
Carnaval (mijn column voor Frits Magazine februari 2012) 
Om me voor te bereiden op de vasten strompel ik 4 dagen en nachten straalbezopen van café 
Wilhelmina, via de Bommel naar de Smalle Haven. 
Waarom stort ik mij, een doorgaans redelijk weldenkend mens, ieder jaar opnieuw in dit 
boertige feest, terwijl ik ook de belastingaangifte zou kunnen doen? 
 
Oh, hoe vreugdevol om me, na een lange winter, dat dampende café binnen te persen, waar 
iedereen hoog tegen de wanden opgepakt staat. Me door de menigte te wringen, meezingend 
te zoeken naar mijn carnavalsvrienden die her en der staan, in allerlei gradaties van 
dronkenschap, gelukzaligheid en vermoeidheid. Iedereen is er: de Giraf, de Man in het Witte 
Colbert, de Knapste Vrouw van Eindhoven, de Franse Gendarmes. Iedereen is mooi, ondanks 
rimpels en bierbuiken. Ik waan mij in een schilderij van Bruegel of Bosch. 
Van alle kanten komen plastic bekers bier over dansende en zoenende hoofden, halfleeg voor 
ze mijn door de lucht zwaaiende handen bereiken. “En bij nacht, in de kroegen hier, gaat je 
naam in 't rond, bij het blond schuimend bier...” Malle Babbe dat zijn wij. 
Ik word van het podium getrokken door een veel te jonge god, die liegt dat ie parachutevouwer 
is en vreemd veel spiergroepen in het Latijn kan aanduiden. Oh fysiotherapeut... Oh in 
opleiding!! Cougars zijn in blijkbaar, kinderen geen bezwaar. “Hee schoon wijveke, ge wit da'k 
oe gère zie.” Een polonaise voert me weg, naar nieuwe vrienden in de lange rij voor de 
ondergepiste toiletten. Kennissen die ik normaalgesproken vriendelijk afstandelijk groet sluit 
ik in mijn armen. Ex-schoonfamilie en nieuwe vriendinnen van exen kussen me en tijdens “Ze 
maken mij de pis nie lauw” schreeuwen we net die paar woorden in elkaars oor die betekenen 
“'t Is goed, ik snap je, ik mag je.”. Bij de sigaretten-automaat staat een bevriend stel, de een 
aan de linkerkant, de ander aan de rechterkant, beiden aan het kussen met een carnavalslief. 
Tot zij breekt van vermoeidheid en hij haar met scheefgezoende snor bezweert dat ze de enige 
is. 
 
Ik word wakker in m'n  logeerbed, hé da's handig: ik heb mijn panty nog aan... FUCK! Iedereen 
is al weg!!! Met een op de badrand gevonden halve loempia spring ik op de fiets. Net op tijd: de 
deuren van de Catharinakerk gaan open en duizend mensen in kostuum, met pruiken en valse 
wimpers, stromen naar binnen voor de heidense liturgie waar ik ieder jaar ter plekke katholiek 
van word. Als dit religie is, zo levend, zo humorvol, dan lust ik er wel pap van. Het 
Wilhelminakoor zingt de Matthäus Passion: “O hoofd vol bloed en wonden, ik zoop te veel 
vannacht.”. Lizzie Kean dirigeert dansend, de fanfares blazen, vlezige prinsen delen met ge-
netpanty-de hofdames hosties uit aan tout Eindhoven, terwijl in de gangpaden ge-rock 'n rolled 
wordt in invallend zonlicht. De pastoor houdt een conference met hoge grapdichtheid: hij belt 
God mobiel en moppert omdat Hij niet snel genoeg opneemt. 
 
Carnaval is een eredienst van relativering en verbroedering, met bier als sacrament. 
Een vierdaagse collectieve roes. 
Carne vale. Vlees vaarwel. 
De vasten kan beginnen.


