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1. Voorwoord 
 
Geachte leerkracht en schoolleiding, 
 
Voor u ligt een uniek lesprogramma dat geheel in het teken staat van carnaval. Het is 
ontwikkeld vanuit de gedachte dat carnaval een wezenlijk onderdeel is van de cultuur 
waarin onze kinderen opgroeien. 
 
Cultuur is datgene wat ons in de samenleving verbindt en deze bindende factor willen wij 
graag voor de toekomst bewaren en levend houden. 
 
Bij aanvang van mijn voorzitterschap van de Krutjesrapers was één van mijn 
doelstellingen om er voor te zorgen dat cultureel carnaval overgebracht moet worden op 
onze jeugd. Wat is er mooier dan dit te doen via de basisscholen?  En de viering van het 
55-jarig bestaan van onze carnavalsvereniging in 2014 – immers een voor carnaval 
memorabel aantal levensjaren - vonden wij daarvoor een bij uistek geschikte 
gelegenheid. In samenwerking met de Stichting Papgat uit St. Oedenrode en dankbaar 
gebruik makend van hun expertise en ervaringen, zijn we er in geslaagd om deze 
doelstelling in ons jubileumjaar te realiseren. Veel dank gaat ook uit naar 
carnavalsstichting de Knoerissen die dit project in 2006 al in Uden hadden gerealiseerd. 
Veel van hun voorwerk hebben we mogen gebruiken, wat ons veel tijd heeft bespaard. 
 
Wij hopen met deze map het cultureel goed (carnaval) een plaats te geven in het 
onderwijs. CV De Krutjesrapers met medewerking van diverse andere bij het carnaval in 
Krutjesgat betrokken verenigingen en instanties, ondersteunt dit programma met inzet 
van vele vrijwilligers, waarbij interactie met de kinderen steeds het uitgangspunt zal 
zijn.   
 
Wij hopen dat u samen met de kinderen veel inspiratie uit het materiaal zult halen en 
heel veel plezier zult beleven in aanloop naar het mooiste volksfeest dat er is: het 
carnaval in Krutjesgat 
 
Namens CV De Krutjesrapers, 
 
Jasper van Zuuren 
Voorzitter 
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2. Doelstellingen 
 
Hoofddoel van dit lesmateriaal  
Carnaval is een prachtig stuk cultureel erfgoed, het is een historisch fenomeen. Alleen 
dat al zou genoeg moeten zijn om het te erkennen als belangrijk immaterieel cultureel 
erfgoed. Carnaval, vier dagen de omgekeerde wereld. Een feest met een diepere 
betekenis, dat samen met alle Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes in Son en Breugel 
op grootse  wijze gevierd dient te worden. 
 
Wij willen d.m.v. dit educatief materiaal de leerlingen kennis laten maken en een gevoel 
laten creëren bij het verschijnsel carnaval met al haar tradities en gebruiken. 
 

Lees ook: Jubileumboek 44 jaar Krutjesrapers, verschenen in 2003. 
 
Subdoelen 
• De leerlingen kunnen vertellen waarom carnaval een rooms-katholiek feest is en 

hebben inzicht in de wezenlijke kenmerken ervan. 
• De leerlingen kunnen aantonen dat het carnavalsfeest is ontstaan uit een vermenging 

van elementen uit christelijke en niet-christelijke feesten. 
• De leerlingen hebben kennis van hoe in het buitenland carnaval wordt gevierd en 

kunnen overeenkomsten en verschillen aangeven met het carnaval in Nederland en 
specifiek in Son en Breugel 

• De leerlingen hebben kennis van CV de Krutjesrapers en alle door het jaar heen door 
haar georganiseerde activiteiten, haar tradities en gebruiken. 
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3. Algemene theoretische informatie  
 
car·na·val (het ~)  
 

1. De drie dagen die aan de vasten voorafgaan, waarop velerlei feestelijkheden 
plaatshebben. 

2. Die feestviering zelf. 
3. [in Belg.] De dagen in het voorjaar waarop in Vlaanderen feesten, optochten en 

kroegentochten plaatshebben. 
 

(bron: website Vandale) 
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Hoofdstuk 1: Geschiedenis van Carnaval 
 
Carnaval wordt al eeuwenlang gevierd. Niet alleen in Nederland, maar ook in vele andere 
landen. Er zijn verschillende verklaringen voor hoe het feest is ontstaan. 
 
Sommigen menen dat carnaval is ontstaan uit een feest dat de Romeinen voor het begin 
van de christelijke jaartelling vierden. Dat is een feest ter ere van Faunus, de god van 
het platteland. Dat feest wordt jaarlijks op 15 februari gevierd. Dan dansen, drinken en 
zingen de mensen op straat. Faunus is het symbool van drinken, feestvieren, dansen, 
kortom: eens lekker uit de band springen. 
 
Met het feest wordt ook de komst van de lente gevierd. Christenen hebben dit feest 
overgenomen, maar dan om nog één keer flink feest te vieren en veel (vlees) te eten 
voordat de Vastentijd begint. Het woord “carnaval” zou afgeleid zijn van “carna vale”, 
Latijns voor  
“vlees vaarwel”. Ook wordt wel beweerd dat “Vastenavond” is afgeleid van het 
Middeleeuwse woord “faseln”. Dat betekent “gedijen”,  
“rijke vruchten voortbrengen” en “lente”. Dat er veel vlees gegeten wordt heeft volgens 
sommigen ook een praktische reden. Zij menen dat “carnaval” is afgeleid van “carne 
levere”, dat wil zeggen: “vlees opruimen”. Dat zou dan nodig zijn geweest omdat 
koelkasten en vrieskisten in die tijd nog niet bestonden en vlees dat te lang bewaard zou 
worden, zou dan bederven (en dat was zonde). Vlees kan alleen een tijdje goed blijven 
door het te zouten, te roken, te drogen of koel te bewaren. Zes weken is daarvoor te 
lang. Bovendien wordt het in de vastentijd warmer zodat vlees sneller bederft. 
 
Carnaval zou óók ontstaan kunnen zijn uit een Germaans offerfeest waarmee de komst 
van de lente werd gevierd. 
 
In de Middeleeuwen dansen en zingen mensen rond grote vuren, waarbij zij maskers 
dragen en in vermomming zijn gekleed. De maskers en vermommingen zorgen ervoor dat 
je aan niemand kan zien of hij een boer, een ambachtsman, een artiest of wat dan ook is. 
Iedereen is tijdens de feestdagen gelijk. Er zijn ook opvoeringen en zwaardgevechten. 
 
Het getal 11 speelt een grote rol bij het carnavalsfeest. 11 is het getal van de gekken, 
want men gelooft dat je gek wordt als je door een elfje gebeten wordt. 11 November is 
de Gekkendag en carnaval is het feest om gek te doen, om te “faseln”, om het met een 
woord uit die tijd te zeggen. Van dit woord is dus niet alleen “vasten” maar ook “bazelen” 
(onzin uitkramen) afgeleid. 11, twee enen naast elkaar, is net als het dragen van maskers 
en vermommingen: een teken van gelijkheid. 
 
Carnaval wordt door christenen gevierd die bij de kerk van Rome, de rooms-katholieke 
kerk, horen. Maar in de 16e eeuw keren steeds meer christenen zich tégen de rooms-
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katholieke kerk en sluiten zich bij een protestantse kerk aan. Ze willen geen carnaval 
meer vieren, omdat ze tegen de losbandigheid zijn. 
 
Als in een dorp of stad de bevolking protestants wordt, of er komt een protestants 
stadsbestuur, dan wordt er geen carnaval meer gevierd. Dat gebeurt ook in Nederland 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld wordt carnaval in 
1629 verboden nadat protestanten de stad op de rooms-katholieke Spanjaarden hebben 
veroverd. Pas vanaf 1794, het begin van de Franse tijd, mogen de Bosschenaren weer 
carnaval vieren. 
 
In de 19e eeuw is carnaval één van de twee grootste feesten van het jaar. Het andere 
feest is de kermis. Beide feesten geven de boeren en arbeiders, die vaak grote armoede 
lijden, de kans om eens níet hard te werken, maar in plaats daarvan flink uit de band te 
springen. Dat doen mensen door op straat te dansen, te zingen en (veel) te drinken. Ze 
sparen er maandenlang voor. Maar soms loopt het feest uit op vechtpartijen en richten 
vandalen vernielingen aan. Het stadsbestuur denkt er dan over om het feest te 
verbieden en soms gebeurt dat ook. Cafébazen komen in verzet om een verbod te 
voorkomen of om die op te laten heffen omdat ze zonder carnavalsfeest minder 
verdienen. En liefhebbers van carnaval willen het feest niet missen. Ze richten 
carnavalsverenigingen op om het feest te organiseren en zorgen ervoor dat er tijdens 
het feest niet wordt gevochten en niets wordt vernield. Ze huren zalen af waar 
carnavalsliefhebbers zich kunnen uitleven. 
 
Daarna wordt carnaval ook steeds meer een feest voor horecabazen en winkeliers. 
Winkels die feestkleding verkopen doen goede zaken en cafés ook. Tot voor kort 
brachten bekende artiesten als Vader Abraham en de Deurzakkers carnavalsliederen op 
de plaat uit. Die hoorde je al in januari vaak op de radio en ze kwamen hoog in de 
hitparade zodat de artiesten er flink aan verdienden. Dat is nu niet meer zo. Maar in 
plaatsen waar carnaval wordt gevierd, worden nog steeds nieuwe liedjes geschreven en 
gezongen. 
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Hoofdstuk 2: Carnaval in andere landen: Carnaval in Brazilië 
 
Van de carnavalsfeesten in het buitenland is die van Rio de Janeiro in Brazilië de 
beroemdste. In 1500 bereiken de eerste Portugese kolonisten Brazilië. Ze brengen uit 
hun land het entrudo- of lentefeest mee, een straatfeest. Aan het begin van de 19e 
eeuw wordt het overal in Brazilië gevierd. Het duurt drie dagen en eindigt op de dag 
voor Aswoensdag. Dan gaan mensen met maskers de straat op, gooien stinkbommen en 
andere voorwerpen naar elkaar en dansen en zingen. Maar het entrudofeest wordt soms 
verboden, omdat het dikwijls in vechtpartijen eindigt.  
 
Vanaf 1840 worden er gemaskeerde bals gehouden en raakt het entrudo uit de mode, 
behalve in enkele steden. Ook nu wordt hier en daar het entrudo nog gevierd. Aan het 
eind van de 19e eeuw vieren vrijgelaten negerslaven die geen werk hebben carnaval als 
een straatfeest en ex-slaven die wél werk hebben bezoeken gemaskerde bals. 
Ook worden in die tijd de eerste carnavalsverenigingen opgericht. Maar ook dit 
straatfeest loopt vaak uit op vechtpartijen. Daardoor krijgt het carnaval een slechte 
naam en wordt het straatfeest verboden. Om het carnaval weer een goede naam te 
geven, richten zwarte stadsbewoners in Rio de Janeiro sambascholen op om het feest te 
organiseren. Ze bereiden de jaarlijkse parade in de stad voor. Daar beginnen ze daags 
na carnaval al aan! Ze kiezen een thema uit, meestal een onderwerp dat lange tijd in het 
nieuws is, en bouwen praalwagens op om het thema uit te beelden. Dans- en 
muziekgroepen van de sambascholen oefenen veel en hard om tijdens de parade hun 
beste beentje voor te kunnen zetten. Ook heeft iedere sambaschool een componist die 
een nieuw carnavalslied schrijft. Al weken voor het carnaval begint, zetten de 
belangrijkste sambascholen hun liederen samen op CD. 
 
In bijna alle landen wordt tijdens carnavalsoptochten wel met het een of ander 
gestrooid. De oude Romeinen gooiden snoepjes naar voorbijgangers, later werd dit 
vervangen door confetti en serpentine. De Peruaanse gewoonte om met water te gooien 
is waarschijnlijk eveneens uit Europa afkomstig. Zo kenden de Portugezen de traditie 
om water en bloemen over voorbijgangers te gooien. Deze gebruiken staan bekend als 
'entrudo'. 
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Hoofdstuk 3: Wie zorgen ervoor dat carnaval gevierd kan 
worden? 
 
Als je carnaval aan het vieren bent, dan lijkt het wel of dat allemaal vanzelf gaat, dat je 
daar niets voor hoeft te doen. Maar dat lijkt alleen maar zo. Want om carnaval een 
feest voor klein en groot, jong en oud te maken, moet er heel wat voorbereid en 
georganiseerd worden. 
 
Veel mensen zijn daar dan ook al maanden voordat de carnaval begint druk mee bezig. 
Carnavalsverenigingen zijn druk met het voorbereiden van hun eigen carnavalsfeest. 
Sommige verenigingen doen ook mee aan de carnavalsoptocht, met een wagen of als 
loopgroep. Het bouwen van een wagen en bijvoorbeeld het maken van kleding voor een 
loopgroep kosten natuurlijk best veel tijd. 
De blaaskapellen zijn al maanden van tevoren bezig met het oefenen van de liedjes die 
ze met carnaval willen gaan spelen.  En al die mensen doen dat in hun vrije tijd, ’s-avonds 
en in het weekeinde. 
 
De verenigingen en blaaskapellen doen dat natuurlijk omdat ze dat zelf leuk vinden en 
daar zelf veel plezier aan beleven, maar óók om het carnaval in Rooi tot een groot en 
gezellig feest voor iedereen te maken. 
 
Er zijn in ons dorp twee clubs die zich speciaal bezighouden met de carnaval voor 
iedereen. Die clubs zijn  CV  De Krutjesrapers en CV De Dommelsoppers, die zich 
speciaal op de jeugd richt. Samen zorgen zij wat carnaval betreft, voor een compleet 
programma voor jong en oud. 
 
Waar komen ze vandaan? Prins carnaval en de Raad van Elf? 
De priesterkoning Gudea van Sirgulla beschrijft een nieuwjaarsfeest in 2600 voor 
Christus in Babylon. Ook priester Berosus beschrijft dit feest rond het jaar 2000. Het 
heette Sacaea of Zagmukfeest.  
 
Tijdens dit feest, dat plaatsvond aan het begin van de lente, mocht niemand werken en 
waren slaven en meesters gelijken of verwisselden zij zelfs van rol. Een optocht, met 
daarin een versierd pronkschip op wielen, gaat door de straten naar de tempel van 
Marduk. Aan de optocht doet een misdadiger mee die is verkleed als koning Zoganes. 
Aan het eind van het feest wordt hij gedood. Met dit offer kan het zondige volk het 
nieuwe jaar met een schone lei beginnen. Dit verklaart de herkomst van onze Prins 
carnaval, die met carnaval gedurende korte tijd de officiële ambtsbekleders vervangt.  
 
Geestelijken wilden de verschillende lentefeesten verbieden. De synode van Leptinae, 
een vergadering van bisschoppen, stelde daarom in 742 een aantal stellingen op. Eén 
daarvan was: "Degene die meent dat men in februari de winter moet uitdrijven en 
daarbij allerlei minder gangbare manieren moet gebruiken is geen christen maar een 
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heiden." Het verbieden van de vieringen hielp niet. Daarom nam de katholieke kerk de 
viering op in de kerkelijke kalender en liturgie op de synode van Benevento in 1091. 
Aswoensdag was vanaf dat moment de begindatum voor de vastentijd van veertig dagen. 
Hieraan voorafgaand mocht dan Vastenavond worden gevierd.  
 
Italië 
Uit bewaard gebleven geschriften blijkt dat in Italië al rond het jaar 1000 carnaval 
werd gevierd, ook in de kloosters. Het was bijvoorbeeld een vast gebruik dat 
parochianen bij de pastorie op bezoek gingen en getrakteerd werden op 
vastenavondkoeken. Kardinalen reden soms mee op carnavalswagens en Paus Sixtus IV 
mengde zich rond 1450 in Rome onder het carnaval vierende volk.  
 
Frankrijk 
Ook in Frankrijk vonden al tussen 1000 en 1500 narrenfeesten plaats. Hierbij werd 
soms de kerkelijke liturgie geparodieerd of werd een paus van de dwazen gekozen. Deze 
feesten werden georganiseerd door gekkengezelschappen; voorlopers van de Raad van 
Elf.  
 
Duitsland 
In de twaalfde eeuw kenden de Duitsers het woord 'vasnach'. Later heeft de katholieke 
kerk een 't' aan dit woord toegevoegd, waardoor het 'vastnacht' werd. Zo veranderde 
het zaaifeest (faseln = rijke vruchten voortbrengen) in Vastenavond.  
 
Nederland 
Ook in Nederland is uit geschriften gebleken dat al vanaf 1350 carnaval werd gevierd. 
Op verschillende plaatsen, op verschillende manieren. Tijdens de contra-reformatie 
werd ook hier het veertigurengebed ingevoerd. Verkleden, dansen, kussen en spotten 
werd zelfs vergeleken met godslastering. Het protestantisme maakte met de 
beeldenstorm boven de grote rivieren een eind aan de carnavalsviering. Ondertussen 
heeft de kerk zijn verzet opgegeven. De nieuwe Prins carnaval begint zijn ambtsperiode 
vaak met een Heilige Mis in de kerk.  
 
Tijdens carnaval neemt Prins carnaval de macht over. Hij is de baas. Een heel oud teken 
van macht is de scepter, een versierde stok. En in Krutjesgat is dat ook de symbolische 
sleutel van het dorp, die op carnavalszaterdag door de burgemeester tijdelijk wordt 
afgestaan aan de Prins. Wie de scepter zwaait en de sleutel bezit, is de baas. Daarom 
zullen Prinsen carnaval altijd hun scepter bij zich dragen. Maar om helemaal alleen alles 
te regelen met de carnaval, dat zal niet meevallen. Daarom krijgt de Prins een Raad van 
Elf om hem te helpen. Je zou bijna kunnen zeggen: “Zijn eigen gemeenteraad.” En 
waarom een Raad van Elf? Heel simpel: Elf is het gekkengetal, dus… 
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Carnaval in Krutjesgat 
 
Son en Breugel heet sinds 1959 Krutjesgat en de inwoners zijn dan ook de 
Krutjesrapers en de Krutjesraperinnekes. 
De naam is ontleend aan een oude gewoonte van de bewoners van Son en Breugel, 
die vroeger de bossen in gingen om krutjes – dat zijn dennenappels- te 
verzamelen om in de kachel te stoken. De mensen hadden het toen over het 
algemeen niet breed en krutjes waren een welkome aanvulling op het hout, 
waarmee de kachels destijds nog werden gestookt. 
 
Alle begin is moeilijk 
 
Wie misschien dacht, dat Carnaval vieren net als bijvoorbeeld in Limburg of in 
Den Bosch al ver voor de oorlog ook in Son en Breugel ingeburgerd was, vergist 
zich.  
Nee, Son en Breugel was nog lang niet zover en helemaal niet zo carnavalsgezind. 
Er moeten in een dorp als Son altijd eerst een paar mensen zijn, die daar het 
juiste hart voor hebben, en die dan ook niet te benauwd zijn om daar initiatieven 
toe te ontplooien en de eerste stappen te zetten. 
 
Gelukkig waren die er wel zo in de tweede helft van de vijftiger jaren. Anneke en 
Ties van v.d. Heijden , beiden inmiddels overleden konden er smakelijk over 
vertellen. “ Het was in 1958. Een week voor Carnaval spraken Piet de Smit en zijn 
vrouw en wij, Ties en Anneke, af, dat we ons met Carnaval zouden verkleden. Dat 
had voor die tijd nog nooit iemand gedaan in Son zelf.  D´r waren er wel een 
paar, die al verkleed in Venlo Carnaval gingen vieren, zoals Marius van Wijk en en 
Hanneke Ruis en consorten, maar in Son zelf, nee…” 
 
“Affijn”, vervolgt Ties ” Piet, Fien en wij begonnen d´r mee. Thuis wat gezocht, 
wat kleren  d´r bij gekocht, maar ik zelf kon maar niks gevonden krijgen. Goede 
raad was duur, dus dan maar mijn trouwpak aangetrokken, met een vuurrode 
“steile” hoed met een grote rood-wit-blauwe pluim d´r bovenop. Ziezo, wij 
aangekleed er op uit en toch wel een beetje schuchter op de herberg af, daar 
zouden we ons wel een beetje moed indrinken. Iedereen stond stil en draaide 
zich om, hier en daar gingen de gordijntjes opzij en toen wij in de herberg 
arriveerden brak het gebrul los. Maar bij de mensen, die ons daar zo uitgedost 
zagen begon het carnavalsbloed toch ook wat te werken. .”Volgend jaar” zeiden 
ze, “ doen wij ook mee.” 
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Er werd gefluisterd, dat er een week na de carnaval bij de Kruif een bijeenkomst 
zou zijn voor het oprichten van een carnavalsclub. Nou, die avond werd druk 
bezocht. Toon van Zandvoort, die toen in de Boslaan woonde had een vrouw die 
uit Limburg kwam, dus die wist er wel iets van en hij werd dan ook benoemd tot 
“Rezerzeur”. Leo Schoonderwoerd werd de eerste prins, er kwam een bestuur en 
een raad van elf en kijk, Son had een echte Carnavalsclub. 
 
Maar ja, een jaar later; wat nu gedaan ? “Nou” zei Toon,  “om te beginnen moeten 
we een wagen maken waar de Raad van Elf op zit met wat muziek en zo. D´r 
stond toen ook een grote dennenboom op vol met Krutjes, want de club hadden 
ze “Krutjesrapers” genoemd. Onder die grote den zat de raad van elf. Dat jaar 
waren er al direct vier wagens in de optocht……” 
 
De dansvergunning  
 
Alle feiten uit die eerste dagen op een rijtje 
Carnavalsvereniging De Krutjesrapers werd feitelijk geboren in hotel “Het 
Centrum” met carnaval 1959. Op initiatief van het bestuur van fanfare “Pro 
Honore Et Virtute werd op carnavalsmaandag 1959 een gecostumeerd bal 
georganiseerd voor de gehuwden. En op deze avond is voor het eerst in de 
geschiedenis van Son en Breugel een Prins en een Raad van elf gekozen. De 
eerste Prins van Son en Breugel werd Leo Schoonderwoerd en hij kreeg direct 
een - toen nog papieren - steek op.  C.. Kooyman werd de eerste vorst. 
 
En enkele dagen na deze carnavalsavond kwam weer op initiatief van het bestuur 
van de fanfare de met carnaval gekozen Raad van Elf in vergadering bijeen. Uit 
deze bijeenkomst kwam het eerste bestuur van de vereniging voort; 
H.v.Broekhoven, voorzitter , H.Heppenhuis,, secretaris, J.Vriens penningmeester, 
Th. Martinovicz, lid, C. Kooyman, lid 
 
Alles goed en wel, Son en Breugel had dan wel vanaf 1 maart 1959 een 
carnavalsclub, maar een balavond, of zoals ze toen nog zeiden een “dansavond” 
organiseren, dat was andere koek. Voor dansen had je een vergunning nodig en de 
gemeente was in die tijd zuinig met vergunningen. Alleen de eerbiedwaardige 
fanfare Pro Honore Et Virtute had een vergunning om met carnaval een 
dansavond te organiseren. 
 
Er vond druk overleg plaats tussen de besturen van beide verenigingen en op 7 
oktober 1959 schreef fanfaresecretaris Noud Latijnhouwers een brief aan de 
carnavalsvereniging, waarin hij het volgende meldde; “ Zoals u bekend zal zijn 
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heeft de burgemeester het bestuur van de fanfare het recht verleend om 
jaarlijks de carnaval te organiseren. Het bestuur is echter bereid de organisatie 
voor 1960 aan uw vereniging op te dragen. Alle baten en lasten zijn dan voor uw 
vereniging. Het bestuur van de fanfare dient gelegenheid gegeven te worden om 
te kunnen toezien, dat alles verloopt, zoals dat gewenst wordt. Voor 1960 zal de 
fanfare kosteloos haar medewerking verlenen voor de opluistering van de 
optocht en van evt. andere gelegenheden .” 
 
Een belangrijke stap naar een heuse carnavalsviering van de pas opgerichte 
vereniging was daarmee gezet en op schriftelijk verzoek van secretaris 
Heppenhuis verleende het gemeentebestuur  aan carnavalsclub de Krutjesrapers  
“ …. vergunning tot het geven van een carnavalsbal op zondag 28 febr., maandag 
29 febr. en dinsdag 1 maart in de café´s plaatselijk gemerkt Markt 1a en Markt 
18.” 
 
En dat in 1960 onder aanvoering van Prins C.Kooyman en vorst H.v.Broekhoven 
Uit de overlevering zijn ook overgebleven de leden van de raad van Elf uit dat 
jaar en dat was een illuster gezelschap; Th. Martinovic, J.Vriens, H.Ruys, 
W.Konings, H.v.Rijssel, A.v.Boxtel, M.v.d.Heijden, H.v.d.Ven, J.v.Raak, 
E.Tielemans, H.Heppenhuis. 
 
In september van dat jaar kwam er wijziging in de samenstelling van het bestuur. 
De heren v.Broekhoven, Kooymans en Vriens moesten zich wegens drukke 
werkzaamheden terugtrekken en werden opgevolgd door Ed Tielemans, die 
voorzitter werd, J.v.Raak, die de niet eenvoudige taak van penningmeester op de 
schouders kreeg en Jan Broks. 
 
Financiële problemen hebben in de beginjaren toch een grote rol gespeeld bij de 
vereniging, want een in 1963 aan de gemeente gericht verzoek om subsidie werd 
afgewezen. B. en W. hadden echter één troost voor de club: voortaan mocht de 
vereniging gratis krutjes rapen in de gemeentebossen…. 
 
Belangrijke personen 
 
In 1961 verklaarde het toenmalige bestuurslid Jan Broks bereid om de functie 
van Vorst van de Krutjesrapers op zich te nemen en dat is toch een belangrijk 
moment geworden in de historie van de carnavalsclub, want Jan zou dat blijven 
tot aan 1981 toe, ondanks het feit, dat hij regelmatig dreigde om op te stappen 
en “ dat het de laatste keer geweest was”. 
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Hij heeft in die lange reeks van  jaren ontelbare uren, heel veel energie 
gespendeerd en daardoor dan ook enorm veel betekend voor de Krutjesrapers. 
Jan was een kei in het organiseren en in het motiveren van mensen voor niet 
altijd de leukste karweitjes, die toch altijd in een vereniging gedaan moeten 
worden. 
 
En datzelfde mogen we zeggen van een andere Jan, nl. Jan Lavrijssen, die in 1961 
uitverkoren werd om Prins van Krutjesgat te worden, dat ook in 1962 en 1963 
was en zelfs nog een keer in die rol terugkeerde in 1970, in een tijd, dat het 
allemaal niet zo florissant ging met de Krutjesrapers.   
 
De eerste voorzitter van het bestuur van de Krutjesrapers was overigens, zoals al 
eerder gemeld, Ed Tielemans, die van 1959 tot en met 1965 als praeses de scepter 
zwaaide over de vereniging en die met name ook door zijn snelle babbel en goede 
contacten er in slaagde om van de bejaardenmiddag een groot feest te maken door het 
aantrekken van destijds landelijk bekende artiesten en prominenten.   
 
De jaren zestig en zeventig 
 
Het ging steeds beter met het carnaval in Krutjegat. Al in 1961, met Prins 
Jaonus dun Urste, Jan Lavrijssen, als carnavalesk heerser over Krutjesgat  en 
Jan Broks als vorst was er een onverwacht grote deelname aan de optocht met 
o.a. een prinselijke hofkapel en hofdames.  In dat jaar ook kreeg de Raad van Elf 
haar eerste uniform.  
 
In 1962 werden  voor de eerste keer Prins en Vorst in origineel kostuum 
ontvangen door het gemeentebestuur en mocht onze Prins uit handen van de 
burgemeester de sleutel ontvangen., een traditie, die tot aan de dag van vandaag 
in ere is gebleven. Ook de bejaarden werden niet vergeten met een speciaal voor 
hen georganiseerde feestelijke middag. Heintje Davids was dat jaar de eregast, 
de eerste uit een lange rij prominenten, die op deze middagen acte de presence 
zouden geven. De bejaardenmiddag zou uitgroeien tot een van de hoogtepunten 
van de carnavalsviering in Krutjesgat. 
 
En opnieuw werden in 1963 de beide "Jannen" als prins en vorst herkozen, een 
driejarige heerschappij dus en een uniek feit in de geschiedenis van Krutjesgat. 
Al vanaf de beginjaren van de carnavalsclub is er een hechte vriendschapsband 
geweest met de bewoners van huize Zonhove, waar later een eigen carnavalsclub 
werd opgericht, de Harlekijnen.. Al in 1963 vermeldt het programma een bezoek 
van de Prins en zijn gevolg aan “Huize “Zonhove op de maandagavond. 
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Vanaf die tijd is deze traditie in stand gebleven en brengen de prins en zijn 
gevolg  en de jeugdprins van Krutjesgat tijdens de carnavalsdagen een of meer 
bezoeken aan het tehuis. 
 
In november 1968 begroette Son en Breugel de 10.000e inwoner, Wouter 
Leonard Scheer, en natuurlijk ontving ook hij een onderscheiding van Prins 
Harrejakkus den Twidde, oftewel Harrie Nuyten 
 
In de versukkeling 
 
De juiste oorzaken zullen wel nooit concreet aan te wijzen zijn, maar feit is dat 
carnaval en de Krutjesrapers aan het eind van de zestiger jaren danig in de 
versukkeling raakten. 
 
Carnaval werd in die tijd door de bevolking teveel als een besloten toestand 
ervaren, een hobby van een wat elitair clubje, dat binnenskamers onder elkaar 
carnaval vierde, maar er niet in slaagde, of – misschien ook wel – er geen 
behoefte aan had – er een feest van en voor de dorpsgemeenschap van te maken. 
Ook liep het financieel, organisatorisch en bestuurlijk allesbehalve naar behoren 
en het kwam zelfs zover, dat diverse keren de opheffing van de vereniging 
serieus werd overwogen. 
 
Tot aan het jaar 1970 verkeert de vereniging nog in zwaar weer, zodanig zelfs, 
dat er geen 11-11 bal gehouden wordt i.v.m. problemen in de vereniging. Dan komt 
het op de ledenvergadering in dec. zover, dat men wil overgaan tot een stemming 
m.b.t. het voortbestaan van de vereniging. Ter vergadering kwamen er toch nog 
wijze heren met zinnige argumenten aan het woord,  die met kracht van 
argumenten de opheffing trachtten te verijdelen. Er werd overigens door de 
vergadering nog wel over gestemd; een persoon was voor opheffing, 18 waren 
tegen en 5 personen stemden blanco. 
 
De Krutjesrapers bleven bestaan, gelukkig maar anders zou het 55-jarig bestaan 
nooit gevierd zijn en was deze lesmap nooit geschreven.  
 
De activiteiten kwamen weer op gang en op 13 nov. 1971 werd in samenwerking 
met buurtvereniging “ De Eigenheimers” weer een 11-11-bal georganiseerd in de 
zaal van “Pieter Breugel”. uit Breugel.  Onder de prinselijke leiding van Prins 
Betonius ( Pim Prinsen ), die twee jaar lang – in 1971 en 1972 - de scepter mocht 
zwaaien stortte men zich met nieuw élan op het carnaval. 
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En dat nieuwe élan straalde vooral veel muzikaliteit uit, want in 1973 verschenen 
de Krutjesblazers op het toneel en zij zouden als hofkapel van de diverse 
prinsen gedurende een groot aantal jaren een onmiskenbaar groot muzikaal 
stempel drukken op het Carnaval van Krutjesgat. Met ontembare energie en een 
ongelofelijk improvisatievermogen op de meest onverwacht momenten wisten 
leider Harrie Verdonk en zijn muzikanten van elke gebeurtenis een spetterend 
feest te maken. Overal waar de Krutjesblazers binnen kwamen blazen, was het 
onmiddellijk feest en dwarrelde  bij wijze van spreken de kalk van het plafond. 
 
Ook op de Krutjesgatse zittingsavonden zouden zij later een onuitwisbaar 
stempel drukken en ze kregen nog landelijke bekendheid als de Teletoeters, 
dhet dweilorkest van het Nederlands Voetbalelftal.   
 
Intussen ging het langzaam maar zeker weer crescendo met de vereniging. De 
eerde genoemde Raad van Wijzen ging op in de Raad van Elf.  Nieuwe activiteiten 
werden ondernomen en op touw gezet.  Op 6 november 1974 wordt besloten, dat 
Jan de Haas als opper van de Raad van Elf zal gaan fungeren. Naar wij aannemen, 
is hij de eerste man in de functie van opper, zoals wij die heden ten dage nog 
kennen. 
Ondertussen wordt wel steeds duidelijker merkbaar, dat het carnavalsgebeuren 
zich meer en meer verplaatst naar het centrum van Son. In 1976 wordt dan ook 
besloten een onderzoek te starten naar een nieuwe locatie voor de residentie en 
komt voor het eerst “ de tent” als optie hiervoor in beeld.. Eind 1976 geeft het 
parochiebestuur bij monde van Pastor Bakermans aan geen bezwaar te hebben 
tegen de plaatsing van een tent op het Kerkplein. 
 
Daarna waren er nog vele besprekingen nodig tussen bestuur en horeca om een 
en ander te realiseren, maar uiteindelijk kwam er dan toch de tent, de locatie die 
zich zou ontwikkelen als het enige echte hart van het bruisende carnavalsfeest 
in Krutjesgat. 
 
De tent 
 
Het is een onweerlegbaar feit, dat met name de komst van de tent naar het 
centrum van Son op het Kerkplein een grote impuls heeft gegeven aan de echte 
viering van carnaval in Krutjesgat. Dankzij de medewerking van de parochie en 
zeker ook van het gemeentebestuur, dat in 1978  nog bereid bleek om ten 
behoeve van de tent een paar pas geplaatste boompjes te verzetten, kreeg 
Carnaval een centrale plaats om feest te vieren en activiteiten te ontplooien, 



Leerzaam en Gaaf, Krutjesgat Alaaf!

 

Uitgave van CV De Krutjesrapers 2014  16 

groeide de belangstelling zienderogen en werd het feest der feesten steeds 
meer een feest voor het volk, terwijl het in de jaren daarvoor in de ogen van veel 
mensen toch een beetje een elitair karakter had. 
 
Natuurlijk was de exploitatie van een dergelijke tent geen sinecure en ook geen 
gering financieel avontuur en daarvoor werd dan ook de medewerking ingeroepen 
van de plaatselijke horeca. Frans v.d.Aa en Herman Kuipers waren bereid de gok 
samen met de Krutkesrapers te wagen en – zeker waard om ook te vermelden - in 
1979 begon Bill Huddleston Slater aan zijn jarenlange carrière als 
kassabeheerder. Maar toen in 1981 Herman Kuipers  ermee stopte en even later 
ook Frans v.d.Aa de kar alleen niet meer wilde trekken, werd aangeklopt bij de 
exploitanten van de Zwaan Annie en Wim v.d.Loo. Op voorwaarde, dat de tent op 
het Kerkplein bleef en dat er wat meer activiteiten in zouden worden 
georganiseerd, ging het kasteleinsechtpaar akkoord en zo werden zij in 1982 de 
gastheer en de gastvrouw van de tent. En dat zouden zij blijven, totdat dochter 
Odette en schoonzoon Bert Jan de  exploitatie van de Zwaan en tegelijkertijd 
van de tent overnamen van hun (schoon)ouders, die de stap waagden naar Hotel 
La Sonnerie. 
 
Nieuwe activiteiten 
 
Door de Krutjesrapers werden ondertussen steeds meer nieuwe activiteiten 
ontplooid om de Sonse en Breugelse  mensen bij carnaval te betrekken. 
 
Zo werd in 1977 voor het eerst een bezoek gebracht aan de voetbalvereniging 
S.B.C. en werd in 1978 een begin gemaakt met het ziekenbezoek, dat tot aan de 
dag van vandaag nog  een van de mooiste en dankbaarste activiteiten met de 
carnavalsdagen genoemd mag worden. 
 
En al in 1979 wordt in diverse verslagen van bestuursvergaderingen gewag 
gemaakt van het feit, dat Bert van Boxtel een onderzoek zou gaan doen naar de 
haalbaarheid van een “tonpratersavond”.   
 
Een onderzoek, dat uiteindelijk resulteerde in de eerste Zittingsavond van 
Krutjesgat op 26 januari 1981. De Zittingsavonden hebben ongetwijfeld het 
meest bijgedragen tot de grote bloei van het Carnaval in Son en Breugel, want zij 
waren vanaf het eerste moment een doorslaand succes en hebben in de 33 jaar 
van hun bestaan de creativiteit van heel veel dorpsgenoten op allerlei manieren 
geprikkeld en tot grote hoogte gestuwd. Ook nu nog vormen deze kleurrijke 
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avonden vol zang, dans, muziek en humor, de ideale opmaat voor het carnaval van 
Krutjesgat.   
 
In 1982 werd ook voor het eerst door de Krutjesblazers een carnavalslied van 
Krutjesgat op de plaat gezet: De  A-kant bevatte “Het Krutjesgatlied”, op de B-
kant stond “Sjans-Son” met zang van het  het “Duo Onbestendig” .  
 
Later zouden vooral dankzij de onuitputtelijke  muzikale inspiratiebron Bert 
v.d.Heijden, de maestro, nog diverse plaatopnamen volgen. Bert zou vele jaren 
daarna nog zorgen voor een lange reeks van carnavalsschlagers en liedjes met 
name ook voor de optredens van zijn Krutjesgatse Liedertafel op de 
zittingsavonden.Van die nummers werden in de jaren daarna werden er nog 
diverse aan het vinyl en later de C.D. toevertrouwd. Vele jaren later zou Adrie 
van de Berk alle nummers nog eens verzamelen op een dubbel C.D. samen met de 
Bloaskaken, zodat al die onvergetelijke meezingers bewaard zouden blijven voor 
het nageslacht. 
 
Samenwerking met de Dommelsoppers 
 
Al vanaf 1982  wordt er in het bestuur van de Krutjesrapers gesproken over 
samenwerking met de Dommelsoppers, de carnavalsvereniging van jeugdsociëteit 
Oase. Maar het duurde nog tot 1984 voordat er daadwerkelijk officieel contact 
werd gelegd met – toen geheten – “ ´t Krutje” , met als onderwerp het 
functioneren van de eigen jeugd en met de intentie om het jeugdgebeuren 
volledig onder te brengen bij de Dommelsoppers. In 1986 komt er echt garen op 
de klos als het bestuur constateert, dat het in stand houden van de eigen 
afdeling jeugd en dansmarietjes toch wel met erg hoge kosten gepaard gaat.  
Uiteindelijk wordt in 1987 definitief besloten tot opheffing van de eigen 
jeugdafdeling en overheveling van die activiteiten naar de Dommelsoppers. Een 
situatie, die tot aan de dag van vandaag in stand is gebleven en een constructie, 
die uitstekend werkt voor het Krutjesgatse carnaval.  
 
Het dansen heeft zich inmiddels bij jeugdcentrum Oase ontwikkeld tot een van 
de belangrijkste activiteiten, een prachtige hobby voor diverse groepen vanaf al 
heel jeugdige leeftijd. Maar de Dommelsoppers kiezen ook elk jaar een eigen 
Prins en Prinses en Raad van Elf en zorgen voor een speciaal op de jeugd gericht 
carnavalsfeest. Ook zijn zij o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van de 
jeugdoptocht en van de zeer succesvolle jeugdzittingsmiddag op zaterdagmiddag 
in de tent.   
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De tachtiger jaren 
 
Ook in de keuze van de Prins deed zich aan het einde van deze zeventiger en 
begin tachtiger jaren een merkbare kentering voor en ook dat is een duidelijk 
aanwijsbare reden, dat carnaval steeds populairder werd bij brede lagen van de 
bevolking. 
 
Hadden de voorliggende prinsverkiezingen dikwijls nog geleid tot een vaak 
slechts in beperkte kring bekende Prins, in 1979 kwam er een duidelijke 
doorbraak door de verkiezing van Tinus van der Aa tot Prins van Krutjesgat, iets 
wat achteraf een gouden greep is gebleken.. De nog jeugdige Prins Tinus, populair 
in brede kringen in het dorp, gaf het carnavalsfeest een vooral frisse, jonge en 
uitbundige uitstraling, bracht heel veel mensen op de been en deed het blijkbaar 
zo fantastisch, dat hij het jaar daarna opnieuw gekozen werd. Tinus, niet alleen 
een notoir carnavalsvierder, maar ook een begaafd tonprater en bandparodist, is 
ons helaas veel te vroeg ontvallen. 
 
Vanaf die jaren lag carnaval meer open voor iedereen en daar hebben de 
daaropvolgende prinsen uitstekend gevolg aan gegeven.  Allemaal bekende 
dorpsgenoten, die niet alleen prins zijn geweest, maar ook daarna op  andere 
gebieden veel voor het carnaval van Krutjesgat hebben betekend. De meesten 
doen dat vandaag de dag nog , trouwens. 
Ook nog het vermelden waard 
 
Niet onvermeld mag blijven in dit overzicht over de tachtiger jaren, dat de 
bekendmaking van de nieuwe prins vanaf 1982 plaats zou gaan vinden op het 11-
11- bal in de Ossekop en dat is traditioneel zo gebleven tot aan 2001 toe. Pas in 
2002 diende uitgeweken te worden naar een andere locatie, omdat de Ossekop 
ten prooi valt aan de slopershamer. 
 
Op 16 januari 1983 werd het 11-jarig bestaan van hofkapel de Krutjesblazers 
gevierd, o.a. met een misviering, die door de muzikanten zelf werd begeleid en 
met aansluitend een feestelijke receptie voor Harrie Verdonk en zijn mannen. En 
daaraan aansluitend werd in op voorstel van Martien v.d.Hurk besloten om elk 
jaar het carnavalsfeest met een aangepaste mis te beginnen. De eerste 
carnavalsmis werd gevierd op 21 jan. 1984 in de kapel van het klooster van de 
Zusters aan de Nieuwstraat en vormde het begin van een mooie traditie tot aan 
de dag van vandaag.  
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 In 1985 werd bij jeugdsociëteit Oase een jeugdblaaskapel opgericht, de 
Bloaskaken, aanvankelijk onder leiding van Edo v.d.Velde, later onder Pieter 
Melisse. Zij zouden in de negentiger jaren “ voor de leeuwen geworpen worden” 
en zich ontwikkelen tot de huidige hofkapel van de Krutjesrapers. 
 
In 1988 werd voor het eerst de Sonse Bok, de hoogste onderscheiding van 
Krutjesgat uitgereikt aan Leo Konings. 
 
 In 1987 werd zowel in Son als in Breugel voor het eerst de Boerenbruiloft 
gevierd en ook dat zou uitgroeien tot een van de belangrijkste evenementen van 
het Carnavalsfeest in Krutjsgat. 
 
Groei zet  door in de negentiger jaren 
 
In het laatste decennium van de vorige eeuw heeft de groei van 
carnavalsvereniging De Krutjesrapers zowel qua ledenaantal als voor betreft de 
activiteiten zich doorgezet.  
 
Die positieve ontwikkeling zorgde ervoor dat Carnaval in brede geledingen van de 
bevolking echt massaal gevierd werd en momenteel nog wordt in Son en Breugel   
En daaraan heeft het inzicht, dat de diverse besturen in deze periode 
ontwikkelden, dat men moest zorgen de jeugd zoveel mogelijk bij Carnaval te 
betrekken een zeer belangrijke bijdrage geleverd. 
 
Een zorgvuldige keuze van de prins, die steeds vaker gerekruteerd werd uit een 
groep met een grote, dikwijls jeugdige en nieuwe aanhang, heeft carnaval en de 
manier, waarop dat feest door de Krutjesrapers gevierd werd, steeds meer 
toegankelijk gemaakt voor heel veel groepen en clubs. Kantelaaars, Boerend 
Hard, Zeverzwijnen en Bierbubbels zijn daar een goed voorbeeld van. Zo 
verzekeren de Krutjesrapers zich niet alleen van een groot legioen 
carnavalsvierders voor de toekomst, maar scheppen zij ook een kweekvijver voor 
nieuwe bestuurders, commissieleden en werkers voor en achter de schermen 
zonder wie geen enkele vereniging kan overleven. 
 
In 1990 werd het klooster van de zuster gesloten en verkocht en daardoor 
diende voor de traditionele carnavalsmis uitgeweken te worden naar elders. 
Pastor Bakermans was echter zeer bereidwillig om de parochiekerk ter 
beschikking te stellen en daar werd in 1991 voor het eerst de carnavalsmis 
gevierd op de zaterdagvond. Niet door Pastor Bakermans overigens, want laat die 
nou net de eerste keer ziek zijn…. 
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Ook in 1991 werd op een prachtige lustrumavond het 11-jarig bestaan van de 
Krutjesgatse Zittingsavonden gevierd. En in 1992 werd er door middel van een 
extra en zeer drukbezochte reünieavond uitgebreid aandacht geschonken aan 
het 33-jarig bestaan van de vereniging. 

Een nieuwe hofkapel  
 
In 1992 kwam er een eind aan de jarenlange muzikale inbreng van de 
Krutjesblazers, die het land in trokken als de Blues Brothers en met het 
Nederlands Elftal als de fameuze Teletoeters de hele wereld gingen afreizen. 
Gelukkig was er op dat moment die jeugdige kapel “De Bloaskaken”, waar de 
Krutjesrapers op terug konden vallen. De kapel nam vrijwel moeiteloos de 
opengevallen plaats in en is tot op de dag van vandaag de excellente kwalitatief 
hoogstaande muzikale begeleidingsgroep van alle carnavalsactiviteiten in 
Krutjesgat en de hofkapel van de prins.   
 
Voor de prinsen werd het intussen alleen maar aantrekkelijker om uitverkoren te 
worden want in datzelfde jaar deed Wim v.d. Loo voor het eerst het genereuze 
aanbod, dat de prins en zijn echtgenote op dinsdagavond na carnaval gratis 
gebruik mochten maken van de bruidssuite in Hotel La Sonnerie. Een traditie, die 
tot aan de dag van vandaag gehandhaafd is gebleven en volgens anonieme bronnen 
al tot heel wat hilariteit in het bubbelbad moet hebben geleid. 
  
Nieuwe initiatieven 
 
In 1997 werd voor de 11e keer de het Boerenbruiloftsfeest gevierd, alweer een 
carnavalesk jubileum en werden op voorstel van Frans Meulenbroeks initiatieven 
ontwikkeld om te komen tot een jaarlijkse goederen- en dienstenveiling ten 
behoeve van jeugdcentrum Oase, v.v. S.B.C. en de Krutjesrapers. Een initiatief, 
dat direct is aangeslagen De veiling wordt elk jaar enkele weken na carnaval  
gehouden en is een goede financiële impuls gebleken voor de organiserende 
verenigingen. 
 
 In 1998 werd voor het eerst de receptie van de Prins gehouden in de 
Carnavalstent, waar die voorheen nog plaats vond in de zaal van De Zwaan.   
  
Van 44  naar 55 
 
In 2003 werd het 44 jarig bestaan van CV de Krutjesrapers groots gevierd o.a. 
met een  druk bezochte gala-avond met diner en diverse nostalgische optredens. 
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Ook werd er in opdracht van het bestuur door een werkgroep een boek 
uitgegeven, waarin de 44-jarige historie van de vereniging uitgebreid werd 
beschreven. 
 
In de jaren daarna mocht de carnavalsvereniging zich verheugen in een gestage 
groei en een nog altijd toenemende populariteit van het carnavalsfeest in het 
dorp. In tegenstelling tot de wat minder positieve geluiden, die men hier en daar 
hoorde opklinken over het carnavalsfeest in het algemeen bleef Krutjesgat 
onverminderd carnaval vieren. Een lange reeks van enthousiaste prinsen, vaak 
met een jeugdige uitstraling, die zorgde voor de aantrekking van de jeugd en 
daardoor de onontbeerlijke aanvoer “van onderaf” houdt tot en met de dag van 
vandaag carnaval in Krutjesgat springlevend en met nieuwe initiatieven, zoals 
bijv. de Oberrace op maandagmiddag, de creadag en het kindercarnaval in de 
tent zal dat zeker nog in lengte van jaren zo blijven. 
 
De toekomst  
 
En nu schrijven we het jaar 2014, carnavalsvereniging de Krutjesrapers bestaat 
55 jaar en gaat dit onder leiding van prins nummer 55 op een uitbundige wijze 
vieren. Kerngezond, met een record aantal leden, een financieel gezonde 
huishouding en een actief en tijdig verjongd bestuur onder leiding van voorzitter 
Jasper van Zuuren. 
 
En vergeten we daarbij niet, de mannen van de Raad van elf, de leden van de 
talloze commissies en de honderden harde werkers voor en achter de schermen 
zowel bij de Krutjesrapers als bij het jeugdgebeuren, De Dommelsoppers, die 
vele maanden van het jaar actief bezig zijn, ieder op hun eigen gebied, om van 
het carnaval in Krutjesgat elk jaar weer een grandioos feest te maken en tot in 
lengte van jaren te houden. 
 
Angst voor de toekomst van het carnaval ? In Krutjesgat kennen we dat niet, 
omdat – we memoreerden het al eerder – het bestuur met een verstandige 
vooruitziende blik, de accenten tijdig heeft verschoven naar de jeugd en er in is 
geslaagd om die  vele enthousiaste groepen bij het carnavalsfeest te betrekken.  
En dat dankzij de pioniers en grondleggers, de stugge volhouders, die het schip 
ook in moeilijke tijden in de vaart hebben weten te houden en de bestuurders die 
hebben blijk gegeven van een gezonde kijk op de toekomst. 
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De carnavalsoptocht 
 
Jaarlijks is de optocht een van de vele hoogtepunten van de carnavalsviering en 
eigenlijk ook het begin ervan. Waar vele inwoners van het dorp een keuze maken 
voor het meebeleven van een of meer van die hoogtepunten of van allemaal, is er 
de optocht voor iedereen. Je kunt er bijna niet omheen en velen staan langs de 
route. De optocht zelf is het resultaat  van soms weken maar vaak ook maanden 
van samenwerking. Het is toch fantastisch dat honderden mensen in buurten, 
verenigingen , vriendenclubs en scholen bezig zijn met een creatie die zij op 
zondag met carnaval aan de gemeenschap presenteren. Dat dit door het dorp 
gewaardeerd wordt mag blijken  uit de belangstelling langs de route en bij de 
prijsuitreiking. Deze laatste is werkelijk een van de mooiste momenten van het 
hele carnavalsfeest. Heel Son en Breugel jong en oud bij elkaar in de tent met 
een geweldige sfeer.  
 
Geschiedenis 
 
Voor het eerst is er in 1960 melding van een optocht, ofschoon die de naam 
nauwelijks mocht hebben. Het initiatief lag op Den Driehoek en de Prins werd 
met een wagen vanaf de brug over het kanaal ingehaald. Ton Jacobs was een van 
de initiatiefnemers. De Irenestraat en de brandweer waren toen belangrijke 
animators.  In 1970 werd het evenement vanwege het slechte weer afgelast. In 
die jaren was het in de club ook nog ander zwaar weer en daardoor ging de 
optocht in 1972 niet door.  In 1978 echter is de hij pas goed van de grond 
gekomen.De Emmastraat en Oase hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. 
In de loop der jaren heeft de tocht zich geleidelijk ontwikkeld tot het huidige 
niveau. Een dorp als Son en Breugel waardig.  
 
Optochtcommissie 
 
De optochtcommissie draagt de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van 
de optocht. Na inventarisatie van de deelname wordt er een deelnemerslijst 
opgesteld met daarbij een korte omschrijving van het thema van iedere 
deelnemer. Dit wordt in De Brug gepubliceerd zodat iedere toeschouwer zich 
tijdens de optocht of vooraf kan informeren. 

 
De Jury 
 
De jurering van de optocht is natuurlijk altijd een punt van discussie geweest, 
met name onder de deelnemers. In de beginjaren was er ook weinig 
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doorzichtigheid in de beoordeling en dat was de oorzaak van heftige polemieken 
direct na de prijsuitreiking. Juryleden konden zich kwalijk in de tent laten zien 
of ze werden stevig aangepakt met opmerkingen als:”jullie hebben er helemaal 
geen verstand van”. Wat meer structuur werd in de beoordeling gebracht toen 
de criteria carnavalesk, actie en afwerking ingevoerd werden. Juryleden geven 
voor ieder onderdeel een cijfer onder de tien en na vermenigvuldiging met de 
waardefactor en optelling  komt de uitslag zo tevoorschijn. Het juryrapport 
wordt in de tent uitgereikt. 
 
Enige jaren geleden werd het systeem nog objectiever. Toen werd bepaald dat 
iedere deelnemende groep een jurylid moet leveren. Het systeem is nu 
doorzichtig en bevredigt. 
 
Rivaliteit 
 
Onder het deelnemersveld heerst een gezonde rivaliteit. Vooral de 
wagenbouwers en de loopgroepen proberen elkaar telkens weer de loef af te 
steken met een nog beter idee, een grotere of mooiere uitvoering of meer 
originele presentatie. In het verleden waren daarvan de Brandweer en de 
Emmastraat  uitgesproken voorbeelden.  Nu spelen daarin de jeugdige 
carnavalsgroepen zoals Bierbubbels, Hendig Zat en de Koekwauzen een 
belangrijke rol. 
  
De carnavalskrant van Krutjesgat 
 
Geen zich zelf respecterende carnavalsvereniging kan natuurlijk zonder de 
jaarlijkse uitgave van de carnavalskrant, waarin al het nieuws, de 
wetenswaardigheden en vooral ook het programma voor de op handen zijnde 
carnavalsdagen aan de bevolking worden gepresenteerd. 
 
Ook de Krutjesrapers hebben al sinds de beginjaren van hun bestaan een eigen 
carnavalskrant, toepasselijk “´t Krutje" geheten, maar de krant is, waarschijnlijk 
door geldgebrek, niet altijd consequent elk jaar verschenen. Het kunnen 
uitbrengen van een krant is immers in hoge mate afhankelijk van de actieve 
benadering en vooral ook de welwillendheid van begunstigers en adverteerders. 
Sommige adverteerders in de carnavalskrant zijn al vanaf het eerste jaar bereid 
om elk jaar weer hun bijdrage te leveren en jubileren dus eigenlijk met de 
Krutjesrapers mee en dat is voorwaar een dankbare vermelding in deze annalen 
meer dan waard.  
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Uiteraard  heeft de krant in de loop van haar bestaan verscheidene 
gedaantewisselingen ondergaan. De verschillende verschijningsvormen werden 
natuurlijk geïnspireerd door wisselende redactieteams, die in de loop van 55 jaar 
ieder op hun eigen creatieve manier aan het tot stand komen van de krant 
hebben gewerkt.  Hierbij mogen zeker de namen van Paul van Jaarsveld, Johan 
van Tinteren in de zeventiger jaren en in een latere periode Theo van Rooy niet 
onvermeld blijven, die allen zeer veel hebben bijgedragen aan het tot stand 
komen en vooral ook in stand houden van de carnavalskrant van Krutjesgat. Ook 
de creatieve inbreng van Jan Weel en zoon en dochter Weel hebben veel 
bijgedragen tot de verfraaiing van de krant.Van 1988 t/m 2011 is Ad Louwers de 
eindredacteur van de Carnavalskrant geweest. 
 
Sinds een aantal jaren  wordt de krant uitgegeven als een omvangrijk full color 
magazine, dat zowel wat inhoud, lay-out en uitvoering betreft alom bewondering 
oogst en kan wedijveren met de beste in zijn soort. In dit verband is het wel 
leuk en zeker ook eervol te vermelden, dat in het jaar 2000 bij de wedstrijd om 
de mooiste carnavalskrant van Brabant de krant van Krutjesgat in de categorie 
full color tot winnaar werd uitgeroepen en de fraaie wisseltrofee voor een jaar 
in de wacht sleepte. 

De Krutjesgatse Zittingsavonden; fameus en onovertroffen 
 
Als er iets is, wat tot een van de belangrijkste carnavalsevenementen is 
uitgegroeid in de loop van de 33 jaren, dat ze nu inmiddels bestaan, dan zijn dat 
wel de Krutjesgatse Zittingsavonden, een jaarlijks terugkerend festijn vol zang, 
dans, muziek, humor en parodie. Krutjesgat heeft in de loop der jaren een grote 
reputatie weten op te bouwen door uitsluitend met talent van eigen bodem elke 
keer weer een programma te kunnen presenteren, waar reikhalzend naar wordt 
uitgekeken en wat vier avonden lang zorgt voor een afgeladen en altijd weer 
uitgelaten carnavalstent. Krutjesgat is o.a. regionaal wijd en zijd bekend om haar 
fantastische dansacts en  het in verhouding met andere plaatsen in de regio 
grote en talrijke tonpratersgilde. 
 
In 2002 is het 22-jarig bestaan van de Zittingsavonden gevierd met een 
prachtige gala-avond, waarop artiesten en medewerkers uit heden en verleden 
elkaar ontmoetten in een feestelijke ambiance en met een vnl. uit nostalgische 
topacts samengesteld programma.  
 
Maar natuurlijk is ook dit onderdeel van het carnavalsfeest vanuit het niets 
begonnen en vanonder af aan opgebouwd. 
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Het begin 
 
Op de jaarvergadering in de Bongerd in 1980 was het nog een heet hangijzer, 
maar  o.a. Gerard Swinkels, Ties van Gorp en Martien v.d. Hurk toonden zich 
warme pleitbezorgers voor een “eigen dorpse bonte avond”.  Daarom kon 
organisator Bert van Boxtel samen met Frans Jansen, de eerste regisseur, in 
1981 toch aan de slag om een avondvullend programma samen te stellen met de 
opdracht om zonder toegewezen budget deze avond kostendekkend te maken. 
Zonder slag of stoot verliep de voorbereiding echter niet, want waar haal je 
leuke acts vandaan en wat te doen als je een afmelding binnenkrijgt van 
huisorkest en hofkapel de Krutjesblazers wegens andere verplichtingen?  
 
Bert zou Bert niet zijn als hij de juiste ingrediënten niet bijeen zou krijgen: zo 
werd er een leuke (klunzen)act  gezien in Rooi en bruikbaar geacht, en de 
Eigenheimer Muzikanten werden aangezocht voor de muzikale invulling van de 
avond. Ook aan de jeugd werd gedacht en daarvoor werd medewerking door de 
Dommelsoppers toegezegd. Daarmee leken de hindernissen overwonnen en werd 
de kaartverkoop gestart. De belangstelling bleek weldra voldoende en alle 500 
kaarten werden verkocht. 
 
Snelle groei naar vier avonden 
 
Ook in 1982 stond de organisatie voor een dilemma. De toenmalig exploitant van 
de tent, Frans v.d. Aa, haakte af en er moest worden gezocht naar een oplossing 
voor het horecaprobleem.  
 
Die werd gevonden in samenwerking met Wim en vooral Annie v.d. Loo, uitbaters 
van De Zwaan. Voorwaarde daarbij was echter wel dat door het organiseren van 
meerdere activiteiten in de tent op het Kerkplein het financiële risico wat 
verkleind zou worden.   
 
Het succes van de Zittingsavonden bleef niet zonder gevolgen en groeide in 1983 
uit tot een driedaags gebeuren op donderdag, vrijdag en zaterdag.  En in 1984 
naar de vier avonden zoals we ze nu jaarlijks kennen, verdeeld over de vrijdagen 
en zaterdagen van twee opeenvolgende weekenden . 
 
Verdere uitbouw onder nieuwe regisseur 
 
In 1987 kwamen de Zittingsavonden onder eindregie van Leo Konings. Leo was 
net als Bert een sterk voorstander van een strakke regie van de acts, zonder 
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afdwalingen, niet geplande improvisaties en ellenlange verhalen en afwijkingen 
van het noodzakelijkerwijs strakke tijdschema.  Hij had wel het voordeel, dat hij 
met een groep deelnemers kon werken, die hun sporen verdiend hadden, omdat 
zij al vanaf het begin niet op het appel ontbraken. 
 
Tonpraters als Gerard Swinkels, Henk Scheepens, 
Ties van Gorp en Martien van de Hurk, zanger Aris Weel, de Krutjesblazers, zij 
allemaal hadden inmiddels de nodige routine opgebouwd en droegen het 
programma samen naar een steeds hoger niveau. Toen Jan de Haas de regie in 
1991 overnam miste hij de “opleiding” als assistent-regisseur. Volgens Jan geen 
enkel probleem, als regelmatig deelnemer in de ton en als duo met Nettie Brands 
had hij al veel gezien en het concept was beproefd. Om met de medewerkers een 
goede voorbereiding te kunnen treffen en tempo en uitvoering van het 
programma goed te sturen werd door Jan een commissie gevormd, die vandaag 
de dag nog uitstekend functioneert. De leden hiervan zorgen voor de organisatie 
en  begeleiden en ondersteunen de deelnemers - en met name de tonpraters in 
wekelijkse bijeenkomsten op de zondagochtend vanaf november -in de aanloop 
naar de Zittingsavonden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.  
 
Ook Piet van Rooy vanaf het begin deel uit van de commissie. Piet was met name 
de man van het podium en van het elk jaar weer schitterende decor, waarin hij 
elke keer de kenmerken van de nieuwe Prins tot uitdrukking tracht te laten 
komen, iets waar hij met zijn creatieve geest elk jaar weer wonderwel in slaagde.   
 Het vijfde commissielid werd Ad Louwers, die eerst een tweetal jaren als de 
assistent van  Jan de Haas zou optreden om daarna het roer van de eindregie en 
het voorzitterschap van de commissie over te nemen tot en met de editie van 
2002 toe. 
 
De muzikale begeleiding 
 
De zittingsavonden werden vrijwel vanaf het begin in een muzikaal jasje 
gestoken en op een fantastische manier begeleid door de hofkapel van 
Krutjesgat de Krutjesrapers onder de zeg maar gerust onstuimige en 
inspirerende leiding van Harrie Verdonk. Het was dan ook wel even slikken toen in 
1993 de zo sfeerbepalende kapel er een punt achter zette. Jarenlang waren zij 
het muzikale gezicht geweest tijdens de Zittingsavonden en het Carnaval. Niet 
alleen als de speelse, enthousiaste begeleidingsband voor de diverse acts maar 
ook met eigen dikwijls spectaculaire optredens, waarover nu nog vol ontzag 
wordt gesproken. 
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Daverende en spraakmakende acts waren het; de Blues Brothers en  de Rock en 
Roll Act met Harrie Verdonk als vliegende engel zullen wel nooit uit de 
herinnering verdwijnen. Vanaf het begin hebben zij ervoor gezorgd, dat de 
zittingsavonden muzikaal perfect in elkaar staken. 
 
Maar, zoals gezegd in 1993 was het noodzakelijkerwijs tijd voor vernieuwing en 
de muzikale opvolging werd gevonden in de vorm van de Bloaskaken, het uit vnl. 
jeugdige muzikanten bestaande huisorkest van jeugdcentrum Oase. En, eenmaal 
voor de leeuwen geworpen, ook die mannen en vrouwen hebben in de loop der 
jaren een grote reputatie weten op te bouwen. Met hun aanstekelijke repertoire 
en ook landelijk bekende hits hebben zij een grote schare fans rondom zich 
weten te verzamelen. 
 
Onvergetelijke tonpraters 
 
We memoreerden het al eerder; Krutjesgat heeft een grote reputatie 
opgebouwd op het gebied van tonpraten. En daarbij waren vreemde vogels van 
velerlei pluimage om het zo maar eens uit te drukken. 
Gerard Swinkels, al vanaf het begin erbij, elke keer weer verrassend met 
originele creaties  vol fijnzinnige woordspelingen en een ironische kijk op de 
dorpspolitiek. 
Het onnavolgbare duo Ties en Martien, dikwijls groots in acts met een knipoog 
naar het "Rijke Roomse leven", zoals “ de Biecht”, “het Heilig Hart-Beeld”, of “de 
Hemelpoort”, maar ook in later jaren als de kwebbelende vrouwkes, bij de kapper 
of zomaar ergens in het dorp.    
Henk Scheepens, jarenlang een vertrouwde kracht, onverstoorbaar en met 
typetjes, die levensecht getekend werden door een krachtig, onbuigzaam 
stemgeluid. 
Harrie Sijbers, de grootmeester in de ton, die in Son zijn reputatie opbouwde en 
niet minder dan drie keer het Brabants Kampioenschap tonpraten wist te winnen. 
Hij veroorzaakte vaak ongekende lachsalvo´s in de tent. Maar ook de mannen uit 
de beginjaren als Henk Antonisse en Hein van de Laar, het onnavolgbaar 
komische duo Lambert v.d.Aa en zijn helaas veel te vroeg overleden broer Tinus 
en Jan van Eck mogen niet onvermeld blijven 
 
De Boerenbruiloft 
 
We zien  in de geschiedenis dat vaak dezelfde dingen in de dezelfde tijd en in 
heel verschillende culturen onafhankelijk van elkaar beginnen of uitgevonden 
worden Zo ook is het gegaan met de boerenbruiloften in Son en in Breugel. Ook 
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dat zijn immers totaal verschillende culturen! In 1986 vroeg Jan de Haas aan het 
eind van de Carnaval aan Jo van Rooij of zij het volgend jaar zijn boerenbruid 
wilde zijn. Er werd niet meer over gepraat, maar in 1987 waren ze toch het 
eerste Sonse Boerenbruidspaar.  
 
In Breugel deden de Carnavalsvrienden jaarlijks mee aan de optocht en in de 
voorbereiding daarvan werd besloten met een boerenbruidspaar in de optocht te 
verschijnen en later in ’t Veer een receptie te houden. Theo en Rosita van Rooij 
vormden het eerste Breugelse Boerenbruidspaar. Na pittige onderhandelingen 
werd besloten het feest jaarlijks samen te vieren. Inmiddels is er een intensieve 
samenwerking gegroeid onder een warme belangstelling van het bestuur van de 
Krutjesrapers.  
Het idee was een gouden greep want de Boerenbruiloften zijn uitgegroeid tot 
een absoluut hoogtepunt van het Carnavalsfeest. Niemand heeft toen kunnen 
vermoeden dat de belangstelling zo groot zou worden. Het tijdstip van de viering 
op dinsdag is goed gekozen en mag zich verheugen in de belangstelling van 
ouderen en jongeren. Maar vooral die eerste groep en die van middelbare 
leeftijd is ruim vertegenwoordigd. Zowel in Son als in Breugel is het voor velen 
de enige manier om nog Carnaval te kunnen en willen vieren. Een feest van eten, 
drinken en veel buurten. In Son treft men mensen uit Breugel en daar mensen uit 
Son.  Mooier kan men het niet maken.  
 
De Bruidsparen 
 
De paren worden in Son en in Breugel  door een comité  met grote zorgvuldigheid 
gekozen. Het Sonse comité hanteert een andere formule dan het Breugelse, 
maar in principe kan iedereen boerenbruid of bruidegom worden. In Breugel kiest 
men altijd voor een echtpaar en in Son zijn bruid en bruidegom “vreemden” voor 
elkaar. Zij moeten hun jawoord geven zonder dat ze weten aan wie. In Breugel is 
dat wat eenvoudiger. Het komt zelden voor dat een paar dat aangezocht wordt 
direct volmondig ja zegt. Van vele bruidsparen hebben we gehoord dat ze één 
van de mooiste dagen van hun leven beleefd hebben. 
 
De Bruiloft 
 
Op dinsdag met Carnaval  ziet men in Son en Breugel honderden mannen en 
vrouwen in oude klederdracht. Het zijn de boeren en boerinnen op weg naar de 
bruiloft. De dames  in zwart en wit met poffer, kanten blouse, lange rok, nussik 
en ongemakkelijke schoenen.  
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De mannen geheel in het zwart met platte pet, plastron, gouden horlogeketting 
en soms zelfs op de klompen. Het feest heeft in Son heeft een iets andere 
invulling dan in Breugel. Op beide plaatsen wordt genoten van de Brabantse 
koffietafel met zult, balkenbrij, bloedworst en niet te vergeten brandenwijn 
met suiker. Er worden geschenken aangeboden in natura, die later met z’n allen 
weer verorberd worden. Kinderen, familieleden, vrienden en bekenden doen 
“stukskes”, er worden toespraken gehouden. In ieder geval is ook de pastoor 
aanwezig die op enig moment  op de dag op kostelijke wijze de kerkelijke 
inzegening in “den onecht” verzorgt.  In de loop van de middag vindt in het 
gemeentehuis te Son door de Prins de verbinding in “den onecht” voor de wet 
plaats. Beide bruidsparen gaan met hun genodigden op een boerenkar, 
aangespannen met een prachtig paard in optocht naar het gemeente huis. 
Daarvoor echter heeft de ontmoeting en kennismaking van beide paren op de 
Dommelbrug plaatsgevonden. Op de brug in de Veerstraat ontmoeten de beide 
bruidsparen met hun aanhang elkaar.  Van oudsher is dit de plaats waar de 
geschillen tussen die van Son en die van Breugel beslecht werden en dat moet nu 
ook gebeuren. De beide ceremoniemeesters hebben zich goed voorbereid en 
onder geschreeuw en hoongelach van alle boeren en boerinnen worden enige 
heikele punten aan de orde gesteld. Wa’n Klank, de kapel van Breugel laat zich 
niet onbetuigd. Na het gekat over en weer treden de bruidparen in het 
strijdperk. Ze bevechten elkaar in een vaak al eeuwenoud spel en de strijd 
eindigt meestal onbeslist. Er heeft een verzoening plaats want de Sonse bokken 
en de Breugelse boeren kunnen elkaar over en weer toch niet missen. 
 
De sleuteloverdracht; traditioneel startpunt 
 
Vier dagen lang neemt Zijne Dorstlustige Hoogheid de Prins van Krutjesgat met 
Carnaval de heerschappij  in Son en Breugel over van de dan heersende 
magistraat, de burgemeester. Hij krijgt letterlijk de sleutel van de gemeente 
overhandigd en op dat moment verandert tijdelijk de naam van ons dorp in “ 
Krutjesgat”.  Een mooie traditie, die tegelijkertijd het begin van de 
carnavalsviering symboliseert en de onderstreping voor enkele dagen van de 
uitdrukking;” waar de Gekken regeren, wijken de Hoge Heren…” 
 
De traditie van de sleuteloverdracht – inmiddels uitgegroeid tot een van de 
ludieke hoogtepunten van het carnavalsfeest – is eigenlijk al zo oud als de 
Krutjesrapers zelf, want al in 1960 werd voor de eerste keer de sleutel 
symbolisch overgedragen aan de Prins. 
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Dat gebeurde in die tijd overigens nog op het gemeentehuis en was nog een 
stemmige maar sobere plechtigheid.. De massieve goudkleurige sleutel werd 
destijds vervaardigd door smid Piet van de Ven en dit klaarblijkelijk 
onverwoestbare exemplaar is nu nog steeds in gebruik. 
 
De overdracht vond tot aan 1985 elk jaar plaats op het gemeentehuis, maar 
vanaf 1985 gebeurde dat op zondagmiddag na de optocht in de tent.  Dat beviel 
eigenlijk niet zo heel goed, zodat men in 1988 weer terugkeerde naar de 
oorspronkelijke locatie, het gemeentehuis. 
Nieuwe impuls door Willem Urlings 
 
Een echt ludiek en het publiek aansprekend evenement werd de 
sleuteloverdracht van Krutjesgat pas na de komst van de nieuwe burgemeester 
Willem Urlings in 1992, want hij lanceerde na een bezoek aan de zittingsavonden 
het voorstel om van de plechtigheid een feestelijk gebeuren te maken, waarbij 
hij als feestredenaar – zeg maar gerust tonprater van dienst – het woord zou 
voeren, de tonpraters van repliek zou kunnen dienen en zijn licht zou laten 
schijnen over alles en iedereen in het  dorp, die daar in zijn ogen voor in 
aanmerking kwam.  
 
Vanaf dat moment werd de sleuteloverdracht, die tegelijkertijd verplaatst werd 
naar de zaal van De Zwaan, een heerlijk carnavalsmoment, waarbij de ”d´n 
burger” elk jaar op zeer komische, veelal vlijmscherpe wijze zijn hart lucht over 
Krutjesgat, haar soms merkwaardig opererende inwoners en opmerkelijke 
gebeurtenissen van het voorbije jaar, waarbij hij het niet schuwt om ook zijn 
ambtenaren, wethouders en raadsleden op de korrel te nemen.    
 
Natuurlijk dient  de op dat moment regerende Prins de burgemeester gepast van 
repliek te dienen en ook dat heeft in de afgelopen jaren diverse hilarische 
toespraken opgeleverd van een aantal Prinsen, die - al dan niet bijgestaan door 
een college van wijze mannen op de achtergrond – een memorabel, toepasselijk, 
maar altijd humoristisch weerwoord  paraat hadden. Na afloop van de officiële 
overdracht wordt traditioneel buiten bij het oude raadhuisje het naambord 
“Krutjesgat” onthuld en kan het carnavalsfeest in al zijn hevigheid losbarsten. 
 
Burgemeesters zetten traditie voort 
 
Vanaf 1998 wordt na deze onthulling ook een door het gemeentebestuur 
aangeboden vat bier, in de wandelgangen ook “ het vat van Ad” genoemd, naar 
onze zeker ook carnaval minnende gemeentesecretaris Ad van Etten, uit de 
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dorpspomp getapt en uitgedeeld aan de aanwezige dorstigen. De laatste jaren in 
daartoe speciaal vervaardigde “Prinselijke” glazen. 
Toen Willem Urlings in 1998 vertrok  stond zijn opvolgster, waarnemend 
burgemeester  Joep Baartmans, stond  in 1999 voor het eerst achter de 
katheder. Nog wat onwennig in het begin, maar allengs met steeds meer 
bravoure, kweet zij zich fantastisch van haar taak,. Een taak die inmiddels na 
haar vertrek met veel plezier en bravoure is overgenomen door de huidge 
burgervader Hans Gaillard, die er elk jaar weer ook elk jaar iets bijzonder 
spiritueels van weet te maken. En daarom is de sleuteloverdracht tot aan de dag 
van vandaag nog altijd een van de mooiste ludieke momenten en een uniek 
startpunt van de Carnavalsviering in Krutjesgat. 
 
De Creadag 
 
Op vrijdagmiddag voor Carnaval bezoekt de Prins van Krutjesgat met zijn gevolg 
traditiegetrouw een aantal  basisscholen van Son en Breugel om samen met de 
jeugd carnaval te vieren en ook met hen een start te geven aan de feestelijke 
dagen, die daarop volgen. 
 
Behalve deze activiteit organiseert CV. De Krutjesrapers al een aantal jaren met 
veel succes de Creadag voor de leerlingen van de basisscholen. Die wordt een 
paar weken voor carnaval gehouden in de feesttent op het Kerkplein. Verdeeld 
over een ochtend- en een middaggroep  kan de jeugd – natuurlijk allemaal al 
carnavalesk verkleed -  zich  uitleven in het maken van tekeningen op houten 
panelen, uiteraard met als thema “Carnaval”.  
 
Dat levert dan een groot aantal ontwerpen op, die door de Prins, zijn adjudant en 
een ter zake deskundige jury worden beoordeeld. Een veertigtal van de mooiste 
exemplaren wordt dan uitgekozen om op de prinsenwagen geplaatst te worden, 
zodat ook  het publiek van Krutjesgat er van kan genieten in de grote optocht  op 
zondagmiddag met carnaval. Dat is altijd een bijzonder kleurrijk gezicht. 
 
De dag zelf wordt door de kinderen beleefd als een feest, waarop ze zich 
creatief kunnen uitleven, op een ludieke manier met het thema carnaval bezig 
zijn en waarop ze ook nog door de speciaal voor deze dag in het leven geroepen 
commissie worden verwend met een drankje en iets lekkers. Want ook dat hoort 
er natuurlijk bij. Carnaval is immers een feest voor iedereen, van jong tot oud. 
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Hoofdstuk 4 De carnavalsonderscheidingen van Krutjesgat 

De Krutjesrapers hebben naar een mogelijkheid gezocht om personen en/ of  
groepen die zich verdienstelijk en sommigen zelfs zeer verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het carnaval van Krutjesgat te onderscheiden. Naar een idee van 
Piet van Rooy, die met de suggestie van “De Sonse Bok” op de proppen kwam, 
werd op de bestuursvergadering van 25 november 1992 een commissie in het 
leven geroepen om criteria uit te werken voor het in aanmerking komen van de 
hoogste onderscheiding, die Krutjesgat kent; de Sonse Bok..  
  
De Sonse Bok 
 
De commissie heeft voor beide onderscheidingen criteria ontwikkeld met als 
achterliggende gedachte, dat deze onderscheidingen niet lichtvaardig mogen 
worden uitgereikt en uitsluitend terecht mogen komen bij diegenen, die ze ook 
echt verdienen. 
 
De hoogste onderscheiding “De Sonse Bok”, bestaat uit een beeldje en een 
draagspeld. 
 
Voor het in aanmerking komen van deze allerhoogste onderscheiding zijn de 
volgende criteria geformuleerd: 
 

1. In aanmerking komen zij, die gedurende een lange reeks van jaren op een 
breed terrein van activiteiten zich in het bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het carnaval in Son en Breugel. 

2. Te onderscheiden personen hoeven derhalve niet noodzakelijkerwijs lid te 
zijn resp. te zijn geweest van de Krutjesrapers. 

 
De Sonse Bok wordt meestal uitgereikt op de laatste Zittingsavond in de 
Carnavalstent, waarbij door de Bokkencommissie samen met het bestuur het 
veelal best bewaarde geheim van Krutjesgat wordt onthuld. 
 
Tot nu toe is de Sonse Bok uitgereikt aan de volgende personen; 
 
1988 ; Leo Konings 
1989 ; Harrie Verdonk 
1990 ; Marion Meulenbroeks 
1991 ; Gerard Swinkels 
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1992 ; Louis Pessers en Peter de Booij 
1993 ; Martien van de Hurk en Ties van Gorp 
1994 ; Piet van Rooy 
1995 ; Jan de Haas 
1997 ; Mieske Merks 
1998 ; Bert van Boxtel 
1999 ; Ad Louwers 
2000 ; Jan Broks 
2001 ; Speciale vriendschapsprijs voor De Dommelsoppers 
2002 ; Harrie Verschueren en Henk de Wert 
2003 : Willem Guitink 
2004 : Aris Weel 
2005 : Lambert van der Aa 
2006 : Kees Engel 
2008 : Hans Teulings 
2009 : Oeuvreprijs de Bloaskaken 
2010 ; Albert Merks 
2011 : Maikel van Hak 
2012 : Hofleveranciers De Zwaan en Foolen 
2013 : Jan van Gerwen 
 
In 1996 en in 2007  is geen Sonse bok uitgereikt. In 2001 is in plaats van de 
Sonse bok een speciale prijs uitgereikt aan De Dommelsoppers de zgn. 
Vriendschapsprijs. In 2009 is een speciale Oeuvreprijs uitgreikt aan de 
Bloaskaken. In 2012 zijn De Zwaan en de fa. Foolen beneoemd tot 
Hofleveranciers van Krutjesgat. 
 
De Zilveren Krut 
 
Voor het toekennen van de Zilveren Krut gelden in  principe dezelfde criteria, 
echter voor verdiensten op één specifiek terrein. De onderscheiding bestaat uit 
een  zilverkleurige “krut”, die aan een ketting om de hals kan worden gedragen en 
een draagspeld. 
 
De Zilveren Krut is tot nu toe uitgereikt aan de volgende personen. 
 
1993 ; Alda van Gerwen 
1993 ; Albert Merks 
1994 , Bert v..d.Heijden, Hans Merks en Wil Sanders 
1995 ; Frans v. Asperdt 
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1996 ; Ad v.d.Ven en Harrie Megens 
1997 ; Mies Toonen, José Vervoort en Guus Niessen  
1998 ; Emmy Pessers, Piet Slegers, en Tim Andriessen 
1999 ; Wilco Vogels en Jan Jansen 
2000 ; Wilma v.d.Aa en Bert v.d. Weijdeven 
2001 ; Pieter Melisse en Esther Hendriks-v.Gogh 
2002 ; Anne Douma ,Theo v. Rooy (postuum) en Lidy Mak 
2003 ; Hennie dijkstra en Henny Riley 
2004 : Gerrit Brands en Addy v.d.Hurk 
2005 : Dora Cooymans, Harrie Jacobs en Betsie de Koning 
2006 : Lianne v. Asperdt 
2008 : Dirk Keijzers 
2009 : Pastor Piet Bakermans, Jos Essniger en Raymond Bonnier 
2010 : Ralf Huberts, Karin Janssen en Leon Vogels 
2013 : Ivon Goossen 
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Hoofdstuk 5: Carnavalstaal, wat is dat? 
 
Als het carnaval wordt lijkt het wel of de mensen ineens anders gaan praten. Of ze een 
of ander dialect gaan praten. We zeggen dan wel eens: de mensen gaan “plat” praten. En 
in carnavalskranten zien we dat woorden die we allemaal kennen dan ineens ook anders 
geschreven worden. Bijvoorbeeld: in plaats van “gaan” schrijven ze dan “gaon” en dat 
spreek je dan ook anders uit, met carnaval. 
Een ander bijzonder ding met carnaval is dat heel veel plaatsen dan een andere naam 
krijgen, anders worden genoemd. Ook dat is een onderdeel van de Carnavalstaal. 
 
Wat is dialect? 
 
Dialect is afgeleid van het Griekse woord dialektos, wat “spreken of gesprek” betekent. 
Een dialect is een taal die in een bepaalde streek of dorp wordt gesproken, maar die nog 
wel lijkt op de standaardtaal (Nederlands, Frans, Duits etc,)De standaardtaal was 
meestal voor de rijken, daarom worden dialecten vaak als boers of achterlijk gezien. 
In Nederland komen veel verschillende dialecten voor, streektalen en stadstalen. Alle 
wijken meer of minder af van de Nederlandse standaardtaal, het Algemeen Beschaafd 
Nederlands (ABN). 
 
In Nederland onderscheidt men o.a. het Gronings, Drents, Twents, Achterhoeks, West-
Fries, Zeeuws, Brabants en Limburgs als streektalen. Markante stadstalen zijn: 
Amsterdams, Rotterdams, Haags en Utrechts. Doordat mensen steeds meer contacten 
met elkaar krijgen (telefoon, internet, televisie) maakt het dialect steeds meer plaats 
voor het ABN. Het aantal dialectsprekers wordt steeds kleiner en de dialecten gaan hoe 
langer hoe meer op onze standaardtaal lijken. 
 
Waar komt het dialect vandaan? 
 
Een dialect is voortgekomen uit oudere vormen die in Nederland werden gesproken en 
die ontwikkeling gaat terug tot aan de volksverhuizingen.  Toen stammen zoals de 
Franken en de Saksen hun Germaanse talen hier mee naar toe brachten. Dialecten zijn 
dus niet ontstaan uit het Algemene Nederlands. 
 
Van oudsher werd in elke streek van Nederland een eigen Germaanse taal gesproken. De 
talen van naburige dorpen leken erg veel op elkaar, en hoe groter de afstand, des te 
groter het verschil tussen de verschillende talen. Deze taalverschillen zijn gegroeid uit 
het Oudgermaans. De huidige dialecten zijn dus eigenlijk een soort 'achterneefjes' van 
één grote Germaanse taal, en zijn dus ook allemaal familie van elkaar. Deze familieband 
geldt niet alleen voor de dialecten in Nederland en Vlaanderen, maar ook voor de 
dialecten in Duitsland en Groot-Brittannië. 
 
Op een gegeven moment ontstond er een behoefte aan het beter begrijpen van elkaar 
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tussen de volkeren waarvan de talen veel op elkaar leken. Grenzen van landen hebben 
hierbij een grote rol gespeeld. Rond 1600 is er vanuit Holland, Brabant en Vlaanderen 
(waar toentertijd het rijkste deel van de Nederlanden lag) een begin gemaakt met een 
algemene schrijftaal, die zoveel mogelijk een mengeling was van de dialecten van 
Holland, Brabant en Vlaanderen. Een belangrijke stap hierbij was het klaar zijn van een 
Nederlandse bijbelvertaling, de Statenbijbel. Sindsdien heeft het Standaard 
Nederlands (ook wel ABN genoemd) als taal gediend voor geschreven teksten in heel 
Nederland. Kort gezegd: dialecten zijn er altijd al geweest, het is juist de standaardtaal 
die op een gegeven moment is 'ontstaan'. 
 
Hoeveel dialect wordt er tegenwoordig nog gesproken? 
 
Het is moeilijk in te schatten hoeveel dialect er tegenwoordig nog in Nederland wordt 
gesproken, omdat er nooit algemeen onderzoek naar wordt gedaan. Een goede schatting 
is, dat in bepaalde delen van Nederland (Friesland, Limburg en delen van Zeeland) nog 
ongeveer door 70% van de inwoners een dialect wordt gesproken, in sommige provincies 
ligt dat rond de 50 à 60% (Groningen, Drenthe, Overijssel), in andere delen wordt nog 
af en toe dialect gesproken (Gelderland, Noord-Brabant, de kop van Noord-Holland), en 
in Zuid-Holland, Utrecht en de rest van Noord-Holland wordt nauwelijks meer dialect 
gesproken. Kortom, hoe dichter bij de randstad, hoe minder dialect. Dit heeft natuurlijk 
ook te maken met het feit dat de dialecten in de randstad nauwelijks van het Standaard 
Nederlands verschillen. 
 
Is het spreken van een dialect schadelijk voor kennis en vaardigheid van het Standaard 
Nederlands?Nee, het spreken van een dialect naast het Nederlands is niet schadelijk 
voor het spreken van Standaard Nederlands. Verschillende onderzoeken onder 
basisschoolkinderen laten zien dat kinderen die naast het Nederlands nog een dialect 
spreken, gemiddeld beschikken over de beste taalvaardigheid. Wellicht heeft dit te 
maken met het feit dat een tweetalig persoon (want zo kan een dialectspreker ook wel 
aangeduid worden) een goed taalgevoel ontwikkelt, omdat hij/zij twee talen naast elkaar 
heeft aangeleerd. 
 
Welke dialecten in Nederland lijken het minst op Standaard Nederlands? 
 
Het is moeilijk aan te geven welke dialecten de minste overeenkomsten met het 
Standaard Nederlands hebben, maar de broers Hoppenbrouwer hebben hier als eerste 
een onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat de dialecten van Zuid-Limburg het meest 
afwijken van het Standaard Nederlands, gevolgd door Groningse dialecten, enkele 
West-Vlaamse dorpen en Friese dialecten.  
 
In België liggen ook provincies met de namen 'Limburg' en 'Brabant', hoe zit dat? 
 
Vóór de scheiding tussen Nederland en België was er sprake van één grote provincie 
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Brabant en van één grote provincie Limburg. De dialecten die in deze grensprovincies 
worden gesproken maken dan ook deel uit van dezelfde dialectgroep: dialecten uit 
Belgisch Limburg zijn 'even Limburgs' als dialecten uit Nederlands Limburg. De grens 
tussen Nederland en België heeft hier bijna niet als dialectgrens gewerkt, omdat het 
Limburgse taalgebied er al veel eerder was. Zo zijn ook de dialecten van de Belgische 
provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant aan te duiden als 'Brabants'. 
 
Sons 
 
Toch heeft niet heel Brabant hetzelfde dialect. Ook in Son wordt het Brabants dialect 
gesproken, maar dat is dan toch weer anders als het Veghels of het dialect van Den 
Bosch. Heel vaak wordt in het Sons dialect een woord met een andere klank 
uitgesproken als in het Nederlands.   
 
Vooral tijdens het carnaval wordt er erg veel dialect gesproken. 
 
En er bestaan ook carnavalsliedjes in het dialect. Zoals dit, dat kinderen vroeger 
zongen. Ze gingen dan verkleed langs de deur met een “foekepot”. Dat was een blik waar 
een gedroogde varkensblaas overheen werd gespannen. Daar werd dan een rietje 
doorheen gestoken en als je dan met een natte hand (gewoon even spugen) over dat 
rietje wreef, ontstond er een raar brommend geluid. Het liedje dat er dan bij gezongen 
werd was: 
 
Jan, ’t is vastenavond 
We kommenie thuis vurtaovond 
Taovond in de maneskijn 
As vadder en moeder naor bed toe zijn. 
Dan danse de boere op klompe, 
Simpesampesompe 
Foekepotterij, foekepotterij, 
Gif me ne cent dan gao ‘k vurbij. 
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Hoofdstuk 6: Carnaval voor de jeugd 
 
CV De Dommelsoppers speciaal voor de jeugd van Krutjesgat 
 
Kort na de oprichting van  CV de Krutjesrapers wordt begin jaren ’60 aandacht 
besteed aan de jeugd, zodat in die jaren er al sprake was van een kinderoptocht 
en van kindercarnaval. 
 
In eerste instantie startte de kinderoptocht achter de grote optocht, later in 
de jaren werd het een op zichzelf staand gebeuren op de zaterdagmiddag. De 
installatie van een Jeugdprins laat ook niet lang op zich wachten, evenals de 
vorming van een Jeugdraad van elf. Later werden ook Hofdames aan het gevolg 
toegevoegd. Ook in een dansgarde werd in die jaren voorzien.  Om ruimte te 
bieden aan een grote groep jeugd werd in de beginjaren ’70 enkele malen gebruik 
gemaakt van de Apollohal voor een groots opgezet jeugdprogramma.  
 
Later verplaatste het jeugdgebeuren zich naar Breugel waar de optocht startte 
op het Pieter Brueghelplein en eindigde in de Bongerd, waar het Carnaval voor de 
jeugd in die jaren plaatsvond. In de jaren in Breugel werd het jeugdgebeuren 
ondersteund door de Stichting Vakantiespelen Son en Breugel, die de organisatie 
van de optocht voor haar rekening nam. Het tijdstip van de optocht werd tevens 
verplaatst van de zaterdag- naar de maandagmiddag zoals wij dat nu nog steeds 
kennen.  
 
Als in 1977 de tent als locatie wordt gekozen voor het Carnaval van 1978 
verplaatst het jeugdgebeuren zich mee en wordt besloten de Jeugdraad meer 
taakinvulling te geven, maar ook opheffing is dan een alternatief omdat er 
organisatorisch een enorme druk komt te liggen om zowel voor de grote alsook 
voor de kleine mensen het Carnaval te organiseren. 
 
Om de organisatoren te ontlasten werd in 1984 formeel contact overwogen met 
de Dommelsoppers om daar het jeugdgebeuren onder te brengen. De eerste 
contacten op organisatorisch niveau dateren reeds van 1975. Het zou echter 
duren tot 1987, voordat er een definitieve scheiding plaatsvond tussen de 
activiteiten voor de jeugd tot 16 jaar, georganiseerd door de Dommelsoppers, en 
de activiteiten voor iedereen ouder dan 16 jaar, georganiseerd door de 
Krutjesrapers. De afronding hiervan vond plaats in 1988 toen ook het 
dansgebeuren van de Krutjesrapers overging naar de Dommelsoppers en er 
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contacten werden gelegd om ook de kinderoptocht over te nemen van de 
Stichting Vakantiespelen Son en Breugel.  
De samenwerking tussen de Krutjesrapers en de Dommelsoppers heeft er in de 
loop der jaren toe geleid dat zowel jeugd als volwassenen met Carnaval een 
volledig programma kan worden geboden met tal van onderdelen, waar menig dorp 
jaloers op is. 
 
De Dommelsoppers 
 
Evenals de Krutjesrapers kunnen ook de Dommelsoppers terugzien op een lange 
geschiedenis. De eerste bundeling van jeugdactiviteiten kwam tot stand, toen in 
1958 de oprichting plaatsvond van de Katholieke Arbeiders Jeugd, afgekort tot 
KAJ afdeling Son en Breugel. Omdat er in die jaren nog een duidelijke scheiding 
was van sekse werd in navolging van de KAJ ook de VKAJ opgericht voor de 
vrouwelijke jeugd. Ondanks alle bedenkingen werd toch  een gezamenlijke instuif 
georganiseerd op de zondagavonden in het Parochiehuis. Danscursussen werden 
er gegeven, maar ook Carnaval werd er gevierd onder de naam Kluivelanders. 
Omdat jeugdwerk zich niet uitsluitend richtte op werkende, maar ook op 
schoolgaande jongeren werd in december 1973 de KWJ ontbonden en werd 
enkele maanden later in maart 1974 Jongeren Centrum ’t Krutje opgericht, later 
omgedoopt naar J.C. Oase, refererend aan de naam van het gebouw waar de 
activiteiten plaatsvonden.   
 
De Carnavalsvereniging 
 
Na een groot aantal jaren Carnaval te hebben gevierd als de Kluivelanders wordt 
in 1972 de naam gewijzigd in de Dommelsoppers, afgeleid van de drassige locatie 
aan de Dommelstraat waar de vereniging gehuisvest was in gebouw Oase. De 
hoofddoelstelling luidt: het organiseren van Carnavalsactiviteiten voor de jeugd 
tot 16 jaar, en dat alles alcoholvrij.  
 
Direct wordt gestart met het installeren van een Prins, Vorst, Grootvorst, een 
Raad van 11 en een groep Dansmariekes. Later worden daar in 1975 prinses en 
adjudant aan toegevoegd, en een jaar later ook een Nar. Deze bezetting wordt 
nog altijd jaarlijks ingevuld en is op officiële gelegenheden altijd van de partij. 
Sinds 1976 zijn de Dommelsoppers in vol ornaat present in de Krutjesgatse 
optocht als vertegenwoordigers van het jeugdcarnaval. Naast het organiseren 
van de Carnavalsbals en de kinderoptocht werd in later jaren het programma 
uitgebreid met de Kinderzittingsmiddag en het Peutercarnaval. Een kentering in 
de geschiedenis kwam in 1987 tot stand toen de Dommelsoppers de organisatie 
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van het jeugdgebeuren overnam van de Krutjesrapers. Door deze wijze van 
samenwerking konden diverse onderdelen grootser worden aangepakt omdat 
hiervoor ruimte was in de tent, en men dus niet uitsluitend aangewezen was op 
het eigen gebouw. Sterker nog, de activiteiten konden plaatsvinden op twee 
locaties. Een mooi voorbeeld hiervan is dat tegenwoordig de 
Kinderzittingsmiddag en de samenkomst na de kinderoptocht plaatsvinden in de 
tent, terwijl in gebouw Oase activiteiten worden gehouden voor de allerkleinsten.  
 De jarenlang actieve, vaste groep vrijwilligers zag het vele werk in 2001 
bekroond toen de jaarlijkse Vrijwilligersprijs door de gemeente werd toegekend. 
 
Het dansgebeuren 
 
Binnen het Carnaval neemt het dansgebeuren een aparte plaats in. Vroeger was 
het vanzelfsprekend dat de regerend Prins beschikte over een dansgarde. Bij de 
Dommelsoppers was dat eveneens het geval, ware het niet dat er dermate veel 
animo was voor het dansen dat er meerdere groepen en solisten actief waren. Er 
is binnen de Carnavalsclub dan ook sprake van een dansvereniging. Ook de Garde 
van de Prins van Krutjesgat was jarenlang afkomstig van de Dommelsoppers. De 
gardes in die jaren waren in de volksmond beter bekend als Dansmarietjes. Later 
deed de showdans haar intrede en ook de Dommelsoppers gingen hier in mee, 
zodat uiteindelijk in 2000 de laatste gardedans ter ziele ging ten behoeve van de 
showdans. De eerste showdans vond plaats in 1981 met de Spaanse showgroep. 
De eerste successen werden behaald met de Mexicaanse showgroep op regionaal, 
en later ook op nationaal en Europees niveau. Zo was Son en Breugel een 
europees kampioen rijk en werden de Dommelsoppers tot ver buiten onze 
gemeentegrenzen bekeken. 
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Hoofdstuk 7: Carnaval de boel versieren (knutselideeën) 
 
Carnaval is een feest van de dwazen, van de zotten. Veel mensen doen dan ook hun best 
om er met carnaval zo dwaas of zo zot mogelijk uit te zien. Al maanden van tevoren zijn 
ze vaak bezig om carnavalskleren te maken, maskers te maken en allerlei andere gekke 
dingen die ze met carnaval willen gebruiken. Ze beschilderen hun gezicht of ze zetten 
een rode fopneus op. Dat mag allemaal met carnaval. Je mag het allemaal zelf bedenken. 
Dus: hoe zotter, hoe beter. 
 
Ze doen dat omdat ze dat zelf leuk vinden, maar ook om andere mensen vrolijk te 
maken, aan het lachen te maken. 
 
Soms maken mensen zulke gekke dingen, of zijn ze zo goed verkleed, dat mensen die hen 
wel kennen (familie, vrienden) hen met carnaval toch niet meer herkennen. 
Weet je, soms lijkt het wel eens dat mensen zich onherkenbaar verkleden, omdat ze dan 
dingen durven doen, die ze anders, als ze wél herkenbaar zijn, niet zouden durven. Zoals 
bijvoorbeeld keihard meezingen met de carnavalsmuziek of mee hossen in de polonaise. 
 
Maar, hoe gek je ook doet met carnaval en welke gekke dingen je ook doet, zorg altijd 
dat je je ná carnaval nooit hoeft te schamen voor de dingen die je met carnaval hebt 
gedaan. Want daar krijg je spijt van. 
 
Vier dagen vrolijk zijn en plezier maken met elkaar, dat is de bedoeling van carnaval. 
Het gebruiken van allerlei, soms felle kleuren, is ook een manier om dingen er vrolijk uit 
te laten zien.In de carnavalsoptochten zie je dan ook vaak een bonte verzameling van 
allerlei kleuren, in de kleding van de mensen, en in de carnavalswagens. 
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Hoofdstuk 8: Praatjesmakers 
 
Een tijdje vóór carnaval is er een westrijd tussen mensen die als een bepaald typetje 
(bijvoorbeeld  Jan Strik, Rob Schepers, Ton Brekelmans, Berry Knapen , om enkele 
bekende Brabantsetonpraters te noemen.) in een ton gaan staan en daar allerlei grappen 
en grollen gaan vertellen. 
 
In Krutjesgat  wordt dat ook gedaan op de bekende Krutjesgatse Zittingsavonden, maar 
daar is het geen wedstrijd: daar wint altijd iedereen (of niet). In sommige plaatsen 
(vooral in Limburg) wordt dat “Buutreednen” genoemd. Hiernaast zie je een foto van een 
heel bekende Buutreedner, namelijk Pierre Cnoops uit Maasbracht. Hij heeft voor zijn 
Buutreednen de hoogste carnavalsonderscheiding van Limburg gekregen, namelijk de 
Orde van de Gulden Humor. 
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Hoofdstuk 9: En toen was het voorbij… 
 
Aan alles komt een einde. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat hoor je 
mensen vaak zeggen als ze vier dagen heftig carnaval hebben gevierd. Ja, het kan nu 
eenmaal niet het hele jaar carnaval zijn. Dat zouden we waarschijnlijk ook niet vol 
kunnen houden. Want vier dagen lang hossen, dansen, zingen, polonaise lopen dat is best 
zwaar. En daarom is het niet zo erg dat we de carnaval na die vier dagen afsluiten. Het 
belangrijkste is dat je tijdens die dagen veel lol, leut en gein hebt gehad en dat het 
gezellig is geweest voor iedereen. Want dan kun je met z’n allen met plezier terugkijken 
naar het voorbije carnaval en weer uitkijken naar het volgende carnaval. 
 
Dinsdagavond om 24.00 uur  wordt de carnaval afgesloten. De Prins en de Raad van Elf, 
samen met de Jeugdprins en zijn gevolg, waaronder de Nar en de dansmariekes, de 
carnavalsverenigingen en de blaaskapellen en alle andere carnavalsvierders komen dan op 
het Raadhuisplein  bij elkaar om het carnaval officieel af te sluiten door een 
metershoge Krut te verbranden. DE Prins levert zijn sleutel weer in bij de 
burgemeester en het normale leven krijgt zijn loop weer. Vaak zijn verschillende 
carnavalsvierders dan hees van vier dagen carnavalsliedjes zingen. Maar dat mag de pret 
niet drukken. Ze proberen toch tot het laatst toe mee te blijven doen. Zo zijn echte 
carnavalsvierders nou eenmaal. 
 
Aswoensdag 
 
De traditionele maaltijd op Aswoensdag is het haring happen.. Op Aswoensdag halen 
Rooms-katholieken een 'askruisje'. Dit houdt in dat de pastoor met as een kruisje op je 
voorhoofd tekent, als teken dat je zonden zijn vergeven en als herinnering aan de 
betrekkelijkheid van het leven ('uit as ben je ontstaan, tot as zul je wederkeren').  
 Het zgn. haringhappen is tegenwoordig onlosmakelijk met carnaval verbonden. Het is 
een oud gebruik dat terug te voeren is op de aanvang van de vastentijd op Aswoensdag, 
waarbij in de zuidelijke provincies veel haring wordt gegeten. Met het 'haringhappen' 
gaf men oorspronkelijk uiting aan het feit dat men bij het vasten wel vis, maar geen 
vlees mag eten. Tegenwoordig wordt het gebruikt als extra carnavalsviering voor de 
werknemers in de horeca. 
 
 
 
   
 


