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Wie het geluk kent om in het leven een gezegende leeftijd te bereiken, zal op enig moment gaan
terugkijken en vinden dat ‘vroeger’ alles zowel mooier doch bovenal beter was: winters waren koud,
zomers prachtig, we voetbalden nog ergens om, tolerantie bestond nog en veursitters waren nog gewoon
voorzitters, mannen van statuur.
Maar maakt u zich met dank aan de heren Jung, Freud en Pavlov over uw mooie terugblik geen zorgen,
want volgens de wetenschap van de psychologie is hier een bijzonder logische verklaring voor. Kort
samengevat heeft die te maken met de natuurlijke drang van de mens tot verheerlijking van het verleden,
waarbij elke positieve ervaring op lange termijn vijf maal
krachtiger in ons geheugen blijft bestaan dan elke mindere
variant der ervaringsleer. Wat daarbij helpt en wellicht zelfs
van doorslaggevende betekenis is, zijn de stille beelden en de
beschrijvende woorden van weleer. Foto’s, dia’s,
krantenberichten, teksten, naslagwerken, (klein)kinderen en
regenachtige zondagmiddagen.

Wie nu ook nog eens het geluk heeft gekend om naast een
regulier bestaan zich ‘een tijdje’ de Prins van Knotsenburg
genoemd te mogen hebben, weet zich per definitie voorzien van een gezegende terugblik op die periode.
Hij weet zich inmiddels echt van de Prins geen kwaad meer en kan op elk gewenst moment glimlachend
bladeren door een woud van ‘clubbladen’, de Schaaralaaf. Beeldend, beschrijvend, boeiend. Thans één
keer uitgegeven en vormgegeven door ‘ons’, een aantal keren door voorgangers, doch veelvuldig door
hem.

300 is geschiedenis en zou u in eerste instantie kunnen doen terugdenken aan de slag bij Thermopylae,
waarin de koning van Sparta, niet zijnde Jules Deelder maar Leonidas l samen met 300 Spartanen vocht
tot nagenoeg de laatste man tegen de koning van Perzie, Xerxes l en zijn gigantische leger. Deze slag is
de geschiedenis ingegaan als het onmogelijke gevecht, waarbij het enorme aantal werd verslagen door de
kracht van ‘slechts’ 300. Ken dus de kracht van 300.

Voor u ligt Schaaralaaf 300, gewijd aan hem: een man van statuur, met camera, pen en
enige modernere varianten. Ook hij was slechts Prins voor even doch is exPrins voor
de rest van zijn leven. En wij? Wij houden hem vast in goede en slechte tijden.

Ik wens ons nog een veelvuldige Schaaralaaf!
Uw veursitter
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PPrriinnss
Creaties voor het prinsenconvent: Schaaralaaf van nul

tot (n)x, Van de Prins geen Kwaad en bijna 250 edities

van Schaaralaaf. Vaak voorzien van eigen foto's.

Tiental len colums en publicaties vooral met een

sociaal maatschappeli jke invalshoek. Duurzaamheid.

Zijn credo: Wie schri jft, die bl i jft.

PPrriinnss Politicus
Fractievoorzitter voor het CDA in de Gemeenteraad

Nijmegen van 1 974 tot 1 982. Maar l iefst 21 jaar - van

1 977 tot 1 998 - Lid van de Tweede Kamer. De Motie

Lansink, waardoor hij wereldberoemd werd met zijn

'Ladder van Lansink".

PPrriinnss Bestuurder
Een zeer bescheiden greep uit zi jn heden en

verleden. KNVB, Mensec, Palga, KU Nijmegen, De

Gelderse Mileu Federatie en natuurl i jk het

Prinsenconvent Knotsenburg.

En gaat het de voorzitter iets te snel, dan werkt een

politiek vertragings trucje wel.

PPrriinnss Prins
Zijn Prinsel i jke foto's in 1 978 waren versierd met de -

vaak niet begrepen- letters SKMK. Samen Knots

Maar Kachtig. En dat werd op zijn ti jd: machtig,

krachtig en vooral jachtig. Een Prins met landeli jke

TV aandacht. Dit was Brandpunt, goedenavond.

PPrriinnss Carnavalist
Typerend: Je kunt echt alti jd een beroep op hem

doen. Op de voorgrond, op de achtergrond, hi j doet

alti jd mee. Mooie - pri jswinnende -

carnavalsschlagers. Als gitarist bi j een proclamatie.

Bij Kernefal Klessiek. En als agent in de

Knotsenburgse Poppenkast.

PPrriinnss
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Ieder jaar weer kun je het onmiddellijk zien tijdens
de prinsenproclamatie als rond elf uur de nieuwe
prins zijn opwachting maakt in De Vereeniging.
De geboren carnavalisten onder hen hebben iets
spontaans, iets vanzelfsprekends. Je zou kunnen
zeggen dat ze er al jaren voor geoefend hebben en
stiekem voor de spiegel hebben staan zwaaien.

Prinsen bij wie het carnaval niet met de paplepel is
ingegoten, zijn ofwel ietwat ingetogen of acteren
een spontaniteit die overdreven aandoet. Tot die
laatste categorie behoorde op 7 januari 1978 Prins
Ad I. Hoewel toen al een routinier in het openbaar
optreden had hij in de rol van Prins Carnaval toch
een wat vreemde motoriek en een choreografie die
vast en zeker niet door de chef protocol was
ingestudeerd. Hij had het carnaval pas enkele jaren
daarvoor, leren kennen en dat was hem goed
bevallen.

Zo goed, dat hij ‘ja’ zei toen voorzitter Jan van
Lier hem vroeg om Knotsenburg te leiden op een
moment dat hij als fractievoorzitter van het CDA
de Nijmeegse gemeenteraad had verlaten om in
Den Haag als lid van de Tweede Kamer te
beginnen. Hij werd de eerste politieke prins
carnaval van Nijmegen. En De Gelderlander
meldde op 9 januari 1978 op de voorpagina: ‘Voor
zover bekend, is het de eerste keer, dat een
Kamerlid behalve met Hoogedelgestreng ook met
Dorstlustig moet worden aangesproken.’

Voor zijn opmerkelijke stap hoefde Ad Lansink
geen toestemming meer te vragen aan pa De
Graaf: burgemeester Theo de Graaf was net
vertrokken en bij de proclamatie was loco

burgemeester Jan Massink (PvdA) aanwezig om
zijn voormalige collega te installeren. Het werd
natuurlijk een spelletje over rechts en links.
Massink: ‘Tijdens het komende carnaval zal een
linkse locoburgemeester er garant voor staan, dat
er evenwicht is tussen links en rechts, hoewel
carnaval noch links noch rechts is.’ Verschillende
politieke prinsen volgden Ad in de loop der tijden
in Nijmegen, maar daar waren geen linkse prinsen
bij.

In kringen van de echte ‘geboren’ carnavalisten
wordt er regelmatig wat argwaan uitgesproken
over prinsen die hun uitverkiezing meer te danken
hebben aan hun politieke of zakelijke carrière dan
aan hun verdiensten voor de carnavalswereld. Met
de eerste politieke prins van Knotsenburg was dat
niet anders. Zo was er sprake van een algemeen
ongenoegen toen een cameraploeg van de KRO
televisie zich installeerde op de prinsenwagen
tijdens de optocht van Ad I door Nijmegen.

Mensen vergeten snel, want het was in 1978 nog
maar tien jaar geleden – 19651968 – dat Nico
Grijpink hemel en aarde bewoog om AVRO en
TROStelevisie naar Nijmegen te halen voor een
avondvullend programma rond de zittingen van
De Blauwe Schuit, waarbij het programma voor
een belangrijk deel werd samengesteld door de
omroepen en de Nijmeegse carnavalisten duidelijk
de tweede viool speelden.

‘Samen Knots Maar Krachtig’ was het motto van
het kabinet van Ad I, die aan zijn zijde de
adjudanten Huub Schuurmans en Wil Tunnessen
en de pages Margot van de Meer en Annemarie
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Mey kreeg toegevoegd. ‘Het is gemakkelijker
hoogleraar te worden dan Prins Carnaval’, sprak
de nieuwe prins op de proclamatieavond. ‘Het is
gewoon een rol die je eens een keertje wil spelen.’

Na zijn abdicatie – bij zijn afscheid als prins in
januari 1979 – blikte Ad terug op een geslaagde
onderneming. In De Gelderlander van 6 januari
1979 meldt hij dat hij tijdens zijn prinsdom maar
één keer zijn prinsenpak hoefde uit te trekken
omdat zijn stem op het Binnenhof nodig was. De
in Arnhem geboren Knotsenburger leerde het
Nimweegse carnaval kennen toen hij als raadslid
werd meegetroond naar de Nijmeegse Jokers in de
Benedenstad. “Het klikte meteen,’ zei hij.

Lansink – aldus De Gelderlander – was in de
carnavalswereld een bekeerling die in recordtijd

doorstootte naar de top.
‘Als prins acteerde hij met korte snelle
danspasjes. Pratend gesticuleert hij met soms
driftige, afgemeten handbewegingen.’ Zelf zegt
hij dan: ‘Ik praat veel te snel. Pogingen om het
rustiger aan te doen mislukken me tot op heden.’

Tot op heden. Ad Lansink is inmiddels 81 jaar. Hij
was tot vorig jaar voorzitter van het
Prinsenconvent en schrijver, fotograaf en
samensteller van 299 edities van Schaaralaaf.

Klaas-Kerst-Avond 1 0 december 201 5 21 .30 De Hemel

(met partners)

1 4e Rondje Knotsenburg 9 januari 201 6 20.00 Van Buren

23e Internationale Prinsentreffen 1 0 januari 201 6 va 11 .00 Jan Massinkhal

Keurtjes-Avond 21 januari 201 6 21 .30 NTP

31 e Herenzitting 31 januari 201 6 va 9.00 Kolpinghuis

24e Hofbal 5 februari 201 6 20.00 De Vereeniging

Groot Carnaval 6 - 9 februari

Het moment van het convent 7 februari 201 6 1 6.00 Grote Markt

Kom uut de kast 1 0 maart 201 6 21 .30 Café Groenewoud

Kiel (Halen) 1 4 apri l 201 6 21 .00 Stadcafé Tout

Algemene Leden vergadering 1 2 mei 201 6 21 .30 Café Groenewoud

Soms herkennen
Exen zichzelf niet
meer. . .
(en daar is maar 1
oplossing voor)
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S Schaaralaaf, al 300 keer
C Carnaval in Knotsenburg
H Herenzitting, Ad sprak steeds het welkomstwoord
A Ad de Eerste, Prins van Knotsenburg 1978
A Ans, meer dan 50 jaar samen met Ad
R Redenaar, in een enorm vlot tempo
A Adjudanten, Huub en Wil waren die van Ad
L Liefhebber van een pilsje op z’n tijd
A Alaaf, vele malen geroepen
A Altijd ad rem, over welk onderwerp dan ook
F Flair genoeg, zou alles willen doen

D Driehonderd maal Schaaralaaf
R Redacteur van genoemde nieuwsbrief voor Conventleden
I Insigne, of onderscheiding. Ad heeft er vele
E Eerste, ja Ad was de eerste prins met die naam
H Houdt elkander vast in goede en minder goede tijden, aldus Ad
O Orde van Oranje Nassau, ook daar is Ad bij
N Notenbalk, sorry, maar muzikaal gezien een onvoldoende
D Duizend exemplaren van het boek “Van de Prins geen kwaad”
E Editie van het eerste boek van Knotsenburg “Van nul tot (n)x”
R Regie, die was bij Ad in goede handen
D Dank Dank Dank!

Nee, even niet de K van Knotsenburg, maar de K

van Kunst. Ans en Ad zijn grote kunstliefhebbers

en verzamelaars. Nijmegen, Nijmegenaren en

Nijmeegse kunstenaars hebben speciaal hun

aandacht. En met zijn vlotte pen schrijft Ad ook

veel over kunst.

In 2008 produceerde hij het boek ‘Beeldspraak’; gesprekken met 25

kunstenaars uit het Rijk van Nijmegen.

Ad staat zelf ook op 2 schilderijen. Het imposant grote doek ‘Stilleven

met landschap en voorbijgangers’ van Sven Hoekstra (1998) hangt in het

CWZ. Geflankeerd door o.a. Jan Jansen (van de schoenen), Nel Linssen

(sieraden) en Daphne Deckers (wie kent haar niet) staat een jonge Ad

dominant in het midden van dit drieluik. Een plaats die hem wel past.



Dat Ad sterke politieke en bestuurlijke steun heeft, behoeft geen
betoog. Zijn activiteiten zijn maatschappelijk diep geworteld. Maar
echte warme, nooit aflatende steun komt natuurlijk van Ans. En niet
alleen thuis! Ook bij zijn carnavaleske uitspattingen speelt zij haar
deuntje mee. Of misschien wel beter gezegd: bespeelt zij de eerste
viool.
Want als opvolgster van Lidy Smits vertolkte zij vanaf 1987 op

carnavalsdinsdag bij de boerebrullof met verve de rol van
burgemeester van Knotsenburg. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zij
wat bescheidener begon als ’ambtenaar van de burgerlijke stand ‘,
maar ook in Knotsenburg kan je carrière maken. Tot 2014 leidde zij
met zachte maar kordate hand de altijd wat rumoerige
boerebrulloften naar een goed einde. En al was het boerengepeupel
wat opstandig, zij hield strak vast aan het protocol.

Een huwelijk  hoe onecht ook  is geen sinecure. Legendarisch zijn
haar knutsel frutsels, waarmee zij met  bij het bruidspaar passende 
symbolieken haar huwelijkstoespraak ondersteunde. Het afscheid
van het stadhuis viel ook haar zwaar, maar gelouterd pakte zij de
draad weer op tijdens de eerste huwelijkvoltrekking in de St.
Nicolaas kapel.

Een burgemeester waardig!

Vanaf 2015 is zij EX
en dat past wel bij ons Convent.
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Schaaralaaf is sinds 1987 de naam van het Bulletin van het Knotsenburgse Prinsenconvent. Bulletin 1 is
geschreven, gefotokopieerd en rondgezonden door Jan II van Wichen, de bijeenroeper van het eerste uur.
Na Bulletin 54 nam Ad I Lansink de functie van Jan I over. Samen besloten zij om het bulletin een echte
naam te geven: Schaaralaaf met verwijzing naar het ‘gouden schaartje, waarmee John I Bertine zijn ex
prinselijke vrienden verraste toen zij spontaan besloten om elkaar vaker te treffen. Het aantal woorden
van Schaaralaaf 55 nam met de komst van de nieuwe redacteur toe, en de vormgeving ging wat meer op
een – zij het nog sobere – nieuwsbrief lijken. Kleur was nog te hoog gegrepen, en afbeeldingen ook.
Toch zouden inhoud en vorm van Schaaralaaf in de loop van de tijd veranderingen ondergaan.De mijlpaal
van het 200e bulletin werd gevierd met Schaaralaaf 200 : een editie met maar liefst 8 pagina’s, met een
mooie terugblik van Carel I Boef en afbeeldingen van alle Prinsen van Knotsenburg van 1952 tot 2004.
Het jonge en onbezonnen bestuur van de VPK, gekozen in 2014, heeft ervoor gezorgd dat de
driehonderdste editie van Schaaralaaf aan Ad I is opgedragen. (bron: www.adlansink.nl)
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