren zijn. Ook hier bestaat er een positief verband met de opvatting, dat het
carnaval een Limburgs feest is. De door deze variabelen verklaarde variantie ligt
tussen de 3 en de 8%. Vervolgens is weer het lidmaatschap van een carnavalsvereniging en het belang dat men aan het vieren hecht in het geding. Hoe belangrijker men
het feest vindt, hoe vaker men het feest viert. En hoe vroeger men begint met vieren,
des te meer onderschrijft men de opvatting, dat het carnaval een Limburgs feest is.
Deze variabelen verklaren tussen de 2 en de 8% van de variantie. Opvallend in dit
verband is, dat de respondenten die het carnaval vroeger niet maar tegenwoordig wel
een belangrijk feest vinden hun huidige waardering voor het feest niet koppelen aan
het Limburgse karakter. Zij scoren gemiddeld 4.1 op deze schaal, terwijl het algemeen gemiddelde 3.62 bedraagt. Hele kleine verschillen zijn er verder bij de variabelen leeftijd en kindertal (2% verklaarde variantie). De ouderen en de respondenten
met meer kinderen onderstrepen relatief sterk het Limburgse karakter van de carnavalsviering.
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Bij de opvattingen kan één factor (met twee items), namelijk de factor `verhollandst'
niet als schaal gebruikt worden. Daarom zijn deze twee items apart gebruikt. Het
item `Carnaval betekent in heel Nederland niets anders dan: verkleden, drinken,
zingen en plezier maken' valt af vanwege zijn onduidelijke betekenis. Resteren de
significante correlaties met het item `Het Limburgse carnaval is helemaal `verhollandst" (zie Bijlage 8). De intensieve vierders en zij die in het voorseizoen al deelnemen aan carnavalsactiviteiten vinden minder dan gemiddeld dat het Limburgse
carnaval `verhollandst' is. In de perceptie van de respondenten die gestopt zijn met
vieren en die het feest nu niet meer belangrijk vinden, leeft de opvatting over de
`verhollandsing' van het carnaval meer dan gemiddeld. Hieruit kan worden afgeleid,
dat die respondenten die meer afstand van het feest hebben genomen zich de opvatting over de `verhollandsing' meer hebben toegeëigend. Of een zekere mate van
distantie ten aanzien van het feest heeft geleid tot de bevestiging van de opvatting
over de `verhollandsing' of dat een gesignaleerde `verhollandsing' een oorzaak van de
toenemende distantie is geweest, is onduidelijk.
7.3

Samenvatting en conclusies

Op basis van de onderzoeksgegevens met betrekking tot het carnavalsgedrag van de
respondenten kan een beeld geschetst worden van het carnavalsfeest en zijn vierders.
Een aantal in het oog springende kenmerken zijn onder te brengen onder de noemer
`herkenning en bekendheid'. Voor een ruime meerderheid van de respondenten
(69%) is het carnaval primair een vrienden- en familiefeest. Men viert in een vaste
groep, waar ook de levenspartner veelal deel van uitmaakt. Een ruime meerderheid
viert het carnaval structureel, dat wil zeggen ieder jaar. En 92% viert altijd in de
eigen woon- of geboorteplaats. Deze factoren geven het carnaval het karakter van een
jaarlijkse reunie. Een tweede cluster van kenmerken kan betiteld worden als `integratie in de lokale samenleving'. De intensieve carnavalsvierders zijn stevig geworteld in
het Limburgse land in het algemeen en in de lokale samenleving in het bijzonder.
Onder hen zijn oververtegenwoordigd: de in Limburg geboren vierders, de roomskatholieken die een hoogst enkele keer naar de kerk gaan, de georganiseerde vierders
en diegenen die een sterke emotionele band met de eigen woonplaats hebben. Het
aantal vrouwen is verhoudingsgewijs iets groter onder de fervente vierders. Dit kan
het gevolg zijn van de gemiddeld jongere leeftijd van de vrouwelijke respondenten
uit het vragenlijstonderzoek (jongeren vieren immers intensiever carnaval). De verschillen zijn evenwel gering.
Naast inhoudelijke spelen praktische factoren een rol in de mate van participatie
aan het feest. Jongeren (20-29 jaar) en alleenstaanden, die veelal meer beschikking
hebben over hun eigen tijd (zo hebben de meesten van hen geen babysit-problemen
tijdens de carnavalsdagen), zijn vaker intensieve vierders. Het opleidingsniveau en de
beroepsgroep van de verschillende respondenten is niet of nauwelijks van invloed op
de structurele deelname aan de carnavalsviering. In die zin kan het carnaval daadwerkelijk een volksfeest worden genoemd.
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De carnavalsverenigingen hebben, gelet op hun aanbod aan evenementen, een
redelijk draagvlak onder de carnavalsvierders. Tweederde van de vierders (64%)
bezoekt georganiseerde evenementen. Maar de grote trekkers onder de carnavalsactiviteiten moeten daar gezocht worden, waar de organisatie en vaststaande structuren minimaal aanwezig of zelfs afwezig zijn: naar de optocht kijken en een kroegentocht houden. Deze evenementen kenmerken zich door ongedwongenheid, spontaniteit en een minimum aan regels. Zo kan men als optochtkijker en als kroegenloper
verkleed en onverkleed verschijnen, kan men samen met anderen zingen en
`schunkelen', maar kan men zich ook hieraan onttrekken zonder dat dit opvalt als
afwijkend gedrag. Ook de tijdsduur van de deelname is niet gebonden aan een
programma. Hierdoor wordt in deze carnavalsactiviteiten een grote `narrenvrijheid'
ervaren. In de stad Roermond speelt de `narrenvrijheid' een grotere rol in de beleving
van de respondenten dan in Simpelveld. De lagere score op het vieren met de eigen
partner kan in deze context worden geplaatst evenals de hoge score op `van kroegje
naar kroegje lopen' als het meest aantrekkelijke evenement. Ook de hogere score in
vergelijking met de Simpelveld-respondenten op voorgegeven omschrijvingen van
betekenissen van het carnaval vieren die verwijzen naar een grotere vrijheid (`door
verkleding een paar dagen een ander kunnen zijn', `gek doen zonder dat iemand daar
iets van zegt', `op humoristische wijze mensen de waarheid kunnen zeggen' en `op de
versiertoer gaan') bevestigen het idee, dat men in Roermond meer dan gemiddeld
hecht aan een tijdelijk loslaten van bestaande sociale verplichtingen, maatschappelijke conventies en relaties in de carnavalsviering.
Vaak wordt als een belangrijke oorzaak van de aantrekkingskracht van een evenement de sfeer waarin het evenement plaats vindt genoemd. Waar wordt die sfeer
door gevormd? Uit de constructie van een viertal basisbelevingen en hun draagvlak
onder de respondenten wordt het diffuse begrip `sfeer' nader ingekleurd. Meer dan
de helft van de respondenten ervaart een `oceanisch gevoel', waarin ego-grenzen
vervagen en de ongedwongenheid en zorgeloosheid voorop staan. Eenderde van de
respondenten beleeft het carnaval als een vervaging van de sociale grenzen, waardoor
zij zich tijdelijk anders durven te gedragen en de toegang tot de andere vierders
verkleind wordt. Beide basisbelevingen zijn met name van toepassing op de nog niet
of nauwelijks gebonden jongere leeftijdsgroep en de intensieve vierders. Ook hier
blijkt, dat de Roermond-respondenten het carnaval vieren meer dan gemiddeld als
een verkleining van de sociale afstand ervaren. In deze `stad van de duizend standen'
fungeert het carnaval als een drempelverlagend feest voor het aanknopen van contacten. In Simpelveld, waar in het dagelijks leven de ervaring van een groepsidentiteit
onder de dorpsbewoners al meer op de voorgrond treedt, krijgt dit bestaande gemeenschapsgevoel in het carnaval een extra stimulans. Het stereotiepe negatieve
beeld van het carnaval als het feest van drank en seks, in de desbetreffende factor
aangeduid als `de beest uithangen', wordt door de meeste vierders niet herkend als
een onderdeel van hun beleving van het feest. De `narrenvrijheid' heeft hier haar
grenzen bereikt. De vierders die deze grenzen toch overschrijden, vallen met betrekking tot de sociale kenmerken van leeftijd, burgerlijke staat en opleiding ook buiten
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de middengroepen van de samenleving: de jongeren onder de 30 jaar, de vierders
zonder vaste partner (alleenstaanden en weduwen/naars), en de laagst en universitair
geschoolden.
In het laatste deel van de vragenlijst stonden de in schriftelijke bronnen en in
gesprekken met carnavalsprominenten veelvuldig geuite opvattingen over het katholieke en Limburgse karakter van het carnaval centraal. In welke mate vinden deze
weerklank bij de vierders? De onderzoeksresultaten geven een indicatie van de receptie van dergelijke uitspraken. De vierders blijken nauwelijks af te wijken van de in
bestuurlijke en organisatorische kringen heersende ideeën op dit terrein. De grootste
waarde wordt gehecht aan de relatie tussen het carnaval en Limburg: 90,2% (de
scores 3 tot en met 5 op de schaal) van de respondenten vindt het carnaval een
Limburgs feest. Deze opvatting betekent niet, dat men omgekeerd evenredig de
`Hollander' weert op dit Limburgse feest. Een minderheid van 23,2% neemt een
anti-Hollandse houding aan (de scores 4 tot en met 7 op de schaal). Een nog kleiner
draagvlak bestaat voor de uitspraak dat het Limburgse carnaval, mede onder invloed
van de aanwezigheid van `Hollandse' carnavalstoeristen en de verspreiding van het
feest over heel Nederland, `verhollandst' zou zijn. Met name die respondenten die
meer afstand van het feest hebben genomen (wat blijkt uit het feit, dat zij niet meer
vieren en het feest niet meer als belangrijk beschouwen), stemmen in met deze
uitspraak. De duiding van het carnaval als een katholiek feest is aan de meeste
twijfels onderhevig, niet in de laatste plaats omdat het moeilijk blijkt te zijn om het
katholieke element in de viering te definiëren. Toch plaatst een zeer ruime minderheid van 44% het feest in een katholieke context (de scores 4 tot en met 7 op de
schaal) .
Het zijn met name de oudere mensen die het carnaval relatief sterk als een
katholiek feest beschouwen. Opgegroeid met kerkgebonden tradities zijn zij bekend
en vertrouwd met de katholieke rituelen en nemen ze aan een aantal bestaande
rituelen deel. Toch lijkt het traditiemotief een meer dominante rol te spelen dan het
religieuze gehalte van het katholicisme. Intensieve carnavalsvierders, leden van
carnavalsverenigingen, zij die het carnaval duiden als een typisch zuidelijk feest en
zich sterk verbonden voelen met de eigen woonplaats vormen met de ouderen het
draagvlak voor de duiding van het carnaval als een katholiek feest. Zo ook bij het
Limburgse karakter van het feest. Deze parallellie kan verklaard worden tegen de
achtergrond van het ideeëngoed, waarin de carnavalsviering als een geïntegreerd
onderdeel van het katholiek-zuidelijk cultuurgoed wordt beschouwd. Katholieke
elementen in de viering vervullen een functie in de constructie van het `Limburgs
eigene' van het feest. Ten aanzien van het rooms-katholicisme betreft het dan primair een culturele affiniteit. Ook het aannemen van een anti-Hollandse houding
wijst in de richting van een profileringsmotief (wat ook de vaak welwillende houding
tegenover individuele `Hollandse' carnavalsbezoekers verklaart) . Met name de georganiseerde vierders, zij die het carnaval een typisch zuidelijk feest vinden, jongeren
onder de 20 jaar en de hoger opgeleiden scoren hoger op een anti-Hollandse houding. Van leden van een carnavalsvereniging en vierders met een hogere opleiding
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kan meer reflectie worden verwacht op de plaats van het carnaval in de naoorlogse
samenleving. Op de verspreiding van het feest over heel Nederland wordt dan gereageerd door het buitensluiten van `niet-Limburgse' invloeden op de zogenaamde
`authentieke' viering in Limburg. Voor hen die het carnaval duiden als een typisch
zuidelijk feest functioneert het `Hollandse' carnaval en zijn vierders als een contrast.
Het meest in het oog springend in dit verband zijn de jongeren, die meer antiHollands gestemd zijn dan de hogere leeftijdscategorieën, ondanks het feit dat zij
minder affiniteit hebben met een gedeeld rooms-katholiek verleden en het carnaval
minder dan gemiddeld als een Limburgs feest beschouwen. Mogelijk speelt hier de
behoefte aan een gemeenschapsgevoel tijdens de viering een rol, dat versterkt wordt
door de creatie van `outsiders'. Meer associatief dan rationeel onderbouwd grijpen zij
dan terug op de bestaande personifiëring van de `buitenstaander' in de `Hollander'.

Een sociaal-wetenschappelijke verkenning van de carnavalswereld

299

8

Carnavalsvierders aan het woord

8.1

Introductie van de interviews

In het vorige hoofdstuk vond in de vorm van een vragenlijstonderzoek een sociaalwetenschappelijke verkenning van de carnavalswereld van de vierders plaats. Het
betrof een exploratie van de rituele wijze waarop men carnaval viert, de verschillende
belevingsaspecten tijdens de viering en enkele opvattingen over het feest toegespitst
op het katholiek-zuidelijke karakter. Ondanks het feit, dat er in het vragenlijstonderzoek ook ruimte was voor het geven van eigen antwoorden, bestond het grootste deel van de vragenlijst toch uit voorgegeven omschrijvingen van activiteiten,
belevingen en opvattingen. Dit betekent, dat de exploratie zowel wat uitgebreidheid
(het aantal omschrijvingen was gezien de beperkte lengte van de vragenlijst begrensd)
als diepgang (er kon niet nader op de voorgegeven omschrijvingen ingegaan worden)
betreft aan grenzen gebonden is. Daarnaast bleek uit de statistische analyses van het
vragenlijstmateriaal, dat de gehanteerde omschrijvingen niet altijd even eenduidig
waren. Dit bleek onder andere bij de factoranalyses, waar verschillende items hoog
laadden op meer dan één factor. De zogenaamde basisbelevingen `oceanisch gevoel'
en `toegang tot de ander' waren op grond hiervan niet duidelijk van elkaar te onderscheiden. Ook had een aantal omschrijvingen bij de factoranalyses een communaliteit
lager dan 0.50. Dat wil zeggen dat de factoroplossing minder dan de helft van de
variantie van deze omschrijvingen kon verklaren. En als laatste kan in dit verband
gewezen worden op de alpha's van de ontwikkelde schalen, die tussen 0.62 en 0.67
lagen, waardoor slechts gesproken kan worden van `redelijk' betrouwbare schalen.
Om tot een verdere inkleuring en mogelijke aanvulling van het op kwantitatieve
wijze ontstane globale beeld van met name de beleving en de bestaande opvattingen
te komen, is daarom in tweede instantie een kwalitatieve strategie gehanteerd: zeven
uitgebreide interviews werden afgenomen.' Alvorens over te gaan tot de presentatie
en analyse van de interviewgegevens, wordt in de volgende subparagraaf eerst de
werkwijze uiteengezet.
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8.1.1 De selectie van de interviewkandidaten, de afname van de interviews en de
verwerking van het materiaal
De interviewkandidaten zijn gekozen op grond van twee criteria. Op de eerste plaats
zijn die deelnemers aan het vragenlijstonderzoek geselecteerd die, door het opgeven
van hun naam en adres aan het eind van de vragenlijst, te kennen hadden gegeven
bereid te zijn tot deelname aan een interview. Dit waren in totaal 150 personen. Een
tweede criterium was, dat de interviewkandidaten typische representanten moesten
zijn van een of meerdere van de uit het vragenlijstonderzoek geconstrueerde
basisbelevingen en -opvattingen. Dit betekent dat zij een hoge score moesten hebben
op de van de factoren afgeleide schalen, in concreto:
oceanisch gevoel: score 6 en 7 = 44 personen;
toegang tot de ander: score 6, 7 en 8 = 32 personen;
Limburgs feest: score 3 = 461 personen;
katholiek feest: score 4 = 68 personen;
anti-Hollandse houding: score 4 = 32 personen.
De achterliggende gedachte bij dit selectiecriterium was, dat deze respondenten in
een gesprek mogelijk meer verdieping van hun belevingen en opvattingen zouden
geven dan respondenten met een gemiddelde of lage score op de verschillende factoren. De combinatie van beide criteria leidde tot een rangschikking van 111 potentiële interviewkandidaten over de vijf factoren. Uit deze groep zijn vervolgens tien
namen geselecteerd. Nadat deze mensen telefonisch benaderd waren, bleek uiteindelijk dat zeven van hen nog steeds bereid waren aan dit deel van het onderzoek mee te
werken. Voor het doel van de diepte-interviews, een uitdieping van de uit de vragenlijst naar voren gekomen belevings- en opvattingsfactoren door middel van enkele
persoonlijke inkleuringen, leek dit aantal voldoende.
In de eerste helft van 1991 zijn vervolgens door schrijfster dezes de zeven diepteinterviews in Simpelveld en Roermond afgenomen. De interviews hadden een semigestructureerd karakter. De gesprekken werden naar vorm en inhoud geleid aan de
hand van een van te voren opgesteld interviewschema. (zie Bijlage 9) Maar dit
schema was niet allesbepalend voor de loop van het interview. Afhankelijk van de
respons van de geïnterviewden kon doorgevraagd worden tot de interviewster de
indruk had het veld voldoende in kaart te hebben gebracht. Ook van de volgorde van
de vragen kon, indien nodig, worden afgeweken. In het interview stond een vijftal
thema's centraal, dat nauw aansloot bij de vragenblokken in de vragenlijst. Het eerste
deel van het interview bevatte vragen over het feitelijke gedrag in het voorseizoen en
tijdens de carnavalsdagen: waar participeert u in, met wie en op welke manier? De
periode tussen elf november en aswoensdag was opgedeeld in de blokken `warming
up', aanvangsrituelen, de carnavalsdagen zelf en afsluitingsrituelen. Daarnaast waren
ook enkele vragen opgenomen, die gericht waren op de continuïteit in het vieringsgedrag in verschillende generaties. Gevraagd werd naar de plaats die het carnaval in
het ouderlijk huis innam alsmede in de opvoeding van de eigen kinderen. In het
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tweede en derde deel van het interview stond de mogelijke relatie tussen het carnaval,
en katholieke en Limburgse aspecten op de voorgrond. De katholieke vasten, de
roomse mentaliteit, de aanwezigheid van geestelijken tijdens de viering en omgekeerd de aanwezigheid van carnavalisten in het kerkgebouw waren v as te items, alsook de persoonlijke geloofsbeschouwing van de geïnterviewde. Het Limburgse karakter van het carnaval, waar op één na alle interviewkandidaten hoog op scoorden in
de vragenlijst, kwam ter sprake aan de hand van, aan de ene kant, een peiling van de
functie van het dialect en de plaats van het carnaval in het `Limburgse erfgoed', aan
de andere kant een peiling van de nadere betekenis en diepgang van een positieve of
negatieve houding van de geïnterviewde tegenover niet-Limburgse carnavalselementen.
Ook werd gevraagd naar de mate waarin de geïnterviewde zichzelf geworteld voelde
in Limburg en/of de woonplaats. In het vierde vragenblok werden de grenzen van de
`narrenvrijheid' afgetast. Daartoe stonden vragen met betrekking tot de functie van
het carnaval als uitlaatklep op het terrein van flirten, versieren, seksuele intimiteiten
en (overdadig) alcoholgebruik centraal. Enkele gender-specifieke elementen kwamen
aan de orde in het vijfde deel van het interview. Deze waren vooral gericht op de
plaats van vrouwen in het georganiseerde carnaval, hun interessen en hun vieringsgedrag, en door de geïnterviewden ervaren verschillen met mannen op deze terreinen. Een zesde cluster vragen had betrekking op een zeer actuele situatie in de
periode waarin de interviews werden afgenomen, namelijk de gedeeltelijke afgel as ting
van het georganiseerde carnaval in 1991 als gevolg van de Golfoorlog. De achterliggende gedachte bij dit (korte) vragenblok was, dat de interviewkandidaten door deze
uitzonderlijke carnavalsdagen wellicht eerder voor hen essentiële waarden van het
feest aan zouden kunnen geven. In de interviews werden mensen in het laatste
vragenblok geconfronteerd met de door hen gegeven antwoorden in het vragenlijstformulier en gevraagd om nadere uitleg. Dit gebeurde structureel in alle gesprekken
bij de door de geïnterviewden aangekruiste voorgegeven betekenissen van het carnaval in vraag 2.6. (`Carnaval vieren betekent voor mij: ...'; zie Bijlage 2). In een
afsluitende open vraag hadden de ondervraagden de mogelijkheid om in eigen bewoordingen aan te geven wat voor hen de essentie van het carnaval is. Alle gesprekken vonden plaats bij de geïnterviewden thuis en werden, met hun toestemming,
opgenomen op cassetteband. Deze zijn op een later tijdstip integraal uitgetypt in
verbatimverslagen. Dit leverde een totaal van zo'n 180 pagina's op. 2
In de eerste fase van de verwerking van de interviews zijn door twee beoordelaars
0. Pieper en de onderzoekster zelf) die passages uit de oorspronkelijke verbatimverslagen geselecteerd die ofwel niet relevant waren voor de thema's binnen het onderzoeksterrein ofwel een doublure waren van een soortgelijke andere passage. Vervolgens
hebben beide beoordelaars in onderlinge overeenstemming de overgebleven relevante passages door middel van herordening ondergebracht in een zogenoemd categorieënstelsel. Bij het opstellen van dit stelsel was het van belang de verschillende
categorieën zodanig te kiezen, dat het relevante interviewmateriaal er volledig in kon
worden ondergebracht. Binnen de categorieën zijn de desbetreffende passages zoveel
mogelijk in een logisch/chronologische volgorde geplaatst. Daarbij is vooral gelet op
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het bestaan van subthema's binnen zo'n categorie. Passages die onder meerdere
categorieën konden worden ondergebracht, zijn in het herordende interviewmateriaal
op meerdere plaatsen in de tekst terug te vinden. Het definitieve categorieënstelsel,
waarin het interviewmateriaal per verbatimverslag is ondergebracht, ziet er als volgt
uit:
1.

PERSOONSGEGEVENS

2.

RITUELEN VAN DE VIERDERS

Warming up
Aanvangsrituelen
2.3. Hoofdrituelen
2.4. Afsluitingsrituelen
2.5. (Dis)continuïteit van de rituelen

2.1.
2.2.

DE GROEP: BINDING EN SCHEIDING
GEREGULEERDE (GENORMEERDE) UITLAATKLEP
CARNAVAL EN HET KATHOLIEKE
CARNAVAL EN HET LIMBURGSE
VROUW EN CARNAVAL

3.
4.

S.
G.
7.

De verschillende passages van een interview die door de herordening van het materiaal op basis van het categorieënstelsel onder één categorie bij elkaar kwamen te staan,
zijn vervolgens met behulp van tussenzinnen tot een leesbaar geheel gevormd. Kenmerkend voor de gecategoriseerde verbatims is, dat zoveel mogelijk getracht is de
letterlijke weergave van het interview overeind te houden.
Na de verwerking en categorisering van de interviewgegevens waren de zeven
verbatims teruggebracht tot gemiddeld twintig pagina's tekst per interview. Deze in
totaal 140 pagina's vormden het basismateriaal in de laatste fase: de interpretatie van
de verkregen informatie. Om de interviewgegevens direct operationeel te maken
binnen de kaders van het onderzoek is als laatste onderdeel van de verwerking van de
interviews een zestal interpretatievragen opgesteld. Deze vragen sluiten nauw aan bij
de vraagstelling van het onderzoek. De eerste twee interpretatievragen hadden betrekking op het rituele vieringsgedrag van de geïnterviewden. In de derde en vierde
vraag stonden respectievelijk de (beschouwende) opvattingen over het carnaval en de
persoonlijke motieven voor deelname aan het feest centraal. Vraag vijf was expliciet
gericht op gender-specifieke aspecten die in de verbatims naar voren kwamen. Een
laatste cluster vragen ging in op de kern van het feest voor de verschillende ondervraagden en de eventuele meerwaarde die het carnaval voor hen heeft.
Interpretatievragen ten behoeve van de consensusinterpretaties
1. Welke zijn de karakteristieke rituelen waarin het carnavalsfeest bij de geïnterviewde gestalte

krijgt?
(Let bij beantwoording ook op:
- de plaats die aanvangs- en afsluitingsrituelen innemen)
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2. Welke belangrijke tekenen van continuïteit respectievelijk discontinuïteit met betrekking tot

het vieren van carnaval treft u aan in het interview?
(Let bij beantwoording op:
- (dis)continuïteit in het vieren van de geïnterviewde zelf
- door de geïnterviewde waargenomen (dis)continuïteit in zijn/haar omgeving)
3. Welke centrale (beschouwende) opvattingen over het carnaval zijn in het interview terug te

vinden?
(Let bij beantwoording met name op:
- opvattingen over het katholieke karakter van carnaval
- opvattingen over het Limburgse karakter van carnaval)
4. Welke zijn de persoonlijke motieven om carnaval te vieren? Aan welke behoeft(n)

voldoet het

feest?
(Let bij beantwoording op:
- de behoefte aan groepsbinding en groepsscheiding
- de behoefte aan een — gereguleerde — uitlaatklep
5. Hoe komen Bender-related' aspecten in het carnaval tot uitdrukking?
(Let bij beantwoording op:
- de rol die voor mannen en vrouwen binnen de carnavalsrituelen is weggelegd
- de verschillen in de manier van carnaval vieren tussen m an nen en vrouwen (zowel
verschillen tussen geïnte rv iewde en zijn/haar partner als verschillen door geïnterviewde
waargenomen in zijn/haar omgeving)
6. Tot slot, alle materiaal overziend:

* welke elementen (van rituelen, opvattingen en beleving) vormen voor de geïnterviewde de
kern van het feest?
* heeft het feest een meerwaarde ten opzichte van andere feesten?
* zo ja, door welke elementen wordt die meerwaarde gevormd?

Bij de interpretatie van de interviewgegevens is er naar gestreefd de objectiviteit dicht
te benaderen. Bij het kwantitatieve vragenlijstonderzoek is er een eenduidige
geformaliseerde, gekwantificeerde manier om gegevens te verwerken. Dit komt de
objectiviteit ten goede. Bij het kwalitatieve interviewmateriaal is de manier waarop
de onderzoeker de gegevens kan hanteren, veel minder strak aan regels gebonden.
Interviewmateriaal wordt vaker gebruikt om beweringen met citaten kracht bij te
zetten ofte `staven'. Deze methode is nogal ontvankelijk voor subjectieve vertekening.
Er is bijna altijd wel een passage in een interview te vinden, die een bewering of
opvatting kan of lijkt te ondersteunen. In reactie op deze manier van interviewgebruik zijn pogingen gedaan om objectievere methoden te ontwikkelen, onder
meer door gebruikmaking van computerprogramma's. 3 De voor dit carnavalsonderzoek gebruikte methode houdt het midden tussen het subjectieve gebruik van
citaten en de meer objectieve computeranalyse. Het betreft hier de methode van de
consensusinterpretatie. Deze methode komt er op neer, dat een aantal onderzoekers
aan de hand van opgestelde interpretatievragen onafhankelijk van elkaar tot een
interpretatie komt, die op papier wordt vastgelegd. Vervolgens wordt door onderlinge vergelijking en de daaruit voortvloeiende discussie bij discrepanties een
`consensusinterpretatie' opgesteld. De meerwaarde aan objectiviteit is gelegen in de
zogenoemde `interrater reliability', de onderlinge correctie. Deze correctie (vooral als
het gaat om beroepsblindheid) lukt des te beter naarmate de disciplines van de
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interpretatoren meer uiteenlopen. Maar dit is tevens ook de beperktheid van deze
methode: het eindresultaat valt nauw samen met de (wetenschappelijke) achtergrond
van de ingeschakelde interpretatoren.
De voor dit onderzoek functionerende mede-interpretatoren bestreken de wetenschappelijke disciplines van de psychologie, de theologie en de geschied- en cultuurwetenschap. 4 Vier gecategoriseerde verbatims zijn aan de hand van de interpretatievragen door deze mede-interpretatoren en de onderzoekster zelf geïnterpreteerd, wat
na een onderlinge vergelijking resulteerde in de formulering van een consensusinterpretatie. Toen bleek dat de onderlinge overeenstemming groot genoeg was, zijn de
resterende drie interviews door twee interpretatoren geanalyseerd.' De in de consensusinterpretaties vastgelegde antwoorden bepalen de grenzen, waarbinnen het interviewmateriaal in de volgende paragrafen kan worden gebruikt.
Om inzicht te geven in zowel het materiaal dat bovenbeschreven werkwijze heeft
opgeleverd alsook het proces van verwerking en interpretatie van het interviewmateriaal wordt in onderstaande subparagraaf het in categorieën geordende verbatim
van één interview gepresenteerd, gevolgd door de door vier interpretatoren gefiatteerde
consensusinterpretatie in subparagraaf 8.1.3. Zoals in subparagraaf 8.1.1 reeds vermeld, is in het verslag zoveel mogelijk recht gedaan aan de letterlijke weergave van
het gesproken woord tijdens het gesprek.
8.1.2 Een carnavalsvierster aan het woord

Mevrouw Maria Paulissen'
Roermond, 22-2-1991
(de gecursiveerde passages in het verslag zijn vragen en opmerkingen van de interviewster; de passages tussen de aanhalingstekens zijn de letterlijke uitspraken van de
geïnterviewde)
1. PERSOONSGEGEVENS

Maria Paulissen is midden dertig, gehuwd en heeft twee kinderen. Ze heeft middelbaar onderwijs gevolgd en werkt parttime buitenshuis in een winkel. Haar moeder
komt uit Eindhoven en haar vader uit Kerkrade. Haar ouders hebben eerst in Eindhoven gewoond, alvorens naar Roermond te verhuizen. Paulissen is in Roermond
geboren, getrouwd en woont er nog steeds. Wel heeft ze tussendoor drie jaar in
Eindhoven gewoond.
Haar vader was protestant, haar moeder katholiek. "Mijn vader was wel katholiek
moeten worden anders mochten ze niet trouwen. Maar die heeft dus ook nooit ...
Mijn moeder was wel vrij gelovig. Die ging ook regelmatig naar de kerk. Wij zijn als
kind zijnde ook regelmatig naar de kerk gegaan. Maar ze hebben het me nooit
verplicht. Als ik ging, ging ik altijd uit vrije wil." Maria Paulissen noemt zich katholiek, maar bezoekt de kerk hoogst zelden. "Ik doe er eigenlijk niet echt veel aan. Ik
heb wel zoiets: met Kerstmis ga ik naar de kerk en dan ga ik ook echt met volle
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overtuiging. En de kinderen heb ik eigenlijk officieel laten dopen alleen vanuit het
oogpunt van: ik wil niet dat ze als buitenstaander dadelijk komen te staan. En wat ze
er dan dadelijk zelf mee doen, dat ..." Ze voelt zich emotioneel sterk verbonden met
Roermond. Daar viert ze vanaf 1972 ieder jaar uitgebreid carnaval, niet alleen in haar
eigen woonwijk Donderberg, maar ook in het centrum van Roermond en vooral in
de wijk Het Veld. Haar man viert geen carnaval. Voordat zij trouwden, ging hij nog
wel mee: "Maar hij kon beter thuis blijven, want hij vindt er gewoon echt helemaal
niks aan."
2. RITUELEN VAN DE VIERDERS

Warming up
"Wat betekent voor jou het volgen van carnavalsactiviteiten vóór de carnavalsdagen zelf?
Is dat om een beetje er in te komen, of zijn het gewoon leuke avonden?" "Het zijn
gewoon hele leuke avonden uit. Ik heb niet dat ik speciaal daar naar toe ga om in de
stemming te komen."
Voor het carnaval wordt gespaard, want carnaval vieren kost geld. "Ik spaar wel,
maar niet in een spaarkas of zo. Maar ik spaar wel voor carnaval." "Ik denk dat als ik
met de kinderen 's middags, 's morgens, en dan 's avonds alles bij elkaar toch moet
rekenen tussen de 3 en 400 gulden. Van zaterdag tot dinsdag, vier dagen."
Over carnavalskleding: "Ja. Er wordt veel geruild, hé. Net als de kinderen, die
groeien natuurlijk ieder jaar. Met kennissen en vrienden wordt vóór de carnaval, dan
komen we bij elkaar en dan kijken we in die (carnavals-, CW) dozen. Die doet dit,
die doet dat, die pakt dit. Het is niet zo, dat we ieder jaar veel geld uitgeven aan
carnavalskleren."
"En je maakt nog steeds de pakjes ze fr" "Ja ik maak ze zelf, ja."
Dit geldt ook voor de pakjes voor de optocht.
Maria Paulissen zou best lid willen zijn van een carnavalsvereniging en dan "... echt
meegaan naar alle evenementen zoals prinserecepties. Maar ik denk dat dat in mijn
geval heel moeilijk wordt, omdat die (de evenementen bij de carnavalsvereniging De
Veldjmuus, CW) al in oktober beginnen hier met het uitroepen van de Wijnkoningin en de Wijnboer. Dat begint in oktober en dat gaat dan zo langzaam door
tot carnaval. Dan ben ik ongeveer een half jaar van huis af en ik denk dat ze dat hier
2.1.

kerstliedjes we
weg
"Carnavalsmuziek draaien we eigenlijk
g J k vanaf januari. Vanaf dat de kerstlied'es
zijn, dan komen de carnavalsliedjes."
Het carnavalsseizoen begint voor haar met het uitroepen van de Prins.
"Nou heb jij in jouw formulier ingevuld, dat jij vanaf 6 januari carnavalsactiviteiten
volgt. Waarom 6 januari, waar begin je dan mee?""Dat is meestal de eerste avond van
het Prins-uitroepen of bonte avond ..."
In het voorseizoen bezoekt ze ook bals. "Dat is Prins-uitroepen, de receptie van de
Prins, hier is een auwwieverbal. Zoiets is er en, ja er is eigenlijk van alles te doen voor
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die tijd hè, wat zeg maar een week of acht/negen van te voren begint hè, als de Prins
uitgeroepen is."
Over de verkleding op het auwwieverbal, waar ook `auw mennekes' (oude mannetjes) rondlopen, merkt ze op: "Nou, niet onherkenbaar. Wel echt als oude vrouw en
oude man." Het tijdstip van de ontmaskering wordt in ere gehouden. "Dat is nog
wel. Na 12 uur mag je officieel niet meer met masker lopen." " ja, maar bijna
niemand heeft meer een masker?" "Nee, bijna niemand heeft nog een masker. Je hebt
er wel bij die laten zich helemaal schminken."
Daarnaast is de bonte avond een cruciaal ritueel in de aanloop naar de carnavalsdagen. Maria Paulissen bezoekt zowel de bonte avond in haar eigen wijk (Donderberg), die in het centrum (bij D'n Uul), als die in de wijk van De Veldjmuus. "De
laatste jaren ligt dat vast, ja. We hebben zo bepaalde dingen waar we dan naar toe
gaan. De bonte avonden, dan verzorgen we kaarten, dat is meestal al rond Sinterklaas
dat die kaarten komen. En heel vaak krijg je die dan cadeau, en we geven die
cadeau."
"In het centrum bij D'n Uul ben ik nooit geweest, niet bij het Prins-uitroepen. Wel
bij de bonte avond." "Die zijn altijd heel mooi. En twee nichtjes van mijn man
spelen daar in mee. Maar daarom niet alleen. Het zijn gewoon altijd hele mooie
avonden."
"Ja, hier op de Donderberg. En dat is dan een échte bonte avond. Daar spelen alleen
mensen hier van de Donderberg. En van De Veldjmuus, die volg ik ook. Daar ga ik
ook al jaren naar toe. En die zijn anders als D'n Uul hoor!" "Ja, D'n Uul dat is
meestal een musical. De Veldjmuus dat is, daar komen gasten bij uit Duitsland en
uit Nederland en zo. En dat is, als ze zelf iets opvoeren, dus van hun eigen vereniging
dat die mensen daar aan mee werken, dat is meer het, hoe moet ik dat zeggen, het
plattere. Dat is meer op het ordinaire af. En D'n Uul is heel netjes. Ja, dat is altijd
heel beschaafd, zo ..."
`Maar watje zegt over die Veldjmuus, hebben die ook `Hollandse' artiesten er bij zitten?"
"Ja, daar is Corrie Konings een keer bij geweest en dit jaar hadden ze, hoe heet die
jongen, hij komt eigenlijk uit Israël, David Reems. En ze hadden een stel gitaristen
erbij, en die hebben meestal iets van variété erin. Die hebben van buitenaf (buiten
Het Veld, CW) een hele hoop, hè."
2.2. Aanvangsrituelen
Maria Paulissen noemt een aantal voorbereidingen die ze treft voor het carnaval.
"De winkel is dicht, ja. Die gaat 's woensdags weer open. En sowieso, ik heb een heel
gemakkelijke baas wat dat betreft. Ik heb altijd gezegd: de week van de carnaval ben
ik niet thuis." Het huis wordt versierd. "Ja! Ballonnen en serpentines. De ramen
worden helemaal versierd. En ik hang tekeningen op die de kinderen hebben gemaakt op school in de loop der jaren."
En op de vrijdag vóór carnavalszaterdag: "Dan borrelt het. Want 's middags hebben
de kinderen al iets op school gehad, hè." "Daar ben je bij?""Ja, ik ben er bij."
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"Bij jou begint het echt op vrijdagmiddag, met het kindercarnaval begint voor jou het
feest?"s Vrijdagsavonds dan, meestal zitten we dan toch wel bij elkaar en dan komt
die eens binnendruppelen of we gaan gezellig ergens naar toe. Dat is toch al echt de
voordinge van de ..."
2.3. Hoofdrituelen
Tijdens de carnavalsdagen is de situatie thuis anders dan gebruikelijk. "Omdat het
versierd is, en omdat je eigenlijk alleen maar carnavalsplaten draait dan ... 's Morgens, ik heb hier dan de tafel, daar heb ik een kleed over gelegd, die schminkspullen
die lagen er nog. De kinderen vinden het heerlijk om zich te schminken, dus die
waren de hele dag bezig met zich te schminken. 's Morgens dan, in die tussentijd
deed ik dan mijn gewone huishoudelijke karweitjes."
Over het eten tijdens de feestdagen zegt ze: "Wel, dat 's avonds met de kinderen, dan
wordt er een frietje gehaald of naar de chinees gegaan of ... Dat is wel apart hè. Maar
het middageten, dat hou ik gewoon aan." "Dat komt, denk ik, omdat mijn man geen
carnaval viert. Ik zie dus in andere gezinnen die met ons mee gaan en ook 's middags
en zo, dat die niet meer koken. Maar dat komt omdat de man dan ook mee uit is
geweest. Dat ligt dan toch anders."
"En heb je met carnaval ook speciale dingen in huis, zoals nonnevotten, worsten..?"
"Ja." "Wat zijn dat voor dingen?" "Inderdaad die nonnevotten dan. En droogworst
wordt er dan veel gegeten. Zo tussendoor hè. Hartelijk, hartelijke dingen." "En dat
zijn allemaal dingen die je van te voren inslaat? Voordat de carnaval begint?" "Ja.Dat
hoort echt bij het hele ritueel."
Over babysitten: "Alleen de kinderen, die zijn wel eens bij anderen." Omdat haar
man geen carnaval viert, heeft Maria Paulissen geen babysit-problemen. "Ja, ik heb
het goed geregeld! En daarbij, andere kinderen slapen hier dan ook veel. Van vriendinnen. Die van hierachter heeft er eentje, die is ook pas zes. Die heeft hier ook een
paar keer geslapen met de carnaval. En de rest is allemaal toch al groter. En eentje
van een jaar of elf, die heeft hier een keer geslapen, die wou niet helemaal alleen thuis
blijven. Maar ik heb daar geen problemen mee."
Over de rituele carnavalskledij vertelt Maria Paulissen het volgende: "Meestal heel
eenvoudig. De laatste jaren is dat eigenlijk: doristrui en een schort. Ik heb altijd
hetzelfde petje op. Dat heb ik al een kleine elf jaar. En dat heb ik altijd op. Dat is, dat
moet er ook zijn. Als ik dat niet heb, zou ik in paniek raken, denk ik. Dat hoort er
gewoon bij. Dat is mijn petje. Ik kan me verkleden wat ik wil, maar dat petje zit er
bij. Dat pas ik er gewoon aan aan." "Ja. Er wordt meestal iets bij gekocht of een
sambabal of ... Maar het is nooit veel, want iedereen heeft wel iets. Die heeft een
clownepak, die heeft een, we zijn een jaar geweest in Rio-pakjes, dus iedereen heeft
eigenlijk wel iets."
`Maskers draag je eigenlijk niet?" "Nee. Als het toevallig bij een pak zou horen dat ik
aan zou doen, dan zou ik dat wel doen. Maar in principe ben ik niet eentje die ... die
echt helemaal verkleed gaat. Nee. Ik verkleed me dus wel, maar dat is gewoon een
schort of een ... Heel eenvoudig meestal." "En schminken?""Dat wel. Behoorlijk!"
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Tijdens het carnaval zijn er twee kindermiddagen waar Maria Paulissen naar toe
gaat: op zaterdag bij De Veldjmuus en op zondag bij De Donderbol. "Zaterdagsmiddags, de afgelopen drie jaar dan, ga ik met de kinderen naar de kindermiddag van
De Veldjmuus in `Euver de Breer'. 8 Dan wordt daar gedanst en gesprongen met de
kinderen. Daar is een heel onprofessionele soundmix-show voor de kinderen. Dan
kunnen ze zingen en dansen. Tot een uur of zes duurt dat. Dan wordt er naar huis
gegaan, worden de kinderen verzorgd. En 's avonds begin ik zelf." "Alleen op de
kindermiddag die ze (De Donderbol, CW) dan hebben, die is 's zondags, dan is het
er propvol en dan zijn er heel veel mensen van de Donderberg. Dan is het zo
ontzettend druk, dan ... dat is echt een kindermiddag. Daar zijn dus geen mensen,
die dan 's avonds weer uitgaan. Tenminste, niet hier op de Donderberg. Dat is echt
heel erg. Een jaar of drie, vier geleden hebben ze een paar keer moeten sluiten, omdat
er ruzie was. En sinds die tijd is dat ('s avonds uitgaan bij De Donderbol, CW)
eigenlijk nooit meer opgekomen."
Samen vieren met haar kinderen neemt een vaste plaats in haar viering in. "Ja. Ik
vind dat ook heel belangrijk. Ik vind, hun (de kinderen, CW) hebben ook recht op
carnaval. Het is niet alleen dat ik dus zeg: ik ga carnaval vieren en de kinderen zoeken
het zich maar uit. Ik vier 's middags met de kinderen, en dat is best wel vermoeiend.
Vermoeiender als 's avonds. En dan 's avonds dan breng ik de kinderen naar huis, ik
verzorg die, die gaan naar bed of die blijven dan nou inmiddels wat langer op. En als
ík dan vertrek, dan neemt mijn man dat dan over."
Over de optocht, waar zowel kinderen als volwassenen aan deelnemen: "Ik loop
meestal met mijn kinderen." "Ja de optocht hè, vind ik héél belangrijk. En vooral het
meelopen." "Die optocht is voor jou, zeg maar het draaipunt van de dagen?" Ja, dat is
echt het hoogtepunt. En waar ik weet van mensen die ik gesproken heb die Prins zijn
geweest, die zeggen dat dus ook. Dat is het hoogtepunt van de carnaval." Door slecht
weer laat ze zich niet afschrikken. "... als die doorgaat, lopen we! Dan moet het
maar."
Over het aandeel van de jeugd in de optocht merkt Maria Paulissen op: "Die (die
meelopen, CW) zijn toch meestal boven de 25. Echt die hele jongeren die vallen
misschien wel in, maar zijn niet officieel ingeschreven dan. Op dat moment stappen
die daar wel in mee in zo'n optocht vaak, springen die er gewoon tussendoor, wat
best wel leuk is. Maar dan zijn ze niet officieel van te voren al bezig. Wij moeten ons
al een paar weken van te voren voor de optocht opgeven. En dat doen die niet. Dat
komt dan op dat moment en dan doen ze mee."
"

Het carnaval wordt gevierd op een vaste lokatie. `Maar je zei ook, als ik het me nog
goed kan herinneren, dat je het liefste carnaval op één plaats viert, dus niet het trekken
van kroegje naar kroegje. Dat betekent dus, dat je aan het begin van de avond met je
elven ergens binnenkomt en, tenzij het echt helemaal niet leuk is, blijf je daar gezellig de
hele avond zitten?" "Ja." "Is dat op een vaste lokatie?" "De laatste drie jaar wel, ja. De
laatste drie jaar zijn we dus bij De Veldjmuus geweest en dat was eerst in `Walhalla'
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en nu hebben ze een eigen gebouw, 'Euver de Breer' heet dat. En daar zijn we nu de
laatste drie jaar geweest en dat is fantastisch."
's Avonds wordt de dag ritueel afgesloten. "Ja, wij gaan ook nog koffie drinken, en
dan worden nog wel eens eieren gebakken of iemand heeft nog kippepootjes of zo."
"Dan kom je 's nachts thuis. Gaan jullie eerst nog even ...?»"Koffiedrinken."
..?""Koffiedrinken." "En dat
doe je dan zaterdag, zondag en maandag?""Én dinsdag!"
De carnavalsverenigingen met hun Prinsen hebben voor Maria Paulissen een duidelijke functie in de viering. `Jij bent dus geen lid van een carnavalsvereniging. Je zou het
op zich wel willen zijn, maar hebt redenen om het niet te zijn. Toch, die Prins komt wel
regelmatig in je verhaal naar voren. " "Ik vind het heel belangrijk. Dat is echt de
belangrijkste persoon, ja." "Dus jij bent ook wel geïnteresseerd in wie er Prins wordt ... ?"
"Ja, dat vind ik echt heel spannend." "En je volgt hem ook wel? Ik bedoel niet dat je
continu er achteraan loopt, maar dat je bijvoorbeeld bij het afreden erbij bent ...?""En
als hij uitgeroepen wordt, prinsereceptie, ja daar gaan we allemaal naar toe." "En dat
is dan de Prins van De Veldjmuus?" "Van De Veldjmuus." "Ja ja. Ik voel me er ook
heel erg bij betrokken hoor. Ik wil ook altijd weten wie allemaal Prins zijn. Dat hou
ik ook allemaal wel bij, dat is ook wei leuk. En als het iemand is die ik goed ken, dit
jaar was een collega van mijn man Prins bij een andere vereniging, daar zijn we ook
op receptie geweest."
"Het is dus niet zo, dat jij als niet-georganiseerde vierder zoiets hebt van: die verenigingen
doen maar ...?" "Nee, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat brengt ook echt de sfeer
met de carnaval, vind ik." "Die horen erbij?" "Ja."

2.4. Afsluitingsrituelen
Na het aftreden van de Prins is het carnaval officieel voorbij. Maria Paulissen houdt
echter niet op dinsdagavond om 24.00 uur op met vieren. "Nee, dat is echt ... nee,
dat kan ik niet. Het is dan wel, er wordt dan wel, waar wij het laatste jaar zijn
geweest, daar wordt de Prins van zijn veren en zijn macht en alles ontdaan. Dan
schakelen ze wel over op andere muziek en er zijn ook een hele hoop mensen, die dan
echt naar huis gaan. Net zoals carnavalsverenigingen, die stoppen wel."
Op de vraag of ze huilt bij het aftreden van de Prins: "Nee, dit jaar niet. Ik heb wel
eens een jaar gehad dat ik echt, dat het echt zo dramatisch werd gespeeld ook hè. Het
is eigenlijk een heel toneelstuk hè, en toen hadden ze dat zo leuk aangekleed, emotioneel ook ...". "De Prinsen zijn vaak ook heel emotioneel, hè?" "Ja, die huilen echt. En
iemand die niks om carnaval geeft, die kent dat gevoel ook niet hè. Mijn man die
lacht zich dan dubbel, die vindt dat ... ja ... D ie zijn maf', zegt hij dan, `hebben die
daar vier/vijf dagen carnaval gevierd en dan vinden ze het nog erg'. Maar dat is ook,
dat is een kliek op die carnavalsverenigingen. Vanaf oktober zijn die met elkaar
bezig. En eigenlijk ieder weekend is er wel iets te doen. Op een gegeven moment is
dat bijna een familie. En dan, je weet: na het carnaval valt dat uit elkaar." "Ja, ik heb
eens een keer, dat is een jaar of tien geleden, maakte ik voor de eerste keer mee, dat ze
een Prins de veren van de hoed, de macht afnamen op dinsdagavond. En toen heb ik
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daar gestaan en ja, ik drink dus niet dus ik was helemaal nuchter, en daar stonden
dus mensen bij. Toen was ik met een groep, daar waren allemaal oud-Prinsen van de
vereniging. En toen heb ik dat eigenlijk een beetje op een afstandje staan te bekijken.
En toen zag ik, dat er echt volwassen mannen van de Raad van Elf, mannen van 30/
40/20 jaar daar stonden en die waren die Prins uit aan het kleden en die waren aan
het huilen. Die huilden echt, dat kwam ook echt van harte. Dat was niet gespeeld of
gek gedaan of weet ik wat, dat kwam echt van harte. En dat grijpt me ieder jaar
trouwens ook weer aan. Dan denk ik altijd bij m'n eigen: hoe is het bij God
mogelijk! Want een man zien huilen, nou dat wil ... dat is voor heel veel mannen heel
moeilijk! En toch dan ..." Dan gebeurt het. Ja. "En toen heb je maar meegehuild?"
"Ja natuurlijk, dan doe ik gezellig mee. Maar dat sprak me toen echt wel aan. Dat is
écht carnaval. Die mensen hebben écht carnaval gevierd."
Maria Paulissen stopt zelf als volgt: "Dit jaar was het drie uur voordat we naar huis
gingen. Voor mij is het ook echt afscheid nemen, hè. Ik vind het altijd heel dramatisch. Ik vind het verschrikkelijk als het carnaval is afgelopen."
Er zijn ook nog andere afrondingsevenementen. "En het is niet zo dat je overdag naar
zoiets als het `Bacchus drieve' gaat?" "Ben ik ook een keer geweest." "Dat zijn ook
manieren om af te ronden, hè?" "Ja, dat is het afronden hier in de stad van D'n Uul.
Die rondt dat op die manier af." "Ja, dat is echt een Uul-evenement. Ik ben er wel
eens geweest. Ik heb het idee, dat de kinderen eigenlijk alles moeten zien wat er te
doen is. Dus ik ben een keer met hun naar het `Bacchus drieve' geweest. Ik heb ze dit
jaar meegenomen naar de Kapel, daar was Boerebruiloft en het Hekse-verbranden.
Ook een soort einde van de carnaval. En die kinderen vinden het even erg als ik, als
het afgelopen is."
"Aswoensdag, dan ben ik afgebrand."
Het haringhappen gaat aan haar voorbij, maar halfvasten is ze weer paraat. "Ga jij op
aswoensdag haring happen?" "Meestal niet. Ik doe dat dus wel heel graag hoor. Maar
dan heb ik zoiets van: carnaval is afgelopen en dan is mijn man dus vanaf zaterdagavond alleen geweest. En dan heb ik zoiets van, dat ik nou eigenlijk thuis moet
blijven. Maar dan spreek ik meestal dinsdagsavonds wél af met die groep dan, dat we
halfvasten vieren." "Dan ga je nog een avondje stappen?""Dan gaan we nog een avond
het lichtjes over doen ja. Maar dus geen haring, en ook geen kasteleinsbal." "En dat
hefasten, dat is niet verkleed?" "Nee nee, dat is gewoon een dansavond eigenlijk.
Wel heel gezellig."

2.5. (Dis)continuïteit van de rituelen
Uit het verhaal van Maria Paulissen komt een reeks signalen naar voren, die getuigt
van een continuïteit in de carnavalsgebruiken. Daar zorgt ze op de eerste plaats zelf
voor door haar kinderen intensief bij het carnaval te betrekken.
"Ik heb het idee, dat de kinderen eigenlijk alles moeten zien wat er te doen is. Dus ik
ben een keer met hun naar het `Bacchus drieve geweest. Ik heb ze dit jaar meegenomen naar de Kapel, daar was Boerebruiloft en het Hekse-verbranden. Ook een soort
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einde van de carnaval. En die kinderen vinden het even erg als ik, als het afgelopen
is." " je vindt dat dat gewoon bij de opvoeding hoort?""Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ik
probeer ze dus overal mee naar toe te nemen. 's Middags dan hè. Ik neem ze nooit 's
avonds mee. Vóór de carnaval dan is hier de Trompetter (een krant, CW) en die
pluis ik helemaal na wat er allemaal te doen is. En dan overleg ik met ze waar ze naar
toe willen. En dan probeer ik, dit jaar zijn we in Maasniel naar de optocht geweest,
we zijn naar de Boerebruiloft geweest, naar het Hekse-verbranden geweest, ik probeer dan alle dingen, dat ze dan toch zélf een keus kunnen maken wat ze nou
eigenlijk zelf heel erg leuk vinden."
Dat geldt ook voor de carnavalsmissen. "Jawel, ik zal er best wel een keer naar toe
gaan. En dan weer vanuit het oogpunt van de kinderen. Dat moeten zij ook een keer
gezien hebben. Ik wil eigenlijk, dat zij alle facetten die hier in Roermond en omstreken gebeuren, dat ze die meekrijgen. Maar hier is ie meestal op carnavalszondag, en
dan ben ik 's zaterdags meestal goed uit geweest, en dan heb ik niet zo'n zin ...".
Haar dochter is in het seizoen 1990/91 voor het eerst uit geweest. "Ja, ze is dit jaar
wel voor de eerste keer een avond bij de `Bliksem', een soort jeugdsoos, is ze dan één
avond geweest. En dat vond ze heel leuk. Won ze ook nog een walkman als beste
verkleding."
Voor Maria Paulissen zelf geldt, dat zij in vergelijking met haar ouders veel intensiever carnaval viert. Over haar jeugd vertelt ze het volgende. "Ja, dat was, wij gingen
eerst door het jaar was dan een soos waar kinderen van 13, 14, 15 jaar bij elkaar
kwamen, een soort disco heel klein. Met die groep rond de carnaval was het dan
carnaval vieren. En daar ging ik dan ook gewoon naar toe." `Maar van huis uit ben je
het niet gewend om carnaval te vieren? Het is je niet met de paplepel ingegeven?""Nee."
"Voordat die getrouwd waren, hebben die altijd wel carnaval, heeft mijn vader
tenminste wel altijd carnaval gevierd." "En je moeder, weetje dat?""Ik dacht het niet,
nee." "En in Roermond hebben ze dus nooit iets met carnaval te maken gehad?" "Nee,
niet echt nee." "We gingen, we vierden carnaval op school. Dan gingen we 's maandags naar de optocht. Daarna werd er, hier is altijd kermis, gingen we naar de kermis.
En dan gingen we naar huis en dan was de carnaval eigenlijk afgelopen." "En verkleden?" "Jawel, dat mocht wel. Die dagen dat dan carnaval was, werden we wel verkleed. Niet echt geschminkt, maar ja dat was toen denk ik ook nog niet zo." "Nee,
bij ons was het gewoon eigenlijk een gewone week, alleen dan dat vrij was van school
en 's maandags de optocht was. Daar gingen we dan wel naar kijken. En verder kan
ik me niet herinneren, dat mijn vader er ooit vrij voor heeft gehad. Die werkte altijd.
Die was kapper en die had 's maandags dan sowieso vrij omdat gesloten was. En
dinsdags ging hij weer gewoon werken."
Maria Paulissen constateert veranderingen in het verkleedgedrag. "Ja, nou is het
tegenwoordig dat ze, ze willen allemaal als hippie, hè. Dus dat is wel gemakkelijk.
Gewoon een witte schort en de haren recht omhoog. Dat is niet meer echt veel werk.
En ik had dit jaar een heel leuk kabouterpakje, maar dat deden ze niet meer aan."
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Dat geldt ook voor haarzelf: "Meestal heel eenvoudig. De laatste jaren is eigenlijk:
doristrui en een schort."
Ze verwijst ook naar een verandering in opvattingen. "Nou zei je ook in je vragenlijst:
carnaval hoort voor mij bij de Limburgse cultuur. Kun je duidelijk maken, wat dat is
voor jou? Is het voor jou een stuk volkscultuur?" "Ja, heel zeker ja! ik vind ook dat
eigenlijk iedereen daar aan mee moet doen. Terwijl dat steeds minder wordt."
Over (dis)continuïteit als gevolg van de Golfoorlog: "Het was echt gewoon carnaval,
tenminste waar ík ben geweest. Het enigste was, het hoogtepunt: de optocht ging
niet door. En daar moest je dan ook echt iets anders voor zoeken wat je dan ging
doen." "Want ja, heel veel mensen die eigenlijk niet van plan zijn om te gaan, die
gaan naar de optocht kijken en blijven toch hangen. En dat valt dan weg, hè." "Want
ook op de scholen, want die kinderen trekken normaal gesproken hier dan door de
straten, en de optocht en zo ..." "Ja, de optochten zijn dan eigenlijk, wat normaal
gewoon in de binnenstad loopt, een groot gedeelte heeft daar gewoon van in de
buitenwijken gelopen."

3. DE GROEP: BINDING EN SCHEIDING
Carnaval vieren is voor Maria Paulissen sterk gekleurd door een saamhorigheidsgevoel in de richting van de groep medevierders. Naar de auwwieverbals gaat ze: "...
met een stel vriendinnen." "Is dat altijd dezelfde club?" "Meestal wel. Ja, daar komt
wel eens iemand bij en er valt wel eens iemand af. Maar over het algemeen is het
dezelfde groep." "je schreef ook, datje altijd met vrienden en vriendinnen samen viert. Is
dat ook een vaste club?" "Dat is een vaste club." "En dan de carnaval op zich, dat is
eigenlijk hoe het uitkomt. We komen wel bij elkaar, en dan wordt gezegd: vanavond
is daar of daar dit te doen. Dan gaan we daar naar toe en kijken of het gezellig is. Is
het gezellig, blijven we; is het niet gezellig, gaan we. Maar ja, we zijn ... dit jaar ook
met carnaval, dan zijn we met elf man. Als je dan ergens binnenkomt, je hebt
niemand anders nodig. Je hebt je groep en die sfeer die is er." "We hebben dit jaar
afgesproken, dat we volgend jaar allemaal hetzelfde willen. Allemaal in overall, allemaal als clown, of allemaal als ... Dat we dan echt als gróép ook naar buiten kunnen
komen."
"Opgaan in de massa van de vierders. Is dat een belangrijk aspect?" "Ja, dat is ... hoe
moet ik dat zeggen
... "Saamhorigheidsgevoel?""Ja, ik heb dat toch wel, ja."
gg ..."
Ook richting andere mensen die bij De Veldjmuus vieren, bestaat dit saamhorigheidsgevoel. "Het is een hele hechte kliek en toch word je als buitenstaander, als je
niet bij de vereniging hoort, toch erbij opgenomen. Je hoort er echt bij." "Nou, waar
ik dan de laatste jaren uitga, daar is iemand bij die zit in het gemeentebestuur. Daar
zijn ook mensen bij die zijn of werkloos of bouwvakkers, alles. Daar zit eigenlijk de
hele maatschappij in. Daar zitten mensen in die zijn echt gestudeerd en hebben een
eigen zaak, dus het hogere zeg maar. En daar zitten ook de hele gewone mensen in.
En ook zelfs zitten er mensen bij die ze eigenlijk, waarvan ze zeggen: het a-sociale
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volk. Die gedragen zich heel netjes, maar die hebben die naam. En dat merk je daar
niet. Dit gelijke bedoel ik ...".
Er is sprake van een zekere afgrenzing naar de mensen buiten de kring van De
Veldjmuus. "Daar zal ook niemand, dat moet dan al echt een buitenstaander zijn,
die dan lastig zou worden of zo."
Vervolgens is er een scheidslijn met de carnavalsvereniging De Donderbol en met
leden van een vereniging in het algemeen. "Maar daar is hier op de Donderberg echt
een heel vaste groep en als buitenstaander kom je daar bijna niet tussen. Omdat je
niet van die carnavalsvereniging bent. Daar is een carnavalsvereniging, en de groep
die daar de bonte avonden doet die hoort daar ook bij, en een meisjesgarde is er, en
dat is een hele hechte groep. En daar kom je heel moeilijk tussen." Over de aanwezigheid bij de sleuteloverdracht: "Nee, die heb ik nog nooit meegemaakt. Zou ik wel
eens graag willen doen. Maar daar zit ook bij, dat je eigenlijk bij zo'n carnavalsvereniging moet horen."
"Ja. Ik zou best wel bij een carnavalsvereniging willen horen, ja."
Ten derde is er een afgrenzing naar de `sociaal hogere milieus'. "Ja. Bij D'n Uul voel
ik me dus niet op mijn gemak. Ik zal dus wel naar de bonte avonden altijd gaan, en
die vind ik ook altijd prachtig en geweldig. Maar ik zal niet daarna naar boven gaan
(in de foyer van de schouwburg waar het bal plaatsvindt, CW) ." ' je gaat niet naar het
bal?" "Nee." "Ga je meteen naar huis?" "Ja, meestal gaan we dan ergens heen, omdat
we dan toch met een stel bij elkaar zijn. Maar we gaan niet naar boven. We voelen
ons daar niet op ons gemak. Dat is toch een hele ..." "Maar boven (in de schouwburg, CW), dan heb ik altijd het idee dat ze me zo aankijken, vernederend aankijken.
Dat is misschien helemaal niet zo hoor. Maar die naam hebben ze dus ook."
Ook bij de discussie over het afgelasten van de optochten komt een zekere distantie
tegenover de `hoge heren' naar voren. "En het argument van Daniëls (de toemalige
burgemeester van Roermond, CW) was heel vlug omdat hij gewoon zelf totaal niks
om carnaval geeft en hij nou zijn kans schoon zag om daar eens heel mooi van af te
komen dit jaar. Tenminste, zo zie ik het. Dat denk ik tenminste, dat het zo is
gegaan." "Als ze zo'n beslissing nemen, dat mag best als zij denken dat dat gevaar
oplevert, ook al denk je achteraf, dat dat misschien een beetje overtrokken is geweest,
maar het had gekund. En dan had ik gezegd: nou prima, maar dan las ook alles af."
"Wat vind jij van de uitspraak: carnaval zit in je bloed, dat kun je niet afgelasten?"
"Nee, dat denk ik niet. Als er werkelijk iets is, net als toen eens die ... hij is nog eens
een keer afgelast geweest, in '54 hè de watersnoodramp ... Ik denk als er werkelijk
zoiets gebeurt, dan bleef ik thuis ja. Dan ging ik dus echt geen carnaval vieren. En
nou met die oorlog, als dat afgelast was geweest, en ze hadden gezegd: `de hele
carnaval willen we afgelasten', dan was ik ook thuis gebleven."
4. GEREGULEERDE (GENORMEERDE) UITLAATKLEP

De carnavalsdagen zijn voor Maria Paulissen een mogelijkheid om de zorgen van
alledag van zich af te zetten. "Ja. Ik heb altijd dinsdagsavonds zo iets van: nu begint
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het gewone leven weer. Ik heb echt die vier dagen, ik kook zelf, ik doe alles zelf, ik
zorg ook voor mijn kinderen, maar ik heb echt zo van: geen zorgen. 's Morgens als ik
opsta een muziekje aan, en we zijn hier 's morgens vaak al bezig met de polonaise met
de kinderen. Dat zijn echt vier dagen waarin ik nergens anders aan denk dan aan
plezier maken." "Dat is voor mij vakantie. Alles weg, alles valt van me af. Daarom
denk ik ook, dat ik het zo fijn vind." "Ik denk dat ik die roes even goed heb als wat
die anderen hebben. Het zorgeloze weer, de roes die eigenlijk bij heel die carnavalsdagen hoort. Geen zorgen. En anderen drinken, ik drink dan niet, maar je leeft
eigenlijk in een roes. Dat is hetzelfde, kun je vergelijken met, tenminste zo vergelijk
ik het wel eens, als met een trouwdag. De dag daarna begin je eigenlijk pas te
beseffen wat er gebeurd is."
"Voel jij je tijdens de carnavalsdagen vrijer?" "Ja, ik heb dan geen zorgen. Ik zet het
echt van me af." `je voelt ook meer ruimte om ... ?" "... te dansen en te springen." "Ja.
Het interesseert me dan echt helemaal niks." "Ja. Dan kan ik echt mijn zorgen
wegzetten. Dat bedoel je hè?" "ja. Heeft dat een relatie met de rest van het jaar?" "Ja,
heel zeker. De persoonlijke problemen, die me eigenlijk het hele jaar achtervolgen,
kan ik aan de kant zetten bij de carnaval. Dat lukt mij dan op die dagen. Dat kan ik
dan. "
"En betekent dat voor jou ook, dat als je een zwaarder jaar achter de rug hebt, dat je
intensiever kunt vieren?" "Ja ja." "Dus jij hebt geen tegenstelling vasten-carnaval maar
zorgen-zorgeloos?" "Ja." "Het belangrijkste is voor mij, dat ik vier dagen heerlijk
plezier kan maken, zonder zorgen, zonder iets." "Je bent vrijer, je bent ... ik voel me
dan eigenlijk meer als in een vakantiestemming. Dan ben je ook vrijer en ... Ik heb
dan ook echt zo iets van: wat ze van me denken, wat ze van me zeggen, ze doen maar.
Ze gaan hun gang maar."
Deze vier zorgeloze dagen laat ze zich niet afnemen. `Maar kan hij (de echtgenoot,
CM het je verbieden?" "Nee, dat is onmogelijk. Ik denk, dat hij dat ook wel in de
gaten heeft!" "Nee, ik zeg altijd: `ik ben het hele jaar daar, maar din ben ik vier dagen
weg. Die zijn van mij, die dagen'. Ik vind, daar heb ik recht op hè. Dat eis ik gewoon!
Maar nee, dat hoef ik helemaal niet. Ik heb altijd gewoon gezegd: `ik vier carnaval'.
En toen we verkering hadden, ging hij dan mee. Maar ja, hij kan veel beter thuis
blijven, want hij vindt er gewoon echt helemaal niks aan."
Over de betekenis van het carnaval zegt ze: "Dat is moeilijk om te zeggen. Het is
méér ... het is, ik zou niet weten hoe ik dat uit moet drukken, hoe ik dat moet
zeggen. Dat is ... het is voor mij heel belangrijk in ieder geval. Ik zou het ook echt
geen jaar willen missen." "Dat weet ik niet. Dat is een bepaald gevoel, denk ik. Ik zeg
altijd: `carnavalsgevoel dat moet je hebben, dat kunnen ze je niet leren'." "Het hoort
bij jouw jaarkalender?" "Ja, heel zeker."
Dansen en springen zijn uitingen van het zorgeloze. "Er wordt gedanst hè. Je moet
dat vergelijken met een bruiloft. Zo kun je het wel vergelijken."
"Ja, ik heb één keer een vervelende ervaring gehad. Of vervelend ... ik ben eigenlijk
heel erg spontaan. En dan met die dagen komt dat echt heel goed uit. En ik vier dus
carnaval, ik wil dus niet achter andere mannen aanzitten of weet ik wat. Dat is dus
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echt niet mijn bedoeling. En dan heb ik wel eens iemand gevraagd om te dansen, en
diens vrouw werd daar heel jaloers om. Dat was wel even heel vervelend. Maar
daarna heb ik dat wel uitgesproken met die mevrouw en even heel duidelijk verteld,
dat het echt niet de bedoeling was. Ik dans namelijk heel graag en die man die kon
heel goed dansen. Dat had ik gezien. Dus ik ben dan zo spontaan, ik ben gewoon
naar die man toe gegaan en heb gevraagd: `god, zou u dadelijk een keer met mij
willen dansen?' Dat pakte verkeerd uit."
"Ja, ik heb dat toch wel, ja. En ook met de kinderen, ik vind dat heerlijk. Die zijn
ook ... de oudste is ook echt heel erg spontaan en die kan zich ook echt laten gaan.
Die gaat ook echt die vloer op en dansen en springen en daar straalt het plezier ook
vanaf echt."
je zegt ook: carnaval vieren is voor mij makkelijk contacten kunnen leggen. ""Dat gaat
automatisch gemakkelijker, omdat de mensen allemaal een beetje vrijer zijn."
"Er is een lagere drempel om met elkaar te praten, met elkaar te dansen ... ?" "Ja."
Maria Paulissen hoorde enkele uitspraken waar ze zich in kon vinden: "... die zei:
`met de carnaval zijn de mensen precies zo als ze eigenlijk willen zijn'. Ik hoorde die
uitspraak voor de eerste keer en ik vond die eigenlijk best wel goed. Ik dacht bij m'n
eigen: ja, dat klopt eigenlijk wel." "Dus je bent niet zo zeer een ander, je bent dan
eigenlijk ... ""... meer jezelf eigenlijk." "ja, ik geloof dat ze in Roermond vaker zeggen:
""Ja,
'met carnaval zetten de mensen niet de maskers op, maar zetten ze de maskers af .
dat wordt ook wel eens gezegd, ja. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat vond ik
eigenlijk best wel een goede uitspraak. Daar sta ik ook wel achter. Dat is ook
eigenlijk wel zo."
De optocht en de bonte avond spelen een grote rol. ` je zegt ook in je vragenlijst, dat jij
een van de leukste evenementen het meelopen in de optocht vindt. "De sfeer die er hangt
en de sfeer die je zelf meekrijgt. Je hebt er weken aan gewerkt, want het is best wel
veel werk. En dan toch de reactie van het publiek, die je krijgt. Ik vind dat echt een
van de leukste dingen." "Wel, als het nou de bonte avond is (van D'n Uul, CW) en
dan over het algemeen komt de Prins van die trappen naar beneden en wordt het
liedje gespeeld van D'n Uul, daar gaan me de haren recht van omhoog. Dat vind ik
magnifiek!! Dat is echt, dat gevoel is er dan."
Afstand nemen van deze sfeer en van de zorgeloosheid valt dan ook zwaar. "Dit jaar
was het drie uur voordat we naar huis gingen. Voor mij is het ook echt afscheid
nemen, hè. Ik vind het altijd heel dramatisch. Ik vind het verschrikkelijk als het
carnaval is afgelopen."
Maria Paulissen heeft het carnaval niet nodig om mensen eens goed de waarheid te
zeggen. En met name alcoholmisbruik en op de versiertoer gaan passen niet in haar
manier van carnaval vieren. "Maar het is wel zo, dat heel veel mensen carnaval vieren
die eigenlijk niet weten wat carnaval is en niet weten hoe het gevierd móét worden.
Heel vaak hoor je van mensen: oh, dat is heel veel drinken, achter andere vrouwen of
achter andere mannen aan zitten. En dat heeft in wezen niks met carnaval te maken."
"En zijn dat ook stemmen in Roermond, die dat zeggen?""Ja." "Het is dus niet, wat men
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wel eens zegt: dat zijn de `Hollanders' die ... ?" "Nee, dat zeggen ook al heel veel
Limburgers. Dat hoor je heel veel. Daar kan ik dan ook razend over worden. Als je
goed carnaval viert, is het at niet." "Goed carnaval vieren, kun je dat omschrijven?"
"Wat is goed carnaval vieren? Iemand die goed carnaval viert, doet dus precies niet
die dingen waarvan gezegd wordt, dat dat carnaval is. Ik bedoel, dat iemand drinkt
daar heb ik helemaal niks op tegen hoor. Men mag van mij allemaal drinken. Maar
om nou echt iemand laveloos te zien worden, dat vind ik niet nodig. Ik bedoel, ze
mogen gerust drinken, maar het hoeft niet zo te zijn dat ze niet meer kunnen lopen.
En dan het fenomeen, dat ze zeggen dat met de carnaval andere vrouwen of andere
mannen in het spel moeten komen, dat vind ik dus absoluut helemaal niet! Net het
tegenovergestelde daarvan. Ik bedoel, heel veel plezier maken, met iedereen plezier
maken, maar onschuldig plezier maken." "Heb jij zelf een idee wie nou die mensen zijn
die zich zo laveloos drinken? Zijn dat volgens jou een bepaald soort mensen, een bepaald
type mensen?""Nee. Ik heb het in alle klassen van de bevolking eigenlijk al gezien. Of
ik nou bij D'n Uul was of bij De Veldjmuus, wat dan echt een hemelsbreed verschil
is. Ik heb het bij alletwee gezien. Ik denk gewoon, dat dat eigenlijk mensen zijn die
geen carnaval vieren, maar gewoon vier dagen zich vast willen drinken aan het buffet.
Die springen over het algemeen ook niet en doen ook over het algemeen niet mee."
"Dat iemand aangeschoten wordt op een gegeven moment, dat vind ik helemaal
geen probleem. Maar de echte, dat ze er ziek van worden en echt laveloos zijn, dat
stoort mij dan ook wel." "Heb jij zelf ook wel vervelende ervaringen met bijvoorbeeld
mannen, die heel vervelend worden als ze zat zijn?" "Ik heb wel eens gehad dat ze
dachten, dat ze verder konden gaan. En vooral omdat ik altijd alleen ben als vrouw.
Dan heb je dat toch wel. Ik heb heel lang het motto gehad: `wie zijn man lief heeft,
laat hem thuis'. Dus als ze mij vroegen waar mijn man is, zei ik dat. En dat is bij
sommige mensen wel eens verkeerd overgekomen, ja. Maar dan zeg ik dat en ...". ` je
ligt er niet wakker van?""Nee! Als iemand verder gaat dan wat in mijn ogen mag, dan
zeg ik dat heel duidelijk. En als ze zich daar dan niet aan houden, dan zal ik er niet
meer mee dansen en zal ik ook heus wel zorgen, dat ik daar niet bij in de buurt kom.
En daarom is dat zo fijn waar we nou zijn. Daar weet iedereen, die je kennen moet,
die weten dat je alléén komt, omdat mijn man er niks om geeft." "Maar ik zie dat dus
niet, als ik vraag aan een man om mee te dansen, om verder mee te gaan. En anderen
denken dat dus wel vaak. Dat wordt me ook wel vaker verweten, dat ik té vrij ben,
zeggen ze dan. En dat blijft in je achterhoofd toch een beetje hangen, daar moet ik
eerlijk in zijn. Dat hele spontane gaat er toch een beetje af."
"Ik drink dus in principe geen alcohol." "Ik drink gewoon niet, omdat ... ik heb
ervaren als ik alcohol drink, word ik heel aanhankelijk. Als ik te veel drink. En dat
risico wil ik gewoon niet lopen." "Dat is voor jou echt de belangrijkste reden om niet te
drinken?" "Dat is de belangrijkste reden om niet te drinken." "Heb jij nooit, want ik
neem aan dat die andere tien mensen met wie je viert wil drinken, alcohol drinken, heb
jij nooit het idee dat ze op een gegeven moment op een alcoholniveau zitten waar jij niet
meer in meekunt?" "Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Ik bedoel, er wordt stevig
gedronken. En op een gegeven moment vertellen ze wel eens iets drie keer. Maar ik

318

Hoofdstuk 8

stoor mij daar dan verder niet aan. God, dat gaat heel geleidelijk hè. En die groepen
waar wij dan carnaval vieren, daar is er nog nooit ene echt geweest, dat je zegt echt
laveloos of vervelend. Eigenlijk alleen maar op de lollige toer. Aan mij merken ze dus
ook niet dat ik géén alcohol drink. Want ik heb eens een jaar jus d'orange gedronken
en dat doe ik dus ook nooit meer hoor! En dat ze op een gegeven moment zeiden: `we
geloven niet dat in die jus d'orange niks zit'. Ik zei: `ja proef maar, daar zit toch echt
niks in'. Ik heb dus echt geen alcohol nodig om carnaval te kunnen vieren."
Op de vraag of haar thuiszittende man niet jaloers is, antwoordt Maria Paulissen:
"Misschien wel. Jawel, toch wel. Hij heeft zoiets, hij is blij als die dagen om zijn. ik
zeg altijd: `hij is blij als ik weer terug ben'. Maar echt jaloers ... Hij is niet bang dat ik
met andere mannen ga of zo, maar misschien in zijn achterhoofd toch wel. Maar hij
weet toch na veertien jaar huwelijk, daar is toch niks aan te doen. Die gaat die vier
dagen en ... Hij verbiedt het me ook niet hoor! Hij zegt ook niet: `je mag niet gaan' of
zo. Hij heeft wél zoiets, dat hij dinsdagsavonds zegt: `ga je nou alweer, ben je het nou
nog niet zat, is het nou nog niet over?!' Dat wel, maar hij verbiedt het me niet."
5.

CARNAVAL EN HET KATHOLIEKE

In Roermond zijn carnavalsmissen, maar Maria Paulissen bezoekt ze niet. "Wat vind
je van dat hele gebeuren?""Dat lijkt me best wel leuk. Lijkt me best wel grappig, maar
ik heb het nog nooit gezien. Ben er nog nooit naar toe geweest." "Hier op de
Donderberg. En de Heilig Hart kerk geloof ik, daar is er eentje. Ik weet niet of D'n
Uul het doet. Maar ik weet dat De Veldjmuus het ieder jaar doet. Op carnavalszondag hebben die een mis. En dat moet altijd heel leuk zijn. Daar wordt ook,
carnavalszaterdag werd er omgeroepen om eens flink wat in de offerblok te doen. Er
werd toch zo veel geld opgemaakt, werd er gezegd, dan kon dat er ook nog wel bij.
En er wordt dan ook echt wel opgeroepen of de mensen willen komen." "En is het
daar altijd druk? Weet je dat?" "Ja, dat moet heel druk zijn."
Voor Maria Paulissen bestaat er geen bijzonder verband tussen carnaval en het
katholieke. Als kind ging ze wel een askruisje halen op aswoensdag, toen ze ouder
was niet meer. "En je hebt nu ook niet zoiets van: op woensdag, als de carnaval voorbij
is, dan is het aswoensdag?" "Jawel, dat speelt heel erg. Dan is carnaval afgelopen. Het
gaat niet om het katholieke, maar carnaval is afgelopen." `Maar betekent dat voor jou
dan, want carnaval was aanvankelijk juist gekoppeld aan die periode vóór de vasten, een
aantal dagen uitbundigheid en dan begint de vasten. Speelt die tegenstelling voor jou dan
ook?" "Nee, eigenlijk niet." "Dus zeg maar, wat het katholieke geloofsaspect betreft ... "
"Dat breng ik eigenlijk niet in verband met carnaval, nee. Ik weet wel dat het zo is,
maar ik doe er dus zelf ..." "En als je het nou een beetje breder ziet, niet zo zeer het
katholieke als het geloofmaar als een bepaalde mentaliteit, de roomse mentaliteit die toch
wat losser is als de protestantse. Zie je daar een verband met de carnaval?" "Nee. Ik heb
het eigenlijk nooit zo erg echt met geloof in verband gebracht." "Dus wat dat betreft
zeg je: protestanten kunnen eigenlijk even goed carnaval vieren?" "Dat vind ik wel."
"Het is voor jou vier dagen en die kunnen overal in het jaar liggen?" "Ja."
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Over het op de korrel nemen van geestelijken tijdens het carnaval zegt Maria Paulissen:
"Mits dat op een fatsoenlijke en nette manier gaat, wel. Dan vind ik, dan mag dat
best wel. Je mag best wel iemand op de korrel nemen. Maar ik bedoel dus, niet om
bewust iemand te krenken. Dat vind ik dus ook weer niet nodig."
6. CARNAVAL EN HET LIMBURGSE

Carnaval vieren is voor Maria Paulissen onlosmakelijk met Roermond verbonden.
"En dan hoofdzakelijk Roermondse muziek." "Ik heb drie jaar in Eindhoven gewoond en die drie jaar ben ik met de carnaval altijd naar Roermond gekomen." "Ik
weet het niet. Ik weet ook niet hoe ik aan dat gevoel kom. Die drie jaar dat ik in
Eindhoven heb gewoond, als ik dan in Roermond kwam en ik kwam de Maasbrug
over, dan ging mijn hart open. En dat meen ik echt ... Die brug en die kathedraal,
dat is voor mij alles. Waarom weet ik niet. Ik heb dat heel erg, ik heb dat heel sterk."
"Ik blijf gewoon hier. ik heb één jaar gehad, toen was mijn oudste dochter één jaar,
toen hadden ze me overgehaald om naar Breskens te gaan met de carnaval, in
Zeeland. Ze hadden daar een huisje gehuurd voor de carnavalsdagen. Ik heb dat
volgehouden tot 's zondagsavonds en toen ben ik gegaan. Ik heb iedereen daar laten
zitten, ik heb me de trein gepakt en ben naar huis gekomen."
Het dialect speelt een belangrijke rol. "Ja. Dus bij ons thuis werd altijd Brabants
gesproken. En ik heb het best jammer gevonden, dat ik het echte Limburgs nooit
onder de knie heb kunnen krijgen. Ik kan het wel hoor, als het moet. En de kinderen
spreken het ook alletwee. Dat heb ik hun geleerd." "Dat hoort erbij, vind je?" "Ja, dat
vind ik héél belangrijk." "Ja. Het typisch Limburgse (van het carnaval, CW) is het
dialect. Ik spreek het zelf normaal gesproken niet, de kinderen dus wel, dat heb ik ze
geleerd. Met hangen en wurgen, want dat was voor mij best wel moeilijk. Maar ik
vind het heel belangrijk, dat ze dat kunnen. Dat vind ik ook echt iets, ook de liedjes,
die moeten voor mij in het Limburgs zijn. Nederlandse liedjes spreken mij over het
algemeen niet aan. Sommige vind ik wel leuk, maar ik zoek echt een café uit met echt
alleen Limburgse muziek." "Ik vind het sowieso belangrijk. Ja, streekgebonden weer
hè. Dan krijg je het echte Roermonds. Bijvoorbeeld, hier op de Donderberg was een
bonte avond en die werd gepresenteerd door iemand die Nederlands sprak. Ik vind,
dat past niet, dat is zo raar. Terwijl ik zelf dus eigenlijk Nederlands spreek, en toch,
nee dat hoort er niet bij. Dat moet echt op zijn Limburgs." "En wat vind je van de
competitie om het Limburgse carnavalslied?" "Vind ik leuk ja." "Waarom vind je dat
leuk?" "Ik denk dat er dan meer liedjes naar buiten komen ook. Ja, hoe moet ik dat
zeggen ... Dat meer mensen zich de moeite doen om een liedje te schrijven en dat je
daardoor meer liedjes krijgt. Want de echte carnavalsliedjes die hier dan over het
algemeen gedraaid worden, die zijn misschien al 35 jaar oud. Dat zijn echt hele oude
liedjes allemaal."
"Nou zei je ook in je vragenlijst: carnaval hoort voor mij bij de Limburgse cultuur. Kun
heel
je duidelijk maken wat dat is voor jou? Is het voor jou een stuk volkscultuur?" "Ja,
zeker ja! Ik vind ook dat eigenlijk iedereen daar aan mee moet doen."

320

Hoofdstuk 8

Over de aanwezigheid van `Hollanders' maakt Maria Paulissen enkele opmerkingen.
`Maar watje zegt over die Veldjmuus, hebben die ook `Hollandse' artiesten er bij zitten
(in hun bonte avonden, CW)?" "Ja, daar is Corrie Konings een keer bij geweest en dit
jaar hadden ze, hoe heet die jongen hij komt eigenlijk uit Israël, David Reems. En ze
hadden een stel gitaristen erbij, en die hebben meestal iets van variété erin. Die
hebben van buitenaf (buiten Het Veld, CW) een hele hoop, hè." "En je zei, de
Donderberg heeft echt alleen maar mensen ... "Echt mensen van hier en dat is echt ...
dat is dan een échte bonte avond. Daar spelen alleen mensen hier van de Donderberg. "
`Je hebt niet zo iets van: een `Hollander' die hier carnaval komt vieren, valt per definitie
door de mand?" "Nee, dat denk ik niet. Als ze maar goed weten wat carnaval inhoudt." "Dat negatieve beeld over carnaval in Holland, dat heb je?" "Ja." `Maar dat
betekent voor jou niet, dat `Hollanders' maar moeten wegblijven?" "Nee, ze mogen best
komen als ze zich aanpassen." "Ik geef ze als richtlijn, dat ze níét moeten denken dat
carnaval alleen maar drinken is en achter vrouwen aan zitten. Want die instelling
hebben er best wel veel. Enne, die (enkele Amsterdammers die in Roermond kwamen vieren, CW) hebben zich daar ook redelijk aan gehouden. Dat was best wel
leuk, ja, heel gezellig. Dus het kin wel. Ik neem aan dat die mensen best wel carnaval
kunnen vieren, als ze maar weten wat carnaval precies inhoudt."
Ook over het carnaval in Eindhoven is ze niet zo positief. "Ja. Het is eigenlijk alleen
de zaterdag, de echte dagen waarop de mensen ook verkleed lopen, dat is de zaterdag
en de zondag. En dan zijn het over het algemeen alleen nog de kinderen die zich
verkleden."
7. VROUW EN CARNAVAL
Over de plaats van vrouwen binnen een carnavalsvereniging: "Meestal als je als
vrouw zijnde in een carnavalsvereniging wil, is het dat de man bij de Raad van Elf
zit." "Is dat zo?"Ja. En dan zijn de vrouwen automatisch bij de garde of weet ik wat.
Alléén als vrouw in een carnavalsvereniging is heel moeilijk." "Ook bij De Veldjmuus,
ook bij De Donderbol?" "Ja. Dat is gewoon, die hebben dan bepaalde dingen. Als je
bij De Veldjmuus kijkt, die hebben dan de Moesemaedjes, noemen ze dat. En dat
zijn allemaal vrouwen van de mannen van de Raad van Elf of de Vorst of de Prins of
adjudanten. Maar niet als buitenstaander." "Maar je kunt toch ook gewoon lid worden?" "Ik kan lid van zo'n vereniging worden, maar dan is dat, nee dat is toch
afgeschermd. Als vrouw alleen zijnde is dat heel moeilijk."
"Wat zou je er van vinden als bijvoorbeeld De Veldjmuus volgend jaar eens een Prinses
Carnaval hadden?" "Datzou ik prachtig vinden. Ja, dat zou ik heel leuk vinden." "Je
zou niet zoiets hebben van: o jee, de traditie van de Prins Carnaval gaat ... "Nee. Maar
het kan ook samen hè, een Prins én een Prinses." `Maar alléén een Prinses?""Datzou
ik ook goed vinden, ja. Lijkt me ook wel leuk."
Over een mogelijk verschil in vieringsgedrag merkt Maria Paulissen op: "Dat gaat
echt gelijk op. Ik ken er bij (carnaval vierende vrouwen, CW) die drinken net zo
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rustig mee als mannen." "Heb jij het idee, dat vrouwen anders carnaval vieren dan
mannen? Dat ze bijvoorbeeld meer juist met vrouwen onder elkaar uitgaan, andere
humor hebben, dat ze om andere dingen lol hebben, dat zij bijvoorbeeld meer op één
ik
plaats blijven of juist meer kroeglopen? Zitten daar verschillen in volgens jou?" "Nee,
denk dat dat hetzelfde is bij mannen en bij vrouwen." "Ook wat de intensiteit van het
vieren betreft?" "Dan moet ik even denken ..." `Zijn ze allebei even fanatiek?" "Als ik
in de omgeving kijk, ... nee, dat vind ik eigenlijk toch wel hetzelfde."
je had het er net al even over, je gaat dus ook naar het auwwieverbal. Heeft dat voor jou
ook iets te maken met, dat je dan echt met vrouwen onder elkaar op zo'n bal bent? Of is
dat gewoon, omdat je het een leuk bal vindt?" "Het is gewoon een leuk bal, het is
gezellig." "En je hebt dan niet het gevoel, dat juist op zo'n auwwieverbal vrouwen een
speciale plaats hebben?" "Nee, dat is niet waar, nee."
Verschillen tijdens het vieren ziet Maria Paulissen ook. "Want als vrouw alleen
uitgaan met carnaval, als getrouwde vrouw of met een relatie, daar kijken ze heel raar
tegen aan hoor. Nog steeds. Dat moet je echt uitleggen, anders kijken ze ... dat is
gevaarlijk hè, een vrouw alleen. Dat is wel heel erg, hoor." "Ja, ik heb één keer een
vervelende ervaring gehad ja. Of vervelend ... ik ben eigenlijk heel erg spontaan. En
dan met die dagen komt dat echt heel goed uit. En ik vier dus carnaval, ik wil dus
niet achter andere mannen aanzitten of weet ik wat. Dat is dus echt niet mijn
bedoeling. En dan heb ik wel eens iemand gevraagd om te dansen, en diens vrouw
werd daar heel jaloers om. Dat was wel even heel vervelend. Maar daarna heb ik dat
wel uitgesproken met die mevrouw en even heel duidelijk verteld dat het echt niet de
bedoeling was. Ik dans namelijk heel graag, en die man die kon heel goed dansen.
Dat had ik gezien. Dus ik ben dan zo spontaan, ik ben gewoon naar die man toe
gegaan en heb gevraagd: `god, zou u dadelijk een keer met mij willen dansen?' Dat
pakte verkeerd uit." "Ik heb plezier, en ik weet dat het onschuldig is. Want dat is, dat
wordt toch heel vaak wel gezegd: `dat kun je niet maken om alleen te gaan'. Maar
dan denk ik bij m'n eigen: zolang als ik weet, dat ik écht carnaval vier zoals het hoort,
doe ik dat. ik maak me er van te voren misschien wél druk om, dat ik denk: kan ik
dat wel maken, als dat maar goed gaat dan. Maar van de andere kant zeg ik dan weer
van ... lang leve de lol."
daar zit
"En als je kijkt naar het pakje wat ze aan hebben. Zit daar verschil in?" "Ja,
verschil in. Vrouwen doen daar zich meer werk aan. Ja, toch wel." "... je ziet wel heel
veel vrouwen echt mooi geschminkt. Ik heb ook wel mannen gezien, maar over het
algemeen toch wel vrouwen." "Die vrouwen zijn over het algemeen heel leuk gekleed, en de mannen die zijn dan ja, doristruitje, en dan zijn ze al een heel eind. Die
zijn dan, nee, verkleden vind ik echt iets van vrouwen."
De relatie tusen haar plaats in het gezin in het dagelijks leven en tijdens de carnavalsdagen kwam als volgt ter sprake: "Nee, ik zeg altijd: `ik ben het hele jaar daar, maar
dan ben ik vier dagen weg. Die zijn van mij, die dagen'. Ik vind, daar heb ik recht op
hè. Dat eis ik gewoon! Maar nee, dat hoef ik helemaal niet. Ik heb altijd gewoon
gezegd: `ik vier carnaval'. En toen we verkering hadden, ging hij dan mee. Maar ja,
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hij kan veel beter thuis blijven, want hij vindt er gewoon echt helemaal niks aan."
"En dan 's avonds, dan breng ik de kinderen naar huis, ik verzorg die, die gaan naar
bed of die blijven dan nou inmiddels wat langer op. En als ík dan vertrek, dan neemt
mijn man dat dan over."
"Het is wel zo dat je je huishoudelijke klussen, die ... " "Die gaan er gewoon tussen
door." "Ik doe dan altijd, omdat wij meestal pas om een uur of twee 's middags
vertrekken, kook ik 's middags. Om 12 uur wordt gekookt, afgewassen, en dan nou
ja, broodje maken of een boterham, dat kan iedereen zelf." "Dus om twee uur heeft
iedereen zijn warme hap binnen en dan ...» "Ja, en dan hebben ze hun vitaminen
gehad. Ik heb altijd zoiets: ze moeten toch hun groenten hebben. Zo'n plichtsbesefl
En vooral die vier dagen, want het zijn zware dagen, ook voor de kinderen. En dan
trek ik gewoon mijn eigen plan. Tot twee uur ben ik dan met plichtsbesef bezig,
maar daarna dan ...". "je kookt nog eventjes voor twee uur 's middags en dan zwerft de
hele meute uit. En voor jou is dat dus duidelijk geen belemmering om in je carnavalssfeer
te blijven?" "Nee." "Je doet het toch ook wel in eerste instantie voor je man?" "Ja!"
"En wat betekent dat 's nachts? Want je komt natuurlijk laat thuis, je bent toch moe,
maar jouw man ligt met een fris hoofd bijtijds in bed en die is 's morgens vroeg op. Sta jij
ook vroeg op?""Ik sta over het algemeen, ja, om een uur of negen/half tien ben ik op."
"En dat kostje geen moeite?""Nee. Daarna wel hè. Aswoensdag dan ben ik afgebrand.
Maar die dagen zo op zich dan, och dan moet je een hele hoop doen en de kinderen
en ... Nee, daar heb ik niet echt moeite mee."
"Ja. Ik vind dat ook heel belangrijk. Ik vind, hun (de kinderen, CW) hebben ook
recht op carnaval. Het is niet alleen dat ik dus zeg: ik ga carnaval vieren en de
kinderen zoeken het zich maar uit. Ik vier 's middags met de kinderen, en dat is best
wel vermoeiend. Vermoeiender als 's avonds."
8.1.3

De bijbehorende consensusinterpretatie

Aan de hand van een zestal interpretatievragen zijn de vier interpretatoren vervolgens
overgegaan tot een persoonlijke interpretatie van het interview met Maria Paulissen.
De door hen geformuleerde antwoorden op de vragen zijn door ieder afzonderlijk op
papier vastgelegd en daarna in een gezamenlijke bijeenkomst vergeleken, besproken
en waar nodig geherformuleerd. Het resultaat hiervan was de volgende consensusinterpretatie, die door alle vier de interpretatoren is goedgekeurd.
1. Welke zijn de karakteristieke rituelen waarin het carnavalsfeest bij de geïnterviewde
gestalte krijgt?
Voorop moet worden gesteld, dat Maria Paulissen in het voorseizoen het liefst aan
alle activiteiten van de carnavalsvereniging mee zou doen, ware het niet dat ze vindt,
dat ze dat haar niet-carnavalvierende echtgenoot niet kan aandoen. Zij is een hele
intensieve vierster, die vooral emotioneel betrokken is bij het feest. Op aswoensdag is
ze afgebrand, niet in de laatste plaats omdat ze ook heel uitgebreid carnaval viert: van
vrijdag tot dinsdagnacht drie uur. En ook op halfvasten is ze weer paraat.
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De centrale rituelen in het voorseizoen en tijdens de carnavalsdagen zelf centreren
zich rond drie items: de Prins, die een belangrijke bijdrage levert aan de sfeer, de
groep (de vaste uitgaansgroep én de feestvierders in Roermond) die een saamhorigheidsgevoel oproept en de creatie van een andere wereld, waarin een `bruiloftsroes'
heerst. In die context wordt het uitroepen van de Prins nooit overgeslagen, zijn de
bonte avonden de eerste activiteiten van de vaste uitgaansgroep in het voorseizoen en
kunnen activiteiten als het draaien van carnavalsmuziek vanaf begin januari, kostuums maken en onderling ruilen, hartige etenswaar in huis halen en het huis
versieren worden gezien als opstapjes naar `de sprong in die andere wereld'.
Tijdens het vieren neemt Maria Paulissen deel aan een breed scala van georganiseerde activiteiten. Hoogtepunt in de carnavalsviering is samen met haar kinderen
meelopen in de optocht. De sfeer en de reacties van het publiek na de wekenlange
voorbereidende werkzaamheden maken deze activiteit tot de climax van de carnavalsdagen. De laatste avond (dinsdagavond) staat voor haar volledig in het teken van het
afscheid: afscheid nemen van de Prins die aftreedt, afscheid nemen van de feestvierende groep, afscheid nemen van de `bruiloftsroes'. Het show-aspect, het (toneel)spel
speelt een belangrijke rol. Dit aspect is in de centrale rituelen terug te vinden: de
show rondom (het uitroepen en aftreden van) de Prins, de bonte avonden zijn één
grote show, de optocht bestaat uit show en spel mét publiek. De verkleding (het
petje) en de schmink zijn belangrijke attributen voor deelname aan de show/het spel.
Dansen en springen zijn niet uit haar viering weg te denken.
Tijdens de vier carnavalsdagen kent Maria Paulissen een vaste dagindeling die
voor een deel bepaald wordt door het feit, dat haar man geen carnaval viert: 's
morgens doet ze het huishouden en kookt de warme maaltijd voor het middageten
(zorg voor de thuisblijvende echtgenoot en de kinderen, die vitamines nodig hebben), 's middags gaat ze uit met haar kinderen en 's avonds gaat ze op stap met een
vaste groep volwassenen. Iedere uitgaansavond eindigt met gezamenlijk bij iemand
koffie drinken en iets eten.
Maria Paulissen creëert een andere wereld in haar huis tijdens de carnavalsdagen,
onder andere door de versiering van het huis, door carnavalsmuziek te draaien en de
schminktafel in de kamer te zetten. Het gevoel, de stemming is voor haar heel
belangrijk. Als die er is, dan ervaart ze het niet als een inbreuk op de carnavalsroes dat
ze iedere morgen huishoudelijke klussen doet en eten kookt, dat ze iedere avond eerst
haar kinderen verzorgt voordat ze weer op stap gaat. Als ze haar petje opzet (dat ze al
elf jaar draagt) en zich flink geschminkt heeft, stapt ze de carnavalswereld binnen.
2. Welke belangrijke tekenen van continuïteit respectievelijk discontinuïteit met betrekking tot het vieren van carnaval treft u aan in het interview?
Discontinuïteit in het vieren wordt vooral aan de omgeving toegeschreven. In het
algemeen constateert Maria Paulissen een verschraling van de carnavalsviering. Zo
worden maskers nauwelijks meer gedragen, heeft zij het idee dat steeds minder
mensen vieren, dat de jeugd zich niet meer in mooie kostuums verkleedt en dat de
meelopers in de optocht met name 25+ers zijn. In haar eigen vieringsgedrag zijn ook
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enkele tekenen van discontinuïteit waar te nemen. Zo is haar rituele kledij de laatste
jaren ook eenvoudiger: doristrui met schort. Daarnaast vermeldt ze, dat ze het carnaval vieren niet van huis uit heeft meegekregen en in een vergelijking met haar
jeugdjaren nu veel intensiever viert.
In haar eigen carnavalsgedrag overheerst de laatste jaren de continuïteit: zij bezoekt ieder jaar dezelfde evenementen en viert op een vaste lokatie. Dit is vooral het
gevolg van het feit, dat zij sinds drie jaar met een vaste groep uitgaat en een nauwe
betrokkenheid voelt bij de carnavalsvereniging De Veldjmuus. De groep zorgt voor
continuïteit (met een institutionaliseringsneiging, zoals blijkt uit het voornemen om
dezelfde kleding te gaan maken) . In breder verband waakt de carnavalsvereniging,
met als boegbeeld de Prins, over de continuïteit. Wellicht de grootste continuïteit zit
in het petje, dat al bijna elf jaar lang het belangrijkste attribuut in haar carnavalskledij vormt. Met het opzetten van het petje zet Maria Paulissen haar carnavalsgevoel
op en opent de deur naar `een andere wereld'.
Wat de historische continuïteit (dit is de overdracht van rituelen) betreft, valt hier
expliciet de rol van de ouder op (ze probeert haar kinderen zoveel mogelijk verschijningsvormen van het feest te laten zien) en impliciet die van de school en de jeugdsoos.
3. Welke centrale (beschouwende) opvattingen over het carnaval zijn in het interview
terug te vinden?
Het carnaval is voor Maria Paulissen een typisch Limburgs volksfeest. Het feest
vormt een onderdeel van de Limburgse volkscultuur: het hoort bij Limburg, duurt
vier dagen en iedereen hoort er aan mee te doen. Bij het laatste merkt ze wel op, dat
je carnaval vieren niet kunt leren, dat moet in je zitten. Zowel het tijdselement (vier
dagen) als het sociale element (iedereen doet mee, dat is volkscultuur) staan centraal
in de appreciatie. Deze elementen zijn belangrijker dan herkomst of religie.
Voor haar persoonlijk is het carnaval vieren heel lokaal gebonden: vieren buiten
Roermond is voor haar onmogelijk. `Echt' carnaval vier je in je eigen plaats met de
mensen die daar wonen. Het dialect, dat ze zelf moeizaam spreekt maar haar kinderen wél heeft geleerd, geeft uiting aan die verbondenheid met de plaats én met de
inwoners.
Van het `Hollandse' carnaval heeft Maria Paulissen een negatief beeld, dat overwegend gebaseerd is op het feit dat het feest daar uit de Limburgse context is gehaald,
wat voor haar onmogelijk is.
De katholieke factor heeft voor haar geen betekenis voor het carnaval. (Haar
vader was van huis uit protestant en vierde ook carnaval) Aswoensdag betekent het
einde van het carnaval en heeft niets te maken met het begin van de vasten. Maria
Paulissen zou er ook geen problemen mee hebben, als het feest zou worden losgekoppeld van de vastentijd.
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4. Welke zijn de persoonlijke motieven om carnaval te vieren? Aan welke behoeft(n)
voldoet het feest?
Voor Maria Paulissen betekenen de vier carnavalsdagen `tijdelijk in een andere wereld stappen'. Carnaval is voor haar een eiland in een leven van zorgen, je aanpassen
en plichten vervullen voor anderen. Tijdens de carnavalsdagen stapt ze uit het dagelijks leven in een zorgeloze vakantie, in een roes. Deze roes vergelijkt ze met die van
een bruiloft, wat het persoonlijke element in haar beleving van de viering onderstreept. Het feest wordt door haar beleefd als een persoonlijke roes, zij het dat die
collectief tot stand wordt gebracht. De vierdaagse roes verhindert een bezig zijn met
de zorgen van alledag en creëert zodoende een vrijplaats, waarop Maria Paulissen
zich gepermitteerd voelt om plezier te maken, te doen waar zij zin in heeft en
helemaal zichzelf te zijn. Het is dan ook een feest waar ze met hart en ziel aan mee
doet.
De sfeer van plezier, zorgeloosheid en roes wordt verhoogd door het saamhorigheidsgevoel dat Maria Paulissen ervaart tijdens het vieren. Op de eerste plaats betreft
het een saamhorigheid met de vaste groep waarmee ze uitgaat: ze gaat op in de massa
van de groep, voelt zich beschermd door de groep en verzekerd van een prettige sfeer
in haar directe omgeving. Op de tweede plaats voelt ze zich volledig opgenomen in
de vierende massa in het gebouw van De Veldjmuus. Zij spreekt over de carnavalsvereniging als over een kliek, een familie. Ook heeft ze het gevoel, dat op de lokatie
waar zij viert de hogere en de lagere milieus samen vieren. Toch wordt in haar
verhaal ook duidelijk, dat tijdens het carnaval vieren de sociale scheidslijnen voor een
deel blijven bestaan. Maria Paulissen ervaart een zekere afgrenzing ten aanzien van de
andere carnavalsverenigingen (en met name D'n Uul die de deftige binnenstad
vertegenwoordigt), de buitenstaanders en impliciet toch ook de sociaal hogere milieus.
In de sfeer van zorgeloosheid en saamhorigheid kan Maria Paulissen meer zichzelf
zijn, zich uitend in springen, dansen en spontaniteit. Aan deze elementen van zorgeloosheid en saamhorigheid zijn echter wel grenzen gesteld. Mensen krenken, zich
laveloos drinken en op de versiertoer gaan, wordt niet getolereerd. Deze grenzen
heeft zij des te meer nodig, omdat ze moet laveren tussen de jaloezie van haar nietvierende echtgenoot en haar behoefte aan 'acting out'.

5. Hoe komen gender-related' aspecten in het carnaval tot uitdrukking?
Maria Paulissen wordt zowel op verenigingsniveau als op het niveau van het vieren

enigszins belemmerd door haar sekse. Wat de vereniging betreft zou ze graag lid
willen zijn van de carnavalsvereniging De Veldjmuus. Echter, door het plichtsbesef
tegenover haar echtgenoot en door de structuur van de vereniging zal deze wens
waarschijnlijk nooit in vervulling gaan. Opvallend is dat Maria Paulissen, die als
intensieve vierster veel waarde hecht aan de figuur van de Prins en aan traditionele
rituelen (die ze haar kinderen allemaal wil laten meemaken), niet hecht aan de
traditie van de mannelijke Prins: een Prinses zou ze leuk vinden.
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Op het niveau van het vieren zegt Maria Paulissen: "Ik ben het hele jaar daar,
maar dan (tijdens de carnavalsdagen, CW) ben ik vier dagen weg." Gelet op de
dagindeling tijdens het carnaval strookt deze opmerking niet met de feiten: 's morgens is ze thuis met het huishouden bezig, ze kookt elke dag een warme middagmaaltijd voor haar gezin, en 's avonds verzorgt zij de kinderen. Het enige wat haar nietvierende echtgenoot doet, is babysitten 's avonds. Haar houding tegenover het traditionele rollenpatroon op de carnavalsdagen is een dubbele. Aan de ene kant is ze
zelfverzekerd: ze vindt dat ze recht heeft op de carnavalsdagen, die ze zonder haar
man doorbrengt. Aan de andere kant zorgt ze ervoor, dat haar man geen reden heeft
tot ergernis of ongemak. De echtgenoot komt naar voren als iemand, die tijdens het
carnaval volledig aan de kant staat. Hij is de onbegrijpende, hij snapt het niet getuige
zijn vraag op carnavalsdinsdag: "Is het nou nog niet over?"
Tijdens het vieren wordt Maria Paulissen geremd in haar spontaniteit. Er wordt
haar vaker verweten, dat ze (als vrouw) te vrij is in het nemen van initiatieven naar
mannen. Ook krijgt zij te horen, dat het haar eigenlijk niet past om als getrouwde
vrouw alleen uit te gaan. Ze trekt zich die opmerkingen wel aan, wat ten koste gaat
van de spontaniteit. Daarnaast heeft ze ook wel eens last van mannen die opdringerig
worden.
Kijkend naar haar omgeving valt haar op dat vrouwen over het algemeen mooier
gekleed en geschminkt zijn.
6. Tot slot, alle materiaal overziend:
* welke elementen vormen voor de geïnterviewde de kern van het feest?
Het carnaval wordt bepaald door de totaliteit van het rituele gebeuren. Twee rituelen
nemen binnen deze context een belangrijke plaats in: het opzetten van het petje
(waardoor ze `een andere wereld' instapt) en de optocht (de carnavalswereld neemt
bezit van de gemeente). Het carnaval schept voor Maria Paulissen de ruimte om
eenmaal per jaar haar zorgen opzij te zetten en in een persoonlijke roes de knop eens
helemaal om te draaien. Het carnaval heeft bij haar iets weg van een gelegitimeerd
rendez-vous. Wellicht doet het feest haar daarom aan een bruiloft denken. Saamhorigheid, zorgeloosheid en jezelf kunnen zijn vormen de centrale aspecten. Haar man
beziet de intensiteit waarmee zijn vrouw viert met enige argwaan. Hij benadert het
haast als een ziekte, die op aswoensdag over is.
Voor Maria Paulissen is het carnaval een Limburgs volksfeest, waaraan een zo
groot mogelijke deelname van mensen uit de lokale gemeenschap gewenst is. Het
dialect functioneert als belangrijk vorm- en bindingselement in het `lokaal eigene'
van het feest.

* heeft het feest een meerwaarde ten opzichte van andere feesten en zo ja, door welke
elementen wordt die meerwaarde gevormd?
De persoonlijke roes, de `bruiloftsroes', vormt de kern van de carnavalsviering. Deze
roesperiode houdt een aantal dagen aan en geeft Maria Paulissen het gevoel tijdelijk
in `een andere wereld' te kunnen stappen. Deze wereld kenmerkt zich door zorge-
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loosheid, een saamhorigheidsgevoel en jezelf kunnen zijn. Vooralsnog zijn er geen
duidelijke tekenen, dat het carnaval voor haar deze karakteristieken op korte termijn
zal verliezen.
Twee interpretatoren duiden de `bruiloftsroes' als een aanzienlijke mate van
liminaliteit, waar het feest zijn meerwaarde aan ontleent. Een derde interpretator
sluit hier nauw bij aan. Hij schrijft de sterke carnavalsbeleving van Maria Paulissen
toe aan het feit, dat deze niet door een institutionele orde wordt overwoekerd, in
tegenstelling tot wat bij andere feesten gebeurt. De meerwaarde van het carnaval is
dan gelegen in haar perceptie van het feest als een echt volksfeest, waaraan iedereen
vanuit de plaatsgebonden vormelementen zelf een persoonlijke inhoud kan geven.
De vierde interpretator relativeert de meerwaarde van het carnaval in een verwijzing
naar parallellen met andere feesten en rituelen, waarin ook een feestroes bewerkstelligd wordt.
8.2

Het carnaval beleefd: de creatie van een vrijplaats

Uit het vragenlijstonderzoek zijn aan de hand van factoranalyse twee basisbelevingen
naar voren gekomen: de beleving van een zogenaamd `oceanisch gevoel' en de beleving van een grotere `toegang tot de ander'. De correlatie tussen beide belevingsfactoren bleek extreem hoog te zijn (0.80). Dit is voor een deel te verklaren uit het
feit, dat drie items van beide schalen gelijk zijn (`merken dat iedereen voor een paar
dagen gelijk is', `gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt' en `makkelijk
contacten met mensen leggen') . In deze paragraaf wordt nader invulling gegeven aan
beide basisbelevingen met behulp van de persoonlijke verhalen van de geïnterviewden.
In de in de vragenlijst geformuleerde items, die tesamen invulling geven aan de twee
belevingsfactoren, stonden de volgende begrippen centraal: zorgeloosheid, gelijkheid, vrijheid en saamhorigheid. Op basis van de consensusinterpretaties behorende
bij de interpretatievragen 4 en 6 (respectievelijk `Welke zijn de persoonlijke motieven om carnaval te vieren? Aan welke behoefte(n) voldoet het feest?' en `Welke
elementen vormen voor de geïnterviewde de kern van het feest? Heeft het feest een
meerwaarde ten opzichte van andere feesten en zo ja, door welke elementen wordt
die meerwaarde gevormd?'), en voor enkele geïnterviewden vraag 5 (`Hoe komen
'gender-related' aspecten in het carnaval tot uitdrukking?'), krijgen deze begrippen
meer inhoud. De vier kernbegrippen staan in de zeven interviews in een verschillende verhouding tot elkaar. De interactie tussen de alledaagse en de carnavalswereld
is evident aanwezig in alle interviews en deze krijgt op tweeërlei wijze vorm: ofwel de
geïnterviewde ervaart de carnavalsdagen als een situatie waarin behoeften, die men
ook in het dagelijks leven probeert te bevredigen, beter vervuld kunnen worden,
ofwel de carnavalsdagen functioneren als contrast met de overige kalenderdagen.
In deze paragraaf worden de vier kernbegrippen uit de geformuleerde items van
de basisbelevingen `oceanisch gevoel' en `toegang tot de ander' ingekleurd aan de
hand van een weergave van de persoonlijke motieven en behoeften van de ondervraagden met betrekking tot de deelname aan het carnaval. Bovendien worden de
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kernbegrippen gerelateerd aan de karakteristieke rituelen waarin het carnavalsfeest
bij de geïnterviewden gestalte krijgt (interpretatievragen 1 en 2). Daar waar in onderstaande tekst meer gedetailleerd antwoord wordt gegeven of waar een letterlijk citaat
van de geïnterviewden wordt opgenomen, is teruggegrepen op de aan de interpretatie voorafgaande eerste ordening van de interviews in de categorieën, waaronder de
verschillende passages van het interviewverbatim zijn ondergebracht. Het betreft hier
de categorieën 1 tot en met 4 en 7 (Persoonsgegevens; Rituelen van de vierders; De
groep: binding en scheiding; Gereguleerde (genormeerde) uitlaatklep; Vrouwen en
carnaval). Zij hier nog vermeld, dat de consensusinterpretaties hoofdzakelijk het
`vertoog' van de geïnterviewden over hun carnavalsbeleving betreffen. Het feitelijk
gedrag sluit daar niet per definitie volledig op aan.
De consensusinterpretaties

Els Somers: ongedwongenheid, ongebondenheid, vrijheid
(Els Somers is bijna dertig jaar, gehuwd en heeft geen kinderen. Ze is niet-praktizerend
katholiek en woont in haar geboorteplaats Roermond. Daar heeft ze een studie in het
hoger beroepsonderwijs voltooid. Momenteel heeft ze een betaalde baan buitenshuis.) 9
Els Somers omschrijft de sfeer die voor haar tijdens de carnavalsdagen bestaat als een
roesperiode van een aantal aaneengesloten feestdagen, waarin begrippen als ongedwongenheid, ongebondenheid, een geestelijke vakantie, plezier maken en lekker
gek doen centraal staan. Niets moet, perfectionisme wordt niet nagestreefd, serieuze
zaken komen niet aan de orde en men kan overal eens de draak mee steken. Zij
ervaart tijdens het carnaval vieren een grote vrijheid, waarin met name de ongedwongenheid en de ongebondenheid een centrale plaats innemen. Dit in tegenstelling tot
de normale dagelijkse orde, waarin zij en haar man zich als tweeverdieners aanpassen
aan bestaande maatschappelijke conventies. De behoefte aan ongebondenheid blijkt
onder meer uit de bewuste keuze van Els Somers en haar man om geen afspraken met
derden te maken tijdens het carnaval. De spontane, toevallige ontmoetingen in de
kroegen nemen een belangrijke plaats in. Els Somers vindt het leuk om met wildvreemde mensen te praten, die ze vervolgens nooit meer ziet. Maar ook bekenden
moeten in de kroegen zijn. Juist bij deze mensen is het leuk om onherkenbaar
verkleed te zijn. In het voorseizoen nemen het ontwerpen en maken van mooie
kostuums alsmede het uitwerken van schmink-ideeën een grote plaats in. Ook bezoekt ze enkele door de carnavalsverenigingen georganiseerde evenementen. Tijdens
de carnavalsdagen verdwijnen de georganiseerde activiteiten naar de achtergrond.
Met uitzondering van de optocht en het `Bacchus drieve' typeert ze deze als `echt iets
van verenigingen', waarin ze haar behoefte aan ongedwongenheid niet terugvindt:
"En die hebben het dan over het `spjeel', het is ook echt een beetje acteren. En dan
denk ik: die mensen zijn niet zichzelf." De vrijheid die Els Somers ervaart tijdens de
carnavalsdagen wordt mede bevorderd door een soepeler (ongedwongener) verloop
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van de sociale contacten tijdens deze dagen: je durft net iets meer dan in het leven
van alledag. Voor een deel speelt de anonimiteit van de verkleding daarin een rol bij
haar. Het carnavalsritueel waarin alle voor Els Somers belangrijke elementen van het
carnaval goed tot hun recht komen en waar ze actief in participeert, is de optocht:
showen van het chique zelfgemaakte kostuum en de mooie schmink waar het publiek op reageert, de aanwezigheid van bekenden die jou niet herkennen in je kledij
en de aanwezigheid van onbekenden onder de toeschouwers waar je vanuit de optocht opmerkingen tegen kunt maken.
Maria Paulissen: zorgeloosheid, vrijheid en saamhorigheid
(Maria Paulissen is midden dertig, gehuwd en heeft twee kinderen. Ze is nietpraktizerend katholiek en woont in haar geboorteplaats Roermond. Ze heeft middelbaar onderwijs gevolgd en werkt sindsdien part-time buitenshuis.)
Ook Maria Paulissen gebruikt het woord `roes' als ze over de carnavalsdagen spreekt.
Aan die roes, die van vrijdagavond tot dinsdagnacht aanhoudt, geeft ze een zeer
persoonlijke invulling, waardoor de beleving ervan bij haar associaties oproept met
de roes van de bruid tijdens haar bruiloft. Centraal in haar beleving staan de begrippen zorgeloosheid en vrijheid. De carnavalsroes verdringt de zorgen van alledag en
creëert zodoende een vrijplaats, waarop zij meer zichzelf kan zijn dan de overige
dagen van het jaar. Het carnaval vieren vormt voor haar een legitimatie om te doen
waar ze zin in heeft en dat is vooral veel plezier maken. Daardoor contrasteert de
carnavalsviering met haar alledaagse leven, dat ze typeert als een leven van zorgen,
aanpassing en plichtsbesef tegenover mensen in haar sociale omgeving. Het liefst zou
ze dan ook in het voorseizoen aan alle activiteiten van de carnavalsvereniging willen
meedoen om frequenter uit het dagelijks leven te stappen. Maar dat kan ze haar nietcarnavalvierende echtgenoot niet aandoen, vindt ze. Tijdens de carnavalsdagen creëert
Maria Paulissen `een andere wereld', waarin zij zich gelegitimeerd voelt om zelf ook
een gedaanteverwisseling te ondergaan. Dat laatste krijgt concreet vorm in een petje,
dat ze al elf jaar opzet als ze viert:
"Als ik dat niet heb, zou ik in paniek raken, denk ik. Dat hoort er gewoon bij. Dat is
mijn petje. Ik kan me verkleden wat ik wil, maar dat petje zit er bij. Dat pas ik er
gewoon aan aan."

Ook haar huis wordt `omgebouwd' tot een carnavalsdecor met behulp van ballonnen, serpentines, carnavalstekeningen van de kinderen, carnavalsmuziek en een tafel
waarop alle dagen de schminkspullen liggen uitgestald. En buitenshuis voelt zij zich
nauw verbonden met de door de carnavalsvereniging ingestelde carnavalswereld: bij
de rituelen rondom de Prins is zij altijd aanwezig. De optocht, waarin de carnavalswereld bezit neemt van de gemeente, vormt voor haar het hoogtepunt in de viering.
Ze loopt er ieder jaar in mee.
De zorgeloze feestroes gedijt het beste in een omgeving, waarin Maria Paulissen
zich volledig voelt opgenomen. In dat verband spreekt ze van een saamhorigheidsge-
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voel, dat gestalte krijgt in de vaste groep waarmee ze viert en in breder verband in de
vierende massa op de vaste lokatie die ze bezoekt. Haar echtgenoot, die de liefde van
zijn vrouw voor het carnaval niet deelt, blijft altijd thuis. In het gebouw dat ze de
laatste jaren bezoekt tijdens de carnavalsdagen krijgt de saamhorigheid een extra
dimensie in het beslechten van bestaande sociale scheidslijnen in de viering aldaar:
mensen uit hogere en lagere milieus zijn er aanwezig. Het vrijheidsgevoel dat Maria
Paulissen ervaart, wordt op twee niveaus enigszins ingeperkt. Op de eerste plaats is
haar spontane en vrije gedrag als (zonder haar man uitgaande) vrouw nogal eens in
het geding. Er wordt haar vaker verweten, dat ze te vrij is in het nemen van initiatieven naar mannen. Ook krijgt ze te horen dat het eigenlijk niet past om als getrouwde
vrouw alleen uit te gaan. Door deze opmerkingen heeft ze wel iets aan spontaniteit
ingeboet. De tweede vrijheidsbeperkende factor ligt op het institutionele vlak van de
carnavalsverenigingen. Met name tegenover het gevolg van D'n Uul, dat zij als de
representant van de deftige binnenstad beziet, voelt zij zich beperkt in haar vrijheid.
Daar voelt ze zich niet thuis.

Bertie Knubben: saamhorigheid, vrijheid en zorgeloosheid
(Bertie Knubben is midden veertig, gehuwd en heeft één dochter. Ze is praktizerend
katholiek en woont in Simpelveld. Ze is tijdens de oorlog, toen haar ouders kort in
de Randstad woonden, geboren. Ze heeft slechts kort buiten Limburg gewoond. Ze
heeft middelbaar onderwijs gevolgd en is nu huisvrouw.)
Voor Bertie Knubben speelt het saamhorigheidsgevoel een wezenlijke rol in het
carnaval vieren. Daarbij richt zij zich op de totale vierende dorpsgemeenschap. Het
carnaval vervult voor haar een functie in het (tijdelijke) herstel van een lokaal wijgevoel, de eenheid van het dorp. Alle andere instituties (zoals het gezin, verenigingen
en de Kerk) worden tijdelijk opgelost in de identiteit van de dorpsgemeenschap. Het
carnaval is voor haar een collectief gebeuren, waarbij het individu in de groep wordt
geïntegreerd. Haar gezinsleden en de leden van de vrijetijdsvereniging waar haar man
lid van is, vormen de vaste groep waarmee ze carnaval viert. Zij hebben veelal een
intermediaire functie: via hen kan Bertie Knubben opgaan in de dorpsgemeenschap.
Binnen die vertrouwde omgeving is zij een individualistische vierster. De essentiële
rituelen tijdens de carnavalsdagen zijn voor Bertie Knubben: meelopen in de optocht
en het `klonetrekke. Beide buiten-evenementen hebben de voor haar belangrijke

karakteristieken voor het feestvieren in zich: vieren in een groep (op micro-niveau
het gezin, op meso-niveau de vaste uitgaansgroep, op macro-niveau de Simpelveldenaren) en daarbinnen als eenling spontaan en ongedwongen haar eigen gang
gaan. In haar sfeertekening van het `klonetrekke' komt dat tot uitdrukking:
"Ja, dan zie je dus iedereen, met de kinderen in de kinderwagen, dat trekt ook mee.
En of het nou de kinderen zijn van deze of van die, nou, die dan net die wagen duwt,
die duwt die wagen hè. Als de kinderen dat goed vinden, wordt ook niet zo nauw
gekeken hè. Iedereen let natuurlijk op z'n kinderen, iedereen kijkt ook naar andersmans kinderen. Tenminste, ik vind het heel normaal om dan zo'n kleintje bij de hand
te pakken (...) dan krijg je echt een eenheid."
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Een bijzondere variant in haar beleving van het lokale gemeenschapsgevoel is de
ontmoeting van oude bekenden uit het dorp, die ze in het dagelijks leven niet of
nauwelijks meer tegenkomt.
De sterke gerichtheid op een saamhorigheidsgevoel op dorpsniveau gaat vergezeld met de creatie van een aantal `out-groepen': de nieuwkomers in het dorp, de
zakenmensen en de 'boven-Moerdijkers'. Deze `out-groepen' vormen voor Bertie
Knubben een bedreiging van de `juiste instelling' bij het carnaval vieren. Deze `juiste
instelling' wordt gevormd door respect voor de waarden van de lokale gemeenschap.
Doordat zij de medevierders kent en er vanuit gaat dat allen dezelfde spelregels
hanteren, voelt zij de ruimte om tijdelijk uit de dagelijkse beslommeringen te stappen en zich uit te leven zonder gehinderd te worden door de dagelijkse sociale
banden. Creativiteit vervult hierin een sleutelpositie:
"Je bent creatief en door je creativiteit verlies je toch iets waar je iedere dag mee bezig
bent."
Een concrete uiting van creativiteit is het zelfgemaakte carnavalskostuum. Het begrip `creativiteit' lijkt door Bertie Knubben echter ook te worden gebruikt als synoniem voor een gevoel van ongebondenheid, vrijheid en het bewandelen van niet
gebaande wegen. Dit contrasteert met haar beleving van het alledaagse leven als
huisvrouw, waarin alles vastligt en geregeld is. De carnavalsdagen omschrijft ze als
zorgeloze dagen in een gezellige omgeving. In het verleden, toen ze jonger was, werd
de vrijheid en zorgeloosheid wel eens ingeperkt door lastige mannelijke vierders, die
haar individuele vieringsgedrag interpreteerden als:
"... die is vogelvrij, daar kun je mee doen wat je wilt."
Bertie Knubben is de enige geïnterviewde, bij wie sprake is van een afnemende
vieringsintensiteit. Bij evenementen in het voorseizoen is zij niet meer aanwezig, het
huis versiert ze niet meer, ze maakt geen carnavalskostuums meer en viert niet meer
alle carnavalsdagen. Veranderingen in haar sociale omgeving spelen daarin een belangrijke rol: haar man en dochter zijn minder enthousiaste vierders geworden, de
vaste uitgaansgroep vergrijst en veel bekenden die ze vroeger in het dorp tegenkwam,
blijven de laatste jaren weg. Hoe meer afstand ze neemt van haar eigen feitelijke
rituele ervaringen, des te negatiever het door haar geschetste beeld van het carnaval
wordt. Het huidige feest mist in haar beschouwing de noodzakelijke creativiteit en
spontaniteit. Het allesomvattende karakter van het volksfeest, de eenheid van de
dorpsgemeenschap, wordt uitgehold door individualiseringstendenzen.

Martha Moonen: saamhorigheid, gelijkheid en zorgeloosheid
(Martha Moonen is bijna zestig jaar, gehuwd en heeft vier kinderen, die inmiddels
allemaal het ouderlijk huis verlaten hebben. Ze is praktizerend katholiek en woont in
haar geboorteplaats Roermond. Ze heeft het voortgezet lager onderwijs gevolgd en is
sinds haar huwelijk huisvrouw.)
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Een typerende uitspraak van Martha Moonen is:
"Ik hou van mensen en ja, ik praat graag met mensen. Ja, dat vind ik fijn."
Ze heeft een uitgesproken behoefte aan contacten met haar medemensen, ze geniet
van het `onder de mensen zijn'. Het carnaval biedt haar de mogelijkheid om die
behoefte optimaal te benutten op vier aaneengesloten dagen. Door de sfeer van
saamhorigheid en gelijkheid, die zij ervaart tijdens de carnavalsdagen, kan ze zich
volledig onderdompelen in sociale contacten. Haar carnavalsviering is opgebouwd
rondom een aantal door de carnavalsverenigingen georganiseerde evenementen. In
het voorseizoen bezoekt ze met haar man bonte avonden en het carnavalsconcert van
het Limburgs Symphonie Orkest. Tijdens de carnavalsdagen gaan ze naar enkele
prinserecepties, ze kijken naar de optocht en zijn aanwezig bij het `Bacchus drieve'.
Al deze evenementen kenmerken zich door massaliteit. Voor Martha Moonen persoonlijk betreft het saamhorigheidsgevoel primair alle medevierders. Ze praat met
bekenden en onbekenden, met jong en oud, met de pastoor en de tandarts. In de
massaliteit van de carnavalsviering beleeft zij een sterk gelijkheidsgevoel, dat gevoed
wordt door een saamhorigheid in gezamenlijk en zorgeloos plezier maken. Hierdoor
vindt een bepaalde mate van grensverschuiving in het aangaan van contacten plaats,
zowel tussen verschillende sociale milieus als tussen verschillende leeftijdsgroepen.
Zo durft zij tijdens de carnavalsdagen kroegen binnen te stappen, waar ze zich de rest
van het jaar te oud voor voelt. Binnen de grote groep van carnavalsvierders heeft ze
een speciale band met respectievelijk de leden van de bowlingclub en haar gezinsleden. Op de dagen dat zij en haar echtgenoot alleen uitgaan, kijkt ze uit naar bekenden van de club en naar haar kinderen. Vaak zoekt ze hen ook op.
Een belangrijk element in de ruimte die Martha Moonen voelt in de contacten
met de medevierders, is de vervaging van het tijdsbesef. Niemand heeft haast, de klok
staat even stil, er is alle tijd voor een praatje. Ieders gedrag kenmerkt zich deze dagen
door een openstaan voor de ander, een typering die zij het hele jaar door op zichzelf
van toepassing acht. Het carnaval is voor haar een feest van (een gedeelde) blijdschap
in een tijdloze context. Als zodanig contrasteren de carnavalsdagen met het gehaaste
leven van alledag, waarin zorgen vaak de overhand hebben. Hieraan geeft ze uiting
door het versieren van haar huis, het ophangen van een ballonnetje aan de antenne
van de auto waarmee ze met haar man de stad ingaat en vooral het ieder jaar
aantrekken van hetzelfde clownsjasje en hoedje:
"Ik heb al die dagen zo'n rooie pipo-jas aan, en mijn man ook, en een hoedje op. En
dan gaan we."

Herman Beurskens: saamhorigheid, gelijkheid, zorgeloosheid, spontaniteit
(Herman Beurskens is midden dertig, gehuwd en heeft één kind. Hij is praktizerend
katholiek en woont in Simpelveld. Hij heeft een universitaire opleiding en werkt als
kinderarts in Maastricht.)
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In de carnavalsviering van Herman Beurskens staan de saamhorigheid en het tijdelijk
wegvallen van sociale scheidslijnen binnen de lokale gemeenschap centraal. Hij verwijst in dit verband naar een zinsnede uit een Kerkraadse carnavalsschlager, waarin
dat treffend wordt uitgedrukt: `kom, `schunkel' eens goed met ons mee, het is toch
egaal wie er naast je zit'. Deze saamhorigheid op lokaal niveau wordt gestimuleerd
door carnavalsactiviteiten die door en voor de plaatselijke bevolking georganiseerd
warden. Zelf levert hij aan meerdere carnavalsevenementen in het voorseizoen en
tijdens de carnavalsdagen een actieve bijdrage. Tot voor enkele jaren was dat als lid
van de wijkcarnavalsvereniging. Zijn besluit om het lidmaatschap op te zeggen beargumenteerde hij met twee essentiële kritiekpunten op de vereniging: de overorganisatie
("zitten we nou plezier te maken of zitten we constant dingen te regelen, zitten we
eigenlijk alleen met praaltoestanden?")

en de afstand tot de feestvierders
("Dat je zegt van: nou, hou het dan ook een beetje open, laat mensen ook makkelijker
erbij betrokken zijn en ga er niet boven staan, maar ga er middenin staan. Geef
althans het voorbeeld. En dat was niet altijd aanwezig.
")

Zijn vroegere bemoeienis met de carnavalsvereniging is bij Herman Beurskens moeilijk te scheiden van zijn huidige omgang met de carnavalsrituelen. De georganiseerde
evenementen vervullen een sleutelrol in het rituele ritme; het begin en het eind van
het carnaval wordt erdoor bepaald. Het institutionele element hoort er voor Herman
Beurskens nog steeds wezenlijk bij. Het valt op, dat bij hem de carnavalsrituelen
direct verbonden zijn met religieuze rituelen: de formele aanvang van het feest krijgt
gestalte in een eucharistieviering en de sleuteloverdracht, de formele afsluiting wordt
gevormd door het aftreden van de Prins op dinsdagavond en een eucharistieviering
op aswoensdag. In dit verband lijkt er sprake te zijn van een dubbele institutionalisering, waarbij carnaval en Kerk op elkaar inwerken. Vormt de lokale gemeenschap de
leefruimte van zijn carnavalsfeest, daarbinnen bestaat een engere structuur, namelijk
die van een carnavalsharmonie waar ook zijn vrouw deel van uitmaakt. De saamhorigheid binnen deze groep krijgt onder andere gestalte in de uniformiteit van de
kostuums. Deze vaste groep waarmee hij viert, bestaat uit dorpsbewoners die muziek
maken voor hun eigen gemeenschap.
Herman Beurskens heeft tijdens het carnaval de behoefte om iets uit te dragen,
om een actieve bijdrage te leveren aan de vorm en de inhoud van het feest alsook om
een positieve invloed uit te oefenen op de sfeer. Hij vindt het zijn taak om het goede
voorbeeld te geven. De leden van zijn carnavalsharmonie typeert hij in die context:
"Dat zijn dan een aantal mensen, die toch het carnavalistische gewoon willen uitdragen.
Het hoogtepunt van het carnaval vormen de optochten in het dorp, waarin Herman
Beurskens met zijn carnavalsharmonie zo vaak mogelijk meeloopt. Ook hier komt
zijn behoefte om iets uit te dragen in de lokale gemeenschap scherp naar voren:
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"Ik denk dat dat juist het leuke is, zo van: probeer er iets gezamenlijks van te maken.
Toeschouwers zijn heel belangrijk. Wat je nog wel eens een keer verbaast is, dat het
vaak heel moeilijk is om de toeschouwers in stemming te krijgen. Dat is dan toch wel
het geinige, misschien ook wel een beetje de uitdaging. Zorg er voor dat de anderen
ook een beetje in stemming komen, dat is misschien best wel wat er achter zit,
impliciet op dat moment."

Op het persoonlijke vlak ervaart hij deze bezigheden als een tijdelijke onderbreking
van de dagelijkse arbeidsstress. Het feest vormt een rustpunt in het jaar. In deze
breuk met het leven van alledag ervaart hij een grote mate van zorgeloosheid, die tot
stand komt door het ontbreken van (arbeids)stress en door het bestaan van een
gezellige, ontspannen, humoristische en kolderieke sfeer. Het spontane en vrijblijvende
karakter van het vieren, in tegenstelling tot de voorgestructureerde en vastgeroeste
patronen van het dagelijkse leven, zijn belangrijke waarden voor Herman Beurskens.
In het interview met Herman Beurskens treedt de discrepantie tussen het betoog
over zijn carnavalsbeleving en het feitelijke vieringsgedrag het meest duidelijk naar
voren. Hij schetst bij vragen naar zijn motieven en behoeften met betrekking tot de
deelname aan het carnaval eerder een ideaalbeeld van onbekommerd en spontaan
vieren dan zijn feitelijke gedrag, dat minder spontaan en onbekommerd is. Het lijkt
er op dat hij, door zelf plezier te maken en gezelligheid te creëren, een wandelend
voorbeeld wil zijn voor de carnavalsvierders in de lokale gemeenschap. Zijn belangrijkste drijfveer voor de actieve rol die hij in het carnavalsfeest speelt, ligt dan ook
vooral in, zoals hij het zelf verwoordt, `het overeind houden van een stukje cultuur
van ons Limburg'.
Frans Peters: saamhorigheid, zorgeloosheid, (gecontroleerde) vrijheid
(Frans Peters is midden dertig, gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is niet-praktizerend
katholiek en woont in zijn geboorteplaats Roermond. Tussen zijn vijfde en zijn
vijftiende levensjaar heeft hij elders in Limburg gewoond. Daar voltooide hij ook zijn
Mulo-opleiding. Tegenwoordig heeft hij een baan bij de PTT in Roermond.)
Voor Frans Peters heeft het carnaval primair een intermediaire functie: door samen
te vieren worden vriendschapsbanden onderhouden en dat vindt hij heel belangrijk.
Hij geniet van de sfeer, waarin hij samen met zijn vrienden bezig is. Het woord
`gezelligheid' komt in deze context als sleutelbegrip naar voren. Carnaval vieren is
voor hem geen absolute noodzaak, de groepsbindende functie staat voorop. De vaste
uitgaansgroep, waar ook zijn vrouw onderdeel van uitmaakt, is zijn stimulans om te
vieren en zij geeft structuur aan het verloop van de viering. Omdat de groep thans
goed draait, wordt er ook meer aandacht besteed aan aanvangs- en afsluitingsrituelen:
"Maar vóór die tijd, vóór wij die groep hadden, was het niks eigenlijk."

Ook over uniforme carnavalskostuums worden de laatste jaren afspraken gemaakt.
Omdat enkele groepsleden lid zijn van de carnavalsvereniging van de wijk, bezoekt
Frans Peters samen met hen enkele door deze vereniging georganiseerde evenemen-
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ten. Het uitroepen van de nieuwe Prins is voor hem het hoogtepunt van de rituele
vormgeving in het voorseizoen, de boerebruiloft trekt hem het meest als afsluiting
van het carnaval. Beide evenementen dragen het karakter van een show, van een
toneelstuk, waarin naar een climax wordt toegewerkt. Frans Peters geniet hiervan als
toeschouwer.
Binnen de relativerende waarde die Frans Peters toekent aan het carnaval in zijn
persoonlijk leven, komt het feest tegemoet aan een behoefte `om je eens één keer in
een jaar lekker te laten gaan' zonder dat iemand daar iets van zegt. Hierdoor ontstaat
een zorgeloze en Bourgondisch gezellige sfeer. Het begrip `Bourgondisch' typeert hij
als `goed eten, goed drinken en gezellig blijven'. Hoe graag hij ook vier aaneengesloten dagen met de groep op stap zou willen, zijn werk bij de PTT stelt de nodige
grenzen: hij heeft nooit alle carnavalsdagen verlof. Wellicht bestaat er een dubbelverband tussen de behoefte van Frans Peters aan zich uitleven in groepsverband en
zijn werksituatie: het `ongedwongen uitleven' contrasteert met de structureel wisselende diensten op zijn werk die zijn vrijheid beperken, de behoefte aan een groep ligt
in het verlengde van de waarde die hij hecht aan een collegiale, gezellige werksfeer.
De vrijheid die hij ervaart tijdens het carnaval, is een gecontroleerde vrijheid die hij
als positief ervaart. Zijn persoonlijke verleden laat een ontwikkeling zien, waarin hij
zich tijdens het carnaval aanvankelijk ongeremd uitleefde in de alcohol om vervolgens een controlerende functie toe te kennen aan successievelijk zijn vrouw en de
vaste uitgaansgroep.
"Je bent anders. Ik zeg nogmaals, toen ik haar nog niet kende, toen liet ik me eigenlijk
gewoon vollopen en dat deed je eigenlijk allemaal niks. Maar dat doe je nou niet meer
met zo'n groep. Dan ben je toch anders bezig met carnaval."

Huub Knops: saamhorigheid, gelijkheid, zorgeloosheid
(Huub Knops is bijna 65 jaar. Hij is weduwnaar en heeft twee kinderen. Hij is nietpraktizerend katholiek en woont in zijn geboorteplaats Simpelveld. Zijn hoogst
voltooide opleiding is de lagere school. Zijn beroep oefent hij niet meer uit sinds hij
arbeidsongeschikt is verklaard.)
Huub Knops is tijdens de carnavalsdagen sterk gericht op zijn sociale omgeving. Hij
heeft geen vaste groep mensen met wie hij uitgaat en zodoende richt hij zich op alle
bekenden in de dorpsgemeenschap. Daartoe zoekt hij die café's uit waar hij mensen
treft die hij kent en die hem kennen. Hij zit graag tussen de feestvierende massa,
springt mee als ze hem vastpakken en is blij als het `jonge volk' hem in de viering
betrekt. Tot begin jaren zeventig was Huub Knops actief lid van de carnavalsvereniging. Na een langdurige ziekte trok hij zich uit het verenigingsverband terug.
Sindsdien is hij nooit meer direct betrokken geweest bij de vereniging. Vooral zijn
leeftijd speelt hierin een rol:
"Dat krijg je toch ook zelf als je ouder wordt, want die ouderen gaan er toch na jaren
uit, en dan zijn het weer die jongeren die dat opvangen. Kijk, als j e daar zit tussen die
jongens van 20 en 21, een man van bijna 65, ja wat moet je dan nog?"

336

Hoofdstuk 8

Ook in de kroegen mist hij zijn leeftijdgenoten.
De carnavalsviering van Huub Knops bestaat uit kroegenbezoek. Zijn verblijf in
de kroegen wordt voor een groot deel gestructureerd door de georganiseerde carnavalsrituelen. Zo is hij in de week vóór de carnavalsdagen aanwezig op de Auwwieverdag,
op carnavalszaterdag gaat hij naar het café na de sleuteloverdracht, op zondag na de
optocht en op dinsdag vormt het `klonetrekke' zijn café-decor. Hij begeeft zich nog
steeds in de schaduw van de activiteiten van de carnavalsvereniging. Twee typerende
opmerkingen in dit verband zijn:
"... (over carnavalszaterdag) En als ze (de carnavalsvereniging, CW) van het gemeentehuis afkomen, dan hebben ze bepaalde café's waar ze naar toe gaan. Ik ben altijd in
een café aanwezig waar ze ook komen. Dat zoek ik me dan wel uit, want ik ben er dan
toch wel graag tussen. De muziek wordt wat harder en zo, en dan wordt er wat meer
gezongen en alles."

en

"... (over het `klonetrekke') Ik zit er wel graag tussen als die clownen aan het trekken
zijn. Want die komen het café binnen en dan dans ik gewoon mee en sprirT mee,
want dat zul je ook wel moeten want ze pakken je toch hoor, of je wilt of niet. '
In het samen vieren zoekt Huub Knops een saamhorigheidsgevoel. Hij voelt zich
deze dagen gelijk aan de medevierders en weet zich door hen opgenomen in de
feestvreugde. Hij legt makkelijker contact met anderen tijdens het carnaval, wat hem
een ruimere mogelijkheid geeft om tijdelijk het gevoel van eenzaamheid in zijn
dagelijks leven te verdringen. Dit aspect vormt dan ook de breuk met het leven van
alledag. Huub Knops is een uitgaanstype: iedere dag van het jaar gaat hij 's avonds in
de kroeg een pilsje drinken, niet in de laatste plaats om even uit zijn huis te zijn.
Tijdens de carnavalsdagen zet hij deze gewoonte voort. Zich verkleden doet hij niet.
Het verschil zit in het veranderde kroegdecor: Simpelveld is één groot café. De
vrolijke en gezellige sfeer, waarin anderen hem actief betrekken, draagt bij tot een
zorgeloos gevoel. Maar deze zorgeloosheid komt niet alleen tot stand doordat hij
opgaat in de feestvierende massa. De alcohol is voor hem een belangrijk hulpmiddel:
"... je hebt wat meer gedronken, je bent de volgende dag nog niet helemaal bij, dus
denk je die drie dagen aan niks."

De analyse
Op basis van de zinduiding van de kernbegrippen zorgeloosheid, saamhorigheid,
gelijkheid en vrijheid door de geïnterviewden kunnen deze geclusterd worden in
twee begrippenparen: saamhorigheid-gelijkheid en vrijheid-zorgeloosheid. Aan de
hand van deze begrippenparen kunnen enkele hypothesen worden geformuleerd ten
aanzien van de individuele beleving van carnavalsvierders. In een vervolgonderzoek
zullen deze getoetst moeten worden op hun algemene geldigheid. In het begrippenpaar saamhorigheid-gelijkheid verwijst de saamhorigheid bij de geïnterviewden naar
een behoefte om te worden opgenomen in een groep, om onderdeel te zijn van een
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vertrouwde omgeving, om erbij te horen. Het beleefde saamhorigheidsgevoel kan
worden gedifferentieerd naar twee niveaus. Het eerste niveau is dat van de lokale
gemeenschap, het tweede wordt gevormd door een of verscheidene vaste medevierders.
Zes van de zeven ondervraagden spreken hun verbondenheid uit met alle vierders in
de lokale gemeenschap. Eén van hen, Maria Paulissen uit Roermond, ervaart weliswaar een duidelijke sociale afgrenzing tegenover het publiek dat de carnavalsevenementen van D'n Uul in het centrum van de stad bezoekt, op de lokatie waar zij
viert voelt ze zich volledig opgenomen in de vierende massa. Het idee onderdeel te
zijn van een grote massa waarin iedereen zich overgeeft aan plezier maken, heeft een
sterke bindende en drempelverlagende werking. Zelfs Els Somers, die de ongebondenheid tijdens haar vieren centraal stelt, hecht aan een vertrouwde omgeving, zoals
blijkt uit de volgende uitspraak:
"We hebben daar een cafeetje ontdekt, dat noemen ze de `huiskamer van Roermond'
en dat zegt eigenlijk al alles. We kwamen daar drie jaar geleden of zo de eerste keer
binnen en dat was net of we er al jaren geweest waren."

Hoe sterk de binding met alle carnavalsvierders in de lokale gemeenschap ook gevoeld wordt, de toegang tot de feestvierende massa wordt door de geïnterviewden,
met uitzondering van Huub Knops, verkregen door een vaste uitgaansgroep of een
vaste uitgaanspersoon (de levenspartner) . Deze vaste medevierders fungeren als een
uitvalsbasis tijdens de viering, als een veilige en vertrouwde haven in de massaliteit en
waarborgen een continuïteit in het feestplezier. In de subgroepjes wordt een eigen
sfeer opgebouwd, er worden afspraken gemaakt en men houdt rekening met elkaar.
Dit voorkomt dat individuele vierders zich verloren voelen in de (relatief anonieme)
massa. Huub Knops, die tijdens de carnavalsdagen alleen op stap gaat, mist een vaste
groep vierders om hem heen. Ondanks het feit dat hij kroegen opzoekt waarin hij
bekenden aantreft die hem ook opnemen in het feestplezier, lijkt zijn eenzaamheid
als weduwnaar hierdoor niet volledig te worden opgeheven. Hij heeft alcohol nodig
om in een feestroes te komen. Wellicht speelt hierin ook een gevoel van heimwee
mee naar de tijd, dat hij zich als lid van de carnavalsvereniging opgenomen voelde in
de vereniging. Frans Peters, die als enige zijn saamhorigheidsgevoel beperkt tot de
groep vrienden waarmee hij viert, overstijgt het niveau van de groepsbinding in zijn
beleving van het feest vieren dan ook niet. Het carnaval krijgt op grond van deze
beschouwingen het karakter van een feest van subgroepen, die zich onderdeel weten
van de grote groep vierders.
De tweede term in het begrippenpaar saamhorigheid-gelijkheid is nauw verbonden met de perceptie van de eerste. Bij die ondervraagden, voor wie de beleving van
een saamhorigheidsgevoel tegenover de totale feestvierende massa een belangrijke rol
speelt, is ook sprake van een gelijkheidservaring tussen de vierders. Naarmate onderlinge verschillen tussen de vierders meer op de voorgrond treden, neemt de intensiteit van het saamhorigheidsgevoel af en daarmee het plezier in het vieren. Maria
Paulissen illustreert dat concreet aan de hand van het door haar beleefde ongelijkheidsgevoel bij het publiek van de bonte avonden van D'n Uul. Zij gaat met haar vaste

338

Hoofdstuk 8

uitgaansgroep naar deze voorstellingen, maar neemt nooit deel aan het afsluitende
bal, omdat zij daar een te sterke ongelijkheid ervaart. Voor Bertie Knubben, die de
laatste jaren een tanend wij-gevoel constateert in het dorp, leidde dit zelfs tot de
afname van haar vieringsintensiteit:
"Je woont in een dorp, er is een groep nieuwkomers, er is een groep autochtonen, de
saamhorigheid is er niet. Er zijn groepjes. Dat is een groepje van, ja ... dan gaan ze op
stap, ze drinken iets, en dan moet je opeens
de grote
vriendin of vriend met hun
p
un
g
spelen. Nou, en dat hoeft van mij niet. Als iemand normaal mij geen blik waardig
keurt, zal ik daar met carnaval ook niet tegen praten. Kijk, en carnaval van oorsprong
is een volksfeest en je krijgt nou een soort groepenfeest."

De begrippen `vrijheid' en `zorgeloosheid' zijn ook nauw met elkaar verweven. Regelmatig worden ze zelfs als synoniemen gebruikt. De term `vrijheid' staat voor jezelf
zijn, je volledig uitleven, doen waar je zin in hebt, je eens lekker laten gaan, ongedwongen- en ongebondenheid, spontaniteit. Al deze formuleringen verwijzen naar
een bevrijd gevoel. De invulling van datgene waarvan men zich bevrijd voelt, staat in
direct verband met het dagelijks leven van de geïnterviewden. Zij voelen zich bevrijd
van alledaagse omstandigheden, die een remmende werking hebben op de bevrediging van bepaalde behoeften. Al die behoeften die niet kunnen worden ingepast in
het dagelijks leven treden des te sterker op de voorgrond tijdens het carnaval.
De bewegingsvrijheid van de vrouwelijke geïnterviewden wordt tijdens de carnavalsdagen enigszins ingeperkt door het opdringerige gedrag van enkele mannen. Met
uitzondering van Martha Moonen (die als schuldige de vrouwen zelf aanwijst:
"Ik heb nooit, zo oud als ik ben, van één man last gehad. Ik denk ook, maar wie ben
ik, dat dat veel aan de vrouwen zelf ligt, zoals je je opstelt."),

zijn ze daar allen wel eens mee geconfronteerd. De jongste ondervraagde, Els Somers,
heeft daar de minste moeite mee:
"Maar och, dat wimpel je zo weer af."

Maria Paulissen merkt weliswaar op dat ze van dit soort incidenten niet wakker ligt,
maar toch heeft het een remmende werking op haar spontaniteit. De uitgaansgroep
en in breder verband de carnavalsvierders op de vaste lokatie die zij bezoekt, geven
haar een beschermd en geborgen gevoel. En ook Bertie Knubben, die met name in
het verleden dergelijke ervaringen heeft gehad, verwijst naar de `buitenstaanders' die
het lokale wij-gevoel niet delen en daardoor eerder de grens van het toelaatbare
overschrijden. Dergelijke ervaringen worden door de vrouwen geduid als incidenten
en tasten de sfeer van zorgeloosheid en vrijheid niet wezenlijk aan.
De geïnterviewde carnavalsvierders creëren ieder op hun eigen manier tijdens de
carnavalsdagen ruimte voor zichzelf (vrijheid). Hierdoor ontstaat een bevrijd gevoel,
dat geplaatst wordt onder de noemer `zorgeloosheid'. De doorbreking van de alledaagse vaste dagindeling lijkt één van de vormen te zijn waarin deze vrijheid-zorgeloosheid tot uitdrukking komt. Uit het interview met Huub Knops komt naar voren,
dat hij zich het minst vrij/bevrijd voelt. Hij merkt weliswaar op
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"Of je nu problemen hebt of niet met iets, maar daar denk je die drie dagen niet aan",

zonder alcohol komt hij niet in een zorgeloze stemming. Een plausibele verklaring
hiervoor kan liggen in het feit dat Knops bij gebrek aan een vaste uitgaansgroep of persoon, te zeer afhankelijk is van de ruimte die door zijn sociale omgeving voor hem
gecreëerd wordt. Hij mist een structureel intermediair om een gewaarborgde toegang
tot de feestvierende massa te krijgen.
De sfeer van zorgeloosheid, saamhorigheid, vrijheid en gelijkheid in een gedeelde
feestvreugde wordt impliciet beschermd door de grenzen, die de carnavalsvierders
aan hun eigen vrijheid en aan die van hun medevierders stellen. Onder de geïnterviewden bestaat een algemene consensus over het mijden van situaties waarin `moeilijk
wordt gedaan'. Frans Peters is hier zeer uitgesproken in:
"Dat is eigenlijk iets waar ik een gruwelijke hekel aan heb".

Bertie Knubben loopt er letterlijk voor weg:
"Maar dan zeg ik meestal: sorry, daar heb ik nou geen zin in, vertel me dat maar als je
nuchter bent."
En Huub Knops legt uit waarom het niet in zijn carnavalssfeer thuishoort:
"Waarom is dat nodig? Dan is het toch geen feest meer?"

In het verlengde hiervan is men het er ook over eens dat de carnavalshumor, zowel in
de buut als in het persoonlijk contact, geen enkel individu persoonlijk mag kwetsen,
ongeacht of het onderwerp van hekelen premier Lubbers, bisschop Gijsen of een
lokale bestuurder is. De feeststemming, de roes, wordt door dergelijke elementen te
zeer aangetast. Hetzelfde geldt voor overmatig alcoholgebruik en veelal als gevolg
daarvan lastig en opdringerig gedrag. Dat er tijdens een vier dagen durend feest meer
dan de normale hoeveelheid alcohol wordt gedronken, ontkent niemand. Maar dat
er sprake zou zijn van overdaad met als gevolg een grote mate van dronkenschap,
wordt bestreden. Daarvoor is volgens de geïnterviewden de sociale controle van de
lokale gemeenschap in het algemeen en de vaste uitgaansgroep in het bijzonder te
sterk. Carnavalstoeristen die zich niet gebonden voelen aan deze controle op hun
sociale gedrag als feestvierders, zullen daardoor eerder geneigd zijn deze grenzen van
de `narrenvrijheid' te overschrijden. Bertie Knubben ziet de rustige carnavalsdagen in
1991, toen als gevolg van de Golfoorlog weinig carnavalstoeristen naar Limburg
kwamen, als een bevestiging hiervan.
Gelet op de plaats die afsluitingsrituelen bij het vieren innemen, valt op dat de
ondervraagden die emotioneel het sterkst betrokken zijn bij het carnaval, het einde
van de carnavalsdagen beleven als een moeilijk afscheid. Els Somers spreekt van een
`psychische kater' op dinsdagavond en Maria Paulissen ervaart het afscheid als dramatisch. De bestaande correlatie tussen de grote emotionele investering in het feest
en de sterke beleving van een afscheid op dinsdagavond komt duidelijk naar voren in
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het interview met Bertie Knubben. In de jaren dat zij nog intensief alle dagen vierde,
viel de afsluiting van het carnaval haar zwaar. De laatste jaren viert zij minder
intensief en op dinsdagavond:
"... is het voor mij echt afgelopen. Dan moet ik er niet aan denken dat ik nog een dag
zou moeten."

De overige geïnterviewden accepteren het einde van het feest, ieder om zijn of haar
eigen redenen. Zo overheerst bij Herman Beurskens het institutionaliseringselement:
hij wil vasthouden aan de traditie van drie of vier dagen vieren. Martha Moonen, die
deze dagen zichzelf blijft in een veranderde omgeving, accepteert het einde van de
carnavalsdagen en richt haar blik op het volgende feest. En Huub Knops ondergaat
het einde van het carnaval net zoals het carnaval zelf: het gebeurt zonder dat hij daar
een actieve invloed op uitoefent. Bij Frans Peters levert de afsluiting van het carnaval
nog de minste problemen op. Het kernelement in zijn viering, de binding met de
groep, wordt ook na de carnavalsdagen gecontinueerd in andere gezamenlijke activiteiten.
Uit de interviews kan worden afgeleid dat de carnavalsvierders heel concrete verwachtingen hebben van het carnaval. In het jaarlijks terugkerende feest kenmerkt
hun vieringsgedrag zich door vaststaande rituelen met een, eveneens vaststaande,
bijbehorende sfeer en beleving. De uit het vragenlijstonderzoek gedistilleerde kernbegrippen in de basisbelevingen `oceanisch gevoel' en `toegang tot de ander' (zorgeloosheid, gelijkheid, vrijheid en saamhorigheid) hangen nauw met elkaar samen in
de verschillende vertogen van de geïnterviewden over hun beleving van het feest. Zij
geven door het hanteren van deze begrippen uiting aan hun ervaring van het feest als
een tijdelijke opschorting van het alledaagse leven. De carnavalsdagen vormen een
vrijplaats voor de invulling van behoeften, die in het dagelijks leven naar de achtergrond worden verdrongen.
8.3 Het carnaval als cultuurgoed
De persoonlijke inkleuring van de beleving van het carnaval in de vorige paragraaf
betreft een zogenaamde `directe' belevingswereld. Eén van de aspecten van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre het regulerend optreden van `carnavalsideologen' en
-organisatoren die hun ideeën over het carnaval formuleren en ventileren in de
carnavalswereld, van invloed is op de beleving van het feest door de vierders. Met
name de (mate van) receptie van het ideeëngoed over het carnaval als een katholiekzuidelijk cultuurgoed stond hierin centraal. In de volgende paragraaf worden de
hierop betrekking hebbende interviewgegevens gepresenteerd en gerelateerd aan de
persoonlijke beleving van de verschillende personen. Daardoor ontstaat een beeld
van een meer `reflexieve' belevingswereld.
Uit de vragenlijstgegevens met betrekking tot de opvattingen van de respondenten zijn vier factoren naar voren gekomen, te weten: `Limburgs feest', `katholiek
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feest', `anti-Hollandse houding' en `verhollandst feest'. De volgorde correspondeert
met de mate waarin de respondenten het eens zijn met de betekenis van deze factoren. De wijze van presentatie van de interviewgegevens die deze factoren nader
inkleuren, is identiek aan die van de vorige paragraaf. De consensusinterpretaties
behorende bij de interpretatievragen 2, 3 en 6 (respectievelijk `Welke belangrijke
tekenen van continuïteit respectievelijk discontinuïteit met betrekking tot het vieren
van carnaval treft u aan in het interview?', `Welke centrale (beschouwende) opvattingen over het carnaval zijn in het interview terug te vinden?' en `Welke elementen
vormen voor de geïnterviewde de kern van het feest? heeft het feest een meerwaarde
ten opzichte van andere feesten? zo ja, door welke elementen wordt die meerwaarde
gevormd?') dienen als uitgangspunt en geven de grenzen aan, waarbinnen het materiaal geïnterpreteerd kan worden. Voor meer gedetailleerde antwoorden en letterlijke
citaten is teruggegrepen op de aan de interpretatie voorafgaande eerste ordening van
de interviews in categorieën, waaronder de verschillende passages van het interviewverbatim zijn ondergebracht. Het betreft hier de categorieën 1, 2.5, 5, 6 en 7 (Persoonsgegevens; (Dis)continuïteit van de rituelen; Carnaval en het katholieke; Carnaval en
het Limburgse; Vrouw en carnaval) .
In de verschillende interviews keert in de formulering van beschouwingen over
het carnaval een aantal begrippen regelmatig terug. De gehanteerde terminologie
sluit nauw aan bij het gebezigde taalgebruik in de georganiseerde carnavalswereld.
Het betreft hier begrippen als: `volksfeest', `volkscultuur', `volksaard' en `mentaliteit'. De functie die tradities en het gebruik van het (plaatselijke) dialect hierin
vervullen, wordt door alle geïnterviewden onderkend. Deze constatering roept een
tweetal vragen op. Is de receptie van een bestaand gedachtengoed over het carnaval
inderdaad zo breed verspreid onder de carnavalsvierders, dat er een vergaande
internalisering van heersende opvattingen heeft plaatsgevonden? En zijn deze begrippen in het gebruik onderling uitwisselbaar of verwijzen ze naar verschillende zinduidingen? Aan de hand van de interviewverbatims kan een genuanceerder beeld van
de persoonlijke invulling van de gehanteerde begrippen worden geschetst. Daarbij zij
opgemerkt dat de slogan `Limburgers krijgen het carnaval vieren met de paplepel
ingegoten' voor de geïnterviewden geen realiteitswaarde bevat. Vijf van de zeven
ondervraagden hebben hun huidige wijze van carnaval vieren niet `van huis uit mee
gekregen'. De twee overigen, die met het carnaval vieren zijn opgegroeid, onderscheiden zich in hun vieringsgedrag, in hun beleving en in hun beschouwende opvattingen over het feest niet van de andere geïnterviewden.
8.3.1 De worteling in het Limburgse land
Alle geïnterviewden scoren in het vragenlijstonderzoek hoog op de factor `Limburgs
feest', met uitzondering van Huub Knops. Zijn uitspraken over deze thematiek
kenmerken zich door een geografisch en cultureel neutrale benadering. In het verlengde hiervan ligt zijn eveneens neutrale houding tegenover het carnaval buiten
Limburg en de aanwezigheid van `Hollanders' in Simpelveld. Deze neutraliteit is
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voor een belangrijk deel het gevolg van een gebrek aan enige reflectie op de carnavalsviering. Op persoonlijk niveau hecht Huub Knops veel waarde aan een viering met
bekenden in zijn eigen dorp. En het dialect speelt daarbij een wezenlijke rol in de
communicatie, vooral omdat men zich in deze taal beter kan uitdrukken. De waardering voor de carnavalsviering in de eigen lokale gemeenschap vertaalt hij niet in
beschouwende opvattingen over het feest. Een plausibele verklaring voor deze uitzonderingspositie binnen de groep geïnterviewden is, dat Huub Knops door zijn
positie als `Einzelganger' in de carnavalsviering, waar hij niet bewust voor gekozen
heeft, tijdens het vieren primair gericht is op opname in de groep medevierders. In
zijn `directe' belevingswereld neemt de ervaring van een groepsidentiteit daardoor
slechts een bescheiden plaats in.
De overige zes ondervraagden plaatsen het carnaval expliciet in een Limburgse
context. Door middel van geobjectiveerd taalgebruik geven zij uitdrukking aan een
veelal gevoelsmatig ervaren verband tussen het feest en Limburg. In het geobjectiveerde taalgebruik zijn de begrippen `volksfeest', `volkscultuur' en `volksaard' nauw
met elkaar verweven.
De consensusinterpretaties
Els Somers
Voor Els Somers is het carnaval een onderdeel van de Limburgse volkscultuur. De
verschijningsvorm van deze cultuur wordt volgens haar sterk bepaald door de
Limburgse leefwijze en volksaard. Het karakter van die volksaard typeert zij als
ongedwongen, gemoedelijk en Bourgondisch. Deze elementen vindt Els Somers in
het carnaval terug. Omdat de volksaard van de Limburgers nauw aansluit bij wat zij
als essentieel duidt voor het feest, namelijk ongedwongenheid en gemoedelijkheid,
biedt Limburg de meest geschikte voedingsbodem voor het carnaval. Tijdens de
viering staat Limburg voor Roermond. Dáár en nergens anders viert ze het feest. De
keerzijde van de directe relatie tussen het carnaval en Limburg is het negatieve beeld
dat Els Somers schetst van de `Hollanders' en hun carnaval:
"Ja, of dat wel carnaval is? Volgens mij is dat gewoon een of ander feest of zo, dat ze er
zelf van maken."

De contrasterende `Hollandse' volksaard is daar volgens haar debet aan. `Hollanders'
(waar ze de Brabanders niet toe rekent) zijn zuinig, waardoor zij niet veel geld aan
een feest zullen uitgeven en hun calvinistische achtergrond maakt hen gereserveerd,
waardoor zij zich maar moeilijk kunnen laten gaan. Het verschil tussen het Limburgse
en het `Hollandse' komt voor haar goed tot uitdrukking in de teksten van de carnavalsliedjes, waarin het zachte en melodieuze Limburgse dialect tegenover de staccato,
schelle Hilversumse carnavalsliedjes wordt gesteld. Het dialect vervult een wezenlijke
functie in de uiting van de specifiek Limburgse sfeer en mentaliteit. Els Somers
ervaart dat zeer direct. Als ze tijdens de carnavalsdagen in een café is waar een
`Hollandse' plaat wordt gedraaid, dan knapt ze af en verlaat het café. Op basis van
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deze beschouwingen bevreemdt het niet, dat Els Somers de nodige reserves heeft bij
de `Hollandse' carnavalstoeristen: ze zijn welkom mits ze zich gedragen en zij er geen
last van heeft.
Maria Paulissen
Maria Paulissen onderschrijft met grote stelligheid, dat carnaval een onderdeel van
de Limburgse volkscultuur is. Het voor haar diffuse begrip `volkscultuur' verengt ze
in het interview tot het begrip `volksfeest' en hanteert beide vervolgens als synoniemen. Karakteristieke elementen in het carnaval zijn voor haar dat het feest bij Limburg hoort, vier dagen duurt en dat iedereen er aan mee behoort te doen. Zowel het
tijdselement (vier dagen) als het sociale element (iedereen doet mee, dat is volkscultuur) staan centraal in de appreciatie. Deze corresponderen met het profiel van
Maria Paulissen als intensieve carnavalsvierster met een grote behoefte aan een sfeer
van saamhorigheid. De verwijzing naar een directe relatie tussen het carnaval en
Limburg staat primair voor een zeer emotionele betrokkenheid bij de carnavalsviering in Roermond: carnaval vier je in je eigen woonplaats met de lokale bevolking.
Het typisch Limburgse van het carnaval krijgt vorm in het gebruik van het plaatselijke dialect. Het dialect geeft uiting aan de verbondenheid met de plaats en de
inwoners. Hoe belangrijk dit voor haar is, blijkt uit het feit dat ze zelf het Roermonds
moeizaam spreekt, maar haar kinderen de taal heeft geleerd. Van het `Hollandse'
carnaval heeft Maria Paulissen een negatief beeld, dat overwegend gebaseerd is op het
ontbreken van de Limburgse context. Zonder dat ze deze Limburgse context expliciteert, lijkt ze hiermee niet alleen te verwijzen naar het bovengenoemde tijds- en
sociale element, maar ook naar een niet te omschrijven carnavalsgevoel dat in Limburg een breder draagvlak heeft. Onder individuele `Hollanders' die in Limburg
carnaval willen vieren, kunnen wel mensen zitten die dat gevoel ook hebben. Omgekeerd heeft ze in haar niet-vierende man een voorbeeld van een Limburger, die ieder
gevoel voor het feest mist.
Bertie Knubben
Bij Bertie Knubben, voor wie de versterking van de identiteit van de plaatselijke
gemeenschap voorop staat in de carnavalsviering, is het carnaval eerst en vooral een
lokaal volksfeest en een cultuurfeest. Het `volkse' verwijst naar het brede draagvlak
van het feest, de hele gemeenschap, en naar de niet-professionele door die gemeenschap zelf ter hand genomen invulling van de carnavalsactiviteiten. Het culturele
element krijgt vorm in de beleving van een eenheid met een groep mensen, die tot
dezelfde cultuur behoort. Zij kent een grote waarde toe aan de `juiste instelling' van
de feestvierders. Deze treft zij vooral aan bij de Zuidlimburgers. Hier lijkt vooral de
emotionele gebondenheid aan de regio in het spel, rationeel onderbouwen kan ze dat
niet:
"Ja, de manier waarop wij dat bejegenen, het persoonlijke waarmee we dus dat feest
beginnen en onze eigen instelling daarin."
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Als ze deze eigen instelling probeert te omschrijven, schetst ze primair een contrast
met het `Hollandse' carnaval. Het Limburgse karakter van het feest wordt bepaald
door de grote mate van integratie van zowel de feestvierders als het feest zelf in de
plaatselijke gemeenschap. In Limburg groeit men in de laatste maanden vóór de
carnavalsdagen naar het feest toe. Daarnaast is men in de kleinere Limburgse gemeenschappen in het dagelijks leven meer vertrouwd met het café-bezoek, vooral als
gevolg van het bloeiende verenigingsleven dat zich in belangrijke mate afspeelt in
zalen achter café's. De integratie in de lokale samenleving krijgt vorm in het plaatselijke dialect met zijn specifieke uitdrukkingen. Voor de `Hollandse' carnavalsvierders
in Simpelveld geldt dan ook, wat Bertie Knubben betreft, dat ze over het algemeen
niet welkom zijn. Voor de individuele buitenstaander laat ze wel de deur naar het
carnaval op een kier staan.

Martha Moonen
"Carnaval vieren, ik vind dat dat bij Limburg hoort",

merkt Martha Moonen zonder aarzeling in het interview op. Daarbij zij opgemerkt,
dat zij in haar persoonlijke beleving Limburg verengt tot Roermond. Het Limburgse
karakter van het feest is nauw verbonden met de Limburgse mentaliteit. In een
poging om deze mentaliteit te omschrijven, grijpt ze terug op persoonlijke ervaringen met vriendinnen uit Noord-Brabant die ze toch anders vindt en op het gevoel
dat het horen van `Hollandse' carnavalsliedjes bij haar oproept
("die flauwe deuntjes op de televisie").

Uit de beschrijving van haar ervaringen kan worden afgeleid, dat ze de Limburgers
een meer zachtmoedige aard toeschrijft. Het dialect geeft voor haar nog het meest
duidelijk de scheidslijn aan. De eigen taal functioneert als een belangrijk bindmiddel, vooral ook omdat het vocabulaire is toegesneden op de wijze waarop Limburgers
zich graag uitdrukken. Een Limburgse buut is na een vertaling in het Nederlands
volgens haar dan ook een andere buut geworden. Dit alles impliceert niet, dat
Martha Moonen de `Hollandse' carnavalstoeristen het liefst zou weren uit Roermond. Daarvoor beleeft ze haar motto `ik hou van mensen' te sterk:
"Voor mij is een mens een mens".
Herman Beurskens

De meest uitgesproken opvattingen over het carnaval zijn te vinden bij Herman
Beurskens. Waarschijnlijk liggen zijn universitaire opleiding en zijn jarenlange participatie in de carnavalsvereniging hier voor een groot deel aan ten grondslag. Hij
drukt zich uit in termen van `volksfeest', `Limburgs cultuurgoed' en `volksculturele
waarden'. Het meest waardevolle element van het carnavalsfeest vindt hij het `volkse'.
Dit komt enerzijds tot uiting in het spontane, ongeorganiseerde, kolderieke karakter
van het feest. Anderzijds verwijst het `volkse' bij hem naar deelname van de gehele
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plaatselijke gemeenschap. Als volksfeest is het carnaval één van de centrale onderdelen van het Limburgs cultuurgoed. Hij benadrukt de historische dimensie van het
feest in Limburg: hier is het ontstaan, gegroeid en geworteld in tradities. En dat moet
in stand worden gehouden. De specifieke geaardheid van de Limburgse mens heeft
een belangrijke rol gespeeld in de verankering van het carnaval in de Limburgse
cultuur. Deze geaardheid typeert hij als gezellig, huiselijk en zich makkelijker uitend
in feesten. De Brabander is in zijn perceptie een `overgangstype', de `Hollander'
kenmerkt zich door een harde, zakelijke instelling. In de `Hollandse' carnavalsliedjes
ziet hij deze instelling terug:
"Wat harder, wat zakelijker, het komt echt gemaakt over."

En daarmee is het dialect in het geding:
"Het is toch wat voller, wat gezelliger weer."

Het dialect staat volgens Herman Beurskens voor de eigenheid van Limburg, het
geeft aan dat je onder elkaar bent en sluit vreemden uit. `Hollanders' die het carnaval
in Simpelveld een keer mee willen maken en bereid zijn zich a an te passen, zijn wat
hem betreft wel welkom:
"Als men op een fijne, prettige manier er aan wil meedoen, dan heb ik zoiets van:
graag zelfs. Laten we dan zo gastvrij zijn en mensen een stuk van die cultuur laten
meegenieten."
Deze opstelling past in het beeld dat in het interview van Herman Beurskens als
carnavalsvierder wordt opgeroepen: een man die een grote behoefte heeft om iets uit
te dragen.
Frans Peters
Als enige onder de geïnterviewden bakent Frans Peters de geografische grenzen van
het carnaval niet af tot Limburg maar tot de zuidelijke provincies. In zijn opvattingen is er sprake van een Limburgs-Brabants continuüm, dat hij afzet tegen de Duitse
overgeorganiseerde viering en het `Hollandse' carnaval zonder gevoel voor de sfeer.
Beide varianten zijn voor hem niet in staat tot het creëren van een sociale omgeving,
waarin hij zich eens helemaal kan laten gaan in een sfeer van Bourgondische gezelligheid en ongedwongenheid. Frans Peters neemt ook een aparte positie in wat betreft
zijn `mobiele' houding tegenover de plaats waar hij viert. Hij kan zich voorstellen,
dat hij met name in de oudere steden van Noord-Brabant (Den Bosch, Tilburg en
Breda) en in Maastricht nog eens een keer carnaval gaat vieren. Dit past in zijn
profiel van een vierder, die als toeschouwer geniet van carnavalsrituelen:
"Als het maar gezellig is, dat is voor mij het belangrijkste."

Daar hoort dan uiteraard wel zijn vaste uitgaansgroep bij en die is tot op heden
minder geporteerd voor dergelijke uitstapjes. Het feit dat Frans Peters het 'Hollandse' carnaval eigenlijk geen carnaval wil noemen, houdt geen verband met het
bestaan van een Limburgse (Brabantse) mentaliteit. De oorzaak van het ontbreken
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van de `juiste' carnavalssfeer ligt volgens hem in het feit, dat men in `Holland' de
grootse van alle kanten georganiseerde opzet van het feest niet kent. Komt een
`Hollander' naar het zuiden, dan komt hij terecht in de `juiste' carnavalsstemming en
kan dan prima meevieren. In het verlengde van deze opvatting is Frans Peters van
mening, dat een carnavalsgevoel niet aangeboren is maar gekweekt wordt. Binnen
het Limburgs-Brabants continuum onderkent hij wel een Limburgse eigenheid, die
gestalte krijgt in de Limburgse carnavalsmuziek en het dialect. Deze vervullen primair een functie in de opbouw van een sfeer van saamhorigheid.
De analyse
Een analyse van de persoonlijke beschouwingen van de geïnterviewden kan random
drie thema's geclusterd worden: de relatie tussen de typering van het carnaval als een
Limburgs feest en het bestaan van een Limburgse mentaliteit/een Limburgse geaardheid, de duiding van het begrip `volksfeest' en de plaats van het carnaval binnen de
Limburgse (volks)cultuur. In deze volgorde komen ze in het onderstaande aan bod.
In de perceptie van drie geïnterviewden kenmerken de inwoners van Limburg
zich door een eigen volksaard (Somers), een specifieke geaardheid (Beurskens) en een
eigen mentaliteit (Moonen). Wezenlijke elementen uit die Limburgse mentaliteit
worden omschreven in termen van gemoedelijkheid, ongedwongenheid, zachtmoedigheid, gezelligheid, huiselijkheid en zich makkelijk uitend in feesten. Het karakter van
het carnaval in Limburg wordt in belangrijke mate hierdoor bepaald. De concrete
uitingsvorm van het gemoed der Limburgers wordt gevormd door het dialect, dat
onlosmakelijk verbonden is met het carnaval. Zowel in de klanken (voller en gezelliger), de intonatie (zacht en melodieus) als in het van het Nederlands afwijkende
vocabulaire (niet te vertalen woorden) ligt het `eigene' van Limburg vervat. De term
`mentaliteit'/`geaardheid' wordt door Bertie Knubben vervangen door de omschrijving `de juiste instelling', daarmee verwijzend naar een meer gereguleerd en gedisciplineerd gedrag. Deze `juiste instelling', die zij met name aantreft bij de (Zuid-) Limburgers omdat deze zich rekenschap geven van de bestaande waarden en normen in hun
sociale omgeving, schept ruimte voor gezelligheid en spontaniteit. Bij Maria Paulissen
en Frans Peters is de Limburgse geaardheid niet in het spel in hun typering van het
Limburgse karakter van het carnaval. Zij zijn dan ook het meest uitgesproken in de
opvatting, dat onder de `Hollanders' die in het zuiden carnaval willen vieren, ook
mensen bestaan die dat prima kunnen. Hun invalshoek is echter wezenlijk verschillend. Voor Maria Paulissen hoort het carnaval uitsluitend thuis in de Limburgse
context. Haar sterke emotionele verbondenheid met Roermond ligt ten grondslag
aan de voor haar bestaande directe relatie tussen het feest en Limburg. Voor Frans
Peters, die ook de zuidelijke (ruimer opgevat als Limburgs-Brabantse) context als de
enige `juiste' voor het carnaval duidt, ligt de groots opgezette organisatie in het
zuiden ten grondslag aan de creatie van een goede carnavalsstemming. Omdat in
deze regio alles doordrongen raakt van het carnaval, wordt het carnavalsgevoel gekweekt.
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Over de duiding van het carnaval als een volksfeest bestaat een grote mate van
uniformiteit. Het `volkse' staat voor de deelname van iedereen en de spontane,
actieve inbreng van alle vierders. Het volksfeest wordt ruimtelijk afgebakend door de
grenzen van de lokale gemeenschap. Limburg is (misschien met uitzondering van
Frans Peters) voor alle geïnterviewden een abstracte grootheid, die concreet gestalte
krijgt in de eigen woonplaats. Ook hier speelt het dialect weer een rol van betekenis.
De eigen taal geeft uiting aan de verbondenheid met de plaats en haar inwoners. Zij
vormt een bindend element, waarin de `eigenheid' van Limburg (lees: de woonplaats) wordt uitgedrukt.
In de relatie, die een viertal ondervraagden (Somers, Paulissen, Knubben en
Beurskens) legt tussen het carnaval en de Limburgse (volks)cultuur, lijkt men vooral
uiting te willen geven aan een gepercipieerde meerwaarde van het feest. Het feest is
verankerd in de Limburgse leefwijze en (met uitzondering van Paulissen) nauw
verstrengeld met de zogenaamde Limburgse geaardheid. Herman Beurskens brengt
hier nog een historische dimensie in aan door te verwijzen naar de historisch gegroeide tradities van het carnaval in Limburg. Door de onderstreping van onderlinge
verbanden tussen de leefwijze, de geaardheid en het carnaval krijgt het feest een
zinduiding als onderdeel van de Limburgse cultuur. In het carnaval herkent men de
Limburgers. In het carnaval identificeert men zich met het stereotiepe beeld van het
`Limburgse volkskarakter', waardoor de groepsidentiteit wordt bevorderd. In het
verlengde van dit gedachtengoed krijgt de wijze waarop Maria Paulissen, schijnbaar
ondoordacht, de begrippen `volkscultuur', `volksfeest', Limburg en de algemene
deelname aan het carnaval aan elkaar koppelt, meer diepgang: het carnaval wordt in
Limburg algemeen gevierd, omdat de kernelementen uit de viering passen in een
Limburgse context (leefwijze), waardoor het feest is ingebed in een bestaand cultuurpatroon.
8.3.2 De vervaging van een roomse context
Voor de opvatting `carnaval hoort bij Limburg' blijkt een breed draagvlak te bestaan.
Het feest vormt een herkenbaar onderdeel van het zelfbeeld van Limburg. In de
constructie van dat zelfbeeld neemt ook het katholicisme met zijn brede scala van
rituelen en zijn `roomse mentaliteit' een plaats in. Met name de culturele affiniteit
met het katholicisme treedt dan op de voorgrond. `Carnavalsideologen' die het
carnaval nadrukkelijk in een culturele context plaatsen, benadrukken in hun ideeëngoed over het feest de doorwerking van katholieke elementen in de viering. In deze
paragraaf wordt met behulp van de interviewgegevens nagegaan in hoeverre het tot
ver na de Tweede Wereldoorlog dominante katholieke geloof in Limburg van invloed is op de beleving en de opvattingen van de geïnterviewden ten aanzien van hun
viering.
In een vergelijking tussen de factor `Limburgs feest' en de factor `katholiek feest'
in het vragenlijstonderzoek bleek al, dat de score op de `Limburgse schaal' beduidend
hoger is dan die op de `katholieke schaal'. De interviewgegevens bevestigen dat
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beeld. De katholieke factor speelt een marginale rol in de verschijningsvorm en de
functie van het carnaval. Vijf geïnterviewden merken op, dat in hun persoonlijke
beleving een en ander niets met elkaar te maken heeft (Peters, Knubben, Paulissen,
Somers, Knops). Voor carnavalsmissen lopen ze niet warm, ze zijn er nooit naar
toegegaan. Peters zou zo'n eucharistieviering wel eens mee willen maken, maar dan
louter voor de sfeer. Maria Paulissen ziet zichzelf in de toekomst nog wel een keer een
carnavalsmis bezoeken ter wille van haar kinderen: zij wil hun alle carnavalsevenementen in Roermond een keer laten meemaken. Bertie Knubben, zelf
praktizerend katholiek, staat niet zo zeer afwijzend tegenover het verschijnsel van de
carnavalsmis. Zij wijst de manier waarop invulling wordt gegeven aan deze missen
expliciet af:
"Kijk, en als ik zeg: `ik geef een carnavalsmis', wil ik ook een mis met inhoud van
carnaval. Dan mag die van mij in het dialect, maak dan een eigen mis, maar doe dan
niet zo'n mis uit zo'n boekje."

Daarmee is niet gezegd, dat ze na een veranderde opzet van zo'n eucharistieviering,
wel naar een carnavalsmis zou gaan. Carnaval en katholicisme hebben voor haar niets
met elkaar te maken. Daarbij verwijst ze naar de heidense oorsprong van het feest en
merkt over de katholieke Kerk op:
"Ze hebben iets aangenomen wat er eigenlijk helemaal niet bijhoort."
Als er al gesproken wordt van een verband tussen het carnaval en het katholicisme,
dan wordt dit gehistoriseerd: in de tijd dat er tijdens de vastenperiode voor Pasen nog
gevast werd, had het carnaval een functie als de drie dolle dagen waarin men zich nog
even goed kon uitleven. Het feit, dat het feest nog steeds plaatsvindt op de laatste
dagen vóór aswoensdag, wordt als een traditie geduid. De grens tussen traditie en
gewoonte is moeilijk te trekken, getuige enkele uitspraken:
"Dan is gewoon het carnaval afgelopen." (Knops), "Dan is carnaval afgelopen. Het
gaat niet om het katholieke, maar carnaval is afgelopen." (Paulissen), "En als die
woensdag `blauwe woensdag' was geweest, dan was het `blauwe woensdag'. Dus niet
het woord aswoensdag." (Knubben), "Het is echt gewoonte, ja het is altijd al zo
geweest. En meestal is dan ook de stemming duidelijk minder, en dan is het ook om
twaalf uur echt nergens
meer druk, bijna
), "1 a, dan zet ik er
(
> nergens
g meer." (Somers),
g
ook een punt achter." (Fransen).

Op basis van de vragenlijstgegevens leek Huub Knops een afwijkend standpunt in te
nemen met betrekking tot opvattingen over een verband tussen het carnaval en het
katholicisme. Op de vraag `Is het carnaval voor u een typisch feest voor katholieken?'
(Vragenlijst Deel 3 vraag 3), sloot hij zich aan bij de antwoordkeuze `vroeger niet, nu
wel'. Uit de uitleg die hij tijdens het interview gaf, blijkt echter dat hij niet doelde op
een verscherping van religieuze grenzen of op een profilering met behulp van het
katholicisme als onderscheidingsprincipe maar juist op een vervaging daarvan:
"Wat ik ermee bedoel? Omdat vroeger oudere mensen daar tegen waren, die vonden
dat (carnaval, CW) ordinair. Dat bedoel ik dan. Die mensen die bijna iedere dag in de
kerk lagen, die zag je dan ook niet op straat."
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De geringe betekenis van het katholieke element in de carnavalsviering komt ook tot
uitdrukking in de antwoorden op de vraag of in Limburg wonende protestanten op
dezelfde wijze als katholieken kunnen participeren in het feest. Iedereen antwoordt
daarop bevestigend, inclusief de geïnterviewden die in de typering van het carnaval
als een Limburgs feest een relatie leggen met een Limburgse mentaliteit/Limburgse
geaardheid. Voor de geïnterviewden lijkt de zogenoemde `roomse mentaliteit' geen
parametrische functie te vervullen in die Limburgse mentaliteit. Alleen Els Somers
formuleert zeer voorzichtig een verband tussen de Limburgse volksaard en een katholieke mentaliteit:
"Terwijl ik nu denk, dat het toch een beetje in de volksaard zit, een beetje Bourgondisch
en dat heeft volgens mij ook een beetje met katholiek zijn te maken."

Wordt het carnaval door een meerderheid van de geïnterviewden getypeerd als een
Limburgs cultuurgoed, slechts twee ondervraagden maken gewag van de plaats die
het katholicisme inneemt binnen de context van een Limburgs cultureel erfgoed.
Dat zijn Martha Moonen en Herman Beurskens. Om meer zicht te krijgen op de
nadere invulling en de diepgang van hun beschouwingen, wordt aan hun betoog in
het onderstaande meer aandacht besteed.
Martha Moonen
Voor Martha Moonen is het carnaval een katholiek feest:
"carnaval is onherroepelijk verbonden aan het katholieke geloof'.
Ze geeft zelf aan, dat deze uitspraak volledig wordt ingegeven door haar persoonlijke

beleving van het feest, haar gevoel zoals ze dat zelf uitdrukt. Ze is actief binnen de
katholieke Kerk en een trouw kerkbezoekster. Op carnavalszondag is ze altijd aanwezig bij de eucharistieviering als lid van een kerkelijk zangkoor. Het carnaval heeft
voor haar een vaste plaats op de katholieke jaarkalender, die haar leven structureert.
De `onherroepelijke verbondenheid' van het carnaval met het katholicisme wordt
voor Martha Moonen vooral gevoed door haar intensieve participatie aan beide,
waarin zij van jongs af aan is opgegroeid en die zij als een eenheid is gaan ervaren in
haar persoonlijk leven. Zowel het jaarlijks vieren van het carnaval als het katholieke
geloof horen bij haar leven in Limburg. Ze is zich er echter wel van bewust dat de
koppeling tussen het carnaval en het katholicisme geen algemene geldigheid hoeft te
hebben. Het feit dat haar vader zowel een goede carnavalsvierder als protestant was,
is daar mede debet aan.
Herman Beurskens
De uitspraken van Herman Beurskens zijn meer beschouwend van aard. Voor hem
persoonlijk heeft het carnaval een religieuze diepgang, die zich uit in zijn beleving
van de carnavalsmissen op carnavalszaterdag en zijn kerkbezoek op aswoensdag.
Maar zijn persoonlijke beleving staat niet voorop in de waarde die hij toekent aan de
katholieke factor in het carnaval. Zijn analyse heeft een historiserend karakter met
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een sterke nadruk op de instandhouding van tradities. De wortels van het carnaval
liggen volgens hem in het katholicisme en hij vindt het waardevol om dat bewustzijn
in het groepsgeheugen levend te houden. De carnavalsmis, die vóór de sleuteloverdracht op carnavalszaterdag plaatsvindt, getuigt van die historische verbondenheid tussen de religie en het feest. In dit verband merkt Herman Beurskens op dat de
relatie met het wereldlijke, die zich onder meer uit in de sleuteloverdracht, even
belangrijk is. In het samenspel tussen de lokale bevolking en geestelijke en wereldlijke autoriteiten komt voor hem de verankering van het carnaval in Limburg tot
uitdrukking:
"Dat is toch iets waarvan ik zeg: dat geeft toch aan dat het een ingebakken iets kin zijn
en hopelijk kan blijven."

Het carnaval en het katholicisme duidt hij beide als ingrediënten van het traditionele
Limburgse cultuurgoed. Dat voor de meeste mensen de band tussen het carnaval en
het katholicisme meer als een cultuurgoed wordt beleefd dan dat er een intrinsieke
religieuze motivatie aan ten grondslag ligt, vindt hij dan ook geen probleem. Voorop
staat de beleving van een traditioneel gemeenschapsgebonden ritueel, dat de lokale
saamhorigheid en identiteit versterkt. In de verschijningsvorm van het carnaval is het
katholieke element belangrijk als uiting van een gewortelde plaats in de Limburgse
samenleving. In de viering zelf speelt de katholieke achtergrond van de feestgangers
geen rol. Het carnaval krijgt bij Herman Beurskens primair een culturele invulling:
"Het is toch een cultuurgoed voor (laat ik het maar even zo formuleren) mensen die,
of niet gelovig of uit een heel andere geloofsachtergrond bij wijze van spreken, in het
Limburgse terecht komen."

Martha Moonen en Herman Beurskens benaderen het voor hen bestaande verband
tussen het carnaval, Limburg en het katholicisme vanuit verschillende invalshoeken.
Beiden zijn sterk geworteld in het Limburgse land, praktizerend katholiek en carnavalsvierder. De onderlinge verbondenheid tussen de drie elementen krijgt dan ook primair vorm in hun persoonlijk leven. Voor Martha Moonen heeft de door haar
gesignaleerde plaats van het katholicisme binnen het Limburgse erfgoed een individuele betekenis, die zij niet omzet in een algemeen concept. Herman Beurskens
daarentegen maakt zijn intrinsieke religieuze beleving van (elementen uit) de carnavalsviering ondergeschikt aan een meer reflexieve belevingswereld, waarin het instrumentele gebruik van het katholicisme in de rituele vormgeving van het Limburgs
cultureel erfgoed centraal staat. Voor de huidige carnavalsviering speelt de religieuze
gezindte van de vierders geen enkele voorwaardenscheppende rol. Daarmee sluiten
deze twee geïnterviewden zich aan bij de overige ondervraagden, inclusief de enigszins wijfelende Els Somers die, ondanks de verwijzing naar een katholieke mentaliteit, opmerkt dat carnaval vieren te leren valt. In de perceptie van de geïnterviewden
staat zowel de emotionele als de geformaliseerde band van het carnaval met de
provincie Limburg in het algemeen en de woonplaats in het bijzonder, centraal.
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8.4 Samenvatting en conclusies
Het carnaval is voor alle ondervraagden een emotief feest. Men heeft vaststaande
persoonlijke verwachtingen ten aanzien van de sfeer en de daaraan gekoppelde beleving van de viering. De carnavalsvierders creëren zelf een omgeving, waarin hun
verwachtingen een optimale mogelijkheid krijgen om in vervulling te gaan. Dat
gebeurt op de eerste plaats door de keuze voor deelname aan die carnavalsactiviteiten,
die nauw aansluiten bij hun behoeften. Zo zoekt bijvoorbeeld Martha Moonen, die
een grote behoefte heeft aan menselijke contacten, die evenementen op waar veel
mensen aanwezig zijn. En Els Somers, die zich vrij en ongebonden wil voelen, zoekt
de kroegen op, waar ze zich kan uitleven in de toevallige spontane ontmoetingen
waar geen verplichtingen aan verbonden zijn. Daarnaast spelen de geïnterviewden
zelf een actieve rol in de schepping van een saamhorigheidsgevoel. Dit saamhorigheidsgevoel heeft een grote draagwijdte: het strekt zich voor alle geïnterviewden, met
uitzondering van Frans Peters, uit over alle aanwezige vierders. Hoe sterk de emotionele binding met alle feestvierders ook wordt gevoeld, de toegang tot de feestvierende massa wordt verkregen door een vaste uitgaansgroep of vaste metgezel. Binnen
deze vertrouwde omgeving op kleine schaal bestaat een direct beleefd saamhorigheidsgevoel op basis van vriendschapsbanden, die tijdens het carnaval in dienst staan
van gezamenlijk feestvieren. Deze gemeenschapszin met betrekking tot de eigen
vrienden-/kennissenkring wordt op de lokatie waar men viert gesublimeerd in een
allesomvattend en grensoverschrijdend eenheidsgevoel.
Het saamhorigheidsgevoel en de vervaging van sociale scheidslijnen (twee kernbegrippen uit de basisbelevingen `oceanisch gevoel' en `toegang tot de ander') vervullen
een voorwaardenscheppende functie in de totstandkoming van een sociale omgeving, waarin het dagelijks leven tijdelijk wordt opgeschort. Die tijdelijke opschorting
krijgt vorm in een reëel ervaren vrijheid op een aantal terreinen. Vierders voelen zich
geoorloofd tot meer vrijheid in hun gedragingen en in hun sociale contacten. Door
de onderdompeling in de feestvierende massa verdwijnen de dagelijkse zorgen en
beslommeringen naar de achtergrond, wat een bevrijd gevoel geeft. Een afnemende
of volledig afwezige gemeenschapszin tast deze vrijplaats voor spontaan, zorgeloos en
ongedwongen handelen aan. Uit de interviews komt de intermediaire functie van
een vaste uitgaansgroep in de totstandkoming van een gemeenschapszin op lokaal
niveau naar voren. Zo voert Bertie Knubben haar afnemende vieringsintensiteit van
de laatste jaren terug op het tanende `wij-gevoel' in de lokale gemeenschap. Het is
echter niet toevallig, dat haar toegang tot de feestvierende gemeenschap (haar gezin
en de vaste uitgaansgroep) de laatste jaren vaker verstek laat gaan. Verondersteld mag
worden, dat de afbrokkelende vertrouwde uitvalsbasis voor het vieren de beleving
van een saamhorigheidsgevoel op lokaal niveau bemoeilijkt. En Huub Knops, die
geen vaste uitgaansgroep heeft, verwoordt weliswaar een voor hem bestaand saamhorigheidsgevoel met alle feestgangers, maar het gebruik van alcohol speelt een belangrijke
rol om niet weggenomen barrières in het contact met anderen naar de achtergrond te
drukken.
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De beleefde sfeer van saamhorigheid en gelijkheid, die bij carnavalsprominenten
vaker verwoord wordt in de slogan `het feest van de verbroedering', lijkt de ruggegraat van de carnavalsbeleving te zijn. Mogelijke inbreuken op deze sfeer worden dan
ook expliciet geduid als een overschrijding van de grenzen van de carnavalsviering en
daarmee afgekeurd. De contouren van de taboesfeer worden gevormd door die
individuele gedragingen van feestvierders, die een inperking van de eensgezindheid
tot stand brengen. Mensen die moeilijk doen en anderen kwetsen creëren een situatie
van tegenstellingen, evenals diegenen die door overmatig alcoholgebruik en opdringerig gedrag een verdedigende (en daardoor vrijheidsbeperkende) reactie oproepen
bij medevierders. Aan de sociale controle binnen de lokale gemeenschap en binnen
de vaste uitgaansgroep wordt in dit verband een beschermende waarde toegekend.
Omgekeerd vormen `buitenstaanders' die zich aan deze controle onttrekken, een
bedreiging voor de broze saamhorigheid. Over individuele `buitenstaanders' die worden opgenomen in een bestaande subgroep en zich conformeren aan de lokale regels,
is men beduidend milder. Zij tasten de eensgezindheid niet aan.
De gegevens uit het vragenlijstonderzoek en de interviews wijzen eenduidig op
een grote mate van consensus over de plaats van het carnaval in de Limburgse
context. Ook hier ligt het saamhorigheidsconcept ten grondslag aan een veelal emotioneel ervaren verband tussen het feest en Limburg. Limburg is primair een abstracte grootheid, die concreet gestalte krijgt in de eigen woonplaats. De lokale
carnavalsviering wordt in meer beschouwende uitspraken gedecontextualiseerd en in
een provinciaal verband geplaatst. Daar vervult het feest een functie in de profilering
van het `Limburgs eigene'. Gehanteerde begrippen als `volkscultuur' en `volksfeest'
staan in dienst van de constructie van een eigen identiteit, die vooral wordt afgezet
tegen de `Hollandse'. Het adjectief `volks' verwijst daarin niet naar een non-elitekarakter van het feest, maar, in het verlengde van het gemeenschapsaspect, naar de
algemene deelname door alle sociale lagen heen. `Cultuur' dient in dezen te worden
opgevat als de collectieve levensstijl van de bevolking van de provincie Limburg. Het
begrip `volkscultuur' wordt in zeer brede zin gehanteerd en is synoniem met begrippen als `volksaard' en `Limburgs eigen'. Zij verwijzen alle naar een onveranderlijk
geachte levenswijze en een eveneens onveranderlijk geacht `volkskarakter'. Het woord
`volkscultuur' staat voor het samenbindende element in de beleving en de profilering
van een eigen identiteit. De nauwe samenhang tussen taal en natie wordt door alle
geïnterviewden zeer persoonlijk beleefd. De dialecten zijn een vorm- en bindmiddel,
waarin uitdrukking wordt gegeven aan de `Limburgse eigenheid'. De katholieke
factor vervult een geringe functie in de schets van de contouren van het Limburgs
cultuurgoed. Daar waar het katholieke element wordt ingebracht, staat dit ten dienste van het Limburgse in een gehistoriseerd en instrumenteel gebruik.
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9
Slotbeschouwing

In deze studie is gepoogd om vanuit verschillende invalshoeken een beeld te schetsen
van zowel de deelnemers aan het carnaval alsook de verschijningsvorm en de zinduiding van het feest. Daartoe is gebruik gemaakt van elkaar aanvullende bronnen en
werkwijzen. Het resultaat van deze perspectiefwisselingen is een gedifferentieerd
inzicht in de vormgeving van de viering door verschillende groepen betrokkenen en
in de betekenis die het feest voor hen heeft zowel in de zogenaamde `directe' als in de
`reflexieve' belevingswereld. Het aspect van de gemeenschapsvorming is daarbij in de
voorafgaande hoofdstukken in uiteenlopende contexten herkenbaar op de voorgrond getreden. In onderstaande beschouwing zullen vanuit de invalshoek van dit
centrale element in het carnaval de onderzoeksresultaten met betrekking tot de
verschijningsvorm en de functie van het carnaval herordend worden tot een synthese.
De carnavalisten en hun beeldvorming van het carnaval
Sedert de Tweede Wereldoorlog krijgt het carnaval als gemeenschapsvormend cultuurverschijnsel een welbewuste plaats in het publieke betoog. De `carnavalsideologen'
spelen daarbij een regulerende rol. Limburg kenmerkt zich op vele terreinen van het
maatschappelijk leven, inclusief het carnaval, door een grote mate van verscheidenheid. De `carnavalsideologen', gestimuleerd door de verspreiding van het feest over
heel Nederland vanaf de jaren zestig, plaatsen het carnaval in het Limburgse zelfbeeld
als één van de onderscheidingsprincipes tegenover de rest van Nederland. Zo creëren
zij een eenheid `Limburg' tegenover de overige Nederlandse provincies. Door deze
plaatsbepaling van het feest in een Limburgse context krijgt het carnaval een functie
bij de profilering van het `Limburgs eigene' in een tijd, waarin het feest niet meer tot
de zuidelijke provincies beperkt blijft. Eenzelfde ontwikkeling is waar te nemen met
betrekking tot twee andere elementen die als kenmerkend voor het `eigene' van
Limburg worden getypeerd: het rooms-katholieke geloof en de dialecten. Onder
invloed van maatschappelijke processen van ontzuiling, deconfessionalisering, schaalvergroting en verdergaande taalstandaardisatie boeten het katholicisme en het actieve
gebruik van de dialecten in het dagelijks leven aan betekenis in. Omgekeerd aan deze
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ontwikkeling worden zij opgenomen in de constructie van de Limburgse identiteit.
En daarmee krijgen zij een specifiek culturele waarde. De `carnavalsideologen' incorporeren beide elementen in de beeldvorming van het carnaval. In hun betogen komt
een nauwe verwevenheid tot uiting tussen het carnaval, het katholicisme en het
dialectgebruik. Van het historische bindmiddel van de katholieke religie wordt in
een bredere context gebruik gemaakt door de typering van een katholieke levensbeschouwing als positief en extrovert. Deze levensbeschouwing wordt gezien als een
vruchtbare voedingsbodem voor het welslagen van een zo uitbundig feest als het
carnaval in de zuidelijke provincie. En het dialectgebruik wordt als onontbeerlijk
beschouwd voor de mogelijkheden om zich als Limburger op zijn eigen manier te
uiten.

`Volksfeest; `volkscultuur' en `katholiek-zuidelijk erfgoed'
De regulerende rol van `carnavalsideologen' treedt herkenbaar op de voorgrond bij
de beeldvorming van het carnaval. Kernbegrippen in hun conceptie van het feest
zijn: `volksfeest', `volkscultuur' en `katholiek-zuidelijk erfgoed'. De `carnavalsideologen'
plaatsen hun werkzaamheden in de carnavalswereld onder de noemer `cultuur'. Zij
werpen zich op als de conservatoren van een stuk Limburgse cultuur: het carnaval.
Een definitie van hun cultuurbegrip wordt nergens expliciet geformuleerd. Maar in
de wijze waarop zij er concreet invulling aan geven, kunnen hun opvattingen over
`cultuur' worden afgeleid. Hun cultuurbegrip sluit nauw aan bij het brede antropologische cultuurbegrip, dat verwijst naar de collectieve levensstijl van een groep
mensen. Door de introductie van het begrip `cultureel erfgoed', een verwijzing naar
vormen en betekenissen die vanuit het verleden tot ons zijn gekomen, krijgt het
cultuurbegrip een statisch karakter. Maar in hun handelend optreden verwijzen de
`carnavalsideologen'onbewust of weldoordacht naar een meer dynamisch cultuurbegrip. Zij kennen aan het carnaval een culturele betekenis toe die uitstijgt boven
zijn enge nuttigheidswaarde. Dat wil zeggen, zij beschouwen het feest als één van de
onderdelen die zij zinvol achten in de schepping van het zelfbeeld van Limburgers.
Cultuur heeft zo een bindweefselfunctie in het betoog over de als gemeenschappelijk
en belangrijk geachte elementen van de samenleving en schept zo een besef van
groepsidentiteit. Door de gebruikmaking van het begrip `volkscultuur' benadrukken
zij dat het de algemene grondslag van het dagelijks leven van het volk als geheel
betreft. Een enkele keer klinkt de normatieve betekenis van cultuur in hun betogen
door als zij de meerwaarde van het carnaval tegenover andere feesten willen aangeven. Benadrukt wordt dan dat het carnaval méér is dan een feestje, waarop gedronken en plezier gemaakt wordt. Met name bij de georganiseerde evenementen dient
de kwaliteit van de viering te worden bewaakt. De werkzaamheden ten behoeve van
de organisatie begeven zich namelijk op cultureel terrein, dat is in deze context de
productie van hoogwaardige cultuur (de kunst) .'
Het carnaval als onderdeel van de Limburgse volkscultuur is in de perceptie van
de `carnavalsideologen' een volksfeest, waarin Limburgers uit alle lagen van de bevol-
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king participeren. Het rooms-katholicisme vervult in deze context een identiteitsbepalende functie in de carnavalswereld, waarbij de culturele affiniteit met een gedeeld rooms verleden en met katholieke rituelen op de voorgrond staat. De inpassing
van herkenbare en vertrouwde elementen uit het dagelijks leven in de carnavalsviering speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van de culturele identiteit. De
sociale functie van begrippen als `volksfeest', `volkscultuur' en `katholiek-zuidelijk
erfgoed' is gelegen in de constructie van een culturele eenheid als provincie. In de
duiding van het carnaval als een onderdeel van de Limburgse volkscultuur presenteert Limburg zich via het carnaval als een eenheid, als één groot `narrenrijk' waarbinnen alle verschillen op sociaal, economisch en cultureel terrein naar de achtergrond verdwijnen. En in de typering van het feest als een katholiek-zuidelijk erfgoed
wordt een appel gedaan op een collectief verleden. Door de accentuering van een
continuïteit in het heden wordt een inbedding in de Limburgse cultuur onderstreept. Zo ondersteunen de elementen van het betoog elkaar effectief.
Lokale carnavalsorganisatoren en vierders eigenen zich deze begrippen toe. Zij
worden veelvuldig gebruikt als sleutelbegrippen die het Limburgse karakter van het
carnaval geacht worden te verklaren. Bij de nadere omschrijving van het Limburgse
karakter van het feest gebruiken organisatoren en vierders deze begrippen vaak om
uitdrukking te geven aan een veelal gevoelsmatig ervaren verband tussen het carnaval
en Limburg. De accentuering van een contrast met het `Hollandse' carnaval (dat
verwoord wordt in termen van cultureel versus commercieel, zorgeloos plezier maken versus drankmisbruik en seksuele uitwassen, carnavalsschlagers in de melodieuze
Limburgse dialecten versus de harde Hilversumse dijenkletsers) en de `Hollandse'
mentaliteit dienen daarbij als illustratie. In het geobjectiveerde taalgebruik zijn de
begrippen `volkscultuur', `cultureel erfgoed' en ook `volksaard' dan nauw met elkaar
verweven. Zij verwijzen naar een collectieve levensstijl en (vaak stereotiepe) gedragsvormen, waarmee men zich wenst te identificeren. Met betrekking tot de duiding
van het carnaval als een `volksfeest' blijkt uit het vragenlijstonderzoek, dat het
opleidingsniveau en het beroep van de respondenten nauwelijks van invloed zijn op
de mate van participatie in de viering. Dit wijst erop dat dwars door alle sociale lagen
heen elk jaar carnaval wordt gevierd. In die zin kan het carnaval geduid worden als
een volksfeest.
Een Limburgs en een katholiek feest
Er bestaat een grote algemene consensus over de duiding van het carnaval als een
Limburgs feest. In het vragenlijstonderzoek is dat naar voren gekomen in de uitermate hoge score op de schaal `Limburgs feest' door de respondenten (74,8% is het
uitermate eens met deze opvatting en 90,2% scoort meer bevestigend dan ontkennend). En in beide onderzochte carnavalsverenigingen in Simpelveld en Roermond
reageerden respectievelijk 75 en 90,3% van de bestuursleden bevestigend op de
uitspraak, dat het carnaval een Limburgs feest is. Een onderscheid op basis van de
religieuze achtergrond (katholicisme versus calvinisme) wordt het minst frequent
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verwoord. Een meerderheid van de respondenten van het vragenlijstonderzoek (56%)
scoorde meer ontkennend dan bevestigend op de geconstrueerde schaal `katholiek
feest'. Daarbij dient nog te worden opgemerkt, dat de items van de schaal zowel
verwezen naar een relatie met de geloofsbeleving als met katholieke tradities. Van de
bestuursleden van de VV D'n Uul (Roermond) typeert 12,9% het carnaval als een
katholiek feest. Onder de Woeësj-joepe-bestuursleden (Simpelveld) ligt dat percentage beduidend hoger: 59,4%. De afwijkende scores in beide verenigingen op de
duiding van het carnaval als een Limburg en als een katholiek feest vragen om een
nadere toelichting.
De emotionele verbondenheid met het carnaval is zowel bij organisatoren als bij
vierders primair gericht op de eigen woon-/geboorteplaats. De provincie Limburg
fungeert in de lokale carnavalsviering als een abstracte grootheid. De rol die de
plaatsbepaling van het lokale carnaval in een breder provinciaal verband speelt in de
formele opvattingen van carnavalsorganisatoren, hangt nauw samen met de positie
die de carnavalsvereniging in de lokale gemeenschap inneemt. De CV Woeësj-joepe
uit het dorp Simpelveld neemt een geaccepteerde plaats in de lokale gemeenschap in.
En deze gemeenschap, waarin `face-to-face' contacten in het dagelijks leven een grote
rol spelen, kenmerkt zich door een grote mate van gemeenschapszin. De inpassing
van het lokale carnaval in een provinciale context verrijkt de uitstraling van het feest
binnen de lokale gemeenschap. De secretaris van de CV Woeësj-joepe vergeleek het
BCL-lidmaatschap van zijn vereniging met dat van een voetbalclub die is aangesloten bij de KNVB: zoals een goede voetbalclub lid behoort te zijn van de KNVB, zo
behoort een goede carnavalsvereniging lid te zijn van een overkoepelende organisatie. Maar voor het reeds bestaande lokale groepsbesef is de duiding van hun viering
als onderdeel van de Limburgse cultuur van minder belang. Hetzelfde geldt voor de
toeëigening van het ideeëngoed, waarbij het Limburgse carnaval gepresenteerd wordt
als het `traditionele' carnaval. Het beroep dat door middel van tradities wordt gedaan
op een collectief verleden beoogt een groepsidentificatie in het heden. De instandhouding van tradities speelt als zodanig bij de CV Woeësj-joepe-bestuurders geen
grote rol. In het verlengde van de hierboven geformuleerde these legt de carnavalsvereniging in Simpelveld bij het gebruik van het begrip `volkscultuur' de nadruk op
`volks', daarmee verwijzend naar de algemene deelname van de dorpsbewoners in de
lokale viering als één grote familie.
De hegemonie van de VV D'n Uul in Roermond is veel meer aan kritiek onderhevig in de lokale gemeenschap. De carnavalsvereniging van de binnenstad voelt zich
dan ook genoodzaakt om haar aanspraak op de positie van stadscarnavalsvereniging
te legitimeren. Dat blijkt uit de toeëigening door verenigingsbestuurders van het op
provinciaal niveau ontwikkelde ideeëngoed over het carnaval als onderdeel van het
Limburgse cultuurgoed. Aan de plaatsing van de lokale viering van de binnenstad in
een provinciaal cultureel kader wordt een zekere meerwaarde ontleend. Door te
verwijzen naar de continuïteit van vooroorlogse carnavalstradities in haar viering eist
D'n Uul het erfrecht op van het traditionele carnaval in de bisschopsstad. Bij de
duiding van het carnaval als een volkscultureel feest wordt dan ook niet zozeer het
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`volkse' maar het culturele aspect benadrukt, waarin de normatieve betekenis van
cultuur enigszins doorwerkt. Bij de viering wordt invulling gegeven aan het culturele
aspect door zowel degelijk voorbereide en professioneel ogende voorstellingen als
volgens een vaststaand protocol verlopende rituelen waarin het traditie-element centraal staat (ter illustratie: 87,1% van de bestuursleden van D'n Uul geeft aan dat de
instandhouding van de carnavalstraditie in Roermond een motief voor het actieve
lidmaatschap van de vereniging is, tegenover 46,9% bij de CV Woeësj-joepe). De
reeds bestaande distantie tot het carnavalvierende publiek die door deze elementen in
de verschijningsvorm van de viering nog wordt versterkt,wordt door de taakstelling
die de vereniging zich als drager van een Limburgs cultureel erfgoed zelf heeft
toebedeeld impliciet gelegitimeerd.
De verschillende score binnen de carnavalsverenigingen op de uitspraak dat het
carnaval een katholiek feest is, is des te opmerkelijker, omdat in de door beide
georganiseerde carnavalsvieringen katholieke tradities een plaats innemen. Op basis
van bovengenoemde score, gecombineerd met het gegeven dat de Simpelveldse respondenten van het vragenlijstonderzoek en van de enquête onder de bestuursleden
frequentere kerkbezoekers zijn, mag verondersteld worden, dat de incorporatie van
katholieke rituelen in de lokale viering in Simpelveld en Roermond een verschillende
betekenis heeft. In het dorp getuigt de nauwe verstrengeling van katholieke tradities
en de carnavalsviering veeleer van een onbewuste vanzelfsprekendheid van kerkelijk
gebonden gewoontegebruiken die in het dagelijks leven een samenbindende werking
hebben. De conservering van katholieke tradities in de carnavalsviering van D'n Uul
lijkt primair voort te komen uit een culturele affiniteit met het katholicisme. Door
de invoering van een vertrouwd katholiek ritueel uit het door alle carnavalsvierders
gedeelde rooms-katholieke verleden, wordt vorm gegeven aan het carnaval als een in
tradities geworteld feest. En tegelijkertijd wordt een groepsidentiteit in het heden tot
stand gebracht via de accentuering van een collectief ervaren verleden.
De carnavalsviering
In alle onderzochte carnavalsorganisaties wordt gestreefd naar algemene deelname
aan de viering. Daartoe poogt men op provinciaal niveau op veel verschillende
terreinen carnavalisten te bundelen (zoals carnavalsartiesten, buuttereedners, componisten en tekstschrijvers van carnavalsliedjes, carnavalsverenigingen) en een zo
groot mogelijk draagvlak in de samenleving te creëren. Een voorbeeld van het eerste
is de Narrenuniversiteit Limburg. Zij richt zich op een specifieke groep, de donateurs
van het Winand Roukens Fonds, om deze mensen door de `academische' zittingen
van de NUL een `eigen' evenement aan te bieden. De BCL streeft beide varianten na.
De bond wil een koepel zijn van alle lokale carnavalsverenigingen en benadrukt het
bestaan van een breed maatschappelijk draagvlak door de opname van erebestuursleden, veelal maatschappelijk vooraanstaande personen, in de organisatiestructuur. Maar bij de viering verschuift Limburg als een abstracte grootheid naar de
achtergrond. Bij de analyse van het functioneren van de BCL trad het spanningsveld
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tussen de profilering van het carnaval als een Limburgs feest enerzijds en het lokale
primaat van de viering anderzijds op de voorgrond. De bij de BCL aangesloten
carnavalsverenigingen kenmerken zich door een sterke verbondenheid met de lokale
viering, die niet automatisch vertaald wordt naar een provinciaal niveau. Zo blijkt
een appel op de Limburgse volksculturele basis van het carnaval voor een meerderheid van de aangesloten verenigingen niet voldoende motivatie om een BCL-Treffen
bij te wonen. En aan de NUL drukt de lokale binding van enkele prominente figuren
regelmatig een zwaarder stempel op de humoristische vormgeving dan het gedeelde
Limburgerschap. Eerst in een vergelijking met het `Hollandse' carnaval wordt het
lokale primaat in de Limburgse carnavalsviering gesublimeerd in het `eigene' van het
feest in deze provincie. Binnen Limburg wordt de lokale verscheidenheid in het
carnaval juist gecultiveerd in een sterk lokaal chauvinisme. Dit uit zich niet alleen in
het carnavalsspel maar ook in de emotionele binding aan het feest in de eigen lokale
gemeenschap. En dat laatste geldt voor alle drie de onderzochte groepen carnavalisten
(de `carnavalsideologen', de organisatoren in lokale verenigingen en de vierders). Zij
vieren het carnaval allen het liefst in hun eigen woon-/geboorteplaats.

Een gemeenschapsfeest van subgroepen
Het gemeenschapsaspect krijgt in de lokale carnavalsviering vorm op twee niveaus,
die in een directe verhouding tot elkaar staan: de totale lokale gemeenschap en de
vaste uitgaansgroep. Hoe sterk de emotionele binding met alle carnavalsvierders in
de lokale gemeenschap ook beleefd wordt, de toegang tot de feestvierende massa
wordt vaak verkregen door een vaste uitgaansgroep of een vaste (carnavals)partner.
Het carnaval presenteert zich in het vieringsgedrag van mensen dan ook als een
gemeenschapsfeest van subgroepen. In deze subgroepen ervaren de carnavalsvierders
het meest direct een onderling saamhorigheidsgevoel. De interne gemeenschapsvorming wordt gestimuleerd door de invoering en instandhouding van handelingstradities tijdens de carnavalsdagen. Uit het vragenlijstonderzoek en de daaraan gekoppelde diepte-interviews kwam naar voren, dat het vieringsgedrag zich vaak kenmerkt door jaarlijks terugkerende vaste rituelen. De herkenning van de carnavalsactiviteiten en de bekendheid met de groep mensen waarmee gevierd wordt (voor
69% van de respondenten uit het vragenlijstonderzoek is het carnaval een vriendenen familiefeest) scheppen tijdens de carnavalsviering de voorwaarde voor een reëel
beleefd groepsbesef. De vaste uitgaansgroep/-partner fungeert vervolgens als een
uitvalsbasis naar de lokale gemeenschap, dat wil zeggen alle feestvierende inwoners.
De mogelijkheid tot verruiming van het saamhorigheidsgevoel van een kleine
groep bekende medevierders naar alle carnavalsvierders van de plaatselijke gemeenschap, hangt nauw samen met de mate van integratie in de lokale gemeenschap. De
vierders uit het vragenlijstonderzoek wier vieringsgedrag gekenmerkt wordt door een
structurele (dit is jaarlijkse) deelname aan de carnavalsviering, zijn veelal roomskatholiek, in Limburg geboren en sterk (emotioneel) verbonden met hun woon-/
geboorteplaats. Gecombineerd met de (relatieve) kleinschaligheid van een dorp of
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een stadswijk draagt het carnavalsfeest voor velen het karakter van een jaarlijkse
reunie. Het dialectgebruik als voertaal tijdens de carnavalsdagen en de collectieve
aanwezigheid bij katholieke rituelen die een door allen gedeelde en vertrouwde sfeer
oproepen, versterken de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Het carnavalsfeest presenteert zich dus primair als een bevestiging van de reeds bereikte integratie
in een lokale samenleving. Het is een feest van `insiders'. Maar dit betekent geenszins, dat de lokale carnavalsviering niet toegankelijk is voor `nieuwkomers', `buitenstaanders' of niet-katholieke inwoners van een dorp of stad. Zij kunnen toegang
krijgen tot de viering door opname in een vaste uitgaansgroep, het meest concrete
niveau waarop de gemeenschapszin vorm krijgt. Het lidmaatschap van een carnavalsvereniging kan zo'n functie vervullen. De bestuursleden van de elf afdelingen van de
CV Woeësj-joepe in Simpelveld kunnen hiertoe als voorbeeld dienen. Het gegeven
dat een meerderheid van de Woeësj-joepe-bestuursleden (64,5%) niet in het dorp
geboren is, is niet van invloed op de mate waarin zij zich verbonden voelen met hun
huidige woonplaats: 93,8% spreekt van een sterke betrokkenheid bij Simpelveld. Op
deze wijze kan het carnaval dus ook de integratie van `outsiders' in de lokale gemeenschap bevorderen.
In het georganiseerde carnaval op lokaal niveau spelen de carnavalsverenigingen
een stimulerende rol bij het streven naar algemene deelname aan de carnavalsviering.
Deze algemene deelname weerspiegelt zich weliswaar niet in de samenstelling van de
besturen van de verenigingen, waar met name de leeftijdsgroep jonger dan 40 jaar en
vrouwen ondervertegenwoordigd of zelfs afwezig zijn, maar wel in de groep die de
organisatoren willen bereiken. Dit zijn alle inwoners van het dorp of het stadsdeel
waar de vereniging actief is, dat wil zeggen alle potentiële vierders in het `narrenrijk'.
In carnavalsmotto's, lijfspreuken van Prinsen en lokale carnavalsliedjes wordt daar
uitdrukking aan gegeven. Het geëigende middel tot de bundeling van carnavalsvierders
is de organisatie van carnavalsevenementen.

Carnavalsrituelen
De carnavalsvierders creëren hun eigen handelingstradities. Hierdoor heeft de jaarlijkse viering voor hen een ritueel verloop. De carnavalsverenigingen spelen op dit
terrein een rol als intermediair tussen de vele carnavalsvierders in het `narrenrijk'. Zij
bieden een breed scala aan festiviteiten aan, waarvan de meeste jaarlijks terugkerende, dus voor de vierders bekende, evenementen zijn. Door de bekendheid met het
protocol weten de lokale carnavalsvierders zich opgenomen in de feestvierende massa,
in de groep van `insiders'. Alle evenementen vinden plaats in het zogenaamde actieve
carnavalsseizoen, dat loopt van elf november tot aswoensdag. In de maanden voorafgaand aan de carnavalsdagen zelf (het voorseizoen) vinden de vele evenementen
plaats die de vierders voorbereiden op de vestiging van het `narrenrijk'. De carnavalswereld wordt in het voorseizoen ingericht. Een `volkslied' wordt gekozen, een Prins
geproclameerd en openbare zittingen van het `narrenvolk' georganiseerd. Verdienstelijke personen worden onderscheiden. Zo wordt de binding aan het `carnavalsrijk'

Slotbeschouwing

361

gestimuleerd. Tijdens het ritueel van de sleuteloverdracht op carnavalszaterdag of zondag wordt dan het `narrenrijk' voor de komende carnavalsdagen gevestigd. De
`onderdanen' van het `rijk' vieren deze dagen feest, nemen actief dan wel als toeschouwer deel aan de praalstoet die door de straten trekt en nemen eerst op carnavalsdinsdag collectief afscheid van de carnavalswereld.
Het meest op de voorgrond tredende kenmerk in het rituele verloop is het spelelement. In Roermond spreekt men expliciet van het `vastenavondsspel'. De georganiseerde carnavalswereld is een `gespeelde wereld' met veel show en protocol, die
vorm krijgt in een alternatieve `staatsinrichting' met eigen gedragsregels en waarden.
Door de handelingstradities wordt de gemeenschapszin geïnstitutionaliseerd via de
regels van het carnavalsspel. Iedereen weet wat er gaat gebeuren. Men kent de liedjes,
de handelingen en het daarbij behorende gedrag. Zelfs de ritueel opgeroepen emoties
liggen vast, zoals duidelijk blijkt uit het collectieve afscheid nemen van de carnavalswereld op carnavalsdinsdag. De hoofdrolspelers in het geritualiseerde carnavalsspel
van de verenigingen zijn mannen, die de rollen vertolken van Vorst, Prins, Raadsleden en nar. Hoe beter men zich inleeft in zijn rol hoe emotioneler is de beleving van
het spel.
Een tweede kenmerk in de rituelen is de mannelijke dominantie. Vanuit de
invalshoek van het gender-aspect kan de geïnstitutionaliseerde carnavalswereld getypeerd worden als behoudend. Daar waar sprake is van een rituele omkering of
ontkenning van bestaande sekseverhoudingen, functioneren deze mechanismen eerder als een bevestiging van wat ze op dat moment ontkennen. Dit komt duidelijk
naar voren in het bestaan van de Dames-elvenraad met een Prinses in Simpelveld.
Hun functies hebben geen status in de `officiële' carnavalswereld. Zo krijgt de Prinses nooit de sleutel van het dorp en zitten de vrouwelijke Raadsleden nooit bij hun
mannelijke collega's op het podium tijdens zittingen. Zij hebben alleen een functie
op hun eigen zitting. Door dit soort beperkingen werkt het bestaan van een vrouwelijke Raad van Elf en een Prinses eerder bevestigend voor de mannelijke dominantie
in de vereniging en in de rituelen dan ontkennend. Hetzelfde geldt voor de Auwwieververeniging in Simpelveld die de rituele rebellie van het `de waarheid zeggen' niet in
haar carnavalsspel heeft opgenomen. De rolomkering van vrouwen en mannen wordt
ook niet nagestreefd. De vrouwen van de Elvenraad en de Auwwieververeniging
hebben een andere behoefte: zij willen een vertrouwde feest-omgeving creëren waarin
ze plezier en gezelligheid vinden met elkaar. Zij functioneren in de periferie van de
`officiële' carnavalswereld.
In het Woeësj-joepe-rijk in Simpelveld werken in de rituelen de gespeelde wereld
en de wereld van alledag zichtbaar op elkaar in. Het carnavalsspel ligt in de dorpskern in het verlengde van de lokaal ervaren gemeenschapszin. Familie- en dorpsstructuren worden niet doorbroken maar juist geïntegreerd in het `narrenrijk'. Voorop
staat de deelname van alle dorpsbewoners als clowns in het `narrenrijk'. In de binnenstad van Roermond daarentegen benadrukt de VV D'n Uul dat het carnavalsspel
zo veel mogelijk volgens een vaststaand protocol gespeeld moet worden. Het traditiemotief weegt zwaarder dan de aanpassing van rituelen aan veranderde structuren in
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de stad. De scheiding tussen het carnavalsspel en verhoudingen in het dagelijks leven
wordt nadrukkelijk verwoord. In het geritualiseerde vastenavondsspel staat de hiërarchische inrichting van het `narrenrijk' rondom de Prins centraal.
In Simpelveld en Roermond bereiken de carnavalsverenigingen in het voorseizoen
een aanzienlijke groep vierders (47% van de vragenlijstrespondenten). Het zijn met
name de georganiseerde vierders die vanaf elf november deelnemen aan de carnavalsactiviteiten (68%). Zij vormen de grootste groep tijdens de georganiseerde evenementen als zittingen, bals en de sleuteloverdracht. Maar het feit dat een meerderheid
van de ongeorganiseerde vierders (57%) deze evenementen ook bezoekt, getuigt
ervan dat carnavalsverenigingen ook buiten het verenigingsverband een aanzienlijk
aantal vierders bereiken. Een meerderheid van 53% beperkt zich tot de viering
tijdens de carnavalsdagen. Naast een verschil tussen de georganiseerde en de ongeorganiseerde vierders is er ook een verschil geconstateerd tussen mannen en vrouwen
en tussen vierders in Simpelveld en Roermond bij de evenementen die hen het meest
aanspreken. Mannen worden meer dan vrouwen aangesproken door kroegentochten.
Vrouwen blijven graag de hele avond op één plaats. In zowel Simpelveld en Roermond wordt het `van kroegje naar kroegje trekken' het meest gewaardeerd. Maar in
Roermond is de score op deze activiteit hoger (47% tegenover 36% in Simpelveld).
Alle andere rubrieken scoren bij de Roermond-respondenten lager dan 10%. De
kroegentocht is de enige carnavalsactiviteit, die niet gebonden is aan afspraken of
organisatie. De sociale contacten in de verschillende kroegen zijn vluchtig en het
carnavalsdecor gevarieerd. Voor een grotere groep Roermondse vierders en mannen
sluiten deze karakteristieken meer aan bij hun verwachtingen van de viering. De
vierders in Simpelveld en vrouwelijke vierders richten zich in groteren getale op de
opbouw van een feestsfeer op één lokatie met de daar aanwezige mensen.
Beleving en betekenis
Een laatste terrein waarop ik de zinduiding van het carnaval dooi carnavalisten
onderzocht heb, is dat van de `directe' belevingswereld. Zoals reeds eerder vermeld
krijgt de gemeenschapszin voor alle drie de onderscheiden groepen carnavalisten (de
`carnavalsideologen', de lokale organisatoren en de vierders) bij de emotionele beleving van het feest primair betekenis op lokaal niveau. Onderzoeken we de verhouding tussen de directe beleving van het feest en de formeel verwoorde motieven voor
deelname aan het carnaval, dan treden evenwel verschillen aan het licht.

Motieven voor deelname
In de georganiseerde carnavalswereld wordt de motivatie voor de inzet ten behoeve
van het carnaval vaak verwoord in termen van `maatschappelijke dienstverlening'.
`Carnavalsideologen' leggen in hun werkzaamheden primair het accent op de
indienststelling van het behoud van een onderdeel van de volkscultuur. Lokale carnavalsorganisatoren benadrukken in eerste instantie, dat zij door hun activiteiten voor

Slotbeschouwing

363

de feestvierders mogelijkheden creëren om een aantal plezierige dagen te beleven,
waarin deze hun creativiteit kunnen uitleven en zich kunnen ontspannen in een
herkenbare en vertrouwde omgeving. In het informele (carnavals)circuit ontlenen zij
macht en aanzien aan deze taakstelling, die weliswaar niet vertaald wordt in blijvende
maatschappelijke posities maar wel afstraalt op het formele circuit. Een zekere mate
van `zelfpresentatie' klinkt in de door hen verwoorde motieven door. De geïnterviewde `carnavalsideologen' vertonen de grootste discrepantie tussen de door hen
uitgedragen opvattingen over het carnaval enerzijds en hun persoonlijke beleving
anderzijds. Zij spreken over de viering in hun woon- of geboorteplaats in termen van
`spontaan vieren', `samen vieren' met vrienden en bekenden en `zich thuis voelen' in
de lokale gemeenschap. Bij diegenen, die door hun organisatorische werkzaamheden
belemmerd worden om in de lokale gemeenschap carnaval te vieren, valt een zekere
nostalgie te beluisteren naar de periode waarin dat wel nog mogelijk was. Uit het feit
dat zij aan dit `heimwee naar het verleden' geen consequenties verbinden door hun
organisatorische werkzaamheden af te breken, mag worden afgeleid, dat er toch een
bevredigend evenwicht bestaat tussen hun inspanningen en de verkregen voldoening. Omdat het carnaval als een onderdeel van de Limburgse volkscultuur wordt
geduid en zijzelf in het verlengde daarvan als dragers van een stuk cultuurgoed
worden beschouwd, kan deze groep carnavalasten hieraan een reëel ervaren maatschappelijk prestige ontlenen.
Voor de lokale carnavalsorganisatoren liggen de formeel verwoorde motieven en
de individuele beweegredenen zowel in de sfeer van organisatorische inspanningen
als in die van persoonlijke behoeften dichter bij elkaar. In beide onderzochte carnavalsverenigingen gaf meer dan driekwart van het bestuurlijke kader te kennen, dat één
van de beweegredenen voor de actieve deelname aan de organisatie van de lokale
carnavalsviering gelegen is in het feit, dat zij zelf enthousiaste vierders zijn (CV
Woeësj-joepe 78,1%; VV D'n Uul 80,6%). In de dorpskern Simpelveld, waar de
vereniging het familiaire karakter van een groepsidentiteit uitdraagt, is een tweede
door een meerderheid gedragen motief voor het actieve lidmaatschap de gezelligheid
in de vereniging, gevolgd door het plezier dat men ondervindt bij de organisatie van
evenementen (respectievelijk 71,9 en 53,1%). De leden van het algemeen bestuur
van de carnavalsvereniging van de binnenstad van Roermond, een vereniging die
zich profileert door tradities en creatieve voorstellingen met een hoog kwaliteitsniveau, voeren deze twee motieven ook op, maar in de omgekeerde volgorde (`organiseert graag evenementen' 67,7%; `zoekt gezelligheid in een vereniging' 64,5%).
Het meest naar voren geschoven persoonlijke motief om zich actief in te zetten voor
de georganiseerde carnavalsviering is bij D'n Uul de instandhouding van de carnavalstraditie. Deze toeëigening van de traditiewaarde vervult vooral een sociale functie en
wel als onderscheidingsprincipe in de lokale gemeenschap: D'n Uul is de drager van
de traditionele carnavalsviering van het vooroorlogse Roermond en behoort als zodanig de positie van stadscarnavalsvereniging in te nemen. De overige beweegredenen
verwijzen primair naar persoonlijke behoeften aan gezelligheid en ontspanning.
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De vrouwelijke bestuursleden in beide verenigingen verwoorden hun behoefte
aan gezelligheid en ontspanning het meest eenduidig door een sterke nadruk te
leggen op het bestaan van een goede sfeer en de aanwezigheid van een gezellige groep
bekende vierders. De `maatschappelijke dienstverlening' is in hun motivatie voor
deelname aan de organisatie naar de achtergrond verdwenen of zelfs afwezig. Zij
richten zich primair op het relatieniveau. De Dames-elvenraad en de Auwwieververeniging in Simpelveld illustreren dit. Niet status, prestige of de `zelfpresentatie' zijn hun
drijfveer van handelen, maar een saamhorigheidsgevoel, een onder-ons-gevoel waardoor men zich vrijer voelt om te doen wat men leuk vindt. Dit verschil tussen de
seksen verklaart ook het gebrek aan vrouwelijke ambitie om in groten getale tot de
georganiseerde carnavalswereld toe te treden. De meeste vrouwen die een bijdrage
willen leveren aan de lokale carnavalsviering, doen dit buiten de geïnstitutionaliseerde kaders. Zij richten een eigen muziekkapel op, organiseren hun eigen zittingen of
sluiten zich aan bij een groep die gezamenlijk carnaval viert.
De belevingswereld
De carnavalsvierders die zichzelf geen regulerende rol toekennen in de vigerende
denkbeelden over het feest stellen hun formele opvattingen over het carnaval in
Limburg het meest direct in dienst van hun belevingswereld. In deze belevingswereld
staat de gemeenschapsvorming voorop. Door de inpassing van het lokale carnaval in
een bredere provinciale context wordt de reikwijdte van het saamhorigheidsgevoel in
de lokale gemeenschap, en daarmee ook de meerwaarde van het feest, vergroot.
Standaardwaarden in de carnavalswereld, zoals (maatschappelijke) gelijkheid en saamhorigheid, worden op dit niveau het meest reëel ervaren door de vierders. Eerst dan
bestaat er een sociale omgeving waarin zij zich ongedwongen en zorgeloos samen met
medevierders kunnen uitleven. Hoe intensiever men carnaval viert, des te groter is de
behoefte aan een reëel ervaren gemeenschapsgevoel. Deze these wordt onderbouwd
door de in hoofdstuk 7 door middel van variantie-analyse naar voren gekomen
variabelen, die de positieve score van de twee geconstrueerde basisbelevingen `oceanisch
gevoel' en `toegang tot de ander' ondersteunen. Deze basisbelevingen refereren aan
respectievelijk een (tijdelijk) loslaten van de in het dagelijks leven ervaren persoonlijke grenzen en begrenzingen, en een ervaring van de verkleining van de sociale
afstand tot anderen. Vooral de intensiteit van het vieren bleek een positieve invloed
te hebben op de scores van deze belevingen.
`Karrenvrijheid'
De verwachtingen van de vierders ten aanzien van het carnaval kenmerken zich door
een tijdelijke opschorting van het dagelijks leven. Zij spreken van een vakantie, van
enkele zorgeloze dagen, van opheffing van de bestaande maatschappelijke conventies
en hiërarchische machtsverhoudingen; kortom, van de tijdelijke inrichting van een
alternatieve wereld: de carnavalswereld. De `heerschappij van het narrenrijk' moet
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tijdelijk zijn, met een duidelijk begin- en eindpunt. Juist het contrast met het alledaagse leven bewerkstelligt de vaak zo intensieve en emotionele beleving van het
feest. In de alternatieve inrichting van de carnavalswereld heerst een zogenaamde
`narrenvrijheid', de mogelijkheid om zich anders te gedragen dan in het alledaagse
leven. In een vergelijking tussen de vragenlijstrespondenten uit Simpelveld en Roermond is een verschillende invulling en beleving van deze `narrenvrijheid' geconstateerd. De Simpelveld-respondenten ervaren het carnaval vieren primair als een versterking van een reeds bestaand saamhorigheidsgevoel in het dorp. Het carnaval is
één van de gelegenheden waarop de inwoners van het dorp gezamenlijk feest vieren.
In de stad Roermond vervult het feest een functie in de verkleining van de in het
dagelijks leven bestaande sociale afstand. In de bisschopsstad is men meer gericht op
een tijdelijke doorbreking van bestaande sociale verhoudingen en een maatschappelijk geaccepteerd gedrag. Zo vieren de Roermond-respondenten vaker zonder hun
vaste partner carnaval (59% viert altijd met de partner carnaval tegenover 79% van
de Simpelveld-respondenten) en beleven ze het carnaval vieren meer als een vrijplaats
om zich eens helemaal los te maken van heersende maatschappelijke conventies. In
de binnenstad van Roermond wordt de `narrenvrijheid' gebruikt om in een andere
sociale omgeving eens helemaal anders te zijn.
De grenzen die door de meerderheid van de respondenten uit het vragenlijstonderzoek aan de `narrenvrijheid' worden gesteld, kunnen worden geduid als een
instrument om het (broze) saamhorigheidsgevoel veilig te stellen. De geïnterviewde
vrouwelijke respondenten, die allen wel eens met grensoverschrijdend carnavalsgedrag van medevierders geconfronteerd zijn, geven daar invulling aan door deze
ervaringen ofwel als incidenten te marginaliseren ofwel terug te voeren op de `outsiders' die niet in de lokale gemeenschap zijn opgenomen. Toch behoren de in formele
opvattingen als negatief geduide gedragingen als `veel alcohol drinken' en `op de
versiertoer gaan' voor een aantal groepen in de samenleving meer dan gemiddeld tot
hun wijze van carnaval vieren. Mogelijkerwijs is dit aantal zelfs groter dan het in deze
studie berekende percentage (respectievelijk een gemiddelde van 6 en 3 procent op
de `ja'-antwoorden), omdat onder de respondenten de leeftijdsgroep van 30-50 jaar
en de gehuwden oververtegenwoordigd zijn. Het van de ongeschreven regels afwijkende gedrag komt op de eerste plaats meer dan gemiddeld voor bij de jongeren
onder de 30 jaar, waarbij het `op de versiertoer gaan' met name onder de vierders
jonger dan 20 jaar erg in trek is. Hun vaak intensieve wijze van carnaval vieren sluit
zo bij hun uitgaansgedrag in het dagelijks leven aan. Hieruit kunnen evenwel geen
conclusies worden getrokken voor de toekomstige ontwikkeling van het carnaval.
Het is immers onduidelijk hoe deze groep vierders op oudere leeftijd, wellicht samenwonend of gehuwd, invulling zal geven aan het feest. Hun scores op `in een
alcoholroes leven' en `op de versiertoer gaan' betreffen een kleine minderheid.
De opleiding speelt een grotere rol bij de overschrijding van de grenzen van de
`narrenvrijheid'. De laagst en de hoogst opgeleide respondenten uit het vragenlijstonderzoek wijken het meest af van de gemiddelde scores op de factor `de beest
uithangen'. Onder de laagst geschoolden bevinden zich verhoudingsgewijs minder
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mensen die de gepresenteerde waarden uit de bewuste carnavalsbetogen hebben
geïnternaliseerd en de gewenste grenzen aan hun beleving stellen. Dit kan betekenen,
dat zij tijdens het carnaval inderdaad meer dan gemiddeld in een alcoholroes leven
en op de versiertoer gaan, maar ook, dat zij wellicht minder schroom hebben om te
erkennen dat dit gedrag onderdeel van hun viering uitmaakt. Een plausibele verklaring voor het carnavalsgedrag van de universitair geschoolden is, dat zij zich het
minst wensen te conformeren aan bestaande gedragsregels en zo ongebonden mogelijk carnaval willen vieren. Een bevestiging voor deze these zou kunnen zijn, dat deze
groep ver onder het gemiddelde zit in de score op `deelname aan georganiseerde
evenementen'. Ook hier zal vervolgonderzoek meer inzicht moeten scheppen.
Een laatste groep die oververtegenwoordigd is in de bevestigende scores op de
items `in een alcoholroes leven' en `op de versiertoer gaan' wordt gevormd door
vierders zonder partner: de alleenstaanden en de weduwen/naars. Bij deze groep kan
een mogelijke verklaring voor hun gedrag evenwel juist in het verlengde van de
behoefte aan gemeenschapsvorming liggen. Het alcoholgebruik is dan een drempelverlagend middel voor de toegang tot de medevierders. De geïnterviewde respondent
Huub Knops is daar een voorbeeld van. En de behoefte aan de opheffing van het
alleenzijn in het dagelijks leven kan tijdens de carnavalsdagen wellicht makkelijker
worden bevredigd door het aanknopen van contacten met één medevierder/ster dan
door een poging tot opname in de relatief anonieme massa feestvierders. Hoe het
ook zij, het negatieve stereotype van het carnaval als het feest van drank en seks, hier
aangeduid als `de beest uithangen', wordt door de meeste vierders niet herkend als
een onderdeel van hun beleving van het feest.
De verhouding tussen het carnaval en het dagelijks leven
De onderzoeksresultaten van deze studie naar de functie van het na000rlogse carnaval voor de carnavalisten in Limburg convergeren alle naar één centraal item:
gemeenschapsvorming. Het carnaval vervult een functie in de tijdelijke creatie van
een eenheid op verschillende niveaus: een eenheid van Limburg onder de narrenkap,
de eenheid in een dorp of stadswijk en de eenheid op de lokatie waar het carnaval
gevierd wordt (een zaal, een kroeg, op straat). Deze geconstrueerde eenheid contrasteert met de feitelijke situatie, zoals die ontwikkeld is onder invloed van sociaaleconomische en culturele processen in de samenleving. Zo vindt de accentuering van
een Limburgse eenheid, met in haar kielzog de profilering van een Limburgse identiteit, plaats tegen de achtergrond van een grote regionale en lokale verscheidenheid
enerzijds en een nationaliseringsproces anderzijds. De hantering van begrippen als
`Limburgse identiteit', `volkskarakter' en `cultureel erfgoed' vertoont romantische en
a-historische trekken. Het doel is om via een onveranderlijk geachte `volkscultuur' de
grenzen van het `Limburgs eigene' af te bakenen tegenover `buitenstaanders'. De
herwaardering voor tradities en rituelen verschaft een gevoel van ergens bij te horen.
Hetzelfde geldt voor de eenheid van de lokale gemeenschap, die onder meer tot
uitdrukking wordt gebracht in een emotioneel beleefd lokaal chauvinisme en de
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conservering van het plaatselijke dialect. Deze eenheid conflicteert met het naoorlogse proces van schaalvergroting en groeiende mobiliteit. Door de vestiging van
nieuwkomers in dorpen en stadswijken worden bestaande relatief homogene gemeenschappen opengebroken. Het carnaval vervult een functie in ofwel de profilering van bereikte integratie in de gemeenschap ofwel de opname van `buitenstaanders' in de lokale gemeenschap.'
Ook de beleving van het gemeenschapsgevoel op de plaats van viering is tegengesteld aan het dagelijks leven waarin de sociale hiërarchie en de individualisering in de
burgersamenleving doorwerken. Aan deze contrasterende werking van de vormgegeven carnavalswereld ontleent het carnaval een groot deel van zijn meerwaarde in
de `directe' en `reflexieve' belevingswereld van de vierders. Door de tijdelijke
opschorting van voortgaande maatschappelijke processen en vaststaande elementen
uit het dagelijks leven wordt het `narrenrijk' ervaren als een vrijplaats waarop éénmaal per jaar een gekoesterd ideeëngoed, een geliefd (vierings)gedrag en naar de
achtergrond verdwenen behoeften kunnen worden geventileerd. De filosoof O.
Marquard spreekt in dit verband van een `Moratorium des Alltags', waarin juist het
bestaan van een contrasterend dagelijks leven het voortbestaan van een feest garandeert.' De beperking van de tijdsduur van de vrijplaats die het carnaval is, verhoogt
de intensiteit en de emotionele beleving van het feest. De betekenis van het carnaval
is dan ook gelegen in deze tijdelijke opschorting van het dagelijks leven.
In een eerste en voorlopige confrontatie met het `communitas'-begrip van de'
sociaal-antropoloog V. Turner' kunnen enkele raakvlakken met de basisbelevingen
`oceanisch gevoel' en `toegang tot de ander' worden aangegeven. De overeenkomstige constatering van een tijdelijke breuk met het alledaagse leven, door Turner
aangeduid als liminaliteit', springt het meest in het oog. De begrippen `oceanisch
gevoel' en `communitas' zijn echter niet zonder meer uitwisselbaar. `Communitas'
verwijst naar een toestand waarin mensen hun sociale omgeving tijdelijk ervaren als
een homogene, egalitaire gemeenschap waarbinnen ze op een directe, niet-gestructureerde wijze met elkaar omgaan. Het betreft hier primair een doorbreking van bestaande sociale verhoudingen en maatschappelijke conventies. Het zogenoemde
`oceanische gevoel' heeft niet alleen betrekking op de relatie met de andere vierders
maar ook op de vervaging van de ego-grenzen. Hier treedt wetenschappelijk grensverkeer met een andere discipline op de voorgrond: de psychologie. De basisbeleving
`toegang tot de ander' doet nog het meest denken aan het `communitas'-concept.
Maar ook hier is de nodige voorzichtigheid geboden. De items waaruit de basisbelevingen zijn opgebouwd, zijn namelijk nog zo exploratief (wat onder meer bleek uit het
feit dat enkele items hoog laadden op meer dan één factor), dat het prematuur is om
te stellen dat hier sprake is van Turners `communitas'. Eerst als de huidige items in
een vervolgonderzoek met nieuwe onderbouwd zijn en de begrippen `oceanisch
gevoel' en `toegang tot de ander' meer uitgekristalliseerd zijn, kan een verdergaande
toetsing aan het gangbare `communetas'-concept plaatsvinden.
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De toekomst van het carnaval
Op basis van de onderzoeksresultaten uit de vragenlijst kan met de nodige voorzichtigheid een viertal ontwikkelingen in het huidige carnaval in Simpelveld en Roermond worden geformuleerd. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze een
meer algemene geldigheid hebben. De eerste ontwikkeling betreft de afnemende
intensiteit van het carnaval vieren. 46% van de vragenlijstrespondenten geeft aan
minder te vieren dan vroeger tegenover 24% die meer viert. Voor deze verminderde
participatie worden vooral praktische redenen aangevoerd, waarbij de hogere leeftijd
en de gebondenheid aan het gezin (met name jonge kinderen) een grote plaats
innemen (respectievelijk 31% en 19%). Hier kan het feit, dat in de respondentengroep de mensen van middelbare leeftijd (tussen de 30 en 50 jaar) en de gehuwden
oververtegenwoordigd zijn, een ietwat vertekend beeld geven. De vierders onder de
16 jaar vallen buiten het onderzoek en de groep van 16-19 jaar is ondervertegenwoordigd. De veronderstelling dat het met betrekking tot de verminderde
participatie om een ietwat vertekend beeld gaat, wordt ondersteund door het profiel
van de intensieve carnavalsvierder. De jongeren onder de 30 jaar vieren in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen het intensiefst carnaval.
Wat de jongeren betreft wordt in enkele interviews met carnavalsorganisatoren
het beeld geschapen van een leeftijdsgroep, die in toenemende mate van de georganiseerde carnavalsviering afhaakt. Dit beeld lijkt te worden ondersteund door een
tweetal onderzoeksgegevens betreffende respectievelijk het aandeel van jongeren in
de groep georganiseerde vierders en hun participatie in de bestuurlijke kaders van de
twee onderzochte carnavalsverenigingen. Zo is de leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar,
die als lid van een carnavalsvereniging het feest viert, ondervertegenwoordigd in een
vergelijking met de totaalscore. Dit geldt met name voor de leeftijdsgroep tussen de
20 en 30 jaar, waar de grootste ondervertegenwoordiging geconstateerd is (16%
tegenover een totaalscore van 22%). En de overgrote meerderheid van bestuursleden
van de CV Woeësj-joepe en de VV D'n Uul bevindt zich in de leeftijdscategorie van
40 jaar en ouder (respectievelijk 71,9 en 90,2%). De toekomst van het georganiseerde carnaval kan zodoende bedreigd worden door de optredende vergrijzing (jongeren zijn dan moeilijker te bereiken) en door een afnemende invloed van de regulerende rol van carnavalsverenigingen op `gepast' vieringsgedrag. Deze in de georganiseerde carnavalswereld vaker geuite zorg over de toekomst kan aan de hand van
gegevens uit deze studie gerelativeerd worden. Jongeren in de leeftijdsgroep van 2029 jaar blijken wel degelijk meer dan gemiddeld deel te nemen aan georganiseerde
evenementen. En in een vergelijking met de laagst en hoogst opgeleide vierders en de
vierders zonder partner scoren de jongeren het laagst op de items behorende bij de
factor `de bèest uithangen'. Het vieringsgedrag van jongeren onder de 20 jaar, waarin
het `op de versiertoer gaan' een grote plaats inneemt, is bij de vierders tussen de 20 en
30 jaar gereduceerd van 15 naar 4% (gemiddelde score 3%). De opleiding en de
burgerlijke staat lijken meer in het geding te zijn dan de leeftijd. Een deel van de
huidige jongeren lijkt voorbestemd voor de groep van gehuwde georganiseerde vierders
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met een middelbare opleiding die de negatieve duiding van gedragingen als `veel
alcohol drinken' en `op de versiertoer gaan' volledig onderschrijft. Over 20 jaar zal
deze hypothese getoetst kunnen worden in een vervolgonderzoek.
Een derde ontwikkeling relativeert uitspraken over de `verhollandsing' van het
Limburgse carnaval. Rond 1970 stond in de media de als negatief geduide invloed
van de commercialisering en de schaalvergroting op de ontwikkeling van het Limburgse
carnaval al in het brandpunt van de belangstelling. Het begrip `verhollandsing', een
verwijzing naar de vermeende plaats van herkomst van deze negatieve tendenzen,
werd in dezen regelmatig als overkoepelend begrip gebruikt. De uitspraak, dat het
carnaval mede onder invloed van de aanwezigheid van `Hollandse' carnavalstoeristen
en de verspreiding van het feest over heel Nederland `verhollandst' is, heeft onder de
respondenten echter een klein draagvlak. Een minderheid van 11% van de vragenlijstrespondenten die aangeven minder carnaval te vieren dan in het verleden, verwijst
naar een negatieve ontwikkeling van het carnavalsfeest als oorzaak van de verminderde participatie. Deze negatieve ontwikkeling verwoorden zij in termen van
commercialisering, toenemend consumptief gedrag en alcoholgebruik, en toename
van de deelname van mensen van `buitenaf'. Met name degenen die meer afstand van
het feest hebben genomen, stemmen in met de uitspraak over de `verhollandsing' van
het feest. Gecombineerd met de uiterst hoge instemming van de respondenten met
de opvatting dat het carnaval een Limburgs feest is, mag warden afgeleid dat een
grote meerderheid van de carnavalsvierders in Simpelveld en Roermond een mogelijke `Hollandse' invloed op hun huidige viering niet herkennen.
Een laatste ontwikkeling binnen het carnaval tendeert naar een verschuiving van
het Limburgse karakter van het feest naar een algemeen gevierd feest onder de
jongere vierders. Zij duiden het minder als een katholiek-zuidelijk feest. Voor deze
groep sluiten de basisbelevingen `oceanisch gevoel' en `toegang tot de ander' wel
meer dan gemiddeld aan bij hun feestbeleving. Dit zou kunnen wijzen op een
veranderende profilering van het carnaval: van een katholiek-zuidelijk cultuurgoed
wordt het een nog steeds op lokaal niveau gevierd feest waarin de lokale gebondenheid
aan de plaats van viering, de aldaar bestaande gebruiken en de bekende groep van
medevierders voorop staan. De behoefte aan de schepping van een vrijplaats om zich
tijdelijk eens binnen een minimum aan regels helemaal uit te leven, staat dan centraal. De specifieke waarde van het feest in een katholiek-zuidelijke culturele context
is naar de achtergrond verdrongen. Het carnaval is dan een volledig geseculariseerd
feest, dat door Limburgers wordt gevierd op de plaats waar zij het meest thuis zijn:
hun woon- of geboorteplaats.
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Noten

Hoofdstuk 1
1 Op basis van gegevens uit een vragenlijstonderzoek van het P.J. Meertens-Instituut te
Amsterdam uit 1977 en 1978 is een verspreidingskaart van het georganiseerde carnaval in
Nederland getekend aan de hand van de oprichtingsjaren van carnavalsverenigingen.
Hieruit blijkt dat de verspreiding heeft plaatsgevonden van het zuiden naar het noorden
van Nederland en van het oosten naar het westen. De volkskundige J. Heisloot, werkzaam op het P.J. Meertens-Instituut, gebruikte deze vragenlijstgegevens in een artikel uit
1981. Zie: J. Heisloot 1981, 28.
2 H. Knippenberg, B. de Pater 1988, 202.
3 J. Boissevain 1983, 9-14; Idem 1991, 1-14; Idem (ed.) 1992. De historicus E. Hobsbawm
introduceerde in dit verband de term 'invention of tradition'. De term 'invention of
tradition' kan ofwel verwijzen naar innovaties van tradities in een nieuwe cultureelhistorische context en met een nieuwe functie ofwel verwijzen naar nieuwe rituelen
waarbij een relatie met het verleden wordt gelegd. Zie: E. Hobsbawm, T. Ranger (ed.)
1983, 1-14.
4 Zie onder andere: J. Helsloot 1981, 46; A. Zijderveld 1981, 23-25; A. Koster, Y. Kuiper,
J. Verrips (ed.) 1983; J. Boissevain (ed.) 1991; J. Boissevain (ed.) 1992.
5 V. Turner 1974; N.Z. Davis 1975; P. Burke 1978; V. Turner, E. Turner 1978; B.
Scribner 1978, 303-329; F.E. Manning 1983, 3-30.
6 Een mooi voorbeeld van zo'n studie is Le carnaval de Romans van E.le Roy Ladurie uit
1979.
7 Zie voor een schets van de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de Nederlandse
volkskunde: P. Post, Volkskunde in den Niederlanden.' 1991, 257-272; P. Post 1993; J.
Voskuil 1984, 50-63; W. Frijhoff 1988, 45-54.
8 Eenzelfde optie voor een carnavalsonderzoek is genomen door H. Schwedt, die in het hier
volgende nog genoemd zal worden. Zie onder meer noot 15.
9 Zie: V. Turner 1974; V. Turner, E. Turner 1978; O. Marquard 1988, 413-420. Deze
opzet sluit aan bij recente geluiden binnen de antropologie die een voorkeur uitspreken
voor het verrichten van kleinere empirische studies, die vervolgens aan gangbare theorieën kunnen worden getoetst. Met name binnen de religieuze en symbolische antropologie is het gedachtengoed van Turner de laatste jaren nogal eens onderwerp van kritiek. Zo
wordt zijn theoretische model, waarin de begrippen structuur, anti-structuur en communitas centraal staan, bijvoorbeeld in het bedevaartonderzoek op grond van empirische
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studies als te beperkt ervaren. Met name de groepsbeleving, die in zijn theorie een
belangrijke plaats inneemt, blijkt minder dominant. De praktijk is complexer. Voor mijn
onderzoek heeft Turner evenwel een attenderende waarde gehad. Zie voor een indruk van
respectievelijk de recente ontwikkelingen in de antropologie en enkele standpunten in het
debat rondom Turners gedachtengoed: S. Lavie, K. Narayan, R. Rosaldo (ed.) 1993; J.
van Herwaarden 1980, 247-254; J. Eade, M.J. Sallnow (ed.) 1991; A. Morinis (ed.)
1992, 1-28. Zie bijvoorbeeld voor een recente inventarisatie van kritische benaderingen
van Turners gedachtengoed in het kader van het bedevaartonderzoek, met literatuurverwijzingen: P.J. Margry, P. Post 1994, 19-59, met name 22-24.
10 Zie voor enkele studies: Tiibinger Arbeitskreis fiir Fastnachtsforschung, deel 6, Fasnacht
(Magstadt 1964); deel 11, Der Niirnberger Schembartlauf (Magstadt 1965); deel 12,
Dórfliche Fasnacht zwischen Neckar und Bodensee (Magstadt 1966); deel 18, Masken
zwischen Ernst und Spiel (Magstadt 1967); deel 51, Narrenfreiheit (Magstadt 1980).
11 Tot in de jaren zestig nemen onderzoeken naar de oorsprong van het carnaval een grote
plaats in het carnavalsonderzoek in Duitsland in. Dergelijke studies sluiten nauw aan bij
de toenmalige uitgangspunten van volkskundig onderzoek, waarin de begrippen continuïteit en traditie centraal stonden. Mede onder invloed van discussies binnen de volkskunde over een herdefiniëring van het vak verschuift in de jaren zeventig de belangstelling
voor de herkomst van carnavalsgebruiken in het carnavalsonderzoek naar de functie van
het feest in zijn historische (sociaal-economische en politieke) context. Voor een beknopt
overzicht van verklaringsmodellen met betrekking tot het carnaval in het verleden, zie
onder andere: G. Diirkop 1977, 5-15; W. Mezger 1991, 9-12.
12 Zie bijvoorbeeld: N. Humburg 1976, 8-10; H. Schwedt 1978, 23-29; K. Kostlin 1978,
1-22; H. Moser, 'Von' Folklorismus in unserer Zeit' 1985 (oorspronkelijke uitgave 1962),
336-358.
13 Deze discussie is onder meer gevoerd in het Jahrbuch fiir Volkskunde 5 (1982) en 6 (1983)
en in het Zeitschrift fair Volkskunde 80 (1984).
14 D.R. Moser 1986, onder andere 39-44.
15 Zie onder andere H. Moser 1982, 9-50; Idem, `Stadtische Fasnacht des Mittelalters'
1985, 98-140.
16 De inhoudsopgave van het boek Analyse eines Stadsfestes. Die Mainzer Fastnacht getuigt
hiervan. Naast historische, economische en politieke aspecten wordt in twee artikelen het
profiel van de carnavalsvierder en van de niet-vierder in kaart gebracht. Ook wordt
aandacht besteed aan de relatie tussen de vermomming en creativiteit tijdens het carnaval
alsook aan de rol van de massamedia in het carnaval. Zie: H. Schwedt (ed.) 1977.
17 H. Friess-Reimann 1978; F.J. Grosshennrich 1980; B. Stahl 1981.
18 Twee voorbeelden van studies waarin het carnaval in een breder feestonderzoek is ingebed
zijn: B. Oeschger 1981; D.R. Moser 1993. De volkskundige H. Gerndt schetste drie
niveaus waarop de `feestcultuur' als onderzoeksterrein geanalyseerd zou kunnen worden.
Deze drie niveaus geven in combinatie een beeld van feesten in hun meest algemene
betekenis. Op het eerste niveau werken plaatsgebonden, tijdsgebonden en maatschappelijke aspecten op elkaar in. Gerndt spreekt van `Die Dimensionen der Festkultur'
(Ausprdgung). Het tweede niveau betreft het spanningsveld tussen (waarden en motieven
van) organisatoren en vierders (`Bewertung'). Op het derde niveau wordt de functie van
het feest op verschillende niveaus centraal gesteld (`Bedeutung'). Zie: H. Gerndt 1986;
Idem 1991, 7-25.
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19 Zie onder meer: A. Liidtke (ed.) 1989; R.W. Brednich (ed.) 1988; P. Hugger (ed.) 1987.

Zie ook het door auteurs van verschillende nationaliteiten geschreven boek De Europese
volkscultuur. De wording van Europa (Hilversum/Weert 1992).
20 Een analyse van de oorzaken van deze gesignaleerde achterstand ligt buiten de context van
dit onderzoek. Hier zij slechts gewezen op de mogelijke invloed van de slechts zeer
bescheiden academische verankering van de Volkskunde als afzonderlijke wetenschappelijke discipline in Nederland en de prioriteiten die de Afdeling Volkskunde van het P.J.
Meertens-Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam in het verleden gesteld heeft ten aanzien van de keuzes voor onderzoeksthema's. Zie voor een overzicht van de institutionele ontwikkeling van de volkskunde als
afzonderlijke discipline: J.J. Voskuil 1984, 50-63; P. Post 1993, 16-18.
21 Populair-wetenschappelijke studies, waarin het feest benaderd wordt als een relictenstudie waarin de continuïteitsthese een vooraanstaande rol speelt, worden hier buiten
beschouwing gelaten. Zie voor dergelijke studies: D.J. van der Ven 1950 2; G. van Hoorn
1957; A.P. van Gilst 1974; Th. Fransen, Carnaval ontmaskerd? 1981; Th. Fransen, G.
Gommans 1984.
22 Fransen gaat in de paragraaf `Huidige gronden en functies van het Carnaval' in op de
functie van het feest als `Ventil der Seele' en als `sociale veiligheidsklep'. Zie: Th. Fransen
1960, 7-19. Opvallend is dat Fransen in zijn populaire carnavalswerken uit de jaren
tachtig (zie de vorige voetnoot) weer teruggrijpt op de continuïteitsthese.
23 Zie onder meer: Th. Fransen 1971, 171-185; Idem, `Carnaval bezien door een sociaalwetenschappelijke bril' 1981, 66-83; H. Pleij 1979; J.L. de Jager 1981; J. Helsloot 1981,
27-55; A. Zijderveld 1981, 20-26.
24 Zie onder meer: H. Werdmolder 1979, 1-20; H. Rozema, `Kan een goed katholiek
carnaval vieren?' 1983, 137-159; Idem, `Veredeling en vreemdeling' 1983, 176-199. In
het bredere verband van feesten spreekt J. Boissevain van een strijd in een `politieke
arena', waarin de inzet vaak is: de controle over de vorm en inhoud van een feest. Hij stelt
dat feesten een belangrijk element vormen in de plaatselijke politiek, waarmee de reputatie van zowel de gemeenschap als de organisatoren gemoeid is. Zie: J. Boissevain 1991, 910.
25 Th. Fransen 1978, 149-175.
26 K. Zegers 1986; M. Verpalen 1992.
27 De achterliggende gedachte voor de verschuiving van de carnavalsdagen op Malta was van
commerciële aard: in de maand mei kon men rekenen op meer toeristen en beter weer.
Zie: A. Koster 1983, 43. Zie voor verdere literatuur over de verschillende tijdstippen van
de viering: R.B. Christ, E.A. Meier 1968; Th. Fransen, G. Gommans 1984, 35, 60, 61.
Het bestaan van het zogenaamde zomercarnaval in plaatsen als Rotterdam is hier buiten
beschouwing gelaten, omdat het hier het Caribische en Antilliaanse carnaval betreft.
28 Zie voor een overzicht van de geschiedenis van Limburg vanaf de zeventiende eeuw: W.
Jappe Alberts 1974. Zie verder: H.G.M. Derks (ed.) 1966; J. Soeters, H. Spoormans, R.
Welten (ed.) 1990.
29 Zie: `II De volkscultuur in Limburg', in: Deelnota Volkscultuur en volkskunde van Cultuurnota CRL 1976-1977 (Maastricht 1976), 5-6.
30 R. Muchembled 1978. Tien jaar later kwam hij enigszins terug op zijn eerdere uitgangspunten. Zie: R. Muchembled 1988; P. Burke 1978; I. Cieraad 1988, waarin ook een
uitvoerige literatuuropgave, en de kritische bespreking van dit boek door H. Roodenburg
in: Volkskundig Bulletin 17,1 (1991) 65-67; W. Frijhoff 1992, 25-31.
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Het is überhaupt de vraag of deze voor de vroegmoderne periode ontwikkelde begrippen
zomaar naar de twintigste eeuw kunnen worden geplaatst.
Deze begrippen verwijzen naar een overdracht van cultuurvormen van de ene groep op
een andere, waarbij in de receptie door de `ontvangende' groep de zingeving wordt
ingepast in het eigen betekenispatroon. Zie: W. Frijhoff 1992, 26-27; Idem 1984, 28-33;
R. Chartier 1988.
A. Liidtke 1989, 21-26.
Bij de opgave van het aantal carnavalsverenigingen gaat het om schattingen. Bij de Kamer
van Koophandel staan in 1992 346 carnavalsverenigingen in Limburg ingeschreven.
Hiertoe behoren ook café-verenigingen, carnavalsverenigingen in tehuizen en dergelijke.
De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg schat het aantal carnavalsverenigingen
met uitsluiting van de gelegenheidsverenigingen zoals café-verenigingen op 300. Zie ook:
Th. Fransen, Carnaval ontmaskerd? 1981, 51-59.
Het verzoek om de inte rviews in het Nederlands te laten plaatsvinden was van praktische
aard. Op het P.J. Meertens-Instituut konden de inte rviews dan door een administratief
medewerkster worden uitgetypt. Opvallend was dat op momenten, waarop de
geïnterviewden hun gevoelswaarde tegenover het carnaval ter sprake brachten, zij automatisch overgingen op het dialect.
W. Mezger 1991, 11-12; Th. Fransen, Carnaval ontmaskerd? 1981, 13-14.
Het initiatief tot de oprichting van de eerste carnavalsverenigingen door de gegoede
burgerij in het Duitse Rijnland, wordt teruggevoerd op de staatkundige verhoudingen in
de eerste helft van de negentiende eeuw, waarin de gegoede burgerij geen politieke macht
had. Door de organisatie van het carnaval poogde men maatschappelijk aanzien te verwerven. Het feest zelf bood een mogelijkheid om door middel van humor kritiek te
leveren op de bestaande politieke situatie. De carnavalesk militaristische elementen in de
verschijningsvorm van het carnaval (zoals de prinsegarde met het dansmarietje en het
salueren) kunnen, in het verlengde hie rvan, beschouwd worden als een parodie op het
Pruisische leger dat na het vertrek van de Franse troepen in 1814 hun plaats innam. Zie
onder andere: J. Klersch 1961, 84-115; H. Friess-Reimann 1978, 38.
De leden van Momus bestonden voor een belangrijk deel uit de Maastrichtse middenstand: fabrikanten, kooplieden, winkeliers, café- en hotelhouders, en bierbrouwers. Deze
beroepsgroepen hadden financieel voordeel bij goed voorbereide carnavalsfestiviteiten,
die van heinde en ver publiek trokken. Daarnaast maakten ook leraren, advocaten, artsen,
en (Hollandse) ambtenaren en garnizoensofficieren deel uit van het ledenbestand. Ook
Jocus recruteerde zijn eerste leden uit de plaatselijke burgerij: kooplui, zelfstandigen,
officieren en enkele ambtenaren, waaronder de burgemeester. Zie respectievelijk: I.M.H.
Evers 1982, 13; H. Werdmolder 1979, 2.
In het boekje De Momus, het achtste deel in de serie Maastrichts Silhouet, wordt deze
invloed expliciet vermeld: "Bij haar oprichting in 1840 keek de Momus de kunst af bij de
carnavalsvereniging Florus in Aken." En Th. Fransen vermeldt op basis van verricht
onderzoek naar de geschiedenis van Jocus in Venlo, dat er persoonlijke contacten bestonden met mensen in Diilken (dat Fransen omschrijft als het Rome voor carnavalisten in
die jaren) en Koblenz (dat zich al in 1827 `Jocusstadt' noemde) vóórdat de Sociëteit Jocus
in Venlo werd opgericht. Zie: I.M.H. Evers 1982, 16; Th. Fransen, Carnaval ontmaskerd? 1981, 59-63; Th. Fransen, G. Gommans 1984, 92.
De oprichtingsjaren van de verschillende sociëteiten zijn: De Mirlitophilen 1879, De
Marotte in 1882, De Flarussen in 1884, De Pottentaote in 1886. De registratie van de

374

Noten Hoofdstuk 1

oprichtingsjaren komt (met uitzondering van de Flarussen waar ik zelf onderzoek naar
heb gedaan) uit de jubileumuitgaven van de verschillende verenigingen. Zie respectievelijk: W. Gobbels, M. Huppertz, J. Notten 1990; N.G.H.M. Eussen, J.H. Schrader 1980;
P. Smeets, F. Romans, J. Aussems e.a. 1984. Zoals in enkele jubileumboeken ook staat
vermeld, kunnen de beginjaren wellicht enkele jaren eerder of later worden geplaatst. Het
gebrek aan archiefmateriaal is hier mede debet aan. Ook sluit een officieel oprichtingsjaar
een al langer informeel bestaan van een organisatie niet uit. In dit verband is het niet
geheel duidelijk wat verstaan wordt onder het oprichtingsjaar.
41 Zie: L. Gillessen 1989, 31.
42 De invloeden van het Rijnland op de carnavalsviering in Heerlerheide komen expliciet
aan de orde in de beschrijving van de oprichting van de Bokkeriejesj in hun jubileumuitgave: "Zij (de leden van de turnvereniging, CW) waren vaak genoeg met hun handelskar en te voet over de oostelijke landsgrens getrokken om alles van een georganiseerde
carnavalsviering te weten." Zie: 8X11 joar 'De Bokkeriejesj'Héëlehei 1898-19861986.
43 Carnavalskranten waren een nieuwe vorm, waarin een stuk feestplezier tot uiting kon
worden gebracht. De ontwikkeling van deze kranten liep parallel aan die van de carnavalsorganisaties.
44 Zie voor een beknopt overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse feestcultuur
vanaf de negentiende eeuw: A.J. Dekker 1991. Het begrip `beschavingsoffensief veronderstelt een maatschappelijk invloedrijke sociale groep aan de ene kant, die haar opvattingen over beschaving uitdroeg aan een machteloze sociale groep aan de andere kant.
Tegenover dit ongenuanceerde beeld van cultuuroverdracht wordt de laatste jaren een
meer complexe benadering gesteld, waarin de heterogeniteit binnen de sociale groepen,
het bestaan van verschillende opvattingen over beschaving alsook de toeëigening ervan
door de lagere sociale groeperingen centraal staan. Voor literatuur met betrekking tot
`beschavingsoffensieven' zie onder meer: B. Kruithof 1980, 22-37; W. Frijhoff 1985, 93101; J. Helsloot 1988, 133-158; Idem 1990.
45 A. Faure 1978, 127-161.
46 J. Verstappen 1978, 84-85; zie ook: J. van Haver 1978, 44-53.
47 W. Jappe Alberts 1974, 228-229.
48 R. Dieteren 1959, 9, 54; S.Y.A. Vellenga 1975, 82; H. Knippenberg 1992, 180-181. In
Limburg daalde in de periode 1899-1947 het percentage rooms-katholieken van 98,1
naar 94,5. In de overige provincies steeg het aantal katholieken, met uitzondering van
Groningen en Utrecht, waar de daling echter kleiner was dan in Limburg (respectievelijk
van 6,5% naar 6,0%, en van 33,1% naar 31,5%), en in Friesland, waar het percentage
gelijk bleef (7,3%). Zie: H. Knippenberg 1992, 174. In de mijnstad Heerlen, het centrum van de mijnindustrie, was in 1899 12% van de inwoners buiten Limburg geboren,
in 1930 was dit percentage opgelopen tot 55%. In dezelfde periode steeg het percentage
niet-katholieken van 2,5% naar 21%. En het plaatsje Brunssum, de `parel van de mijnstreek', telde in 1909 nog alleen katholieken onder haar bevolking, twee decennia later
behoorde ruim een kwart niet meer tot deze kerk. Zie: R. Dieteren 1959, 35.
49 Zo zetten de in 1886 opgerichte Baeker Pottentaote uit Beek hun losse organisatiestructuur in 1934 om in een vereniging met een Raad van Elf. In Venlo trok in 1935 na meer
dan dertig jaar weer een optocht, georganiseerd door het Comité Carnavalsoptocht. In
Sittard zette een Carnavalscomité in het seizoen 1936/37 zijn schouders onder de organisatie van de carnavalsviering. De Vereniging Tegels Belang werd met dit doel in Tegelen
opgericht en in Roermond zag een soortgelijke vereniging het licht: de Vereniging voor
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Vreemdelingenverkeer Roermonds Belang. Kerkrade trad in 1936 toe tot de georganiseerde carnavalswereld door de oprichting van de `Kirchrpatsjer Vastelaovends Verain
Alaaf Kirchroa 1936'. Deze geenszins volledige opsomming van initiatieven in de jaren
dertig getuigt van een (hernieuwde) opkomst van de georganiseerde carnavalsviering. Zie:
Carnaval in Limburg 1951, 29-30, 43; H. Rozema, `Kan een goed katholiek carnaval
vieren?' 1983, 154; P. Smeets, F. Romans, J. Aussems e.a. 1984, 31; Th. Fransen, G.
Gommans 1984, 70; C. Wijers, Vastelaovend in Remunj: van ezel tot uil' 1991, 19-20.
Zie hiervoor de jubileumboeken van carnavalserenigingen, waarin de grote mate van
sociabiliteit naar voren komt.
In hoeverre de in positieve zin veranderende houding van Limburgse autoriteiten tegenover de carnavalsviering in de eigen gemeente beïnvloed is door een groeiende negatieve
houding tegenover de viering van het feest door Limburgers in Duitsland in de jaren van
het opkomend nazisme, is onbekend.
In hoeverre ook met betrekking tot dit initiatief sprake is van Duitse invloeden, is
vooralsnog onduidelijk. Feit is wel, dat in Duitsland op 16-1-1937 (onder druk van het
nazi-regime) de Bund Deutscher Karneval was opgericht. Deze bond werkte volgens de
richtlijnen van het Reichspropagandaministerium. De oprichting vond plaats in aansluiting op het eerste internationale carnavalscongres in München. Op dat congres, en dus
ook bij de oprichting van de BDK, waren afgevaardigden van de Sociëteit De Marotte uit
Sittard aanwezig. In december van datzelfde jaar werd het idee van een federatie van
Limburgse carnavalsverenigingen gelanceerd. De Marotte van Sittard waren hier ook
aanwezig. Zie voorts: N.G.H.M. Eussen, J.H. Schrader 1980, 101-102; H. Rozema,
`Kan een goed katholiek carnaval vieren?' 1983, 154; Th. Fransen, G. Gommans 1984,
169; B. Hamelmann 1989, 321-333.
Voor deze tweeleding is gebruik gemaakt van de geografische scheidslijnen, die de Bond
van Carnavalsverenigingen in Limburg hanteert voor zijn indeling van leden-verenigingen over drie districten in Limburg: noord, midden en zuid. Zie: Statuten van de BCL,
art. 25.1, in: Vastelaovend Same. Uitgave Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg20,1
(1992). De vastgestelde onderzoekstermijn stond geen diepte-onderzoek in drie plaatsen
toe. Omdat de verschillen tussen Limburgers onderling veelal worden herleid tot de
verschillen tussen de Zuidlimburgers en de overige bewoners van de provincie, is gekozen
voor een plaats in Zuid-Limburg en een in Midden-/Noord-Limburg.
Zie noot 7
Zie voor een bespreking van de waarde van de krant als bron: R. Schenda 1970, 156-168;
K. Beitl (ed.) 1988.
Het betreft drie mensen uit de BCL, vijf uit de NUL, vier uit de Sjtadsvastelaovesvereniging
D'n Uul, vier uit de Carnavalsverein Woeësj-joepe en de initiatiefneemster van het
Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer. Alle gesprekken zijn opgenomen op cassetteband
met uitzondering van het gesprek met Fons Neu, die als gevolg van een ziekte slechts
moeizaam en slecht verstaanbaar praatte. Van alle interviews is vervolgens een schriftelijke
weergave opgesteld, die gedeponeerd is in het archief van het P.J. Meertens-Instituut.
Het betreft de Volkskundevragenlijst `Carnaval in Limburg' van het P.J. Meertens-Instituut no. 61 (1990).
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Hoofdstuk 2
1 Zie hoofdstuk 1 voetnoot 34 en de bijbehorende passage in de tekst.
Roermond en Simpelveld zijn voorbeelden van respectievelijk de actieve deelname in en
de remmende invloed van een burgemeester op het georganiseerde carnaval. (zie Hoofdstuk 5 en 6) . Ook in andere provincies was sprake van een veranderende houding van de
lokale overheid. Zie: J. Heisloot 1981, 33.
3 Het veertigurengebed was een veertig uren durend gebed voor het uitgestelde Allerheiligste (een gesacreerde hostie in een monstrans), tijdens welke in de morgenuren een
eucharistieviering plaatsvond. Sinds de contra-reformatie is het veertigurengebed regelmatig ingesteld om te bidden voor de zondaars op aarde. Zie: Liturgisch woordenboek.
Deel 2 aflevering 9, 2772-2773. Voor het veertigurengebed tijdens de carnavalsdagen
stelde de pastoor `ploegen' samen van parochianen die elkaar afwisselden in het gebed, dat
duurde van carnavalszondag zes uur 's morgens tot dinsdagavond.
4 J. Poels 1952, 114-115.
5 H. Sanders 1958, 67-70. Zie ook: De Tijd. Dagblad voor Nederland 9-1-1959.
6 De nieuwe mijnstreek. Weekblad voor de Zuid-Limburgse mijnstreek 26-2-1954.
7 De Limburger 12-2-1983.
8 Ter illustratie: In 1968 eindigde de pastoor van Ubachsberg zijn voorwoord in het
programmaboekje van het Carnavalstreffen van de Bond van Carnavalsverenigingen in
Limburg in die gemeente als volgt: "...Moge St. Bernardus, — de patroon van onze
Ubachbergse gemeenschap — met welgevallen vanuit de hemel deze dagen kunnen volgen!
Dus: Amuseer U!!! Maakt plezier!!! Maar...amuseer u...in de Heer!!!" Zie: Programmaboekje Limburgse Carnavalstreffen van de BCL te Ubachsberg 25, 26, 27, 28 okt. 1968.
9 Zie: J. Krasenbrink, P. Souren 1985, 93; J. Perry 1991, 101; De Tijd 23-2-1963.
10 Parochieblad Mook, januari 1970; L. Hieselaar, Ex-prins Arie den Urste. Carnaval is één
groot volksfeest (knipselarchief Carnavalsmuseum).
11 Parochieblad Mook, januari 1970, 3.
12 Ibidem.
13 De Limburger 14-2-1972.
14 Voor literatuur met betrekking tot de ontzuiling van Limburg en de vernieuwingen
binnen de rooms-katholieke Kerk, zie onder meer: J.M.G. Thurlings 1971; KASKIonderzoek nr. 198, Het weekendmisbezoek in januari 1974; J. Wijnen, Th. Koopmanschap 1981; W. Goddijn 1983; E. Hermans, T. van den Hoogen (ed.) 1988; T. van den
Hoogen (ed.) 1989; H. Knippenberg 1992.
15 Carnavalskaart 1978, aanwezig op het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. Zie ook:
Th. Fransen 1981, 117.
16 Zie: H. Knippenberg 1992, 176-181, waarin het percentage rooms-katholieken per gemeente in 1849, in 1899 en in 1947. Zie ook: Atlas van Nederland blad XI-9 Kerkelijke
gezindte.
17 Respectievelijk in: De West-Limburger. Weekblad voor de Westelijke Mijnstreek 28-2-1973;
Limburg Vandaag 1973, 37-38; De Limburger 20-2-1982; kranteknipsel 14-11-1970
(knipselarchief P.J. Meertens-Instituut: PJM KA 3920.5.5); De Limburger 23-2-1973;
Dagblad voor Noord-Limburg 10-2-1972. In interviews uit de jaren zeventig met carnavalsprominenten van provinciale carnavalsorganisaties werd dit beeld bevestigd, waarin met
name de commercie als een grote boosdoener werd aangemerkt. Zie onder meer de
interviews met Jean Janssen van de SLC en Karel Muyris van de LVKA in: Veldeke.
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Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1 (1973); DankwoordJules Janssen aan de LVKA
na uitreiking Gouden Toon Hermans Legpenning 14-12-1973 (BCL-archief, dossiermap 8
nr. 183819). En Fons Neu, een van de oprichters van de Narrenuniversiteit Limburg,
beschreef in een notitie de naoorlogse industriële samenleving als " 'n monster, dat alles
tracht te verslinden waar 't materiëel gewin, waar 't geld in ziet." In de laatste jaren had dit
`monster' carnaval "als 'n niet te versmaden buit" ontdekt. (privé-archief F. Neu, map
1971).
18 Ter illustratie: `Carnaval is niet meer wat het geweest is', in: NRC-Handelsblad 11-21972; `Carnaval moet vrij van vreemde smetten blijven', in: Leeuwarder Courant 2-31973; Waar is het ware carnaval?', in: Trouw 3-3-1973.
19 Voor literatuurverwijzingen zie: J. Boissevain (ed.) 1991, 1, met literatuurverwijzingen
12-14.
20 Zie onder andere: J. Helsloot 1981, 46; A. Zijderveld 1981, 23-25; A. Koster, Y. Kuiper,
J. Verrips (ed.) 1983; J. Boissevain (ed.) 1992.
21 Zie onder andere: De West-Limburger 28-2-1973; Dagblad van Noord-Limburg 13-111973; `Minder maskers bij komend carnaval?' 17-1-1970 (knipselarchief P.J. MeertensInstituut: PJM KA 3920.5.5); P. van Kempen, `Carnaval in Limburg op de schopstoel',
in: Limburg Vandaag (1973) 37; De Limburger 23-10-1973; `Karel Muyris van de LVKA',
in: Veldeke 48,1 (1973) 14. Pierre Cnoops, een bekende Limburgse buuttereedner, stelde
in een aan hem gewijd artikel in 1970, dat het grote gevaar voor de Limburgse cultuur,
voor de buut en voor het carnaval, de commercie was. Zie: `Commercie maakt de buut
kapot' (knipselarchief P.J. Meertens-Instituut: PJM KA 3920.5.5).
22 P. van Kempen, `Carnaval in Limburg op de schopstoel', in: Limburg Vandaag (1973) 39;
De Limburger 23-2-1973; De West-Limburger 28-2-1973.
23 Limburgs Dagblad 1-3-1973.
24 De Limburger 20-2-1982.
25 Zo kreeg het overkoepelende verband van Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen kritische reacties op haar kandidaten voor de `Orde van de Gulden Humor'.
Deze in 1962 ingestelde onderscheiding voor mensen die de levensblijheid, de humor en
het carnaval bevorderen, kende onder haar Ordedragers bekende Nederlanders als Godfried
Bomans (1964), Johan Kaart (1967), Jozef Luns (1968), Willy Walden en Piet Muyselaer
(1970) en Paul van Vliet (1971). Elf jaar na de instelling van de Orde ontkende voorzitter
Jean Janssen, dat de Orde een Limburgse aangelegenheid was: "De Orde is bedoeld veur
Nederlanders die zich verdeenstelek hobbe gemaak op 't gebied van humor, laevesblieheid
en carnaval. Ze is neet allein bedoeld veur Limburgers." Zie: `Jean Janssen van de 'Federatie' ', in: Veldeke 48,1 (1973) 3
26 De Limburger 23-2-1973 en 16-1-1982.
27 Dagblad voor Noord-Limburg 10-2-1972. Zie voor de veranderde houding van spraakmakende carnavalisten tegenover de aanwezigheid van `vreemdelingen' ook: H. Rozema
1986, 23-31. Rozema stelt dat vanaf midden jaren zeventig, toen men meende dat de
plaatselijke bevolking van het carnaval begon te ve rv reemden, een omslag kwam in de
aanvankelijk positieve houding.
28 Uitspraak van Hans Wijers, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991; Zie voor
negatieve reacties op het in 1969 uitgezonden carnavalsprogramma van de KRO ook:
Dagblad van Noord-Limburg 17-1-1970.
29 Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
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30

Brief van Jules Janssen aan de voorzitter van de KRO, Geleen 30-4-1970 (BCL- archief, z.
nr. )•

31

De Limburger 1-2-1975.

32

Ibidem.

33
34

Dagblad voor Noord-Limburg 8-1-1975; Het Parool 11-1-1975; De Limburger 1-2-1975.
Limburgs Dagblad 4-2-1978.
Uitspraak van Bèr Essers, in: Interview met Bèr Essers en Hais Chambille 1990.
De Limburger 1-2-1975.
Limburgs Dagblad 19-2-1966.
E3 journaal. Weekblad voor Noord-Limburg 18-2-1971.

35
36
37
38
39
40
41

Ibidem.
W. Sangers 1981, 41.
Zie voor meer informatie over dit Gilde hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.

42

De Limburger 25-2-1987.

43

In Deel 2 en 3 van dit boek komt deze functie met betrekking tot katholieke aspecten in
de carnavalsviering aan de orde, toegespitst op lokale carnavalsorganisatoren en vierders.
Volgens de Codex Iuris Canonici uit 1983 is de homilie voorbehouden aan de priester of
diaken (Can. 767, § 1). Hierin dienen in de loop van het liturgisch jaar de geloofsmysteriën en de normen van christelijk leven vanuit de gewijde tekst uiteengezet te
worden. Leken kunnen worden toegelaten om te preken in de kerk "indien in bepaalde
omstandigheden de noodzaak hiertoe aanwezig is of indien dit in bijzondere gevallen
nuttig lijkt, volgens de voorschriften van de bisschoppenconferentie en behoudens can.
767, § 1." Zie: `Boek III - Verkondigingstaak van de Kerk. Hoofdstuk I Prediking van het
woord Gods', in: Wetboek van canoniek recht 1983, 349.
Preek gehouden door H. Wijers, in: Tekstboekje van de eucharistieviering ter gelegenheid

44

45

van het 3X11 jarig bestaan van de CV Brikkebekkesch in de parochiekerk van de H. Gregorius
te Brunssum 1-2-1987. (privé-bezit H. Wijers) In de parochie van de H. Familie te
Brunssum verzorgde Wijers van 1985 tot 1994 jaarlijks de carnavals-preken. Zie: H.
Wijers, Karnavalspreken CV De Klotskóp 1985-198Z 1988-1990. (privé-bezit H. Wijers).
Een pastoor was in 1980 de initiatiefnemer van de eerste carnavalsmis in deze parochie.
De desbetreffende pastoor liep, tot aan zijn overplaatsing naar een andere parochie begin
jaren negentig, ook ieder jaar mee in de carnavalsoptocht.
46 Respectievelijk: Interview met Jan Laugs 1991; Uitspraak van Bèr Essers, in: Interview met
Bèr Essers en Hais Chambille 1990.
47 Respectievelijk: Interview met Jack Erkens 1991 en Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991; Interview met Hais Chambille 1990 en
Interview met Piet Niessen 1992.
48 `Boycot van Hollandse carnavalsschlagers' (kranteknipsel BCL-archief, dossiermap 11 z.
nr. 1976) .
49 In die jaren was het beeld dat men van de `Hollander' had, ook al niet zo positief. De
naam Winkbiille staat voor opschepper, een verwijzing naar de vele `Hollanders' (dit
zijn niet-Limburgers) die, aangetrokken door de mijnindustrie, in de loop van de twintigste eeuw in Heerlen waren komen wonen.
50 Het lokaal chauvinisme, dat in de carnavalswereld hoogtij viert en zich onder andere uit
in concurrerende verhoudingen tussen gemeenten, werd in Sittard aangewakkerd door
deze eerste Geleense carnavalsschlager. Drie jaar later was in Sittard een wagen in de
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optocht te zien, waarop een verkeersagent stond, die de weg wees naar: Waerelddorp
2km'. Zie: Carnaval in Limburg 1951, 50.
51 De Limburger 8-2-1986.
52 A. Hagen wijst er op, dat binnen Nederland in de gewesten, die geografisch het verst van
het centrum (de Randstad) verwijderd zijn, namelijk het zuiden en het oosten, de dialecten een relatief sterke positie innemen. Limburg noemt hij als een uitzondering op de
algemene negatieve houding tegenover dialecten door de associatie met de lagere sociale
klassen: "Especially in the province of Limburg (...) it is felt that dialect is not characteristic
of lower social status, but a positive expression of regional or local loyalty." Zie: A. Hagen
1989, 62-63.
53
54

Zondagsnieuws. Weekendkrant voor Zuid-Limburg 25-2-1990.

`Hollandse pretplaatjes aan top van carnavalshitparade' 7-2-1970 (knipselarchief P.J.
Meertens-Instituut: PJM K.A. 3920.55).
55 Een dissident geluid kwam van de Maastrichtse kasteleinsvereniging, die besloot haar
leden vrij te laten in de keus voor de te draaien muziek tijdens de carnavalsdagen. De
achterliggende gedachte voor dit beleid was, dat de kastelein moest kunnen draaien wat
de klant wilde. Niet alle `Hollandse' carnavalsschlagers waren slecht, net zomin als alle
Maastrichtse liedjes goed waren, zo stelde men. Wellicht speelde in deze afwijkende
houding van Maastricht een rol, dat de Limburgse hoofdstad een belangrijk carnavalsoord voor de carnavalstoeristen was. Zie: `Boycot van Hollandse carnavalsschlagers' (kranteknipsel BCL-archief, dossiermap 11 z. nr. 1976).
56 `Carnavalsmuziek in de raadszaal!' (kranteknipsel in: BCL-archief, dossiermap 12: 2439/
394). Zie voor het initiatief uit Belfeld ook: Vastelaovend same. Uitgave Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg 5,3 (1976).
57 De informatie over de `Gouden Giller' is verkregen uit een telefoongesprek met Alf Poell
(journalist bij de ROZ, de huidige Omroep Limburg), 4 januari 1993 en een inte rview
met Jan Laugs, Den Bosch 18 maart 1991. Beide waren bij het initatief van de `Gouden
Giller' betrokken.
58 De Limburger 8-8-1973. Hoe groot de motivatie van Paulissen was, bleek onder andere
uit het feit, dat ze het boek zelf financierde. Zie: Interview met Bertha Paulissen 1993.
59 De andere organisatoren van het eerste concours waren: Desiree Meyers, Jean Innemee,
Bert Salden, en namens de carnavalsvereniging de Flaarisse in Geleen Harrie Schenkelaars
en Wim Leentjens. De organisatie was aanvankelijk een Geleense aangelegenheid, die na
enkele jaren uitgroeide tot een provinciale opzet. Zie: Limburgs Vastelaovesleedjeskonkoer
1976 (BCL-archief, dossiermap 11 nr. 2403/363/76).
60 Jaarverslag 1981 Culturele Raad Limburg, 32, 61.
61 De procedure voor de uitverkiezing van het winnende liedje ziet er als volgt uit: Een
deskundige hoofdjury selecteert uit de inzendingen, waa rvan het aantal veelal boven de
150 ligt, 32 liedjes. In vier uitzendingen van Omroep Limburg worden per uitzending
acht liedjes ten gehore gebracht. Iedere luisteraar kan na afloop van elke uitzending steeds
per briefkaart zijn of haar keuze van de drie beste liedjes per uitzending kenbaar maken.
In de verschillende Limburgse kranten zijn speciale deelnameformulieren, jurybonnen,
voor dit doel afgedrukt. Na de vier uitzendingen zijn dan twaalf kandidaten geselecteerd,
die aan de finale meedoen. De hoofdjury heeft het recht om een `afvaller' alsnog als
dertiende kandidaat aan de lijst van finalisten toe te voegen. De finale wordt ve rvolgens
rechtstreeks vanuit de Hanenhof in Geleen op de radio uitgezonden. Verspreid over
Limburg zitten in vijf café's dan publieksjury's, die uitmaken wie de winnaar wordt. Zie:
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19891990 (privé-bezit B. Paulissen, Geleen).
62 Limburgs Vastelaovesleedjeskonkoer 1976 (BCL-archief, dossiermap 11 nr. 2403/363/76).
63 Voor literatuur over de ontwikkeling van het dialect en de `dialectgolf zie onder meer:
P.H. van der Plank 1971; K.J. Mattheier 1980, speciaal 171-173; C. van Bree 1983; G.
Reinert-Schneider 1987, speciaal 177-181; A. Hagen 1989, 61-74.
64 Het refrein luidt: "Vaan Eijsde tot de Mookerhei,/ Lip ederein te zinge./ Vaan Eijsde tot
de Mookerhei,/ Steit ederin te springe./ 't is vastelaovend hei,/ komt allemaol debei,/
want luuj hei is gét oet". (Van Eijsden tot de Mookerhei,/ loopt iedereen te zingen./ Van
Eijsden tot de Mookerhei,/ staat iedereen te springen./ 't Is vastenavond hier,/ komt
allemaal erbij,/ want mensen hier is wat loos.) De muziek is gecomponeerd door Jean
Innemee, de tekst is van Bert Salden.
65 Interview met Bertha Paulissen 1993.
66 J. Laugs 1976.
67 Zie respectievelijk noot 65 en 66.
68 In de interviews die in het kader van deze studie zijn afgenomen bij acht `carnavalsideologen' komt de nauwe verwevenheid tussen de persoonlijke liefde voor het feest en de
formele opvatting over de culturele waarde van het carnaval naar voren. Zie: Interview
met Bèr Essers en Hais Chambille 1990; Interview met Fons Neu 1991; Interview met Jack
Erkens 1991; Interview met Jules Janssen en Hans blijers 1991; Interview met Jan Laugs
1991; Interview met Piet Niessen 1992.
69 Zie onder meer: W. Roukens 1941; Idem 1960, 41-99 met literatuurverwijzingen; R.
Dieteren 1959; A. Chorus 1964, 150-152; J.M. Gijsen 1968; W. Jappe Alberts 1974;
S.Y.A. Vellenga 1975; J. Laugs Leeuwarden z.j., 209-248; J. Soeters, H. Spoormans, R.
Welzen (ed.) 1990.
70 J.M. Gijsen 1968, p. 211.
71 Het betreft hier gegevens uit het researchproject `Sociaal-culturele ontwikkelingen in
Nederland' (1985), waarbij 3.003 Nederlanders zijn ondervraagd waarvan 310 Limburgers verspreid over Zuid-, Midden- en Noord-Limburg. Het onderzoek maakt deel uit
van een samenwerkingsproject van de KUN en de KUB. Zie: J. Soeters, A.J.A. Felling
1990, 284-294.
72 J. Schrijnen 19302, 73-74.
73 Een veelvuldig naar voren geschoven bewijs voor de achterstelling van Limburg, is de late
ontsluiting van deze provincie. Grote delen van Limburg zijn pas in de loop van de
twintigste eeuw makkelijker toegankelijk geworden. Ook na de mijnsluitingen in de jaren
zeventig en de daarop volgende groeiende werkloosheid, voelen veel (met name exmijnwerkers) zich in de steek gelaten door politiek Den Haag. En in 1992 stak het gevoel
van achterstelling de kop op, toen de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken pas
meer dan een week nadat een aardbeving had plaatsgevonden de provincie bezocht.
74 Het betreft hier de Zondagswet van 15 oktober 1953, Staatsblad no. 490. Zie: P.F.J.M.
Schreuder 1954, 195-198.
75 De Bronk 1,7 (1954), 1,10 (1954) 2,3 (1954), 2,4 (1954), 2,5 (1954), 2,7 (1954).
76 F. Erens 1954, 293. De zondagswet, die werd aangenomen onder de verantwoordelijkheid van de katholieke Limburgse (!) minister Beel, had uiteraard ook consequenties voor
het carnaval, dat op een aantal plaatsen, waaronder Maastricht, op zondag op 11.11 uur
met kanonschoten en muziek van start ging. In 1954 kwam het in een aantal plaatsen tot
een letterlijk stilzwijgend protest, dat ook in kranten buiten Limburg de aandacht kreeg.

Limburgs Dagblad 25-11-1989; 't limburgs vastelaovesleedjes konkoer. Persinfo 2
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Venlo leefde de zondagswet na: de Raad van Elf trok om half één 's middags naar het
stadhuis, gekleed in witte nachthemden met slaapmuts en pantoffels. In Ma as tricht had
men het momuskanonnetje, waarmee het carnaval wordt ingeschoten, ingeruild voor een
serie kachelpijpen. Rond het middaguur luidde niet het kanon, maar zachtploffende
wolken confetti uit de kachelpijpen de driedaagse carnavalsviering in. De boerenharmonie
droeg haar instrumenten in grote zakken en de leden van de Raad van Elf liepen op
sloffen en met slaapmutsen op geruisloos over het Vrijthof. Een jaar later trokken de
Maastrichtse Tempeleers met hun Prins Frans I naar Den Haag om een petitie voor
wijziging van de zondagswet, voorzien van 15.000 Limburgse en Brabantse handtekeningen, aan te bieden aan de griffier van de Tweede Kamer. Zie: De Volkskrant 1-3-1954 en
18-2-1955; De Leeuwarder Courant 1-3-1954. De hevige reacties uit Limburg op de
zondagswet leidde een jaar na de aanname van de wet tot het toevoegen van een nieuw
artikel. Dit artikel 5a gaf Limburg de mogelijkheid om een lijst op te stellen van bestaande tradities en gebruiken, die buiten de verbodsbepalingen van de wet vielen. Zie: J.
Braun 1955, 394-396.
77 Limburg. Weekblad, tevens advertentieblad 25-2-1954.
78 Tijdens een vakantie in Limburg achttien jaar geleden was deze Prins van 1992, Frans

Freesen, in contact gekomen met de carnavalsvereniging in Nieuw-Einde, waar hij achtereenvolgens een functie in de Raad van Elf en in het bestuur kreeg. Zie: Limburgs
Dagblad 8-1-1992; Zondag (Amsterdam, editie Zuid) 1-3-1992.
79 J. Laugs Leeuwarden z.j., 222.

382

Noten Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3
1

2
3

"... om zodoende te komen tot een, laten we het maar noemen, mentale eenheid in
Limburg." Zie: `Fons Neu van de NUL', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1 (1973) 19
Idem, 19 en 23.
Winand Roukens werd in 1896 in Kerkrade geboren. Hij studeerde Nederlands en
Germanistiek. In 1937 promoveerde hij op het proefschrift Wort- und Sachgeographie

Sudost- Niederlands und der umliegende Gebiete. Mit besonderer Beriicksichtigung des
Volkskundlichen bij professor Jac. van Ginneken in Nijmegen. Twee jaar later werd hij,
mede op voorspraak van professor Jos Schrijnen, benoemd tot privaatdocent in de Volkskunde aan de Nijmeegse universiteit. In 1946 werd hij docent Volkskunde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. In 1951 aanvaardde hij aan de KU te Nijmegen het
ambt van lector in de Volkskunde. Van 1948 tot 1956 was hij directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Van 1957 tot 1967 bekleedde hij enkel nog het
ambt van buitengewoon lector aan de Nijmeegse universiteit. Daar werd hij opgevolgd
door H. Cox. Na zijn pensionering in 1967 vermaakte hij zijn bibliotheek met volkskundige werken aan het intussen door de Afdeling Volkscultuur van de Culturele Raad
Limburg opgerichte Fonds, dat zijn naam kreeg. Het Winand Roukens Fonds zette zich
in voor de oprichting van een wetenschappelijk instituut op het terrein van de volkskunde. In 1974 stierf Winand Roukens. Het Fonds bestaat tot op heden. Zie: Tj.W.R. de
Haan 1980, 106-113; H. Thewissen 1985, 14-16.
4 W. Wijnen 1985, 1. Zie ook: H. Thewissen, E. Tielemans 1991, 133-135. Jo Hansen
was net als Fons Neu een bekende figuur in het Limburgse volksculturele circuit. Hansen
had Romaanse talen gestudeerd aan de KU te Nijmegen. Een van zijn bijvakken was de
Nederlandse volkskunde met Dr. Winand Roukens als zijn docent.Toen Jo Hansen op
21 juni 1984 stierf, had hij een lange lijst van (ex-)functies op zijn naam staan, zoals:
voorzitter van het Comitee Folkloristische Kinderfeesten in Roermond, Grootvorst van
de Roermondse vastenavondverenigingen, voorzitter van de stichting Rura-Aad-Remunj
(oud-Roermond), directeur van de Culturele Raad Limburg en voorzitter van de sectie
Volkscultuur van de CRL, voorzitter van de afdeling Limburg van de bond Heemschut,
Manjefieke Rector van de Narrenuniversiteit Limburg, voorzitter (en later beschermheer)
van Veldeke, redacteur van het tijdschrift De Bronk en Maasland, bestuurslid van de
federatie van folkloristische groepen in Nederland. Verder was hij een van de oprichters
van de stichting voor kruisen en kapellen in het bisdom Roermond, van het Winand
Roukens Fonds, het Limburgs Volkskundig Instituut en de Raad voor de volkscultuur
Maas-Rijn. Zie: P. Nissen 1984, 1-4.
5 In 1953 werd uit piëteit met de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland in heel
Limburg de openbare carnavalsviering afgelast, zo ook de buuttekampioenschappen. Een
vergelijkbare situatie deed zich voor in het carnavalsseizoen 1990/91 naar aanleiding van
de Golfoorlog, waarin een geallieerde troepenmacht optrok tegen Irak, dat Koeweit was
binnengevallen.
6 CRL jaarverslag 1959, 3-4. Het patronaat hield in, dat de CRL het reglement bepaalde en
hier strak de hand aan hield, dat een vertegenwoordiger van de Raad toegang had tot alle
vergaderingen over de wedstrijd, dat de CRL inzage kreeg in alle beslissingen en dat de
avonden onder auspiciën van de Raad stonden. Neu deed zijn verzoek aan de Culturele
Raad via de sectie Volkscultuur van de Raad. Voorzitter van deze sectie was in 1959 Jo
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Hansen, met wie Neu persoonlijke contacten onderhield. Zo'n gebruik van persoonlijke
connecties om slagvaardig en succesvol te kunnen optreden, komt men in de georganiseerde carnavalswereld veelvuldig tegen. In deze vormt het carnaval geen uitzondering op
de burgersamenleving.
7 Een `beoordelingsschema van de wedstrijd-in-de-buut' voor de jury bevindt zich in het
BCL-archief als onderdeel van het Reglement voor de jaarlijkse wedstrijd om de Provinciale
Kampioenschapstitel in de Buut voor Limburg, dossier 4: 033/70.
8 F. Neu 1959, 178. Zie voor omschrijvingen van een buuttereedner ook: Limburgs Dagblad 21-9-1971; Interview met Jules Janssen en Hans Wijers, Geleen 1 november 1991.
Hierin treden steeds dezelfde aspecten op de voorgrond, waarin de eenheid die de buuttereedner creëert tussen de verschijningsvorm en de inhoud van zijn buut, een centrale
plaats inneemt. Een buuttereedner speelt een rol, beeldt een `type' uit. Vanuit de rol van
het uitgebeelde type wordt de (dorps)politiek op de korrel genomen, alsmede prominente
figuren in de (lokale) gemeenschap. Alle maatschappelijke functies en alle maatschappelijke verhoudingen (man-vrouw, ouders-kind, burger-overheid) kunnen verwerkt worden
in de buut, mits ze passen bij het type dat wordt uitgebeeld. Kleding, grime en attributen
dienen ter ondersteuning van het uitgebeelde type. De inhoud moet origineel en humoristisch zijn.
9 Interview met Fons Neu 1991.
10 `Deel III Commissies en Vertegenwoordigingen. 3. De Vaste Commissie voor Volkscultuur', in: Jaarverslag 1963/ 64165 van de Culturele Raad Limburg, 25.
11 De Nieuwe Limburger 1-12-1987.
12 Zie onder meer: De Limburger 8-12-1987, 28-12-1987, 4-1-1988, 6-1-1988; Limburgs
Dagblad 19-1-1988.
13 Buutte Kampioenschappen 1989. Oproep tot inschrijving voor de buuttekampioenschappen, die het comité verspreidde onder de Limburgse pers (privé-bezit H. Wijers).
14 Een primeur is dit initiatief niet. In Genk (Belgisch-Limburg) was in 1978 al een `buuttereedners-academie' opgericht, genaamd de BOMMA (Buutte Onderwijs met Middelbare
Afdeling). Zie: Limburgs Dagblad 19-6-1992; De Limburger 6-9-1979; De Limburger 122-1983.
15 De Limburger 31-1-1981.
16 Onder de bij de LVKA aangesloten carnavalsartiesten vallen: buuttereedners, parodisten,
imitators, goochelaars, troubadours, zangers, dans- en acrobatengroepen.
17 `Karel Muyris van de LVKA', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1
(1973) 14.
18 Ere Code van de Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen, Hoensbroek 11 november 1972 (in: archief Carnavalsmuseum) . In 1994 is deze formulering nog steeds
ongewijzigd van kracht. Het enige verschil zit in het woord carnaval, dat vervangen is
door het woord 'vastelaovend'. Zie: Erecode van de SLV, Hoensbroek 11 november 1994
(SLV-archief, in bezit van de secretaris van de SLV B. Leurs Roermond)
19 De Nieuwe Linie 16-11-1963.
20 `Jean Janssen van de `Federatie' ', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1
(1973) 4. Het betoog van de voorzitter van de SLC impliceerde, dat de erkende stads-/
dorpscarnavalsverenigingen ter plaatse de Prins zouden moeten leveren. De praktijk was
(en is), dat de meeste carnavalsverenigingen hun eigen Prins hadden (en hebben). Binnen
een gemeente worden over de verhouding tussen de verschillende Prinsen veelal afspraken
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gemaakt. In een aantal plaatsen schuiven verenigingen per toerbeurt een Prins als Stadsprins naar voren. Een andere mogelijkheid is een gelijkwaardige positie van de Prinsen
over hun eigen (wijkgebonden) carnavalsrijk. In het merendeel van de bij de SLC aangesloten verenigingen leveren deze verenigingen de Stadsprins.
F. Neu, Terugblik op doelstellingen en opzet NUL (privé-archief F. Neu: de NUL, map
1986); Interview met Fons Neu 1991.
In 1994 zijn bij de SLC aangesloten: De Winkbiille (Heerlen), De Baeker Pottentaote
(Beek), De Flaarisse (Geleen), Vastelaovesvereniging Burgerlust (Eygelshoven), de
Kirkraodsjer Vastelaovendsverain (Kerkrade), De Marotte (Sittard), D'n Uul (Roermond),
De Pielhaas (Venray), De Rogstaekers (Weert), De Tempeleers (Maastricht), De
Mirlitophile (Valkenburg), 't Comité Carnavalsviering Hoensbroek (Hoensbroek), De
Aanhawwersj (Meerssen), Den Oeles (Tegelen), De Steinder Bok (Stein).
Zie: Limburgs Dagblad 30-9-1992 en 26-10-1992.
In het Statuut werd het doel van de nieuwe Bond geformuleerd in vier punten: "a.
Verdieping van de kennis omtrent wezen en strekking van de carnavalsviering bij de
besturen en leden van de aangesloten verenigingen; b. Het verlenen van voorlichting en
zo mogelijk hulp bij de organisatie van verenigingen en alle uitingen tot een juiste viering
van het carnaval; c. Het doen van nasporingen omtrent oorsprong van de carnavalsviering
en de wijze van viering van dit volksfeest in het verleden en het heden om daa rvan aan de
aangesloten verenigingen mededeling te doen; d. Het streven naar beperking van de
kosten van het aantrekken van buutereedners, carnavalsgezelschappen en muziekensembles,
speciaal voor de laatste het voorkomen van onderlinge concurrentie tussen de verenigingen." Zie: Statuut van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg, Echt 25-11-1965
(BCL-archief, dossiermap 1 nr. 104/65).
Jaarverslag BCL 1965-1966 (BCL-archief, dossiermap 1 nr. 172/66).
Janssen was niet de eerste voorzitter. Tijdens de oprichtingsvergadering was een voorzitter
ad interim aangewezen: H. Schumans (die op dat moment gemeenteraadslid in Geleen
was, later wethouder). Hij werd opgevolgd door P. Wolters, die een jaar in deze functie
bleef. In 1967 werd J. Janssen tot voorzitter gekozen, en P. Wolters werd benoemd tot
erevoorzitter.
Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
Voorwaarden voor lidmaatschap BCL, 1969 (BCL-archief, dossiermap 2 nr. 570/69). Zie
ook: `Jules Janssen van de BCL', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1
(1973) 8.
Op de oprichtingsvergadering in 1965 waren 44 carnavalsverenigingen aanwezig. Een
jaar later, in 1966, telde de Bond 66 leden, in 1975 was dat aantal gegroeid tot 113, in
1990 waren 165 verenigingen aangesloten. Zie: ledenlijsten en de jaa rverslagen van de
BCL over 1974/75 en 1989/90 (BCL-archief).
Brief van Jules Janssen, voorzitter BCL, aan Limburgs Dagblad, september 1967 (BCLarchief, dossiermap 1 nr. 313/67).
Een meer pragmatische reden voor de naamsverandering was de spraakverwarring, die
heerste tussen het `Bondsboekje' (het adressen-mededelingenboek) en het `Bondsorgaan'.
Zie: Vastelaovend Samen. Uitgave Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg 5,1 (1976) .
Tegenwoordig verschijnt het blad nog steeds onder de naam Vastelaovend Same.
Zie: Statuten artikel 20, in: Vastelaovend Same 20,1 (1992).
Interview met Jacques Erkens 1991.
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34 De Bond is, volgens de huidige secretaris, de laatste jaren terughoudender in de acceptatie
van organisaties buiten Limburg als lid. Dit, omdat het vaker moeilijk te bepalen is of het
om carnavalsverenigingen gaat of om "gezelligheidsverenigingen die met een narrenkap
op proberen carnaval te vieren, omdat toevallig een zuiderling in het noorden woont en
daar een zogenaamde carnavalsvereniging opricht." Wat ook meespeelt, is een negatieve
ervaring met een buitengewoon lid in het recente verleden. Zie: Interview met Jacques
Erkens 1991.
35 Zie: Brief van BCL aan College van Gedeputeerde Staten. Pey, 15-9-1971 (BCL-archief,
dossiermap 4 z. nr).
36 Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991. Dit
gegeven wordt onderbouwd door tal van correspondenties en verslagen van bestuursvergadering in het BCL-archief, waarin melding wordt gemaakt van de werkzaamheden
van Janssen voor de oprichting van een overkoepelende Belgische carnavalsorganisatie.
37 De BDK, de nationale bond van het Duitse carnaval, is verdeeld in `Kreise'. De Aachener
Grenzlandkreise is de bond van carnavalsverenigingen van Rijnland-Westfalen.
38 Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
39 Brief van het BCL-bestuur aan H. Wacker (oprichter en voorzitter van de bond van
carnavalsverenigingen in het Akense grensland) te Wiirselen, Pey 10-4-1970 (BCL-archief, dossiermap 10 nr. 878/70); Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991; Karneval
in het Land zonder grenzen. ROZ 6-9-1969. (BCL-archief, dossiermap 2 nr. 577a/69). De
Aussenminister' L. Poels had en heeft het onderhouden van de buitenlandse contacten
officieel in zijn portefeuille. In die taak wordt hij tegenwoordig ondersteund door het
erelid Th. Fransen.
40 Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
41 `Statuten artikel 4', in: Vastelaovend Same 20,1 (1992).
42 Idem, artikel 5.
43 De Bondsonderscheiding werd toegekend bij: 1. 11 jaar voorzitter, secretaris of penningmeester van de carnavalsvereniging; 2. 11 jaar president/ Vorst/ hoofd van de Raad van
Elf; 3. 22 jaar actief bestuurslid van de carnavalsvereniging; 4. 22 jaar actief lid van de
Raad van Elf; 5. personen, verenigingen of instellingen, die zich zeer actief voor de
carnavalsvereniging hebben ingezet (belangeloos); 6. personen, verenigingen en instellingen, die zich belangenloos voor de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg gedurende tenminste 5 jaren verdienstelijk hebben gemaakt. Zie: De BCL- onderscheiding.
richtlijnen opgesteld door Jules Janssen 9-5-1969. (BCL-archief, dossiermap 2 nr. 568/
69). Op 18 oktober 1986 werd het reglement voor de bondsonderscheidingen voor het
laatst inhoudelijk en tekstueel gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in de eisen van
toekenning waren: de vereiste duur van de indienststelling van het carnaval moet onafgebroken zijn en dansmarietjes en dansofficieren, die minimaal 11 jaar onafgebroken optreden, worden expliciet genoemd als kandidaten. Zie: Vastelaovend Same 20,2 (1992). Het
laatste jaar is het beleid inzake onderscheidingen zodanig in beweging, dat een nieuwe
bijstelling van het reglement op korte termijn verwacht kan worden.
44 Interview met Fons Neu 1991. Voor de reconstructie van de geschiedenis en de werking
van de NUL was het gesprek, dat ik met de oprichter Fons Neu had, een belangrijke bron
van informatie. Omdat over de geschiedenis van de NUL nauwelijks iets op papier staat,
had het interview met Fons Neu een belangrijke functie in het vastleggen van de kennis,
die hij als initiatiefnemer had. In tegenstelling tot de overige interviews die ik afnam, is
het interview met Fons Neu niet vastgelegd op een cassetteband. Door de ziekte, waar hij
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de laatste tien jaren aan leed, kon hij slechts moeizaam praten. De nadruk lag, zowel bij
Neu als bij mij, dan ook meer op feiten en zijn zienswijze op gebeurtenissen en ontwikkelingen, dan op bloemrijke formuleringen. Dat laatste kostte hem ook te veel energie, hoe
graag hij het ook wilde. Anderhalve week na dit interview stierf Fons Neu op 18 maart
1991. Het interview is vastgelegd in een schriftelijk verslag, dat aanwezig is op het P.J.
Meertens-Instituut.
In het ongeordende materiaal in het privé-archief van Fons Neu bevinden zich meerdere
notities van zijn hand, waaruit het belang dat hij hechtte aan de humor in het carnaval
duidelijk naar voren komt. Het in de tekst aangehaalde citaat komt uit een notitie uit
1973. Zie: privé-archief F. Neu: de NUL map 1973.
In Nederland zijn vooralsnog geen studies verschenen over de functie van de humor als
uitingsvorm van de identiteit van een groep. Een onderzoek naar de humor, die tijdens
het carnaval in Limburg wordt uitgedragen door buuttereedners en in optochten, kan een
bijdrage leveren aan het identiteitsbesef van Limburgers en is een onderzoek waard. Zie
voor een oriëntatie op studies over de humor: C. Davies 1990, speciaal 312-320, met
literatuurverwijzing. Zie ook: A.C. Zijderveld 1971; Idem 1982; Idem 1983.
F. Neu, Terugblik op doelstellingen en opzet NUL (privé-archief F. Neu: de NUL map
1986); Interview met Fons Neu 1991.
"een betalend publiek bepaalt op den duur wat je moet gaan bieden". `Fons Neu van de
NUL', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1 (1973) 21.
Interview met Fons Neu 1991. Het Limburgse woord `vreigelen' staat voor twisten, veelal
over onbenulligheden.
Interview met Fons Neu 1991; `Fons Neu van de NUL', in: Veldeke. Tijdschrift voor
Limburgse volkscultuur 48,1 (1973) 20.
De Nieuwe Limburger 19-2-1966. Dit artikel is ook te vinden in het privé-archief van
Fons Neu.
Aan een carnavaleske benaming voor de rector magnificus werd een aantal jaren gesleuteld. Het eerste jaar was sprake van een `rector manjeficus'. Sinds 1971 luidde de officiële
titel: `manjefieke rector'.
Zie: privé-archief F. Neu: de NUL map 1968.
F. Neu, Structuur van de NUL (privé-archief F. Neu: de NUL, waarschijnlijk uit 1986).
Uitspraak van Bér Essers, in: Interview met Bèr Essers en Hais Chambille 1990.
Zie: Adressenlijsten en aantekeningen van Fons Neu met betrekking tot afmeldingen en
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adreswijzigingen van genodigden (privé archief F. Neu: de NUL map 1966, 1967, 1968).
De Nieuwe Limburger 3 2 1966.
Limburgs Dagblad 30-1-1969.
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Dit betekende niet, dat het hele bestuur van het WRF in de NUL zat. In 1972, toen het
Fonds was omgezet in een stichting, bestond het bestuur uit: F. Dohmen (voorzitter), J.
Hansen (vice-voorzitter), H. Chambille (secretaris), L. Gregoire (penningmeester), A.
van Bergen, W. Sangers, P. Cnoops, E. Hupkens en F. Neu (leden). De manjefieke rector
van de NUL was in die jaren J. Hansen, de president F. Neu, de secretaris-generaal H.
Chambille. Namen van enkele professoren: W. Roukens, A. van Bergen, W. Sangers, P.
Cnoops. Anno 1992 bestond de Senaat uit: de manjefieke rector (P. Niessen, ex-voorzitter van het WRF), twee vice-rectoren (P. Cnoops -buuttereedner- en professor W. Wijnen, voorzitter WRF), secretaris-generaal H. Chambille (penningmeester van de Vereniging Veldeke) en Jean Prick (penningmeester van het WRF).
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Limburgs Dagblad 30-1-1969.
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61 "De NUL zélf is eigenlijk niets. Het is vooral een filosofie. Een filosofie die ervan uit gaat
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dat de humor mensen tot elkaar kan brengen, niet alleen tijdens het carnaval, maar het
hele jaar door, om samen op cultureel gebied iets tot stand te brengen. Het achterliggende
praktische doel is: het volkskundig instituut." `Fons Neu van de NUL', in: Veldeke.
Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1 (1973) 23.
Vragen over de Narrenakademie (privé-archief F. Neu: de NUL map 1969).
`Fons Neu van de NUL', in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1 (1973)
21; Interview met Fons Neu 1991.
Interview met Jan Laugs 1991.
Zie: Brief van Heinz Wacker (Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise) aan
J. Janssen BCL, Wurselen 6-7-1971 (BCL-archief, dossiermap 4 nr. 1107/71).
J. Janssen, Interne nota betreffende behuizing Limburgs Carnavalsmuseum. Geleen 5-41976 (BCL-archief, dossiermap 11 z. nr.).
Notulen van de districtsvergadering van de BCL, Gulpen 21-4-1972 (BCL-archief, dossiermap 7 nr. 1614/173).
Jubileumuitgave 11 jaar carnavalsmuseum, 29.
In een artikel in het Limburgs Dagblad uit 1989, waarin de geschiedenis van het carnavalsmuseum wordt geschetst, wordt melding gemaakt van een eenmalige subsidie van f5.000
van het Ministerie van CRM en een startsubsidie van f5.000 van de provincie, die
vervolgens haar jaarlijkse bijdrage beperkte tot f 1.000. Slechts 19 van de 104 aangeschreven gemeenten waren bereid tot een financiële bijdrage. Zie: Limburgs Dagblag 11-111989. De gebrekkige financiële middelen werden door het BCL-bestuur zo creatief mogelijk opgevangen. Zo stelde het bestuur een rooster op van door henzelf uit te voeren
werkzaamheden die in het museum verricht moesten worden, zoals: het aankopen van
materialen, timmer- en schilderwerk, het aanleggen van electriciteit en stroomvoorziening,
en het bezorgen van museumstukken. Men probeerde zo goedkoop mogelijk materialen
op de kop te tikken. Zie: Rooster werkzaamheden t.b.v. carnavalsmuseum te Echt (BCLarchief, dossiermap 7 nr. 1664/223).
Uitspraak van Hans Wijers, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991. De
Stichting Carnavalsmuseum exploiteerde het museum vanaf 1974 in Echt en vanaf 1989
in Thorn. Vanaf eind 1991 kreeg het Limburgs Volkskundig Centrum te Limbricht de
collectie in beheer. Na de fusie in 1994 van het Volkskundig Centrum met het
Goltziusmuseum te Venlo in het Limburgs Museum voor Historie en Volkskunde te
Venlo is de collectie aldaar ondergebracht.
Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
Zie onder meer: J. Vaessen, 1986, met literatuurverwijzingen; H. Lubbe 1983, 39-56; P.
Assion 1986, 351-362; P. Post, `Het verleden in het spel?' 1991, speciaal 106-109; J.
Kerkhoven, P. Post (ed.) 1991, met literatuurverwijzingen.
Limburgs Dagblad 9-12-1969.
Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
`Jean Janssen van de 'Federatie", in: Veldeke. Tijdschrift voor Limburgse volkscultuur 48,1
(1973) 3.
Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991; Brief van het BCL-bestuur aan H. Wacker
te Wurselen, Pey 10-4-1970 (BCL-archief, dossiermap 10 nr. 878/70); zie ook: BCLarchief, dossiermap 1 nr. 174/66, 257/67, 259/67; dossiermap 2 nr. 449/69.
Voor een overzicht van de verschillende Carnavalstreffens, zie: Vastelaovend same 20,2
(1992).
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Zie de diverse lijsten van genodigden voor de carnavalstreffens in het BCL-archief.
Jaarverslag BCL 1987-1988, in: Vastelaovend Same 16,4 (1988).
De Limburger 22-11-1993. In de Jaarverslagen van de BCL komt de relatief lage opkomst
van het aantal bij de Bond aangesloten verenigingen ook regelmatig ter sprake. In een
interview met Jules Janssen en Hans Wijers van de BCL wordt dat beeld bevestigd door
de uitspraak, dat doorgaans nog geen 20% van de leden aanwezig is. Zie: Jaarverslagen
BCL (BCL-archief); Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.

Nieuwe Rotterdamsche Courant 10-1-1959.
Brief van het bestuur van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg aan de bisschop
van Roermond, 9-8-1966 (BCL-archief, dossiermap 1 nr. 183/66).
Brief van bisschop P. Moors van Roermond aan het bestuur van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg, 23-8-1966 (BCL-archief, dossiermap 1 nr. 184/66).
Interview met Werner Wierts 1990.
Vastelaovend Same 19,2 (1991).
Ibidem.
Zie: Lijsten ere-bestuur BCL (BCL-archief, dossiermap 2 nr. 527/69, 534/69, 593/69); De
Nieuwe Limburger, 30-8-1969. Het spreekt voor zich, dat de samenstelling van het
erebestuur aan verandering onderhevig was. Individuen stelden hun functie ter beschikking, nieuwe namen werden in de loop der jaren aan het erebestuur toegevoegd. De
samenstelling op basis van de maatschappelijk ingenomen posities van de diversie erebestuursleden veranderde niet. Ter illustratie volgt hier de lijst van erebestuursleden met
hun maatschappelijke functie uit 1973 (BCL-archief, dossiermap 10 nr. 1486/45/73): E.
van den Broek (directeur Vered. Ind. Roermond), M. Dittrich (burgemeenster Meerlo),
M. Frissen (pastoor-deken Geleen), A. van Gool (oud-directeur NV Pope Venlo), J.
Hansen (leraar Frans Roermond), W. Heemskerk (burgemeester Echt), A. Horsmans (lid
Gedep. Staten, Koningsbosch), L. Laurensse (directeur Ned. Credietbank Venray), A.
Mey (Geneesk. Directeur Ziekenhuis Geleen), J. Onland (burgemeester Born), J. van
Rens (secr. Stichting Limburgs Heem), Mgr. K. Roncken (voorzitter Limburgse Muziekbond), L. van Son (staatssecr. Ec. Zaken), J. Tonnaer (burgemeester Schinveld en lid 1 e
kamer), F. v.d. Voort (secr. Kamer van Koophandel), E. v.d. Voort (arts), A. Vullinghs
(veearts), H. Wijers (directeur Vereniging `Ons Limburg' Heerlen). Voor een lijst van
actieve ere(bestuurs)leden in 1976 en 1992, zie: Vastelaovend Same 5,1 (1976) en 20,2
(1992).
Zie: BCL-archief, dossiermap 2 nr. 534/69.
Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991. In 1975 is een poging ondernomen om
het erebestuur met zijn zuiver representatieve functie om te buigen in de richting van een
college met gerichte taken. De groep erebestuursleden bleek echter geen werkzame eenheid te zijn. De term bestuur is dan ook in strikt formele zin niet juist: er bestaan
individuele erebestuursleden, maar geen college met een voorzitter en een secretaris.
Tegenwoordig spreekt men niet meer van een erebestuur, maar van individuele ereleden.
Een aantal ereleden maakt zich tot op de dag van vandaag persoonlijk verdienstelijk in de
Bonds-commissies. Zie: Verslag le Bijeenkomst met het Ere-bestuur van de BCL, 9 mei
1975 in Hotel `Schikan' te Amstenrade (BCL-archief, dossiermap 12 nr. 2746/306) .
Uitspraak van Hans Wijers, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
De eerste kandidaat die de functie van beschermheer werd aangeboden, was Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus, die niet op het verzoek inging. Vooralsnog is onduidelijk, waarom de BCL voor deze functie een lid van het koningshuis, een nationaal eenheids-
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symbool, benaderde. Zie: Brief van het Bondsbestuur van de BCL aan Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Claus der Nederlanden, Pey 2-10-1967 (BCL- archief, dossiermap 1 nr.

328/68).
Brief van BCL aan Dr. Mr. Ch.J.MA. van Rooy, Pey 17-6-1969; Perscommuniqué, opgemaakt door J Janssen, voorzitter BCL, 11-9-1969 (BCL- archief, resp. dossiermap 1 nr.
339/67; dossiermap 2 nr. 516a/69, 562/69, 579/69; dossiermap 2 nr. 593/69). Interview
met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
93 Sinds het vertrek van J. Kremers als gouverneur is de functie van beschermheer van de
BCL vooralsnog (juli 1994) vacant.
94 Interview met Piet Niessen 1992.
95 Interview met Piet Niessen 1992. De eerste jaren werden de toga's gehuurd bij het Brabants kostuumhuis te Den Bosch, getuige de rekeningen tot en met 1969 in het privé archief van F. Neu.
96 De Boempas -rol is twintig jaar lang ve rv uld door Pieke Koch uit 'Maastricht. Sindsdien
kent deze functie een wisselende bezetting. De belangrijkste reden hie rvoor is, dat men
niemand kan vinden die de rol van pedèl ieder jaar wil spelen. Zie: De Nieuwe Limburger
3-2-1966; Interview met Piet Niessen 1992.
97 Maas en Roerbode 9-2-1968.
98 Interview met Piet Niessen 1992.
92

99

Ibidem.

100 Interview met Piet Niessen 1992; Interview met Bèr Essers en Hais Chambille 1990.
101 `De volkscultuur in Limburg', in: Deelnota Volkscultuur en volkskunde van de cultuurnota
van de Culturele Raad Limburg 1976-1977, 6.
102 Uitspraak van Bèr Essers, in: Interview met Bèr Essers en Hais Chambille 1990
103 Zie uitspraken in interviews met Jan Laugs 1991 en Piet Niessen 1992.
104 Het resterende deel van deze paragraaf is gebaseerd op informatie uit de interviews met
Bèr Essers en Hais Chambille (1990), Jan Laugs (1991), Jacques Erkens (1991), Fons
Neu (1991), Jules Janssen en Hans Wijers (1991) en Piet Niessen (1992).
105 Op deze dag trekken alle carnavalsvierders in Kerkrade verkleed als clown door de stad.
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1 H. Bausinger 1966, 7-13.
Zie: Dorfliche Fasnacht zwischen Neckar und Bodensee 1966; H. FrieI -Reimann 1978; L.
Gillessen 1989, 29-71.
3 N. Humburg 1976, 135-137.
4 U. Jeggle 1966, 14-81. Jeggle schetst in dit artikel het historische proces, waarbinnen de
organisatie van het carnaval zich voltrok in de dorpen. Op pp. 55-56 e.v. gaat hij expliciet
in op door hem gesignaleerde verschillen tussen het carnaval in dorpen en steden.
5 Idem, 55.
6 Zie onder meer: H. Schwedt (ed.) 1977; B. Stahl 1978, 11-20; Idem 1981; H. Rozema,
`Kan een goed katholiek carnaval vieren?' 1983, 137-159.
7 J. Boissevain (ed.) 1991, 10.
8 G. Diirkop 1977
9 Zie: L.H.M. Kreukels 1986, 29 en 33.
10 Carnaval in Limburg 1951, 39. Zie ook: M. Schmeetz, H. van Els (ed.) 1980, 30.
11 In de verschillende wetenschappelijke disciplines heerst een redelijke mate van consensus
over de sociale functie van rituelen. Zie onder andere: V. Turner 1974; V. Turner, E.
Turner 1978; Skript. Historisch Tijdschrift 1984; G. Lukken 1988, 20-34; D. Kertzer
1988; P. Post, `Het verleden in het spel?' 1991, 79-124; C. Wijers, Tin Ongerein.
Carnaval als het Limburgse spel der saamhorigheid' 1991, 169-183; J. Boissevain (ed.)
1991; J Boissevain (ed.) 1992.
12 Zie voor een nadere uitwerking van de begrippen: H. Gerndt 1973; H. Lubbe 1983, 3956; E. Hobsbawm, T. Ranger (ed.) 1983; J. Vaessen 1986; P. Assion 1986, 351-362;
A.C. Bimmer 1988, 321-323 met literatuurverwijzingen 326-328; P. Post `Het verleden
in het spel?' 1991, 79-124; J. Boissevain (ed.) 1991.
13 W. Frijhoff, Tradities en verleden' 1991, 126.
2

Idem, 135.
15 Zie voor verdere informatie over de middeleeuwse Blauwe Schuit: D.J. v.d. Ven 19502,
175-182; Carnaval in Limburg 1951, 5-7 en 39-40; H. Pleij 1979; Blauw Sjuut. Historisch fenomeen, ook in deze dagen (1987), z. p.nr.

14

Zie: S. Brant 1958; H. Pleij 1979; D.R. Moser 1986, 71-83.
Blauw Sjuut 1987, z. p.nr.
Ibidem.
De Duitse cultuurwetenschapper H. Gerndt wijst in zijn studie naar de Vierbergelauf in
Karnten op de dominante factor van het traditiecluster Traditionsverpflichtung', 'Braucherhaltung' en Allgemeines Brauchinteresse' in de door de bedevaartgangers aangegeven
motieven voor deelname in een vragenlijstonderzoek. Zie: H. Gerndt 1973, 49 e.v.; Zie
ook de tabellen nr. 103 - 106 in: F.J. Grosshennrich 1980, 458 - 459.
20 Blauw Sjuut 1987, z. p.nr.
21 Zie voor de verschillende verklaringsmodellen onder meer: A.P. van Gilst 1974, 18-20;
D.R. Moser 1982/83, 346-363; Idem 1986, 164-165; Van Dale 1984 11 ; P.A.F. van Veen
16
17
18
19

1989.
22 Ook binnen het Rijnland vervulde Keulen een voorbeeldfunctie voor andere carnavals-

centra. Zo verwijst B. Stahl in haar dissertatie naar de invloed van de Keulse georganiseerde carnavalsviering op Mainz, waar in 1838 de eerste carnavalsorganisatie werd opge-
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richt. Ook met betrekking tot de carnavalszittingen lieten organisatoren in Mainz zich
inspireren door het al langer bestaande Keulse voorbeeld. Zie: B. Stahl 1981, 135 en 144.
Uit gesprekken met lokale carnavalsorganisatoren en vierders, alsook uit de vragenlijst die
in het kader van deze studie is uitgezonden, komt naar voren, dat de optocht door velen
e rv aren wordt als de climax tijdens de carnavalsdagen. Zie de hoofdstukken 7 en 8.
Voor de weergave van het algemene overzicht van carnavalsactiviteiten in het carnavalsseizoen is gebruik gemaakt van informatie uit de volgende bronnen: Th. Fransen, Carnaval ontmaskerd? 1981; Th. Fransen, G. Gommans 1984; B. Essers 1985; J. Janssen, De
Carnavalsvereniging in haar opbouw en functie (BCL-archief, dossiermap 9 nr. 2312/237);
Th. Kohl 1992.
Interview met René Imkamp 1990.
In de Limburgse carnavalswereld heersen ook café-Prinsen en Prinsen van andere dan
carnavalsverenigingen. Hun territorium blijft beperkt tot respectievelijk het café of de
vereniging door wie zij zijn uitgekozen. In deze studie zijn de activiteiten van deze
groepen buiten beschouwing gelaten.
Zie bijvoorbeeld de lokale studies naar respectievelijk Mainz, Den Bosch en Heesch: F.J.
Grosshennrich, 1980; H. Rozema, `Veredeling en vreemdeling' 1983, 176-199; K. Zegers
1986.
Binnen vrouwenstudies hanteert men in deze context het begrip `gender'. Voor literatuur
met betrekking tot gender in de disciplines van de culturele antropologie en de geschiedwetenschappen, zie: J.W. Scott 1986, 1053-1075; M. Greyer 1986, 221-268; W. Jansen
1987, 46-62; D. Wierling 1989, 169-190.
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Limburgs Dagblad 25-1-1992.

30
31

J. Laugs 1976, z. p.nr.
Limburgs Dagblad 27-1-1975.
`Sjapieter VIII. De prinses', in: Protocol-Reglemint vaan de stiechting (Karnavalsvereiniging)
`De Tempeleers' (Maastricht 1977) 14 (archief Carnavalsmuseum nr. 23971) .
Zo is het bij De Tempeleers (Maastricht) ongebruikelijk, dat echtgenotes meegaan naar
officiële gelegenheden. De leden van de Raad van Elf van De Rogstaekers (Weert) trekken in principe ook alleen uit, maar als vrouwen mee willen, dan mag dat. Bij D'n Uul
(Roermond) zijn de echtgenotes van de Raadsleden tijdens een aantal evenementen en
bezoeken vaste gasten. En de vrouwen van de Raadsleden van de WoeËsj-joepe (Simpelveld) maken onderlinge afspraken voor eigen activiteiten als hun echtgenoten officieel
moeten optreden. Zie: Carnavalskrant 1992. Zondags Nieuws Oostelijke Mijnstreek, 3.
A.P. van Gilst 1974, 43. Zie ook H. E. Busse, die in de jaren dertig van deze eeuw het
carnaval omschreef als "ein altes Fest der friihen Volksgemeinschaft. Sie ist von innen und
von weither gesehen ein Kult der Schicksalsgemeinschaft und vuurde, wie alles Schickslige,
das in Volk und Landschaft eingreift, von Mannern getragen". H.E. Busse (z.j).
H. Moser, `Stadtische Fasnacht des Mittelalters' 1985, 104.
A. Faure 1978, 75-83.
J. Laugs 1991, 83.
Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
Uitspraak van Bèr Essers, in: Interview met Bèr Essers en Hais Chambille 1990.
Interview met Bèr Essers en Hais Chambille 1990; Interview met Jacques Erkens 1991;
Interview met jan Laugs 1991; Interview met Jules Janssen en Hans Wijers 1991.
J. Klersch 1961, 182; A. Lau (ed.) z.j., 195; Th. Franssen, Carnaval ontmaskerd? 1981,
188-189. Hetzelfde gold ook voor de `Jungfrau' van het Keulse Dreigestirn Prinz-Bauer-
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Jungfrau'. Deze vrouwenrol werd ook door mannen vervuld. Maar in 1938 en '39 was
ook de Keulse Jungfrau een vrouw. Na 1945 namen mannen deze rol weer op zich. Zie: J.
Klersch 1961, 182-183.
De Bonte Avonden van deze carnavalsvereniging zijn carnavalsavonden, waarop een
mengvorm van toneel, musical en revue ten tonele wordt gevoerd. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6.
Mr. J. Klaarenbeek, `Het zuiden staat weer op zijn kop', in: Panorama 47,9 (1960) 9.

Interview met Ton Spatjens 1990.

45
46

Uitspraak van Jules Janssen, in: Interview met Jules Janssen en Hans blijers 1991.

47

Zie: knipselarchief Carnavalsmuseum, z. nr.
Zie: W. Gobbels, M. Huppertz, J. Notten 1990, 75. Voor meer informatie over de
Auwwieververeniging in Simpelveld, zie hoofdstuk 5.
De Eerste Geleens Vrouwelijke Haringclub sloot zich aan bij De Kraonkelaere, wat leidde
tot een bestuursverandering in de carnavalsvereniging. De plaats van tweede secretaris en
tweede penningmeester werd ingenomen door een vrouw. Zie: J. Wouters 1992, 90; Brief
van cv `De Kraonkelaere' aan BCL, Geleen 7-5-1973 (BCL-archief, dossiermap 6 nr.

48
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Het Vrije Volk 4-2-1961.

7504/63).
50
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H. Strijkers, Z. Bouts 1986, 26.
W.G.M. Bruls 1983, 27-30.

De Limburger 12-2-1983.

53

Het idee tot oprichting ontstond tijdens het kijken naar de optocht, waar de echtgenoten
van de vrouwen in meeliepen. De vrouwen wilden ook iets samen doen, wat uitmondde
in de oprichting van een carnavalsharmonie. Zie: De Limburger 8-2-1986.

54

Zondagsnieuws 21-2-1993.

55

Een voorbeeld daarvan is de Vastelaovesvereniging De Haofgengers in Hoogvonderen
(een wijk in Roermond), waarin drie vrouwen meteen al in het jaar van oprichting (1984)
zitting namen in de Raad van Elf. Zie: Haofgengersgezet Hoogvonderen (1990), 7-8 (P.J.
Meertens-Instituut documentatiemap D'n Uul).

56

Limburgs Dagblad 25-11-1989.

57

Een voorbeeld van dichotoom denken is het artikel van Susanne Falk 1986, 106-113.
Falk spreekt van een `Fasnets-Patriarchat' als zij het heeft over de `Schramberger
Narrenzunft' aan wiens hoofd een exclusief uit mannen bestaande Elvenraad staat. Het
aandeel van vrouwen aan het carnaval deelt zij in vier groepen in: 1. vrouwen met
dienstverlenende en reproductieve taken voor het carnaval van mannen, 2. vrouwen die
een actieve bijdrage leveren in de vorm van ofwel `sexy Balletmiese' of met sketches en
liedjes over `vrouwelijke zwakten', 3. vrouwen als slachtoffer, met name in de carnavalshumor, 4. vrouwen als `Taterinnen' zoals de domino's vóór de Tweede Wereldoorlog en
het oud wijf na de oorlog. Alleen de laatste categorie is in Falks visie vrij van de traditionele slachtofferrol.
F.J. Grosshennrich 1980, 188-189.
In de enquête die de bestuursleden van de CV Woeësj-joepe ontvangen hebben, was in de
keuzelijst van familieleden de rubriek `partner' niet opgenomen. Op de categorie `andere
familieleden' scoorden de Woeësj-joepe-respondenten met 62,5%, waarbij vier respondenten expliciet vermeldden met het aankruisen van deze categorie hun partner te bedoelen. In de enquête die vervolgens naar de bestuursleden van D'n Uul is opgestuurd, werd
de categorie `partner' wel opgenomen. 45% van de respondenten scoorden hierop, de
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hoogste score. Bij navraag onder de Woeësj-joepe-respondenten bleek, dat bij hen de
categorie `andere familieleden' voor een belangrijk deel uit de partners bestaat.
Indeling beroepsniveaus volgens J.M. van Westerlaak, J.A. Kropman, J.W.M. Collaris
1975.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat één van de respondenten die aangaf zich `enigszins' verbonden te voelen met de eigen woonplaats, niet in Roermond woonde.
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Hoofdstuk 5
1 De in deze paragraaf gegeven schets van de gemeente Simpelveld is gebaseerd op de
schaarse literatuur over het dorp: G.H. Franssen 1970; H. Franssen, W. Loeve, H.
Senden, J. v.d. Werf 1980; S. Maas 1991. De gegevens over de bevolkingsgroei en de
religieuze gezindte in Simpelveld zijn afkomstig van het CBS en het KASKI.
2 Zie de volkstellingen uit 1899, 1930 en 1971 (CBS Heerlen). In latere volkstellingen
wordt de religieuze gezindte niet meer per gemeente bijgehouden. Voor begin jaren
negentig betreft het percentage rooms-katholieken een schatting. Het totaal aantal parochianen van de parochie in de dorpskern en van die in Bocholtz (KASKI-gegevens) is
namelijk groter dan de totale bevolking van de gemeente (respectievelijk 7.570 en 5.484
op een totaal inwonertal van 11.864).
3 Zo werd de jezuïetenorde uitgewezen, bemoeide de staat zich met de opleiding en aanstelling van geestelijken en werden scholen aan het kerkelijk toezicht onttrokken.
4 Gemeentegids Simpelveld 1992, 66-83.
5 De naam van de vereniging in Bocholtz (Kalk aan de Broek) verwijst naar het door veel
mannelijke inwoners rond de eeuwwisseling in het Duitse grensgebied uitgeoefende beroep van stukadoor. De Bergbokken geven met deze benaming aan, dat hun carnavalsrijk
(Huls) op een berg ligt.
6 H. Franssen, W. Loeve, H. Senden, J. v.d. Werf 1980, 162. Zie ook: Diepteinterview met
H. Knops 1991.
7 "... Hier heeft Onze Lieve Heer/ het mooie Simpelveld zelf gemaakt ..." en "... En
iedereen die hier geboren is/ Of hij nu arm of rijk is/ Die roept uit het diepst van zijn hart
mee/ Mooi Simpelveld ik hou van jou."
8 De Limburger 28-2-1992; Jubileumsbusjche. Karnavalverein CV Woeësj joepe 1993.
9 Bekende voorbeelden zijn: De Winkbiille uit Heerlen (een verwijzing naar de opscheppers die er wonen mede als gevolg van de `Hollandse' invloeden), en De Rogstaekers uit
Weert (een verwijzing naar een legende, waarin de Weertenaren een rog aanzagen voor de
duivel). Daarnaast komen ook verwijzingen naar dieren en naar (in het verleden uitgeoefende) beroepen veel voor.
10 Op een bestuursvergadering in 1956 meldde Sjaak van der Heyden, dat burgemeester
Houbiers hem onlangs nog eens duidelijk had gezegd, dat tijdens zijn ambtsperiode geen
vergunning voor een optocht zou worden verleend. Zie: Notulen vergadering CV Woeësjjoepe, 24-2-1956 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
11 Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 15-9-1953 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
12 Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 17-8-1954 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
13 In het verenigingsarchief bevinden zich nog enkele teksten, voorzien van het rode stempel.
14 W. Wierts, Nog meer wetenswaardigheden CV Woeësj joepe en leuke voorvallen. 25 oktober
1986. (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
15 W. Wierts, Enkele wetenswaardigheden cv Woeësj joepe. z. j. (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
16 Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 20-2-1957; W. Wierts, Enkele wetenswaardigheden
cv Woeësj joepe. z.j. (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
17 Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 29-4-1958 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
18 Na het aftreden van Jo Hundscheidt in dit jaar als president van de vereniging en als
voorzitter van het Optochtcomité stelde het comité in plaats van het voorzitterschap het
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penningmeesterschap ter beschikking van een bestuurslid. Sinds 1990 vervult de penningmeester van de CV Woeësj-joepe deze functie ook in het Optochtcomité.
Ook hier wreekt zich de afwezigheid van de vergaderingsnotulen vanaf midden 1958 tot
begin 1964.
Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 6-7-1966, 6-6-1968, 19-9-1968 (verenigingsarchief
CV Woeësj-joepe). Persoonlijke vriendschappen tussen de mannen van beide besturen
leidden vanaf de jaren vijftig tot regelmatige wederzijdse bezoeken. Zo waren de Woeësjjoepe aanwezig op de prinseproclamatie in Lendersdorf en bezochten zij jaarlijks hun
Sommerfest. In 1966 maakten beide verenigingen zelfs een gezamenlijk uitstapje buiten
het carnavalsseizoen. De laatste jaren is de intensiviteit van de onderlinge contacten sterk
teruggelopen, volgens de huidige secretaris van de Woeësj-joepe door bestuursmutaties
en het overlijden van bestuursleden.
Of de bals tegelijkertijd met het ambt van de Bloemenprinses zijn ingevoerd in Simpelveld, is niet met zekerheid te zeggen. Begin 1965 wordt in de notulen van de vergaderingen melding gemaakt van een Prinsessebal. De ontbrekende informatie over de voorafgaande zes jaar wordt gecompenseerd door uitspraken van carnavalsorganisatoren. Volgens de huidige secretaris en archivaris van de vereniging vond het eerste bal plaats in
1960, ingevoerd als extra activiteit in het kader van het 1X11-jarig jubileum van de
vereniging.
De grootste groep, die gevormd wordt door de afdelingen die door de carnavalsvereniging
zijn opgericht of op haar initiatief zijn ontstaan, zijn: de Prinseraad (1957), het Jeugdcomité en de Jeugdraad van Elf (1958), het Optochtcomité (1958), de Auwwieververeniging (1959), de Artiestenafdeling (1978) en de ex-Bloemenkoninginneraad (1986). De
tweede categorie wordt gevormd door afdelingen die buiten de carnavalsvereniging tot
stand zijn gekomen: de Dans- en Showgroep Accelerando (1953), de joekskapel Doebele
Forto (1968) en de Dames-elvenraad (1965).
Vanaf 1984 worden uit de Raad van Elf ook mannen benoemd om het jeugdcarnaval
mede te begeleiden. De achterliggende gedachte bij deze benoemingen is dezelfde als bij
het Optochtcomité: een directe betrokkenheid van Raadsleden bij de activiteiten van de
jeugd-afdeling creëert een goede basis voor invloed op een `gepaste' viering.
W. Wierts, Joarversjlaag Woeësj joepe Zumpelveld 1990 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
Ledelies carnavalsverein Woeësj joepe Zumpelveld, 15 november 1990; W. Wierts,
Joarversjlaag Woeësj joepe Zumpelveld 1990 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
W. Wierts, Joarversjlaag Woeësj joepe Zumpelveld 1990 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
Zie onder andere H.A. Crous 1984; P. Fuchs, M.L. Schwering, K. Zoller 1971.
Het bestaan van de `auwwiever' wordt in de Groenstraat teruggevoerd op een lokale
traditie uit de negentiende eeuw. Het verhaal gaat, dat in dit dorp de hoofdbedrijvigheid
van de inwoners in de vorige eeuw bestond uit het fokken van geiten en het opkopen van
vrouwenhaar. De Franse pruikenindustrie was een vaste afnemer, die daartoe Franse
kooplieden naar de Groenstraat stuurde. De verkoopdag was de donderdag vóór carnaval.
De mannelijke dorpsgenoten verdienden die dag veel geld, waarvan zij een deel meteen
weer uitgaven in de kroegen. De echtgenotes, die tevergeefs thuis op hun mannen wachtten, besloten op een gegeven moment gezamenlijk een trektocht langs de dorpskroegen te
maken om zowel hun echtgenoot als het verdiende geld te vinden. Naar deze trektocht
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wordt een eeuw later verwezen, als de `auwwiever' van de Groenstraat op de donderdag
vóór carnaval door de Oostelijke Mijnstreek trekken.
Zie: J. Bonten 1988, 145-152; W. Gobbels, M. Huppertz, J. Notten 1990, 75; Th.
Fransen, G. Gommans 1984, 74.
In informele gesprekken met bestuursleden van de CV Woeësj-joepe en enkele oudere
leden van de Auwwieververeniging, kwam de Groenstraat regelmatig ter sprake. Bertha
Pistorius, de huidige secretaris van de afdeling, verwees in een interview expliciet naar de
Groenstraat toen ze opmerkte, dat burgemeester Bouwens het idee van het stadhuisbezoek van de Simpelveldse auwwiever had `afgekeken' van de Groenstraat. Zie: Interview
met Bertha Pistorius 1990. In een carnavalsjubileumboek uit Valkenburg, waar in 1964
het eerste auwwieverbal plaatsvond (op initiatief van een man), werd expliciet verwezen
naar de Groenstraat als inspiratiebron. Zie: W. Gobbels, M. Huppertz, J. Notten 1990,
75.
Auw-wieverjubileum-special 1981 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
In het jaar van oprichting bestond de Auwwiever-vereniging uit tien vrouwen. Zie: Auwwiever'jubileum-special 1981 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
Bertha Pistorius, de secretaris van de Auwwiever-vereniging, verklaarde, dat de positieve
gevolgen van de aansluiting bij de carnavalsvereniging vooral gezocht moesten worden in
de overdracht van de verantwoordelijkheid op financieel en organisatorisch terrein, want,
zo stelde ze: "Het waren allemaal vrouwen ...". Sindsdien zorgt de CV Woeësj-joepe voor
muziek tijdens de `auwwiever'-bals, zitten leden van de Raad van Elf tijdens de bals aan de
entree (sinds 1991 is de entree gratis) en zorgen zij dat alles goed verloopt. Zie: Interview
met Bertha Pistorius 1990.
Interview met Bertha Pistorius 1990.
Zie respectievelijk: Limburgs Dagblad 5-2-1972 en Th. Fransen, G. Gommans 1984, 74.
Zie verder ook: A.P. van Gulst 1974, 17, 29, 135; J. Klersch 1961, 202; D.J. van der Ven
19502, 106-119.
Interview met Bertha Pistorius 1990.
Ibidem.
Met betrekking tot de aanwezigheid van de president tijdens de kroegentocht, zie: Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 9-2-1966 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe). De
aanwezigheid van andere Woeësj-joepe dan de president was het gevolg van de wens van
een Prins om mee te mogen gaan op de `auwwiever'-kroegentocht. Dat werd goedgekeurd en sindsdien groeide het gevolg van Woeësj-joepe. Zie: Interview met Bertha Pistorius
1990.
De eerste jaren kende de Dames-elvenraad ook een Bloemenmeisje. Uitspraak van Lena
Loozen (die anno 1990 als enige vanaf de oprichting zitting had in de Raad), in: Interview
met Miets Jacobs en Lena Loozen 1990.
In het carnavalsseizoen 1957/58 was er al sprake van een `Zitzung voor Dames', getuige
de notulen van een bestuursvergadering van de CV Woeësj-joepe waarin vermeld werd:
"... De voorzitter zegt dat de Zitzung voor Dames op 4/2 '58 bij Frijns is, wij om ca.
8.30u. aanwezig zijn ...". Uit de formulering van de aankondiging mag worden afgeleid,
dat deze zitting dit jaar niet voor het eerst plaatsvond. Door wie ze georganiseerd werden,
is onbekend. Zie: Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 29-1-1958 (verenigingsarchief
CV Woeësj-joepe).
Notulen vergadering CV Woeësj-joepe, 28-4-1981 en 7-7-1981 (verenigingsarchief CV
Woeësj-joepe).
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Interview met Miets Jacobs en Lena Loozen 1990; Interview met Bertha Pistorius 1990; C.
Wijers 1993, 61-86. In gesprekken tijdens het veldwerk kwam deze functie van deelname
aan beide afdelingen ook regelmatig naar voren.
Interview met Werner Wierts 1990.
In 1966 nam de Bloemenkoningin Marie-José Schoonbrood het initiatief tot de oprichting van een samenbindende raad, in 1979 de Bloemenkoningin Wilma v.d. Vlag.
W. Wierts, Geschiedenis ex-Blommekunniginneroad. Simpelveld 15 december 1987; Notulen oprichtingsvergadering ex-Blommekunniginneroad CV Woeësj-joepe, 18-4-1986
(verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
In 1986 bestond de Raad uit zeven vrouwen. Zij waren Bloemenkoningin in respectievelijk: 1985, 1965, 1983, 1972, 1986, 1979, 1976. In de eerste drie jaar wisselden drie
presidenten elkaar af, respectievelijk Y. Ozoran, M. Gerards-Schmetz en M. Born.
Notulen oprichtingsvergadering ex-Blommekunniginneroad CV Woeësj-joepe, 18-4-1986
(verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
Notulen Raadsvergadering CV Woësj-joepe, 13-2-1987 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
Brief van W Wierts aan C. Wijers, Simpelveld 27-4-1994 (correspondentie-archief C.
Wijers, P.J. Meertens-Instituut Amsterdam).
Zie: Verslag Prinseproclamatie, Simpelveld 6-1-1990 (P.J. Meertens-Instituut, map: verslagen participerende observatie).
Tot 1965 vervulde één persoon de functies van president en voorzitter. Met uitzondering
van de jaren 1982-1984 heeft men sindsdien een scheiding van deze functies in de verdere
ontwikkeling van de vereniging gehandhaafd. Tot in het carnavalsseizoen 1992/93 vormde
de secretaris van de vereniging een uitzondering op de regel, dat alle bestuursleden tevens
Raadsleden waren. Deze vrijwillige keuze was ingegeven door het feit, dat Raadsleden
verplicht zijn gezamenlijk als Raad van Elf in de optocht mee te trekken. De secretaris
Werner Wierts had sinds 1959 een persoonlijke traditie opgebouwd als `einzelgnger' in
de optocht van het dorp. Als Raadslid zou hij deze traditie moeten beëindigen. Daar was
hij tot voor kort niet toe bereid. Zie: Interview met Werner Wierts 1990.
Zo had het Jeugdcomité in 1990 8 leden en de joekskapel Doebele Forto 45. Zie: Ledelies
carnavalsverein Woeësj-joepe Zumpelvelrh 15 november 1990 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
Statuten van de Carnavalsvereniging Woeësj-joepe' te Simpelveld, in: Bijvoegsel van de
Nederlandse Staatscourant van 10 april 1974, nr. 71. EV 1034.
Interview met Werner Wierts 1990.
Ledelies carnavalsverein Woeësj-joepe Zumpelveld, 15 november 1990 (verenigingsarchief
CV Woeësj-joepe).
De inhoud van het actief lidmaatschap is duidelijk omschreven in het Huishoudelijk
Reglement: "Een bestuursfunctie in een afdeling van de CV Woeësj-joepe wordt altijd als
een aktief lidmaatschap gezien. De overige lidmaatschappen worden als aktief gezien als
men fysiek art. 2 (`Het doel van de vereniging is de organisatie en bevordering van een
gepaste carnavalsviering in de gemeente Simpelveld', CW) van de statuten eer aandoet.
Dit laatste wordt bepaald door de leden genoemd in art. 5 letter a en b van de statuten van
de CV Woeësj-joepe (bestuursleden en leden van de Raad van Elf). (...) Indien iemand
staande zijn lidmaatschap van art. 5 of tijdens zijn abdicatie een titel verleend wordt
waarin `ere' voorkomt, wordt hij aktief lid van de vereniging." Zie: Huishoudelijk Reglement. Passief en Aktief Lidmaatschap. (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
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Notulen vergadering CV Woeësj-joepe, 25-2-1975; Notulen kwartaalvergadering CV Woeësjjoepe, 19-12-1986 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
Rechten van leden met titels door de CV Woeësj-joepe gegeven. z.j. (verenigingsarchief CV

Woeësj-joepe, Map: Structuur, Lijsten, Statuten enz.)
Zie: `Dreagere van de Gala-orde', in: Joarversjlaag Woeësjjoepe Zumpelveld 1990.
(verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
60 Bertin Jorissen-Bisschops kreeg de Herinnering uitgereikt na het carnavalsseizoen op 12
maart wegens afwezigheid tijdens de carnavalsdagen. Zie: Kloesterstedche 18-3-1987.
19-10-1986 (verenigingsarchief CV
61 Notulen algemene jaarvergadering C. V. Woeësj-joepe,
Woeësj-joepe).
62 Verslag van het 21e congres van de NEG van 26-29 september 1991 in 's Hertogenbosch,
in: Vastelaovend Same. Uitgave Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg 20,2 (1992).
Niet
iedereen die in het verleden bloemen kreeg aangeboden op het bal, wilde Bloemen63
koningin worden. Het gebeurde dan nogal eens, dat de bloemen op een tafel werden
gelegd of op de grond gegooid. Mede hierom besloot de Raad van Elf over te gaan op
kunstbloemen. Daarnaast bleken de bloemen ook te kwetsbaar bij het tellen van de
aantallen na afloop van de bloemenverkoop. Interview met Werner Wierts 1990.
64 Zo draagt de vereniging bijvoorbeeld de financiële zorg voor de receptie, de Prins ontvangt voor de optocht een bepaalde hoeveelheid snoepgoed om uit te strooien en de
consumpties tijdens de carnavalsdagen worden mede bekostigd door de Raad van Elf.
Zie: Leidraad voor de Prins van de CV Woeësj joepe (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
65 In het verleden is het één keer voorgekomen, dat niemand bereid was de functie van
Bloemenkoningin te bekleden. De Bloemenkoningin van 1980 besloot hierop om bij
gebrek aan een opvolgster in het volgende jaar, nog een jaar in functie te blijven.
66 Op de bestuursvergadering d.d. 20-12-1954 werd besloten om de voorwaarde van de
ongehuwde status voor het prinsschap te schrappen. Dit omdat men verwachtte dan
sneller een geschikte kandidaat voor deze functie te krijgen. Werner Wierts, die sinds
1965 de secretaris en archivaris van de vereniging is, spreekt echter tot op de dag van
vandaag over de ongehuwde status van de Prins. Het bestuursbesluit uit de jaren vijftig is
blijkbaar niet veelvuldig in de praktijk gebracht. Tot op heden zijn de Prinsen steeds
ongehuwd. Zie: Bestuursvergadering CV Woeësj joepe, 20-12-1954 (vereniging-archief CV
Woeësj-joepe); Interview met Werner Wierts 1990.
67 Zie: Knipselmap Media publicaties 1988 en Knipselmap 1991 (verenigingsarchief CV
Woeësj-joepe).
68 Interview met Werner Wierts 1990.
69 Zie ook: Weekblad Troef I 0-1-1990.
70 ' Simpelveld geeft zichzelf de vijf, Carnaval 1990 loopt iedereen hand in hand door ons
mooi Woeësj-joepe-land'. De Prins van de Woeësj-joepe heeft geen eigen lijfspreuk.
Sinds 1988 kent de carnavalsviering in het Woeësj-joepe-rijk wel ieder jaar een zogenoemd
carnavalsmotto. Tot 1991 bedachten leden van de vereniging het motto voor het desbetreffende jaar. Sindsdien worden alle inwoners van het dorp opgeroepen om een goede
slagzin te maken. Er is maar één voorwaarde aan de deelname verbonden: het motto moet
geformuleerd zijn in het `Zumpelvelder plat' (dialect).
71 Interview met Miets Jacobs en Lena Loozen 1990.
72 Ibidem.
73 Interview met Bertha Pistorius 1990.
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In 1988 riep de voorzitter van de Carnavaisverein Woeësj-joepe alle afdelingen op om na
te denken over mogelijkheden ter verbetering en vernieuwing van de Simpelveidse
auwwieverbals. Zie: Notulen kwartaalvergadering CV Woeësj joepe, 25-3-1988 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
Zie ook: C. Wijers 1993, 61-86; S. Falk 1986, 110.
Interview met Bertha Pistorius 1990.
Uitspraak van Miets Jacobs, 23-1-1991 (P.J. Meertens-Instituut, map: verslagen participerende observatie).
In 1983 vond eenmalig een gezamenlijke sleuteloverdracht plaats. Zie: Notulen vergadering CV Woeësj joepe, 29-9-1981, 8-12-1981, 12-1-1982, 14,12-1982, 10-2-1984
(verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
Van de drie Herinneringen die tot in 1993 zijn uitgereikt, vond alleen de laatste uitreiking plaats op het stadhuis. De eerste gedecoreerde, de echtgenote van André Jorissen,
was tijdens de carnavalsdagen afwezig, de tweede gedecoreerde (Wiel Merx) kreeg de
Herinnering tijdens de 22-jarige Jubileumshow van Doebele Forto.
Brief van W Wierts aan C. Wijers, Simpelveld 6-6-1993 (correspondentie-archief C.
Wijers, P.J. Meertens-Instituut Amsterdam).
Interview met Werner Wierts 1990.
Statuten van de Carnavalsvereniging Woeësj-joepe' te Simpelveld, in: Bijvoegsel van de
Nederlandse Staatscourant van 10 april 1974, nr. 71. EV 1034.
Limburgs Dagblad 19-1-1972.
Een zeer illustratief voorbeeld van vervloeiing van de grenzen van de carnavalswereld en
het alledaagse dorpsleven was de plaats die de Bloemenkoningin van de CV Woeësj-joepe
van 1977 tot 1990 innam als Ronde-Miss van de Ronde van Simpelveld in de zomer. Het
Wielercomité Simpelveld organiseerde sinds 1961 de zogenoemde Ronde van Simpelveld
waar in de tweede helft van de jaren zeventig de Bloemenkoningin een vaste plaats kreeg
in de huldiging van de winnaars. De initiatiefnemer was de penningmeester van het
wielercomité die ook een Woeësj-joep was. De Ronde-Miss had weliswaar niet de sjerp
van de Bloemenkoningin uit het Woeësj-joepe-rijk om, maar iedereen in het dorp wist
dat zij in de carnavalswereld één van de drie hoogheden was. In 1990 behoorde dit
gebruik tot het verleden. Het wielercomité zette de Ronde van Simpelveld om in de
Ronde van Heerlen, met name om financiële redenen. Sindsdien komt de Ronde-Miss
uit die gemeente.
Interview met Werner Wierts 1990.
In de eerste helft van de jaren vijftig is er in het verenigingsarchief ook meermalen sprake
van een artiestenafdeling. Naar aanleiding van de oprichting van de carnavalsharmonie
Doebele Forto sprak de secretaris van de Woeësj-joepe weer van een bestaande artiestenafdeling, waar André Jorissen (de eerste voorzitter van Doebele Forto) lid van zou zijn.
Uit het feit dat deze artiestenafdeling tot 1978 niet genoemd werd in de reeks van
afdelingen van de CV Woeësj-joepe, mag afgeleid worden dat vóór die tijd geen sprake
was van een officiële Artiestenafdeling van de vereniging. Zie: Notulen vergadering CV
Woeësj joepe, 26-12-1953, 22-1-1956; W. Wierts, Verdere wetenswaardigheden CV Woësjjoepe, 25 oktober 1986 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe); Interview met Werner
Wierts 1990.
Reglement van de Artiestenafdeling van de CV Woeësj joepe, 1978 (verenigingsarchief CV
Woeësj-joepe).
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Statuten van de Carnavalsvereniging Woeësj-joepe' te Simpelveld, in: Bijvoegsel van de
Nederlandse Staatscourant van 10 april 1974, nr. 71. EV 1034.
89 Jubileumsbusjche. Karnavalverein CV Woeësj joepe 1993. De enige bijdrage in het Nederlands was van de hand van de burgemeester A. Teheux. Een historisch overzichtsartikel
van de CV Woeësj-joepe, dat ik in de jubileumuitgave schreef, is vertaald door Math
Bisschops, schrijvend lid van de sectie dialect in de Heemkunde-vereniging `De Bongard'.
90 Notulen vergadering CV Woeësj-joepe, 14-9-1956 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
91 De Trompetter 9-11-1988; Programma Sjlagerzietsong Woeësj joepe 1990, zamstig 11 nov.
en Sjlagerzietsong 1993 Woeësj joepe, 14 november 1992 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
92 Tot 1987 bestond de jury uit het aanwezige publiek, dat daartoe een stembiljet ontving.
Sindsdien voegt men ieder jaar aan deze publieksjury drie `deskundigen' toe, die een
zwaar stempel drukken op de uitkomst van de schlagerverkiezingen. Hun beoordeling
maakt 75% uit van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Van de drie juryleden moet
één afkomstig zijn uit Simpelveld en kundig op het terrein van teksten. De overige twee
hebben zitting in de jury op grond van hun deskundigheid op het terrein van muziek en
presentatie. Zij zijn geen inwoners van het dorp. Aan deze keuze ligt het argument van
objectiviteit ten grondslag. Notulen kwartaalvergadering CV Woeësj-joepe, 20-3-1987
(verenigingsarchief CV Woeësj-joepe); Drielandenpost 14-9-1988.
93 Notulen kwartaalvergadering CV Woeësj-joepe, 25-3-1988 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
94 Notulen kwartaalvergadering CV Woeësj joepe, 20-3-1987 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe).
95 Zie voor een overzicht van de carnavalsmotto's: Joarversjlaag CV Woeësj joepe 1993
(verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
96 In een artikel dat twee jaar na zijn overlijden over hem werd geschreven, stond de
volgende opsomming: organisatie-bestuurslid van de gemeentelijke personeelsvereniging,
brandmeester bij de lokale brandweer, lid van Ons Toneel, drummer bij de harmonie St.
Caecilia en het gelegenheidsorkest `De Alpenklanken', voorzitter, penningmeester en
dirigent van Doebele Forto. Daarbij speelde hij Sinterklaas bij de buurtvereniging `De
Kloeësterwei', en was hij een veel gevraagd entertainer, buuttereedner en schrijver van
komische revues. Hij maakte schlagers, ontwierp prinsewagens en bloemenkoninginnewagens voor de optocht. Zijn beroep was automonteur. Zie: J. Bonten 1988, 83-85.
97 Drielandenpost 18-10-1989.
98 J. Bonten 1988, 91.
99 Voor de tekst van dit gedicht, zie: Jubileumsbusjche. Karnavalverein CV Woeësj-joepe 1993.
100 Het bronzen standbeeld was een kunstwerk van mw. T. Coumans uit Haelen, waarvoor
(de overleden) André Jorissen model stond.
101 In meer plaatsen in Limburg komt men standbeelden van carnavalsverenigingen tegen.
102 Zie: Notulen vergaderingen CV Woeësj joepe vanaf 1953 (verenigingsarchief CV Woeësjjoepe). Van juli 1958 tot begin 1964 ontbreken de notulen.
103 Zie: Knipselmap: Media publicaties 1988 (verenigingsarchief CV Woeësj-joepe). De vereniging typeert zelf deze eucharistieviering niet als een carnavalsmis. Carnavalsvierders
hebben geen actieve inbreng bijvoorbeeld door het lezen van voorbeden of het houden
van een openings- of slotwoord. En het plaatselijke dialect wordt er niet gesproken.
104 Tijdens jubilea van deze afdelingen verschijnen de leden wel in vol ornaat.
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105 Interview met Werner Wierts 1990.
106 Uitspraak van Werner Wierts, Jo Hundscheidt en Hubert Pluymaekers 1990 (P.J. MeertensInstituut, map: verslagen participerende observatie).
107 Ex-Prins Frans II (Bodelier), `Ee paar woad van der president', in: Vasteloaëvends special
van de Prinse-Road Zumpelveld 1957-1991 (P.J. Meertens- Instituut documentatiemap
CV Woeësj-joepe).
108 Interview met Bertha Pistorius 1990. Zie ook: Feestprogramma b.g.v. het 2X11 jarig bestaan
van de Auw-Wiever'- vereniging Simpelveld (Simpelveld 1981) (verenigingsarchief CV
Woeësj-joepe).
109 Jubileumsbusjche. Karnavalverein CV Woeësjjoepe 1993.
110 Brief van burgemeester Bouwens van Simpelveld aan alle plaatselijke caféhouders te Simpel
28-1-1975. In het gemeentearchief van Simpelveld zijn brieven van de burgemeester-veld,
aan de plaatselijke café- en vergunninghouders met een soortgelijke strekking bewaard uit
de jaren 1971 tot en met 1975.
111 Interview met Werner Wierts 1990.
112 Notulen Algemene Ledenvergadering BCL 11-6-1966. (BCL- archief, dossier BCL I, nr.
177/66).
113 Uitspraak Werner Wierts, 26-5-1993.
114 Vastelaovend Same. Uitgave Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. 15,1 (1986).
115 Feestgids ter gelegenheid van het BCL-Treffen 22-23-24 november 1985 Woeësjjoepe, 18, 19
(verenigingsarchief CV Woeësj-joepe).
116 Interview met Werner Wierts 1990.
117 De plaats die het lokale carnaval inneemt in de plaatselijke gemeenschap kwam tot uiting
in het erecomité van het BCL- Treffen, waarin onder andere burgemeester A. Teheux,
oud - burgemeester J. Bouwens, pastoor W. Vreuls, de gemeentesecretaris, twee wethouders en vijf gemeenteraadsleden zitting hadden. Zie: Feestgids ter gelegenheid van het BCLTrefJen 22-23-24 november 1985 Woeësjjoepe, 21.
118 Interview met Bertha Pistorius 1990
119 Uitspraak van Miets Jacobs, in: Interview met Miets Jacobs en Lena Loozen 1990.
120 Interview met Werner Wierts 1990
121

Ibidem.

122 W.
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Hoofdstuk 6
1 De in deze paragraaf gegeven schets van de gemeente Roermond is gebaseerd op informatie uit de volgende literatuur: Th.H.J. Kohl (ed.) 1982; G. van Bree e.a. (ed.) 1988/1989)
F. Nederveen 1977; A.G. van Berkel 1952. De gegevens over de bevolkingsgroei en de
religieuze gezindte in Roermond zijn afkomstig van de Gemeente Roermond, afdeling
burgerzaken, het CBS en het KASKI.
2 Katholieke instellingen namen vanaf de vroege middeleeuwen een grote plaats in de stad
in. Sinds 1361 was in de stad gevestigd het oude kapittel van Sint Odiliënberg, dat de
basis vormde voor het kathedrale kapittel. De kerk van dit kapittel werd aangewezen als
kathedraal van Roermond. Roermond kende een groot aantal kloosters, waarvan de
Munsterabdij voor Cisterciënserinnen, gesticht kort na 1200, de eerste was. In de periode
tussen 1200 en 1500 vestigden zich in Roermond de bedelorde der minderbroeders
(franciscanen), het kartuizerklooster, het kruisherenklooster en het Hieronymusklooster.
Het laatste klooster bestond midden zestiende eeuw niet meer. De gebouwen deden toen
dienst als bisschoppelijk paleis voor de eerste twee bisschoppen van Roermond.
3 Zie de volkstellingen uit 1899, 1930 en 1971 (CBS Heerlen) en gegevens van het KASKI
over 1990.
4 Flarus-courant?-3-1886 (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 457).
5 In 1886 verscheen in de Maas- en Roerbode een advertentie van een zeker Gezelschap
`De Aanhaaijers', waarin onder andere vermeld werd dat zij die geen lid waren en wél aan
de gekostumeerde optocht en verdere feestelijkheden van de komende vastenavond wilden deelnemen, zich vóór 20 februari konden aanmelden. In dat jaar was er dus wel een
optocht, waarbij voor leden van organiserende verenigingen het verbod op maskerade op
straat blijkbaar tijdelijk werd opgeheven. Zie: Maas- en Roerbode 30-1-1886. Een groot
deel van de geschiedenis van de Sociëteit De Flarussen is niet meer te achterhalen, omdat
het archief na een bestaanscrisis rond 1890 spoorloos verdwenen is.
6 Advertentie in Flarus-courant 11 +4februari 1885 (gemeente-archief Roemond: documentatieverzameling nr. 457).
7

Groote Jubileum-Feeste. Jubileumuitgave van de Vereeniging `De Schmookers' 1898-1923

(gemeente-archief Roermond: 22 F 270).
8 De figuur van de hoofdrolspeler Schinderhannes was gebaseerd op een jeugdige roverhoofdman die in het begin van de negentiende eeuw aan de Rijn opereerde: Johannes
Biickler, bijgenaamd Schinderhannes.
9 H. Schillings 1976, 30
10 Het Limburgse woord `kammezaol' betekent kostuumvestje. Een `shwetskammezaol' is
een persoon die onzin vertelt. Een `gezet' is een krant.
11 In een aankondiging van de bonte avond in 1977, getiteld ` 't Straotverke, wordt deze
omschrijving gehanteerd (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192).
12 P. Burke 1978, 187.
13 W. Mezger 1989, 307.
14 Men mocht dus anderen op de korrel nemen en op humoristische wijze de waarheid
zeggen, maar dit moest gebeuren binnen de grenzen van het fatsoen. Het Schwetskammezaol.
Oprechte Remunjse Schmookers-Vastelaovesgezet 2-2-1913 (gemeente-archief Roermond:
documentatieverzameling nr. 198).
15 Het Schwetskammezaol. Oprechte Remunjse Schmookers-Vastelaovesgezet 14-2-1915 (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 198).
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20
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30

Maas- en Roerbode 26-1-1928.
Maas- en Roerbode 9-2-1929.
Zie ook: H. Rozema, `Kan een goed katholiek carnaval vieren?' 1983, 152.
Bestuursvergaderingen Vereeniging Roermonds Belang, 5-3-1936 en 17-3-1936; Algemene
ledenvergadering Vereeniging Roermonds Belang, 23-10-1936 (gemeente-archief Roermond:
map Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 25); Bijvoegsel van de
Nederlandse Staatscourant nr. 199, 15-10-1970.
Carnaval 1938 Roermond (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr.
192).
"De Uil die roept Oehoe!/ Ik ben nu weer wakker./ De Uil die roept Oehoe!/ En 't klinkt
door alle straten: Ik ben nu weer wakker,/ Oehoe-Oehoe."
Bestuursvergaderingen Vereeniging Roermonds Belang, 23-6-1937 en 16-9-1937 (gemeentearchief Roermond: map Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 25).
Maas- en Roerbode 2-2-1937 en 10-2-1937.
`Ein ongerein' was de lijfspreuk van Prins Rein II Creemers in 1962 en betekent `allen
tesamen één'. Deze lijfspreuk groeide uit tot een carnavalsmotto in de Roermondse
binnenstad.
In de Maas- en Roerpost van 3-2-1977 wordt melding gemaakt van de oprichting van het
Comité Euver de Breer in 1937. In dit artikel komt een zekere V. Suyker voor, die in het
oprichtingsjaar de eerste Prins zou zijn geweest. Dat hier sprake is van een officiële Prins
Carnaval is niet waarschijnlijk. In de verslagen die jaarlijks in de Maas- en Roerbode
verschenen over de carnavalsviering, werd geen melding gemaakt van een Prins. Wel werd
geschreven over de bezoeken van de Uule-Prinsen aan het comité in Het Veld. Door een
Prins werd hij daar niet ontvangen. Zie: Maas en Roerpost 3-2-1977; Maas- en Roerbode
25-2-1938; 23-1-1939; 30-1-1939; 17-2-1939.
Maas- en Roerbode 5-2-1940.
In 1955, '63, '67 en '74 zou de kop van de krant nogmaals veranderen. De kernwoorden
bleven dezelfde, namelijk D'n Uul, Zjwetskammezaol, offisjeel, Remunj en vastelaovend.
1937-1939: `D'n Uul. Offisjeel Remunjse Vastelaovesgezet. Oetgegaive door 't
carnavalskommitee'; 1946-1954: `D'n Uul. Offisjeel Vastelaovesgezet. Zjwetskammezaol
veur de Remunjse Vastelaovend'; 1955-1962: `Zjwetskammezaol D'n Uul. Offisjeel
Vastelaovesgezet van Remunj. Vastelaovesgezelsjap `d'n Uul"; 1963-1966: `Zjwetskammezaol D'n Uul. Offisjeel vastelaovesgezet van Remunj, oetgegaeve door 't vastelaovesgezelsjap
`d'n Uul' '; 1967-1973: `D'n Uul. Zjwetskammezaol; 1974- 1989: `Zjwetskammezaol.
Offisjeel orgaan van de Remunjse vastelaovend'. Sinds 1990 staat op de voorkant: `Zjwetskammezaol. Sjtadsvastelaovesvereniging D'n Uul, Remunj'. (De carnavalskrant `Het
Zjwetskammezaol' is aanwezig op het gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nrs. 195 e.v.)
Advertentieblad voor Limburg 2-3-1946.
Volgens de schrijver vond in 1950 een plotselinge ommekeer plaats: de desinteresse
maakte plaats voor een spontane feestviering. Zie: Carnaval in Limburg 1951, 33.
Interview met Jan Laugs 1991. Laugs had als journalist bij de Maas- en Roerbode in de
jaren vijftig de carnavalsverslaggeving op zich genomen. In samenwerking met André
Poell en Frans Storms stelde hij in 1952 het eerste nummer van de Razende Moerbode
samen, een parodiërende carnavalskrant in de Maas- en Roerbode. De typering die Laugs
geeft van het Vastelaovesgezelsjap D'n Uul vóór 1970, komt volledig overeen met die van
een andere Roermondenaar, die in 1961 Uule-Prins was: Thei Kohl.
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31 "Wij zijn dit verplicht aan onze Limburgse en Roermondse eer." Extra veurediesie van 't
Remunjs zjwetskammezaol 1951/1952 (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192).
32 "Deze viering moet zijn:/ Limburgs geestig/ dus vol fijne humor en zonder platvloerse
banaliteiten./ Algemeen meegevierd/ De vastenavond is een feest van iedereen, voor
iedereen. Voor kinderen en grote mensen van iedere leeftijd en iedere `stand'./ Goed
voorbereid/ volgens overgeërfde Limburgse gewoonten./ Een levend folkloristisch feest."
Extra veurediesie van 't Remunjs zjwetskammezaol 1951/1952 (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192) .
33 In het jubileumboek van D'n Uul in 1992 wordt met betrekking tot de oorsprong van het
`Bacchus drieve' verwezen naar de zeventiende eeuw. Zie: Th. Kohl (ed.) 1991, 184.
34 Vastelaovend 1948. 1 1 jaorig besjtaon van De Remunjse Vastelaoves-vereeniging (gemeentearchief Roermond, documentatieverzameling nr. 192); Carnaval in Limburg 1951, 37; J.
Hansen, `Bakkes drieve', in: 2X11 jaor Uul Remunj 1937-1959 (gemeente-archief Roermond: 22 F 272); Th. Kohl (ed.) 1991, 184-189.
35 Interview met René Imkamp 1990.
36 Guus Smeets hield aan zijn jarenlange speurwerkzaamheden voor een goed prinsekandidaat
een titel over. Toen hij in 1968 D'n Uul verliet, verleende de Aad Prinse Klub hem de
titel van `Prinsemooder' (`Prinsemoeder').
37 Ter illustratie: In artikel 3 werd vastgelegd dat de Vorst werd benoemd voor het leven
door de Ministerraad en de Raad van Elf met tweederde meerderheid van stemmen. De
Vorst werd aangewezen als de `opperste leijer van de Remunjse Vastelaovend' en als
zodanig vertegenwoordigde hij het gezelschap bij alle gelegenheden waar zijn aanwezigheid gewenst was. Hij had het recht van toegang tot alle vergaderingen en besprekingen
van de Raad van Elf, de Ministerraad en de bestaande comité's. De ministers werden
volgens artikel 4 benoemd door de Vorst op voordracht van de Vorst, de Raad van Elf of
de Ministerraad. De leden van de Raad van Elf werden door cooptatie benoemd, maar de
benoeming moest door de Vorst bekrachtigd worden. De Prins werd ook benoemd door
de Vorst in overleg met de voorzitters van de Raad van Elf en de Ministerraad. Zie:
Gronjdwèt Vastelaovesgezelsjap `d n Uul' Remunj, z. j . (gemeente-archief Roermond: map
Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110). Voor een karakterschets
van Vorst Lowie zie: Th. Kohl (ed.) 1991, 114-117.
38 Grote zwjabberaovend'aan Kapel-Kemp- en Gebroek (stencil januari 1981); Vastelaovesgezet
1967 KV 'De Kaketoes' (P.J. Meertens-Instituut: documentatiemap D'n Uul).
39 Th. Kohl (ed.) 1991, 121.
40 In 1973 veranderde het comité van naam: Stichting Karnavalsoptocht Roermond. Toen
het Optochtcomité in 1984 zijn naam nogmaals veranderde in Sjtichting VastelaovesOptoch Remunj was de voorzitter Thijs Bingen, ex-Vorst van D'n Uul. Bij de optocht,
één van de kernelementen uit de driedaagse viering, was D'n Uul hierdoor nauw betrokken.
41 Brief van Comité `Carnavalsoptocht' aan de Roermondse Carnavalsverenigingen, Roermond
4-2-1959 (gemeente-archief Roermond: map Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110) .
42 Maas- en Roerbode 2-1-1960.
43 Mr. J. Klaarenbeek, `Het zuiden staat weer op zijn kop', in: Panorama 27-2-1960, 9. De
zogenoemde `Gronjdwèt' van D'n Uul, waarvan eerder in deze paragraaf melding is
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44
45
46
47

48
49
50

51
52

53
54
55

56

gemaakt, is waarschijnlijk in deze jaren opgesteld, omdat hierin naast een Vorst en een
Raad van Elf sprake is van een Ministerraad.
Kasboeken D'n Uul 1963 en 1968/69 (gemeente-archief Roermond: map Archieven van
niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).
Eind jaren zestig telde Roermond zeven carnavalsverenigingen: D'n Uul, De Veldjmuus,
Koelbertus, De Kaketoes, De Katers, De Nachtegale en De Tuinhagedisse.
K. Zegers constateert in haar onderzoek naar het carnaval in Heesch in Noord-Brabant
eenzelfde mechanisme. Zie: K. Zegers 1986, 78.
Deze term is ontleend aan J. Boissevain, die in zijn studie naar coalities en facties op
Malta een onderscheid maakt tussen `establishment' en 'opposition' facties. Strijdend in
dezelfde `arena', maar zich onderscheidend in aanhang, hulpbronnen, interne organisatie
en strategie, wedijveren deze groeperingen om de macht. De leden van de `establishment'-factie zijn in hun activiteiten gericht op de handhaving van de status quo, die van
de 'opposition'-facties willen deze juist veranderen. Zie: J. Boissevain 1974, 206 e.v.
Zie: Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourantvan donderdag 15 oktober 1970, nr. 199.
Limburgs Dagblad 20-1-1969.
De Nieuwe Limburger 26-1-1970; Bijlage bij punt 4 bestuursvergadering D'n Uul, 30-121970: Standpunt bestuur D'n Uul t.o.v. Vorstenraad (gemeente-archief Roermond: map
Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).
Th. Kohl (ed.) 1991, 71.
Ledenlijst 1976/77 (gemeente-archief Roermond: map Archieven van niet-gemeentelijke
instellingen, Afd. IV nr. 110) en 1987 (in bezit van de secretaris van D'n Uul R. Pollen,
Roermond)
Maas- en Roerpost 6-11-1985.
Interview met René Imkamp 1990.
"de vorst door de stedelijke overheid ontvangen wordt en met het carnavals-mandaat
wordt begiftigd." Bijlage bij punt 4 bestuursvergadering D'n Uul 30-12-1970: Standpunt
bestuur D'n Uul t.o.v. Vorstenraad (gemeente-archief Roermond: map Archieven van
niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).
Notulen Algemene Ledenvergadering Vastelaovesvereniging D'n Uul Remunj, 28-5-1973
(gemeente-archief Roermond: map Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd.
IV nr. 110).

57 De Limburger 29-1-1974.
58 Interview met René Imkamp 1990. Imkamp was in deze jaren adjudant van Grootvorst Jo

59
60

61
62
63

Hansen en vervolgens van Grootvorst Bair Cox. Daarnaast vervulde hij in de Vorstenraad
de functie van secretaris.
Notulen Lejeraodsvergadering D'n Uul, 3-5-1976 (gemeente-archief Roermond: map Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).
Andere namen waren: Nico Engels (D'n Uul), Bair Cox (De Kaketoes), Frans van Eldijk
(De Tuinhagedissen), Lei Knops (De Nachtegale), Rie Passage (De Katers) en de voormalige secretaris van de Vorstenraad René Imkamp.
Maas- en Roerpost 16-11-1982.
"Als de burgemeester je uitnodigt, dan moet je er heen gaan ...". 't Zjwaegelke, onofesjeel
Uuleorgaan 11+6, 3 (1992/'93) (P.J. Meertens-Instituut: documentatiemap D'n Uul).
"De machtsoverdracht is het moment in het jaar waarop de burgers, in de persoon van de
carnavalsverenigingen, de autoriteiten op een speelse manier de spiegel voor kunnen
houden. D'n Uul is van mening dat deze overdracht in de loop der jaren verwaterd is en
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dat van de oorspronkelijke opzet weinig over is. Daarbij is D'n Uul van mening dat haar
Prins, als Prins van de oudste en van de stadscarnavalsvereniging, het spreekrecht heeft.
D'n Uul is uiteindelijk de vereniging die in 1937 als eerste op het stadhuis werd ontvangen ...". 't Zjwaegelke, onoffiesjeel Uuleorgaan 11 +6, 2 (1992/93) (P.J. Meertens-Instituut:
documentatiemap D'n Uul).
64 Eén van de afspraken die over het voorstel van Thijs Bingen met betrekking tot het
vorstenhuis waren gemaakt tussen de Vorst en het bestuur was, dat Vorst Thijs een
namenlijst van mannen die hij graag in zijn decorum zag aan het bestuur zou overleggen.
Dit gebeurde niet. Toen de Vorst op de ledenraadsvergadering van 22 januari 1979 de
namen van zijn kadetten voorlas, wilden enkele leden hierover een stemming houden.
Om het experiment een kans te geven in het carnavalsseizoen 1978/79 hield voorzitter
Van Ool een stemming tegen.
65 "... kan het (carnavals) spel niet meer gespeeld worden, dan moet de Vorst voor alle
ludieke dingen die hij wil doen toestemming vragen." Notuule biejzonjer algemein
leejevergaaderingop 18-12-1979 in het Ketoene Dorp, 2, 3 (gemeente-archief Roermond:
map Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).
66 Bestuursvergaderingen D'n Uul, 22-11-1954, 29-11-1954 en 12-12-1955 (gemeente-archief Roermond: map Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).
67 Th. Kohl (ed.) 1991, 129.
68 Interview met Ton Spiitjens 1990.
69 Interview met Stella Bergh 1991.
70 Interview met Carla Rutten 1991.
71 Interview met Stella Bergh 1991; Interview met Carla Rutten 1991.
72 Brief Th. Kohl aan C. Wijers, Roermond 9-4-1994 (correspondentie-archief C. Wijers,
P.J. Meertens-Instituut Amsterdam).
73 Sinds 1971 kent de carnavalsvereniging ook een ledenblaadje 't Zjwaegelke. Omdat dit
een ledenblad is, komt het verspreid over het hele jaar drie keer uit.
74 `De dikkerasies van d'n Uul', in: Zjwetskammezaol sjtadsvastelaovesvereniging d'n Uul
Remunj (5 maal 11)-2, 41 (P.J. Meertens-Instituut: documentatiemap D'n Uul).
75 De uitverkiezing van een carnavalsschlager rond elf november bestaat al sinds de eerste
naoorlogse jaren. Ook de term leedjesaovende' is in de eerste helft van de jaren vijftig al
in notulen van bestuursvergaderingen terug te vinden. Tot midden jaren zeventig vond
de verkiezing van het lied van het seizoen plaats op een zogenoemde liedjesavond of een
zitting rondom de elfde van de elfde. Midden jaren zeventig verplaatste men de liedjesavond naar een datum vóór de aanvang van het carnavalsseizoen, veelal in september.
Sinds 1985 is de openingsavond van het carnavalsseizoen bij D'n Uul de `Leedjesaovend'.
76 Interview met René Imkamp 1990.
77 Th. Kohl (ed.) 1991, 102.
78 Interview met Ton Spiitjens 1990.
79 Hier zijn wel enkele uitzonderingen op te vinden in de Uule-geschiedenis. Zo kent D'n
Uul onder de ex-Prinsen bijvoorbeeld ook vier journalisten en een docent van een basisschool.
80 Interview met René Imkamp 1990.
81 De Tijd 20-2-1971.
82 " 't Was mooi om te doen, het heeft me tot in mijn ziel geraakt, 't was een eer om er op
deze manier bij te zijn, niet alleen een eer, maar ook een voorrecht." Th. Kohl (ed.) 1991,
113.
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83 De Trompetter 13-1-1987.
84 Notulen bestuursvergadering D'n Uul, 18-9-1972 (gemeente-archief Roermond: map Ar-

chieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).
85 "Nou moet u niet meteen zeggen dat dat een stijf gedoe is, dat is gewoon niet waar. Er

zijn in de carnavalstijd maar een paar avonden die om een speciale sfeer vragen en
aangepaste kleding hoort erbij als men een bepaalde sfeer wil krijgen. Stel u eens voor dat
op de bonte avonden niemand op het podium aangepaste kleding droeg, maar daar
gewoon in broek en trui stond ... Nou dat is gewoon hetzelfde." 't Zjwaegelke, onoffiesjeel
Uuleorgaan 6,2 (1982) (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192).
86 'tZjwaegelke, onoffiesjeel Uuleorgaan 9,1 (1985) (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192); Interview met René Imkamp 1990.
87 Interview met Ton Spiitjens 1990.
88 Zie voor een overzicht van de bestaande toneelgezelschappen en toneelactiviteiten van
andere gezelschappen in de negentiende en begin twintigste eeuw: H. Schillings 1976, 933.
89 H. Schillings 1976, 33.
90 De `Zittinge' of `Bóntje-Aovende', in: 2X11 jaor Uul Remunj 1937-1959 (gemeentearchief Roermond: 22 F 272).
91 Bestuursvergadering D'n Uul, 20-12-1955 (gemeente-archief Roermond: map Archieven
van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110)
92 Th. Kohl (ed.) 1991, 157.
93 Zie voor enkele voorbeelden van dergelijke overkoepelende thema's paragraaf 6.3 onder
de subtitel `De Roermondse theatertraditie'.
94 Th. Kohl (ed.) 1991, 159; Interview met Ton Spatjens 1990.
95 Interview met Ton Spiitjens 1990.
96 Interview met Jan Laugs 1991.
97 "Vanaf nu, beste vrienden, zal ieder jaar de Prins van D'n Uul hier op bezoek komen".

Ibidem.
98 Interview met René Imkamp 1990.
99 "Als D'n Uul van Roermond een beroep op u doet, gebeurt dat niet voor zijn eigen plezier

maar alleen met het oog op het belang van Roermond, dat het centrum van MiddenLimburg is, iets waarvan Roermond zich jammer genoeg nog altijd veel te weinig bewust
is. Wij moeten het carnaval zien als een van de middelen om Roermond die plaats terug te
geven, die ze verloren heeft laten gaan: centrum!!" Sjtads- en optochtkemissie van d'n Uul

aan de Potmeisters van de Remunjse Potte, aan de Besjture van de Remunjse Vereineginge,
januari 1953 (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192)
100 Interview met jan Laugs 1991.
101 Statuten van de Vastelaoves-vereniging `D'n Uul' te Roermond, in: Bij-voegsel van de
Nederlandse Staatscourant van donderdag 15 oktober 1970, no. 199.
102 Interview met René Imkamp 1992.
103 Nieuwe Limburger 12-1-1959.
104 Telegraaf 10-2-1970.
105 B. Nellessen 1970.
106 "Heer zegen dit pand, dat er mensen in eensgezindheid in moge wonen en werken. Dat

vanuit dit huis impulsen moge uitgaan voor het carnaval in Roermond. Dat de Heer van
't feest, God zelf, jullie daarbij moge helpen." Limburgs Dagblad 12-11-1985. Zie ook:
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't Zjwaegelke, onoffiesjeel Uuleorgaan 9,2 1985 (gemeentearchief Roermond: documentatieverzameling nr. 192).
107 Enkele Uule-functionarissen meldden me, dat de relatie met de huidige deken J. Snijders
en met de huidige bisschop Mgr. F. Wierts goed is.
108 Interview met Ton Spiitjens 1990.
109 Interview met René Imkamp 1992.
110 Interview met Stella Bergh 1991.
111 Interview met Carla Rutten 1991; Interview met Stella Bergh 1991. In veel gesprekken
tijdens mijn participerende observatie was eenzelfde teneur te onderkennen.
112 Interview met Ton Spiitjens 1990.
113 Carnaval 1938 Roermond (brochure; gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192).
114 In 1976 verschijnen de eerste notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het
dialect. Sindsdien worden ook de jaarverslagen in het dialect geschreven.
115 Notulen Ledenraadsvergadering D'n Uul, 29-4-1974 (gemeente-archief Roermond, map
Archieven van niet-gemeentelijke instellingen, Afd. IV nr. 110).

Maas- en Roerpost 6-11-1985;

116 Interview met René Imkamp 1992.
117 "... de Roermondse vrouwen en meisjes zich weren. Zij zijn het zat om in de Roermondse
mannenmaatschappij als oud vuil te worden behandeld ...". 't Zjwaegelke 8,1 1984 (gemeente-archief Roermond: documentatieverzameling nr. 192).
118 De Limburger 2-4-1973.
119 Interview met Stella Bergh 1991.
120 Interview met Ton Spiitjens 1990; Interview met Carla Rutten 1991.
121 Interview met René Imkamp 1992. Ook in de andere interviews komt de primaire associatie van het carnaval buiten Limburg (en Brabant) met de `Hollandse' carnavalsschlagers
duidelijk naar voren.
122 Zie: Interview met René Imkamp 1992; Interview met Ton Spiitjens 1990; Interview met
Carla Rutten 1991; Interview met Stella Bergh 1991.
123 Interview met Ton Spiitjens 1990.
124 Interview met René Imkamp 1990.
125 Interview met Stella Bergh 19 91.
126 Interview met Carla Rutten 1991.
127 In 1970 werd de Roermondse presentator Pierre Huyskens van het toenmalige TROSprogramma Adam, een talkshow voor mannen, tijdens zijn eigen programma door Vorst
Rein en een Uule-delegatie in vol ornaat gevraagd om Prins van D'n Uul te worden. In
1983 zei de VV D'n Uul haar medewerking toe aan het quiz-programma `Show Bizz
Kwis' van de TROS. Th. Kohl (ed.) 1991, 76; De Limburger 22-1-1975; Maas- en
Roerpost 1-2-1983; De Trompetter 16-2-1983.
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Hoofdstuk 7
1 Voor een overzicht van de geschiedenis en ontwikkeling in de doelstelling van de volkskundevragenlijsten zie: A.J. Dekker, `Inleiding' 1989; A.J. Dekker, `De volkskundevragenlijsten van het P.J. Meertens-Instituut.' 1989, 60-84. Zie ook: P. Post, J. Pieper
1992, 17-19.
2 Zie voor een schets van de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de Nederlandse
volkskunde hoofdstuk 1 noot 7.
3 J. Pieper (cultuur- en godsdienstpsycholoog) is als universitair docent verbonden aan de
Theologische Faculteit van de KUN (instroomlocatie Heerlen). De verwerking van het
sociaal-wetenschappelijk materiaal is door hem vastgelegd in het rapport Data-analyse
onderzoek 'Carnaval in Limburg; 17-12-1990 (bijgesteld op 1 september 1991, op 12
maart 1992 en in januari 1994).
4 De jarenlange persoonlijke ervaring als vierder van J. Pieper en schrijfster dezes met het
Limburgse carnaval bleek hier in positieve zin te werken.
5 Fastnacht-Karneval. Umfragen zur Volkskunde. Rheinische Landesstelle fiir Volkskunde
des Landschaftsverbandes Rheinland te Bonn. Herausgegeben von der Kulturabteilung
des Landschaftsverbandes Rheinland (Keulen 1974) .
6 Th. Fransen 1978, 149-175. De vragenlijst bestond uit 60 hoofdvragen en 150 detailvragen. Het respondentenbestand was samengesteld uit een representatieve steekproef en
bevatte ongeveer 600 personen. Het volledige vragenlijstformulier was niet in een bijlage
aan het artikel toegevoegd.
7 Deze weergave van de onderzoeksresultaten van de vragenlijst in Venlo beperkt zich tot
het algemene beeld. Zo speelt het sociale milieu bijvoorbeeld wel een rol in de keuze voor
de soort festiviteiten waaraan de verschillende respondenten deelnemen. En met betrekking tot de houding tegenover het feest is het opvallend, dat de zeer jeugdige deelnemers
vaak te kennen geven dat het feest zich in positieve zin veranderd heeft; de leeftijdsgroep
tussen de 25 en 39 jaar (veelal gehuwden met kleine kinderen) zien daarentegen juist een
negatieve verandering.
8 H. Schwedt (ed.) 1977. De ruim 600 respondenten vormden een representatieve groep
op basis van de volgende indicatoren: stadswijk, sekse, leeftijd en beroep. Alle respondenten woonden in Mainz, buitenlandse werknemers waren om verwerkingstechnische redenen van dit onderzoek uitgesloten. Om een zo maximaal mogelijke respons te verkrijgen
zijn de vragenlijsten in aanwezigheid van de participanten van de projectgroep ingevuld.
Bij de uitvoering van het onderzoek was het Mainzer Alpha-Institut fiir psychologische
Markt- und Kommunikationsforschung Dietger H. Sander nauw betrokken.
9 H. Schwedt, `Fasnachter' 1977, 77-103.
10 M. Erz, C. Jungrichter, `Gegenpositionen zur Fastnacht: Nichtteilnehmer - kritische
Stimme' 1977, 207-238.
11 S. von Goessel, H. Schwedt, 'Spiel-Raum Fasnacht' 1977, 105-128.
12 Idem, 112; zie ook 124-128.
13 N.H. Nie, C.H. Hull, J.G. Jenkins, K. Steinbrenner, D.H. Bent 1975.
14 Overigens is de controle op representativiteit slechts van beperkte aard. Zo werd er, op
grond van gebrek aan middelen en tijd, geen zogenaamd `non-respons-onderzoek' uitgevoerd en konden, op grond van het ontbreken van nadere gegevens, slechts een beperkt
aantal vergelijkingen met de totale populatie gemaakt worden. Zo zijn in de controle op
de representativiteit geen `motieven-kenmerken' opgenomen, waaruit bijvoorbeeld kan
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worden afgelezen of intensieve carnavalsvierders en georganiseerde vierders in groteren
getale gereageerd hebben dan niet-vierders en ongeorganiseerden.
15 Per vraag zal worden aangegeven op hoeveel antwoorden de gegevens gebaseerd zijn.
16 Omdat onder de bezoeksters van de Dameszitting alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd
zijn en het aantal georganiseerden onder deze respondenten overeenkomt met de
organisatiegraad van de `telefoonboek-vrouwen' (zie tabel 24), mag ervan worden uitgegaan dat het verschil in percentages respondenten van de telefoonboekgroep en de gerichte we rving niet of nauwelijks van invloed is op de analyses.
17 CBS Arbeidskrachtentelling 1985. Om een vergelijking mogelijk te maken is de terminologie van het CBS aangepast aan de indeling van het onderwijsniveau, die in Deel 2 van
deze studie en in deze vragenlijst gebruikt is. Bovendien zijn enige niveaus geclusterd om
vergelijking mogelijk te maken.
18 Het aantal rooms-katholieken in de gemeenten Simpelveld en Roermond is gebaseerd op
KASKI-gegevens over 1990. Voor Simpelveld betreft het hier een schatting. Dit omdat
de beide parochies van de gemeente Simpelveld tesamen een groter aantal rooms-katholieken telt dan de totale bevolking van de gemeente (respectievelijk 7.570 en 5.484 op een
totale bevolking van 11.864).
19 Het totaal-percentage is 101%. In verband met afrondingen van de percentages komen
deze niet altijd precies op 100% uit. Hetzelfde geldt voor de totaal-percentages van S en
R. In volgende tabellen komt een totaal-percentage van 101 of 99 ook een enkele keer
voor.
20 KASKT parochiestatistiek 1988/89 (interne nota) .
21 Hierbij dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt: bij het KASKI richten de tellingen zich op katholieken vanaf zeven jaar en vinden ze plaats in het kerkgebouw. In de
vragenlijst geven de grotendeels volwassen respondenten zelf op hoe vaak ze naar de kerk
gaan.
22 J.M. van Westerlaak, J.A. Kropman, J.W.M. Collaris 1975.
23 De groep Dameszitting vormt hier een uitzondering op. De populariteit van dit evenement lijkt nauwelijks in verband te staan met het lidmaatschap van de carnavalsvereniging.
24 Het betreft hier een open vraag waarin geïnformeerd werd naar de functie die respondenten, die hadden aangegeven lid van een carnavalsvereniging te zijn, bekleedden. 14 van de
respondenten, die in de daaraan voorafgaande vraag hadden aangegeven lid van een
vereniging te zijn, vulden bij deze vraag niets in.
25 Zie: Th. Fransen 1978, 149 175; H. Schwedt (ed.) 1977.
26 Hierbij zij opgemerkt dat deze vraag waarschijnlijk alleen beantwoord is door respondenten die zelf carnaval vieren. De n (517 tot 533) is immers laag.
27 Zie: N.H. Nie, C.H. Hull, J.G. Jenkins, K. Steinbrenner, D.H. Bent 1975.
28 Overigens leverde de optie `missing pairwise' nagenoeg identieke resultaten op.
29 `Pairwise deletion' leverde overigens nagenoeg dezelfde resultaten op.
-
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Hoofdstuk 8
1 Ook voor dit deel van het onderzoek ben ik veel dank verschuldigd aan J. Pieper, die een
onontbeerlijke steun was bij de opzet van de interviews, de ordening van het materiaal en
de analyse van de verkregen informatie. Hij was direct betrokken bij het opstellen van een
interviewschema, een categorieënstelsel en de interpretatievragen (ten behoeve van respectievelijk het afnemen van de interviews, de ordening van het materiaal en het formuleren van consensusinterpretaties).
2 De verbatims en de cassettebanden zijn aanwezig in het archief van de afdeling Volkskunde van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam in het dossier Diepte-interviews
Carnavalsonderzoek 1991'.
3 Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden: de 'grounded theory' benadering van B.G.
Glaser en A.L. Strauss ( The discovery ofgrounded theory. Strategies for qualitative research)
en het computerprogramma `Tekst-tabel' van de Nijmeegse godsdienstsocioloog J. Janssen. De `gefundeerde theorie' benadering van Glaser en Straus, die in Nederland geïntroduceerd is door F. Wester (Strategieën voor kwalitatief onderzoek), is een poging om
theorie te laten oplichten uit het materiaal (interviewverbatims) zelf. De theorie is zo veel
mogelijk `gefundeerd' in het materiaal, niet in het hoofd van de onderzoeker. De tijdsinvestering van deze methode is groot. Daarbij ontkomt ook deze benadering niet aan het
gegeven, dat al bestaande opvattingen en vermoedens van de onderzoeker mee gaan
spelen in de analysegang. Om de analysegang te vergemakkelijken is er, in aansluiting op
de 'grounded theory', een computerprogramma ontwikkeld (KWALITAN), dat ook voor
PC geschikt is. Het programma is in staat grote stukken tekst op te delen in kleinere,
inhoudelijk consistente stukjes. Het tweede voorbeeld betreft een computerprogramma
(`Tekst-tabel') dat nog in ontwikkeling is. Dit programma is vooral gericht op het analyseren van kleine stukken tekst, zoals de antwoorden op open vragen, opgenomen in een

vragenlijstonderzoek. Het programma brengt deze antwoorden in verband met de antwoorden op de gesloten vragen van de vragenlijst.
4

5
6
7

8
9

De groep interpretatoren bestond uit: dr. J. Pieper (cultuur- en godsdienstpsychologie),
prof. dr. P. Post (theologie), prof. dr. W. Frijhoff (maatschappijgeschiedenis) en schrijfster dezes (cultuurwetenschap).
Te weten J. Pieper en schrijfster dezes.
Ook de consensusinterpretaties zijn aanwezig op het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam in het dossier 'Diepte-interviews Carnavalsonderzoek 1991'.
De inte rv iews zijn geanonimiseerd. De namen van de geïnterviewden zijn dan ook pseudoniemen. Om de anonimiteit van de mensen te beschermen, zijn in enkele inte rv iews
feitelijke wijzigingen aangebracht in de persoonlijke gegevens zonder dat de inhoudelijke
waarde van deze contextgegevens verandert.
De Roermondse wijk Het Veld ligt aan de andere kant van de spoorlijn, in het Roermondse
dialect 'euver de breer'.
Voor een meer volledige weergave van de categorie `Persoonsgegevens', zie Bijlage 10.
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Hoofdstuk 9
1 Zie voor de verschillende definities van het cultuurbegrip zoals deze in de tekst naar voren
zijn gebracht onder meer: P.J. Bouman 1964; K. van Berkel 1986; Idem 1990; W.
Frijhoff 1984; Idem, Normeren of waarderen? Over cultuur, geschiedenis en geschiedfilosofie' 1991; Idem 1992; Idem 1994.
2 Zie ook de afscheidsrede van J. Boissevain waarin hij ingaat op de toenemende belangstelling voor rituelen, symbolen en een geïdealiseerd verleden in relatie tot sociale processen
die de levensomstandigheden van mensen en de manier waarop zij de wereld beschouwen
beïnvloeden. J. Boissevain 1994.
3 O. Marquard 1988, 413-420.
4 V. Turner 1974; V. Turner, E. Turner 1978.
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Bijlagen

Bijlage 1
Profielschets van de bezoekers van de kwartaalvergadering van de CV Woeësj joepe 1993
/Profielschets van de leden van het Algemeen bestuur van de Vastelaovesvereniging D n
Uul 1993
(Als u er prijs op stelt om anoniem te blijven, dan vult u uw naam en adres niet in.)
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboorteplaats:
Geboortejaar:

Geslacht (aankruisen wat van toepassing is)
❑ man
❑ vrouw
Burgerlijke staat (aankruisen wat van toepassing is)
❑ gehuwd
❑ samenwonend
❑ alleenstaand
❑ weduwe of weduwnaar
❑ gescheiden
Aantal kinderen:
Hoogste (voltooide) school of opleiding: (aankruisen wat van toepassing is)
❑ lager onderwijs
LI voortgezet lager onderwijs (lts, huishoudschool, leao)
❑ middelbaar onderwijs: mulo mavo
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❑ middelbaar onderwijs: hbs, havo, vwo, meao
❑ hoger beroepsonderwijs
❑ universitair onderwijs

Beroep of vroeger beroep:
Religieuze gezindte. (aankruisen wat van toepassing is)
LI r.k.
Ut ned.hervormd
❑ gereformeerd
❑ andere godsdienst
❑ zonder godsdienst
Hoe vaak gaat u naar de kerk? (aankruisen wat van toepassing is)
❑ een aantal keren per week
❑ (vrijwel) iedere week
❑ zo nu en dan
❑ een hoogst enkele keer
❑ nooit
Verbondenheid met de eigen woonplaats (aankruisen wat van toepassing is)
❑ sterk
❑ enigszins
❑ niet
Sinds wanneer bent u actief in de CV Woeësj joepe? /Sinds wanneer bent u actief in de W
D'n Uul?
Welke functies) vervult u binnen de vereniging?

Motieven voor lidmaatschap:
(u kunt alle motieven die op u van toepassing zijn, aankruisen)
❑ u bent een enthousiaste Carnavcrlsvierder
❑ u organiseert graag evenementen
❑ u zoekt gezelligheid in een vereniging
❑ uw vrienden zitten in de carnavalsvereniging
❑ in de familie is het gewoonte om lid van de carnavalsvereniging te zijn
❑ u wilt de carnavalstraditie in Simpelveld/Roermond instandhouden
❑ andere motieven, namelijk
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Is carnaval voor u een katholiek feest? (aankruisen wat van toepassing is)
❑ ja
❑ nee
❑ vroeger wel, nu niet meer
❑ vroeger niet, nu wel
Is carnaval voor u een Limburgs feest? (aankruisen wat van toepassing is)
❑ ja
❑ nee
❑ vroeger wel, nu niet meer
❑ vroeger niet, nu wel
Zijn familieleden van u betrokken bij de Woeësj joepe/D'n Uul?
❑ nee
❑ ja
❑ opa
L) oma
❑ vader
❑ moeder
❑ broer(s)
Li zus(sen)
❑ kind(eren)
❑ partner
❑ andere familieleden
(u kunt alle familieleden aankruisen die bij de Woeësj-joepe/D'n Uul zijn)
Bent/was u ook nog lid van andere verenigingen? (bijvoorbeeld een sportvereniging,
kaartclub, schutterij, postduivenvereniging)
❑ nee
❑ ja, namelijk

Bedankt voor uw medewerking.

Bijlagen
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Bijlage 2
Volkskundevragenlijst `Carnaval in Limburg' van het P.J. Meertens- Instituut no. 61 (1990)
VRAGENLUST No. 61 (1990)
AFDELING VOLKSKUNDE
van het P.J. MEERTENS-INSTITUUT
voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Korrespondentie-adres:
Postbus 19888
1000 GW AMSTERDAM

Keizersgracht 569-571
1017 DR AMSTERDAM
tel. (020) - 23 46 98

Onderzoek: Carnaval in Limburg

TOELICHTING bij de vragenlijst.
In kranteartikelen, radio- en televisieprogramma' s over carnaval geven journalisten, wetenschappers, en carnavalsorganisatoren hun visie op dit feest. Carnaval, het volksfeest dat alle mensen verbroedert. Carnaval, een feest dat
in Limburg thuishoort of juist in heel Nederland goed gevierd kan worden. Carnaval, een spontane uitbarsting van
vreugde voordat de katholieke vastenperiode begint. Carnaval, een van de weinige feesten die het hele dagelijkse
leven in Limburg op zijn kop zet.
De stem van de carnavalvierders/sters hoo rt men meestal niet. Deze vragenlijst probeert daar een eind aan te maken.
Voor- en tegenstanders van het ca rnaval in twee Limburgse gemeenten, Roermond en Simpelveld, wordt gevraagd
naar hun mening over dit feest, de manier waarop zij de carnavalsdagen doorbrengen, en de betekenis die dit feest
voor hen heeft.

BEANTWOORDING van de vragen.
Op de volgende bladzijden vindt u een aantal vragen.
Bij de meeste vragen kunt u kiezen uit een aantal voorgedrukte antwoorden. Bij ieder voorgedrukt antwoord staat
een vakje: O
Wilt u een kruis zetten in dat vakje dat hoo rt bij uw antwoord: El
Bij een aantal vragen staan geen voorgedrukte antwoorden, maar alleen puntjes .
Wilt u bij deze vragen een kort antwoord in uw eigen woorden invullen?

Nog een laatste opmerking:
Er wordt naar uw mening of situatie gevraagd. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Als u het antwoord op
een bepaalde vraag moeilijk vindt, denk dan niet al te lang na. Geef het antwoord dat het eerste in uw gedachte
opkomt.
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V 61 (1990), 2
DEEL 1: CARNAVAL, FEITEN EN GEDRAG
1. Viert u zelf carnaval?

O
O
O
O
O

elk jaar, sinds 19..
regelmatig, sinds 19..
niet meer sinds 19..
soms
nooit

2. Bent u lid van een carn avalsvereniging?

O
O

ja, sinds 19..
nee

3. Zo ja, welke functie(s) hebt u binnen de vereniging?

3.

4. Als u carnaval viert:
zoekt u de café's en/of danszalen op

O

ja

O

nee

gaat u naar de optocht kijken

O

ja

O

nee

loopt u regelmatig in de optocht mee

O

ja

O

nee

bezoekt u evenementen die door een carnavalsvereniging georganiseerd zijn
(zoals zittingen, bals, de sleuteloverdracht)

O

ja

O

nee

5. Viert u carnaval samen met een vaste groep mensen?

O

ja

El

nee

6. Zo ja, bestaat deze groep uit:
alleen vrienden

O

ja

O

nee

alleen vriendinnen

O

ja

O

nee

vrienden en vriendinnen

O

ja

O

nee

familieleden

O

ja

O

nee

leden van een vereniging of club

O

ja

O

nee

(Indien u nooit aan carnavalsactiviteiten deelneemt, ga dan
verder naar DEEL 2)

anderen, nl
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V 61 (1990), 3
7. Vie rt u carnaval samen met uw pa rt ner?

O
O
O
O
O
O

ja
meestal
soms
nooit, ieder apa rt
nooit, want partner viert geen carnaval
ik heb geen partner

8. Hoe lang duurt voor u het carnavalsseizoen?

O

vanaf de l le van de 1 le volg ik carnavalsactiviteiten
vanaf 6 januari volg ik carnavalsactiviteiten
ik vier alleen tijdens de carnavalsdagen
vóór aswoensdag
ik vier meestal maar 1 of 2 dagen

O
O
O
9. Viert u carnaval in uw eigen woonplaats?

O
O

O

uitsluitend in eigen woonplaats
voor het grootste deel in eigen woonplaats
voor het grootste deel buiten de eigen
woonplaats
helemaal buiten de eigen woonplaats

28.Als u geen carnaval vie rt in uw woonplaats, gaat u dan
carnaval vieren in uw geboo rt eplaats?

O

ja

O nee

29.Is voor u op dinsdagavond om 24 uur het ca rn aval
voorbij?

O

ja

O nee

30. Vie rt u de laatste jaren meer ca rn aval dan vroeger?

O
O
O

ja, meer van vroeger
nee, minder dan vroeger
gelijk, geen verschil tussen vroeger en
nu

13. Als u tegenwoordig meer of minder dan vroeger ca rn aval
viert , wat is dan de oorzaak van deze verande ri ng?

13

O

DEEL 2: BELEVING EN BETEKENIS
1. Is carnaval voor u een belangrijk feest?

420

O
O
O
O

ja, dat heb ik altijd gevonden
nee, dat heb ik nooit gevonden
vroeger vond ik dat wel, nu niet meer
vroeger vond ik dat niet, nu vind ik dat
wel

Bijlagen
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2. Als u carnaval vroeger een belangrijk feest vond en nu
niet meer, wat is dan de oorzaak van deze verandering?

2.

3. Als u carnaval vroeger geen belang rijk feest vond en nu
wel, wat is dan de oorzaak van deze verande ring?

3.

4. Welke carnavalsevenementen spreken u aan?
het van kroegje naar kroegje trekken

O

ja

O nee

de hele avond op één plaats doorbrengen

O

ja

O nee

het meelopen in de optocht

O

ja

O nee

het bezoeken van carnavalszittingen

O

ja

O nee

aanwezig zijn op een door een carnavalsvereniging
georganiseerd bal

O

ja

O nee

andere evenementen, nl.. .
5. Welk van deze evenementen spreekt u het meeste aan, en
kunt u kort aangeven waarom?

5.

6. Als iemand carnaval gaat vieren, kan dat van alles voor hem/haar betekenen.
Hieronder ziet u een lijst met betekenissen die mensen zoal aan carnaval vieren geven. Wilt u bij iedere genoemde betekenis aangeven of die betekenis van toepassing is op de manier waarop u carnaval viert?
Als u geen carnaval viert, dan kunt u deze en de volgende vraag overslaan.

Carnaval vieren betekent voor mij:

ja

een beetje

nee

een aantal zorgeloze feestdagen

O

O

O

in een alcoholroes leven

O

O

O

makkelijk contacten met mensen leggen

O

O

Cl

merken dat iedereen voor een paar dagen gelijk is

O

O

O

door verkleding een paar dagen een ander kunnen
zijn
op de versiertoer gaan

Bijlagen
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ja

een beetje

nee

gek doen zonder dat iemand daar iets van zegt

O

O

O

op humoristische wijze mensen de waarheid kunnen zeggen

O

O

O

opgaan in de massa van vierenden

O

O

O

me inzetten voor onze carnavalsorganisatie

O

O

O

deelnemen aan allerlei georganiseerde evenementen

O

O

O

andere betekenissen, nl

.

7. Wilt u tot slot aangeven wat voor u de belangrijkste reden
is om carn aval te vieren, en kunt u dat (voor zover mogelijk) kort toelichten?

7.

DEEL 3: CARNAVAL, EEN KATHOLIEK FEEST?

1. Hieronder volgen vier uitspraken over het carnaval.
Wilt u bij iedere uitspraak aangeven of u het met die uitspraak eens of oneens bent?
mee
eens

geen
mening

mee
oneens

Carnaval is een aantal dagen plezier voorafgaande aan de
vasten

O

O

Een carnavalsmis getuigt van de eenheid tussen het
geloof en carnaval

O

O

O

Carnaval hoort niet thuis in het kerkgebouw

O

O

O

Carnaval en katholicisme hebben niets met elkaar te
maken

O

O

O

2. Gaat u op aswoensdag een askruisje halen?

3. Is het carnaval voor u een typisch feest voor katholieken?

O
O
O

ja, altijd gedaan
vroeger wel (tot 19 . . ), nu niet meer
nee, nooit gedaan

Cl

ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

O
O
Cl
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DEEL 4: CARNAVAL, EEN LIMBURGS FEEST?

1. Hieronder volgt een reeks uitspraken over het carnaval.
Wilt u bij iedere uitspraak aangeven of u het met die uitspraak eens of oneens bent.
mee
eens

geen
mening

mee
oneens

In de buut moet Limburgs gesproken worden

O

O

O

Carnavalsliedjes moeten in het dialect gezongen worden

O

O

Cl

De `hollandse' carnavalstoeristen zijn even welkom als
ieder ander van buiten de gemeente
De `hollandse' carnavalstoeristen zijn niet welkom
Het `hollandse' ca rnaval is vooral veel d rinken en op de
versiertoer gaan
Carnaval in Limburg hoort bij de Limburgse cultuur
Carnaval betekent in heel Nederland (Noord en Zuid)
niets anders dan: verkleden, d ri nken, zingen en plezier
maken
Het Limburgse carnaval is helemaal `verhollandst'
2. Is het carnaval voor u een typisch zuidelijk feest?

O
O
O
O

ja
nee
vroeger wel, nu niet meer
vroeger niet, nu wel

DEEL 5: SLOTVRAGEN
Wilt u tot slot nog de volgende vragen beantwoorden.
Kruist u weer het hokje aan dat hoort bij uw antwoord.
1. Leeftijd:

O
jonger dan 20 jaar
O
20-30 jaar
O
30 40 jaar
O
40-50 jaar
O ouder dan 50 jaar
-

2. Bent u man of vrouw?

Bijlagen

O

man

O

vrouw
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3. Wat is uw burgerlijke staat?

O
O

O
O
O
4. Aantal kinderen

4.

5. a) Uw geboorteplaats is:
b) Als Roermond/ Simpelveld niet uw geboorteplaats
is maar wel uw woonplaats, sinds wanneer woont u
er dan?
c) Als u niet in Roermond/ Simpelveld woont, wat is
dan uw woonplaats?

5.

6. In welke woonwijk woont u?

6.

7. Wat is uw hoogste (voltooide) school of opleiding?

O
O

9. Hoe vaak gaat u naar de kerk?

424

a)

b)
c)

O
O

lager onderwijs
voortgezet lager onderwijs (lts, huishoudschool, leao)
middelbaar onderwijs: mulo, mavo
middelbaar onderwijs: havo, vwo,
meao
hoger beroepsonderwijs
universitair onderwijs

O

werkend als

O
O
O
O
O
O

(korte omschrijving van beroep/functie)
werkzaam in de huishouding
gepensioneerd
VUT
arbeidsongeschikt
studerend
werkloos

O
O

8. Wat betreft uw werk, bent u:

gehuwd
samenwonend
alleenstaand
weduwe / weduwnaar
gescheiden

O een aantal keren per week
O (vrijwel) iedere week
O zo nuendan
O een hoogst enkele keer
O nooit

Bijlagen
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10. Hoe sterk voelt u zich verbonden met uw eigen woonplaats?

O
O
O

11. Bent u:

O r-k
O ned.herv.
O geref.
O andere godsdienst
O zonder godsdienst

sterk
enigszins
niet

Hebt u nog opmerkingen over carnaval, dan kunt u deze hieronder kwijt.

Graag wil ik rondom het volgende carnavalsseizoen (1990/1991) met een aantal mensen in Roermond/ Simpelveld
een persoonlijk gesprek voeren over de Limburgse vastelaovend. Zo'n gesprek is nodig om de gegevens van dit vragenlijstonderzoek aan te vullen en uit te diepen.
Als u aan zo'n gesprek wilt meedoen, kunt u uw naam en adres opgeven.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

IK DANK U VRIENDELIJK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST

Bijlagen
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Bijlage 3
Onderlinge vergelijking tussen elk jaar, nooit en georganiseerde vierders
Uit onderstaand overzicht is af te lezen hoe de drie groepen (elk jaar-vierders, nooitvierders en georganiseerde vierders) verdeeld zijn over persoons- en carnavalsgedragkenmerken in vergelijking met de totaal-score. Ter illustratie: Van de leeftijdsgroep
van 50 jaar en ouder viert 17% elk jaar carnaval. Afgezet tegen een gemiddelde
totaal-score van 25% kan hieruit worden geconcludeerd, dat deze leeftijdsgroep
ondervertegenwoordigd is onder de groep mensen die elk jaar carnaval viert.

elk jaar
(n=359)

nooit
(n=55)

georganiseerd
(n=94)

totaal
(n=644)

Roermond
Simpelveld

59%
41%

70%
30%

71%
29%

59%
41%

< 20 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder

6%
28%
28%
22%
17%

2%
12%
16%
25%
45%

3%
16%
27%
32%
21%

4%
22%
27%
23%
25%

man
vrouw

46%
54%

55%
45%

67%
33%

49%
51%

gehuwd (geweest)
samenwonend
alleenstaand

66%
13%
22%

82%
10%
8%

76%
14%
10%

73%
11%
16%

lo
vlo
mulo, mavo
havo, vwo, meao
hbo
universitair

7%
20%
17%
27%
24%
4%

12%
15%
15%
21%
25%
13%

9%
13%
19%
30%
25%
4%

9%
18%
20%
23%
25%
6%

werkend
huishouding
niet werkend

65%
19%
16%

48%
23%
29%

73%
12%
15%

59%
21%
20%

kerkbezoek:
aantal keren per week
iedere week
zo nu en dan
hoogst enkele keer
nooit

1%
16%
36%
32%
14%

4%
31%
26%
12%
27%

0%
15%
39%
38%
7%

2%
19%
37%
28%
14%
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elk jaar
(n=359)

nooit
(n=55)

georganiseerd
(n=94)

totaal
(n=644)

in Limburg geboren
buiten Limburg geboren

86%
14%

43%
57%

84%
16%

79%
21%

sterk verbonden woonplaats
enigszins
niet

65%
30%
5%

20%
55%
25%

79%
19%
2%

55%
36%
9%

rk
ander geloof
zonder geloof

92%
3%
6%

67%
6%
17%

96%
2%
2%

88%
5%
8%

ongeschoolde arbeid
geschoolde arbeid
lagere employees
kleine zelfstandigen
middelbare employees
hogere beroepen

3%
12%
39%
6%
19%
20%

0%
15%
30%
4°
4%
19%
33%

4%
11%
34%
14%
117%
7
20%

2%
11%
38%
6%
/
20%
22%
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Bijlage 4
Carnaval een belangrijk en onbelangrijk feest vinden
Hier volgt een reeks sociale kenmerken, waarbij de mensen die carnaval een belangrijk feest vinden (307 personen) vergeleken worden met de mensen die het carnaval
geen bel an grijk feest vinden (170 personen).
wel
belangrijk

niet
belangrijk

totaal
(n= 644)

geboorte:
Roermond
Simpelveld
in limburg
buiten limburg

31%
19%
38%
11%

17%
11%
36%
36%

25%
16%
38%
21%

< 20 jaar
20-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50 jaar en ouder

6%
27%
28%
19%
21%

3%
20%
29%
27%
22%

4%
22%
27%
23%
25%

man
vrouw

48%
52%

52%
48%

49%
51%

gehuwd
samenwonend
alleenstaand
weduwe/naar
gescheiden

63%
13%
20%
1%
3%

72%
10%
13%
2%
4%

68%
11%
16%
2%
3%

0 kinderen
1 kind
2 kinderen
3 of meer

37%
14%
30%
19%

33%
19%
29%
19%

33%
14%
31%
22%

lager onderwijs
voortgezet lo
mulo
havo
hbo
universiteit

10%
19%
18%
27%
22%
4%

5%
16%
19%
22%
29%
8%

9%
18%
20%
23%
24%
6%

werkend
huisvrouw
niet werkend

63%
19%
18%

61%
21%
18%

59%
21%
20%

rk
ander geloof
zonder geloof

95%
2%
3%

75%
11%
14%

88%
5%
8%
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Bijlage 5
Schaalscores naar persoon- en carnavalsgedragkenmerken
(schaal 'oceanisch gevoel' en schaal `toegang tot de ander)
Onderstaande tabel geeft de variabelen weer waarbij statistisch significante verschillen gevonden zijn (bij de niet genoemde variabelen was dat dus niet het geval). Bij
iedere variabele wordt de gemiddelde score van de onderscheiden groepen, de Fwaarde met het bijbehorende significantie-niveau en de correlatie-ratio (eta 2) weergegeven. De correlatie-ratio geeft aan hoeveel variantie van de afhankelijke variabele
(de score op één van de subschalen) wordt verklaard door de onafhankelijke variabele
(bijvoorbeeld de leeftijd of het lidmaatschap van een carnavalsvereniging).

oceanisch gevoel
gemiddeld: 10.97

toegang tot de ander
gemiddeld: 12.77

1. Vieren carnaval
- elk jaar
- regelmatig
- niet meer
- soms
- nooit

10.3
11.2
12.3
13.4
15.3

F= 28.211
0.000
eta2= 0.18

12.4
12.7
13.0
13.6
12.5

F= 11.312
0.000
eta2= 0.08

2. Begin vieren
- vanaf 11 november
- vanaf 6 januari
- tijdens carnavalsdagen
- 1 of 2 dagen

10.5
10.3
10.6
12.7

F= 20.298
0.000
eta2= 0.11

12.3
12.3
12.6
14.9

F= 8.121
0.000
eta2= 0.05

3. Meer/minder vieren
- meer dan vroeger
- gelijk
- minder dan vroeger

10.1
10.7
11.5

F= 11.291
0.000
eta2= 0.04

4. Belangrijk feest
- ja
- nu wel
- nu niet meer
- nee

10.1
10.0
11.8
13.0

F= 37.800
0.000
eta2= 0.18

12.2
11.4
13.3
14.4

F= 20.376
0.000
eta2= 0.11

5. Leeftijd
- < 20 jaar
- 20-29 jaar
- 30-39 jaar
- 40-49 jaar
- 50 jaar en ouder

9.8
10.3
11.2
11.3
11.6

F= 5.559
0.000
eta2= 0.04

10.6
12.4
12.9
13.4
13.1

F= 6.596
0.000
eta2= 0.05
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oceanisch gevoel
gemiddeld: 10.97
6. Burgerlijke staat
gehuwd (geweest)
samenwonend
alleenstaand
-

-

-

7. Beroepsniveau
de vier laagste niveaus
de twee hoogste niveaus
-

-

8. Verbondenheid woonplaats
sterk
enigszins
niet
-

-

-

9. Geboorteplaats
Roermond
Simpelveld
in Limburg
buiten Limburg
-

-

-

-

10. Recrutering
ba
df
dz
-

-

-

-

-

S
R

11. Askruisje halen
ja
vroeger wel
nooit
-

-

-

11.4

F= 10.436

10.2

0.000

10.1

eta2 = 0.04

10.7

F= 5.037
0.03
eta2 = 0.02

11.4

10.6
11.5
11.4

toegang tot de ander
gemiddeld: 12.77

13.1
12.3
12.0

F= 6.944
0.001

F= 7.473
0.001

12.5
13.1

F= 3.772
0.03

eta2 = 0.03

13.5

eta2 = 0.02

12.3
12.9
13.2
12.7

F= 2.916
0.03
eta2 = 0.02

12.1
13.1
13.0
13.6
12.5

F= 4.629
0.001
eta2 = 0.04

13.4

F= 4.610

12.9
12.4

eta2 = 0.02

eta2 = 0.03

0.001

12. Kinderen
-

-
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0
1
2
3
4 en meer

12.3
13.1
13.1
13.3
12.8

F= 2.474
0.05
eta2 = 0.02
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Bijlage 6
De items van de factoren georganiseerd vieren' en `de beest uithangen'
`ja'antwoorden
I. Me inzetten voor onze carnavalsorganisatie
gemiddeld:

14%

1. Begin seizoen
- vanaf 11 november
- vanaf 6 januari
- tijdens carnavalsdagen
- 1 of 2 dagen
(Chi2= 130.439; df= 6; 0.000; n= 496)

40.3%
8.4%
3.1%
1.0%

2. Belangrijk feest
- ja
- nu wel
- nu niet meer
- nee
(Chi2= 63.590; df= 6; 0.000; n= 513)

22.8%
17.4%
1.1%
1.9%

3. Geslacht
- man
- vrouw
(Chi2= 23.202; df= 2; 0.000; n= 513)

22%
7%

4. Waar vieren
- uitsluitend eigen woonplaats
- grootste deel eigen woonplaats
- grootste deel buiten eigen woonplaats
- helemaal
aal buiten
bu te eigen woonplaats
(Chi2= 14.760; df= 6; 0.02; n= 503)

16%
17%
3%
7 o/o

5. Verbondenheid woonplaats
- sterk
- enigszins
- niet
(Chi2= 27.337; df= 4; 0.000; n= 514)

21%
6%
6%

6. Lid carnavalsvereniging
-ja
- nee
(Chi2= 95.226; df= 2; 0.000; n= 499)

47%
8%
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'ja'antwoorden
II. Deelnemen aan allerlei georganiseerde evenementen
gemiddeld:

27%

1. Lid carnavalsvereniging
- ja
- nee
(Chi2= 32.647; df= 2; 0.000; n=503)

48%
22%

2. Begin seizoen
- vanaf 11 november
- vanaf 6 januari
- tijdens carnavalsdagen
- 1 of 2 dagen
(Chi2= 166.179; df= 6; 0.000; n= 502)

59%
34%
10%
2%

3. Belangrijk feest
- ja
- nu wel
- nu niet meer
- nee
(Chi2= 77.042; df= 6; 0.000; n= 518)

39%
18%
5%
10%

4. Leeftijd
- < 20 jaar
- 20-29 jaar
- 30-39 jaar
- 40-49 jaar
- 50 jaar en ouder
(Chi2= 21.235; df= 8; 0.01; n= 520)

23%
31%
26%
24%
24%

5. Opleiding
- lo
- vlo
- mulo
- havo
- hbo
- universitair
(Chi2= 20.401; df= 10; 0.02; n= 516)

34%
34%
26%
29%
19%
14%

6. Verbondenheid woonplaats
- sterk
- enigszins
- niet
(Chi2= 29.978; df= 4; 0.000; n= 520)

35%
17%
6%
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`j a'antwoorden
III. In een alcoholroes leven
gemiddeld:

6%

1. Leeftijd
- < 20 jaar
- 20-29 jaar
- 30-39 jaar
- 40-49 jaar
- 50 jaar en ouder
(Chi2= 33.904; df= 8; 0.000; n= 525)

8%
11%
5%
3%
4%

2. Burgerlijke staat
- gehuwd
- samenwonend
- alleenstaand
- weduwe/naar
- gescheiden
(Chi2= 33.561; df= 8; 0.000; n= 511)

3%
8%
12%
12%
6%

3. Opleiding
-lo
-vlo
- mulo
- havo
-hbo
- universitair
(Chi2= 20.926; df= 10; 0.000; n= 521)

11%
2%
6%
5%
5%
18%

Iv. Op de versiertoer gaan
gemiddeld:

3%

1. Leeftijd
- <20jaar
- 20-29 jaar
- 30-39 jaar
- 40-49 jaar
- 50 jaar en ouder
(Chi2= 57.182; df= 8; 0.000; n= 525)

15%
4%
2%
2%
2%

2. Burgerlijke staat
- gehuwd
- samenwonend
- alleenstaand
- weduwe/naar
- gescheiden
(Chi2= 57.988; df= 8; 0.000; n= 510)

1%
3%
10%
13%
0%
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`j a'antwoorden
3. Opleiding
- lo
-vlo
- mulo
- havo
- hbo
- universitair
(Chi2= 29.865; df= 10; 0.000; n= 520)

434

12%
1%
3%
2%
2%
11%
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Bijlage 7
Schaalscores naar persoon- en carnavalsgedragkenmerken
(schaal `katholiek feest; schaal 'anti-Hollandse houding' en schaal `Limburgs feest)
Onderstaande tabel geeft de variabelen weer waarbij statistisch significante verschillen gevonden zijn. Bij iedere variabele wordt de gemiddelde score van de onderscheiden groepen, de F-waarde met het bijbehorende significantie-niveau en de correlatieratio (eta2) weergegeven. De correlatie-ratio geeft aan hoeveel variantie van de afhankelijke variabele (de score op één van de subschalen) wordt verklaard door de onafhankelijke variabele.
katholiek
gemiddeld:
7.4

anti-hollands
1
gemidde d.•
8.92

Limburgs
1
gemiddeld:
3.62

1. Kerkbezoek
- aantal keren per week
- iedere week
- soms
- zelden
- nooit

6.8 F= 23.094
6.4 0.000
7.4 eta2= 0.14
8.4
9.2

2. Askruisje halen
- ja
- vroeger wel
- nooit

6.1 F= 37.353
7.7 0.000
8.6 eta2= 0.12

3. Feest voor katholieken
- ja
- vroeger wel
- nee

5.9 F= 27.722
7.0 0.000
8.2 eta2= 0.09

4. Geloof
- rk
- ned. hervormd
- gereformeerd
- ander geloof
- geen geloof

7.6 F= 5.213
9.1 0.000
8.6 eta2= 0.04
8.8
8.9

3.5 F= 11.913
4.1 0.000
4.6 eta2= 0.07
5.4
4.4

5. Begin vieren
- vanaf 11 november
- vanaf 6 januari
- tijdens carnavalsdagen
- 1 of 2 dagen

7.2 F= 3.415
7.9 0.02
8.1 eta2= 0.02
7.9

3.2 F= 9.606
3.5 0.000
3.6 eta2= 0.05
4.0

6. Belangrijk feest
- ja
- nu wel
- nu niet meer
- nee

7.4 F= 3.882
7.9 0.01
7.9 eta2= 0.02
8.2

3.3 F= 18.030
4.1 0.000
3.6 eta2= 0.08
4.2
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3.6 F= 8.915
3.5 0.000
4.0 eta2= 0.03
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katholiek
gemiddeld:
7.74

anti-hollands
gem iddeldi
8.92

Limburgs
gemiddeld:
emiddeld:
3.62

7.3 F= 3.753
7.8 0.05
eta2= 0.01

8.1 F= 13.547
9.1 0.000
eta2= 0.03

3.3 F= 6.370
3.7 0.01
eta2= 0.02

8. Leeftijd
- < 20 jaar
- 20-29 jaar
- 30-39 jaar
- 40-49 jaar
- 50 jaar en ouder

8.7 F= 3.564
7.9 0.01
8.1 eta2= 0.02
7.5
7.3

8.2 F= 2.419
8.9 0.05
8.8 eta2= 0.02
8.9
9.4

3.8 F= 2.460
3.9 0.05
3.5 eta2= 0.02
3.6
3.5

9. Opleiding
- lo
- vlo
- mulo
- havo
- hbo
- universitair

8.0 F= 2.439
7.2 0.05
7.5 eta2= 0.02
8.0
8.1
7.5

9.4 F= 5.751
9.7 0.000
8.9 eta2= 0.05
8.8
8.8
7.7

10.Verbondenheid woonplaats
- sterk
- enigszins
- niet

7.4 F= 6.849
8.1 0.001
8.3 eta2= 0.02

7. Lid vereniging
- ja
- nee

11.Typisch zuidelijk feest
- ja
- vroeger wel
- nee

3.4 F= 8.900
3.8 0.000
4.1 eta2= 0.03
8.7 F= 11.300
9.1 0.000
10.3 eta2= 0.04

3.4 F= 67.229
3.8 0.000
5.4 eta2= 0.18

12.Geboorteplaats
- Roermond
- Simpelveld
- in Limburg
- buiten Limburg

3.3 F= 15.899
3.7 0.000
3.5 eta2= 0.08
4.3

13.Vieren carnaval
- elk jaar
- regelmatig
- niet meer
- soms
- nooit

3.4 F= 11.555
3.5 0.000
3.8 eta2= 0.07
4.1
4.5

14.Kinderen
-0
-1
-2
3
4 en meer

3.8 F= 3.374
3.8 0.01
3.6 eta2= 0.02
3.3
3.3

-

-
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Bijlage 8
Het item Het Limburgse carnaval is helemaal `verhollandst'
I.

Verhollandst
gemiddeld:

8%
(mee eens)

1. Intensiteit vieren
- elk jaar
- regelmatig
- niet meer
- soms
- nooit
(Chi2= 62.007; df= 8; 0.000, n= 607)

5%
6%
16%
10%
7%

2. Begin seizoen
- vanaf 11 november
- vanaf 6 januari
- tijdens carnavalsdagen
- 1 of 2 dagen
(Chi2= 17.891; df= 6; 0.01; n= 520)

6%
5%
9%
8%

3. Belangrijk feest
- ja
- nu wel
- nu niet meer
- nee
(Chi2= 45.310; df= 6; 0.000; n= 606)
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5%
5%
11%
8%
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Bijlage 9
Het interviewschema voor de diepte -interviews

Introductie
- Uitleg van het onderzoek en de combinatie van de vragenlijst met interviews
- Uitleg werkwijze interview: opnemen op cassetteband in verband met latere
verwerking, anonimiteit is gegarandeerd
- Introductie van de persoon van de interviewster

1. Rituelen van de vierders
* De warming up
- de start van het carnavalsseizoen: wanneer, waarom juist dan, welke betekenis
heeft het `voorseizoen' in relatie tot de dagen zelf
- bijwonen van zittingen/bonte avonden, prinseproclamatie, recepties, bals
- voorbereidingen in verband met carnavalskleding: keuze uitdossing, pakje
maken of kopen, overleg met anderen over uniformiteit kostuums
- voorbereidingen voor deelname aan de optocht
- geld sparen
- afspraken met medevierders maken voor het vieren op de dagen zelf: tijd en
plaats van samenkomst, wie zorgt voor de maaltijd na het vieren 's nachts,
afspraken over logeergasten
- carnavalsmuziek opnemen of kopen
- naar Radio Zuid luisteren
- eten inslaan: haringen, zwart brood, koude schotel, worst, kaas, nonnevotten/
strikken en andere `vette happen'
- verlof opnemen
* Aanvangsrituelen
- op vrijdagavond kijken naar `Mainz bleibt Mainz'
- het huis versieren en carnavalsmuziek draaien
- aanwezig zijn bij de intocht van de Prins en/of de sleuteloverdracht
- specifieke gebruiken op de eerste uitgaansavond
* De dagen zelf
- dagindeling: slapen, eten, verkleden
- wijze van verkleden: geliefde vermommingen, ieder jaar ander pakje of combinatie uit restanten van de `carnavalsdoos', belang van onherkenbaarheid in
vermomming
- wat wordt gegeten (meer en/of anders dan normaal) en met wie
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na uitgaan gezamenlijk eten (uit welk voedsel bestaat dat) en/of koffie drinken
bij iemand voordat men gaat slapen
- middeltjes tegen een kater
- Is Roermond/Simpelveld uw geboorteplaats? Kunt u zich voorstellen in een
andere plaats te vieren? Waarom wel of niet?
- Wat viert u: sleuteloverdracht, optocht kijken, optocht lopen, café's bezoeken, betrokken bij activiteiten voor kinderen, `klonetrekke', deelname aan een
`zaai hermenieke', bijzondere rituelen in Roermond/Simpelveld
- Bent u volledig deelnemer of ook deels toeschouwer in bovengenoemde
vieringsonderdelen?
- Hoe waardeert u deze activiteiten?
- Wie zijn de medevierders: mensen met wie u ook andere feesten viert of juist
een andere sociale groep?
- De contacten met de medevierders: zijn deze diepgaand of oppervlakkig, hoe
hecht is de groep tijdens de carnavalsdagen?
- In welke mate is er een gevoel van gemeenschappelijkheid en broeder/zusterschap?
- Waarom bent u niet georganiseerd?
- Betekent uw ongeorganiseerde status ook dat u: niet geïnteresseerd bent in
wie Prins is, door de vereniging georganiseerde activiteiten niet of nauwelijks
volgt, niet op de hoogte bent van de verhalen over de oorspong van het
carnaval, niet geïnteresseerd bent in carnaval als onderdeel van een stuk volkscultuur?
- Wat zijn voor u de meest ingrijpende ervaringen tijdens het carnaval?

-

* Afiluitingsrituelen
- deelname aan georganiseerde afsluitingsrituelen op dinsdag: welke en waarom?
- deelname aan haringhappen en waarom?
- individuele of met de medevierders bestaande gebruiken ter afsluiting
*
-

Ouderlijk huis
Hoe werd het carnaval daar gevierd?
Is het u met de paplepel ingegoten?
verschillen met het vieren nu en hoe is dat zo gekomen?
positieve of negatieve waardering

* Eigen kinderen
- Vindt u het belangrijk om uw kinderen het carnaval vieren bij te brengen?
- Hoe vieren de kinderen carnaval?
- verschillen met het zelf vieren en hoe is dat zo gekomen?
- positieve of negatieve waardering?
- Zijn de kinderen een belemmering of een stimulans om zelf te vieren?
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2. Carnaval en het katholieke

-

Staat carnaval voor u in verband met aswoensdag en de daarop volgende
vastenperiode? En is deze periode er dan een van soberheid, ingetogenheid en
bezinning (in tegenstelling tot het carnaval) ?
- Is carnaval ook los van de katholieke, roomse context denkbaar? Met andere
woorden: hoe sterk is het feest verbonden met een katholieke mentaliteit?
- Wat vindt u van: de aanwezigheid van geestelijken bij carnavalsevenementen
en de aanwezigheid van carnavalisten in vol ornaat in het kerkgebouw bij
carnavalsmissen?
- Wat vindt u van de bespotting van de kerkelijke autoriteit in optochten,
buuttes en dergelijke?
- Hoe staat u zelf tegenover geloof en Kerk? Is dat in de loop van uw leven
gewijzigd?
3. Carnaval en het Limburgse
- Wat is voor u het typisch Limburgse van het carnaval?
- Wat is voor u het bijzondere van het gebruik van het dialect in de buut en het
carnavalslied? Wat vindt u van de competitie om het Limburgse carnavalslied?
- Kan het carnaval volgens u ook los van de Limburgse context gevierd worden?
- Wat vindt u van het carnaval in Brabant (Oeteldonk, boerenkiel)?
- Wat vindt u van de carnavalsfeesten boven de Moerdijk? Waarin onderscheiden deze zich van die in Limburg?
- Wat vindt u van de carnavalsuitzendingen op de Nederlandse tv en hoe kijkt u
aan tegen de Hilversumse carnavalsschlagers?
- Kunnen niet-zuiderlingen het feest ook vieren in Limburg of vallen ze dan
meteen op?
- Wat vindt u van de `hollandse' carnavalstoeristen? Waarom zijn ze wel of niet
welkom?
- Hoe bent u zelf geworteld in Limburg en in uw woonplaats: al dan niet willen
verhuizen, deelname aan plaatselijk verenigingsleven, betrokkenheid bij gebeurtenissen in de woonplaats
4. Carnaval als uitlaatklep in taboesferen
-

Het carnaval functioneert vaak ook als een uitlaatklep: dingen kunnen doen
die normaal niet kunnen. Hoe denkt u daarover?
- Heeft u zelf ervaringen met mensen voor wie het carnaval op deze wijze als
uitlaatklep functioneert? Wat doen die mensen dan? Geldt deze functie van
het feest wellicht ook voor u?
- Gebruikt u carnaval wel eens om iemand al dan niet op humoristische wijze
de waarheid te zeggen of eindelijk eens te zeggen wat u al zo lang wilde zeggen
maar eerder niet durfde?
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Hoe het ook zij, tijdens de carnavalsdagen wordt veel bier getapt. Merkt u in
uw `vier-omgeving' iets van het alcoholgebruik? Kan er volgens u gesproken
worden van een bepaald type mensen dat vaak dronken is tijdens de carnavalsdagen? Ergert u zich wel eens aan dronken mensen? Bent u zelf wel eens
dronken tijdens het carnaval?
- Voelt u zich zelf tijdens de carnavalsdagen vrijer in uw gedrag tegenover de
andere sekse? Zo ja, hoe uit zich dat dan? Hoe groot is de rol van de alcohol
hierin (met andere woorden: wordt die vrijere houding pas later op de avond
voelbaar) en de rol van een saamhorigheidsgevoel?
- Hoe denkt u over mensen die op de versiertoer gaan tijdens het carnaval?
- Hebt u als vrouw ervaring met mannen die opdringerig worden tijdens het
carnaval?
- Denkt u achteraf wel eens: had ik dit of dat maar niet gedaan tijdens het
vieren?
- Heeft u wel eens ruzie met uw partner gehad tijdens of na het carnaval over
contacten met andere mannen/vrouwen tijdens het vieren?

-

5. Vrouw en carnaval
- Wat is volgens u de belangrijkste reden waarom, ondanks de emancipatie in
de burgermaatschappij, de positie van bestuurslid/raad van elf-lid/het prinsschap/het vorstschap niet door vrouwen wordt ingenomen (de uitzonderingen daargelaten) ?
- Wat zou uw houding zijn tegenover een Prinses Carnaval?
- Zijn er volgens u speciale carnavalsactiviteiten die vrouwen leuk vinden, bijvoorbeeld de dameszitting, auwwieverbal, kindercarnaval, `klonetrekke'? Zijn
er speciale carnavalsactiviteiten die volgens u minder geschikt zijn voor vrouwen?
- Zijn er volgens u functies in de carnavalswereld die bij uitstek geschikt zijn
voor vrouwen en functies die minder of niet geschikt zijn voor vrouwen?
Welke?
- Vieren vrouwen volgens u anders carnaval? (bijvoorbeeld: gaan zij meer met
vrouwen onder elkaar uit, vormen zij een hechtere groep, hebben zij een
andere vorm van humor, zijn zij uitbundiger, blijven zij meer op één plaats of
trekken ze juist meer van kroegje naar kroegje?
- Constateert u een verschil in verkleding tussen mannen en vrouwen?
- Hebben vrouwen tijdens de carnavalsdagen meer bewegingsvrijheid dan normaal: kunnen zij makkelijker mannen benaderen, kunnen zij makkelijker
mannen afwijzen, kunnen zij makkelijker (alleen) uitgaan, worden zij minder
aangesproken op de huishoudelijke klussen (eten, schoonmaken, wassen)?
- Zijn de rollen daadwerkelijk omgekeerd?
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6. De Golfoorlog
- Wat was uw reactie op het standpunt om de buitenevenementen af te gelasten?
- Hebben de vierders zich aan dat standpunt gehouden: geen optocht, geen
`klonetrekke' en dergelijke?
- Volgens het besluit van de burgemeesters en besluit/advies van overkoepelende organisaties gingen sleuteloverdracht en optocht niet door. Viel er hierdoor een gat in de viering?
- Heeft de Golfoorlog en de gedeeltelijke afgelasting van het carnaval voelbare
gevolgen gehad voor uw viering van 1991? Hoe dan wel of niet?
- Wat vindt u van de uitspraak: `Carnaval zit in je bloed, dat kun je niet
afgelasten, dat gaat altijd door'?

7. Nadere uitleg bij aankruising van betekenissen van het carnaval in vraag 2.6
van de vragenlijst
8. Afsluiting
- Kunt u in één zin aangeven wat voor u het meest essentiële is van het carnaval
vieren?
- Kunt u ook aangeven wat voor u de meest ingrijpende ervaring is geweest van
alle keren dat u carnaval hebt gevierd?
- Hebt u een vraag gemist of is er een thema waarover u nog wel iets wilt
zeggen?
- Wat vond u van dit gesprek?
- Bedankt voor uw medewerking.
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Bijlage 10

Persoonsgegevens van de interviewkandidaten
Zoals bij de presentatie van het interview met Maria Paulissen (subparagraaf 8.1.2.)
reeds is vermeld, zijn de namen van de geinterviewden pseudoniemen. Ook zijn, om
de anonimiteit van de ondervraagden te beschermen, enkele wijzigingen aangebracht
in de persoonlijke gegevens zonder dat de inhoudelijke waarde van deze contextgegevens hierdoor veranderd is.

Mevrouw Els Somers
Els Somers is bijna dertig jaar, gehuwd en heeft geen kinderen. Ze heeft een studie in
het hoger beroepsonderwijs voltooid, op een krant gewerkt en is nu werkzaam in een
winkel. Ze is geboren en getogen in Roermond en voelt zich ook sterk met Roermond verbonden. Ook haar vader komt uit Roermond. Haar moeder komt uit een
gemeente in Noord-Limburg. Carnaval vieren buiten Roermond kan ze zich nauwelijks voorstellen. "Ja, ik weet niet, omdat je nu al die café's en al je vrienden zie je,
juist in die andere situatie, ja een carnavalssfeer. En als je in een andere stad komt,
ken je niemand. Het zou wel leuk zijn, maar nee het is het toch niet." Haar man
daarentegen heeft jaren in Amsterdam gewoond: "... die is halfbloed. Zijn moeder is
uit Maastricht en zijn vader uit Rotterdam, en die hebben echt jaren in Amsterdam
gewoond." Els Somers is rooms-katholiek, maar gaat zelden naar de kerk. "Dat is
eigenlijk van huis uit, thuis ook. Ja, mijn vader ging ook nooit naar de kerk dus."
Mevrouw Maria Paulissen
Maria Paulissen is midden dertig, gehuwd en heeft twee kinderen. Ze heeft middelbaar onderwijs gevolgd en werkt buitenshuis parttime in een winkel. Haar moeder
komt uit Eindhoven en haar vader uit Kerkrade. Haar ouders hebben eerst in Eindhoven gewoond, alvorens naar Roermond te verhuizen. Paulissen is in Roermond
geboren, getrouwd en woont er nog steeds. Wel heeft ze tussendoor drie jaar in
Eindhoven gewoond.
Haar vader was protestant, haar moeder katholiek. "Mijn vader was wel katholiek
moeten worden anders mochten ze niet trouwen. Maar die heeft dus ook nooit ...
Mijn moeder was wel vrij gelovig. Die ging ook regelmatig naar de kerk. Wij zijn als
kind zijnde ook regelmatig naar de kerk gegaan. Maar ze hebben het me nooit
verplicht. Als ik ging, ging ik altijd uit vrije wil." Maria Paulissen noemt zich katholiek, maar bezoekt de kerk hoogst zelden. "Ik doe er eigenlijk niet echt veel aan. Ik
heb wel zoiets: met Kerstmis ga ik naar de kerk, en dan ga ik ook echt met volle
overtuiging. En de kinderen heb ik eigenlijk officieel laten dopen alleen vanuit het
oogpunt van: ik wil niet dat ze als buitenstaander dadelijk komen te staan. En wat ze
er dan dadelijk zelf mee doen dat ..." Ze voelt zich emotioneel sterk verbonden met
Roermond. Daar viert ze vanaf 1972 ieder jaar uitgebreid carnaval, niet alleen in haar
eigen woonwijk Donderberg, maar ook in het centrum van Roermond en vooral in
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de wijk Het Veld. Haar man viert geen carnaval. Voordat zij trouwden ging hij nog
wel mee, "maar hij kon beter thuis blijven, want hij vindt er gewoon echt helemaal
niks aan."
Mevrouw Bertie Knubben
Bertie Knubben i s midden veertig, gehuwd en heeft één dochter. Haar ouders, beide
Limburgers, zijn niet in Simpelveld geboren. Zij zelf is in de Randstad geboren, maar
heeft daar slechts kort gewoond. "Ja, ik ben in de oorlog geboren, toen woonden wij
dus daar. En daarna zijn ze weer teruggekomen." Ze heeft middelbaar onderwijs
gevolgd en is nu huisvrouw. Haar man, een Zuidlimburger die ook niet in Simpelveld geboren is, werkt in Duitsland. Bertie Knubben is katholiek en gaat vrijwel
iedere week naar de kerk. "Ik wel, ik ga wel nog." "Dus u bent praktizerend katholiek?"
"Ja, praktizerend zo, dat zet ik ook tussen aanhalingstekens, ik ga niet iedere zondag." Ze voelt zich sterk met Simpelveld verbonden, maar sluit een eventuele verhuizing toch ook niet echt uit. "Als ik moet verhuizen dan verhuis ik, ik heb natuurlijk
wel mijn voorkeur, maar ik denk dat ik dan naderhand wel weer terug zou, misschien
hier weer terug zou komen, ik weet niet, ik ben niet zo honkvast." Ze viert vanaf
1960 carnaval. Sinds ze haar man kent, is dat samen met hem en de leden van een
vrijetijdsvereniging, waarvan haar man lid is. De laatste jaren wordt het carnaval
vieren wat minder intensief.
Mevrouw Martha Moonen
Martha Moonen is bijna zestig jaar oud, getrouwd en heeft vier kinderen, die inmiddels allen het ouderlijk huis verlaten hebben. Ze heeft het voortgezet lager onderwijs
gevolgd en is werkzaam in de huishouding. Moonen is katholiek en een trouw
kerkgangster. Ze is ook actief binnen de Kerk, getuige: "Ik ben niet geloviger geworden. Ik ben dus van Roermond, hier in Maasniel getrouwd, en toen ben ik vrij vlug
bij de Kerk gekomen, daar sta ik ook achter. Ik ben altijd bij het bestuur geweest. En
ik miste wat als ik niet meer ging. Ik wil niet zeggen mijn kinderen, die hebben die
behoefte niet, die gaan niet. Maar als er wat is dan zeggen ze: `mam, steek je een
kaarsje aan?' Dus er zit toch nog wat hè. En ik ga dus wel en m'n man ook. Ik zou
echt wat missen, ik ben bij de parochieraad, ..." Haar vader was echter van protestantse huize. Beide ouders komen uit Roermond waar Martha Moonen ook geboren
is. Ze woont nu in Maasniel (Roermond). Carnaval vieren doet ze in de binnenstad
van Roermond.
Meneer Herman Beurskens
Herman Beurskens is midden dertig, gehuwd en heeft één kind. Hij heeft een
universitaire opleiding en werkt als kinderarts in Maastricht. Hij voelt zich sterk
verbonden met Limburg in het algemeen en Simpelveld in het bijzonder, alwaar
zowel zijn beide ouders als hijzelf geboren en getogen zijn. Beurskens gaat iedere
week naar de kerk en staat in zijn levensbeschouwing ook dicht bij Kerk en geloof.
Sinds 1968 viert hij elk jaar carnaval. Vroeger was dat als lid van een carnavals-
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vereniging, waarvan hij ook een jaar Prins is geweest. Enkele jaren geleden stapte hij
uit de vereniging. Nu viert hij in een minder georganiseerde vorm door deelname
aan een `zaat hermenieke' (een trapte-kloep), waar ook zijn vrouw deel van uitmaakt.
Meneer Frans Peters
Frans Peters is midden dertig, getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is geboren in
Roermond. Van zijn vijfde tot zijn vijftiende jaar heeft hij elders gewoond in internaten in Limburg, onder andere in Maastricht waar hij ook zijn Mulo-opleiding heeft
voltooid. Daarna is hij teruggekeerd naar Roermond. Momenteel werkt hij bij de
PTT. Zijn ouders zijn beiden van Limburgse komaf. Zijn verhouding tot de katholieke Kerk is bekoeld. Geloven kan ook zonder Kerk en kerkgang. `Alleen met de zonen feestdagen?" "Zelfs dan nog niet, nee. Ik ben misschien een heiden hoor, wat dat
betreft, maar dat komt misschien omdat ik te streng katholiek opgevoed ben door de
zusters (op het internaat, CW)." "Kijk ik wil niet zeggen, ik ben helemaal ' niet
ongelovig, alleen ik zie de Kerk als Kerk, als huidige Kerk niet ..." "De georganiseerde
Kerk, dat is iets anders dan uw geloof?" "Ja, zonder meer." Peters viert sinds 1963
carnaval. Vroeger vierde hij alleen. Nu is dat vooral in groepsverband.
Meneer Huub Knops
Huub Knops is bijna 65 jaar oud. Hij is weduwnaar en heeft twee kinderen. Zijn
hoogst voltooide opleiding is de lagere school. Momenteel is hij arbeidsongeschikt.
Knops is geboren in Simpelveld en voelt zich ook sterk verbonden met deze gemeente. Met uitzondering van een tweeëneenhalfjarig verblijf elders heeft hij ook
altijd in Simpelveld gewoond. Zijn vader is eveneens afkomstig uit Simpelveld, zijn
moeder komt uit Noord-Brabant. Sinds het overlijden van zijn vrouw woont Huub
Knops met zijn zoon in huis. Iedere avond gaat hij in de kroeg een pilsje halen. "De
zoon is nu aan het werken, hè, en als die thuis is dan zit die boven. Want die komt
om half zes thuis en dan zit die boven aan zijn televisie. En die is van de voetbalclub,
daar heeft hij een hoop werk mee. Moet ik dan de hele dag in de kamer blijven
zitten?" Zijn betrokkenheid bij de Kerk is gering, getuige: "Mijn vrouw ging iedere
zondag naar de kerk, maar ik ging maar ene keer in de maand mee. Dus ik had het al
wel wat verwaarloosd. En de kinderen ook, die deden het ook niet. Die zeiden dan
ook: `Waarom? We hoeven niet iedere zondag naar de kerk' toen die ouder werden."
"Ja, ik denk het wel. Dat naar de kerk lopen is er niet meer zo bij, zoals vroeger, dat
móést. Maar dat is er niet meer bij." Vanaf 1950 is Knops een actief carnavalsvierder.
Hij is zelfs Prins Carnaval geweest, maar dat is meer dan 30 jaar geleden. Begin jaren
zeventig verliet hij de carnavalsvereniging na een langdurige ziekte.
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In dit register is bij personen die actief zijn in carnavalsorganisaties in Simpelveld of
Roermond respectievelijk een S of een R toegevoegd. Bij personen die in het provinciaal georganiseerde carnaval actief zijn, is de desbetreffende organisatie toegevoegd
(BCL, SLV, LVKA, NUL). Een derde toevoeging betreft die personen die de carnavalsfunctie van Vorst, Prins of Bloemenkoningin hebben bekleed. Hun aanspreektitel
als hoogwaardigheidsbekleder wordt achter hun naam vermeld, omdat zij in deze
hoedanigheid niet op hun achternaam kunnen worden teruggevonden in de tekst
(bijvoorbeeld Prins Twan I) . Van mensen die buiten de carnavalswereld bekendheid
genieten op provinciaal of nationaal niveau, wordt in het register ook hun voornaam
of hun maatschappelijke functie vermeld.
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Bass, T. (Tony) 39
Bergen, A. (Toine) van (Prins Twan I; R)
225, 387
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Bierbaum, B. (R) 222
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Bleijlevens, M. (S) 157
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Bouwens, J. 148, 159, 397, 402
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Brounts, H. (NUL) 104
Bruggen, P. van der 238
Cartigny, E. (Prins Ernst I; R) 201, 232
Chambille, H. (NUL) 63, 81, 379, 381,
387, 390, 392
Christiani, E. (Eddy) 39
Cnoops, P. (NUL) 33, 378, 387
Coenen, H. (S) 125
Conraads, Th. (Prins Thijs I; S) 136
Coumans, T. 401
Cox, B. (Grootvorst R) 205, 206, 406
Cox, H. 383
Creemers, R. (Prins Rein II; R) 225, 404
Cremers, H. (R) 214, 225, 227
Custers, M. 205
Cuypers, P. (Pierre) J.H. 184
Daniëls, J. 229, 315
Dassen, P. (NUL) 74, 76
Diederen, J. 38
Dittrich, M. (BCL) 389
Dohmen, F. 387
Dormans, D. (BCL) 53
Eldijk, F. van (R) 206, 406
Elsenburg, Th. 26
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Engels, N. (Prins Nic I; R) 406
Erkens, J. (BCL) 55, 79, 379, 381, 385,
386, 390, 392
Essers, B. (NUL) 32, 33, 64, 78, 80, 104,
379, 381, 387, 390, 392
Frankort, G. (Bloemenprinses Gerda I; S)
131
Fransen, Th. (BCL) 4, 5, 256, 349, 373,
374, 376, 377, 386, 392, 397, 410, 411
Freesen, F. 382
Frissen, M. (BCL) 389
Gaaikema, S. (Seth) 39
Gerards, J. 52
Gerards -Schmetz, M. (Bloemenkoningin
Maria II; S) 398
Ghijsen, A. 108
Gijsen, J.M. (bisschop van Roermond) 26,
35, 44, 241, 340, 381
Ginneken, J. van 383
Gool, A. van (BCL) 389
Gooyer, R. (Rijk) de 31
Gregoire, L. 387
Haak, N. (Nico) en de Paniekzaaiers 32
Hamers, R. (R) 214
Hansen, J. (R; NUL)) 48, 63-65, 75, 204,
205, 226, 244, 383, 384, 387, 389, 405,
406
Heemskerk, W.F.A. (BCL) 68, 389
Hermans, T. (Toon) 51, 69, 70, 378
Heyden, S. van der (S) 126, 127, 129, 130,
395
Heuvelmans, J. (Prins Jan II; R) 232
Heuvelmans, W. 240, 241
Horsmans, A. (BCL) 389
Houbiers, J. 127, 128, 130, 395
Hovens, A. (Dré; R) 192-194, 197, 200,
202, 215
Hovens, T. (R) 192
Hundscheidt, J. (S; BCL) 161, 172, 173,
178, 395, 402
Hupkens, E. 387
Huyskens, P. (Prins Pierre I; R) 214, 238,
409
Imkamp, R. (Prins Naad I; Vorst Naad; R)
208-210, 222, 223, 230, 238, 243, 245,
247, 392, 405-409
Innemee, J. 380, 381
Jacobs, M. (S) 139, 157, 177, 180, 397400, 402
Janssen, J. (Jean; SLV) 26, 52, 377, 378,
384, 388
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Janssen, J. (Jules; BCL) 32, 47, 54, 55, 5760, 66-69, 72, 73, 78-80, 104, 107, 378,
379, 381, 384-386, 388-390, 392, 393
Jongewaard, L. (Leen) 39
Jordaan, J. (Johnny) 39
Jorissen, A. (S) 135, 148, 165, 168, 170,
172, 173, 400, 401
Jorissen, J. (S) 167, 172, 173
Jorissen-Bisschops, B. (S) 399
Kaart, J. (Johan) 378
Kaiser, H. 208
Kemp, M. 92
Kemp-Schmitz, M.L. (S) 139, 140, 157
Knipa, W. 34, 38
Knops, L. (R) 406
Koch, P. (NUL) 390
Kohl, Th. (Prins Thei II; R) 200, 392, 403409
Konings, C. (Corrie) 308, 321
Kremers, J. (commissaris van de Koningin
in Limburg) 73, 390
Leentjens, W. 26, 380
Laugs, J. (Prins Jan I; R; NUL) 43, 46, 66,
81, 102, 103, 196, 232-234, 237, 379382, 388, 390, 392, 404, 408
Laurensse, L. (BCL) 389
Lenarts, B. (R) 197
Lennartz, H. (Prins Hub II; S) 131
Leurs, B. (R; SLV) 384
Lindanus, W. (bisschop van Roermond) 184
Loneus, W. (S) 129
Loontjes, H. (R) 192
Loozen, L. (S) 397-399, 402
Lubbers, R. (Ruud) 340
Lukassen, J. (S) 176
Luns, J. (Jozef) 378
Luxembourg, Th. 40
Mayntz, F. (S) 125
Meisters, L. (Vorst Lowie; R) 105, 197, 198,
200, 202
Merx, W. (S) 400
Mey, A. (BCL) 389
Meyers, D. 380
Moors, P. (bisschop van Roermond) 71, 72,
389
Muyris, K. (LVKA) 51, 69, 377, 378, 384
Muyselaer, P. (Piet) 378
Neu, F. (NUL) 17, 47-50, 52, 60-67, 7375, 77, 78, 81, 225, 376, 378, 381, 383388, 390
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Niessen, P. (NUL) 75, 76, 78, 81, 379,
381, 387, 390
Ozoran, Y. (Bloemenkoningin Yasmine I; S)
142, 398
Onland, J. (BCL) 389
Ool, H. van (Prins Huub I; R) 203-206,
208, 220, 407
Ostermann, W. 171
Paffen, H. (S) 160
Paredis, J.A. (bisschop van Roermond) 184
Passage, R. (R) 406
Paulissen, B. 40, 42, 43, 380, 381
Perey, J. (Prins Jos II; R) 217
Pijls, R. (Prins Rein I; Vorst Rein; R) 196,
202, 204, 215, 244, 409
Pistorius, B. (S) 137, 138, 160, 175, 179,
397-400, 402
Pluymaekers, H. (S) 402
Pluymaekers, T. (S) 134
Poell, A. (Alf) 380
Poell, A. (André) 404
Poels, L. (BCL) 386
Pollen, R. (R) 406
Prick, J. (NUL) 63, 387
Puts, S. (R) 189, 223
Rademacher, F. (Frits) 38
Rademaekers, H. (Driek; R) 189, 231, 232
Rademakers, J. (Joep) 38
Reems, D. (David) 308, 321
Rens, J. van (BCL) 389
Romer, P. (Piet) 39
Roncken, K. (BCL) 389
Rooy, Ch. van (commissaris van de Koningin in Limburg) 67, 73, 389
Roukens, W. (NUL) 48, 54, 65-68, 78, 79,
359, 381, 383, 387
Routs, F. (R) 189, 191, 192
Routs, L. (R) 189
Rutten, C. (R) 213, 245, 248, 407, 409
Salden, B. 380, 381
Savelkoul, J. 38
Scheelen, W. 130, 136, 148
Scheeren, M. (S; BCL) 140, 176, 178
Schenkelaars, H. 380
Schlijper, M. 34
Schoonbrood, M. (Bloemenkoningin MarieJosé I; S) 398
Schumans, H. 385
Seipgens, E.A.H. (R) 189
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Slangen -Grooten, L. (S) 134
Smals, H. (Prins Hans III; R) 220

Smeets, G. (R) 197, 198, 200, 201, 405
Snijders, J. 409
Son, L. van (BCL) 389
Souren, P. 377
Spdtjens, T. (Prins Ton I;R) 223, 227, 242,
245, 247, 393, 407-409
Stocker, P. 38
Storms, F. (R) 404
Straus, H. (Prins Hans II; R) 242
Suyker, V. (R) 404
Teheux, A. (S) 161, 164, 173, 401, 402
Terstappen, H.J.S. 238
Timmermans, H. (R) 189
Titulaer, Ch. (Chriet) 243
Tonnaer, J. (BCL) 389
Tuyl, F. van (R) 220
de Twee Pinten 32
Vader Abraham 32
Vaessen, Th. (R) 198
Valk, R. (Ria) 32
Vervuurt, L. (Prins Lex I; R) 222, 228-230
Vlag, W. van de (Bloemenkoningin Wilma
I; S) 398
Vliet, P. (Paul) van 378
Vlodrop, G. van (R) 38
Voort, E. van de (BCL) 389
Voort, F. van de (BCL) 389
Vreuls, W. 172, 174, 402
Vullinghs, A. (BCL) 389
Wacker, H. 57, 386, 388
Walden, W. (Willy) 378
Walenberg, P. (R) 191
Wersch, B. van (S) 137
Wersch, L. van (S) 134, 137
Wersch, M. van (Bloemenkoningin Monique
I; S) 134
Wierts, F. (bisschop van Roermond) 409
Wierts, W. (S) 143, 147, 154, 165, 169,
171, 177, 178, 180, 389, 395, 396, 398400, 402
Wijers, H. (BCL) 68, 72, 73, 81, 82, 378,
379, 381, 384-386, 388-390, 392, 393
Wijnen, W. (NUL) 48, 383, 387
Wild, J. de (R) 199
Wolters, H. 29
Wolters, P. (BCL) 385
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Aachener Grenzlandkreise 57, 67, 386, 388
Aad Prinse Klup 236
Aad-Prinse-zitting 236
De Aanhawwersj (Meerssen) 385
aanvangsritueel 95
- `Bacchus dregge' 218
- `de boks op greun zetten' 218
adjudant 99, 197, 213, 214, 223, 230, 239,
321, 406
advent 71, 72, 95
afsluitingsritueel 97, 166, 234
- `Bacchus drieve' 98, 197, 210, 227, 234236, 312, 329, 333, 405
- Hekse-verbranden 312, 313
- `d'r Kloon Begrave' 163, 165
- "t Maske' begraven 98
- de Rog verbranden 98
Aken 11, 121, 122, 125, 127, 136, 374,
386
Amstelclub 235
Artiestenafdeling 135, 145, 170-172, 396,
400
askruisje 24, 174, 284, 294, 295, 319
aswoensdag 6, 7, 30, 71, 74, 94, 98, 108,
149, 167, 174, 197, 207, 214, 224, 236,
259, 267, 302, 312, 319, 323, 327, 334,
349, 350, 361, 440
`auw mennekes' 308
`auwwiever' 135-139, 141, 159, 160-162,
178, 396, 397
auwwieverbal 130, 135, 136, 146, 159-161,
177, 307, 308, 314, 322, 397, 400, 441
auwwieverdag 136, 138, 149, 159, 160, 337
Auwwieververeniging 108, 113, 135-139,
141, 142, 145, 149, 159-161, 174, 175,

179,362, 365, 393, 396, 397
AVRO 32, 33

Bacchus 98, 197, 218, 234-236
Bacchusclub 218, 234, 235
Batterbende 214
BCL- Treffen/Carnavalstreffen 70-72, 79,
178, 206, 360, 377, 388, 389, 402
Beek 11, 92, 375, 385
Belfeld 39, 380
De Bergbock (Simpelveld) 122, 154, 163165
Bergen op Zoom/Krabbegat 5, 7, 92
beschavingsoffensief 9, 12, 375
beschermheer 27, 51, 67, 70, 73, 90, 383,
389, 390
Blauwe Schuit/`Blauw Sjuut' (zie Gilde van
de Blauwe Schuit)
Bloemenkoningin/Bloemenprinses 131, 132,
134, 138, 141-144, 147, 150-154, 157,
159, 160, 162-165, 396, 398-400
Bloemenkoninginnebal 131, 143, 149, 151,
153, 154
boerebruiloft 312, 313, 336
De Bokkerieërs (Geulle) 108
De Bokkeriejesj (Heerlen) 375
Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg
(BCL) 17, 19, 31, 32, 40, 47, 50-60, 6673, 78, 79, 104, 140, 178, 358-360, 374,
376-381, 384-386, 388-390, 392, 393,
399, 402
bonte avond/`Bontje Aovend' 105, 187, 192,
196,197,206,211,212,214,217,221 227, 232, 242-244, 248, 259, 267, 270,
271, 284, 307, 308, 315, 317, 320, 321,
324, 333, 338, 393, 403, 408, 438
Born 15, 389
De Boschuule (Ravensbosch- Valkenburg) 25
Breda/Kielegat 7, 346
De Brikkebekkesch (Brunssum) 379
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Brugge 63
Brunssum 37, 80, 81, 92, 97, 375, 379
Bund Deutscher Karneval e.V. (BDK) 57,
58, 376, 386
Burgerlust (Eygelshoven) 385
buut 28, 48-51, 76, 89, 96, 122, 128, 129,
154, 158, 165, 169, 223, 244, 286, 288,
293, 340, 345, 378, 384, 440
Buutte Onderwijs met Middelbare Afdeling
(BOMMA) 384
buuttereedner 29, 31, 33, 34, 48-51, 55,
96, 128, 129, 151, 158, 165, 169, 225,
359, 378, 384, 385, 387, 401
buuttekampioenschap 48-50, 52, 383, 384
carnavalsartiest 29, 33, 50, 51, 135, 168,
172, 359, 384
carnavalsbal 100
Carnavalscomité `Haaj voot bie sjtok' (zie
Haaj voot bie sjtok)
Carnavalscomité Sittard 375
carnavalsconcert 227, 333
carnavalsharmonie 134, 135, 137, 148, 151,
156, 165, 168, 214, 231, 334, 393, 400
- Joekskapel Doebele Forto 134, 135, 137,
145, 146, 148, 149, 151, 156, 163, 165,
168, 172-174, 178, 259, 267, 396, 398,
400, 401
- Joekskapel Door Kappes en Tabak 109,
110
- Volle Blaos 231
carnavalskrant 10, 12, 95, 187, 189, 190,
192, 196, 210, 214, 232, 375, 392, 404
- Flarus-courant 187, 188, 403
- Zjwetskammezaol/Swetskammezaol/
Schwetskammezaol 189-192, 196, 214,
237, 242, 403-405, 407
carnavalslied (zie carnavalsschlager)
carnavalsmedaille (zie carnavalsonderscheiding)
carnavalsmis 36, 37, 286, 287, 292, 313,
319, 349-351, 379, 401, 440
carnavalsmuseum 17, 59, 67-70, 104, 377,
384, 388, 392, 393
carnavalsonderscheiding/carnavalsmedaille
30, 69
Simpelveld:
- André-Jorissen-Herinnering 148, 165
- Gala-orde 148, 399
- Jubileumonderscheiding 148
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Roermond:
- 'Broor van D'n Uul' 202, 215
- Commandeur in de Orde van Vorst
Lowie 215
- Eredame 215, 223
- De Gouden Mondlier 243
- Grootmeester van D'n Uul 215, 223
- Kruis van Verdiensten 215
- Minnestreel van D'n Uul 244
- Officier van D'n Uul 215
- Orde van Vorst Rein 244
- Ridder van D'n Uul 215
- Gouden Narrenkap (provinciale buuttekampioenschappen) 49, 50
- Orde van de Carnavalsvierder (Blauwe
Schuit) 93
- Orde van de Gulden Humor (SLY) 70,
378
- Orde van de stijgbeugel (Circus Willems)
232
- Orde van het pistezand (Circus Willems)
232
- Orde van het artiestenzweet (Circus
Willems) 232
- Toon Hermans-legpenning (BCL/LVKA)
69, 70
- Bondsonderscheiding (BCL) 59, 60, 386
carnavalsoptocht 11-13, 26, 29, 30, 45, 87,
89, 92, 96-98, 100, 102, 108, 110, 122,
124, 125, 127-131, 134, 146, 152, 153,
163, 178, 180, 187, 188, 190-194, 196,
200, 201, 214, 219, 220, 227, 229, 231,
235-237, 256, 257, 270, 271, 297, 307,
310, 313-315, 317, 324, 327, 329-331,
333, 334, 337, 375, 379, 380, 387, 392,
393, 395, 398, 399, 401, 403, 405, 438440, 442
Carnavalsprins 7, 11, 12, 14, 23-26, 37, 46,
52, 69, 71, 80, 92-103, 105-111, 125, 127132, 136-138, 141, 143, 147, 149-156,
159-165, 167, 171, 172, 174, 178, 187,
190-194, 196-208, 210, 211, 213-215,
217, 219-225, 227-232, 234-239, 242244, 248, 249, 267, 307, 308, 310-312,
317, 321, 324-326, 330, 334, 336, 361363, 377, 382, 384, 385, 389, 390, 392,
397, 399, 402, 404, 405, 407-409, 438,
439, 445
Carnavalsprinses 16, 99, 101-104, 108, 109,
131, 135, 139-141, 143, 149, 157-159,
222, 321, 326, 362, 392, 441
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carnavalsrevue 38, 95, 98, 168
carnavalsschlager 34, 38-42, 45, 46, 95,110,
111, 128, 149, 151, 170-172, 191, 192,
217, 242, 320, 334, 357, 379, 380, 401,
407, 409, 440
carnavalsseizoen 7, 14, 18, 24, 25, 29, 31,
40, 71, 72, 85, 89, 90, 95, 99, 102, 105,
106, 108, 109, 127, 131, 134, 141, 143,
146, 151-153, 157, 158, 163, 167, 171,
178, 187, 190, 192-194, 196, 201, 205,
207, 208, 210-212, 214, 216-218, 225,
231, 236, 256, 266, 268, 307, 383, 392,
396-399, 407, 438
- actieve (carnavals)seizoen 94, 95, 97, 99,
144, 147, 151, 165, 171, 236, 361
- passieve (carnavals)seizoen 94
- voorseizoen 30, 95, 96, 98, 131, 147,
149, 157, 197, 214, 219, 227, 228, 266,
268, 296, 302, 307, 323, 324, 329, 330,
332-334, 336, 361, 363, 438
- carnavalsdagen 7, 8, 24, 25, 29, 40, 71,
79-81, 93, 95, 97-99,109,128,129,136,
159, 163, 177, 179, 186, 188-192, 197,
214, 227, 231, 232, 235, 238, 266, 267,
271, 286, 296, 302, 303, 307-309, 315,
316, 320, 322, 324, 326-334, 336-341,
343, 345, 360-363, 367, 373, 377, 380,
392, 399, 400, 429, 431, 432, 435, 437,
439, 441
carnavalstoerisme/carnavalstoerist 30, 33, 45,
122, 242, 245, 258, 286, 288, 292, 294,
298, 340, 344, 345, 370, 380, 440
carnavalsvereniging 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
23-26, 29-32, 36-39, 42, 45-50, 52-55,
57-60, 63, 67, 69-73, 79-82, 85-90, 9295, 98-102, 104, 105, 107-113, 116-118,
122, 124-131, 133, 135, 136, 138-151,
153, 154, 158, 159, 161-164, 167-174,
176, 178-181, 186-188, 192-195, 199208, 210, 211, 214, 216-218, 223, 226,
235-238, 240, 245, 246, 248, 253, 258,
267, 268, 270, 272, 273, 279, 283, 284,
295, 297, 298, 307, 311, 315, 321, 323,
325, 326, 329-331, 333-338, 345, 357361, 363, 364, 369, 371, 374, 376-378,
380, 382, 384-386, 389, 392, 393, 396402, 405-407, 411, 416, 429, 431, 432,
445
carnavalszitting 25, 31, 38, 52, 61-66, 68,
72-79, 81, 89, 95, 96, 100, 110, 128, 129,
133, 139, 141, 146, 149, 157, 168-171,
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187, 188, 204, 211, 212, 223, 225, 232,
257, 258, 270, 271, 359, 361-363, 365,
392, 393, 397, 401, 402, 407, 438
Chevremont 139
Circus Willems 231-233
Comité Carnavalsviering Hoensbroek 385
Comité Euver de Breer (Roermond) 404
commercie/commercialisering 1, 28, 34, 38,
45, 87, 88, 257, 266, 370, 377, 378
Commissie Damesgarde 211, 213
Commissie Jeugdgarde 211, 213
Commissie Regie Bonte Avonden/Commissie bonte avonden 211, 212
Commissie voor de krant/Commissie Pers
en Propaganda 211-213
Commissie Raad van Elf 211-213
Commissie Uniformen voor de Prinsekapel
212
Culturele Raad Limburg/Stichting Kunst en
Cultuur Limburg 8, 40, 45, 48-50, 64,
380, 383, 384, 390
cultuur/cultuurgoed 2, 5, 9, 23, 27, 39, 43,
46, 50, 53, 65, 68, 69, 71, 78, 91, 176,
177, 210, 222, 237, 243, 246, 255, 286,
288, 289, 293, 295, 298, 314, 320, 335,
341, 343-346, 348, 350, 351, 353, 356359, 364, 370, 378, 413
Dames-elvenraad 16, 113, 135, 139-143,
145, 149, 157-159, 174, 176-180, 362,
365, 396, 397
damesgarde 99, 105-107, 111, 151, 197,
211, 213-215, 220, 223, 228, 229, 238,
245, 247, 248, 267
Dameszitting 133, 139-141,149, 157, 159,
176, 224, 230, 259, 260, 267, 411, 441
Dans- en Showgroep Accelerando 133, 134,
144-146, 156, 159, 178, 396
dansmarietje 58, 96, 99, 101, 105, 107,
111,,37
374,,3386
deconfessionalisering 27, 35, 355
democratisering 2, 27, 29, 199, 202, 203,
207, 208, 238, 248
Den Bosch/'s Hertogenbosch/Oeteldonk 7,
92, 151, 346, 380, 390, 392, 399, 440
Den Haag 45, 62, 222, 262, 381, 382
dialect 8, 10, 30, 34, 37-43, 46, 47, 49, 51,
55, 56, 60, 61, 69, 73, 75, 79, 89, 127,
154, 159, 165, 170-172, 189, 190, 220,
222, 224, 225, 237, 238, 241-243, 249,
257, 286, 288, 293, 303, 320, 325, 327,
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342-349, 353, 355, 357, 368, 374, 380,
381, 399, 401, 409, 412, 440
dialectgebruik 10, 41, 42, 63, 168, 170,
241, 258, 356, 361
dialectlied 38, 40
Diocesane Katholieke Jeugdraad Bisdom
Roermond 24
De Donderbol (Roermond) 206, 310, 315,
321
Milken 63, 374
Eerste Geleense Vrouwelijke Haringclub 108
Echt 54, 68, 228, 385, 388, 389
Eindhoven 306, 320, 321, 443
ex-Bloemenkoninginneraad 113, 135, 141145, 154, 396
Eygelshoven 385
Federatie Europese Narren (FEN) 53
Federatie van Carnaval in Flanders en Limburg 57
Fédération Nationale des Sociétés Carnevalesques et Folkloresques 57
feminisme 110, 243
De Flaarisse (Geleen) 26, 380, 385
De Flarussen (Roermond) 11, 187-189, 192,
194, 210, 231, 374, 375, 403
Florus (Aken) 374
Galabal 148, 149, 157, 169, 223, 236
Galaridder 148
Geleen 26, 32, 38, 40, 51, 92, 108, 379381, 384, 385, 388, 389, 393
Genk 384
Geulle 108
Gezelschap `De Aanhaaijers' (Roermond)
403
Gilde van de Blauwe Schuit (Heerlen) 35,
36, 80, 92-94, 391
Golfoorlog 163, 220, 303, 314, 340, 383,
442
Gouden Giller 40, 380
Grenzlandbegegnung 67
Groenstraat 136, 159, 160, 396, 397
Groot Limburgs Buutte Comité (zie Limburgs Buutte Comité)
Grootvorst 90, 204-206, 225, 244, 383, 406
`Haaj voot bie sjtok' (Roermond) 191, 194,
242
De Haofgengers (Roermond) 393

472

haring happen/haring bijten/`heringe biete'
98, 167, 267, 312
Haringprinses 108
Heerlen 34, 35, 77, 80, 89, 90, 92-94, 108,
125, 375, 379, 385, 389, 395, 400, 403,
410
- Heerlerheide 11, 108, 375
- Nieuw Einde 108
Heinsberg 57
herengarde 105, 192, 196, 197, 213
Herenzitting 149
Herkenbosch 81, 186
Hilversum 31, 33, 245, 373
Hoensbroek 384, 385
hofkapel 99, 100
De Hopsjlokkers (Swalmen) 108
huisorde 68, 99, 219, 223, 232
humor 10, 35, 49-51, 60, 61, 63, 65, 66,
70, 73, 75, 77-79, 94, 96, 172, 190, 197,
225, 322, 374, 378, 387, 388, 405, 441
individualisering 2, 28, 332, 368
institutionalisering 47, 48, 60, 334
Jeugdcarnaval (zie Kindercarnaval) 111, 130,
133, 150, 396
Jeugdcomité 131, 134, 145, 149, 396, 398
Jeugdprins 107, 130-132, 134, 141, 143,
147, 150, 157, 163-165, 213, 214, 217,
228, 229, 232, 239
Jeugdraad van Elf 131, 145, 396
Jocus (Venlo) 11, 187, 194, 197, 374, 376
Joekskapellenfestival 149, 151
De Jong Bock (Heerlen) 46, 108
De Kaketoes (Roermond) 199, 200, 205,
405, 406
Kalk an de Books K.E. (Simpelveld) 122,
163
Kassel 88
De Katers (Roermond) 199, 202, 206, 406
katholicisme 27, 34-38, 44, 46, 121, 176,
238, 240, 241, 258, 285-287, 289, 292,
294, 295, 298, 348-351, 355-357, 359
Katholieke Arbeiders Vrouwen Organisatie
(KANO) 25
KRO 31, 32, 378, 379
Kerkrade 38, 39, 79, 92, 121, 123, 125,
131, 165, 306, 376, 383, 385, 390, 443
Keulen 11, 44, 52, 60, 96, 125, 132, 136,
391, 410
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kindercarnaval 14, 213, 309, 441
kindergarde 107, 213, 214, 228, 247, 248
kindermiddag 211, 217, 222, 242, 310
kinderoptocht 131, 163, 172, 227, 229
Kirchroatsjer Vastelaovends Verain
(Kerkrade) 376
Kitzingen 67
`Klonemaan' 166, 168, 172, 173
`Klonetrekke' 79, 163, 165, 166, 172, 271,
272, 331, 337, 439, 441, 442
De Klotskop (Brunssum) 379
Koblenz 374
Koelbertus (Roermond) 199, 406
`Koetsche Griiskes' (Groenstraat) 136
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Zusammenfassung

Prinzen and Clowns im limburgischen Narrenreich
Die Fastnachtsfeier in Simpelveld and Roermond 1945-1992
In der vorliegenden Arbeit wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus sowohl
ein Bild der Teilnehmer am Karneval in Niederlandisch-Limburg als auch der Erscheinungsform and der Funktion des Festes entworfen. Hierfiir wurde von einander
ergnzenden Quellen and Arbeitstechniken Gebrauch gemacht. Das Ergebnis dieses
Perspektivenwechsels ist ein differenzierter Einblick in die Gestaltung der Feier
durch die verschiedenen beteiligten Gruppen and in die Bedeutung, die das Fest flitdiese Gruppen in der sogenannten `direkten' and in der `reflexiven' Erlebniswelt hat.
In Kapitel 1 wird der Untersuchungsgegenstand eingeffihrt. Seine genaue Position
innerhalb der Untersuchungen zur Erscheinungsform and zur Funktion des Karnevals
wird vermittels eines knappen historiographischen Uberblicks fiber den deutschen
and niederlandischen Forschungsstand umrissen. Das Verdienst der vorliegenden
Studie wird im folgenden in zwei zentralen Ausgangspunkten formuliert.
Der erste ist die Entscheidung fiir eine ortlich eingegrenzte Untersuchung, gesehen
vor dem Hintergrund des gesamten limburgischen Karnevals. Hierdurch wird auch
die Frage nach der Wechselwirkung von Entwicklungen auf Provinz- and Lokalebene Teil dieser Untersuchung. Des weiteren wird die Entscheidung fiir Simpelveld
and Roermond, d.h. ein Dorf in Siidlimburg and eine mittelgrof e Stadt in Mittellimburg, als Gegenstand der Fallstudien auf lokaler Ebene begriindet. Der Begri ndung
far die Wahl der Provinz Limburg als Untersuchungsgebiet schlie8t sick ein kurzer
historischer Uberblick liber den organisierten Karneval in dieser Provinz vor 1945
an. Dies dient der Einordnung des organisierten Nachkriegskarnevals in einen historischen Kontext and als Rahmen, in dem der Karneval in Limburg als ein traditionelles
Fest verstanden wird.
Der zweite Ausgangspunkt ist die Entscheidung fiir eine bunt zusammengewfirfelte
Gruppe von Befragten, um auf diese Weise einen Einblick in die Verschiedenheit
der Lebenswelt der Karnevalsteilnehmer zu gewinnen. Als Oberbegriff fur die
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Gesamtheit der Gewahrspersonen wird in dieser Studie der Begriff `Karnevalist'
eingefi hrt, wodurch auf die aktive Teilnahme dieser Gruppe am Fest verwiesen
wird. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Beitrge ist die Gruppe der Karnevalisten in
drei Untergruppen unterteilt. Eine erste Gruppe der Karnevalisten wird in der
Untersuchung als `Karnevalsideologen' bezeichnet. Diese Menschen verleihen den
herrschenden Vorstellungen vom Karneval ein wichtiges Geprge. Wenn sie im
organisierten Karneval eine Position einnehmen, so geschieht dies oftmals in regionalen
and provinzialen Karnevalsdachverbá nden. Die zweite Gruppe setzt sich aus den
Organisatoren der Karnevalsgesellschaften auf lokaler Ebene zusammen. Deren
Aktivitdten sind in erster Linie darauf ausgerichtet, jedes Jahr auf Vereinsebene eine
ansprechende Karnevalsfeier auf die Beine zu stellen. Die letzte Gruppe der
Karnevalisten besteht sowohl aus organisierten als auch nichtorganisierten Feiernden,
fur die das eigentliche Feiern an erster Stelle steht. Innerhalb dieser drei analytisch
unterschiedenen Karnevalsgruppen werden auch die Variablen Geschlecht and StadtDorf als Gesichtspunkte bei der Auswahl der Befragten heranezogen. Das erste
Kapitel schlie& mit der Erorterung einiger methodischer Aspekte and der Vorstellung
diversen Quellenmaterials wie etwa Archivmaterial, Zeitungen, Interviews, einem
Fragebogen and Feldstudien. Dem folgt die Vorstellung der Kapitel.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil, der die Kapitel 2 and 3
umfaEt, steht die Karnevalswelt auf Provinzebene im Mittelpunkt. Die `Karnevalsideologen' kommen hier zu Wort. Der zweite Teil, bestehend aus den Kapitein 4 bis
einschlieglich 6, beschftigt sich mit der lokalen Karnevalsorganisation and dem
Feiern selbst, wobei die Organisatoren der ortlichen Karnevalsgesellschaften eine
wichtige Rolle spielen. Im letzten Teil, bestehend aus den Kapitein 7 and 8, steken
die Feiernden and deren Art des Feierns im Mittelpunkt.
In Kapitel 2 werden die Nachkriegsentwicklung and das offentliche Ansehen des
Karnevals in Limburg umrissen. Der Akzent liegt auf den sechziger and siebziger
Jahren. In diesem Zeitraum wuchs die Akzeptanz des organisierten Karnevals von
seiten weltlicher and geistlicher Wiirdentrager. Diese Annherung, die vor allem auf
den bereits vor dem Krieg festzustellenden Erfolg des Prozesses sozialer Kontrolle
zuriickzufiihren ist, wird im ersten Abschnitt an einigen Beispielen illustriert. Die
sechziger and siebziger Jahre sind auch die Jahrzehnte, in denen sich `Karnevalsideologen' hinsichtlich des Stellenwertes and der Funktion des Karnevals in der
limburgischen Gesellschaft umorientieren. Vor dem Hintergrund der Entsulung
and Entkonfessionalisierung der Gesellschaft and des hierzu parallel verlaufenden
Prozesses der Ausweitung aller Lebensbereichenderte sich das Bild vom limburgischen
Karneval als einem Fest der katholischen Siidniederlander. Der Karneval iiberschritt
in jenen Jahren die Grenze der `grol en Masse' and breitete sich im protestantischen
Teil der Niederlande aus. Damit schien die unmittelbare Bindung des Karnevals an
den katholischen Siiden der Vergangenheit anzugehoren. Zugleich signalisierten
einige `Karnevalsideologen' die Auswirkungen zunehmender Kommerzialisierung
der Gesellschaft auf den Karneval. Durch die Gleichzeitigkeit einerseits der Verbreitung
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des Karnevals in den gesamten Niederlanden and andererseits der einschneidenden
Veranderungsprozesse im Karneval der Nachkriegszeit wurden die modernen Einfliisse
auf den als traditionell verstandenen limburgischen Karneval mit dem zunehmenden
Einflug des 'Westens', des `Hollanders', der `anderen' auf das Fest in dieser Provinz
in Verbindung gebracht. `Karnevalsideologen' bezogen den Karneval bei der Schaffung
eines Selbstbildnisses der Limburger mit ein. Der Karneval wurde ein Bestandteil des
limburgischen katholisch-siidniederlandischen Kulturerbes.
Die `traditionelle limburgische Fastnacht' and der `moderne hollandische Karneval'
entwickelten sich in den Augen vieler Karnevalisten zu Gegenpolen. Und die
limburgische Eigenart' beim Karnevalfeiern mate vor `hollandischen' Einfliissen
geschiitzt werden. Bei der Herausbildung des 'Regionalspezifischen' des limburgischen
Karnevals spielen zwei Faktoren eine iibergeordnete Rolle: der in Limburg bis lange
nach dem Zweiten Weltkrieg dominierende katholische Glaube and die Dialekte.
Der Katholizismus erfahrt eine besondere Auslegung als Element der limburgischen
Kultur and (der als optimistisch and extrovertiert begriffenen katholischen) Mentalitat.
Einhergehend mit der Annaherung an die Karnevalswelt einzelner katholischer
Geistlicher, die eine neue Art des Zugangs zu den Glaubens- and Lebensgewohnheiten
der Menschen suchten, wurde kirchengebundenen traditionellen Brauchen ein Platz
im Karneval eingeraumt. In den Dialekten sah man eine Moglichkeit, der `typisch
limburgischen' Lebens- and Gefuhlswelt Ausdruck zu verleihen. Als Reaktion auf
den zunehmenden Einflu1 niederlandischsprachiger Karnevalslieder aus `Holland'
erhielt die Entwicklung des limburgischen Karnevalsliedes durch den Dialekt neue
Anregungen. Auf Provinzebene mundete diese Entwicklung in den j ahrlich ver
`Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer' (limburgischen Karnevalslieder- -anstle n
wettbewerb). Das seit den siebziger Jahren neu aufkeimende Interesse an der Ver
-wendugvoDialktKrnesdfigtchnebr slchaftie
Entwicklung eines wachsenden Dialektbewu1 tseins ein, das auf nationaler and
europaischer Ebene als Dialektwelle' bezeichnet wird. Das wachsende Dialektbewu1 tsein blieb im Karneval nicht auf das Karnevalslied beschrankt. In der Karnevalswelt
kam das wiedererwachte Interesse fur den Dialekt in der Betonung des ortlichen
Dialekts als Verkehrssprache in allen primren and sekundaren Beziehungen zum
Ausdruck. Vom Karnevalslied bis zur Prinzenproklamation and von Kneipengesprachen bis hin zu Vorstandssitzungen von Karnevalsgesellschaften wurde der
Dialekt zur erwiinschten Sprache erklart. Dem Dialekt wurde somit eine Funktion
beim Herausstreichen der eigenen Identitat zuteil. So wird ein Zusammengehorigkeitsgefiihl hervorgerufen, das `Au1 enstehende' ausschliegt. Durch das Fehlen einer
einzigen limburgischen Sprache stehen das lokale and das provinziale Element bei
der Profilierung dieser Identitat jedoch weiterhin in einem gespannten Verhaltnis
zueinander.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird die oben beschriebene Rolle des limburgischen Karnevals bei der Herausbildung einer Gemeinschaft innerhalb der Provinz
Limburg der relatie jungen Geschichte dieser Provinz als politisch-verwaltungstechnische Einheit gegeniibergestellt. Die territoriale Zersplitterung, die wiederholten
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Grenzkorrekturen and die Verschiebungen in den Souveránitatsrechten sind charakteristisch fur die Geschichte der Gebiete, die erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
die niederlandische Provinz Limburg bilden. Die Verschiedenartigkeit Limburgs auf
sozialem, wirtschaftlichem, kulturellem and sprachlichem Gebiet war and ist grof.
Die Herausbildung eines limburgischen Gemeinschaftsgefiihls ist unter dem Einflu1
eines zunehmenden Kontakts mit dem Rest der Niederlande in Gang gekommen. So
auch in der Karnevalswelt, wo die Verbreitung des Testes fiber das ganze Land die
Kontakte mit dem Rest der Niederlande forderten. Die limburgische Karnevalswelt
reagierte mit der Betonung der Dichotomie `Siidniederlander'/Westniederlander'
and einem wachsenden Interesse am Karneval als einem limburgischen Kulturgut.
Durch die Profilierung des Karnevals gegenuber dem Rest des Landes werden beste
regionale Unterschiede iiberwunden.
-hende

Kapitel3 liefert eine Beschreibung and Analyse der Funktionsweise zweier provinzialer
Karnevalsinstitutionen im Kontext des in Kapitel 2 vorgestellten Ideengutes des
limburgischen Karnevals. Nach der kurzen Beschreibung einiger Initiativen im ersten
Abschnitt (der provinzweit organisierten Biittenredenmeisterschaften, der Griindung
einer limburgischen Gesellschaft von Karnevalskiinstlern - Limburgse Vereniging
van Karnavalsartiesten - and der Arbeitsgemeinschaft limburgischer Karnevalsgesellschaften - Samenwerkende Limburgse Carnavalsverenigingen -) wird in den nachfolgenden Abschnitten naher auf die Zielsetzungen and die Aktivitaten des Bundes der
Karnevalsgesellschaften in Limburg (des BCL) and die Narrenuniversitat Limburg
(die NUL) eingegangen. Beide provinzialen Institutionen haben sich die Schaffung
einer Einheit in Limburg zum Ziel gesetzt and ordnen ihre Arbeit ausdriicklich in
einen volkskulturellen Rahmen ein. Der BCL iibernimmt die Funktion eines
Dachverbandes, in dem sich die lokalen Karnevalsgesellschaften, ungeachtet der
grogen lokalen Unterschiede, was die Art des Feierns betrifft, als Karnevalsjecken
verbunden wissen. Zu diesem Zweck ergreift der BCL unter anderem die Initiave
zur j ahrlichen Organisation der sogenannten Karnevalstreffen, bei denen alle angeschlossenen Gesellschaften miteinander in Kontakt kommen kunnen. Neben der
Funktion als Interessenverband behdlt sich der BCL eine Informationsaufgabe vor,
bei der der historisch -kulturelle Wert des Karnevals im Mittelpunkt steht. Dies
fiihrte unter anderem zur Errichtung eines Karnevalsmuseums im Jahre 1973. Auch
die NUL will die Einheit vorantreiben. Dies dokumentiert sie in Form einer jdhrlichen
Provinzsitzung, die sie, in Anlehnung an ihre Organisationsform als Narrenuniversitat,
als `akademische' Sitzungen bezeichnet. Die dort auftretenden Kiinstler sind `Professoren', Doktoren', Akademiker'. Als wichtiges Bindeglied fungiert der `typisch
limburgische Humor', bei dem die Relativierung and die Selbstironie als Hauptmerkmale angesehen werden. Der spezifische Charakter des limburgischen Humors wird
dem Initiator der NUL, Fons Neu, zufolge von drei Faktoren bestimmt: der katholischen Mentalitat, der untergeordneten Position der Provinz gegenuber dem Westen der Niederlande and den Kontakten mit dem Rheinland. Es sind dies dieselben
Faktoren, die bei der Gestaltung des limburgischen Karnevals eine Rolle spielen. Der
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Karneval and der Humor werden als Ingredienzen der limburgischen `Eigenart'
betrachtet.
Die Begriffe Volkskultur', Volksfest' and `kulturelles Erbe' werden verwendet,
urn die limburgische Identitat zum Ausdruck zu bringen sowie die Rahmen anzudeuten, in die die diversen Aktivitaten einzuordnen sind. Der BCL betrachtet den
Karneval als ein volkskulturelles Fest, das eng mit dem Lebensstil der limburgischen
Bevolkerung verquickt ist. Das Verhaltnis von NUL and limburgischer Volkskultur
nimmt konkrete Formen an in der engen Verflechtung der NUL mit dem Winand
Roukens Fonds (WRF), der es sich bei seiner Griindung im Jahre 1967 zum Ziel
setzte, das Studium der limburgischen Volkskultur zu fordern. Die Donatoren (Geldgeber) dieses Fonds' stellten das Publikum der `akademischen' Sitzungen. Der Begriff
Volksfest' verweist auf die grol e Resonanz des Karnevals in der limburgischen
Bevolkerung. Und in der Bezeichnung `kulturelles Erbe' ist die Einschtzung des
Karnevals als ein in Traditionen verwurzeltes limburgisches Fest enthalten.
Bei der Beschreibung der Aktivitaten des BCL and der NUL wurde unter anderem
deutlich, daL die NUL durch ein Minimum an Organisation imstande ist, an einer
Reihe von Karnevalswerten wie Feiern im kleinen Rahmen, Nichtprofessionalitt
and Nichtkommerzialitat festzuhalten. Aus der Tatsache, daL der BCL als Organisation auftritt, ergibt sich ein standiges Spannungsfeld zwischen formellen Karnevalswerten and den Belangen der Organisation. Eine wichtige Schluf folgerung, die
aufgrund von Untersuchungsergebnissen gezogen wurde, betrifft die oben erwahnte
Einheit Limburgs in bezug out den Karneval beziehungsweise den Humor. Diese
Einheit wird erschwert durch die starke Affinitat von sowohl Karnevalsgesellschaften
and Feiernden als auch von `Karnevalsideologen' zur lokalen Feier in ihrem Wohnoder Geburtsort. Ein Appell an die gespaltene limburgische volkskulturelle Basis
reicht vorerst fur die Mehrheit der dem BCL angeschlossenen Karnevalsgesellschaften
als Motivation nicht aus, urn einer provinzweiten Veranstaltung wie dem BCLKarnevalstreffen beizuwohnen. Und auf den NUL-Sitzungen macht sich die lokale
Bindung im Humor der auftretenden Kiinstler regelmAig bemerkbar. Dabei nimmt
die Narrenuniversitat eine Selektion ihres Publikums vor, indem sie den Zugang zur
Sitzung davon abhngig macht, ob man Donator vom WRF ist. Im letzten Abschnitt
wird das lokal-provinziale Spannungsfeld anhand von Au1 erungen von im BCL and
in der NUL aktiven `Karnevalsideologen' illustriert, die den Karneval einerseits explizit
als volkskulturelles Ereignis der Provinz Limburg werten and andererseits ihre starke
emotionale Verbundenheit mit dem Fest auf lokaler Ebene zum Ausdruck bringen.
Im zweiten Teil dieser Studie steht das Karnevalsfest auf lokaler Ebene im Mittelpunkt.
Kapitel 4 dient als Einleitung zu den zwei nachfolgenden Kapiteln liber den
organisierten Karneval in Simpelveld beziehungsweise in Roermond. Zunachst werden bestekende Meinungen hinsichtlich des Karnevalfeierns in den Dorfern and den
Stadten behandelt. Einige Kernbegriffe bei den bereits angedeuteten Unterschieden
zwischen dem Karneval in der Stadt and im Dorf werden durch eine Reihe von
Begriffspaaren vermittelt: Reglementierung versus Improvisation, Presentation nach
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ausen versus persiinliches Miteinbezogensein ins Karnevalstreiben and Ritualisierung
versus Spontaneitat. Im weiteren wird die Funktion von Traditionen and Ritualen
bei der Forderung eines lokalen Einheitsgefiihls genauer herausgearbeitet. Durch die
Vorhersagbarkeit and das Wiedererkennen der Aktivitaten fiihlen sich die Feiernden
mehr als Teilnehmer denn als Zuschauer. Diejenigen, die nicht mit den lokalen
Brauchen vertraut sind, bilden die Gruppe der Ausenstehenden'. Bei der Verwendung
des Begriffs `Tradition' betonen die Karnevalisten eine in der Vergangenheit wurzelnde
Kontinuitat. Die Art and Weise, in der der Riickgriff auf die Vergangenheit bei der
Herausbildung einer kollektiven Identitat erfolgt, wird anhand der `invention of
tradition' im limburgischen Karneval der sogenannten `Gilde van de Blauwe Schuit'
in Heerlen illustriert.
Der dritte Abschnitt enthalt eine allgemeine Beschreibung des Aufbaus der
Karnevalssaison and der Hauptakteure im Karnevalsgeschehen. Der rituelle Ablauf
in der sogenannten Vorsaison vom elften November bis zum Karnevalssamstag ist als
Vorbereitungsmasnahme im Dienst der Griindung des Narrenreiches' fur die Dauer
der Karnevalstage zu verstehen. Diese Tage sind deutlich durch ein Anfangs- and
Abschlusritual beziehungsweise durch die symbolische Ubertragung der Macht liber
die Stadt/das Dorf vom Biirgermeister auf den Karnevalsprinzen and durch das
kollektive Abschiednehmen vom Karneval gekennzeichnet. Ein gesonderter Abschnitt
ist dem Platz gewidmet, den Frauen bei der Organisation des Karnevals and bei
organisierten Karnevalsfeiern mit ihren Prinzen and Elferraten einnehmen. Der
Verweis auf die Traditionen bei dem Versuch, den Ausschlus von Frauen aus reprsentativen Karnevalsfunktionen wie Furst, Prinz, Elferrat and Prasident zu legitimieren,
wird thematisiert. Uberdies werden zwei `Frauendomanen' im organisierten Karneval
naher beleuchtet: der Tanz and der Jugendkarneval. Nach einem historischen Abris
uber die Ausnahmen von der mannlichen Dominanz im organisierten Karneval wird
die Schlusfolgerung gezogen, das sich im Bereich des organisierten Feierns and dem
der Vereinsstruktur die traditionelle Mann-Frau- Dichotomie widerspiegelt. In den
nachfolgenden zwei Kapiteln wird diese dem Selbstverstandnis der Frauen hinsichtlich
ihrer Funktion im institutionalisierten Rahmen des Karnevals gegeniibergestellt.
Um eine bessere Vorstellung von den Menschen zu bekommen, die in den
Kapiteln 5 and 6 die Hauptakteure bei der Organisation des Festes sind, endet
Kapitel 4 mit einem Bewerberprofil des aktiven Kerns des `Carnavaisverein' Woeësjjoepe in Simpelveld and der Vastelaovesvereniging' D'n Uul in Roermond. In einer
allgemeinen Darstellung der sozialen Zusammensetzung kunnen die Vorstandsposten
sowohl der Dorf- als auch der Stadtvereine als Domanen charakterisiert werden, in
denen Manner in der Altersgruppe 40 Jahre and alter iiberwiegen. In beiden
Vereinsvorstanden stellt die Zahl der Verheirateten die Mehrheit. Die Verbundenheit
mit der Karnevalsgesellschaft and dem Wohnort ist gros. Letzteres ist umso auffallender, als die Zahl der Gewahrspersonen, deren Geburtsort Simpelveld beziehungsweise Roermond ist, voneinander abweicht. Wahrend die Mehrheit der Uule-Informanten in Roermond geboren ist, bildet in Simpelveld die Zahl der alteingesessenen
Dorfbewohner die Minderheit. Auf den Grad der Verbundenheit mit dem heutigen
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Wohnort hat dieser Umstand keinerlei Einfluf. Beziiglich der zwei gesellschaftlichen
Einteilungskriterien, Geschlecht and Alter, muf man ein wenig nuancieren. Der
Anteil der Frauen im Vorstand des `Carnavalsverein' Woeësj-joepe ist nahezu funfmal
so grof wie der der Roermondschen Vereinigung. Und die Dominanz der Altersgruppe
von Vorstandsmitgliedern, die 40 Jahre and alter sind, ist im Dorfverein etwas
weniger grof. Auf eine Reihe weiterer Unterschiede stoft man im Bereich der
traditionellen Werte Familie and Kirche. Anfang der neunziger Jahre machen sich
diese im Leben der Vorstandsmitglieder des Simpelvelder Vereins starker bemerk
dar, and man geht-bar:DieEhstlducfieFormdsZuanlbe
bedeutend haufiger in die Kirche. Ein letzter Unterschied ist in puncto Ausbildung
and Beruf festzustellen. Die `VV' D'n Uul kann man als eine Karnevalsgesellschaft
charakterisieren, in der gutausgebildete Leute aus gehobenen Berufen der Organisation
ihren Stempel aufdriicken. Die Vorstandsmitglieder des `CV' weisen weniger
qualifizierte Ausbildungen and Berufe auf.
In den folgenden zwei Kapiteln (Kapitel5 and 6) werden die Resultate der Fallstudien
liber die beiden Karnevalsgesellschaften and die von ihnen organisierten Feiern in
Simpelveld beziehungsweise Roermond vorgestellt. Die Entwicklung der lokalen
Organisation and des Festes wird vor dem Hintergrund der provinzialen Entwicklungen im Karneval betrachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf der historischen
Entwicklung der Karnevalsgesellschaft in der lokalen Gemeinschaft, auf der Art des
Karnevalfeierns, wie sie sich auf Veranstaltungen and in Ritualen zeigt, and auf der
von der Karnevalsgesellschaft beabsichtigten Funktion des Festes. Der `Carnavals
-verin'WoësjpaudemDrfknvoSipledaVstovreniging' D'n Uul aus der Innenstadt von Roermond bilden in einigen Aspekten der
vorgestellten Skizzierung des lokalen Karnevals Gegenpole.
In Kapitel 5 bildet der `CV' Woeësj-joepe aus dem Dorfkern von Simpelveld den
Untersuchungsgegenstand. Nach einer kurzen Beschreibung des Dorfes wird die
Geschichte der 1949 gegriindeten Karnevalsgesellschaft wiedergegeben: Unter
anderem aufgrund der wenig entgegenkommenden Haltung der lokalen Behárden
in den fiinfziger Jahren verliehen Reglementierungs- and Normierungsbestrebungen
dem Fest ein gewichtiges Geprage. Der Verein gab ausdri cklich zu erkennen, dag
man sich dem bestehenden gesellschaftlichen Normen- and Wertemuster zu beugen
gedachte. Mit der Ankunft eines neuen Burgermeisters im Jahre 1958 entstand die
Moglichkeit, bereits langer bestehende Initiativen zu verwirklichen. Die Karnevalsgesellschaft, die bis zu jenem Jahr aus zwei Abteilungen bestanden hatte, einem Elferund einem Prinzenrat, in dem die Ex-Prinzen safen, wurde in den folgenden Jahrzehnten zu einer Dachorganisation mit elf Abteilungen ausgeweitet. Diese Abteilungen
sind jeweils fur eine Karnevalsveranstaltung (z.B. eine Sitzung) oder einen Aspekt
des Festes (z.B. die Musik oder den Tanz) verantwortlich. Sie agieren relativ selbstandig
unter dem Dach der Karnevalsgesellschaft, in der der Elferrat als Hauptabteilung
fungiert. Der `CV' Woeësj-joepe strebte and strebt eine Einverleibung aller lokalen
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Karnevalsinitiativen in die Vereinsstruktur an. Hierdurch verfiigt der Verein fiber
eine bunte Mischung von aktiven Mitgliedern aus unterschiedlichen Altersgruppen
and von beiderlei Geschlecht. Was die Mitglieder der elf Abteilungen miteinander
verbindet, ist das Karnevalfeiern in ihrem Woeësj-joepe-Reich'.
In einem gesonderten Unterpunkt wird explizit auf Brei Abteilungen eingegangen,
die zu 100% aus Frauen bestehen: die Altweibergesellschaft, der Damenelferrat and
der Ex-Blumenkoniginnenrat. Am geschlechtsspezifischen Rollenverhaltnis im
Dorfalltag wird in der Karnevalswelt durch die Existenz dieser weiblichen Karnevalsfiguren in den `Frauenabteilungen' nicht geriittelt. Sie agieren in der Peripherie der
`offiziellen' Karnevalswelt. Immerhin erhalten Frauen hierdurch innerhalb ihrer Abteilungen die Moglichkeit, einen eigenen Karneval auf die Beine zu stellen. Auf der
Grundlage von Interviews wurde die Schluílfolgerung gezogen, clag dies einem grundlegenden Bediirfnis der Frauen, die in den drei Abteilungen aktiv sind, entspricht.
Im zweiten Abschnitt werden die Karnevalsrituale in der Vorsaison and wahrend
der Karnevalstage beschrieben. Die ersten Karnevalsorganisatoren konnten nicht auf
Traditionen aus der Vergangenheit zuriickgreifen. So war man denn auch in erster
Linie um die Einfiihrung bestehender Brauche aus den umliegenden Gegenden and
um die Schaffung neuer Brauche bemiiht. Die Karnevalsfiguren der `auwwiever'
(Alten Weiber), der Damenelferrat and die Blumenkoniginnen sind Beispiele fiir
`adoptierte Traditionen'. Auf dem Dorf ist der Karneval primair ein Familienfest.
Beim `CV' Woeësj-joepe ist eine enge Verflechtung von bestehenden Familienstrukturen and rituellen Zeremonien festzustellen. Das offizielle Karnevals-Dreigespann
Prinz, Blumenkonigin and Kinderprinz (Mann-Frau-Kind) ist hierfi r ein Symbol.
Neben der allgemeinen Vorstellung der Karnevalsrituale im Woeësj-joepe-Reich'
werden einige Veranstaltungen genauer besprochen and durch personliche Berichte
aus der Feldforschung illustriert. Dies betrifft die Amtseinfiihrung des Prinzen and

der Blumenkonigin, die Damensitzung des Damenelferrates and den Auwwieverdag'
(Altweibertag) in der Vorsaison, and die Anfangs- and Schlufrituale wahrend der
Karnevalstage: die Schliisseliibergabe and das `Klonetrekke' (als Clown verkleidet
durch das Dorf zieken) and `d'r Kloon begrave' (symbolisches Begrbnis als Abschlulritual am Karnevalsdienstag) .
Im dritten Unterpunkt dieses Kapitels ist beziiglich der beabsichtigten Funktion
des Festes festzustellen, dal fur den `CV' Woeësj-joepe ein Fest mit einer grollen
Resonanz in der lokalen Gemeinschaft an erster Stelle stept. Dieses Fest mull `angemessen' sein. Im ersten Jahrzehnt lag dem das Bediirfnis nach gesellschaftlicher
Anerkennung von seiten der lokalen weltlichen and geistlichen Wiirdentrger zugrunde. Als der Widerstand gegen den Karneval der Zustimmung Platz machte,
verlagerte sich die Funktion eines `angemessenen' Festes vom politischen Sektor auf
den kulturellen: die Anerkennung des Karnevals als (volks)kuturelles Fest mit einem
lokalen Profil. Unter dem Einflufi einer groíleren gesellschaftlichen Entwicklung, in
der sich das Wiederaufleben des Interesses an lokalen Traditionen and Brauchen
manifestiert, kam dem Karneval in Simpelveld die Funktion zu, die l okale Eigenart'
des Dorfes zu unterstreichen. In Form des organisierten Karnevals tritt die Symbiose
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zwischen dem Karneval and dem Dorf in vielfltiger Weise hervor. Anhand von vier
charakteristischen Elementen erhalt das lokale Primat des Karnevals in Simpelveld
deutlichere Konturen: die Volkssitzungen, der Dialektgebrauch, `d'r Kloneman'
(Standbild eines Clowns auf dem Dorfplatz) als Symbol des lokalen Karnevals and
die katholische Tradition.
Das lokale Primat wirkt sich auch auf die Einordnung des Simpelvelder Festes in
einen provinzialen Kontext aus. Der Begriff `Limburg' ist ein Synonym fur den
eigenen Wohnort. Innerhalb der provinzialen Karnevalswelt profiliert sich Simpel
eigenen Feier. Die Einbettung des lokalen Karnevals in einen grol eren-veldmitsenr
Zusammenhang auf Meso-Ebene vergro1 ert die Ausstrahlungskraft sowie das Zusammengehorigkeitsgefuhl. Der letzte Unterpunkt dieses Kapitels beschaftigt sich
mit den personlichen Griinden der Vorstandsmitglieder fur ihre Mitgliedschaft in
der Gesellschaft. Fur die Woeësj-joepe-Vorstandsmitglieder spiels sich die personliche
Motivation im Bereich des direkten Erlebens ab. Ein Grateil von ihnen bezeichnet
sich selbst als begeisterte `Karnevalsjecken'. Die Vertrautheit mit dem Fest im Dorf
and die Geselligkeit in der Karnevalsgesellschaft sind wichtige Antriebsmomente fur
das Handeln auf Micro-Ebene.
Der Aufbau von Kapitel 6verlauft parallel zu dem von Kapitel 5. Nach einer kurzen
Beschreibung der Bischofsstadt wird die Geschichte der Vastelaovesvereniging' D'n
Uul wiedergegeben. In Roermond war schon vor dem Zweiten Weltkrieg die Rede
von organisierten Karnevalsfeiern. Das Feiern in den geschlossenen, vornehmen
Gesellschaften der Vorkriegszeit and die Organisation von Karnevalsaktivitaten
innerhalb bestehender lokaler Vereinigungen kommen kurz zur Sprache. Dieser
AbriL dient als Vorgeschichte des 1936 begriindeten Karnevalskomitees D'n Uul,
das bis auf den heutigen Tag unter dem Namen Vastelaovesvereniging' D'n Uul
fortbesteht. Aufgrund der Tatsache, dal D'n Uul in der Karnevalswelt der Nachkriegsjahrzehnte die alteste Karnevalsgesellschaft von Roermond ist, nimmt sie nach 1945
gegeniiber der wachsenden Zahl von Karnevalsgesellschaften in den Stadtteilen von
Roermond fur sich den Platz einer Stadtkarnevalsgesellschaft in Anspruch. Der `VV'
D'n Uul prdsentiert sich als Trager der Karnevalstraditionen der Nachkriegszeit. In
den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten entwickelte D'n Uul sich zu einer Gruppierung
in der Roermondschen Karnevalswelt, die ihr Handeln auf die Aufrechterhaltung
des Status quo ausrichtete: die ungeteilte Macht im `Karnevalsreich'. Die Beibehaltung
der von der D'n Uul praktizierten Rituale mit dem dazugehorigen Zeremoniell
bildec bis heute einen festen Bestandteil dieses Machterhalts. So ist eine Situation
entstanden,in der innerhalb der Karnevalsgesellschaft von 1970 an eine demokratische
Organisationsstruktur existiert, wahrend man innerhalb der alternativen `Staatsinstitution' der Karnevalswelt eine Beibehaltung ihrer Ausnahmestellung als alteste Organisation anstrebt. Im organisatorischen Bereich signalisiert D'n Uul in zunehmendem
Mal e die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen lokalen Karnevalsgesellschaften. Bei der Umsetzung von Traditionen and Ritualen wird ebenfalls auf die
Vergangenheit zuriickgegriffen, um der Unerwiinschtheit von Veranderungen einiger
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Traditionen Nachdruck zu verleihen. In der traditionellen Karnevalsgesellschaft D'n
Uul ist der Anteil von Frauen auf Vorstandsebene gering. Sie sind vornehmlich in
den ihnen zugewiesenen Bereichen des Kinderkarnevals and des Tanzes zu finden.
Wie komplex das Verhaltnis der zwei Prozesse von interner Demokratisierung der
Organisation einerseits and Konservierung der traditionellen Karnevalsverhltnisse
andererseits ist, wird am Beispiel der sogenannten `stadhuiskwestie' ('Rathausfrage')
beziehungsweise der `Vorstenkwestie' ('Fürstenfrage') illustriert.
Hinsichtlich der Art des Karnevalfeierns in der Innenstadt von Roermond steht
die Deutung des Karneval als traditionelles volkskulturelles Fest an erster Stelle. Die
NV' D'n Uul, als Gesellschaft, in der gutausgebildete Leute aus gehobenen Berufen
der Organisation ihren Stempel aufdriicken, pa& ins landlaufige Bild einer traditionellen stadtischen Karnevalsgesellschaft, wobei der Akzent auf der Reglementierung
and Kontrolle bei der Umsetzung von Ritualen liegt. Kernbegriffe sind Tradition,
Zeremoniell and Qualit a t. In der Beschreibung des rituellen Ablaufs des Festes in
der Innenstadt von Roermond werden diese Begriffe durch personliche Berichte aus
der Feldforschung whrend einer Reihe von Veranstaltungen erlautert. In der Vorsaison wurden die rituelle Prinzenproklamation and die sogenannten `Bunten Abende'
genauer unter die Lupe genommen. Whrend der Festtage steht die Ankunft des
Prinzen am Karnevalssamstag auf dem Bahnhof im Mittelpunkt and mehrere unabhngig von der D'n Uul organisierte Veranstaltungen am Karnevalsdienstag, an
denen die Vereinigung aber sehr wohl direkt beteiligt ist: am `Circus Willems' and
am `Bacchus drieve' (als Abschlueritual laet man Bacchus, den Gott des Weines, als
Strohpuppe den Flue hinuntertreiben) .
Bei der Analyse der von der `VV' D'n Uul bezweckten Funktion des Festes tritt
die Betonung eines traditionellen Karnevalfeierns ebenfalls in den Vordergrund. In
einer ausgewogenen Mischung aus Traditionen and Vernderungen will der Verein
ein volkskulturelles Fest lebendig halten. Zur traditionellen Gestaltung der Karnevalsfeier greift D'n Uul auf drei als charakteristisch geltende Elemente aus der Vergangenheit zuriick: die katholische Tradition, den Dialekt and die Theatertradition in der
Bischofsstadt. Der instrumentelle Gebrauch, den der Verein von Traditionen macht,
zielt auf die Schaffung einer kollektiven Identitat ab, einer Gruppenidentifikation
liber die Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. In bezug auf den Verein selbst spielt,
verweisend auf die Griindung der D'n Uul in der Vorkriegszeit and auf den Ursprung
der Uule-Rituale in der Roermondschen Vergangenheit, die Legitimation der privilegierten Position in der heutigen Karnevalswelt eine wichtige Rolle. Die `VV' D'n
Uul ordnet ihr Karnevalsfest in eiven breiteren Kontext des limburgischen kulturellen
Erbes ein. Zum Teil wird dadurch das verlorengegangene Prestige in der ortlichen
Karnevalswelt kompensiert. Bei dem Versuch der Uule-Vorstandsmitglieder, ihre
personlichen Griinde fur die aktive Teilnahme am ortlichen Fest in Worte zu fassen,
vermischen sick verinnerlichte Karnevalswerte and personliche Erfiillung. Neben
der Wahrung von Karnevalstraditionen and der Dienstleistung fur die karnevalfeiernde Öffentlichkeit wird der Umstand angefiihrt, dae man selbst ein begeisterter
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`Karnevalsjeck' sei sowie das Vergniigen, das man an der Organisation von Veranstaltungen findet. Fur Frauen sind Geselligkeit and Entspannung maggeblich.
Im dritten and letzten Teil dieser Karnevalsstudie (Kapitel 7 and 8) bilden die
organisierten and nichtorganisierten Feiernden in Simpelveld and Roermond den
Gegenstand der Betrachtung. Welche Aktivitaten entwickeln sie and wie sehen sie
ihre Grande fur die Teilnahme am Fest? Wie wird das Ideengut fiber den Karneval
and die von `Karnevalsideologen' and - organisatoren konstruierte Karnevalswelt
von den Feiernden aufgenommen and welche Bedeutung hat das Fest fur sie? Anhand
dieser Fragen gewinnt man Einblick ins rituelle Feierverhalten von einem Gro8teil
der Karnevalfeiernden, in den Proze1 von Teilnahme and Zueignung and in die
Funktion, die das Fest far die Teilnehmer hat. Beim Sammeln des benotigten Materials
wurde ein Fragebogen verwandt, der an eine grof e Zahl von Personen versandt
wurde. Des weiteren wurden sieben ausfiihrliche Interviews mitherangezogen.
In Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Fragebogenaktion vorgestellt. Nach einer
Erluterung des Fragebogens and der angewandten Arbeitsmethode werden die
Merkmale and der Grad der Reprsentativit.t der Gewhrspersonen beschrieben.
Der Rest des Kapitels besteht aus drei Unterpunkten, in denen das rituelle Karnevalsverhalten, das Erleben des Karnevals and die herrschenden Auffassungen vom Fest
behandelt werden. Da, wo sich Unterschiede zwischen Simpelveld and Roermond
neigen, werden diese explizit angefiihrt. Dasselbe gilt far die unterschiedlichen sozialen
Merkmale wie Alter, Geschlecht, Familienstand, FamiliengroL e, Bildungsniveau,
Konfession and Kirchenbesuch. Beim Karnevalsverhalten geht es um die Teilnahme,
den Ort des Feierns and die Karnevalsaktivitdten. Uberdies ist die Beziehung der
Mitfeiernden zueinander untersucht worden. Auffllig ist, dais der Karneval far eine
grae Mehrheit primr ein Fest im Freundes- and Familienkreis ist, das am eigenen
Wohn- oder Geburtsort gefeiert wird. Im weiteren werden der eingefleischte `Karnevalsjeck', der Nichtfeiernde and der organisiert Feiernde skizziert. Die eingefleischten
`Karnevalsjecken' scheinen sehr fest in die ortliche Gemeinschaft eingebunden and
iiberdurchschnittlich hufig in der Altersgruppe zwischen 20 and 29 anzutreffen
sowie alleinstehend zu sein. Man kann feststellen, da8 die Karnevalsgesellschaften
von einer ziemlich breizen Masse der Feiernden getragen werden. Zwei Drittel
besuchen organisierte Veranstaltungen. Des weiteren wurden vier `Grunderlebnisse'
unterschieden and deren Verbreitung unter den Befragten untersucht. Dies betrifft,
je nach Befragtem mehr oder weniger zutreffend, das sogenannte `ozeanische Gefiihl'
(bei dem die Ego- Grenzen verschwimmen and Ungezwungenheit and Sorglosigkeit
vorherrschen), die Annherung an den anderen' (Verschwimmen sozialer Grenzen,
wodurch sich die Feiernden voriibergehend anders zu verhalten wagen and die
Scheu vor den anderen `Jecken' verringert wird), das `organisierte Feiern' (ein stark
auf die Karnevalsgesellschaft and die von ihr organisierten Veranstaltungen ausgerichtetes Feiern) and `die Sau rauslassen' (umschrieben als `in einem Alkoholrausch
leben' and `veruuchen, jemanden aufzurei1 en').
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Im letzten Teil des Fragebogens standen die in schriftlachen Quellen and in
Gespr chen mit Karnevalsprominenten vielfach ge uL erten Auffassungen vom
katholischen and limburgischen Charakter des Karnevals im Mittelpunkt. In welchem
Maffe (inden diese auch bei den Feiernden Anklang? Die Untersuchungsergebnisse
geben AufschluI fiber die Rezeption derartiger Au1 erungen. Die Auffassungen der
Feiernden scheinen kaum von den in Vorstands- and Organisationskreisen herrschenden Ideen zu diesem Thema abzuweichen. Die grate Bedeutung wird der
Beziehung zwischen dem Karneval and der Provinz Limburg beigemessen. Die kon
je nachdem, in welchem Mal e sie zutreffen,-struien`Gdafsge'in
limburgisches Fest' (wobei der limburgische Charakter im Dialektgebrauch and in
der Einordnung des Festes in die limburgische Kultur zum Ausdruck kommt),
`katholisches Fest' (em Verweis einerseits auf den Zusammenhang von Karneval and
katholischem Glauben, eine kulturelle Affinitat zum Katholizismus und kirchengebundenen Traditionen andererseits), `anti-hollandische Haltung' (wobei die negative
Haltung sowohl dem `hollandischen' Karnevalstouristen gegeniiber als auch hinsichtlich des `hull ndischen' Karnevals im allgemeinen zum Ausdruck kommt) and `hollandisiert' (em Verweis auf den Einflug des `hollndischen' Karnevals auf das limburgische
Fest, die sogenannte Hollandisierung) .
In Kapitel 8 werden das auf quantitative Weise entstandene globale Bild der rituellen
Art des Karnevalfeierns, die unterschiedlichen Erlebensaspekte wdhrend des Festes
and enige Auffassungen bezuglich des Festes durch Interviewergebnisse illustriert.
Nach einer Erlauterung der Interviews, des Auswahlverfahrens der Gespr.chspartner,
der Interviewmethode and der Auswertung des Materials werden im ersten Abschnitt
zur Illustration der Wortlaut eines Interviews and die dazugehorige Konsensusinterpretation vorgestellt. In den folgenden zwei Abschnitten liegt das Hauptaugenmerk
auf dem Erleben des Festes beziehungsweise den herrschenden Auffassungen vom
Karneval. Einige Befunde werden im folgenden vorgestellt.
Der Karneval ist fur alle Befragten ean emotionsgeladenes Fest. Man hat konkrete
personliche Erwartungen hinsichtlich der Atmosphre and des daran gekniipften
Feiererlebnisses. Die Feiernden schaffen sich ihr eigenes Umfeld, in dem sich optimale Aussichten fur die Erfiillung ihrer Erwartungen bieten. Dies geschieht in erster
Linie durch die Teilnahme an den Karnevalsaktivitaten, die am ehesten ihren
Bediirfnissen entsprechen. Daruber hinaus scheinen die Interviewten eine aktive
Rolle bei der Schaffung eines Zusammengehorigkeitsgefuhls zu spielen. Wie eng die
emotionale Verbundenheit aller Feiernden in der ortlichen Gemeinschaft auch
empfunden werden mag, den Zugang zur feiernden Masse erhlt man durch eine
feste Ausgehgruppe oder festen Partner. Innerhalb dieser vertrauten Umgebung im
kleinen Rahmen gibt es ean unmittelbar erlebtes Zusammengehorigkeitsgefuhl auf
der Basis von Freundschaftsbeziehungen, die wahrend des Karnevals im Dienste
eines gemeinsamen Feierns stehen. Dieser Gemeinschaftssinn in bezug auf den eigenen
Freundes- and Bekanntenkreis wird an dem Ort, an dem man feiert, durch ean
allumfassendes and grenzi berschreitendes Einheitsgefiihl sublimiert.
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Es lift sich die Schluffolgerung ziehen, daf die erlebte Atmosphere der Zusammengehorigkeit and Gleichheit, die bei Karnevalsprominenten h.ufiger mit dem
Slogan `das Fest der Verbriiderung' umschrieben wird, das Riickgrat des Karnevalerlebens darstellt. Etwaige Verstofe gegen diese Atmosphre werden denn auch
ausdriicklich als Uberschreitung der Grenzen der sogenannten Narrenfreiheit'
gewertet and damit mifbilligt. Die Konturen der Tabu-Sphere werden durch das
individuelle Verhalten der Feiernden vorgegeben, was zu einer Einschrnkung der
Eintr.chtigkeit fiihrt. Der sozialen Kontrolle innerhalb der Karnevalsgemeinschaft
and innerhalb der festen Ausgehgruppe wird diesbeziiglich eine schiitzende Rolle
zugesprochen.
Die Daten aus den Interviews verweisen eindeutig auf ein hohes Maf an Ubereinstimmung hinsichtlich des Stellenwertes des Karnevals im limburgischen Kontext.
Auch hier liegt das Zusammengehorigkeitskonzept einer vielfach als emotional
empfundenen Beziehung zwischen dem Fest and der Provinz Limburg zugrunde.
Limburg ist primr eine abstrakte Grofe, die am eigenen Wohnort konkrete Formen
annimmt. Das lokale Karnevalsfest wird in eher beschaulichen duf erungen aus dem
Kontext gerissen and in einen provinzialen Zusammenhang eingeordnet. Dort erfiillt
das Fest eine Funktion bei der Profilierung der limburgischen Eigenart'. Verwendete
Begriffe wie `Volkskultur' and `Volksfest' stehen im Dienste der Herausbildung
einer eigenen Identiteit, die sich vor alleen von der `hollandischen' abgrenzt. Der
Begriff `Volkskultur' ist sehr weit gefaft and ist synonym mit Begriffen wie `Volkstum'
and limburgische Eigenart' zu verstehen. Sie verweisen alle auf eire als unveránderlich
erachtete Lebensweise and einen ebenso unveranderlichen `Volkscharakter'. Der
katholische Faktor hat eine zu vernachlssigende Funktion bei der Skizzierung des
limburgischen Kulturgutes.
In der Schluf?betrachtung sind die Untersuchungsergebnisse aus dem Blickwinkel
eines in den vorangegangenen Kapiteln in unterschiedlichen Kontexten in den
Vordergrund getretenen Aspekts des Karnevals neu angeordnet: der Gemeinschaftsbildung. Im ersten Abschnitt mit dem Titel `Die Karnevalisten and ihr Bild vom
Karneval' werden die herrschenden Vorstellungen liber den limburgischen Karneval
nochmals zusammengefaft. Den `Karnevalsideologen' wird eine regulierende Rolle
bei der Einordnung des Karnevals in das limburgische Selbstverstandnis als einem
der Unterscheidungskriterien gegenuber dem Rest der Niederlande zugedacht. Durch
diese Einordnung des Festes in einen limburgischen Kontext erhlt der Karneval,
ebenso wie der Katholizismus and der Dialektgebrauch, eine Funktion bei der
Profilierung der limburgischen Eigenart' in einer Zeit, in der der Karneval nicht
mehr auf die siidlichen Provinzen beschrankt bleibt. Die konkrete Bedeutung einiger
von den `Karnevalsideologen' verwendeten Kernbegriffe in deren Konzeption des
Festes werden naher beleuchtet: `Volksfest', `Volkskultur' and `katholisch-siidniederldndisches Erbe'. Es stellt sich heraus, dag die soziale Funktion dieser Begriffe in der
Herausbildung einer kulturellen Einheit als Provinz zu suchen ist. Limburg prasentiert
sich vermittels des Karnevals als Einheit, als ein grofes Narrenreich', in dem alle
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Unterschiede sozialer, wirtschaftlicher and kultureller Art in den Hintergrund treten.
Ortliche Karnevalsorganisatoren and Feiernde eignen sich diese Begriffe an. Sie
werden hufig als Schliisselbegriffe verwendet, die man fur geeignet hilt, den limburgischen Charakter des Festes zu erklaren.
Des weiteren wird die in den vorangehenden Kapitein besprochene Deutung des
Karnevals als ein limburgisches and ein katholisches Fest von den einzelnen, analytisch unterschiedenen Gruppen von Karnevalisten angefiihrt. Die voneinander
abweichenden Ergebnisse, die hinsichtlich der beiden Auffassungen beim `CV' Woeësjjoepe in Simpelveld and bei der ATV' D'n Uul in Roermond ermittelt wurden,
werden nailer erldutert. Man darf annehmen, da das Ma an reell erfahrenem
Gemeinschaftssinn and der Stellenwert, den die Karnevalsgesellschaft in der ortlichen
Gemeinschaft einnimmt, zwei wichtige Faktoren sowohl bei der Sinndeutung des
ortlichen Festes in einem provinzialen Kontext sowie bei der Einverleibung katholischer Rituale ins ortliche Karnevalsfest darstellen.
Im nachfolgenden Abschnitt Das Karnevalsfest' wird zunachst auf das lokale
Primat des Festes hingewiesen. Der Karneval wird von allen drei untersuchten
Gruppen von Karnevalisten ('Karnevalsideo!ogen', Organisatoren ortlicher Karnevalsgesellschaften and indivuell Feiernden) vorzugsweise an derem eigenen Wohn-/
Geburtsort gefeiert. Des weiteren wird naher auf die Charakterisierung des Karnevals
als Gemeinschaftsfest von Untergruppen and auf die Karnevalsrituale der individuell
Feiernden beziehungsweise der Karnevalsgesellschaften eingegangen. Zwei Besonderheiten im rituellen Ablauf des organisierten Feierns werden angefiihrt: das Spielelement
and die mannliche Dominanz bei den offiziellen Karnevalswurdentrgern. Beide
werden an Beispielen aus dem Woeësj-joepe-Reich' in Simpelveld and aus dem
`Uule-Reich' in Roermond illustreert. Als letzter Unterpunkt wird die Reichweite der
Aktivitaten beider Karnevalsgesellschaften in Simpelveld and Roermond sowie die
Vorliebe der Feiernden fiir bestimmte Karnevalsveranstaltungen thematisiert. Bei
letzteren Naben sich Unterschiede zwischen Mannern and Frauen and zwischen
Simpelveld and Roermond herauskristallisiert.
Die Untersuchungsergebnisse beziiglich des unmittelbaren Erlebens des Karnevals
and der formal geugerten Beweggrunde fur die Teilnahme am Fest werden im
dritten Abschnitt mit dem Titel `Erleben and Bedeutung' kurz zusammengefa&
and analysiert. Die interviewten `Karnevalsideologen' offenbaren die grate Dis
-krepanzwischdvoenrt AugenfibrdKavlesit
and ihrem personlichen Erleben andererseits. Bei den ortlichen Karnevalsorganisatoren
liegen die offiziell formulierten Motive and die individuellen Beweggrunde naher
beieinander. Und die `Karnevalsjecken', die sich selbst keine regulierende Rolle in
bezug auf die herrschenden Vorstellungen liber das Fest einrdumen, stellen ihre
Auffassungen vom Karneval in Limburg am unmittetbarsten in den Dienst ihrer
Erlebniswelt. In dieser Erlebenswelt steht das Bilden einer Gemeinschaft an erster
Stelle. Die Erwartungen der Feiernden im Hinblick auf den Karneval sind durch ein
voriibergehendes Hinausschieben des Alltags gekennzeichnet. Die hierdurch ent
Grenzen, deren-standeog Nrnfeiht'ajdocsumhriebn
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Funktion in der Sicherstellung des (zerbrechlichen) Zusammengehorigkeitsgefuhls
zu suchen ist. Die Gruppe der `Narren', die die Grenzen der Narrenfreiheit' unbotm 1 ig iibertreten, bilden das Thema des letzten Teils dieses Abschnitts. Es sind dies
die jungen Leute unter 30 Jahren, die Gewhrspersonen mit der geringsten and die
mit der besten Ausbildung, die Alleinstehenden and die Witwen/Witwer.
Unter der Uberschrift D as Verhaltnis von Karneval and Alltag' wird im vierten
Abschnitt explizit herausgestellt, da8 der Karneval einen Grogteil seiner Anziehungskraft in der `direkten' and `reflexiven' Erlebniswelt der Feierenden aus dem bestekenden Kontrast von realisierter Karnevalswelt and Alltag herleitet. Zum Schla werden
im letzten Abschnitt Die Zukunft des Karnevals' mit der notigen Vorsicht vier
Entwicklungenstendenzen im heutigen Karneval von Simpelveld and Roermond
aufgezeigt. Diese betreffen die Intensitat des Feierns, die Zukunft des organisierten
Karnevals, die vermeintliche `Hollandisierung' des Festes and das Verblassen des
limburgischen Charakters des Karnevals bei den jiingeren `Karnevalsjecken'.
(Aus dem Niederlándischen von Silvia Tewes, Munster)
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