
Nee, geen standaard jubileumboek met een lading 
cijfertjes en oude, vergeelde foto’s, maar een mooie, 
glanzende glossy. Een uniek bewaarexemplaar vol 
lezenswaardige interviews, smeuïge anekdotes, 
leuke columns, interessante weetjes en prachtige 

CV De Kleindererre brengt glossy uit ter ere van 66-jarig jubileum: 

“Voor ons is carnaval meer dan alleen bier en polonaise.”:

“Wij zijn geen doorsnee 
carnavalsvereniging’’ 

eder jaar weer is Sint Geertruid één van de epicentra van het carnaval in de gemeente 
Eijsden-Margraten. Komend jaar zal dat niet veel anders zijn. Sterker: komend jaar zal de 
carnavalskoorts in Segietere nóg hoger zijn dan normaal. De reden? CV De Kleindererre, 

de plaatselijke carnavalsvereniging, bestaat 66 jaar. Een bijzonder jubileum in carnavalsland. 
En ter ere van dat jubileum komen De Kleindererre met iets speciaals op de proppen: een heuse 
glossy.

door  Max van den Boorn

fotografi e, waarin alle aspecten van het Sint 
Geertruidse carnaval uitgebreid aan bod komen. De 
carnavalszitting, de zang-, dans- en muziekgroepen, 
de optocht, de schlagers, de prinsen, de tradities. Ga 
zo maar door. Het spectrum aan onderwerpen is heel 
veelzijdig. Vandaar dat het voor de redactie van de 
glossy een behoorlijk lastige opdracht was om een 
gepaste titel voor het blad te verzinnen. Uiteindelijk, 
na lang wikken en wegen, werd het: De krach van de 
aw kloete, d’r jubileumglossy van CV De Kleindererre.   

De term aw kloete loopt als een rode draad door de 
glossy. Aw kloete maken, plezier hebben, daar gaat het 
bij carnaval immers om. Vindt ook Harry Rouschop, 
sinds 2010 president van CV De Kleindererre. Wacht. 
President? “Bij onze vereniging ben je geen voorzitter, 
maar president’’, glimlacht Harry. “Zie het als een 
carnavaleske knipoog. President klinkt wat chiquer 
dan voorzitter. We maken onszelf heel belangrijk, 
terwijl we eigenlijk helemaal niets voorstellen!’’ 

Florerend
CV De Kleindererre is al decennialang een 

fl orerende carnavalsvereniging. “We krijgen dikwijls 
complimenten van collega-verenigingen over de 
manier waarop wij ons carnaval vieren én organiseren”, 
vertelt Harry met gepaste trots. “Daarbij mogen we 
natuurlijk niet vergeten dat het carnaval enorm leeft 
in Sint Geertruid. Neem het ledenaantal van onze CV. 
We hebben ruim vijftig leden, dat is behoorlijk veel 
voor een carnavalsvereniging. Daarnaast beschikken 
we, buiten onze ‘gewone’ Raad van Elf, ook over een 
reserve Raad van Elf. Dat is al helemaal bijzonder. 
Nog een opvallend statistiekje: van onze laatste 40 
prinsen zijn er momenteel nog 33 lid. Als je eenmaal 
aan onze vereniging verbonden bent, dan blijf je de 
club vaak tot in lengte van jaren trouw. Het beste 
voorbeeld daarvan is voormalig president en huidige 
beschermheer Lei Curfs, die al 55 jaar lid is van De 
Kleindererre.’’

“Een andere reden waarom wij verschillen van 
de gemiddelde carnavalsvereniging, is het motto 
waarmee we carnaval vieren”, vervolgt Harry. 
“Carnaval is meer dan alleen bier en polonaise. Ons 
eigen plezier is uiteraard belangrijk, maar staat 
niet voorop. Onze belangrijkste doelstelling is om 
het carnaval in Sint Geertruid levendig te houden. 
Dat doen we bijvoorbeeld door het bedenken en 
organiseren van nieuwe, originele en kleinschalige 
evenementen, zonder daarmee de carnavalstradities 
geweld aan te doen. En ook al kost het ons meer geld 
dan voorzien, als de mensen zich amuseren, zijn wij 
tevreden.’’ 

Feesten in vriestemperaturen
Op 11 november jongstleden openden De 

Kleindererre hun jubileumseizoen. Dat gebeurde 
met het groots opgezette Night of the Prins, een 
Vastelaovespromskonzèr met optredens van onder 
meer de Douane Harmonie Nederland en musicalster 
Suzan Seegers. Het was slechts het begin van het 
maanden durende jubileumseizoen, dat bol staat van 
de festiviteiten. En het organiseren van festiviteiten, 
dat kun je wel aan CV De Kleindererre overlaten. 

Zoals de jaarlijkse galapreuverij. Wat in 1998 
begon in de vorm van een carnavalsontbijt (met spek 

en ei op het menu), groeide in 2008 uit tot 
een feestelijk driegangen diner, met als hoofdgerecht 
friet met zuurvlees. Daarnaast is de galapreuverij hét 
moment geworden om de jubilarissen te huldigen 
én, niet onbelangrijk, de nieuwe prins offi cieel te 
installeren. 

En dan zijn er nog de talloze succesvol verlopen 
eenmalige festiviteiten. Neem de memorabele 
preensejach uit 2006. In dit jaar werd de prins van CV 
De Kleindererre niet op de traditionele carnavalszitting 
bekend gemaakt, maar ging er een publieke zoektocht 
aan vooraf. Letterlijk. Op een steenkoude januariavond 
(met temperaturen diep onder het vriespunt) trokken 
De Kleindererre met hun gevolg door de straten van 
Sint Geertruid, op zoek naar de nieuwe prins. Op 
het einde van een tocht vol muziek en zang werd de 
nieuwe prins gevonden en brak er in Sint Geertruid, 
ondanks de barre vriestemperaturen, een ongekend 
feest los.

Schot in de roos
Nog even terug naar het onderwerp waarmee we 

dit verhaal zijn begonnen: de jubileumglossy. Harry: 
“Wat belangrijk is om te vermelden, is dat we ons in 
de glossy voornamelijk op de laatste 22 jaar van ons 
bestaan richten. Waar dat aantal vandaan komt? Dat 
heeft ermee te maken dat je de geschiedenis van De 
Kleindererre kunt opdelen in drie tijdvakken van elk 22 
jaar. De eerste periode was moeilijk, met veel vallen 
en opstaan. Daarna ging het aanmerkelijk beter, 
crescendo zelfs. Dat had vooral te maken met de 
invloed van Stan Spauwen, die zich in de jaren ’70 met 
onze vereniging ging bemoeien. Met zijn artistieke 
talenten én zijn creatieve ideeën heeft hij een heel 
positieve invloed gehad. De voornaamste verandering 
in die tijd was het introduceren van de carnavalszitting 
met artieste oet aege dörp. Van een zitting met 
bekende muzikanten en buuttereedners gingen we 
naar een zitting waarbij een aantal mensen uit ons 
eigen dorp zelf ging optreden. Het bleek een schot in 
de roos. Tot op de dag van vandaag is de zitting met 
eigen artiesten één van de absolute hoogtepunten van 
ons carnaval. Het derde en laatste tijdperk start met 
de in 1992 opgestelde nota Alles op e reijke, waarin 
het hele carnavalsgebeuren in Sint Geertruid grondig 

werd geanalyseerd en waar nodig gemoderniseerd. 
Op die modernisering zijn we de jaren erna verder 
gaan borduren.’’ 

Aantrekkelijk en toegankelijk
Er valt nog zo veel meer te vertellen over CV 

De Kleindererre en de Segieterse vastelaovend in 
z’n algemeen. De vele mooie verhalen, de leuke 
wetenswaardigheden. “Maar daarvoor zullen jullie 
toch echt de glossy moeten lezen”, zegt Harry 
glimlachend. “We hebben alvast een tipje van de sluier 
gelicht, maar verder willen we nog niet te veel kwijt. 
Anders is de verassing weg. Of ik tevreden ben over 
het eindresultaat? Jazeker! Ons doel was om met deze 
glossy de geschiedenis van De Kleindererre op een 
aantrekkelijk en toegankelijke manier vast te leggen. 
En ik moet zeggen: dat is goed gelukt!”

“De krach van de aw kloete”
Voorproe�e
 Hierbij geven we u alvast een klein voorproe�e uit “De krach van de aw kloete,” de jubileumglossy van CV De Kleindererre. Het betreft een passage uit het interview met Johan Frambach (zie foto). Johan loopt al meer dan vijftig jaar mee met de optocht van Sint Geertruid en beleeft het carnaval op zijn eigen, unieke manier. 

“Slap ouwehoeren over carnaval doe ik graag, maar soms denk ik er weleens dieper over na. Dan zit ik te dubben over de vraag hoe je carnaval nu eigenlijk moet benaderen en kom ik tot de conclusie dat de reiswereld wel een goede vergelijking is. In het reisgebeuren kun je twee groepen onderscheiden: je hebt massatoeristen en je hebt backpackers. De massatoeristen hebben hun reis tot in de puntjes geregeld, terwijl de backpackers hun rugzak pakken en er onvoorbereid op uit trekken. Mijn beleving van carnaval leunt sterk aan tegen het backpackers-principe. Ik houd van het spontane, het ongeorganiseerde. Niets moet, alles mag. Dat is carnaval voor mij.” 

I

Presentatie “De krach van de 
aw kloete” op 24 januari

Op 24 januari zal Jo Cortenraedt, eigenaar van 
de Limburgse glossy Chapeau Magazine, het eerste 
exemplaar van de jubileumglossy in ontvangst 
nemen. Inschrijven voor dit unieke naslagwerk is nu 
al mogelijk. Meer informatie vindt u op de website 
www.cvdekleindererre.nl. De glossy telt ruim 111 
pagina’s en kost € 11,11.

 carnavalist Johan Frambach beleeft het carnaval 

op zijn eigen, unieke manier

 President Harry Rouschop






