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Inleiding 

 
Het idee voor deze KEIK is er gekomen toen het stadsarchief in 2009 een aantal zeer leuke 
ontwerptekeningen van carnavalswagens kreeg van de erfgenamen van Ernest Roosen. 
Roosen was voorzitter geweest van ‘Vriendenkring de Reuzen-Kempische wijk’ en een van 
de bezielers van de wederopstanding van het Hasselts carnaval.  De tekeningen dateren uit 
de jaren 1950. Daarnaast was er een album met heel wat mooi fotomateriaal, maar ook 
teksten en liedjes. Deze aanwinst prikkelde de nieuwsgierigheid: hoe zou dat concreet in 
zijn werk zijn gegaan, carnaval in Hasselt in de jaren 1950? We hebben deze tekeningen en 
het album als uitgangspunt gebruikt en aangevuld met informatie uit de carnavalsdossiers 
van de stad en fotoalbums die al in het bezit van het stadsarchief waren. Het onderzoek 
beslaat de periode 1939-1955. Maar we beginnen bij het begin: wat is dat eigenlijk, carna-
val?  
 

1. Algemeen: Wat is carnaval? 
1
 

 

Herkomst van de naam carnaval 
 
Het is niet helemaal duidelijk waar de term carnaval van afstamt. Er zijn verschillende mo-
gelijkheden. Zo zou het kunnen afkomstig zijn van het (kerk)latijn carne levare (verwijderen 
van het vlees, afscheid van het vlees). Carnevale komt meer dan waarschijnlijk van deze 
term. Of dat ook het geval is voor het Germaanse woord carnaval is niet duidelijk. Als reden 
kan aangehaald worden dat de meeste mensen zich in die tijd sowieso geen vlees konden 
veroorloven. Dan zou zich onthouden van vlees in de vasten weinig impact hebben gehad 
op de bevolking. Een tweede mogelijkheid is dat het woord is afgeleid van het Latijnse car-
rus navalis. Dat is een schip op wielen/op een wagen die werd gebruikt in allerlei optochten 
in zowel de Romeinse als Babylonische geschiedenis. Deze wagen vervoerde dan een god-
heid die zich op deze wijze verplaatste ter bevordering van de vruchtbaarheid. De term car-
naval zoals wij hem kennen komt voor het eerst voor in een Nederlandse tekst uit de twee-
de helft van de 17de eeuw. Carnaval verving geleidelijk aan op de meeste plaatsen het 
woord Vastenavond, dat al vanaf de 13de eeuw voorkwam in geschreven bronnen. Overi-
gens zou Vastenavond op zijn beurt en onder invloed van de kerk Vastelavond hebben ver-
vangen. Dit woord zou afkomstig zijn van vazel of fazel, wat onzin uitkramen betekent. Een 
andere betekenis van datzelfde woord zou echter vrijen zijn, waarna de kerk druk uitoefen-
de om Vastelavond in Vastenavond te veranderen. Zoals al aangehaald, blijft er echter twij-
fel bestaan over de precieze afkomst van het woord. 
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De geschiedenis van carnaval 
 
Er zijn verschillende mogelijke theses over het ontstaan van carnaval. Een eerste mogelijk-
heid is dat carnaval een christelijke oorsprong heeft. Zo zou er een verband zijn tussen de 
vasten en carnaval. Carnaval zou dan een laatste uitspatting zijn voor de zware tijd van ont-
bering en onthouding die de vasten was. Een andere mogelijke verklaring voor de christelij-
ke afkomst is dat carnaval een volkse vertolking is van het mysteriespel. Het zou dan gaan 
om een ritueel waarbij Christus is gestorven omdat zijn plaatsvervanger Barabas niet als 
plaatsvervanger werd aanvaard.  
 
Carnaval en vasten staan op 
gespannen voet met elkaar, 
omdat het tegengestelden 
zijn. Het gevecht tussen car-
naval en de vasten is een 
gegeven dat bv. in Bologna 
ook werkelijk werd verbeeld 
door carnaval op een vet 
paard te laten duelleren met 
de vasten op een mager 
paard. Mogelijk vond Pieter 
Brueghel de Oude in dergelij-
ke duels de inspiratie voor 
zijn doek ‘Het gevecht van 
Carnaval en de vasten’. 
Daarop is Heer carnaval te 
zien, zittend op een ton die 
wordt voortgetrokken door 
gemaskerde figuren. Alles aan zijn verschijning ademt overdaad en feestvreugde uit. Zo is 
Heer carnaval een mollig figuur, met een pastei op zijn hoofd en een braadspit in zijn hand 
met daaraan worsten (het geliefkoosd eten op Vastenavond) en een speenvarken. Naast 
hem op de grond liggen gebroken eierschalen, afgekloven botjes en speelkaarten. Tegen-
over hem zit het absolute tegengestelde: een vrouw, graatmager, met een bijenkorf op haar 
hoofd. Voor haar geen bierton als zitplaats, maar een hoge stoel, met de allures van een 
bidstoel. Ook zij heeft iets in haar hand: geen braadspit, maar een broodschep. Geen vet en 
overvloedig eten, maar twee vissen. Daarnaast heeft ze ook een bosje twijgen in haar hand, 
dat dient om aan zelfkastijding te doen. Rond haar geen gemaskerde figuren, maar kinde-
ren die ratels vasthouden en zo de vasten aankondigen. Ze staan tegenover elkaar als te-
genstanders in een middeleeuws duel. Boete tegenover feesten.  
 
De christelijke invalshoek is slechts één mogelijke verklaring. Een andere verklaring is dat 
carnaval een heidense oorsprong heeft en dat de kerk het in haar eigen cultus heeft geïnte-
greerd, omdat ze er niet in slaagde het feest uit te roeien. Als men uitgaat van een heidense 
oorsprong, zijn er drie aspecten die een grote rol spelen in dat verhaal. Ten eerste was er 
de vruchtbaarheidscultus en de nieuwe geboorte van mens en natuur. Men vierde het einde 
van de winter en het begin van de lente. Er waren verschillende manieren om dat uit te 
beelden. Soms werd (koning) winter verjaagd. Dit werd dan uitgebeeld door een gevecht 
tussen de twee jaargetijden, allebei vertegenwoordigd door een gemaskerde groep. Op 
sommige plaatsen wordt, ook nu nog, de winter verbrand in de vorm van een stropop. Het 
kon ook vredelievender in beeld worden gebracht. Men maakte de aarde wakker uit haar 
winterslaap, door te dansen en belletjes te gebruiken en zo de winter te verjagen. Dit is nog 
altijd een onderdeel van het carnaval van Binche.  
Een tweede aspect dat een rol speelde was de dodenverering. Door zich te maskeren, zich 
te vermommen of het gelaat zwart te maken, probeerde men in contact te komen met het 
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geestenrijk. Dit ritueel was ook een initiatierite voor de mensen die er voor het eerst aan 
deelnamen. Ze verdienden hun plaats in de maatschappij door als boodschapper naar het 
hiernamaals te fungeren.  
Het derde aspect is de ‘omgekeerde wereld’. Dit is iets wat ook in de hedendaagse versie 
van carnaval nog een rol speelt. Het betekent dat geslacht, rang, stand en ras voor een kor-
te periode worden omgedraaid. Dat fenomeen vindt zijn oorsprong in een oud volksgeloof 
dat in de dodenwereld alles omgekeerd verliep. Het symbool voor deze omgekeerde wereld 
was de nar. Zijn rol was de zielenwereld nabootsen om de gunst van de goden te winnen 
die voor de vruchtbaarheid zorgden. Een van zijn belangrijkste functies was recht spreken, 
waarbij de gezagsdragers werden bekritiseerd. Dit was een periode van wanorde die werd 
afgesloten met een feest waarbij het herstel van de orde werd gevierd.  
Al deze kenmerken, net als de scheepswagens, vond men ook terug in de Romeinse Satur-
nalia. Tijdens deze feesten verkleedde en maskeerde men zich en werd er een schijnkoning 
gekozen. Ook hier was er sprake van de omgekeerde wereld: slaven werden er vrijgelaten 
en mochten voor enkele dagen de spot drijven met hun meesters. Dergelijke feesten waren 
ook terug te vinden in Griekenland, waar ze gewijd waren aan de god van de vruchtbaar-
heid, Dionysus, en in Egypte, waar Isis en vooral Osiris, die beschouwd werd als een  le-
vensverwekkende macht centraal stonden. Ook in Mesopotamië en Babylonië werden der-
gelijke feesten gevierd. Maar ook onze eigen voorvaderen vierden soortgelijke feesten. Zo 
was er bijvoorbeeld het Germaanse joelfeest. Tijdens dat feest werd de geboorte van de 
zon gevierd. Maar ook de godin van de vruchtbaarheid, Nerthus, kreeg een centrale rol toe-
bedeeld. En ook hier zien we dat er wagens, stoeten en verklede mensen deelnemen aan 
de stoet.  
Uit al deze voorbeelden blijkt dat carnaval hoogstwaarschijnlijk een heidens feest was. Het 
kan gepercipieerd worden als een soort nieuwjaarsfeest, een combinatie van vruchtbaar-
heidsfeest, dodencultus, initiatierite en offerfeest.  
 
Toch is carnaval voor ons verbonden met de vasten en dus met het katholieke geloof. De 
katholieke kerk heeft altijd een ambigue verhouding gehad met carnaval. Zeker in de vroe-
ge middeleeuwen werd er hevig gefulmineerd tegen deze lentefeesten. Mensen die eraan 
deelnamen werden beschouwd als heidenen. Dat felle protest sorteerde echter geen resul-
taat: de feesten bleven bestaan. De kerk zag in dat protesteren geen nut had, en verander-
de van koers. De festiviteiten werden voorzien van een gelovig sausje en geïntegreerd in de 
kerkelijke kalender. Het concilie van Benevento uit 1091 bekrachtigde dit. Daarnaast werd 
Aswoensdag vanaf nu beschouwd als het begin van de vastenperiode van veertig dagen. 
Tot ongeveer de 16de eeuw werd carnaval vrij positief benaderd door de kerk. Dat wordt ge-
illustreerd door de bloei van carnaval in deze periode en de houding en het beleid van de 
pausen. Zo nam één van hen, Sixtus IV zelfs deel aan de maskerade.  
Toch was de houding van de kerk nooit onverdeeld positief en in de 16de eeuw laaide de 
kritiek opnieuw op. Dat had grotendeels te maken met de opkomst van het protestantisme. 
De protestanten geloven namelijk dat iemands lot vastligt van bij de geboorte. Een sterve-
ling kan tijdens zijn leven niets doen om een positie in de hemel te verkrijgen. Daardoor 
kwam het hele idee van vasten om boete te doen voor zijn zonden en kans te maken op 
een plaats in de hemel op losse schroeven te staan. Bovendien erkenden de protestanten 
alleen de drie grote kerkelijke feesten, nl. Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Ze vonden dat 
carnaval de aandacht van deze feesten afleidde. In reactie daarop ging de kerk ook haar 
houding tegen carnaval verstrengen (Concilie van Trente). Men riep de gelovigen op om 
zich niet te laten verleiden tot al te wereldse uitspattingen en zich op Vastenavond naar de 
kerk te begeven om te bidden. Niet enkel de kerkelijke overheid trad op tegen de excessen 
van carnaval. Ook de burgerlijke overheid zag zich nogal eens genoodzaakt op te treden 
tegen al te grote wantoestanden tijdens de festiviteiten.  
 
Door de veranderde houding van de katholieke kerk kreeg de carnavalstraditie een gevoeli-
ge knauw. In de gereformeerde landen verdween het fenomeen helemaal, in de streng ka-
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tholieke landen ook. Onze streken ontsnapten hier grotendeels aan. Onze gebieden lagen 
op de breuklijn van de katholieke en protestantse opvatting. Carnaval vieren werd een uiting 
van katholiek zijn. Dat is niet alleen het geval in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook in een 
aantal Duitstalige gebieden. Toch was er pas een echte heropleving merkbaar vanaf de 19-
de eeuw. Het ging echter om een ander soort carnaval. Vroeger was het een echt volksfeest, 
vanaf de 19de eeuw ontstonden er meer georganiseerde vormen van carnaval en deden de 
carnavalsverenigingen hun intrede. Er ontstonden ook nieuwe gebruiken, zoals met confetti 
gooien en een echte stoet organiseren.  
Uiteindelijk werd carnaval meer en meer een volstrekt seculier feest, dat als speelse tegen-
hanger van de dagelijkse realiteit kan worden gezien. De omgekeerde wereld, nog steeds.  
 

Kenmerken van carnaval 
 
Vermommingen en maskers: 
 
Een typisch element van carnaval was en is het zich verkleden, door middel van kostuums 
en maskers. Het heeft eigenlijk een tweeledige functie: enerzijds anoniem zijn, anderzijds 
worden wie men wil zijn. De carnavalsvierders kruipen in de huid van iemand anders en 
doen dat ook letterlijk door andere kledij te dragen dan ze gebruikelijk doen. De kleren ma-
ken de man: om psychisch iemand anders te worden en te ontsnappen aan de sleur van 
het dagelijkse leven, heeft men dat kostuum nodig. Het zorgt ook, net als een masker, voor 
een gevoel van anonimiteit, het geeft de vrijheid om zich anders te gedragen dan anders. 
Ieder jaar zijn er, zeker in onze tijd, andere kostuums op de markt, die inspelen op de he-
dendaagse trends. Denk maar aan de pakjes van Mega Mindy die de laatste jaren veel suc-
ces kennen. Toch is er, doorheen de ontwikkeling van carnaval, een aantal types van ver-
momming dat steeds terugkomt: koningen, politici, helden, boeren, criminelen, zwervers, 
travestieten enz.   
Naast een kostuum werd jarenlang, en ook nu nog, gebruik gemaakt van maskers. Dit is 
een zeer oud gebruik, teruggaand op de dodencultus. Door een masker te dragen ging men 
deel uitmaken van de dodenwereld, van een andere wereld. Op die manier werden de do-
den uitgenodigd om op bezoek te komen en kon men hen om een gunst vragen, bv. vrucht-
baarheid, of bescherming tegen droogte of hevige regenval. Al wilde men de geesten om 
een gunst vragen, men was er ook bang voor. Het masker was een manier om zich hierte-
gen te beschermen. De kerk heeft zich altijd fel gekant tegen het dragen van maskers. Dit 
had veel te maken met het feit dat er vaak dierenmaskers werden gedragen, wat verwees 
naar de heidense gebruiken en godenvereringen.  
Toch is het dragen van maskers altijd een onderdeel gebleven van de feestelijkheden, maar 
het masker verloor zijn magische betekenis. Tegenwoordig heeft het vooral een ludieke of 
spottende betekenis. De laatste jaren verliest het gebruik van maskers terrein ten voordele 
van het gebruik van make-up. 
 
Carnavalsstoet: 
 
Een andere, vroeger veel gebruikte term voor stoet is cavalcade of calvacade. De stoet is 
een belangrijk onderdeel van carnaval, omdat het een uiting is van het exhibitionistische 
trekje van de carnavalsvierders. De deelnemers willen zich tonen, zich uiten, ze willen ge-
zien worden. Zonder publiek verliest carnaval zijn kracht.  
Het idee om met wagens een optocht te maken en door een bepaald gebied te trekken, ver-
toont een duidelijke verwantschap met de Carrus Navalis uit het oude Rome. De stoeten 
kregen sinds de 19de eeuw wel een geheel eigen invulling. Dat was te danken aan de in-
menging van de burgerij. Die wilde een mooie optocht, die veel volk lokte, ook vanuit ande-
re gemeentes. Ze spoorde ook de lagere klassen aan om deel te nemen aan de festivitei-
ten. Men had een duidelijke voorkeur om zich te verkleden in historische of bekende figuren 
en ook op wagens werden historische gebeurtenissen uitgebeeld. Dit heeft ongetwijfeld te 
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maken met de romantiek en het nationalisme, twee sterke stromingen in de 19de eeuw. 
Daarom worden de carnavalsoptochten in die tijd ook weleens folkloristische optochten ge-
noemd. Er waren ook inspanningen om het geheel wat te sofisticeren. Met meel, water of 
eieren gooien was niet langer toegestaan, in de plaats daarvan deed confetti zijn intrede. 
Schoonheid werd een belangrijk onderdeel voor een stoet.  
 
Een hedendaagse stoet bestaat uit een kleurige optocht van praalwagens, fanfares, dans-
groepen… Er nemen plaatselijke groepen deel, maar ook groepen uit andere Belgische en 
soms zelfs buitenlandse steden en gemeentes. Meestal wordt de stoet vooraf gegaan door 
een reclamekaravaan.  
Een ander kenmerk van een hedendaagse stoet is dat er vaak wantoestanden of proble-
men worden aangekaart. De carnavalsvierders steken de draak met bepaalde gezagsdra-
gers of hoogwaardigheidsbekleders of lachen met dingen die uitgebreid de media hebben 
gehaald. De carnavalsvierders hebben het recht en de vrijheid om zich te uiten. Op die ma-
nier heeft het carnaval, op een luchtige manier, ook een maarschappelijke functie.  
 
Overvloedig eten en drinken: 
 
Dit is een gebruik dat de tand des tijds met glans heeft doorstaan, al is de oorspronkelijke 
betekenis verdwenen. De wortels zijn te vinden in het volksgeloof, al kan men ook spreken 
van bijgeloof. Zo geloofde men dat een Vastenavond die met een overvloedige maaltijd 
werd gevierd, zorgde voor een overvloedige oogst. Een aantal voedingsmiddelen kreeg ook 
een speciale betekenis toegedicht: gierst en erwten zorgden ervoor dat je geen geldgebrek 
kreeg, het eten van bloedworst zorgde ervoor dat je geen last kreeg van roos of vlooien. 
Het drinken van grote hoeveelheden drank beschermde tegen muggen.  
Een andere verklaring is dat men zich nog eens te buiten wilde gaan aan veel en lekker 
eten en drinken, voordat de vasten begon. 
 
Het georganiseerde carnaval: 
 
Vroeger was carnaval een feest waar geen echte organisatie aan te pas kwam. Vanaf de 
19de en 20ste eeuw komen er meer en meer echte carnavalsverenigingen. Ze houden zich 
bezig met de organisatie van de feestelijkheden, de bals, de revues, de stoeten… Het feno-
meen van de carnavalsvereniging is ontstaan in Duitsland. Er waren al eerder pogingen in 
die richting geweest, maar meestal stierven die een snelle dood. Toen in het 19de-eeuwse 
Keulen een carnavalsvereniging ontstond, verspreidde het idee om zich te verenigingen 
rond het vieren van carnaval zich geleidelijk over heel Duitsland, en van daar naar andere 
landen. In onze streken ontstaan de carnavalsverenigingen echter vooral in de jaren 1940-
1950. Een dergelijke vereniging heeft vaak een ludieke naam, verwijzend naar iets wat ty-
pisch is voor de gemeente, een element uit het wapenschild, de volkskunde, de naamkunde 
of middeleeuwse figuren. Naast een naam is ook een carnavalslied een belangrijk kenmerk 
van een vereniging. Vaak wordt dat  lied gekenmerkt door een korte tekst in het plaatselijk 
dialect, en is het een uiting van chauvinisme, solidariteit en heimwee. De liedjes zijn 
meestal tijdloos, en worden de klassieker van de vereniging.  
 
Een ander recenter carnavalsfenomeen is de prins carnaval. Dit verschijnsel vindt zijn oor-
sprong in oude narrengezelschappen, waar ook een narrenkoning werd gekozen. Maar ook 
tijdens de Romeinse Saturnalia werd er een schijnkoning verkozen. Voor een recenter voor-
beeld moeten we alweer in de richting van Keulen kijken: bij hun stoet in 1823 werd er een 
Held carnaval gekozen. Via Nederlands Limburg en Noord-Brabant verspreidde het feno-
meen zich naar Belgisch Limburg en vandaar over heel België. Hasselt was een van de 
eerste steden die na de Tweede Wereldoorlog een prins verkoos, waarover later meer. Ie-
dere gemeente heeft een prins. Vaak is er ook nog een jeugdprins. Het kiezen en aanstel-
len van een prins is een belangrijke gebeurtenis in de voorbereiding en het vieren van car-
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naval. Belangrijke elementen zijn het kiezen van de prins, de machtsoverdracht, het be-
klemtonen van pracht en praal, het uidelen van ordetekens aan zijn ‘onderdanen’, het bijwo-
nen van allerlei bals en het slaan van munten. De prins heeft uiteraard ook een koninklijk 
voorkomen. De prins draagt een prachtig kostuum (de frack genoemd), een scepter en een 
typisch hoofddeksel. Meestal regeert een prins 1 jaar. Soms wordt hij echter herkozen. Wie 
driemaal prins is geweest, draagt de titel keizer. Aan de aanstelling gaat meestal een hele 
verkiezingsprocedure vooraf, waarbij men van de kandidaten soms verwacht dat ze een 
show brengen, of een aantal vragen beantwoorden. De abdicatie en intronisatie vinden 
plaats tijdens het prinsenbal. De nieuwe prins houdt op deze gelegenheid ook zijn troonre-
de.  
 
De raad van elf maakt meestal ook deel uit van een carnavalsvereniging. Dit is een zoge-
naamde wijze raad die samen met de prins aan het roer staat van de groep. Ze organiseren 
samen activiteiten en optochten en maken de planning ervoor op. Ze doen ook dienst als 
schertsregering tijdens Vastenavond. Ze zorgen voor de continuïteit binnen de groep.  
Het getal elf is erg belangrijk voor de carnavalsvierders. Waarom het juist dit getal is gewor-
den, is niet duidelijk. Het is evenmin duidelijk waar het woord vandaan komt. Het kan ko-
men van het middeleeuwse woord elf, dat kwelgeest of geest van een voorouder betekend. 
Het kan ook te maken hebben met Sint Maarten. Feit is in ieder geval dat het getal elf een 
grote rol speelt: zo beginnen de festiviteiten op veel plaatsen op 11 november, wordt de 
raad van de elf op 11/11 geïnstalleerd en bestaat de regeringsverklaring van een prins 
meestal uit elf artikels. Men zal ook niet het tien- of twintigjarig bestaan van een carnavals-
vereniging vieren, maar wel het elfde of het tweeëntwintigste.   
 
Er is ook een typische carnavalsgroet: Alaaf! Waar dit woord vandaan komt is niet helemaal 
duidelijk. We zouden het woord te danken kunnen hebben aan invloed uit het Hebreeuws. 
Elf en Alaaf zouden een taalkundige verwantschap hebben en op hetzelfde neerkomen. 
Alaaf en elf zouden verwant zijn aan het Hebreeuwse alef, wat één betekent. Het is ook mo-
gelijk dat we het woord en de groet te danken hebben aan een parodie op de militaire groet 
uit Duits Rijnland. Het strenge Pruisische militarisme oogstte daar heel wat ongenoegen. 
Dat werd geuit door een parodie op de traditionele groet: in de plaats van de rechterhand 
naar de rechterslaap te brengen, ging men met de top van de rechterhand naar de linker-
slaap.  
 
Een carnavalsstoet wordt vaak opgevrolijkt door de zogenaamde dansmariekes of majoret-
tes. Het woord en het verschijnsel is afkomstig uit het Rijnland, en diende alweer om de 
draak te steken met de Pruisen. Een leger werd al eeuwenlang gevolgd door een hele 
groep mensen: muzikanten, smeden etc. Daar waren ook vaak vrouwen bij, die zorgden 
voor proviand en drank. Niet zelden werden er relaties aangeknoopt tussen marketentsters 
en militairen. Daar werd heel wat mee gespot: zo werden de officieren weergegeven als 
verwijfde, ijdele mannen. De vrouwen werden daarentegen uitgebeeld door een struise 
man, die niet al te veel vrouwelijke kenmerken meekreeg. De naam die daaraan werd gege-
ven was de Tanzmarie. Deze mannen werden na een tijd echter vervangen door mooie, 
lenige jonge dames, die in strakke en onthullende pakjes met militaire attributen allerlei 
dansjes opvoerden. In onze streken duiken de dansmariekes pas op na de Tweede Wereld-
oorlog.  
 
Carnavalisten hebben een voorliefde voor allerlei eretekens: medailles, speldjes etc. Ze 
worden uitgedeeld en uitgewisseld uit vriendschap of om een bepaalde prestatie in de verf 
te zetten. Ook deelname aan verschillende stoeten is een manier om aan zoveel mogelijk 
medailles te komen. De oudste carnavalsmedailles komen uit Keulen en waren vervaardigd 
uit karton. Ook dit gebruik vindt zijn wortels in spotten met de Pruisen. Ze hadden immers 
de gewoonte om zoveel mogelijk medailles te dragen. 
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2. Carnaval in Hasselt 
2
 

 

De eerste aanzet voor het herleven van de Hasseltse carnavalstraditie: 
de stoet van 1939 
 
Het carnaval in Hasselt heeft een rijke traditie. Ook in de 19de eeuw trok er al een zoge-
naamde cavalcade door de stad op Halfvasten. De eerste sporen daarvan vinden we in 
1865. Deze stoet was ingericht door de Hasseltse verenigingen, in die tijd maatschappijen 
genoemd. De opbrengst was bedoeld voor de minderbedeelden. Ook in 1885 en 1897 was 
er een dergelijke stoet en dat lijkt tot het einde van de 19de eeuw het geval geweest te zijn. 
Door de Eerste Wereldoorlog viel deze traditie helemaal stil. Ook in het interbellum schijnt 
er geen poging geweest te zijn om deze traditie nieuw leven in te blazen. Bovendien was er 
sinds 1922 een algemeen verbod uitgevaardigd in Hasselt dat maskeren verbood, iets wat 
toch een belangrijk onderdeel was van carnaval vieren. De eerst poging om de traditie 
nieuw leven in te blazen dateert van 1938-1939. Op 19 maart 1939 ging er voor het eerst 
opnieuw een grote carnavalsstoet uit in Hasselt. De initiatiefnemers waren het stadsbestuur 
en Hasselt Vooruit, een vereniging van lokale maatschappijen onder de bescherming van 
het gemeentebestuur van Hasselt. Er werd een oproep gedaan aan de maatschappijen om 
deel te nemen aan de stoet. Men kon deelnemen met een wagen of een groep. Wie deel-
nam aan de stoet werd daarvoor betaald. Hoeveel men kreeg, was afhankelijk van de in-
vestering die men had gedaan om de wagen mooi te versieren of de groep mooi te kleden. 
Daarvoor werd er een jury aangesteld, die drie categorieën hanteerde, die zowel voor de 
wagens als de groepen werden gebruikt: ‘prachtig’, ‘zeer wel’ en ‘wel’. Bij de groepen kreeg 
men respectievelijk 300, 200 en 100 fr., bij de wagens 500, 400 en 300 fr. Daarnaast kon-
den de deelnemers ook prijzen winnen. Er werden extra geldprijzen uitgereikt voor de 
mooist versierde wagens en de mooist gekostumeerde groepen, variërend van 500 tot 100 
fr voor de wagens en van 250 tot 50 fr. voor de groepen.  De organisatie schreef niet enkel 
zelf verenigingen aan (ook buiten Hasselt), er waren ook verenigingen en muziekmaat-
schappijen die zelf een voorstel tot deelname indienden. Sommige groepen van buiten Has-
selt, die gespecialiseerd waren in deelname aan carnavalsstoeten, namen liever deel tegen 
een vaste vergoeding dan beoordeeld te worden en op basis daarvan betaald. Aangezien 
het de eerste keer was dat het bestuur een dergelijke stoet organiseerde, mocht een aantal 
groepen zelf een voorstel doen voor hun vergoeding, dan kon de stad beoordelen of de prijs 
aanvaardbaar was. Sommige wilden daarnaast niet meer deelnemen aan de prijskamp, an-
dere wel. De ruiterclub van Kozen vroeg bv. 800 fr. voor haar deelname. Aangezien de stad 
dit niet kon betalen en er wat gelobbyd werd door een schepen, liet de club weten ook voor 
500 fr. te willen langskomen. Ze vroegen dan wel toestemming om ook deel te mogen ne-
men aan de wedstrijd.  
 
Er was niet enkel een folkloristische stoet, ook in 1939 maakte er al een reclamestoet deel 
uit van de carnavalstoet, meerbepaald als afsluiter. Deze reclamekaravaan had een dubbel 
doel: enerzijds wilde de stad de plaatselijke middenstand de kans geven om zichzelf in de 
kijker te plaatsen, anderzijds moest de reclamestoet de kosten helpen dragen. Wie wilde 
deelnemen aan de reclamestoet, moest daar immers voor betalen, 25 fr. Iedere firma mocht 
slechts één wagen of één groep afvaardigen. De groep moest verkleed zijn, de wagen ver-
sierd. Naast de inbreng van de handelsfirma’s, nam ook de stad een gedeelte van de kos-
ten voor haar rekening. Toch bleek dit niet voldoende te zijn: in februari 1939 werden alle 
commerciehuizen van Hasselt aangeschreven om hun steun te vragen. Leden van de orga-
niserende maatschappijen gingen rond om steunkaarten te verkopen aan de plaatselijke 
middenstand. De kaart kostte minimum 20 fr. en diende in de winkel opgehangen te worden 
om de aandacht op de stoet te vestigen. Uiteindelijk namen er tweeëndertig groepen en 
verenigingen deel aan deze stoet, waarvan veertien met wagen. Er waren ook drie muziek-
verenigingen en de reclamestoet bestond uit zestien deelnemers. Om de stoet in goede ba-
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nen te leiden, had de organisatie commissarissen aangesteld. Iedere commissaris had en-
kele groepen en wagens onder zijn hoede. Hij fungeerde als aanspreekpunt voor de deel-
nemers en stelde zich links van de groepen op. Een van zijn belangrijkste opdrachten was 
zorgen dat er een goede aansluiting was tussen de groepen. De afstand moest drie meter 
bedragen. Als de afstand te groot werd, moest hij de deelnemers onder zijn hoede laten 
wachten op de achterblijvers. Wie nam er zoal deel aan deze stoet? Een kleine greep uit de 
deelnemers: Kunstkring Alexis Pierloz, Turnkring Excelsior, de Hasseltse zwemvereniging, 
de Hasselt Yachting Club, Ruitersclub Kozen... De apotheose vond plaats op de grote 
markt, waar ook de prijzen werden uitgedeeld. De herinvoering van de carnavalsstoet in 
Hasselt, deze eerste poging met hoofdzakelijk Hasseltse deelnemers, kon op veel enthousi-
asme rekenen: er waren veel deelnemers, veel bezoekers en ook de krantenartikels waren 
lovend. Het carnavalgebeuren in Hasselt legde zelfs beslag op quasi de volledige voorpagi-
na van de krant Nieuw Limburg. Door het succes zag men het helemaal zitten om ook in 
1940 een stoet te organiseren. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhinderde dit 
echter. In 1942 werden de plannen voor een nieuwe stoet definitief opgeborgen.  
 

Het naoorlogse Hasseltse carnaval 
 
Dat de gedachte aan een dergelijke stoet bleef leven en dat men er goede herinneringen 
aan had, bleek toen men in 1948 opnieuw een poging deed om het Hasselts carnaval nieuw 
leven in te blazen.  
 
Belangrijke factoren in de ontstaansgeschiedenis van het naoorlogse carnaval: 
 
In deze ontstaansgeschiedenis van het naoorlogse carnaval in Hasselt, zijn er verschillende 
belangrijke factoren te onderscheiden. Zo was er de Runksterwijk, die onrechtstreeks de 
aanzet gaf voor de stoet van 1948. In 1947 namen enkele mensen het initiatief om een klei-
ne, folkloristische stoet door Runkst te laten trekken. Het initiatief was redelijk succesvol. 
Dat was blijkbaar het signaal dat Hasselt nodig had om ook in de stad opnieuw carnaval te 
gaan organiseren. Ook in deze en latere stoeten was er telkens een stevige afvaardiging uit 
Runkst en in de latere jaren zelfs een prinses carnaval.  
Een andere belangrijke factor was de oprichting van het stedelijk 
feestcomité in 1947. Dat ging zich bezighouden met de organisatie 
van een carnavalsstoet voor maart 1948, waarover zo dadelijk meer. 
Het stedelijk feestcomité was de opvolger van Hasselt Vooruit. De 
erevoorzitter van het feestcomité was schepen van feestelijkheden 
Ghysen, die met veel enthousiasme zijn schouders mee onder het 
carnavalsproject zette en ook een belangrijke rol speelde in de rela-
ties met het stadsbestuur van Maastricht.   
 
In 1948 was er nog een gebeurtenis die erg belangrijk zou blijken 
voor het Hasselts carnaval. In dat jaar vierde het echtpaar de Con-

dé-Vandeborn namelijk 
zijn gouden bruiloft. 
 
Het koppel woonde in de Kempische wijk en om 
die heuglijke gebeurtenis zo veel mogelijk luister 
te geven werd er een buurtcomité opgericht, wat 
gebruikelijk was in die tijd. De bezielers waren 
mevrouw (Ma) Deplée en Ernest Roosen. Om de 
gouden bruiloft te vieren werd een reuzenkoppel 
in elkaar geknutseld, Berb en Piersus. Ernest 
Roosen haalde zijn inspiratie uit het boek De 
Heikleuters van Alfons Jeurissen en vernoemde 
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zijn reuzen naar de hoofdpersonages uit het boek. De 
heikleuters waren de bewoners van de arme grond in 
de Kempen. Al snel bleek dat het organiseren van de 
feestelijkheden een stevige band had gesmeed tussen 
de leden van het feestcomité. Daaruit groeide 
“Vriendenkring de Reuzen – Kempische wijk”. Eén van 
de doelstellingen van deze vereniging was “het bezor-
gen, instellen met officiële deelname aan bijzondere 
jaarlijkse feestelijkheden van Prins Carnaval van Has-
selt, met zijn gevolg, de Sieren en Hofdames, zijn 
Praalwagens en dat met het vereiste ceremonieel”. 
Ernest Roosen ontwierp niet enkel de reuzen, ook de 
carnavalwagens van de Kempische wijk, het eerste 
prins carnavalskostuum van Hasselt en verschillende 
affiches en promotiemateriaal werden door hem ont-
worpen, waarover straks meer. De hele wijk en het 
hele comité speelden een belangrijke rol in het carna-
valsgebeuren. Zo stond mevrouw Bertinchamps aan 
het hoofd van de naaisters die de kostuums voorza-
gen, juffrouw Quax stond in voor de begeleiding van 
de turnsters en de dansers, J. Maldoy was de schat-
bewaarder van de Vriendenkring, H. Vandepoorte was 
de secretaris, Frans Vanwingh de ondervoorzitter en Ernest Roosen de voorzitter.  
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De eerste naoorlogse carnavalsstoeten: 
 
Algemene tendenzen 
 
Een aantal elementen komt ieder jaar terug, soms met de nodige aanpassingen door de 
ervaring van de vorige jaren. Zo werden er ieder jaar programmaboekjes verkocht, waar 
vanaf 1948 ook in geadverteerd kon worden om extra inkomsten te genereren. De prijzen 
van de advertenties werden in 1949 aangepast. Jaarlijks was er een reclamestoet, waar per 
firma slechts vijf wagens of groepen mochten aan deelnemen. Door het toenemende suc-
ces van de stoet, werd het aantal wagens na enkele jaren vastgelegd op 100 wagens. En-
kel de eerste 100 ingeschreven wagens mochten deelnemen. Vermoedelijk deed men dit 
ook om de stoet enigszins in te korten. De verkoop van steunkaarten was eveneens een 
commercieel succesnummer. De stoet werd nog steeds begeleid door commissarissen. 
Door de jaren heen werd hun rol groter en ook meer gecoördineerd. De apotheose van de 
stoet vond plaats op de Grote Markt, met danspartijen van de deelnemende groepen en 
confettigevechten. In 1949 vond ook de uitreiking van de prijzen voor de winnende groepen 
en wagens plaats op de Grote Markt. In 1939, 1948 en 1950 vond die plaats in het stadhuis. 
Naast de geldprijzen werden er ook bekers uitgereikt. Deze bekers waren meestal afkom-
stig van firma’s die door het feestcomité werden gecontacteerd met de vraag tot sponsoring 
van de bekers. Onder andere Coca Cola heeft die vraag gevalideerd. Op de Grote Markt 
vond ook de uitwisseling van eretekens tussen de prins van Hasselt en Maastricht plaats. 
De stoet werd ook steeds groter en internationaler, met steeds meer deelnemers, meer toe-
schouwers, meer randactiviteiten (verklede bals en dansavonden, kermis etc.) en meer uit-
straling, zowel in België als daarbuiten. Waar de stad in de beginjaren soms behoorlijk wat 
moeite moest doen om niet-Hasseltse groepen naar Hasselt te krijgen, waren in de jaren 
1950 groepen vaak erg enthousiast om naar de Limburgse hoofdstad af te zakken en dien-
den ze vaak zelf een vraag in om mee te mogen doen. Door het groeiende enthousiasme 
en succes gingen ook steeds meer Hasseltse verenigingen deelnemen.  
 
De carnavalsvieringen van 1948 en 1949 
 
In november 1947 tastte het pas opgerichte feestcomité in eigen kring het enthousiasme 
voor een carnavalsstoet af. Dat had blijkbaar het gewenste resultaat, want in december 
werden 211 maatschappijen, kringen en handelsondernemingen aangeschreven met de 
vraag of ze geïnteresseerd waren in een deelname aan een nieuwe stoet. Daarbij schuwde 
het stadsbestuur de emotionele toon niet, want de verenigingen werden eraan herinnerd dat 
er in het verleden prachtige stoeten hadden plaatsgevonden en dat het organiseren van 
een stoet goed zou zijn voor de onderlinge samenwerking en verhouding. Bovendien werd 
er gewezen op de positieve impact die het zou hebben op de bloei van Hasselt. Op 22 de-
cember werd er een algemene vergadering gehouden, waarop 227 maatschappijen, krin-
gen en handelsondernemingen werden uitgenodigd. Er werd beslist om de stoet te laten 
doorgaan op 7 maart 1948. Het idee uit 1939 om ook een reclamekaravaan door de straten 
te laten trekken werd opnieuw opgediept. 
Het verschil was wel dat de reclamewa-
gens deze keer de folkloristische stoet 
voorafgingen. Aan 234 handelaars en 
firma’s binnen en buiten Hasselt werd ge-
vraagd of ze deel wilden nemen aan de 
stoet, of een advertentie wilden plaatsen 
in het reclameboekje dat werd uitgegeven. 
In 1939 was er enkel een programma-
boekje, in 1948 werkte men ook met ad-
verteerders om de kosten te dekken.  
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De Runksterstoet van het voorgaande 
jaar werd geïntegreerd in de Hasseltse 
stoet: na de reclamekaravaan sloot de 
Hasseltse stoet aan op de Sint-
Truidersteenweg, daarna sloot de Runk-
sterstoet aan in de Boomkensstraat. De 
stoet doorkruiste een groot gedeelte van 
Runkst, alvorens terug te keren naar het 
centrum van Hasselt.  
 
Uiteindelijk namen er zevenentwintig 
groepen deel aan de stoet, waarvan 
zestien met een praalwagen.  Ook de 

reclamekaravaan was een succes, met tweeëndertig deelnemende bedrijfjes, waarvan een-
tje uit Gent en eentje van Turnhout. Het reclameboekje bevatte advertenties van 83 adver-
teerders en was goed voor een opbrengst van 11550 fr. De stoet was een succes en alles 
was goed verlopen, zoals blijkt uit een bedankbrief aan de politiecommissaris. De traditie 
herleefde weer en dat liet het beste verhopen voor de toekomst. 
 
Dankzij het succes van de stoet in 1948, werd in 1949 een nieuwe stoet georganiseerd. Al 
in april 1948 was duidelijk dat er een nieuwe stoet kwam. De stad besloot om er dit keer 
geen stedelijke stoet meer van te maken, maar een provinciale stoet. Op 12 april werd een 
brief gestuurd naar alle Limburgse ge-
meentes met de vraag welke verenigin-
gen en groepen in hun gemeente bezig 
waren met het organiseren van feeste-
lijkheden. Het resultaat was blijkbaar 
beperkt, want er deden uiteindelijk maar 
een vijftal Limburgse verenigingen mee. 
De stad probeerde in januari nog enke-
le Limburgse groepen te overtuigen om 
deel te nemen aan de stoet. Daarnaast 
kwamen er ook spontane aanvragen 
binnen van groepen uit ander provin-
cies, zoals de Maneblussers uit Meche-
len. De stad had ook zelf gespeciali-
seerde groepen uit heel België aangeschreven. Uiteindelijk deed er maar één niet-
Limburgse groep mee, de Zig-Zaggroep uit Vilvoorde. Verschillende andere groepen waren 
te duur voor de nog niet al te gespijsde kas van het feestcomité. Zo vroegen de Gilles de 
Charleroi 19000 fr. om af te zakken naar de Limburgse hoofdstad. De stad deed een tegen-
voorstel van 10000 fr., maar daar bedankte de groep voor. Er waren ook groepen die door 
eerdere afspraken niet van de partij konden zijn in Hasselt. Sommige plaatselijke verenigin-

gen haakten ook af omdat het deelnemen 
aan de stoet een te kostelijke aangelegen-
heid was. Een aantal onder hen tekende 
wel present voor de stoet van 1950. De ad-
vertenties in het reclameblaadje waren 
aanzienlijk duurder dan het vorige jaar. Wie 
een paginagrote advertentie wilde, moest 
dit jaar 500 fr. neertellen. In 1948 kostte 
een paginagrote advertentie maar 150 fr., 
een halve pagina 100 fr. Ook de prijzen 
voor deelname aan de reclamestoet stegen 
fors. In 1948 betaalde men nog 200 fr. per 
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wagen of groep. Dat werd 100 fr. voor meer dan vijf wagens die mooi versierd waren. Vanaf 
1949 en zeker tot 1955 betaalde men 500 fr. per groep/wagen. De plaatselijke en vreemde 
groepen werden betaald voor hun deelname. Vanaf 1949 kreeg men een vaste vergoeding 
van 1000 fr. per praalwagen en 500 fr. per groep. Dit bleef alvast zo tot 1955. Geleidelijk 
aan werden er door de organisatie ook bijzondere vergoedingen toegekend voor bijzondere 
inspanningen. Men kon zich ‘hors concours’ laten plaatsen. Op die manier nam men niet 
deel aan de wedstrijd voor extra geldprijzen, maar kon men wel nog meedingen naar zo 
een bijzondere vergoeding. De beschikbare som voor deze vergoedingen werd gelijkmatig 
verdeeld over de meest verdienstelijke groepen.  
De tweede naoorlogse stoet vond plaats op 27 maart 1949 en bestond uit tweeëntwintig 
deelnemende groepen, die in totaal vijftien wagens meevoerden. Aan de reclamestoet na-
men eenentwintig firma’s deel. ‘Vriendenkring de Reuzen – Kempische wijk’ nam voor het 
eerst deel en zette meteen zijn beste beentje voor: drie wagens, drie groepen en natuurlijk 
de twee reuzen. 
 
Carnaval in de jaren 1950: de intrede van prins carnaval en het begin van de verbroedering 
met Maastricht 
  
Het jaar 1950 bracht een paar nieu-
wigheden met zich mee: uit de 
‘Vriendenkring de Reuzen’ was de Or-
de van het Klaeverblât ontstaan, met 
als drijvende kracht grotendeels de-
zelfde mensen. En voor de eerste keer 
was er een prins carnaval in Hasselt: 
Bèr I, of zijn echte naam: Robert Ber-
tinchamps.  
Deze eerste prins was de prins van de 
Kempische Wijk en niet van heel Has-
selt. De eerste echte prinsenverkiezing 
in Hasselt werd pas in 1952 georgani-
seerd. De prins werd omringd door hofdames uit de ‘Turn- en balletgroep’ die deel uitmaak-
te van de vereniging ‘De Reuzen’. Ook dit jaar schreef de stad een aantal gespecialiseerde 
groepen, binnen en buiten Limburg, aan om hun stoet op te vrolijken. Deze groepen moes-
ten hun gegevens en een foto bezorgen aan het Feestcomité. Op basis daarvan en hun 
vraagprijs werd dan beslist welke groepen werden aanvaard. Het insturen van de foto’s le-
vert een mooi beeld van het soort attracties en groepen dat in deze jaren bestond. Zo was 
er bij de groepen die niet aanvaard werden een groep die Ali Baba en de veertig rovers uit-
beeldde en een groep die Victoria en haar Huzard door de straten liet paraderen. De stoet 
van 1950 was ook de eerste internationale stoet in Hasselt. Er namen twee groepen uit 
Maastricht deel: ‘De Tempeleers’, die prins carnaval van Maastricht meebrachten, en de 
muzikanten van harmonie Sint-Jozef. Hun deelname, op vraag van het Hasselts feestcomi-
té, was de eerste stap in de verbroedering met de Maastrichtse carnavalsvierders. Na de 
stoet werden op de Grote markt dansen uitgevoerd door de verschillende groepen en reik-
ten beide prinsen carnaval eretekens uit aan elkaar. De Hasseltse carnavalsvierders maak-
ten ook van de gelegenheid gebruik om ervaringen uit te wisselen met de Maastrichtse de-
legatie. In het advertentieblad voor Limburg, dat uitgegeven werd in Maastricht was een 
klein hoekje voorzien voor nieuws uit België. In dat hoekje werd reclame gemaakt voor de 
stoet in Hasselt. Er namen zesentwintig verenigingen deel aan de stoet, goed voor vieren-
twintig groepen en vijftien wagens. De reclamekaravaan oogde ook indrukwekkend, met 
achtentwintig bedrijfjes die deelnamen, goed voor zestig wagens en twee groepen en een 
muziekgroep. De stoet werd geleidelijk aan groter. 
Over de stoet van 1951 bestaat een vrij lijvig dossier. We krijgen ook voor het eerst een 
zicht op de kosten van een dergelijke carnavalsstoet. In de voorgaande jaren konden we 
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wel ongeveer berekenen wat de inkomsten en de uitgaven waren, maar een echt overzicht 
of financiële gegevens waren niet terug te vinden in de verschillende dossiers. In 1951 ont-
ving het stedelijk feestcomité 60000 fr. van de ontvanger. De schatbewaarder van het feest-
comité tekende het ontvangstbewijs en het comité verbond zich ertoe het eventuele over-
schot na de afrekening terug te bezorgen aan de ontvanger. Naast dit voorschot op de  
stadstoelage, was de voornaamste bron van inkomsten de reclamekaravaan, waarvan de 
prijs voor deelname ook omhoog was gegaan, en het verkopen van advertenties in het re-
clameboekje, respectievelijk goed voor 37000 en 17750 fr. De verkoop van programma-
boekjes bracht nog eens 3339 fr. op. Alles samen stond er aan de inkomstenkant 118089 fr. 
Laten we eens kijken waar het geld zoal aan besteed werd. Er deden dat jaar negentien 
verenigingen mee, goed voor twaalf wagens, twintig groepen en vier muziekgroepen. Er 
deden vijf niet-Limburgse groepen mee. Het programmaboekje telde achttien verenigingen. 
Er was nog een late inschrijving van de Hogere Limburgse Snij- en naaischool, op 25 fe-
bruari. Ze vroegen om deel te mogen nemen aan de stoet en zouden dan graag voor de 
Harmonie van Beverst opstappen. De bestuurder van de school was zelf lid van deze har-
monie en op die manier kon de groep ‘De naaisters vieren ook dit jaar carnaval’ dansen op-
voeren op muziek uitgevoerd door de harmonie. Het juryformulier leert ons dat de groep 
inderdaad mocht deelnemen. Hij kreeg nr. 16a. De verbroedering met Maastricht, die het 
vorige jaar een eerste keer plaats vond, werd herhaald. Het initiatief ging opnieuw uit van 
het stedelijk feestcomité. Dat was voorstander van een jaarlijkse uitwisseling van groepen 
tussen Maastricht en Hasselt. Tijdens een ontmoeting zegden de ‘Mestreechse 
Tempeleers’ en de Harmonie Sint-Jozef hun deelname toe. De stad Hasselt nam daarop de 
vrijheid om ook de burgemeester en de wethouders van Maastricht uit te nodigen op de 
stoet en een bijdrage uit de Benelux-kas te vragen voor ‘De Tempeleers’. Met goed gevolg 
overigens, want uiteindelijk kreeg de vereniging 250 fr. en woonden de burgermeester, drie 
wethouders en de secretaris van Maastricht de stoet bij. De ontvangst van de delegatie 
kostte 325 fr., de maaltijd die voorzien werd voor de harmonie, die bestond uit negentig 
man, 2700 fr. De harmonie zelf kreeg 2000 fr., de groep 5000 fr. De verbroedering met 
Maastricht ging alsmaar verder. Zo werd de Maastrichtse delegatie ieder jaar groter en gin-
gen groepen uit Hasselt ook deelnemen aan de stoet in Maastricht. De vergoeding voor de 
vreemde groepen liep het hoogst op. De vijf groepen, zonder de Maastrichtse delegatie, 
kregen samen een bedrag van 30050 fr. Deze groepen waren duur omdat het vaak om gro-
te groepen ging, vb. vijfenvijftig à zestig man, die gekostumeerd naar Hasselt kwamen en 
vaak een verre verplaatsing moesten maken. Daarom was het aantal vreemde groepen ook 
beperkt. Het werd anders een te dure aangelegenheid voor de organisatie. Bovendien wilde 
men toch ook het verenigingsleven in Hasselt stimuleren om deel te nemen. De Hasseltse 
groepen kostten de stad 19500 fr., de muziekkorpsen 6500 fr. Buiten de obligate telefoon-
kosten, zegels, huur, drukkosten e.d. is het ook interessant om te vermelden dat er voor 
5000 fr. caramellen werden uitgegooid en voor 1875 fr. aan serpentines. De uiteindelijke 
kosten van de stoet bedroegen 112445,50 fr. Er was dat jaar dus een overschot van 
5643,50 fr.  
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De eerste Hasseltse prins carnavalverkiezingen. 
 
In 1952 vond de eerste echte prinsenverkiezing in de Hasseltse geschiedenis plaats in zaal 
Casino. Hoe de eerste twee prinsen, Bèr I en Sjors I, werden aangeduid, is niet te achterha-
len op basis van het archiefmateriaal dat we ter beschikking hebben. Feit is wel dat ze prin-
sen zijn uit de Kempische Wijk. Ongetwijfeld had de nauwe relatie die er was opgebouwd 
met de Maastrichtse carnavalisten gezorgd voor het idee om een echte verkiezing te orga-
niseren. Aan deze verkiezing ging ook het stedelijk feestcomité participeren. De verkozen 
prins zou de prins van heel Hasselt zijn. Daarbij zijn twee reglementen van belang. Het eer-
ste is het reglement van inwendige orde en uitvoering dat ‘Vriendenkring de Reuzen’ opstel-
de op 8 november 1951. Daarin werden zeven artikels opgenomen. Artikel drie tot en met 
zeven waren van fundamenteel belang voor de verkiezing van de prins: het waren voor-
waarden waaraan hij absoluut moest voldoen. Deze vijf voorwaarden werden opgenomen in 
het formulier dat de kandidaat-prinsen in 1952 moesten indienen. De verkozen prins moest 
deze voorwaarden ook ondertekenen. Deze voorwaarden komen zo meteen nog aan bod. 
Het eerste artikel had betrekking op het kiezen van de entourage van de prins. Het bestuur 
van de Vriendenkring koos jaarlijks in de eigen rangen zes sieren, die de prins vergezelden 
bij officiële gelegenheden. Ze waren lid van de jury en droegen steeds een bepaald soort 
kledij. Jaarlijks zouden er door het bestuur ook acht hofdames worden gekozen, liefst uit de 
derde afdeling van de balletgroep van de vriendenkring en indien ze daar niet te vinden wa-
ren, zou men voor dames uit de Kempische wijk kiezen. Ook zij zouden deel uitmaken van 
het gevolg van de prins en speciale kledij dragen. Het tweede artikel stelde dat de jury ofwel 
een habijt ofwel een jacquet zou dragen. Zoals reeds aangehaald werden de andere arti-
kels opgenomen in het document waarmee iemand zich kandidaat kon stellen om prins car-
naval te worden. Er waren in totaal 10 artikels. Naast de vijf artikels die waren overgeno-
men uit het reglement van de Vriendenkring, werden er vijf artikels opgenomen uit het ge-
meenschappelijk reglement voor de Kempische Wijk en het stedelijk feestcomité. Dit regle-
ment hebben we niet teruggevonden voor 1952. We baseren ons voor dit jaar op het formu-
lier dat de kandidaten indienden en op het reglement van 1953, waarover straks meer. Arti-
kel één van het formulier bevatte een aantal basisvoorwaarden. Zo moest de kandidaat in 
Hasselt wonen, van goed gedrag en zeden zijn, het carnavalreglement eerbiedigen, zich in 
verbinding stellen met het bestuur van de vriendenkring, zich ter beschikking stellen en het 
feestprogramma voor het volledige seizoen aanvaarden, zowel binnen als buiten de stad. 
De jury besliste op voorhand of de kandidaat aan deze voorwaarden voldeed. De verkiezing 
vond plaats op Vette dinsdag, in een neutrale zaal. De officiële aanstelling van prins carna-
val gebeurde door de burgemeester of zijn afgevaardigde. Wie zich kandidaat stelde moest 
zich bij de verkiezing kleden in habijt, jacquet of speciale carnavalskledij. Ze kregen ieder 
een herkenningsnummer en moesten zich totaal onherkenbaar maskeren. Indien nodig 
moesten ze een proef afleggen. Artikel zes beschreef hoe de ceremonie in elkaar zat. De 
uittredende prins hield een rede, wenste zijn opvolger veel succes en droeg zijn positie over 
door hem zijn mantel om te hangen en zijn hoofddeksel op te zetten. Daarna werd het car-
navalslied ingezet en meegezongen en werd er een heildronk uitgebracht. De nieuwe prins 
dankte dan zijn voorganger, het publiek en de jury en zwoer het carnavalsreglement te eer-
biedigen en de stad overal waardig te vertegenwoordigen. Daarna was het tijd voor de ere-
dans van de nieuwe prins. De aanwezige vrouwen maakten een grote kring, waarin hij af-
wisselend met een van hen danste. Het eerste officiële optreden van de prins was de car-
navalsstoet bij Halfvasten. Nadat de stoet was aangekomen op de Grote Markt, groette hij 
het publiek en de gezagsdragers en hield een toespraak, bij voorkeur in het Hèssels. De 
aftredende prins deed zijn afscheidsdans met de acht eredames, de zogenaamde hofbal-
dans. Tot slot brachten de prinsen een bezoek aan de Kempische wijk. De prins beloofde 
om tijdens zijn ambtsjaar geen politieke vergaderingen bij te wonen. Hij mag zijn ambt ook 
niet misbruiken door woorden of daden. De Kempische wijk en de prins verbonden zich er-
toe om elke vraag van het stedelijk feestcomité om de stad te vertegenwoordigen te hono-
reren. Er waren 5 kandidaten: Robrecht Bertinschamps, Frans Jaminé, Gaspard Aerden, 
Pierre Vandenborn en Hubert Vanrijkel. Ze ontvingen op 22 februari een brief waarin er              
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nogmaals werd gewezen op de voorwaarden die ze ondertekend hadden. Vooral aan het 
dragen van het masker werd veel belang gehecht. Om er zeker van te zijn dat alles goed 
verliep, werden de kandidaten verzocht om zich om 23u stipt onder het podium te bevinden. 
Ze kregen twee nummers toegestuurd: een op groen karton en een op wit karton. Het groe-
ne nummer diende als gratis toegangsbewijs en moest bij de verkiezing op de borst worden 
gedragen. Om de kandidaten in staat te stellen het gemaskerd bal dat voorafging aan de 
verkiezing bij te wonen, kregen ze ook een wit nummer. De verkiezing vond plaats op Vette 
dinsdag. Uiteindelijk werd Gaspard Aerden uit de Kempische wijk prins carnaval 1952. Zo-
als bij ieder nieuw evenement waren er dingen die bij een volgende editie best anders wer-
den aangepakt. In het dossier over de prins carnavalverkiezing zit een anoniem briefje met 
een evaluatie van de avond. Zo bleek er veel volk te zijn (volgens de krant 1400 man), en 
was de inrichting goed. Ook de manier van verkiezen wilde hij/zij bespreken. Op andere 
vlakken vindt de analist dat er wat geschaafd moet worden. Zo vond hij de speaker wat min-
der goed en was er te veel drukte op het podium.  
 
Zoals aangehaald was het inschrijvingsformulier om prins te worden, een versmelting van 
artikels uit het gemeenschappelijk reglement voor de Kempische wijk en het stedelijk feest-
comité en het reglement van inwendige orde en uitvoering van de Kempische wijk – Vrien-
denkring de Reuzen. Hoewel dit gemeenschappelijk reglement er ook al in 1952 schijnt ge-
weest te zijn, hebben we dat niet kunnen terug vinden. Dat van 1953 is wel bewaard geble-
ven. We werpen een blik op de artikels uit dit reglement die niet op het inschrijvingsformu-
lier stonden. De Reuzen en het feestcomité deden ten laatste twee maanden voor Vasten-
avond een oproep om kandidaten te vinden. Iedereen uit de stad kon zich kandidaat stellen, 
een gewezen prins kon zich pas na vijf jaar opnieuw kandidaat stellen. De kandidaturen 
moesten ten laatste tien dagen voor Vastenavond binnen zijn. Een kandidaat mocht geen 
lid zijn van de jury. De jury bestond uit zes afgevaardigden van de vriendenkring en zes af-
gevaardigden van het feestcomité. De voorzitter werd door de leden zelf gekozen en bij het 
staken van de stemmen gaf de stem van de hoofdafgevaardigde van de Kempische wijk de 
doorslag. De kosten van de feestelijkheden waren voor de vriendenkring, de kosten voor de 
propaganda voor de stad. Ook de inkomsten waren dus voor de vriendenkring. Het regle-
ment werd verder aangevuld met de voorwaarden die we hierboven omschreven. Het be-
langrijkste verschil met de verkiezing van 1952 was dat in 1953 de verkiezing in een gehei-
me vergadering zou doorgaan en de prins een week op voorhand al gekozen werd. De ver-
melding dat hij zich gebeurlijk aan een proef moest onderwerpen verdween. . In 1953 waren 
er drie kandidaten. Uiteindelijk werd Werner Achten verkozen tot Werner I. Dit was ook de 
eerste Hasseltse prins die het speciaal daarvoor ontworpen prinsenkostuum van Ernest 
Roosen droeg. Het kostuum bestond uit een wambuis met pofmouwen, een pofbroek, een 
cape met opstaande kraag en een maillot. De zijkanten van het wambuis en de kraag heb-
ben sierlijke arabeskachtige versieringen in een mosterdgroene kleur. Centraal op het wam-
buis staat het wapenschild van Hasselt. Het pak is wit van kleur met goudkleurige galons. 
Het hoofddeksel werd ontworpen door Mia Roosen, de dochter van Ernest Roosen. De vol-
gende jaren veranderde er niet zo veel aan de prinsenverkiezing. Wel werd er in 1955 be-
slist om het aantal voorbehouden plaatsen te beperken tot twee per persoon, aangezien ze 
in 1954 de nodige problemen hadden gehad met een te grote vraag naar voorbehouden 
plaatsen. Het succes van de prinsenviering werd ook steeds groter, de krant berichtte in 
1954 over 2000 aanwezigen.  
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Ontwerp van het eerste prins carnavalkostuum van Hasselt door 
Ernest en Mia Roosen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van Werner I in het eerste echte prins carnavalkostuum van Hasselt. 

 
 
Enkele sfeerbeelden van de prinsenverkiezing van 1958: 
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De stoeten van 1952-1955 
 
De algemene tendens is dat de stoet groter werd, met een grotere verscheidenheid aan 
deelnemers. Zo was er in 1952 een groep uit Weert die deelnam. In totaal waren er dat jaar 
eenenvijftig verenigingen die deelnamen (of eenzelfde vereniging met meerdere wagens/
groepen. Er waren in ieder geval drieënvijftig nummers in de stoet). Het aantal Hasseltse 
deelnemers was nog steeds veel groter dan het aantal niet-Hasseltse. In 1953 namen maar 
liefst zesenzestig verenigingen (of eenzelfde vereniging met meerdere wagens/groepen. Er 
waren in ieder geval zesenzestig nummers in de stoet). Ook de traditionele afvaardiging uit 
Maastricht was aanwezig, al was dat lange tijd niet zeker. De Nederlanders hadden hun 
eigen stoet afgelast door de vreselijke waterramp die het land had getroffen en ook deelna-
me aan andere stoeten werd veelal geschrapt. ‘De Tempeleers’ en 
hun gevolg kozen er echter voor om toch naar Hasselt af te zak-
ken. In 1954 namen drieënvijftig verenigingen deel. Er waren groe-
pen uit heel België, maar ook uit Roermond en Maastricht ui-
teraard. Daarnaast waren er heel wat Limburgse groepen, met een 
afvaardiging uit Neerpelt, Lommel, Sint-Truiden, Eisden… Ook 
groepen uit Leuven, Verviers, Rumst en zelfs Heist-aan-Zee deden 
mee. De medewerking uit Runkst bleef heel belangrijk, met 9 deel-
nemende wagens/groepen. De diversiteit van de deelnemers werd 
wel veel groter. De organisatie verliep ook alsmaar professioneler, 
er werd meer aandacht besteed aan het versturen van persberich-
ten etc. Kortom, de Hasseltse carnavalstoet was en bleef een grote 
attractie en werd ook steeds mooier en groter. In 1955 werd er 
zelfs een speciaal boekje uitgegeven met carnavalsliedjes. 
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De wagens van Vriendenkring de Reuzen 
 
De vriendenkring was niet alleen de drijvende kracht achter de prinsenverkiezing, hij nam 
vanaf 1949 deel aan de stoet en deed dat steeds in groten getale, met verschillende groe-
pen en wagens. In 2009 kwam het stadsarchief in het bezit van enkele ontwerptekeningen 
van carnavalwagens van de hand van Ernest Roosen. Op die manier krijgen we een goed 
beeld van de inventiviteit van wagens in die periode. Niet alle ontwerpen bleken technisch 
haalbaar. Het ontwerp met de grote kinderwagen, het ontwerp met de vogels en het ont-
werp met de 4 paarden zijn niet uitgevoerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1953 nam de vriendenkring deel met vijf wagens, waaronder de praalwagen van de prins, 
drie groepen en natuurlijk de twee reuzen. Van drie van deze wagens bestaan er ontwerp-
tekeningen. Eén wagen heette ‘De Eskimo’s’. Deze wagen verbeeldde een prachtig ijsland-
schap met een iglo en diverse Eskimo’s en pinguïns. Centraal achteraan op de wagen 
stond de koningspinguïn. De pinguïns waren allemaal verklede mensen.  
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Een andere wagen die meereed in deze stoet had als thema ‘De lut’ met den bèr’. Dat was 
in deze periode een spectaculaire attractie op de kermis, waarbij een man uit het publiek 
werd uitgedaagd om een gevecht aan te gaan met een gemuilkorfde beer. Wie de beer kon 
verslaan, won een prijs. Op de wagen was een ring gemaakt, waarin de beer het gevecht 
aanging met een man. Ernaast stond een man met een trommel. Voor de ring hing een 
boksbal. Er waren twee mannen die boksten tegen elkaar of soms voor de show tegen de 
boksbal sloegen. Ertussen stond een verslaggever.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De praalwagen van de prins bestond in 1953 uit verschillende platformen, afgewerkt met 
felgekleurde banen. De wagen op de foto’s uit 1953 kwam overeen met de wagen op de 
tekening, maar dan zonder de versieringen aan de zijkant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovendien stond op de tekening 1954 als creatiedatum. Grasduinen in verschillende fotoal-
bums maakte duidelijk dat de prinsenwagen twee keer heeft gediend. De eerste keer, in 
1953, waren er geen versieringen aan de zijkant en was er achter de prins, die in een rond-
draaiende ton stond die afgewerkt was met felgekleurde banen, een scherm van klaver-
blaadjes gemaakt.  
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Het jaar daarna werd de wagen uitgevoerd 
zoals op de tekening, met versieringen aan 
de zijkanten in de vorm van allerlei figuren 
en aan de voorkant, aan weerszijden van 
de tractor, tweemaal twee paarden. De 
prins stond nog steeds in een soort ton. Het 
opengewerkte scherm met klaverblaadjes 
was vervangen door een dicht scherm met 
sterretjes. Het maken van dergelijke carna-
valwagens was niet goedkoop, vandaar dat 
ze af en toe werden bijgewerkt en opnieuw 
gebruikt. Dezelfde wagen werd ook ge-
bruikt bij het blijde intrede van koning Boudewijn in Hasselt in 1953.  
 
De laatste wagen is ook een zeer leuk en inventief onderwerp. Het gaat om de wagen van 
prins carnaval uit 1955. Op het ontwerp zien we een wagen met draken, ezels, vleermuizen 
en paarden. Op de paarden zijn figuren getekend, dit moeten de zitplaatsen voor de sieren 
worden. Het is een ambitieus ontwerp, met een olifant voor de wagen. Op foto’s uit de stoet 
van 1955 zien we een ietwat primitievere versie van het olifantje. De sieren zitten op de 
paardjes en achteraan op de wagen, op het hoogste verhoog staat prins carnaval. Deze 
wagen werd opnieuw gebruikt in 1956, toen met een levensechtere versie van de olifant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder: Links ma Deplée, centraal Ernest Roosen. 
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Voetnoten 
 
1 Dit eerste gedeelte is gebaseerd op: B. LAUVRIJNS, Een jaar vol feesten, Antwerpen, 
 2004, p. 83-101. 
 
2 De bronnen voor dit gedeelte zijn de dossiers met betrekking tot carnaval die in het 
 stadsarchief worden bewaard. SAH, Archief van de stad Hasselt voor de fusie, 643.2 
 carnaval, jaren 1939, 1948-1955. 
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005: 
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!) 
 
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III, 
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische 
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen 
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et 
de Rhétorique”, 1858.  
 
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101. 
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e 
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à 
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij 
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche 
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt. 
 
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier 
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas 
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de 
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche 
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921); 
 
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert 
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120. 
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121.  kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘Gordon-
Bennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op 
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;  
 
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961; 
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes 
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in 
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134. 
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.  
 
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953). 
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Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: 
(eveneens te verkrijgen aan de museumbalie) 
 
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus. 
 
2006: 2. Jos Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e 
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten. 
 
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. 
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 
 
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, 
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 
 
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859); 
18. Geen KEIK verschenen!; 19.  Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het 
hellenisme.  
 
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: 
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De 
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 
 
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen 
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen. 
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