
WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 4 MAART 2020 PAGINA 8

Alle verhalen uit de oude doos 
zijn letterlijk overgenomen uit 
oude Oosterhoutse weekbla-
den. Voor elk verhaal is de datum 
waarop het verhaal is geschreven 
vermeld. 

Uit een Oosterhouts Weekblad 
van donderdag 20 februari 1969

Het was..... 
dagen Carnaval (deel1)

Als we schrijven, dat het WAS, 
dan willen we daarmee niets an-
ders zeggen, dan dat het nu ach-
ter de rug is. En voor een Feest als 
Carnaval betekent dat meteen: 
Punt erachter, niet meer over na-
praten. Met napraten doe je im-
mers feitelijk onrecht aan dit heel 
aparte, dat Carnaval heet.

Nu, alweer enkele dagen na dit 
„ondergaan” of „opgaan-in” van 
een pret, van een roes, als we 
eerlijk zijn en als we echt carnaval 
hebben mogen beleven, heeft het 
absoluut geen zin meer om na te 
praten, om alle mogelijke herin-
neringen terug te halen. Hoog-
stens kun je ze bewaren, omdat 
het „lekker eten” was. Maar het 
echte is voorbij, voorgoed, omdat 
een volgend carnaval ook weer 
anders is. Dat ondeugende kusje 
dat gesnoept werd, was lekker, 
omdat het toen werd gegeven of 
ontvangen; en omdat het voorbij 
is. En zo is het eigenlijk met alles 
tijdens deze drie dagen .... en kor-
te uurtjes. Ja, dat laatste komt er 
ook soms bij, ongemerkt, totdat 
je het merken gaat als het dan 
enkele uurtjes later is; en je moet 
eruit om weet ik wat te doen; mis-
schien wel werken. Och arm.
Maar ook dat is werkelijkheid, die 
aanvaard moet worden. Anders 
.is Carnaval geen Carnaval meer. 
Ook het einde, het beleven van 

de overgang naar weer het gewo-
ne alledaagse hoort bij de echte 
carnavalvierder. En hij weet dat. 
En ondergaat ook dat, al valt het 
niet helemaal mee.
We menen dat het Oosterhoutse 
Carnaval zo voor heel velen ge-
weest is. Dank zij ook nu weer.... 
laten we het maar eerlijk beken-
nen, zonder wie dan ook nu nog 
een feestmuts op te zetten — 
dank zij vooral Leo Wellens.
En of het nu volgend jaar Welles of 
Nietes wordt, zoals Burgemeester 
Elkhuizen sprak bij de overreiking 
van de sleutels van de stad aan 
de nieuwe Prins, op dit moment 
doet dat er nog niet toe; al hopen 
ook wij allemaal op een Welles.
Dank zij zijn initiatief kon het nu 
het 14e Oosterhoutse Carnaval 
worden. En dank zij zijn ernstige 
gelaat, de weerspiegeling van de 
zorgen, die hij al die dagen heeft 
over dit aan de Oosterhoutse 
bevolking — en zovele anderen 
— aangeboden feest, werd ook 
dit 14e carnaval weer echt, door-
leefd.... omdat het allemaal weer 
zo goed georganiseerd was; ten 
koste van weken, maanden voor-
bereiding.
Dank zij ook het geluk, dat er 
weer een Prins Mienus III werd 
gevonden. Och, hij moet er na-
tuurlijk nog ingroeien. Daar op 
het gemeentehuis ging het alle-
maal nog een beetje, we zouden 
haast zeggen „confessioneel”, 
maar dan niet spottend bedoeld 
hoor. We bedoelen ermee, dat hij 
daar nog de indruk wekte als zag 
hij Carnaval nog uitsluitend als 
een voorbereiding op de Grote 
Vasten. Hij was een beetje voor-
zichtig in zijn woorden, al trachtte 
hij daar door wat politieke zem-
meltjes wat kleur en smaak aan te 
geven; het was allemaal nog een 
beetje stijfjes, „van het papiertje 
af” gelezen en statisch voorgedra-

gen. Mogelijk hinderde dat even, 
viel het even tegen, maar was het 
misschien juist dat eigene van 
een nieuwe Prins, die de nodige 
voorzichtigheid betracht, aan den 
beginne van zijn loopbaan, dat 
een voorspel kan worden voor 
een grandeur van het carnava-
leske, dat tot grote hoogten kan 
leiden? Een voorzichtigheid om af 
te tasten, waar de contactpunten 
liggen tussen hem en het volk, 
dat hem toevertrouwd wordt? 
Een zoeken naar de juiste steeds 
gemoedelijker gerichte weg van 
een midden-in komen staan van 
de duizenden, die hij, telkens op 
andere plaatsen, leiden moet 
naar de hoogtepunten van een 
volksfeest, dat men niet moet 
trachten te analyseren of deter-
mineren, maar dat er zomaar is 
en dat erbij hoort, doorheen de 
ernst, zwaarte, zorgen, snelheid 
en moeilijkheden van een gans 
jaar?
Zo zagen wij hem. Inderdaad wat 
statisch, maar we meenden ach-
ter het zwart van zijn baard en 
bakkebaarden iets aan te treffen, 
dat in alle verborgenheid heel 
veel goeds beloofde, ja juist dat 
verrassende inhield, dat de Prins 
tot Prins Carnaval, tot Mienus III 
zou maken.
We dachten een beetje in de 
goede richting, want toen hij op 
de Markt uit de reuze rode kool 
te voorschijn kwam, zich presen-
terend aan zijn volk, toen kwam 

daar al iets uit van de echte Prins, 
zoals we dat gekend hebben van 
zijn voorgangers Mienus I en Mie-
nus II. En zo zagen we hem nog 
enkele andere malen tijdens deze 
drie lange dagen.
Is hij er nog niet helemaal, zoals 
we hem allemaal graag zien, er 
is nu niet veel twijfel meer of vol-
gend jaar is hij helemaal De Prins 
Mienus III, die Oosterhout nodig 
heeft en verwacht.
En zo kwam Carnaval over ons. 
Op het gemeentehuis, met het 
volledige dagelijkse bestuur van 
onze gemeente, met de Raad van 
Elf, met de echtgenote van Burge-
meester Elkhuizen, (ze kon wel-
haast een Brabantse zijn) en met 
de burgervader zelf, na afdracht 
van de stadssleutels, in boerekiel 
en das. Of hij die ook alle drie da-
gen verder gedragen heeft, we 
weten het niet, maar we wensen 
het hem wel toe, want dat zou 
betekenen: drie dagen af van de 
zorgen voor een gemeente, die 
.... ja, excuseer, dat we er mis-
schien enkele duizenden naast 
zijn — dreigt te groeien naar een 
inwonertal van dubbel zoveel als 
ze nu telt. AI die zorgen nu eens 
enkele dagen, en dan helemaal 
anders dan tijdens een desnoods 
Oosterse vakantie, van je afzet-
ten, ja overdragen aan een Prins, 
het moet een verkwikking zijn, die 
vraagt om een koele dronk, met 
dubbele vinger schuim. 
(Wordt vervolgt) FVW

Verleden en heden. Goede en Slechte tijden. Verhalen, herinne-
ringen van toen en nu, willen wij opnieuw onder uw aandacht 
brengen. Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Ooster-
hout, bezoek dan eens onze website www.heemkundeooster-
hout.nl. 

Het was..... dagen Carnaval
VERHALEN EN ARTIKELEN UIT DE OUDE DOOS

Wist u dat de symptomen van 
hartproblemen bij vrouwen an-
ders zijn dan bij mannen? Maar 
dat de diagnose en therapie bij 
hartfalen bij de vrouw nog steeds 
zijn gebaseerd op onderzoek bij 
mannen? In de Bussel wordt er 
speciale aandacht besteed aan 
deze eenzijdige benadering voor 
vrouwen met een hartprobleem, 
met de documentaire “De slag 
om het vrouwenhart” van Hella 
de Jonge. Na afl oop van de fi lm zal 
Hella een Q&A houden met haar 
man Freek als moderator.

Eigen ervaring
De maker van Verlies niet de 
moed, Hella de Jonge, heeft een 
nieuwe documentaire gemaakt: 
De slag om het vrouwenhart. Hel-
la put met deze documentaire uit 
haar eigen ervaringen. Ze kwam 
door haar eigen hartproblemen 
in contact met de, onlangs tot in-
vloedrijkste vrouw van Nederland 
uitgeroepen, cardiologe Angela 
Maas en haar collega, de op leef-
stijl gerichte Janneke Wittekoek. 
Ooit wees Aletta Jacobs op de fy-
sieke verschillen tussen man en 
vrouw. Nu 100 jaar later blijkt dat 

de diagnose en therapie bij hart-
falen bij de vrouw nog steeds is 
gebaseerd op onderzoek bij man-
nen. 
De slag om het vrouwenhart gaat 
specifi ek in op wat de gevolgen 
van deze eenzijdige benadering 
kunnen zijn voor een vrouw met 
een hartprobleem. Aan de hand 
van gesprekken met ervarings-
deskundigen en hartspecialisten 
probeert Hella de Jonge een weg 
te vinden naar een noodzakelijke 
cultuuromslag in een door man-
nen gedomineerd gebied. Het 
aangrijpende verhaal van Kitty 
Trepels-van Mil vormt een rode 
draad door deze urgente docu-
mentaire.
Na afl oop van de fi lm houdt Hel-
la een Q&A.  Haar man Freek zal 
haar interviewen en de vraagstel-
ling  uit de zaal modereren. 

Film: De slag om het vrouwen-
hart – Hella de Jonge | dinsdag 10 
maart | 20.00 uur |  kleine zaal | 
Na afl oop Q&A met Hella en Freek 
de Jonge
Tickets zijn te koop via www.thea-
terdebussel.nl en bij de balie. 

Hella de Jonge’s slag 
om het vrouwenhart 

Screenshot Slag om het vrouwenhart

Deze workshops worden ver-
zorgd door natuurgidsen.De the-
ma’s zijn Vogels, Bodem en Insec-
ten. Het wordt interactief gegeven 
waarbij het gaat om ontdekken en 
beleven.
We beginnen om 14.00 uur met 
een korte inleiding, waarna de 
drie korte workshops drie maal 

worden herhaald zodat ze alle-
maal te volgen zijn.
Tot slot ligt er informatie over de 
onderwerpen, ons verdere cur-
susaanbod en de andere activi-
teiten in het jubileumjaar van IVN 
Mark & Donge.
Wij zijn een vereniging voor na-
tuureducatie en duurzaamheid.

Het hele jaar biedt IVN Mark & Donge vanwege het jubileum 
extra activiteiten aan.

Op zondagmiddag 8 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn dat 
gratis workshops in het gebouw van Florialiapark, Beneluxweg 
63 in Oosterhout. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

IVN Mark & Donge is 
50 jaar en trakteert

Jongeren laten kennismaken met 
hedendaagse kunst en het Oos-
terhouts cultureel erfgoed is een 
van de doelstellingen van de or-
ganisatie van het evenement in de 
Heilige Driehoek. Naar verwach-
ting zullen ruim 2500 scholieren 
en hun docenten uit Oosterhout 
en Roosendaal aan de slag gaan 
om het biënnale-thema ‘hoop’ te 
verbeelden. Met zo’n thema kun 
je niet om de  jeugd heen.
De leerlingen van basisscholen en 
de onderbouw van de middelba-
re scholen zullen het thema cre-
atief uitwerken aan de hand van 
bijna 5000 bouwpakketten. Het 
Oosterhouts verpakkingsbedrijf 
Smurfi t Kappa stelt ze gratis ter 

beschikking. Om te voorkomen 
dat de bouwsels dankzij de re-
gen in papier-maché veranderen, 
worden ze in de voormalige stal 
van de Paulusabdij tentoonge-
steld. Het enorme gebouw waar 
je tijdens de Biënnale even bij 
kunt komen van alle adembene-
mende kunst en sfeervol ingericht 
wordt als brasserie voor koffie, 
frisdrank en lunches. 

Tetraëders
Servaas Roelandse, h19-docent,  
heeft de tetraëders ontworpen 
die de basisschoolleerlingen en 
de onderbouw van de middelba-
re scholen gaan maken. De leer-
lingen beschilderen de piramides met een driehoekig grondvlak en 

stoppen er een persoonlijke wens 
in.  De tetraëders van de basis-
schoolleerlingen worden op een 
15 meter lange wand geplakt, de 
‘Wall of Hope’.  De tetraëders van 
de onderbouw van de vijf mid-
delbare scholen worden gebruikt 
voor animatiefi lmpjes. 

Aanstormend
H19 is wekelijks op Oosterhoutse 
scholen te vinden waar medewer-
kers leerkrachten, lessen en work-
shops geven. Samen met de scho-
len worden bijzondere projecten 
zoals de samenwerking met de 
Biënnale-organisatie ontwikkeld. 
De Biënnale Talenttour zoekt 
aankomende kunstenaars op de 
Middelbare Scholen. Servaas Roe-

landse  en José Wonders, mogelijk 
aangevuld met een derde coach, 
begeleiden brainstormsessies. 
De kandidaten krijgen in een ‘pit-
chronde’ de gelegenheid om in 
het kort te vertellen wie ze zijn en 
wat ze willen. Tenslotte selecteert 
een jury de vijf scholieren die hun 
ideeën mogen uitvoeren. De uit-
eindelijke kunstwerken worden 
op het Biënnaleterrein geëxpo-
seerd, net als het wereldberoem-
de werk dat curatoren Hendrik 
Driessen en Rebecca Nelemans 
selecteren. Werk van onder ande-
ren Maria Roosen, Bill Viola, Marc 
Mulders, Meschaca Gaba, Guido 
Geelen, Tom Claassen, Anish Ka-
poor, Juliette Minchin en Robert 
Zandvliet. 

Hans van der Prijt

De Tweede Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek van 12 septem-
ber tot en met 18 oktober is meer dan een tijdelijke expositie van 
wereldberoemde kunstenaars. Donderdag 5 maart onderteke-
nen de voorzitter van de Stichting Kunst in de Heilige Driehoek 
en h19 Centrum voor de Kunsten een opdrachtovereenkomst 
voor een educatief project.

Scholieren en de Biënnale
MET HOOP AAN DE SLAG 

Tetraëderstructuur door Servaas Roelandse.

Uw adres voor al uw schilderwerk
en beglazing

Let op: Woningen ouder dan 2 jaar 9% BTW regeling

AL JAREN EEN VERTROUWD ADRES 
VOOR VAKMANSCHAP.

Bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Schilderwerken Commeren
Eerste Industrieweg 1, 4921 XJ Made, Tel.: 0162-685075, Mob.: 06-53630101

WWW.COMMERENSCHILDERWERKEN.NL

v.l.n.r. Maarten van Bavel, Marianne Hermens, 
Antoine Bruijns, Peter van Huijgevoort

 Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is.

v.l.n.r. Maarten van Bavel, Marianne Hermens, 

Florijnstraat 60, 4903 RM Oosterhout
T 0162 457 775, www.bruijns-uitvaart.nl

In samenwerking met Yarden


