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Februari. Voor SPiN de maand van Psypop, het debat en weer een geweldig SPiN-feest. Maar voor de 
zuiderlingen onder ons (en dat zijn er nogal wat in Nijmegen) vooral de maand van carnaval. Of zoals 
sommige van mijn bestuursgenoten zouden zeggen: carnavál. Het zal jullie door de manier waarop ik 
praat (wat sommige van mijn bestuursgenoten ABN noemen. Zelf zou ik dat natuurlijk nóóit zeggen) 
waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat ik niet uit het zuiden kom. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik 
niet van carnaval hou. Of beter gezegd, ik hou niet van carnavalsmuziek. Grote kans dat als er in de 
Fuik weer eens zo’n nummer voorbij komt, je mij met m’n armen over elkaar en een chagrijnige kop 
ziet totdat het nummer voorbij is. Ik ben er gewoon niet aan gewend, en zal er ook niet aan wennen. 
 
Maar goed, toch gingen we op 13 februari (vrijdag de 13e nog wel) carnaval vieren in Breda. Het was 
voor de verjaardag van onze lieftallig penning Elien, dus dat wilde ik natuurlijk niet missen! 
Gewapend (letterlijk) met mijn cowgirl-outfit (waarschijnlijk beeld je je nu iets heel sexy’s in, maar in 
werkelijkheid was het gewoon een oude geruite blouse van m’n vader en het oude klappertjes 
pistool van m’n broer) dronk ik mezelf wat moed in. En daar gingen we dan, fietsend door Breda, op 
weg naar De Boterhal. Ik moet zeggen dat het er buiten wel heel leuk uitzag met al die verklede 
mensen. Maarja, daar gaat het me ook niet om, het gaat me om die “muziek”. 
 
Na even in de rij te hebben gestaan waren we binnen. En ik moet zeggen, het viel me erg mee. Ja het 
was carnavalsmuziek, de hele avond lang. Ja iedereen stond te springen, de hele avond lang. Maar ik 
deed gewoon mee, je went er toch aan op een gegeven moment. Waarschijnlijk heeft het bier ook 
meegeholpen, maar daar zal ik vast niet de enige in zijn. 
 
Als ik eerlijk ben heb ik me zeker vermaakt die avond. Volgens mij paste ik er ook helemaal tussen, 
maar voor een objectievere mening hierover moet je natuurlijk bij m’n bestuursgenoten zijn. Ik heb 
nog wel de hele nacht en de dag daarop ‘bloemetjes gordijn’ in m’n hoofd gehad. Maarja... je moet 
er natuurlijk wat voor over hebben. 
 
Alhoewel ik het heel leuk vond, was ik blij dat ik me de volgende dag weer terug kon trekken naar 
boven de rivieren en een paar dagen rust kon pakken. Al was het daar wel angstaanjagend stil zo 
zonder carnaval. Wat ik vooral leuk vond aan het avontuur is om bij Elien thuis te zijn en haar familie 
te ontmoeten. Het is best gek dat je zo intensief met elkaar optrekt en je elkaars ouders eigenlijk 
nauwelijks kent en niet weet hoe iedereen leeft als ze naar ‘huis huis’ gaan. 
 
We hebben met elkaar afgesproken om aan het eind van het bestuursjaar bij alle ouders langs te 
gaan. Ik hoop echt dat we dat voor elkaar kunnen krijgen, want het is echt super leuk! Als ze dan bij 
mij komen zal ik ze ook zeker mee uit nemen, en daar komt geen carnavalsmuziek aan te pas. 
Voor nu staat Breda nog vers in mijn geheugen gegrift. Volgend jaar weer? Ik zou zeker geen nee 
zeggen. 
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