
Ruudje Bedankt !! 
Indrukwekkende wisseling van de wacht bij 29e Herenzitting 

SCHAARALAAF 291
Ruud I (Kleinschiphorst) geniet ook in 
de zaal  van de 29e Herenzitting, nadat 
hij met verve het Presidentschap - 
ofwel de functie van spreekstalmeester 
heeft overgedragen aan Colin I 
(Skinner). Terwijl zijn opvolger snel 
went aan zijn nieuwe rol, vermaakt 
Ruud I zich temidden van de lieden, die 
hij 23 jaar achtereen in beweging heeft 
gebracht. De Commissie Herenzitting 
eerde Ruud I met een 
fraaie speld van de 
Pinguin, het logo van 
de Herenzitting. Het 
zwarte naambordje 
maakt duidelijk, dat 
Ruud I de commissie 
gelukkig trouw blijft. 
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Elders in Schaaralaaf 291 !
Knotsenburgse Poppenkast bij Swerte Schaop + Activiteiten o.m.  33 Jaar Prinsenconvent 

Een	  uitzonderlijke	  Herenzitting,	  de	  29e	  in	  een	  reeks,	  die	  veel	  andere	  carnavaleske	  activiteiten	  ‘op	  
waarde	  klopt’.	  Dat	  klopt,	  zeggen	  voetballers	  zelfs	  bij	  verlies:	  waardeloos,	  zogezegd.	  Maar	  
‘kloppen	  op	  waarde’	  is	  een	  nieuw	  begrip,	  ontdekt	  bij	  het	  schaatsen,	  waar	  waarde	  in	  goud,	  zilver	  
en	  brons	  telt,	  anders	  dan	  in	  Knotsenburg	  waar	  bier	  met	  plastic	  Kolpingmunten	  of	  Wico-‐Knotsen	  
wordt	  betaald.	  Op	  waarde	  kloppen	  betekende	  op	  23	  februari	  2014	  een	  historische	  dag,	  om	  wat	  
te	  zien	  en	  te	  horen	  was	  -‐	  prima	  buutreedners,	  fraaie	  showdansen,	  uitstekende	  zangeressen,	  
waaronder	  Anita	  Meyer	  -‐	  	  maar	  ook	  en	  vooral	  om	  de	  samenloop	  met	  33	  Jaar	  Prinsenconvent,	  dat	  
vier	  jaar	  na	  John	  Bertin’s	  schaartjes	  op	  het	  lumineuze	  idee	  kwam	  om	  een	  Herenzitting	  te	  
organiseren.	  Een	  moeilijker	  punt	  betreft	  de	  kans	  dat	  de	  29e	  Herenzitting	  de	  laatste	  versie	  is	  in	  
het	  Kolpinghuis,	  dat	  wellicht	  een	  andere	  bestemming	  krijgt.	  Niets	  staat	  vast,	  maar	  de	  
voortekenen	  zijn	  niet	  gunstig.	  Historisch	  was	  ook	  de	  verdwijning	  van	  exen	  uit	  de	  z.g.	  orkestbak,	  
met	  als	  gevolg	  meer	  ruimte	  op	  het	  podium	  
maar	  minder	  in	  de	  zaal.	  Meer	  exen	  tussen	  
heren,	  even	  anders	  maar	  alles	  went.	  Extra-‐
protocollaire	  hoogtepunt	  was	  natuurlijk	  de	  
wisseling	  van	  de	  wacht:	  de	  jongste	  exen	  in	  de	  
Raad	  van	  Elf,	  gepresideerd	  door	  Colin	  I,	  die	  
met	  groot	  enthousiasme	  	  de	  leiding	  van	  de	  
Herenzitting	  overnam	  van	  Ruud	  I.	  De	  nu	  ex-‐
president	  hoorde	  met	  zichtbaar	  genoegen	  
‘Ruudje	  Bedankt’,	  woorden	  die	  met	  echte	  
handtekeningen	  werden	  bezegeld.

�1



Even wennen 
Oudere ex-prinsen beleven Herenzitting met en onder gasten  
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Bij de voorbereiding van de 
29e Herenzitting besloot de 
Commissie om de ruimte 

achter de Raad van Elf, 
waar  een toenemend aantal 
exen een hoge plek vonden, 

bij het podium te 
betrekken, met als 

gevolgen: de jongste leden - 
gemeten vanaf  hun 

Prinsdom - vergezellen de 
president in de Raad van 

Elf, de oudere exen 
verhuizen naar de zaal, en - 
belangrijk detail - het aantal 

kaarten per ex wordt met 
een verminderd. Jos I z.g. 

tekende verzet aan. Enkele 
exen hadden twijfels. De 

evaluatie moet nog leren of  
de nieuwe opzet bevallen is. 

Maar het luid gezongen 
‚Drink een borrel’ in de 

Praeseskamer meteen na 
afloop van de zitting doet 
vermoeden, dat de nieuwe 

opzet voor herhaling 
vatbaar is. De Commissie 

schuwt intussen 
vernieuwing niet, zo bleek 

uit de opbouw van het 
programma, en uit de 

positieve reacties van de 
gasten, die ook de sociale 

media wisten te vinden om 
hun waardering te uiten. 

Een kleine portfolio toont 
dat de exen in de zaal zich 
evenzeer hebben vermaakt 

als bekende en minder 
bekende Knotsenburgers. 

Op naar de 30e 
Herenzitting, met als open-
einde-vraag: de (nieuwe?) 

plaats van de zitting.
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De Knotsenburgse 
Poppenkast trad met 

het winnende lied 
van het Kiek-ze-

Kieke -
Schlagerfestival 

waarschijnlijk voor 
de laatste keer op 

tijdens de 50e 
Galazitting van 't 

Swerte Schaop. Dat 
De Gelderlander de 
schlager van Ronald 
II evenzeer wist te 

waarderen als de jury 
op 2 november 2013 

was een mooie 
opsteker voor de 

artiesten, die met een 
kleine handicap aan 

hun optreden 
moesten beginnen. 

Jaap I, de vaste Oom 
Agent van de 

bemanning  moest 
verstek laten gaan. 
Poppenspeler Ad I 
nam zijn rol over, 

kennelijk met succes, 
want de krant haalde 

in zijn positieve 
recensie heks Ruud II 

en Bobby Ad I naar 
voren. Dat Jan 

Klaassen en Katrijn 
er ook mochten zijn, 
evenals de poppen-

spelers Piet I en 
Robbert I en de 
voltallige groep 
schlagerzangers 
(Ruud I, Andre I, 

Ronald II, Gerard I 
en Frans II) blijkt uit 
de foto’s, die Chris 

Hol -  terechte SOCN-
Vrijwilliger 2013-2014 
- heeft geschoten. De 

attributen 
verdwijnen in de kist, 

de poppen gaan 
dansen.

Poppen in de kist 
Knotsenburgse Poppenkast bij Swerte Schaop  
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Bij de foto's 
Poppenkast met bouwer Ronald II, 
Gerard I, Andre I, Frans II en Ruud I 
Poppenspelers Robbert I en Piet I 
Agent (Ad I) Katrijn (Carol I), Jan 
Klaassen (Wiet I) en Heks (Ruud II) 
Schlagerzangers voor het vaandel van 
't Swerte Schaop

Foto's: Chris Hol

Knipsel de 
Gelderlander 
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Agenda Prinsenconvent Knotsenburg Datum Tijd Plaats

22e Hofbal - Vol ornaat 28 feb 2014 20.30 uur de Vereeniging

Bestorming Stadhuis + Sleuteloverdracht 1 mrt 2014 12.00 uur Marikenpaleis

Ridder van Knotsenburg + Bier Blauwe Steen 1 mrt  2014 13.00 uur Grote Markt

Receptie 33 Jaar Prinsenconvent - informeel 1 mrt 2014 17.00 uur de Waagh

Carnavalsmis - prinsenkiel 2 mrt 2014 11.00 uur Molenstraatkerk

Ode aan Graodus - prinsenkiel 2 mrt 2014 12.30 uur Burchtstraat

Woonboulevard Stadsoptocht 2 mrt 2014 14.00 uur Grote Markt

Prinsenontbijt 3 mrt 2014 10.49 uur Marikenpaleis

Dweilen door Knotsenburg 3 mrt 2014 13.30 uur Grote Markt

Boerenbrullof 4 mrt 2014 11.30 uur Nicolaaskapel

Prinsenmiddag 4 mrt 2014 14.00 uur Marikenpaleis

Reunie Ummegang Hans IV 4 mrt 2014 17.30 uur Cafe Goossens

Ontluistering Prinsenkabinet 4 mrt 2014 23.11 uur Marikenpaleis

Prinsenborrel - Prinsenconvent 13 mrt 2014 21.30 uur Cafe Groenewoud

Feestelijke uittocht ex-prinsen en partners 6 april 2014 10.00 uur Cafe Groenewoud

Reguliere Prinsenborrel 13 maart 2014 
De eerstvolgende bijeenkomst van de ex-prinsen vindt plaats 
op donderdag 13 maart 2014 op de bekende plaats en tijd, zoals 
aangegeven in de tabel met activiteiten. Belangrijkste 
agendapunt betreft de terugblik op Knotsenburg 2014, met 
uiteraard de 29e Herenzitting en de viering van 33 Jaar 
Prinsenconvent. Hopelijk maakt ook (dan ex-) Prins Hans IV 
zijn opwachting. De Commissie Uittocht geeft waarschijnlijk 
wat meer van haar geheimen prijs.
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Strook 5 van de Macrobanner bij 33 Jaar Prinsenconvent Knotsenburg 
Naar en idee van Ad Lansink ontworpen den geproduceerd door Benda Drukkers, met dank aan F-Graphics
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