Carnaval in Nölerhout

De laatste jaren zijn er steeds meer “nieuwe” Oosterhoutse carnavalsvierders bij gekomen. Dit kan
zijn door verhuizing naar ons mooie dorp, door alle opgroeiende jeugd, maar natuurlijk ook door de
uitbreiding van Nijmegen. In deze carnavals-loze maanden gaan we daarom hun kennis een beetje
bijspijkeren met de cursus “Carnaval in Nölerhout voor dummies”.
En om maar gelijk goed te beginnen leggen we even uit dat Nölerhout de carnavalsnaam voor
Oosterhout is. In dit eerste hoofdstuk gaan we het hebben over de mensen van de carnaval.
Allereerst hebben we de leden van de vereniging. Dat zijn echte carnavalsvierders die bij veel
van onze activiteiten aanwezig zijn, gezellig feestvieren, gezamenlijk lappen voor een biertje en
jaarlijks in november hun contributie betalen. Naast dat zij daardoor een besparing doen op alle
entreegelden en voorrang hebben bij de reservering van pronkzittingkaarten steunen zij hiermee
de vereniging. De Wielewoalers moeten al ruim een jaar op voorhand de muziek voor de
carnavalsdagen vastleggen en dat geeft een flinke financiële verplichting. Door het innen van het
ledengeld is het risico wat zij daarmee lopen te overzien. Iedereen die wil kan lid worden van de
vereniging.
Raad van elf
Eigenlijk zijn de raadsleden van de raad van elf op veel manieren hetzelfde als onze leden. Het zijn
ook echte carnavalsvierders, die op veel, zo niet op alle, activiteiten aanwezig zijn, ze betalen ook
contributie en lappen samen voor hun biertjes. Het enige verschil is dat zij de activiteiten ook
organiseren en begeleiden. De raad van elf is een belangrijke groep mannen. Hun naam verwijst
naar het getal 11, het narrengetal of gekkengetal, dat een belangrijke rol speelt tijdens het carnaval. Gelukkig bestaat de raad uit meer dan 11 leden want anders was het niet te doen geweest.
Een deel van de raadsleden neemt plaats in het bestuur, waaronder de voorzitter, penningmeester
en secretaris. Leden van de raad van elf zijn vertegenwoordigd in allerlei commissies, zoals bijvoorbeeld de organisatie van de optocht, de boerenbruiloft, de kindermiddag, de pronkzittingen en ook
de pr, Nölerd en website. Raadsleden verzorgen de aankleding van de zaal en zijn de dag na de
activiteiten alweer vroeg in de weer om op te ruimen. Ze zijn herkenbaar aan hun zwarte pantalon,
wit overhemd, gele steek en rood colbert, vandaar ook wel de rode jassen genoemd.

Aspirant leden
Sinds kort hebben we ook 3 aspirant leden bij de rode jassen. Dit zijn jonge mannen die
meekijken achter de schermen bij de Wielewoalers. Het is een grote stap om je aan te sluiten bij
de rode jassen en op deze manier geven we ze de gelegenheid om eerst te onderzoeken wat het
allemaal inhoud voor ze de definitieve keus maken om een rode jas aan te trekken.
President
Onze vereniging heeft een spreekstalmeester, dat is onze
President. Net zoals in een circus kondigt hij tijdens de
pronkzittingen de artiesten aan. Ook tijdens andere
gelegenheden voert hij het woord. Onze president is goed
met woorden, hij bereid zich dan ook terdege voor
voordat hij het podium op stapt. Hij zorgt dat hij weet wat
er te gebeuren staat zodat hij zijn woordje al klaar heeft.
Voor de presentatie van het jaarlijkse dansfestival zoekt
hij bijvoorbeeld heel internet af om over iedere dansgroep
iets bijzonders te vertellen. Ook bij bezoekjes aan andere
verenigingen heeft hij altijd zijn woordje klaar als de
gelegenheid zich voordoet. In het circus begint een
spreekstalmeester zijn redes over het algemeen met
“Hooggeëerd publiek” maar tijdens de carnaval wordt dit
aangepast naar “Beste Narren en Narrinnen”. Onze
president heeft hetzelfde tenue als alle raadsleden alleen
is zijn rode jas wat langer aan de achterkant en draagt hij
er een wit vest onder.
Prins en hofdames
De eerder genoemde groepen binden we graag voor meerdere jaren aan ons maar het Prinselijke
trio is bij ons maar 1 seizoen in functie. Twee van onze raadsleden zitten in de Prinsencommissie
en regelen ieder jaar in het diepste geheim een nieuw trio en zorgen voor een spectaculaire
onthulling in november. De nieuwe beoogde Prins wordt vaak vlak na de carnaval benaderd zodat
er genoeg tijd is voor alle voorbereidingen. De Prins kiest zelf zijn
hofdames. In het verleden was het voor de hofdames ook altijd een
verrassing wie de Prins was tot de dag van de onthulling maar
tegenwoordig zien we vaak dat het trio al vroeg op de hoogte is van
elkaar en samen de voorbereidingen doet. Er wordt veel van een
Prins verwacht. Hij heeft een drukke agenda, staat in het middelpunt
van de belangstelling en heeft dus ook een voorbeeldfunctie. De
meeste Prinsen beamen dat het een drukke tijd is, maar ook een tijd
die ze nooit hadden willen missen. De Prins is herkenbaar aan zijn
Prinsenpak met steek en scepter. Dat is een soort staf die hij te allen
tijde bij zich draagt. Voor sommige mensen is het een uitdaging om
deze scepter te “ontvoeren”. De scepter is dan tegen een kratje bier
losgeld terug te krijgen.
Komt er ook een keer een Prinses? Wie weet? Onze allereerste Prins in 1967 had een Prinses aan
zijn zijde maar alle 48 Prinsen daarna gingen vergezeld van hofdames.
In de volgende uitgave van Carnaval in Nölerhout voor dummies gaan we het hebben over
bijzondere mensen en groepen waar we een warme band mee hebben. Mocht u naar aanleiding
van dit eerste deel van deze reeks vragen hebben over lidmaatschap of functies binnen onze
vereniging dan kunt u mailen naar info@dewielewoalers.nl

