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‘Je krijgt er met carnaval 
een tweede familie bij’
Perry Tijs (59), Prins Perry d’n Urste, is dit jaar gekozen als 61ste 
prins van carnavalsvereniging De Spruwwejagers in Mierlo.

Bloedzenuwachtig was Perry toen rond 11 november vorig 
jaar bekend werd gemaakt dat hij Prins Perry d’n Urste 
zou worden. En dat terwijl hij normaal gesproken zo’n 

koele kikker is. “Ik wist in 2020 al dat de keuze op mij gevallen 
was, maar vanwege corona moest ik het bijna drie jaar voor me 
houden. Zelfs tegenover mijn dochter. Dat viel niet mee. Dus toen 
het eindelijk zover was, was de spanning groot!”
Perry’s twee jongere broers waren al eens Prins Carnaval 
geweest. Zelf wilde hij nooit zo graag op de voorgrond. “Totdat 
ik een keer adjudant van mijn beste kameraad was en merkte dat 
ik het eigenlijk wel leuk vond. Het was nog maar een klein stapje 
om zélf Prins te worden. Dus waarom niet? Nu denk ik: had ik 
het maar eerder gedaan. Het is echt keileuk!” 
Traditiegetrouw werd Perry voorafgaand aan de inhuldiging 
‘ontvoerd’ door een ‘kapersgroep’ van familie en vrienden. “Een 
ludieke actie waarbij ik door hen gekochte carnavalskleren 
aan kreeg en allerlei opdrachten moest doen, zoals zes pilsjes 
tappen en een bloemetje naar mijn moeder brengen. Daarna 
heeft de groep ‘onderhandeld’ met de Prinsencommissie die mij 
terug wilde hebben voor de inhuldiging.”

Perry kijkt uit naar het grote feest met de 
sleuteloverdracht, de optocht en de 

bezoeken aan andere verenigingen.  
“Ik hou van carnaval omdat je er 

een tweede familie bij krijgt. 
We doen alles samen en dat 
is niet alleen gezellig, je hebt 
ook steun aan elkaar.” Dit 
jaar is zijn broer Marcel zijn 
adjudant. “Hij is al twee keer 
Prins Carnaval geweest en geeft 
me nuttige tips, bijvoorbeeld 

over mijn plek op het podium 
tussen andere prinsen. Want het is 

natuurlijk belangrijk dat ónze prins 
voorop staat!”

‘Mien waar is m’n feestneus?’‘Mien waar is m’n feestneus?’

Willem (53) en Daniëlle Baijens (49) zijn het 
Stadsprinsenpaar van de stichting D.C.V.: 
Stadsprins Willem 1e en H.D.H. Stadsprinses 
Danielle 1e, Kabbelaars de 45e. 

De één heeft de voetbalvereniging, wij 
carnaval. Het gaat ons vooral om 
de sociale contacten, lol maken en 

feestvieren. Hoewel het carnaval in Delft wel 
een beetje terugloopt, blijft het een bijzonder 
en mooi feest. We waren begin twintig toen 
we voor het eerst carnaval vierden. Dat vonden 
we zo leuk dat we het zijn blijven doen.” Door 
de jaren heen zijn Willem en Daniëlle actief 
geweest bij verschillende verenigingen in 
Delft. Willem is sinds vier jaar voorzitter van 
stichting Delftse Carnavalsviering (D.C.V), een 
overkoepelend orgaan van verenigingen in het 
Kabbelgat, zoals Delft tijdens carnaval heet. 
“Van de geheime raad, die de Stadsprinsen- en 
prinsessen kiest, hoorden we dat wij het sámen 
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‘Wij willen 
weer ouderwets 
carnaval vieren 

zoals het 
vroeger was’

Na twee sobere coronajaren kan carnaval dit jaar weer groots gevierd worden. 

Verenigingen maken zich op voor een groot feest en leveren hun kersverse Prins Carnaval.

werden. Het was iets wat hoog op het verlanglijstje 
stond”, vertelt Willem. “Na de zware coronatijd 
willen wij als prinsenpaar het carnaval in Delft weer 
groot maken.” 
“Ik moet er wel aan wennen dat alle ogen ineens op 
me gericht zijn,” zegt Daniëlle. “Ik ben geen type dat 
graag op de voorgrond staat, maar nu we dit samen 
doen, vind ik het toch erg leuk. Traditiegetrouw wordt 
het prinsenpaar voor de sleuteloverdracht samen met 
de burgemeester in een hoogwerker omhoog gehesen. 
We ontvangen dan de sleutel van de burgemeester en 
hangen een medaille om de nek van ‘Huug’, het beeld 
van Hugo de Groot op de Markt in Delft.”
Tijdens carnaval bezoekt het Stadsprinsenpaar 
andere carnavalsverenigingen en diverse dweilcafés 
in Delft, scholen en instellingen voor mensen met 

een beperking. “Samen lopen we de polonaise. Ik 
heb dat weleens eerder meegemaakt en weet hoe 
geweldig ze dat vinden. Ze vliegen je echt om de 
nek. Daar doe je het voor”, zegt Willem. 
Het Stadsprinsenpaar hanteert het motto ‘Toen was 
carnaval nog heel gewoon’. “Vroeger zat de tram 
vol verklede mensen die naar de optocht kwamen 
kijken. Het leefde enorm. Nu kijken ze je aan van 
‘wat doe jij nou?’ als je verkleed op straat loopt. Wij 
willen graag weer ouderwets carnaval vieren zoals 
het vroeger was. We kijken uit naar de optocht door 
Delft met ons voorop in een mooie praalwagen!”
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‘Notaris of 
fabrieks
arbeider,  
iedereen is 
gelijk’

Marc Schulte (55) is dit jaar Prins 
Libra van carnavalsvereniging de 
Eileuvers in Zwolle.

Carnaval is voor mij een feest 
van herkenning. De vijf- à 
zesduizend mensen die je 

vorig jaar zag, ontmoet je opnieuw. 
Je pikt het gesprek meteen weer op. 
Wat ik ook mooi vind: of je nu notaris 
bent of bij de fabriek werkt, iedereen 
is gelijk. Al twintig jaar maak ik deel 
uit van de carnavalsgroep Ut Swols 
Koningsuus. Die bestaat uit vijf 
gezinnen die elk jaar samenkomen.”
Marc is daarnaast al tientallen jaren 
lid van carnavalsvereniging de 
Eileuvers. Zij leveren de Stadsprins en 
verzorgen de sleuteloverdracht in de 

stad, die tijdens carnaval niet meer 
Zwolle maar Sassendonk heet. “Dat 
ik dit jaar gekozen werd, kwam als 
een verrassing. De trend is dat ze 
jongere prinsen vragen om de jeugd 
er meer bij te betrekken.” Lachend: 
“Ik zie er natuurlijk wel jong uit, maar 
ineens dertig worden gaat me niet 
lukken.” Tijdens carnaval gaat Marc 
door het leven als Prins Libra I. “Die 
naam bedacht ik zelf. Libra is het 

Latijnse woord voor weegschaal, mijn 
sterrenbeeld. Daarbij heb ik een 
bedrijf in weegapparatuur en 
probeer ik altijd voors en tegens te 
zien. Deze naam past dus goed bij 
mij.” Aan de zijlijn staan is er als 
Stadsprins niet meer bij. Marc 
bezoekt feesten van zusterverenigin-
gen en heeft allerlei plichtplegingen. 
“Met de sleuteloverdracht in de stad 
begint het carnavalsfeest écht. Vanaf 
dat moment ben ik ‘stadsbaas’, samen 
met mijn twee adjudanten Tandje 
(Angelique) en Bandje (Jeroen), die 
beiden ook lid zijn van Ut Swols 
Koningsuus. Zij zijn onmisbaar; we 
doen het echt met z’n drieën. We 
bezoeken festiviteiten zoals het 
carnavalsconcert, de kindermiddag 
en het smartlappenfestival, waar ik 
normaal gesproken ook bij ben, maar 
die ik nu als Stadsprins beleef. Dit 
keer sta ik in het middelpunt en dat 
maakt het extra bijzonder. Pas als 
alle plichtplegingen klaar zijn, trek ik 
mijn pak uit en kan me in anonimiteit 
onderdompelen in de feestvreugde.”
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