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Amsterdamse
Oeteldonkers?
In 'l 854 startLe de Sociëteit Casino, ge-
vestigd aan de Papenhulst in 's-Hentogen-
bosch met het geven van openbane Carna-
valsbals en zette daanmee de trend voor
het meen openbane cannaval. Vanaf 1 935
wend schouwburg CASINO gehuisvest aan
de Panade. Ook in het huidige theater", ge-
opend in 1976, werd de cannavals tnaditie
met groot succes voortgezet.

Begin laren BO liep de belangstell ing voon
carnaval in zijn algemeenheid tenug, doot'-
dat steeds meen plaatsen ook boven de
nivienen eigen cannavalsfeesten organF
seenden. Daannaast was en sprake van
concurrentie van andene 'nieuwe feesten'
het hele jaan doot'. Het Casino kreeg, als
gnootste accommodatie in de stad, het
eenst te maken met tenugloop van 'bui-

tenlanders', zoals iedereen die van boven
de rivieren kwam in de oeteldonkse volks-
mond wend genoemd. In 1982 pt"obeende
de schouwbung deze ontwikkeling te kenen
door, naar voonbeeld van het succesvolle
Bambergers Elfsteden Cannaval, een spec-
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taculain artiestenpnognamma te bnengen.
Het sloeg niet aan en de neacties van de
Bosschenaren wanen negatief . In 1983 is
toen in samenwenking met de Oeteldonk-
sche Club van 1 882 en de Federatie van
Carnavalsvenenigingen met groot succes
het 'veun-deun en mee Oeteldonkens Can-
naval ingevoer"d. Het cannaval in Casino
wend ween een ontmoetingsplaats voon
Oeteldonkers.

In CASINO DE MUSICAL - van opera tot 0e-
teldonk wor"dt, de titel zegt het al, in spel,
zang en dans ook aandacht geschonken
aan cannaval. Vernassend blijkt dat en ook
mensen zijn die niet van carnaval houden.
En hoe romanlisch kan het wonden als er,
alle stereotiepe vooroordelen ten spijt, een
Amstendammen met het hant op de juiste
oeteldonkse plaats een 'Durske' ontmoet?
Uiteindeli jk maakt het dus niet uit waar le
vandaan komt, wie je bent of welke taal of
dialectle spneekt. Het geheim van cannaval
in Oeteldonk is het spel van de omgekeende
weneld maan vooral dat we allemaal geli ik
zijn. Als je dat voelt en envaêrt, dan hoon
je er bij en worden vennassende ontmoetin-
gen vanzelfsprekend. In CASINO DE MU-
SICAL- van opena tot Oeteldonk - lqat Luc
Vonselaans zien dat ook Amstendammens
Oeteldonker kunnen zijn.
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