
Carnavalstoeten: nu zondag Elversele, zondag 24 maart Temse

Nog altijd op post :
prins Marcel I, 91 jaar jong… 

Op feestelijk vlak is carnaval momenteel Temses oudste traditie. Toen 
de fusie een feit werd (1977), was er enkel in Temse géén carnaval. De 
centrumgemeente moest zich dus aanpassen aan de deelgemeenten. Sinds 
1978 heeft ook Temse een cavalcade, één van de grootste van Vlaanderen. 
De inbreng van de deelgemeenten is méér dan voortreffelijk en zij zorgen 
ook op eigen terrein voor een spetterende viering.
Steendorp en Tielrode hebben intussen al een succesrijke viering achter de 
rug, Elversele is dit weekend aan de beurt, op zondag 24 maart is Temse 
aan z’n 42ste carnavalstoet toe. Een blikvanger is prins Marcel I. Op 16 
februari werd hij 91.

Marcel Philippaert, eerste officiële prinscarnaval van Temse
Marcel is een eeuwige speelvogel. Toen zijn ouders hem na de lagere 
school op internaat stuurden naar Jemappes, was hij in minder dan 2 
maanden terug thuis. De school was niets voor hem, hij wilde werken. Hij 
oefende meerdere beroepen uit, tot hij de liefde van zijn leven tegen-
kwam: Lydie Janssens (1928-2009), dochter van boer-en-bakker Alfons Jans-
sens (Lauwershoek). Marcel ging in de leer bij een bakker in Antwerpen 
en bakker Alfons installeerde schoonzoon en dochter in een gloednieuwe 
bakkerij in de Sint-Jorisstraat (huidige bakkerij OMER). Op 6 augustus 1952 
stapten zij in de huwelijksboot en startten zij hun eigen zaak: het begin 
van een ware successtory. In 1973 - Marcel was amper 45 - achtte het echt-
paar de schaapjes op het droge en begonnen zij ten volle van het leven te 
genieten. Marcel deed dat o.m. als volleerd skiër - hij was monitor bij Ski 
World  - en ook nu skiet hij nog. 

Toen Temse voor de carnavalviering van 1978 op zoek ging naar een prins, 
drongen schepen Désiré Van Riet en Toerisme Temse-secretaris Martin De 
Ryck er bij hem op aan zich kandidaat te stellen. En zo gebeurde. Nu, 41 
jaar later, is Marcel nog altijd op post. Ook de komende weken zal hij als 
91-jarige mede de show stelen.

Marcel en Désiré Van Riet zijn vereeuwigd in het standbeeld De tuysscher 
en de azijnzeker van Valeer Peirsman op de Wilfordkaai. Als fervent fietser 
rijdt Marcel nog dagelijks voorbij het standbeeld. Om te zien of ik er nog 
zit, lacht Marcel. 

Historiek Carnaval kerngemeente Temse
Temse vierde carnaval tot 1865. Toen viel het 50 jaar stil en pas in 1913 
en 1914 werd opnieuw gefeestneusd. De oorlog onderbrak het feest en 
daarna liet het gemeentebestuur - mede onder invloed van de geestelijk-
heid - carnaval niet meer toe. Desondanks waren er altijd pallieters - de 
mandenmakers op kop - die vrolijk vermomd door de straten walsten. Het 
epicentrum lag op de as Vooruitgang/Vrijheidstraat en ‘t Hollands Gelaag 
(Veldstraat). Het verontruste gemeentebestuur bracht de sjampetter in stel-
ling, wat soms uitmondde in handgemeen, voor de tegenstanders van car-
naval een bewijs te meer van hun stelling: carnaval = zedenverwildering…
Ook na W.O. II kwam carnaval niet op de feestkalender. Wel vonden her en 
der bals plaats, o.m. in den Boeres (De Belgische Vlag). Daar ging in 1957 
Temses eerste carnavalgroep van start: The Walt Disneyvrienden. 

Onder impuls van Martin De Ryck groeiden in de jaren ’60-’70 de VVV’s van 
Temse en Eupen naar elkaar toe, waarbij Temse onder de indruk kwam van 
het Eupense carnaval. In 1971 organiseerde Toerisme Temse de verkiezing 
van de Prins Carnaval van België. Bij die gelegenheid kreeg Temse zijn eer-
ste Prins: Omar I alias Omer Wauman. Maar een jaarlijkse carnavalviering 
kwam er niet…  

Verandering kwam er pas door de fusie. Ere aan wie ere toekomt: de vader 
van Temses carnaval is Désiré Van Riet, toen schepen van Feestelijkheden.
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Woensdag 6 maart 2019

Marcel I, de burgemeester
en Dirk Mettepenningen,
voorzitter van het
Gemeentelijk Carnavalcomité. 


