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Gratis en voor iedereen  Niet op de openbare weg gooien 

www.carnavaldendermonde.beDe laatste info kan je

vinden op onze

website.

Onze ‘Nieuwsbrief’!

Deze is goed ontvangen door de lezers! Men
vraagt om de frequentie (van publicatie) te
verhogen zodat ze meer informatie krijgen
betreffende carnaval. Dit gaan we niet doen, maar
wel (misschien) het aantal bladzijden verhogen...
we zien wel.

Prins Dylan 2016

Wat is jouw leeftijd?
24 jaar
Burgerlijke staat?
Ongehuwd.
Een favoriet TVkanaal?
Vier
Welke is je favoriete boek?
Ik lees niet graag boeken. Ik heb liever de
ondervinding in het echt!
Heb je een favoriete plek?
De carnavalswerkhal, waar we ons creatief kunnen
uitleven.
Wat is jouw favoriete tvfeuilleton?
The big bang theory.
Een favoriete film?
Het vonnis van Jan Verheyen.
Wat is jouw lievelingskost?
Paardenworsten met frieten!
Welke zijn je hobby(‘s)?
Carnaval, bloemencorso (opbouw wagens).
Wie zou jouw favoriete onenightstand
zijn?
Laura Meyen! Ze kwam en ze bleef!
Wat zou je meenemen naar een onbewoond
eiland?
De verroeste palmboom op de Grote Markt!
Hoe staat je vriendin tegenover jouw
activiteit binnen carnaval?
Positief! En da’s heel belangrijk!
Waarom engageer je je eigenlijk in carnaval?
De oude traditie moet in eer blijven, carnaval is een
ideale uitlaatklep. Vooral voor de vriendschap is
belangrijk, samen bouwen met de vrienden
allemaal voor hetzelfde doel ..er is niets mooier!

Verkleden OK, maskeren NIET OK

't Is bijna zover... Jorri op den top!
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Ook al is carnaval een afgesproken vermaak, het is toch
heerlijk! Het zijn drie dolle dagen van losbolligheid, waar
men even loskomt van wat in ons hoofd allemaal
rondtolt. Meestal is dat niet veel soeps, soms
zijn het mooie en droeve gedachten over de
maatschappij en het leven. Maar met carnaval
laat je je gijzelen door de lol…
Kostuums aan, soms maskers op, meegaand in
de polonaise, ontspannend, plezierig. Men
praat soms over alles, zolang het maar nergens
over gaat. We verbergen ons leed, laten ons
even gaan. De ‘Lof der Zotheid’ tiert welig!

Carnaval is nog pure volkscultuur. Soms is het
ongelooflijk hoe mensen zich creatief gaan uitleven in
hun ‘rol’ of ‘personage’. De gewone mens die zich voor
enkele dagen laat gaan en zich een ander individu waant.
Er is niet alleen de stoet met praalwagens, maar ook het
randgebeuren met fuiven en andere activiteiten. Het
contrast tussen verklede feestvierders en toeschouwers is
enorm groot. De vierders die zich vermaken en de
toeschouwers – zij die staan toe te kijken – voor of tegen
carnaval, veelal onwetend hoeveel voorbereidend werk
hier is aan voorafgegaan…

In deze gedachtengang is het ook passend
dat we terugdenken aan de mensen die
van ons zijn heengegaan, waarvan wij, uit
‘overleveringen’, hebben geleerd wat ons
te doen staat om carnaval hoog te
houden. Tijdens de carnavalsdagen
vloeien deze mensen vaak over vele lippen, en terecht!
Het doet vaak deugd om om aan hen eens terug te
denken en aan de tijd dat het nog anders was!

Maandagavondstoet en verbranding.
Maandag 6 maart e.k. sluit het carnavalsweekend traditioneel af
met de maandagavondstoet die start op de hoek van de Oude Vest
en de Dijkstraat. De carnavalisten trekken onder leiding van
Prins Jorri en Keizerin Brigitte en het Jeugdprinsenpaar via een
korte route naar de gedempte Dender, waar aansluitend de
popverbranding zal plaatshebben. Officieel betekent dit het einde
van de viering 2017, maar onze ervaring leert ons dat dit in de
realiteit toch wel iets anders ligt. De carnavalisten maken er
meestal nog een lange nacht van. Het organiserend comité
spreekt de hoop uit dat dit opnieuw een feestnacht mag worden
zonder incidenten.

De (verdwenen) individuele carnavalist.
Een aantal jaren geleden was de individuele carnavalist veel vaker

te zien. Thans is hij zowaar een unicum geworden. Het is een

fenomeen uit het verleden. De individuele carnavalist, die samen

met de vele carnavalgroepen het kloppend hart vormde van de

stoet en die ’s avonds te zien was in de lokale herbergen is zowaar

uitgestorven.

Voor de jeugdigen onder de carnavalisten zal dit weinig tot de

verbeelding spreken. Degenen met een aantal jaartjes meer zullen

zich alvast nog een aantal van die figuren herinneren.

De maskerades zorgden voor de ambiance onder de

toeschouwers van de stoet en in de herbergen. Voor

zover zij onbekend waren en bleven gaven ze iedere

(voor hen) bekende overvloedig hun vet! De

zogenaamde ‘scheldpartij’ bevatte vaak elementen

waarvan het ‘slachtoffer’ zich vaak afvroeg hoe de

maskerade dat allemaal kon weten!

In die tijd was de meest opvallende carnavalsfiguur de

domino: bijna iedereen droeg een zwart pak, een

zwart masker en een puntige zwarte kap over het hoofd. Wie zich

verkleedde in domino bleef dus volstrekt onherkenbaar. Dat

maakte het elkaar verwijten een stuk gemakkelijker. Mensen die

bij elkaar hoorden, brachten op de zwarte kostuums kentekens

aan om elkaarterug te vinden. De domino’s maakten van carnaval

in feite een kleurloos gebeuren…

Zij die binnen Dendermonde Carnaval al een aantal jaren

meedraaien weten ondertussen wie die vroegere individuelen

waren! Zo was er jaarlijks tijdens de stoet een steeds dezelfde

carnavalist te zien. 'Hij' kwam verkleed in

dezelfde 'outfit' tijdens de stoet aan de tribune

waar de 'vooraanstaanden' hadden

plaatsgenomen. "Stront on't laintsje" gaf dan

menig politieker zijn "saus"... Telkenjare was er

een onderwerp waarmee hij kon uitpakken. Hij

was steeds voorzien van de nodige 'pamfletten'

die aan de toeschouwers werden uitgedeeld.

Voor sommigen werd dit zelfs een verzamelitem. Zijn geheim zal

voor eeuwig bewaard blijven. In de loop van 2016 stierf ‘hij’…




