
1.   In 1974 doen De Juinen bij de groepen mee aan de optocht in Breda met Mis(s) Bredao. (archief CV De Juinen)
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 CV De Juinen,  
ruim zestig jaar carnaval anders

door
Toon Oomen

| Inleiding

In 1947 arriveerde de eerste naoorlogse prins carnaval op het oude station van Breda. Per 
koets werd hij naar de Markt gereden. Carnaval mocht weer een beetje. Gemaskerd of 
verkleed over straat lopen was er nog niet bij. Maar het door de vereniging Bonus Eventus 
voor de Tweede Wereldoorlog op de kaart gezette Bredase Carnaval, met feesten in schouw-
burg Concordia, was terug!

Ook in de dorpen om Breda heen, zoals het toen reeds geannexeerde Ginneken, werden 
carnavalsverenigingen opgericht. In 1950, bij de eerste drooglegging van de pomp op de 
Ginnekenmarkt, ging het al meteen mis. Breda dacht ook met carnaval hier de orde te 
kunnen bepalen. Dat werd echter niet geaccepteerd. De Bredase prins werd dan ook op 
weliswaar carnavaleske doch niet mis te verstane bewoordingen toegesproken door de in 
het Ginneken woonachtige schrijver en toneelspeler Henri t’ Sas. Ginneken bleef zijn 
eigen carnaval vieren met een eigen baron.

In Breda trad, na drie naoorlogse prinsen die de naam prins Maskerade droegen, onder 
wie Frans Latour, in 1956 Bert Touw aan als prins Bert. Thuur Piek was toen al twee jaar 
‘pliesie’ om met carnaval de orde te handhaven. ‘De Blaospoepers’ vormden de hofkapel. 
Als je die zesmans formatie hoorde spelen leek het wel een orkest van twaalf man.

Dat was het tijdsbeeld toen een groepje scholieren van het Onze Lieve Vrouwelyceum 
bij elkaar kwam op de Haagdijk boven de drogisterij Van de Leur om te kaarten. Rikken 
vanzelfsprekend, er waren nauwelijks uitgaansmogelijkheden voor deze lyceïsten. Ze 
noemden zich ‘de Petgozers’. Tot die groep behoorden Henny Engbersen, Loek van Poppel, 
Martin van Sambeek, Pieter van Mierlo, Brent Houben, Piet van Meel en Willem van de 
Leur. Moeder Van de Leur kwam uit Venlo en was uitgebreid op de hoogte van het carnaval 
vieren. Carnaval werd toen nog niet echt gevierd. Het jubileumboek van De Juinen uit 
1979 beschreef hoe het er toen aan toeging.

’s Maandags tijdens de optocht werden er zelfs extra lessen gegeven. Toch ving je een 
glimp van het carnavalsgewoel op. Prins Latour, waardig geschaard tussen twee hofda-
mes, reed rond in een calèche. Dansschool de Kruif organiseerde wel een bal-masqué. 
Iedereen vond het wáárdeloos, iedereen was er. In ’54-’55 kwam ineens de doorbraak. 
Hoezo wist niemand, geen kiel te zien overigens. Maar ’s maandags en dinsdags hoste het 
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halve lyceum, arm in arm, potje met vet, door de stad en Valkenberg, ’s middags dan, en 
wie in Het Zuid doordrong was praktisch een held. Carnaval werd namelijk vooral in 
privé zaaltjes gevierd. Katholiek leven was podium geworden en in Concordia was het te 
doen. Daar maakten de Petgozers, een mannetje of 15, verkleed als Arabieren met een 
heuse kameel, de blits. Carnaval bestond sinds toen.1

| Op 26 april 1958 werd CV De Juinen opgericht

De naam werd bedacht door Willem Koelemij, naar eigen zeggen geïnspireerd op het 
nummer Les Oignons van Sidney Bechet.2 Het lied werd een vast nummer op het repertoire 
van De Opjuiners, het orkest dat een jaar later door CV De Juinen werd geformeerd.

Bij de oprichting stond een 
sterke discipline voor ogen met 
statuten en financiële boetes 
voor wie de regels niet naleefde. 
Al snel bleken De Juinen een 
groep carnavalsindividualisten 
die in hun optredens en outfits 
dit duidelijk lieten merken. Ze 
waren moeilijk aan regels te 
binden. Maar er was wel een 
magisch bindmiddel dat deze 
individualisten in het hart droe-
gen. Een verbondenheid in het 
‘Juineske’, wat dat ook precies 
moge zijn. Begrippen als vrucht-
baar eigenzinnig, vernieuwing, 
relativering, ironie, satire, kwali-
teitsverhoging, maar ook histo-
risch besef spelen hierbij een 
rol.3 Eigenlijk niet uit te leggen, 
maar iedere Juin voelt wat hier-
mee bedoeld wordt. Ook het 

eergevoel om tot deze groep te behoren. Misschien dat deze chemie ervoor gezorgd heeft 
dat CV De Juinen na 63 jaar nog steeds bestaat. Ook ondanks het grote aantal leden dat 
intussen het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld heeft.

Al in het begin was duidelijk dat CV De Juinen geen doorsnee carnavalsvereniging 
wilde zijn. Zelfs vrouwen konden lid worden want er werd al druk ‘verkeerd’. Ook werd er 
een eigen huisstijl ontwikkeld.

In het oprichtingsstatuut stond als doelstelling: ‘De Juinen pogen een verzameling van 
carnavalsgekken te zijn die een daadwerkelijke en positieve carnavalsviering beogen.’4 De zin 
der zinloosheid diende serieus genomen te worden. Vooral het culturele en artistieke niveau 
wilde men op een hoger plan brengen. Oog voor traditie, maar oubolligheid moest vermeden 
worden. Het moest vooral anders. Dat kreeg gestalte in de deelname aan de optocht, de 
muziek, de feesten en de outfits. Zo introduceerden De Juinen de lange veekoperskielen met 

2.  Embleem van De Juinen gedrukt op textiel. (Kielegats Carnaval Museum)
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rugembleem dat door middel van een linoleumsnede werd aangebracht. In de alledaagse 
carnavalspraktijk werd het officieel voorgeschreven juinentenue vaak onherkenbaar verbor-
gen achter een fantasierijk dweilkostuum.

| Deelname aan optochten

De Juinen vervulden in vele opzichten een voorbeeldrol. Verschillende leden, zoals Henny 
Engbersen, Wil van Sambeek, Henk Hendriks en Mart Mous, gingen een opleiding volgen 
aan de academie Sint Joost en de kunstacademie in Tilburg. Dit droeg bij aan de kunstzinni-
ge inbreng binnen De Juinen en werd zichtbaar tijdens de deelname aan de optocht. Om geld 
in het laatje te brengen, belangrijk voor het deelnemen aan optochten, werd het fenomeen 
donateurs in het leven geroepen, De Zilver Juin. Meteen het eerste carnavalsjaar 1959 namen 
De Juinen deel aan de grote optocht in de categorie ‘groepen’. Kennelijk moest de jury nog 
even wennen, want De Juinen moesten genoegen nemen met de zesde prijs. Het jaar daarna 
kwam de jury kennelijk op stoom want De Juinen wonnen de tweede prijs en de culturele 
prijs in de categorie ‘groepen’ met als titel ‘Ut circus van Breda, artiesten verlaote de piste’.

Bij alle deelname aan optochten werden op carnavaleske wijze situaties en ‘misstanden’ 
in Breda aan de kaak gesteld. Daarna volgden in de periode 1959 tot en met 1983 negen 
eerste prijzen, vijf tweede en twee derde prijzen. Tienmaal werd de culturele prijs 
veroverd. Die werd binnen De Juinen nog het meest gewaardeerd. Afwisselend werd deel-
genomen in de categorie ‘grote groepen’ en in de categorie ‘wagens’.

Bij deelname met een wagen liep er steeds een grote groep omheen, waarbij diverse 
figuren zorgden voor de nodige interactie met het publiek. Juist dat maakte het kijken 
naar een carnavalsoptocht de moeite waard.

Een van de meest imposante wagens was die in 1969 getiteld ‘Sint Gielen, een zoalig 
stripfiguur’. Een parodie op het functioneren van de toenmalige wethouder Gielen. De 
wagen had de indrukwekkende hoogte van 12 meter, wat voor amateurbouwers als De 
Juinen wel als een huzarenklus kan worden beschouwd en voor het publiek niet zonder 
risico was. Op de vrijdagavond voor carnaval kwam de oplegger van Stoof waarop de 
onderdelen nog gemonteerd moesten worden. Omdat De Juinen op vrijdagavond altijd 
hun legendarische feest hielden in café De Bieberg, werd zaterdagochtend in brakke 
toestand begonnen met de opbouw. Het was een godswonder dat het ’s maandags voordat 
de optocht begon klaar was en overeind bleef. Altijd spannend, vooral bij de eerste bocht. 
Bij het overeind hijsen van een groot onderdeel vanuit een raam op de tweede verdieping 
brak er een touw waarbij er bijna doden vielen. De veiligheidsnormen zijn daarna dras-
tisch aangescherpt. De wagen was door zijn vormgeving totaal afwijkend van die van alle 
andere deelnemers. Grote platte panelen tot 12 meter hoog waren beschilderd in de stijl 
van striptekeningen. Ze waren bijzonder van kleur en belettering en waren gemonteerd 
op een constructie van steigermateriaal wat een totaal ander ruimtelijk beeld opleverde 
dan men in carnavalsoptochten gewend was. Het zette een nieuwe trend. De wagen was 
zoals gebruikelijk bij De Juinen omgeven door een grote, prachtig uitgedoste groep. Het 
Juinenorkest De Opjuiners zat ergens boven in de wagen te spelen. Als ik de foto’s bekijk 
begint mijn gevoel van hoogtevrees bij het zien daarvan al op te spelen. Het leverde de 
tweede en de culturele prijs op.
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De meest indrukwekkende optochtdeelname was die van 1975. De Juinen wilden de 
aandacht vestigen op de grootschalige slooppartijen die het aanzien van de stad in hoog 
tempo veranderden. Waarvan overigens nu de littekens nog steeds zichtbaar zijn. Het droeg 
de veelzeggende titel ‘Het Smoel van Breda onder de hamer’.

Het bleek een absoluut hoogtepunt in het kunnen van De Juinen en vertelt ook het 
meest over wat De Juinen op artistiek vlak beoogden. De wagen bestond uit hoog opgesta-
peld oud meubilair zoals stoelen, kasten, een bankstel, uit fietsen en allerhande gevonden 
voorwerpen die allemaal wit geschilderd waren en met elkaar werden verbonden door 
draperieën van juten zakken en doeken die in kalk gedrenkt waren. Het leverde een fasci-
nerende, geheel witte, sculptuur op. Geïnspireerd op de dada-kunst van Marcel Duchamp, 
Kurt Switters en Robert Rauschenberg, die alledaagse voorwerpen, door ze in een andere 
context te plaatsen, tot kunstvoorwerpen verhieven. De wagen werd omgeven door een 
grote, prachtig uitgedoste groep in wit, zwart en zilver met rode accenten. Alles tot in 
detail perfect afgewerkt wat in contrast leek te staan met de ogenschijnlijke chaos die de 
wagen suggereerde. Het gaf een imponerend totaalbeeld.

In een artikel in BN/De Stem bij gelegenheid van de presentatie van het boek 50 jaar 
(Bredase) carnaval anders, noemde Leo Nierse De Juinen ‘provo’s van ’t Kielegatse carna-
val’.5 Een rake typering die wellicht in deze optochtdeelname het meest gestalte kreeg.

De jury zat er wel mee in de maag. Dit was zo totaal afwijkend van de andere wagens, 
maar zo uniek dat het dubbel en dwars de eerste prijs verdiende. Maar hoe konden ze dit 
verantwoorden tegenover de andere wagenbouwers die soms een heel jaar aan hun tradi-
tioneel ogende wagens hadden gebouwd? In de categorie ‘grote groepen’ zouden De Juinen 

3.   CV De Juinen wagen bij de optocht van 1969 waarbij wethouder van cultuur mr. Gielen op de hak wordt genomen onder 
het motto: ‘Sint Gielen, een zoalig stripfiguur’. (archief CV De Juinen)
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met voorsprong de eerste prijs gewonnen 
hebben, maar omdat ze ingeschreven hadden 
bij de categorie ‘wagens’, het prijzengeld lag 
daar hoger, kregen ze de tweede prijs plus 
bijna vanzelfsprekend de culturele prijs.

In het jubileumboek ter gelegenheid van 
het 45-jarig bestaan van De Juinen waarin 
individuele leden schreven wat voor hem of 
haar persoonlijk specifiek ‘des Juins’ was, 
schreef Hanneke Verdeijen

Ik ben voor De Juinen gewonnen door het werken aan de optocht. De creativiteit, de 
saamhorigheid, de heibel, de hectiek, de tomeloze inzet, het geneuk over details, het 
relativeren van het grote geheel, het lachen, de vermoeidheid, de ‘helpers’ die geen poot 
uitstaken maar door hun aanwezigheid alleen al de boel aan de gang hielden en ook 
gebruikt werden als bliksemafleiders voor de in de laatste dagen optredende frustraties. 
Ik had er de reis uit Noordwijkerhout en zelfs de terugreis met een lichtelijk beschonken, 
slapende echtgenoot graag voor over!
De grote uitschieter was voor mij ‘Het Smoel van Breda onder de Hamer’. Hoe je met 
kippengaas, oude lakens en vitrage, het veelgebruikte en geprezen karton, zilverpapier 

4a-b.  De witte wagen met begeleidende dames van 
CV De Juinen bij de optocht van 1975, waarbij ze 
ageren tegen de sloop van huizen rond het oude 
centrum. Motto is: ‘Het smoel van Breda onder de 
hamer’. (archief CV De Juinen)
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en crêpe, enkele liters verf, panlatten en een nietmachine, een stoet kon wegzetten die nu 
nog steeds hoge ogen zou gooien.6

De laatste optochtdeelname was in 1996. Het jaar daarna stonden De Juinen opgesteld bij 
Het Hijgend Hert met een groep, klaar om te vertrekken naar de Middellaan waarvandaan 
de optocht altijd startte. ‘Opera Maffioso’ was de deelname titel. Op het moment van vertrek 
sneeuwde het zo hard dat we de overkant van de straat niet meer konden zien. Dat werd zelfs 
een doorgewinterde Juin te machtig. We hebben ons omgedraaid en zijn het Hijgend Hert 
weer binnengegaan. Het is daar nog een hele gezellige middag geworden.

Het was meteen een mooi moment om een punt te zetten achter verdere deelname aan 
optochten. Veertig jaar meedoen ging niet in de koude carnavalskleren zitten. De Juinen 
hadden ook nooit aan verjonging gedaan, zodat alles op de ‘oude’ garde neerkwam, voor wie 
carnaval niet altijd meer het hoofddoel in het leven was. Van het belangrijke ontwerpers- 
trio Henk Hendriks, Henny Engbersen en Mart Mous was Henk al een tijdje ernstig ziek en 
verwisselde in 1997 het tijdelijke voor het eeuwige. Een artistieke aderlating. We hadden 
het gevoel dat we niet meer de kwaliteit konden leveren die men van ons gewend was. Dan 
is het stokje overdragen een betere optie.

| De muziek van De Opjuiners

Een jaar na de oprichting van De Juinen werd er een eigen kapel opgericht met de toepasse-
lijke naam ‘De Opjuiners’. Daarvoor was de ballotage evenals voor De Juinen overigens hoog. 
Lees het fragment van Joep Petit in het boek 20 jaar as unne Juin:

Het moet zoiets van 1959 geweest zijn. Toontje van Mierlo van de steenbakkende 
bankier van de Ginnekenweg, had een zesdehands schuiftrombone, die met veel kracht 
in beweging te brengen was. Voor vier tientjes werd ik de zevende hand. Ik had dus een 
trombone en De Juinen moesten een eigen muziekske hebben. Mijn eerste jaar als 
Opjuiner was zeer gedenkwaardig. In die koude schuur was het elke avond repetitie. 
Voor mij dan. Mijn privéleraar was Ger van Pelt. Hij wist namelijk ook de weg op een 
cornet en een schuiftrombone had voor hem geen geheimen zei hij. Wekenlang niets 
anders dan het refrein van Ik ben zo blij. Het couplet was te moeilijk voor me. Ik kon er 
geen touw aan vastknopen, tot Martin me uit de droom hielp en me toevertrouwde dat 
ik een tweede partijke aan het leren was. O zo. Ondanks mijn zus die steeds spinnijdig 
werd als docent Ger me weer stijfvloekte, bereikte ik m’n doel: toelating om als 
Opjuiner mee te mogen lopen in de echte grote Bredase optocht. Voorwaarde was even-
wel, dat ik uitsluitend en alleen het refrein van Ik ben zo blij zou meedoen en verder 
maar moest doen alsof. Ik was gelukkig. In bijna drie uur optocht deed ik viermaal m’n 
best. Het werd een heerlijke nacht.
Met alleen maar een paar oren aan m’n kop en in het geheel niet gehinderd door enige 
muziek- en instrumentkennis toeterde ik een jaar later iedereen kwijt. In volume welte-
verstaan. Daar is nooit verandering in gekomen. De meeste Juinen zeiden dan dat ik het 
steeds beter ging doen. De echte musici zwegen wijselijk, waarvoor dank.7
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Vanaf het begin vormden De Opjuiners een orkest dat tot de verbeelding sprak. Het inspi-
reerde anderen om ook carnavalsorkesten op te richten en vanaf dat moment groeide het 
aantal kapellen als kool. CV De Oele die zelf geen kapel had, nam het initiatief om jaarlijks 
het Oelenconcours te organiseren. Het was ook een stimulans om aan het muzikale niveau 
te werken. De Opjuiners wonnen er vooral in de beginjaren van het concours vele malen de 
eerste prijs. De gewonnen bekers verdwenen in de grote trom van Loek die als ‘prijzenkast’ 
dienstdeed en tot de rand gevuld raakte. Om bij een van de optredens in de Graanbeurs de 
aandacht van de jury wat af te leiden van de muzikale prestaties, kreeg Charles Geerts de 
opdracht om tijdens een nummer de piano te slopen. Er brak even paniek uit toen men 
dacht dat het de piano van de Graanbeurs zelf was. Maar het was wel het begin van de stunt-
prijs die ieder orkest voortaan moest opvoeren.

Ieder orkest kreeg van De Oele ook een puzzelstuk toegezonden waarmee iets gedaan 
moest worden en dat dan in een grote puzzel paste. Het was des Juins om daar natuurlijk 
net iets anders mee te doen dan de bedoeling was. Het puzzelstuk bijvoorbeeld namaken, 
maar dan net een paar millimeter groter zodat het tot ongeloof van het Oele-lid niet in de 
puzzel paste, of bijvoorbeeld het puzzelstuk omzetten in een zakje zaagsel. Het derde 
lustrum van De Juinen nadert. Het niveau van De Opjuiners is intussen tot een dermate 
grote hoogte gestegen dat een plaat niet langer uit kan blijven. Op 14 en 15 oktober 1972 
nemen De Opjuiners hun intrek in hotel Brauwers aan de Ginnekenmarkt om van daaruit 
naar de studio te gaan voor de opname van hun eerste en naar later zou blijken, enige 
plaat. Twee volle dagen worden er voor uitgetrokken en ook de nacht wordt ten volle 
benut. Niet met opname maar meer met inname. Een EP met vier potpourri’s was het 
resultaat. Een van de potpourri’s, De Smikkelsnikkel, is nog op YouTube te beluisteren.8

5.   Het orkest van CV De Juinen, De Opjuiners, laat zich vervoeren in een laadschop tijdens carnaval 1963.  
(archief CV De Juinen)
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We schrijven 1995. De Opjuiners zijn op sterven na dood. Er wordt alleen nog verzameld 
maar nauwelijks gespeeld. Carnavalsnummers als Ouwe taaie, De keukendeur en Hoor de 
muzikantjes hadden voor het orkest geen geheimen meer. Ze komen zogezegd de keel uit. De 
sleur slaat toe. Dit is niet meer des Juins, wel repeteren maar met carnaval op wintersport. 

6.   De Opjuiners bouwen in 2009 een ‘muziekmachine’ in de stadsgalerij aan de Oude Vest. De inspiratie komt van het 
Zwei-Mann-Orchester uit 1973 van Mauricio Kagel en de uitvoering uit 1997 van het Hundert-und-Zwei Mann Orchester. 
Het is een parodie met twee clowneske dirigenten en waarin naast gebruikelijke instrumenten ook bladblazers, 
stofzuigers, boor- en naaimachines worden gebruikt. (archief CV De Juinen)

7a-b.  Carnavalsblad De Kontklopper uit 1971  
met illustraties door Juinenlid Henk Hendriks.  
(archief CV De Juinen)
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Het wordt de dood in de pot. Ook de trouwe aanhang begint het voor gezien te houden. Er 
moet wat gebeuren anders ligt de boel definitief op zijn kont. Het roer moet om! Mart Mous 
en Toon Oomen bedenken een nieuwe formule. Zij inventariseren wie er met carnaval vijf 
dagen onvoorwaardelijk aanwezig zijn. Zij bekijken wat voor muziek er met dat clubje kan 
worden gemaakt. De klankkleur wordt uitgebreid met een accordeon en er wordt aan een 
volledig nieuw repertoire gebouwd. Het eerste jaar, 1995, stond in het teken van de muziek 
uit films van Fellini, aangevuld met oude Italiaanse volksmuziek. Het publiek werd over-
rompeld door de nieuwe klanken van de zevenmans formatie. Langzamerhand meldden 
zich muzikanten die weer mee wilden doen. De Opjuiners herrezen als een feniks uit zijn 
as. De vernieuwing en verbreding van het repertoire zette zich door met chansons, opera, 
marsen, filmmuziek en zang. Een hoogtepunt uit die periode is de Marksuite op zaterdag 
9 juni 2001. Een tocht van zo’n man of zestig per fiets langs de Mark, begeleid door twee 
vrachtwagens met attributen, variërend van tafels, zestig stoelen, piano, orgel, muziek- 
instrumenten, rubberboten tot ovens aan toe. Op diverse plekken langs de Mark werden acts 
opgevoerd, muziek ten gehore gebracht en natuurlijk gegeten en gedronken.

| Expositie in De Beyerd en andere activiteiten

De Juinen traden natuurlijk naar buiten met de deelname aan optochten, het Oelenconcours 
en vele andere momenten. Zo verzorgden De Juinen in 1971, 1972 en 1973 De Kontklopper, 
en de Bredase carnavalskrant de Pappesiester, met prachtige illustraties van Henk Hendriks.

Maar ook met de lustrumvieringen traden De Juinen naar buiten. Zoals bij het vijfen-
twintigjarig bestaan toen een alternatief stratenplan aan de stad werd aangeboden.

Het meest spectaculair in het bestaan van De Juinen was wel in 1978 de expositie 
Carnaval d’Art in cultureel centrum De Beyerd ter gelegenheid van het twintigjarig 
bestaan. Een hoogtepunt in de geschiedenis van De Juinen. Voor deze expositie hadden De 
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Juinen carnaval gerelateerde objecten vervaardigd die sterk geïnspireerd waren op de dada 
kunstrichting van Marcel Duchamp en Kurt Schwitters en de neo-dadaïstische kunst- 
stroming Fluxus van George Macinnas en Joseph Beuys. Een expositie die de pet van de 
gemiddelde carnavalsvierder echter te boven ging, maar het was des Juins om in alles 
slechts zichzelf als maatstaf te nemen. Al vanaf het eerste lustrum in 1963 hadden De 
Juinen een speciale relatie met cultureel centrum De Beyerd en met name met de toen- 
malige directeur Theo van Velzen. Bij dat lustrum hebben De Juinen een door Van Velzen 
onthulde natuurstenen plaat aangeboden met inscriptie die gedurende velen jaren de 
binnenplaats van De Beyerd gesierd heeft.

In 2003 volgde een tweede Carnaval d’Art 
in De Beyerd. Voor deze tentoonstelling 
was aan alle leden gevraagd om een object 
te selecteren of te vervaardigen dat voor 
hem/haar symbolisch was voor de herinne-
ring aan De Juinen. Een soort souvenir. Er 
kwamen prachtige objecten tevoorschijn 
waaruit bleek dat de artistieke inslag bij 
De Juinen niet slechts aan een enkeling 
was voorbehouden. Harry Pinxteren maak-
te een object en gaf daarbij de volgende 
toelichting:

Het spontaan, uit volle borst en meer-
stemmig aanheffen van kerkelijke 
liederen tijdens feestelijke juinen- 
bijeenkomsten, maakte steeds een 
bijzondere indruk op mij. Respect en 
relativering. Een beleving, geworteld in 
het rijke Roomse leven. Het geeft een 
extra dimensie aan het Vastenavond-
gevoel. Dit is voor mij des Juins.9

Han Verdeijen had zijn, met een elastiek samengebonden, stapeltje briefjes met akkoorden-
schema’s dat de sporen van vijfendertig jaar tuba spelen bij De Opjuiners duidelijk liet zien, 
tot een dada-achtig kunstobject verheven. Hij schreef hierbij:

Voor mij belichaamt het Juinisme de ‘warme deken van het Bourgondische’. Vanuit 
Noordwijkerhout leerde ik het indringend kennen. De Opjuiners in ons huis daar in 1972 
ter gelegenheid van ons 11-jarig huwelijk, droegen zeer bij tot het imperatief musiceren. 
Eerst door met een rinkelboom mee te stampen, later trompetles. Lopend in de optocht 
en ook al voordien, werd duidelijk dat melodie blazen voor dit talentloze manneke geen 
optie was. Zelfs een jazzcursus in Breda bracht me niet verder dan akkoordenleer. Op tuba 
zou dat misschien wel kunnen. Die akkoorden werden dus op allerlei geplastificeerde 
blaadjes meegezeuld. In alle zakken van het kieltje zaten ze, soms pas gevonden als het 

8.   In 1978 is er een expositie van De Juinen in cultureel 
centrum De Beyerd. In het midden het carnavalskostuum 
van Toon Oomen. Op het vogelkooitje hangend voor de buik 
ligt zijn theezeefjesbrilletje. (archief CV De Juinen)
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nummer al ver gevorderd was. Als parafernalia van een gemankeerd muzikant die er zo 
graag bij wil horen, zal ik ze blijvend koesteren.10

Naast de nodige foto’s en parafernalia uit de rijke Juinengeschiedenis werden deze individu-
ele souvenirs op deze Carnaval d’Art expositie getoond.

De Opjuiners laten nog steeds op hun jaarlijks concert twee weken voor carnaval van 
zich horen. De concerten vormen een soort muzikale collage waarbij de inspiratie gevon-
den wordt in de filmmuziek van Fellini, Franse chansons, opera, Italiaanse volksmuziek, 
marsen, oude carnavalsmuziek. Naast het instrumentale werk traden ook zangers en 
zangeressen aan en zelfs het optreden van een zelf vervaardigde muziekrobot is weleens 
onderdeel van een concert geweest.

Jarenlang zijn De Opjuiners met aanhang nog op zaterdagmiddag met carnaval de stad 
ingetrokken om op straat concertjes te geven, compleet met klapstoelen voor muzikanten 
en publiek, geluidsinstallatie voor de zang en decorstukken om het af te maken. Vervoerd 
door de paardentram van Joosen deden we dan verschillende plekken aan waar we niet 
weggetetterd werden door de mechanische sfeerbedervende muziek. De laatste jaren is de 
vitaliteit van een aantal leden afgenomen waardoor het sjouwen en gedoe parten ging 
spelen. Vandaar dat de ‘vitale’ muzikanten die er nog vijf dagen tegenaan kunnen, met 
carnaval een combinatie vormen met de wat ‘jongere’ kapel de Bokken, die ondertussen 
ook door de tand des tijds te lijden heeft gehad.

| Foto’s, films en boeken

Zestig jaar Juinen beschrijven is alsof je naar een fantastisch, bijna surrealistisch aandoend 
feest bent geweest en daarna aan iemand uit moet leggen hoe het was. Je voelt constant de 
onmacht om de unieke sfeer van het feest met woorden te duiden en je voelt dat iemand 
die er niet bij is geweest, zich er ondanks jouw woorden geen voorstelling van kan maken. 
Beelden kunnen hierbij natuurlijk behulpzaam zijn.

In de begin jaren was Shigeru Watano de hoffotograaf van De Juinen. Shigeru genoot 
in Breda bekendheid als de ontwerper van het BCV-embleem. Later maakte de fotograaf 
van De Stem, Piet Meijsen veel foto’s die hij in de eerste vergadering na carnaval officieel 
kwam aanbieden waarna hij uit dankbaarheid een of andere Juinenonderscheiding 
ontving. Ook maakte Jan van Genk diverse films, waarin het bouwen voor de optochten, 
de voorbereidingen en de deelname aan de optochten zelf werden vastgelegd. Al het over-
gebleven materiaal zoals foto’s, films, boeken, cd’s, convocaten en uitnodigingen bevindt 
zich in het ‘Juinenarchief’ dat zich bij een van de leden thuis bevindt.

De historie van De Juinen werd ook vastgelegd in een vijftal boeken. Het eerste boek 
kwam uit in 1979 ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan. Het laatste in 2008 getiteld 
As unne Juin, 50 jaar (Bredase) carnaval anders.11 Dit artikel is gebaseerd op deze boeken en 
de eigen herinneringen.
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| Zelfreflectie

Terugkijkend waren De Juinen vooral in de eerste helft van hun bestaan trendsettend, onder-
scheidend en vooral bij de optochten een factor om rekening mee te houden. In de latere 
fase van hun bestaan hadden De Juinen niet zo zeer meer de behoefte om de fantastische 
dingen die gebeurden, naar buiten uit te dragen. Buitenstaanders die op de golflengte van De 
Juinen zaten werden soms wel voor evenementen uitgenodigd en verbaasden zich er vaak 
over dat De Juinen daar niet meer mee naar buiten traden. Ze vonden het vaak te mooi voor 
zo’n beperkt gezelschap.

Zelfreflectie is een item dat bij De Juinen regelmatig geagendeerd stond. Gewoon maar 
doorgaan moest nooit een vanzelfsprekendheid zijn. Maar steeds was er de behoefte om 
met elkaar in het ‘Juineske’ verbonden te blijven. Om mogelijke sleur te doorbreken 
werden wel nieuwe paden verkend. Het laatste moment van reflectie vond eind 2019 
plaats. Wel gepast na ruim zestig jaar bestaan en een gemiddelde leeftijd van vijfenzeven-
tig jaar. Maar ook toen werd er door De Juinen en Opjuiners unaniem besloten er voorlo-
pig nog voor te gaan!

As unne Juin, op naar het vijfenzestigjarig jubileum!

9.   Leden van De Juinen in 1963 tijdens de viering van het eerste lustrum. Linksonder met baard Henny Engbersen: 
medeoprichter, muzikant en inspirator. (archief CV De Juinen)
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| Nawoord

In bovenstaande schets wordt een beeld gegeven van de carnavalsvereniging De Juinen. Een 
van de oudste carnavalsverenigingen van Breda en een van de eerste die, toen het naoor-
logse carnaval weer begon te ontluiken, een voorbeeld vormde voor jongeren om zich te 
verenigen in carnavalsclubs, al dan niet met orkest. Zij waren de eerste van een nieuwe 
generatie carnavalsverenigingen die de oubolligheid van hun ‘vooroorlogse opvoeders’ van 
zich afschudden. Het gaf een boost in de verdere uitbouw van het Bredase carnaval.

In bovenstaand artikel is aangegeven wat de betekenis van De Juinen voor het Bredase 
carnaval was en wat het voor de leden persoonlijk betekende om lid te zijn van deze illus-
tere club. Voor veel leden heeft CV De Juinen bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikke-
ling. Met name op het gebied van kunst, cultuur, out of the box denken, eigenzinnigheid en 
kansen zien in plaats van obstakels. Voor mij, auteur van dit verhaal, zijn dat waardevolle 
aspecten gebleken in mijn loopbaan en levenswandel. Zelf ben ik na het tweede lustrum 
lid geworden van De Juinen. Dat was geen vanzelfsprekendheid, want de ballotage was 
toen nog zwaar. Maar na 53 jaar lidmaatschap heb ik nog steeds het gevoel dat ik de helft 
gemist heb, want die beginjaren waarin de trend gezet werd en waarover nog met veel 
passie gesproken wordt, waren legendarisch.
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