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Sjtimmung en spektakel

door Kim Noach

H

Met tweehonderd
nummers is de
optocht door de
straten van Heerlen
beslist de langste
van Limburg. De vele
kleurrijke groepen,
grote wagens, tiental-
len kilo’s snoepgoed
en wafels zorgen voor
groot spektakel in het
centrum van de stad.

H oe wil je je eitje? Ge-
kookt? Gebakken? Of be-
vrucht? De tekst op het
T-shirt van Richard Jan-

sen heeft geen behoefte aan extra
tekst en uitleg. Ach, het is toch alle-
maal flauwekul, gebaart de Heerlen-
se ondernemer van de Bonbonne-
rie achter zijn tijdelijke toonbank
aan de Akerstraat. Waar normaal
juweeltjes van chocolade van eige-
naar wisselen, wordt door Jansen
en zijn collega’s tijdens de optocht
van Heerlen nu vooral drank ver-
kocht. Bier, Jägermeister, Flügel
maar ook koffie en fris. „Service
naar de mensen die hier de op-
tocht kijken. Het is beslist niet zo
dat we er dik mee verdienen”,
meldt Jansen. „We doen het graag
en het is leuk om iedereen zo vro-
lijk te zien.”
En vrolijk lijkt werkelijk iedereen
op deze carnavalszondag. Wat wil
je nog meer: onder een stralend
zonnetje trekt de bonte stoet langs
de vele duizenden toeschouwers
die naar Heerlen gekomen zijn.
„De sfeer is super”, zegt Ralf Ste-
vens van de vriendengroep Vöal
Flauwekûl die als nummer 56 mee-
lopen. Onder het motto Vol vuur de
vasteloavend hebben de dertien vol-
wassenen en zeven kinderen zich
in vuurrode en oranje outfits gesto-
ken en hoeden waar ‘vlammen’ uit-

slaan. Ruim anderhalve maand
hebben de Heerlenaren zich voor-
bereid op de optocht. Een naaister
heeft de kleding verzorgd, de groep
de attributen. „We hebben in totaal
anderhalf uur meegelopen, dat is
niet zo lang omdat de route vrij
compact is waardoor de ‘gaten’
meevallen. Er is veel publiek op
de been, dat maakt deze optocht

zo sfeervol leuk”, meent Chantal
Mosselman.
Opvallend is dat er maar weinig
deelnemers zijn die kritiek hebben
op het (politiek) gezag. Slechts een
enkele groep - zoals VV De Hingste
- zet het gekrakeel rondom de Bui-
tenring met een knipoog te kakken
met hun wagen en de woorden:
Ger, woa is d’r Boeterink? Op de wa-

gen ligt een grote papier-maché
pop in de persoon van de CDA-po-
liticus met ontblote billen terwijl
ANWB-wegwijzers uit zijn achter-
ste steken. „Daarmee willen we zeg-
gen dat het zo lang duurt voordat
die weg er ligt”, lacht Francine
Bothmer van VV De Hingste terwijl
ze samen met haar 45 vrienden
een lange slinger vormt van

schuimrubberen auto’s die in de
file staan.
Zoals altijd lopen er ook dit jaar
weer vertrouwde gezichten mee.
Leo Keularts bijvoorbeeld, de helft
van het duo Paul & Leo schuift een
kitsch stoeltje voor zich uit met
daarop een pruik. De tekst luidt:
Went de haore maer good zitte.
Mirjam Clermonts, burgemeester

van Onderbanken staat te stralen
voor de tribune op de Bongerd.
Onder de grote groep stierenvech-
ters van de groep Vol Or Naat
(Vier versjtere d’r optoch, olé) zit
namelijk ook zoon Stephan. Even
snel een fotootje van zoonlief ma-
ken. „Leuk hè”, zegt ze trots.

Op www.limburger.nl/parkstad
staan foto’s en een filmpje.

OPTOCHT HEERLEN
� Er zijn tweehonderd nummers uitgedeeld door de

organiserende carnavalsvereniging De Winkbülle.
� De eerste nummers vertrokken vanaf 12.33 uur

vanaf startpunt Bekkerveld.
� Stadsprins Tom I - zoals altijd de hekkensluiter - reed

in zijn prinsenwagen rond zessen door de straten van
de stad.

� De optocht was net als vorig jaar live te volgen via L1
en zelfs voor de eerste keer op nationale televisie:
de NOS zond diverse optochten uit op Nederland 2.

Burgemeester Paul Depla van Heerlen:
„Wat een geweldig feest deze optocht. Echt indrukwekkend als je ziet hoeveel moeite en
energie de mensen in hun kleding en wagens stoppen.” Kledingadvies kreeg de burgemeester
(in piratenkostuum) van raadslid Roel Leers. „Ik heb nu ‘slechts’ één outfit, ik begrijp dat ik
eigenlijk elke dag iets anders aan moet. Dat is een mooie opdracht voor volgend jaar.”
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In een werkelijk zonovergoten Heerlen genoten vele duizenden toeschouwers van een urenlang spektakel dat de optocht Heerlen was dit jaar.  foto Bas Quaedvlieg


