
Carnaval

I
k ben negen en ga op een winterse 

middag met mijn vader dweilen en 

hossen op het Vrijthof in Hilvaren-

beek, café in café uit: ‘Den Uyl is in 

den olie, in den olie is Den Uyl.’ Ik 

drink heel veel cassis. Ik weet niet precies wat 

we aan het doen zijn, maar het is vrolijk en 

spannend. Daarna verhuizen we naar een 

Achterhoeks dorpje dat zich tijdens carnaval 

Snuuterderp noemt en waar de optocht van de 

voorste tot de achterste straat van het dorp een 

kwartiertje duurt. Waarschijnlijk bezatten de 

Wehlse boeren zich daarna in het enige café 

naast de kerk maar daar doen wij als import 

niet aan mee. Carnaval hoort niet bij onze 

cultuur. Het lijkt me een superdom feest. Tot ik 

op mijn 22e in café de Krabbendans op het 

Stratumseind beland. Niet verkleed en zonder 

schmink haal ik er nachtenlang glazen op in 

het afgeladen pijpenlaadje vol veertigplussers 

uit de culturele en sociale scene, de scene 

waarmee ik later zelf als veertigerplusser 

carnaval zal vieren. Verlegen wring ik me met 

een toren van glas tegen mijn lijf geklemd 

tussen deze uitbundig feestende mensen met 

glitterpruiken en lange wimpers. Als Van ‘t 

Groenewoud ‘Gisteren ging ik naar de cinema, 

ole ola’ inzet, weet ik dat ik minder dan een 

minuut heb om bij de bar te komen en mijn 

lading te lossen voor op ‘Het ging vooruit’ het 

hele café de lucht in gaat. Als na sluitingstijd 

de laatste stomdronken gast naar buiten is 

geveegd, gaan we aan de bar aan de tosti’s. 

Daarna loop ik doodmoe en zielsgelukkig door 

een stille, witte wereld naar mijn studentenhuis 

in het Vonderkwartier om bij te slapen tot de 

volgende avond. Iedereen is er weer. Elke 

avond opnieuw. Steeds dieper zakt de roes en 

de verbroedering. Mijn verlegenheid ver-

dwijnt. „Weet je dat iedereen hier verliefd op 

jou is?”, schreeuwt een filmsterachtigbepruikte 

vrouw me in mijn oor. Maanden later krijg ik 

een kaartje van de lange man: ‘Voor het meisje 

dat geen make-up nodig heeft’. Zo gaat dat als 

je 22 bent. Ik ben hooked. Het jaar erop duik ik 

er zelf in, in die heksenketel, die snelkookpan, 

die collectieve roes, dat dampende Stra-

tumseind, vol dungeklede meiden, als zombies 

naar vorenvallopende mannen, politie te 

paard, een meute die muurvast staat, een 

vuistslag uit het niets, bekenden die roepen 

waar ik naar toe moet, m’n kwijtgeraakte jas, 

de regen, ijskoude wind, kroeg in kroeg uit. Ik 

leer het vieren van dit feest met vallen en 

opstaan. Ik ben zielsgelukkig. Ik dans op 

het biljart, zwaai met mijn rokken. Ik zing 

mee, mijn hendjes de lucht in, urenlang, 

samen met een kleine, donkere man die 

naast me staat. Hij kust me tegen de gevel 

van café de Squale: „Wrong time, wrong 

place”, en verdwijnt in de nacht. Ik zoek 

hem in de straat waar hij zei te logeren. Met 

mijn huisgenootje bellen we aan bij alle 

huizen: desperately seaking Antonio. Zo gaat 

dat als je 23 bent: ‘Meneer ik zal u nooit 

vergeten, mijn leven lang blijf ik u trouw. 

Want hoe kon ik kussend weten, dat u 

dacht: ‘Maar ik heb een vrouw’’. Ik was moe. 

Ik was dronken. Ik liep met mijn ziel onder 

mijn arm. Ik zakte neer op een ondergepist 

toilet vol halve glazen bier met hier en daar 

een ontbindende peuk met lipstick erop. 

Vergeet mijn string naar beneden te doen. 

Vind alleen een leeg wc-rolletje om mee af 

te vegen. Gebonk op de wc-deur. Norse 

vrouwen in de rij. Doorgelopen schmink in 

de spiegel. Een als soldaat verklede man die 

zich Nobody noemt raapt me van straat. 

Kanjer, zegt hij. Wel honderd keer. En 

houdt me vast. Het is dat hij getrouwd is, 

zegt hij, maar dat blijkt strategie. Gelukkig 

valt hij op mijn kamer, tot niets meer in 

staat, meteen in slaap. Ik slaap beneden op 

de maismatten voor de gaskachel. Aan het 

ontbijt hebben we elkaar, op de raadsels 

achterop de Kwinkslag van Venz na, niets te 

vertellen. Op een fiets met een halfzachte 

achterband rijd ik hem naar de statie. Jaren 

later maak ik als alleenstaande moeder 

nachtelijke uren achter de naaimachine om 

voor mijn kinderen op Vrije School de 

Regenboog aardbeienjurkjes, snoepjes- en 

poepjespakken te maken, maar net wat 

mijn kinderen verzinnen, want een 

Ninjapakje of prinsessenjurk kopen in een 

winkel vol neptieten is taboe. De Regen-

boog staat op z’n kop op carnavalsvrijdag. 

De kinderen dweilen van klas naar klas, 

allemaal thematisch versierd en bomvol 

zelfgebakken pannenkoeken, popcorn en 

wafels die ze met een jaarlang gespaarde 

kroonkurken kunnen betalen. De normaal 

nogal suikervrije kinderen stuiteren door 

de school. Het meest jongensachtige meisje 

van de school wordt Prinses en het meest 

meisjesachtige jongetje Prins. Toeval. 

Meester Chris glijdt gehelmd op een 

matras, een kind tegen zijn buik geklemd, 
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van de stenen trap. In de hal dansen de 

kleuters in grote kringen en rijen bij 

livemuziek van ouders met accordeon en 

trompet: ‘De rivier de Rhône is een wilde 

vloed’ en ‘Jan en Piet gaan dansen, net zoals 

de Fransen’. Meester Bas danst met de 

hulpmoeders en iedereen is gelukkig. Op 

zaterdag sta ik op de hoek van de Bilder-

dijklaan/Stratumsedijk bij de optocht, mijn 

kinderen in kostuum, geschminkt en 

helemaal hyper op zoek naar spuitserpenti-

nes en strooisnoep, ik ben alleen maar moe 

en voel me een beetje verloren tussen 

mensen waarbij de stemming er net als het 

bier al goed in zit. Bevroren en onder de 

confetti lever ik, na uren van het ene been 

op het andere been wachtend tot de 

volgende lawaaiwagen de hoek om komt, de 

tot op het bot verkleumde kinderen in bij 

hun vader die met ze gaat skiën. Depressief 

rijd ik naar mijn lege nest in de Achtse 

Barrier. Liefst kruip ik in bed tot ze weer 

veilig terug zijn. Maar ik dwing mezelf: fake 

it till you make it. Mijn eigen pekske is er 

zoals ieder jaar bij ingeschoten, maar een 

oude rode People-of-the-Labyrinths-jurk, 

van toen ze nog niet beroemd maar wel 

vrienden van vrienden-student-kunstaca-

demie waren, en een rode hoofddoek met 

nepvlechten van zwarte wol uit de verkleed-

kist van vroeger thuis moeten het doen en 

met een big smile trek ik mezelf aan mijn 

haren uit het moeras en val de Wilhelmina 

binnen, op zoek naar mijn carnavalsvrien-

dinnen. Zo gaat dat als je eind dertig bent, 

de kinderen alle weekenden hebt en dus 

nooit uitgaat, behalve met carnaval. Mijn 

benen gaan cancan. Mijn armen vliegen 

mee naar de regenboog. Ik rijd door het 

poortje heen. Ik ben de Dancing Queen. Ik 

drink op mijn knieën bier uit een flesje dat 

iemand voor z’n kruis houdt en dat een 

onvergetelijk beeld vindt. ‘Hee schon 

wijveken, ge wit da’k a gere zie. Laot ne keer 

zien oe gern da gij mij ziet’.  Ik ben een 

wilde boerendochter. Een veel te jonge god, 

die liegt dat ie parachutevouwer is, moet 

mij hebben en heeft schijt aan de kinder-

stoel achterop mijn fiets, en ik aan het feit 

dat hij nog nèt bij z’n moeder thuis woont. 

Hij stript zijn driemusketiersteek met witte 

pruik en mijn roodhapjekapje en daarna de 

hele mietserse bende alsof hij dat dagelijks 

oefent op de pornoset. Later in bed in z’n 

kamer in het arbeidershuisje in Woensel, 

met passpiegel, waterpijp, studieboeken en 

één nettte blouse, vertelt hij me dat zijn 

ouders gescheiden zijn en hoe dat voor hem 

is. Ontroerend dichtbij. Ik vertel over mijn 

hechte band met mijn drie co-ouderkinde-

ren. Hij zegt „Dat is het geschenk van het 

missen.” Dat vind ik onvergetelijk lief. Ik 

vind iedereen lief. De vaders van school, 

waar ik normaalgesproken antroposofische 

liedjes mee zing in het ochtendkringetje en 

die me nu versieren alsof ik geen afgetobde, 

gedumpte moedermuts ben. De kennissen, 

die ik normaal gesproken een beetje 

afstandelijk begroet, maar die me in hun 

armen sluiten als ik me de Bommel binnen 

pers. Iedereen is er, in allerlei gradaties van 

dronkenschap, gelukzaligheid en vermoeid-

heid: de Giraf, de Man in het Witte Colbert, 

de Knapste Vrouw van Eindhoven, de 

Franse Gendarmes, mensen die ik maar één 

keer per jaar zie, zonder hun kostuum niet 

zou herkennen en van wie ik ga houden. ‘Is 

Gestel in de tent? Jaaa! Is Stratum in de 

tent? Jaaa! Iedereen is in de tent! Eindhoven 

is de gekste!’ Iedereen is mooi, ondanks 

rimpels en bierbuiken. Ik waan me in een 

schilderij van Bruegel of Bosch. Ex-schoon-

familie 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’. 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. Bij de 

sigarettenautomaat staat een bevriend stel, 

de een links, de ander rechts, 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 ben ik 

discipel. ‘Oh beminde gelovigen, dat was 

nog eens een kerkdienst! Het ging vooruit, 

ver vooruit!’ 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 grapdicht-

heid: hij belt God mobiel en moppert 

omdat Hij niet snel genoeg opneemt. 

Carnaval is een eredienst van relativering 

en verbroedering, met bier als sacrament. 

‘Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik 

geloof, ik geloof in jou en mij’.

Ik ben eind veertig. De laatste jaren vier 

ik carnaval 

met mijn 

lief, de Fransman, die al jaren in Noord-

Noord-Holland woont. De eerste keer komt 

hij aan op de statie rond middernacht. 

Carnaval lijkt hem een superdom feest. Ik 

zit dronken naast een even zatte zwerver 

op een bankje in de stationshal naar mijn 

modderige gouden laarzen te staren als hij 

ineens voor me staat, verkleed als Frans-

man, met een alpinopet en een echte dikke 

Fransmansnor, een stokbrood en Le Monde 

onder zijn arm. Hij wordt de mascotte van 

Oh Ohlala, de carnavals-Moulin Rouge van 

café de Bommel, waar ‘Pour un flirt’ en ‘Le 

printemps’ grote hits zijn. Hij is verliefd 

op carnaval, op Eindhoven en op mij. 

Mijn nachtvrienden moeten wennen me te 

moeten delen en ik om niet meer ‘iedere 

kop, bezopen, stom en geil aan mijn borst 

te drukken, mijn lijf nat van hun kwijl’. En 

we moeten wennen elkaar te delen met 

onze nachtvrienden. De eerste jaren zijn 

we strontjaloers. Leek het me 

vroeger een goed idee dat er een 

pasjes-inchecksysteem zou ko-

men waardoor er per stel maar 

één van de twee een kroeg bin-

nen kan, lijkt het me nu een 

groot goed juist de vrijgezellen 

te weren. We slapen samen 

achterin mijn busje dat we 

parkeren tegenover het be-

lastingkantoor. Op een fiets 

met opgepompte banden 

rijden we naar de stad. ’s 

Nachts poetsen we onze 

tanden in het park, plassen 

in de bosjes en kruipen in 

onze naar bier en parfum 

stinkende kleren onder 

tien slaapzakken dicht 

tegen elkaar aan, onze 

gezichten vol glitter. 

Als we ergens in de 

middag de achterklep 

omhoog doen en in 

vol ornaat stijfjes uit 

de auto stappen zitten 

in het belastingkan-

toor mensen ijverig 

te werken aan de 

aangifte die ook bij 

mij bovenaan mijn 

to-dolijst staan.. We voelen ons 

stadsnomaden. Zielsgelukkige Eindho-

vense stadsnomaden. Want bij nacht, in de 

kroegen hier, gaat onze naam in het rond, 

bij het blond schuimend bier...

Carnav
al

De stad is weer gekust, omhelsd en 

gewiegd. Ze danste heupwiegend, op 

de bar, op het plein, haar armen wijd, 

haar borsten vooruit. Ze zwaaide haar 

rokken, haar benen cancan en ze zong, 

zong, zong: van Roodkapje, d’n Egelan-

tier en de Dancing Queen. In alter ego 

met wimpers als wimpels, met snor en 

met pruik: als cowboy, als indiaan, als 

priester in travestie met een wolf in 

haar armen. Ze lachte, de stad, haar 

tanden bloot.

Een gelegenheidsorkestje blaast een 

nachtelijk non-rien-de-rien, terwijl de 

regen traag uit de hemel valt. Een een-

zame fietser slingert zich naar huis.

De eindeloze liedjes en het bodemloze 

bier spoelden door ons heen en maak-

ten ons vloeibaar, eenvoudig en speels, 

maakte ons goden, tot iedereen ieder-

een had gekust en geëerd en alles goed 

was gemaakt en beter.

‘MIJN BENEN GAAN 

CANCAN. MIJN ARMEN 

VLIEGEN MEE NAAR DE 

REGENBOOG. IK BEN DE 

DANCING QUEEN.’
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