1.	Jan Strube, Laatste gemaskerde carnaval, 1944. Cadeau bij het gouden jubileum van de carnavalsvereniging
Bonus Eventus voor bestuurslid Frans Engbersen. Het schilderij is een romantische terugblik op het straatfestijn
voor de Eerste Wereldoorlog. (Stedelijk Museum Breda, SMB000059)
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De afschaffing van het openbaar carnaval in Breda (1917-1939)

door
Frans Gooskens
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Inleiding
In mei 1917 bespreekt de liberale Bredasche Courant de afschaffing van het openbaar carnaval
in Den Bosch door een besluit van de gemeenteraad aldaar.1 Volgens de Courant zijn de
katholieke leden van de gemeenteraad van Breda kort daarna bij elkaar gekomen in hun
sociëteit de Katholieke Kring. Ze kwamen daar al snel tot de conclusie dat Breda het voorbeeld van Den Bosch moest volgen. Blijkbaar was het wel een gevoelig onderwerp, want
er moest worden geloot wie van de katholieke leden in de gemeenteraad het voorstel tot
afschaffing van carnaval in Breda zou inbrengen.
Het is dan wel verrassend dat niet een gemeenteraadslid van de conservatief katholieken
van de kieskring Recht en Orde een voorstel in de raad brengt voor het afschaffen van carnaval,
maar dat dit gebeurt door een relatief onbekende vereniging: Mannenadel. Deze vereniging
probeert al eind 1917 de Bredase katholieke verenigingen te bewegen mee te helpen bij de
afschaffing van het carnaval en een verzoek hiertoe te doen bij het bestuur van de gemeente.2
Mannenadel stuurt op 18 april 1918 zelf een officieel verzoek aan de Bredase gemeenteraad.
Het bestuur van Mannenadel vraagt per brief de raad de openbare viering van carnaval af te
schaffen. De meerderheid van de bevolking zal volgens Mannenadel blij zijn als aan de openbare uitvoering van carnaval een eind wordt gemaakt.3 Hierna barst een jarenlange strijd los
die Breda tot op het bot zal verdelen en veel inwoners zal dwingen tot het kiezen van een
positie.
Dit artikel zal een ingaan op deze strijd rondom de afschaffing van het carnaval op straat
in de stad Breda. De onderzoeksvragen zijn: waarom was het verzoek van Mannenadel zo
beslissend en wie gingen er mee in dit verzoek en wie waren erop tegen? Vanaf 1936 worden
er weer serieuze pogingen gedaan de optocht terug te krijgen. Bij dit deel zal juist de
aandacht gericht zijn op de partijen en personen in de stad die voor deze terugkeer ijveren.

|

De viering van carnaval in Breda voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog
Breda kent voor de Eerste Wereldoorlog een levendige viering van het carnaval. Hierbij
horen een optocht met prins carnaval, dweilen langs de cafés en gemaskerde bals. Een deel
van de regie van de festiviteiten is in handen van de in 1894 opgerichte vereniging Bonus
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Eventus, die de veredeling van carnaval in haar statuten heeft staan. Het feest trekt veel
mensen van buiten de stad en de sfeer op straat is levendig. Volgens conservatief katholieke
kringen lukt die veredeling echter niet al te goed. Vooral in de avond trekken volgens hen
groepen dronken, gemaskerde personen door de straten onder het zingen van foute liedjes.
Eerbare vrouwen en meisjes zouden dan niet meer door het centrum kunnen lopen.4 Er gaan
zelfs verhalen rond dat er met carnaval hoeren uit de grote steden naar de stad komen om er
te dansen; ook zouden talrijke dienstbodes zwanger raken.
In de Brabantse steden ontwikkelt carnaval zich langs aantal lijnen. Vanaf het midden
van de negentiende eeuw komt het gemaskerde bal op, dat plaatsvindt in sociëteiten en
verenigingen. Deze festiviteiten richten zich op de burgers die het kunnen betalen. Hoge
entreegelden worden gebruikt als selectiemiddel. Deze bals zijn geïnspireerd op de bals
masqués, zoals die vooral populair waren bij het Franse koninklijke hof en de Parijse bourgeoisie. Daarnaast is er een oude traditie van straatcarnaval, voortbouwend op de vastenavondfeesten. Deze laatste vorm wordt door de katholieke kerk vanaf 1870 steeds meer
afgekeurd vanwege het drankmisbruik en de liederlijke taal.5 Deze vorm, gevierd op straat
en in de kroegen, wordt aangeduid door de term ‘openbaar carnaval’. Tenslotte komt uit
het Duitse Rijnland de optocht als traditie naar Brabant en Limburg. Bonus Eventus zet
vooral in op de optocht om carnaval te veredelen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbieden de militaire autoriteiten de openbare viering
van carnaval, inclusief de optochten, in Nederland.6 Van 1914 tot en met 1919 is er geen
carnaval op straat. De mobilisatie, het gevaar aan de grens en de vele vluchtelingen maken
dat carnaval niet past en de bevolking legt zich daar dan ook bij neer.7 De indieners van de
verzoeken tot afschaffing van carnaval profiteren van deze carnavalsarme periode en ze
schatten in dat als gevolg hiervan het feest niet meer zo leeft.

|

De katholieke kerk en de kruistocht tegen de onzedelijkheid in Breda
De Nederlandse katholieken volgen na 1870 grotendeels de antimoderne koers van het
Vaticaan, die zich keert tegen het liberalisme en het socialisme.8 In Nederland komt een
compleet ingerichte katholieke zuil waarin een groot deel van het leven van de gelovigen
zich afspeelt opdat de kans op besmetting met verkeerde ideeën zo klein mogelijk wordt. Er
ontstaat een netwerk van katholieke scholen, zorginstellingen, vakbewegingen, media en
tal van verenigingen. Een groot deel van de Nederlandse katholieken volgt trouw de lijn van
de paus in Rome en worden aangeduid als ‘ultramontaans’. Zij zien het gezag van de paus als
onfeilbaar en op ethisch gebied (kleding, uitgaan, huwelijk) zijn de regels streng. Ze hebben
wel weer aandacht voor de leefsituatie van arbeiders en armen.
In Breda is de kieskring Recht en Orde een belangrijke speler in dit ultramontaanse
katholieke netwerk. Deze kieskring behartigt de belangen van ultramontaanse katholieken en regelt de kandidaatstelling van leden voor de gemeenteraad.9 In 1916 zijn Albert
van der Kallen, samen met de industrieel Charles Stulemeijer en Tweede Kamerlid Willem
Bogaardt, de leidende figuren van deze kieskring.10 Van der Kallen is hoofdredacteur van
het katholieke Dagblad van Noord-Brabant en eind 1919 schrijft Van der Kallen nog een
artikel in zijn eigen krant over het carnaval in Breda. Hij noemt carnaval een ‘verrottende
zedenkanker’.11 Van der Kallen is met zijn Dagblad een drijvende kracht in het netwerk dat
anti-carnaval is.
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Dan zijn er nog de katholieke verenigingen die zich richten op de strijd tegen onzedelijkheid en onkuisheid. De inspiratie komt vooral van paus Pius X (pontificaat 1903-1914), die
strijdt tegen het modernisme en die het dogma en feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis
propageert.12 In Nederland treedt de vereniging Voor Eer en Deugd (VEeD) het meest op de
voorgrond bij de strijd tegen zedenbederf en onkuisheid.13 VEed is opgericht in het jaar 1904
en richt zich op het beschermen van de jeugd tegen een breed scala van onzedelijkheden
in film, toneel, lectuur, dans, taalgebruik en drankmisbruik. De organisatie VEeD wordt
aangestuurd vanuit het internaat van Rolduc in Limburg.

2. 	Spotprent over ‘De zorgeloze dwaasheid’ uit 1922 in een katholiek tijdschrift over vrouwen die zich te bloot kleden en
zeer close dansen. (De Leeuw, Alles flink dicht, 10)
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Onder VEeD opereert de vereniging Mannenadel. Deze richt zich speciaal op de moderne
gevaren die mannen bedreigen: films en theatervoorstellingen met te veel bloot en dansen
met veel lichamelijk contact zoals de tango. Verder valt onder VEeD de vereniging Vrouwenadel, die zich vooral richt op de kleding van meisjes en dames.14

|

Mannenadel en plebaan Schrauwen
Iemand die overal opduikt in Breda als de grote man achter de lokale afdeling van VEeD is
de plebaan (pastoor) van de kathedrale Barbarakerk: H.G. Schrauwen.15 Vanaf 1915 wordt hij
genoemd als geestelijk adviseur van VEeD en de daarbij behorende verenigingen Mannenadel en Vrouwenadel in Breda.16 Tot het jaar 1937 blijft hij verbonden aan de vereniging.17
Plebaan Schrauwen is een man met invloed in Breda. Hij is eerst pastoor van de Josephkerk in Breda en is daar al een onvermoeibaar bestrijder van ontucht en zedeloosheid.
Mede hierdoor komt hij in beeld bij bisschop Hopmans, die hem in 1917 benoemt tot
plebaan van de kathedrale Barbarakerk aan de Haven.18 Door zijn functie van plebaan staat
hij dicht bij de bisschop. Daarnaast raakt hij betrokken bij de vele katholieke organisaties
die in Breda in sneltreinvaart worden opgezet. Zo is hij betrokken bij de RK-werkliedenvereniging St. Petrus, ondervoorzitter van het bestuur van het Onze-Lieve-Vrouwelyceum
en medeoprichter van de Hanze (ondernemersclub).19 Hij weet Vrouwenadel tot een levende vereniging te maken met tweehonderd leden.20
Van Mannenadel weet hij niet een echt levende vereniging te maken. De bijeenkomsten van VEeD in Breda zijn altijd meer op de damestak gericht. In het bestuur van
Mannenadel zitten geen vooraanstaande katholieke mannen, maar duidelijk personen
van minder statuur die uit de directe omgeving van de plebaan geworven zijn.21
In maart 1914 horen we iets van activiteiten van Mannenadel. Bij de ingang van schouwburg Concordia controleren leden van Mannenadel, als een soort religieuze politie, welke
katholieken hier een tangodansdemonstratie gaan bezoeken. Het is een gecoördineerde
actie samen met drie katholieke gemeenteraadsleden, waaronder Van Bavel en Stulemeijer.22
In de gemeenteraad krijgen ze niet genoeg collega’s mee voor een verbod en Van Bavel moet
tijdens het debat toegeven de tango nooit te hebben gezien.23 In 1918 richt Mannenadel de
pijlen op de Bredase bioscopen en aanstootgevende afbeeldingen die de passie van passerende mannen zouden opwekken. 24

|

Mannenadel in de aanval tegen het openbaar carnaval (1917-1919)
Het verbod op carnaval in Den Bosch van mei 1917 geeft Mannenadel en geestelijk adviseur Schrauwen het vertrouwen dat het in Breda mogelijk moet zijn een verbod op openbaar carnaval af te dwingen. De katholieke gemeenteraadsleden branden hun vingers
liever niet aan dit dossier en laten het ruige werk aan Mannenadel over. De tactiek van
Mannenadel en plebaan Schrauwen is erop gericht om maximale druk op de gemeenteraad en het college van B&W te zetten door het verzamelen van adhesiebetuigingen van
Bredase katholieke verenigingen. In de brief aan de Bredase gemeenteraad van 18 april
1918 meldt het bestuur van Mannenadel dat ze steunbetuigingen hebben ontvangen van
alle katholieke verenigingen die werkzaam zijn op sociaal en economisch gebied.25 Inder-
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daad druppelen in de maanden na april vijftien adhesiebetuigingen voor de afschaffing
van carnaval binnen bij de gemeenteraad.26 Volgens de liberale Bredasche Courant valt de
aanvraag van Mannenadel goed bij hypocriete katholieke mannen, die in de stad op het
oog principieel zijn, maar buiten de stad feest vieren. Volgens de Courant ‘komt de oude
Adam er eerst na een spoorreisje uit’.27
Plebaan Schrauwen zet zelf druk zet op een aantal verenigingen. Hij is hoogstpersoonlijk aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de Katholieke Kring op 7 augustus
1918.28 Hij legt daarbij nog eens uit waarom het openbare carnaval moet worden verboden: carnaval brengt onenigheid in de gezinnen, veroorzaakt schulden en zedelijke wroeging. De mobilisatie heeft al veel zedelijk onheil gebracht en nu is de kans om dit allemaal
goed te maken. Na zo’n vlammend betoog van een plebaan durft natuurlijk niemand tegen
te stemmen, laat staan kritische vragen te stellen en wordt het voorstel tot afschaffing met
algemene stemmen aangenomen. De secretaris krijgt de opdracht een brief naar de
gemeenteraad te sturen.29 Een week ervoor werkt de plebaan volgens dezelfde aanpak bij
Vrouwenadel. Tijdens hun ledenvergadering geeft hij een toespraak over carnaval en
noemt dit feest een grote ramp voor Breda en hij vindt het onbegrijpelijk dat er mensen
zijn die de afschaffing willen tegenhouden.30 Dit leidt tot de gewenste uitkomst: de aanwezige dames steunen de afschaffing en sturen een brief naar de gemeenteraad van Breda.
Deze vergadering werd overigens maar zeer matig bezocht.31
Een belangrijke vis die in het net zwemt van Mannenadel is de RK Werkliedenvereniging St. Petrus. Plebaan Schrauwen heeft groot gezag bij St. Petrus, omdat hij in 1917 de
fusiebesprekingen voorzit waaruit de Werkliedenvereniging voortkomt.32 Deze vereniging
heeft volgens eigen zeggen 1600 leden in Breda.33 Helemaal makkelijk gaat het niet bij de
katholieke werklieden, want het verzoek van Mannenadel komt in februari binnen, maar
hun adhesiebrief wordt pas op 26 juli 1918 naar de gemeenteraad gestuurd. Het netwerk
achter de afschaffing van carnaval weet natuurlijk dat arbeiders met hun smalle beurs
afhankelijk zijn van het carnaval op straat en in de cafés. Ze hebben geen geld om lid te
worden van een sociëteit als Concordia. Hun steun voor Mannenadel is daarom een belangrijke doorbraak.34 De socialist Meijvis weet echter nog wel te vertellen dat bij de bewuste
vergadering van de Bredase Werkliedenvereniging slechts tachtig leden aanwezig waren.35
Het patroon is duidelijk. De katholieke verenigingen in Breda worden gesouffleerd
door de geestelijken die optreden als adviseurs. Deze adviseurs hebben bij vergaderingen
dan ook veel invloed. In de besturen zitten bovendien vaak mensen uit het netwerk van
Recht en Orde en de Katholieke Kring. Als de afschaffing van carnaval ter sprake komt bij
de verenigingen kunnen de schaars aanwezige leden niet veel anders dan instemmen.

|

Bonus Eventus en de verdediging van het carnaval (1918)
Zeventien Bredase burgers staan in 1894 achter de oprichting van de vereniging Bonus
Eventus. De naam – Goede Afloop – wijst in de richting van het hoofddoel van de vereniging:
het veredelen van het carnavalsfeest in Breda. Dit doet de vereniging door het organiseren
van een carnavalsoptocht, een afscheidsritueel met carnaval, het publiceren van een carnavalskrantje en gemaskerde bals.36
De bestuursleden en andere actieve leden van Bonus hebben rond 1920 allemaal een
katholieke achtergrond.37 Dit in tegenstelling tot het bestuur van Concordia dat voor het
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groot deel bestaat uit mannen met een protestants-christelijke achtergrond.38 Een uitzondering in het Concordia-bestuur is de heer Felix Cerutti die wel van katholieken huize is.
Hij zal een belangrijke rol gaan spelen in de discussies rondom de afschaffing van carnaval. Hij is een persoon van invloed, omdat hij ook bestuurslid is het Breda’s Mannenkoor
en erelid van Bonus.39 In 1919 is hij bovendien lid van de gemeenteraad.
Begin 1918 verstuurt Mannenadel de adhesieverzoeken aan de katholieke verenigingen
in Breda. Dit alarmeert Bonus Eventus. De vereniging gaat net zoals Mannenadel steun
zoeken bij de verschillende verenigingen in de stad. Ze richten met andere verenigingen
een comité op tot behoud van het carnaval.40 Uiteindelijk stuurt dit comité op 11 mei 1918
een dringend verzoek aan het college van B&W om het openbaar carnaval te behouden.41
Bij de brief is een lijst van 41 verenigingen gevoegd die dit verzoek steunen. Het zijn allemaal neutrale verenigingen zonder een katholieke signatuur. De verenigingen zijn meestal actief in sport en cultuur. Het comité heeft ook een petitie rond laten gaan onder de
bevolking voor het behoud van carnaval, welke petitie door 1806 gezinnen is getekend.
Deze lijsten zijn aan het college van B&W van Breda gestuurd.
Het lijkt erop dat de twee kampen in deze tussenronde voor het verkrijgen van publieke steun gelijk staan op punten. Mannenadel heeft de 15 katholieke verenigingen in Breda
aan zijn kant gekregen met de RK Werkliedenvereniging als hoofdprijs. Bonus Eventus
heeft meer verenigingen aan zijn kant kunnen krijgen (41), maar geen enkele katholieke
vereniging kunnen losweken uit het andere kamp. Maar een groot deel van de leden van
Bonus is katholiek. Het is dus voor een belangrijk deel een twist binnen het katholieke
deel van de bevolking. Omdat het Bredase middenveld verdeeld is geraakt zal de Bredase
gemeenteraad moeten gaan optreden als scheidsrechter.

|

De stellingen worden betrokken in de gemeenteraad van Breda
Het verzoek van Mannenadel is april 1918 binnengekomen bij de gemeenteraad en B&W
hebben beloofd een advies hierover uit te brengen aan de gemeenteraad. Anderhalf jaar later
verzoekt Mannenadel nog eens om een snelle behandeling van hun verzoek tot afschaffing
van het openbare carnaval in Breda.42 De oorzaak van de trage behandeling van het verzoek
is de hopeloze verdeeldheid, zowel onder de bevolking als in de gemeenteraad zelf en de
besluiteloosheid van het bestuur van de stad.
Daarnaast is er een grote verandering in het kiesstelsel op komst. We zagen al dat de
gemeenteraadsleden van Recht en Orde het verzoek van Mannenadel voorlopig niet wilden
ondersteunen, omdat er verkiezingen voor de gemeenteraad aan zaten te komen. Nederland gaat in 1917 over op een nieuw kiesstelsel en er komt algemeen kiesrecht voor iedereen ouder dan 25 jaar. Vrouwen mogen niet kiezen (dat komt in de loop van 1919), maar
wel gekozen worden.43 Albert van der Kallen, de invloedrijke hoofdredacteur van het katholieke Dagblad van Noord-Brabant, is een aanhanger van de veranderingen en reist door het
hele zuiden van Nederland om de veranderingen uit te leggen en kiezers te mobiliseren. De
angst is groot dat de socialisten van de SDAP in Brabant anders veel zetels gaan winnen.
Het rommelt in Breda bovendien in de katholieke partij. In 1916 gaat de ultramontaanse
kieskring Recht en Orde de gemeenteraadsleden verplichten de strikte katholieke lijn te
volgen. Verder is er onvrede dat een kleine groep achter de schermen een te grote invloed
heeft: namelijk de katholieke geestelijken en het bestuur. Namen worden echter niet
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3. 	Borstbeeld van burgemeester Van Sonsbeeck in het
naar hem vernoemde park. Hij is tussen 1919 en
1936 burgemeester van Breda. (G. Lanting, uitsnede
van foto op Wikimedia)

genoemd. Zes leden van de toenmalige
gemeenteraad met ruimere opvattingen
stappen op en een deel van hen vormt
een nieuwe kiesvereniging: Dr. Schaepman. Zij kiezen deze vooraanstaande
katholieke geestelijke en politicus als
naamgever, omdat hij Breda vertegenwoordigde in de Tweede Kamer en daar
steeds handelde naar eigen geweten.44
Aanvoerder van de groep is de oud-gemeente-ontvanger Felix Cerutti. We
zagen hem al als bestuurslid van de
schouwburg Concordia.
Daarbovenop heeft Recht en Orde
allemaal nieuwe mensen in de gemeenteraad. De kieskring maakt bewust
plaatsen vrij voor vertegenwoordigers
uit de katholieke arbeidersbeweging
om de SDAP de wind uit de zeilen te
nemen.
Een andere onzeker makende factor in
de gemeenteraad is de nieuwe burgemeester. Op 2 januari 1919 start de
katholiek Willem van Sonsbeeck. Hij
heeft als noorderling (Amsterdammer)
geen enkele ervaring met carnaval. Als burgemeester speelt hij wel een belangrijke rol in het
debat dat gaat komen, omdat hij verantwoordelijk is voor de openbare orde.
In mei 1919 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Vrouwen hebben nog net geen
actief kiesrecht, wel passief kiesrecht, waardoor mevr. Neve van de SDAP als eerste vrouw in
de Bredase gemeenteraad komt. Veel katholieke kiezers stemmen vanwege het pro-carnavalsstandpunt op de Dr. Schaepmanlijst. De uitkomst van de verkiezingen zijn niet positief
voor de conservatief katholieke lijst van Recht en Orde: zij krijgen maar 9 van de 21 zetels.
De lijst Dr. Schaepman krijgt 4 zetels, dat is één minder dan de SDAP, de liberalen krijgen 2
zetels en de ARP één zetel.45 Recht en Orde heeft hiermee geen absolute meerderheid in de
gemeenteraad voor het verbieden van het openbaar carnaval en zal minstens twee andere
stemmen moeten vinden. Hoopvol kijken ze in de richting van vijand, de SDAP, want die
moeten voor de zedelijke verheffing van de arbeider zijn en dus tegen carnaval.46
De vijf socialisten in de gemeenteraad van de SDAP zijn onderling verdeeld. Geboren
Bredanaar Haalman, die aanvoerder is van de socialisten in de raad, is voorstander en zelfs
liefhebber van carnaval. Maar mevr. Neve-Reintjes is tegenstander van elke vorm van
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carnaval en vreest voor haar dochters. Wel is er overeenstemming binnen de socialisten
dat als carnaval alleen op straat wordt afgeschaft vooral de arbeiders worden getroffen. De
socialisten zouden wel meestemmen met het carnavalsverbod als tegelijk ook de carnavalsbals die in zalen en sociëteiten worden gehouden zouden worden afgeschaft.47
Binnen het college van B&W is de verdeeldheid net zo aanwezig als in de raad. Van de
drie wethouders is de liberaal Feber voor het behoud van carnaval. Hij stelt in een nota
voor de gemeenteraad alleen enige kleine aanpassingen voor op het gebied van drankmisbruik.48 De twee andere wethouders, Lijdsman en Moll, zijn tegen de openbare viering van
carnaval. Wethouder Lijdsman is vooral tegen het carnaval op straat, dat hij in het debat
in de gemeenteraad ‘een vuile, smerige vertoning’ zal noemen.
Wethouder H.J. Moll toont zich tijdens de debatten een geharnaste tegenstander van
carnaval. Net als raadslid A. Schrauwen heeft hij nauwe banden met de RK Werkliedenbond
in het bisdom Breda. Volgens de Bredasche Courant heeft Moll banden met Mannenadel.49
Dat hij is gekozen tot wethouder is niet vanzelfsprekend. Op 2 september 1919 is namelijk
eerst de socialist Gruijs tot wethouder gekozen.50 Deze valt echter af, omdat de gemeenteraad
zich niet wil vastleggen op een collegeprogramma met genoeg SDAP-punten. Voorman
Cerutti van de Schaepmangroep kan zich niet kandidaat stellen als wethouder, omdat
wethouder Lijdsman familie van hem is. Zijn fractie kan geen andere aansprekende kandidaat leveren en daardoor komt het Recht en Orde gemeenteraadslid Moll in beeld. In plaats
van één, komen er nu twee wethouders die negatief staan tegenover het carnaval.

|	Debatten in de gemeenteraad over het afschaffen van het straatcarnaval
(december 1919, februari 1920)
Burgemeester Van Sonsbeeck heeft op 18 november een overleg gehad met Bonus Eventus
over een te houden optocht. Het is een prettig gesprek en hij belooft zo snel mogelijk met
zijn wethouders te gaan overleggen en daarna de zaak in de gemeenteraad te brengen. 51
Tijdens twee lange, emotionele debatten in de Bredase gemeenteraad (23 december 1919 en 3
februari 1920) wordt beslist over de toekomst van het volksfeest.52 Vooral liberaal katholiek
Cerutti is veel aan het woord tijdens het debat en hij probeert op het gevoel te spelen van
de twijfelaars. Opvallend is dat Cerutti tijdens het debat niets inbrengt over de pro-carnaval
enquête die 1806 handtekeningen heeft opgeleverd. Dit zou toch een sterk argument zijn.
Het enige wat ik hierbij kan bedenken is dat er angst bestaat voor relletjes en dat beide
kampen geen bevolkingsgroepen tegen elkaar op willen zetten. Wethouder Lijdsman en
gemeenteraadslid mevrouw Neve-Reintjes ontvangen inderdaad bedreigingen, dus het
gevaar van relletjes is niet denkbeeldig.53
Op 3 februari 1920 beslist de raad met de kleinst mogelijke meerderheid (11-9) dat de
politieverordening zo wordt aangepast dat gemaskerd of verkleed carnaval op straat en in
de cafés verboden is en dat ontheffingen niet meer mogelijk zijn. Dat gebeurt uiteindelijk
met de steun van één socialist (Neve-Reintjes), één van de twee liberalen (Zijlmans) en de
ene ARP’er (Korteweg). Het college van B&W mag alleen nog ontheffing geven voor het
dragen van maskers tijdens een goedgekeurde optocht. Een motie van de SDAP om gemaskerde bals in zalen te verbieden haalt het niet in de gemeenteraad. Het college van B&W
komt met een verbod op gemaskerde bals in zalen, maar het college kan vrijstelling geven.
Met name de socialisten zijn woedend en stemmen unaniem tegen, want zij zien de

Jaarboek ‘De Oranjeboom’ 73 (2020) 153

gemaskerde bals voor de rijkere burgerij toch gewoon doorgaan, terwijl het straatcarnaval
de arbeiders is afgepakt. Ook een deel van de katholieke gemeenteraadsleden van Recht
en Orde die uit de katholieke arbeidersbeweging afkomstig zijn, stemmen tegen omdat ze
tegen alle vormen van carnaval zijn. Ook een deel van de Schaepmanlijst stemt tegen,
omdat zij deze aanpassing juist weer veel te ver vinden gaan en onnodig. De burgemeester
steunt de afschaffing van het openbare carnaval, maar pleit voor het behoud van de
gemaskerde bals van verenigingen.

|

Het redden van de gemaskerde bals (1920-1921)
Het carnavalsfeest van 1920 verloopt rustig onder de nieuwe regels.54 Er zijn bijna geen
maskers te zien op straat en er is geen optocht hoewel Bonus Eventus nog probeert toestemming te krijgen. Tijdens de feesten in Concordia dragen sommige bezoekers als protest een
masker op het achterhoofd. Op maandagmiddag is er een kleine protestmars van wat jongelui op een vrachtwagen. Iemand met een muts op roept nog ergens: Weg met Mannenadel.
Tijdens het carnaval van 1920 laten bestuursleden van Concordia en Bonus Eventus
zich tijdens hun feesten in Concordia bewust verbaliseren voor het dragen van een
masker. Hun zaak komt uiteindelijk bij de Hoge Raad, die de twee besturen ontslaat van
rechtsvervolging. De uitspraak van de Hoge Raad tegen het bestuur van Bonus komt niet
in Bredase kranten, omdat het bestuur bang is voor rancune van Mannenadel.55 Het blijft
op eieren lopen in dit gevoelige dossier.
De uitspraak van de Hoge Raad wordt door Cerutti aangegrepen om het verenigingscarnaval in Breda veilig te stellen. Zijn zoon, die jurist is en advocaat, heeft van tevoren Bonus
al geholpen met de zaak voor de Hoge Raad.56 Cerutti senior brengt na de uitspraak de zaak
in bij de commissie uit de gemeenteraad die gaat over de politieverordening. Hij is daar
zelf lid van en krijgt de andere twee leden mee én de burgemeester die voorzitter is van
deze commissie.57 Volgens de commissie kunnen door de uitspraak van de Hoge Raad
alleen nog maar sociëteiten met een eigen gebouw – lees Concordia – gemaskerde carnavalsfeesten organiseren en dat is ongewenst. Iedere vereniging zou volgens hen gemaskerde bals moeten kunnen organiseren. Ze stellen de gemeenteraad voor de politieverordening aan te passen, zodat de burgemeester ontheffing kan geven voor gemaskerde bals.
Nu kan het voorstel wel op bredere steun in de gemeenteraad rekenen. Bijna alle socialisten stemmen voor, nadat burgemeester Van Sonsbeeck de verzekering geeft dat alle
verenigingen, zonder te kijken naar rang of stand, toestemming kunnen krijgen. Zelfs vier
van de negen leden in de raad van Recht en Orde stemmen nu in met het voorstel, nadat
de burgemeester de verzekering geeft dat cafés geen ontheffing kunnen vragen, alleen
eerzame verenigingen. Alle leden van de Schaepmanfractie, waarvan Cerutti de aanvoerder is, stemmen nu ook voor. Zo is het verenigingscarnaval gered in de stad.
De tegenstemmers komen vooral uit de hoek van de katholieke arbeiders met vier
tegenstemmen, aangevuld door ARP’er Korteweg en mevrouw Neve van de SDAP. Wethouder Moll blijft zich tot het laatst verzetten. Wethouder Moll wil voorkomen dat ‘we
denzelfden misselijken boel terugkrijgen als voorheen’. Volgens de Bredasche Courant is
Moll de laatste aanhanger van Mannenadel in de gemeenteraad van Breda.58
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Bonus Eventus moet wennen
Vanaf 1920 mogen in Breda alleen verenigingen nog carnavalsbals organiseren. Bonus Eventus besluit daarom op 31 januari 1921 hun carnavalsbal volgens de nieuwe regels netjes aan
te melden bij de commissaris en ze krijgen zonder problemen toestemming.59 Op straat blijft
het druk deze carnaval en sommige gemeenteraadsleden staan op stoelen de feestvierders
aan te moedigen. Mannenadel is niet populair, maar bijna niemand durft een masker op te
doen.60 Carnaval leeft dus wel door in Breda, maar de ziel is eruit getrokken. En de ziel dat is
de optocht aangevoerd door prins carnaval en zijn raad van elf.
Er is in 1920 geen optocht op maandag, hoewel Bonus Eventus op de zondag ervoor
toestemming heeft gevraagd voor een kleine optocht. De aanvraag kwam te laat. In 1924
zal Bonus Eventus nog eens eenzelfde verzoek indienen voor ‘rijjool’ met carnaval. Bonus
Eventus bestaat dat jaar dertig jaar en wil dit jubileum extra vieren. Deze kleine optocht
zal door burgemeester Van Sonsbeeck worden verboden uit oogpunt van openbare veiligheid. Waarschijnlijk is er achter de schermen een deal gemaakt met de burgemeester: de
carnavalsbals mogen doorgaan, maar de optochten niet. Alles wijst erop dat Cerutti bij
deze deal betrokken is geweest. Hij zit in de commissie van de gemeenteraad die verantwoordelijk is voor het aanpassen van de politieverordening. Hij stemt in 1924 opvallend
tegen een motie die het verbieden van de rijjool met carnaval betreurt, maar zal later
verklaren dat hij persoonlijk wel voor was.61
Zonder optocht en prins carnaval is carnaval stuurloos en de conservatief katholieken
hebben een stille hoop dat carnaval een stille dood gaat sterven.
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Bonus Eventus houdt het gemeentebestuur van Breda onder druk
Bonus Eventus onderneemt na 1924 geen pogingen meer voor een carnavalsoptocht en
schat in dat bij deze burgemeester niets te halen valt. De burgemeester wordt gesteund
door de conservatief katholieke gemeenteraadsleden van inmiddels de RK Staatspartij, die
de activiteiten van de kieskring Recht en Orde hebben overgenomen. Deze partij behoudt
tot na 1939 de absolute meerderheid in de gemeenteraad en kan ongeveer doen wat ze wil.
Wel is het zo dat wethouder Moll in 1931 de gemeenteraad verlaat, net zoals trouwens zijn
opponent Cerutti.62 Misschien dat de nieuwe mensen andere openingen vinden.
De pro-carnavalspartij onder aanvoering van Bonus Eventus zit tussentijds niet helemaal stil. Ze houden de alliantie met 42 andere Bredase verenigingen in stand. Als drukmiddel op de gemeente spreken ze af niet meer mee te doen aan openbare bijeenkomsten.63
Bonus Eventus blijft op zaterdagavonden een week voor carnaval in Concordia hun eigen,
zeer populaire bal organiseren. Verder verschijnt er ieder jaar in Breda een anoniem
pamflet waarin de herinvoering van het openbare, gemaskerde carnaval wordt geëist.64
De stille kracht achter de schermen bij Bonus Eventus is bestuurslid Frans Engbersen.
Hij is medeoprichter en jarenlang penningmeester en secretaris. Hij heeft vanuit het
bestuur van Bonus Eventus de contacten met de raad van elf en alle initiatieven voor het
houden van optochten komen bij hem vandaan.65 Hij zal tot na 1939 bij het carnaval
betrokken blijven.66
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Het beeld van carnaval kantelt aan katholieke zijde
Toch veranderen er langzaam zaken in katholiek Breda die invloed hebben op de beeldvorming. De hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant, Albert van der Kallen,
vertrekt augustus 1919 uit Breda. Het duurt even voor er veranderingen te zien zijn, maar
vanaf februari 1925 begint de krant positiever over het jaarlijkse feest te schrijven. Volgens
de journalist die op 21 februari een stukje over het afgelopen carnaval schrijft, liggen de
uitwassen niet aan het feest zelf maar aan degenen die het vieren.67 Hij ziet al uit naar het
feest van Bonus Eventus dat op de avond zal plaatsvinden: ‘Daar juichen straks de violen,
daar schetteren de pistons en trombones, daar brommen de bassen, dreunen de jasz bands.
Laat tusschen dat alles niets menschelijks kostbaars verdwaald raken…’.
Iets wat net zo goed invloed heeft op de beeldvorming is de situatie in de twee andere
Noord-Brabantse steden met een rijke carnavalstraditie: Bergen op Zoom en Den Bosch. In
Bergen op Zoom wordt het openbare carnaval vanaf 1920 alweer toegestaan en vanaf 1921
is er ieder jaar een optocht.68 In Den Bosch mag er vanaf 1920 weer in het openbaar carnaval
worden gevierd en vanaf 1936 komt er weer ieder jaar een optocht in Den Bosch en staat
Breda alleen.
Binnen het katholieke kamp beginnen de ideeën over carnaval te kantelen. De katholieke en uit Bergen op Zoom afkomstige schrijver Anton van Duinkerken publiceert in
1928 een Verdediging van Carnaval. Willem Asselbergs, zijn echte naam, is dan net gestopt
met zijn priesteropleiding in Breda en Hoeven. Na voor het eerst uitgebreid de Vastenavond in zijn geboorteplaats Bergen op Zoom te hebben gevierd, schrijft hij zijn literair
traktaat over carnaval. Volgens Asselbergs is het christelijke ‘carnaval een orgie, maar een
orgie van de zegepralende geest, die zijn gezel, het lijf, een vrolijk feest ten afscheid biedt’.69
In de Brabantse kranten krijgt dit boek veel aandacht en de Bredase RK Openbare Leeszaal
schaft een exemplaar van het boek aan.70
In het katholieke kamp verandert meer. Na 1920 gaat Mannenadel meer achter de
schermen opereren en het lukt ze in 1927 nog een reclameplaat van een bioscoop te laten
verwijderen.71 De Vereniging Voor Eer en Deugd, waarvan Mannenadel deel uitmaakt,
blijft wel bestaan, maar draait in Breda vooral op de vrouwenafdeling en de vereniging
verliest leden.72 De Nederlandse bisschoppen worden de rellerige sfeer rondom de vereniging beu, die bovendien tweedracht zaait in het katholieke kamp. De bisschoppen sturen
in 1937 een brief naar het hoofdkantoor, waarin ze melden dat Voor Eer en Deugd is opgeheven.73 Plebaan Schrauwen is zijn gereedschap in Breda nu uit handen geslagen.
Bij de Katholieke Kring verandert de sfeer. Steunt de vereniging in 1918 nog het verzoek
van Mannenadel, dan wordt er in 1938 op de laatste avond van carnaval tot vier uur in de
ochtend gefeest. Dat ligt gevoelig bij sommige leden, omdat vanwege Aswoensdag alle
andere cafés in Breda om 12 uur moesten sluiten.74 Het bestuur van de sociëteit ziet juist
kansen, want een jaar later gaan ze bekijken of de zaal tijdens het feest niet later dicht kan
en of er geen strijkje kan spelen voor de versterking van de feestvreugde. In de Kringen
van Den Bosch en Roosendaal wordt met carnaval meer georganiseerd voor de leden.
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4. 	De Bredase ontwerper Gerrit de Morée (1909-1981) maakt in 1939 het affiche bij de eerste carnavalsoptocht in
meer dan 25 jaar met het motto: Breda lacht weer. (Stedelijk Museum Breda, ST04898)
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Het vertrek van burgemeester Van Sonsbeeck en de oprichting van BCV
Op 22 maart 1936 maakt de Bredasche Courant bekend dat burgemeester Van Sonsbeeck per
1 juni commissaris der koningin in Limburg wordt. Deze mededeling zet een heel spel in
gang om carnaval terug op straat te brengen, te beginnen met de optocht. Half april 1936 is
de algemene ledenvergadering van Breda Vooruit, welke vereniging evenementen in Breda
organiseert om bezoek van buiten de stad aan te trekken.75 Lid Dalinghaus brengt tijdens de
vergadering het belang van carnaval naar voren om bezoek van boven de Moerdijk naar de
stad te trekken. Voorzitter mr. Frans Smits, directeur van de brouwerij, belooft het idee met
het bestuur te bespreken.
Er worden snel zakengedaan, want bij de volgende vergadering van Breda Vooruit van
half oktober wordt een commissie opgericht voor de organisatie van een carnavalsoptocht.
Breda Vooruit weet nu een bres te slaan in de katholieke verenigingen.76 Eind februari 1938
heeft deze commissie zich omgevormd tot een heuse vereniging met de naam: Bredasche
Carnavalsoptocht Vereeniging (BCV). De naam is zo gekozen zodat heel nadrukkelijk de
boodschap uit wordt gedragen dat het alleen gaat om de herintroductie van de optochten en
niet om de andere vormen van openbaar carnaval.77 Door tijdgebrek komt het dat jaar niet
verder dan een muzikale wandeling met muziekgezelschappen. Het gemeentebestuur geeft
hiervoor toestemming.
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De organisatie van een echte optocht
Na het carnaval van 1938 wordt er snel doorgepakt met als doel het jaar daarop wel een
volwaardige optocht te krijgen. Rond 20 maart vergadert het bestuur van Breda Vooruit over
deze optocht en nu is ook de nieuwe burgemeester van Breda, Van Slobbe, erbij om mee te
denken en de kaders aan te geven.78 Het moet een mooie gekostumeerde en gemaskerde
optocht worden en de optocht belooft mooier te worden dan die in naburige gemeentes.
De stadsbevolking wordt ondertussen warm gemaakt voor de terugkeer van de optocht.
Op 22 december 1938 maakt BCV in Concordia het motto bekend voor de komende carnavalsviering: Breda lacht weer.79Gerrit de Morrée zal een affiche maken bij dit motto van een
clown die achterstevoren op een ezel zit. Het carnavalslied van de Breda gemaakt door de
Biemeewes samen met de Original Victoria Band krijgt de naam van het motto.80
Een optocht zonder prins carnaval kan niet. De heer Frans Smits, voorzitter van Breda
Vooruit, krijgt als dank deze erebaan. Hij zal op 15 januari 1939 geïnstalleerd worden onder
de naam van ‘ZKH Prins Maskerado di Baronio Bredaniae’.81 De optocht zelf op maandag 20
februari is een groot succes: er doen vijftig groepen mee met in totaal zevenhonderd personen. Langs de kant staan duizenden mensen en na afloop zijn de cafés afgeladen vol.82
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Oude gevoeligheden
Toch moet er nog steeds rekening worden gehouden met oude gevoeligheden in de stad.
Zo wordt er op dinsdag geen pop van stro verbrand, omdat sommige katholieken dit zien
als propaganda voor crematie, wat in strijd is met hun opvattingen over een uitvaart.83 Een
ander teer punt is dat de leerlingen in het katholiek en protestant onderwijs geen vrij krijgen
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om naar de optocht te kijken. Ongeveer vierhonderd ouders moeten zich na de optocht
melden, omdat hun kinderen op de middag van de optocht niet op school waren.84 Voor de
leerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum is het extra slikken, want de eerste optocht
start zo’n beetje voor hun school. Maar meedoen met plebaan Schrauwen in het bestuur zit
er niet in. Pas in 1955 krijgen de lyceïsten vrij met carnaval.85

5. 	Affiche met oproep om in te schrijven voor deelname aan de carnavalsoptocht van 1939. (Kielegats Carnaval Museum)

In de Bredase gemeenteraad is alleen de heer Mabelis van de Protestant Christelijke partij
kritisch. Hij had liever helemaal geen carnaval gezien en de ontvangst van prins carnaval
op zondag op het stadhuis door de burgemeester keurt hij af.86 Het meest opvallende is dat
geen enkel katholiek raadslid tijdens de raadsvergadering commentaar geeft. Zij vinden de
verdediging door de burgemeester voldoende. Hier geldt dus: zwijgen is instemmen. Er is in
twintig jaar veel veranderd in Breda.

|

Conclusie
Plebaan Schrauwen is op de achtergrond de grote man achter het afschaffen van het straatcarnaval in Breda. Zijn vehikel Mannenadel weet veel katholieke verenigingen mee te
krijgen, waaronder de werklieden. In de gemeenteraad is de uit de katholieke arbeidersbeweging afkomstige wethouder Moll zijn steunpilaar.
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De socialist Haalman vermoedt in 1920 dat oud-gemeenteraadsleden en wethouders bij
Recht en Orde aan de touwtjes trekken bij het carnavalsdebat.87 Hij durft geen namen te
noemen, maar dit kan niemand anders zijn dan Charles Stulemeijer. Hij is de vice-voorzitter van de ultramontaanse kieskring Recht en Orde, oud-wethouder en sympathisant van
Mannenadel. Hij is samen met burgemeester Van Sonsbeeck minder radicaal dan Moll en
zijn geestverwanten. Je kunt voorzichtig concluderen dat hij alleen het openbare straatcarnaval, inclusief de optocht, wil laten verdwijnen.
Gemeenteraadslid Cerutti, die het liefst alle vormen van carnaval wil behouden, kiest
ervoor om in ieder geval het verenigingscarnaval door te laten gaan.
De Bredase middenstand en ondernemers, verenigd in Breda Vooruit, zien met lede
ogen aan dat Bredanaars buiten hun eigen stad carnaval gaan vieren. Ze willen daarom de
optocht terug, aangevoerd door een echte prins. Ze krijgen niet alleen de nieuwe burgemeester Van Slobbe mee, maar ook de katholieke middenstand. Daarmee schieten ze in
1936 een bres in het tot dan toe gesloten katholieke front.
Breda Vooruit werkt nauw samen met Bonus Eventus bij de terugkeer van de optocht.
De stille kracht bij Bonus Eventus is penningmeester Frans Engbersen. Hij is ook de eerste
penningmeester van de BCV. Hij heeft al de voorliggende jaren gestreefd naar een terugkeer
van de optocht en hij moet op maandag 20 februari 1939 een gelukkig man zijn geweest.
Hij weet dan nog niet dat de oorlog roet in het eten gaat gooien en dat de Bredanaars tot
1947 moeten wachten op een nieuwe optocht.
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