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Gemertrs Carnaval 1)l) is niet al-1een voor de Voorzitter,
maar ook voor rt Bestuur en de Led-en van de Heemkundekrlng
van b i j zondere beteken Ls.

In de verkiezing van d-e Voorzitter als GeÍiertrs prins
Carnaval 1)lJ neent het Bestuur ook een waardeering te zien
voor het bestaan en het werk van onze Heernkundekring en
spreekt het zijn dank uit aanode rrNotabelen'r van Weaverstad,
die deze verkiezing hebben bei,,''rkstetligd.

Itfoge deze verkiezing !n klein stukje goede'r historie
vorden in het bestaan van d.e Gemertse Carnaval , zowel als
voor de lle enkundekri ng ' prins christ den uïste.
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Ontïent het Carnavalsfeest e.n uat ermee samenhangt,zijn

aflerlei theoriën opgezet, aangenonen en ldeer ver.worpen. Het
zou een lentefeest zijn en Prins Carnaval zou de verpersoon_
lijkimg zijn van het voorjaar. le hedendaagse Carnaval svi ering
zou een rechtstreekee voortzetting zijn van de Romeinse Sa_turnaliên, een narrenfeesi, \raaïbij een prins werd gekozen ,on Lrie de vrolijkheid zich concentreerde.

Hoe het ook zij, van toepassing is het volgende vers:
"Het is een koning vo} van ïust,
Het is een koning vo1 plaizieren,
Het is een koning vol van lust,
Het is een koning die mag zwieren
lot aen den hals in het vermaek
Is dat ni-et een schoone zaek'r"

Een Koninklijke Bood.schap van 1949 van een Carnavals_prins luidtr'tGe moot de Carnavalsprins zien als het feest_
symboof en een gangmaker hoeft hij niet eens te zijn. Wantpret rnaken kunnen ze ze\f wel"....Mijn voornaanste taak i.s
een gezonde liefde blj de jeugd aan te kweken en haar erinvoor te gaan, dat het feest genoeglijk, ja zelfs uitbundig
maar irnmer fatsoenlijk wordt gevierd.rl

Onze beste wensen vergezelLen Chrlst den Urste geduren_
de dc drie d:gen rran zijn rcgerinS dcr zotlfetr*J.rurrrrin*". 
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