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WIE, WAT EN WAAR 
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Opgetekend 2022 

Dit is een levend document, waarin het 

reilen en zeilen van Oosterbeekse carnaval 

staat beschreven. De statuten van c.v. De 

Dwarsliggers zijn altijd leidend. Het wie, wat 

en waar in het Oosterbeekse carnaval kan 

éénmaal per jaar aangepast worden na 

afloop van het carnavalsseizoen.                                        

Voor meer vragen aangaande protocollaire 

aangelegenheden kunt u contact opnemen 

met de Vorst of Grootvorst. 
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1. Structuur van de vereniging  
Carnavalsvereniging De Dwarsliggers werd op 25 september 1958 opgericht.  

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door:  

• de Voorzitter  

• de Secretaris en  

• de Penningmeester. (Thesaurier-Generaal) 

Daarnaast hebben in het Bestuur zitting:  

• de Vorst en/of Grootvorst (als adviseur)  

• de President van de Raad van Elf (of een door de Raad van Elf aangewezen 

andere persoon)  

• de Voorzitter van de Senaat (of een door de Senaat aangewezen andere 

persoon)  

• lid verantwoordelijk voor de ledenadministratie 

Het Bestuur kan, indien gewenst, uitgebreid worden met:  

• een lid met een specifiek aandachtsgebied bijvoorbeeld PR 

 

Het Bestuur kan volgens de statuten maximaal uit 7 stemgerechtigde 

personen bestaan. De Vorst en/ of Grootvorst heeft, zoals vermeld, als 

adviseur zitting in het Bestuur en heeft geen stemrecht. In principe kan het 

Bestuur dus uit 8 personen bestaan, waarvan 7 met stemrecht.  

De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitbreiding van het aantal 

bestuursleden.  

Het Bestuur vergadert elke laatste maandag in de maand, met uitzondering 

van de zomermaanden. In voorkomende gevallen kunnen extra 

vergaderingen belegd worden. De leden van het Bestuur zijn ook welkom bij 

sommige vergaderingen van de Raad van Elf.   

Voor wat betreft de overige van belang zijnde informatie ten aanzien van de 

structuur van de vereniging wordt verwezen naar de statuten. De laatste 

versie van de statuten dateert van 2003.  
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2. Samenstelling van de vereniging  
De vereniging kent een aantal geledingen. Dat zijn achtereenvolgens:  

• het Bestuur  

• de Raad van Elf  

• de Hofhouding  

• de Senaat  

• de Gardes: de Dwarsgarde, de Jeugdgarde, de Minigarde 

• Het Kakelkabinet 

• De Technische commissie 

• de Hofkapel  

• de Conventen: het Convent van Prinsen, het Convent van Jeugdprinsen, 

het Convent van Hofdames, het Convent van Jeugdprinsessen 

 

Daarnaast bestaat er nog  

• de Sociëteit der Dwarsliggers. Deze Sociëteit is geen onderdeel van de 

Dwarsliggers maar daaraan wel gelieerd. 

Bestuur  

Voor wetenswaardigheden voor wat het Bestuur betreft wordt verwezen naar  

Hoofdstuk 1.  

Raad van Elf  

De Raad van Elf wordt voorgezeten door de President. De President wordt om 

de twee jaar gekozen door de Raad van Elf. Samen met de Penningmeester 

en de Secretaris vormt hij het Presidium. De Raad van Elf vergadert iedere 

maand, met uitzondering van de zomermaanden.  

De Raad van Elf bestaat in ieder geval uit elf personen. Voor de continuïteit 

voor wat dit aantal betreft wordt gestreefd naar ca. 15 Raad van Elf leden.  

De Raad van Elf is de spil van de carnavalsvereniging en heeft als taak het, in 

samenwerking met andere personen binnen of buiten de vereniging, 

organiseren van de carnavalsactiviteiten. Dat gebeurt door het instellen van 

diverse commissies, die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor het 

organiseren van een of meer avonden of activiteiten. De 

eindverantwoording voor het programma-technische gedeelte van een 

avond berust bij de regisseur van de betreffende commissie, 

Daarnaast zorgt de Raad van Elf samen met de Technische Commissie en de 

Versieringscommissie voor het aanbrengen van versiering in de zaal. 

Tijdens alle carnavalsactiviteiten draagt de Raad van Elf bij aan een gezellige 

sfeer door onderhoudend en actief bezig te zijn. Zij hebben tijdens de 

activiteiten een voorbeeldfunctie te vervullen, ook, maar misschien wel met 

name voor wat betreft hun gedrag.  

Voor verdere aangelegenheden over de Raad van Elf wordt verwezen naar 

het voor de Raad geldende Huishoudelijk Reglement. In dit reglement 

worden zaken als toetreding, verkiezing van voorzitter, e.d. geregeld. Het 

Huishoudelijk Reglement is in het bezit van alle Raad van Elf leden.  
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De Raad van Elf is dan wel niet direct verantwoordelijk voor het financiële 

reilen en zeilen van de vereniging, er wordt door de Raad van Elf wel degelijk 

meegedacht/meegewerkt om de financiële positie zo optimaal mogelijk te 

laten zijn. Zij beheren het deel van het verenigingsbudget dat te maken heeft 

met de programma's voor het carnaval. 

Leden van de Raad van Elf leggen bij installatie een belofte af. 
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De Hofhouding  

De Hofhouding bestaat uit:  

het Kabinet: 

• de Vorst(en) en/of Grootvorst 

• de Prins(es) 

• de Hofdame, Page of Prinses  

 

daarnaast eventueel uit: 

• de Adjudant  

• de Vaandrig 

• de Opperhofschenker  

• de Hofschenker(s) 

• de Hoffotograaf.  

• de Hofchauffeur 

Vorst en/of Grootvorst  

De Dwarsliggers kennen de functie van Vorst. Zie daarvoor de onderstaande 

omschrijving. De Dwarsliggers kennen echter ook de titel van Grootvorst. Het 

bestuur kan, als blijk van waardering, een Vorst de titel van Grootvorst 

verlenen als deze gedurende diverse jaren Vorst is geweest en z'n sporen in 

het Dwarsliggende carnaval heeft verdiend. 

Het bestuur zal, bij voorkeur op voordracht van de (Groot)Vorst, een nieuwe 

Vorst aanstellen. Een Vorst wordt, al dan niet na een periode als aspirant 

gefunctioneerd te hebben, door de Grootvorst geïnstalleerd. Bij diens 

afwezigheid vindt installatie plaats door de voorzitter, waarbij de hulp van het 

convent van Vorsten en Grootvorsten Regio Arnhem ingeroepen kan worden. 

Een Grootvorst wordt door de voorzitter geïnstalleerd, waarbij eveneens de 

hulp van het convent van Vorsten en Grootvorsten Regio Arnhem ingeroepen 

kan worden. 

De Vorst(en) en/of Grootvorst en de leden van de Prinsenkeuzecommissie 

(PKC) van de Senaat (zie pagina 9/31) begeleiden de Prins, voorafgaande 

aan én na zijn installatie. De installatie van de Prins en de 

Hofdame/Page/Prinses gebeurt door de Vorst en/of Grootvorst tijdens de 

Prinz’navond. De Vorst legt bij installatie een belofte af. De belofte wordt 

afgenomen door de Grootvorst of, bij diens afwezigheid de voorzitter. 

Op de avonden zelf heeft de Vorst en/of Grootvorst een 

presenterende/coördinerende taak. Hij draagt er zorg voor dat de diverse 

programmaonderdelen vloeiend in elkaar overlopen. Met name protocollaire 

aangelegenheden van het programma komen voor rekening van de 

Vorst(en) en/of Grootvorst. 

De eindverantwoording voor het programma-technische gedeelte van een 

avond berust bij de regisseur van de betreffende commissie. Eventuele 

wijzigingen in het programma worden in overleg (Vorst en/of Grootvorst, 

regisseur en President van de Raad van Elf) geregeld.  

De Vorst of Grootvorst geeft leiding aan de Hofhouding.  
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De Vorst en/of Grootvorst bewaakt het gebruik van protocollen op het 

gebied van kleding en carnavalsgebruiken. Hij beheert het deel van het 

verenigingsbudget dat te maken heeft met de presentatie van de 

geledingen. Taak van de Hofhouding is om het Frühschoppen en de 

Prinsenreceptie te organiseren. 

Prins(es)  

De Prins heeft een representatieve functie binnen de vereniging. Aan hem zijn 

geen specifieke taken toebedeeld. De Prins heeft het recht 

Prinsenonderscheiding of persoonlijke onderscheiding toe te kennen aan 

leden van de vereniging of aan buitenstaanders. Daarnaast kan de Prins ook 

verenigingsonderscheidingen toekennen. Zie daarvoor het onderdeel 

protocollaire aangelegenheden 

De Prins draagt zorg voor een proclamatie die op de avond van zijn installatie 

voor het eerst geproclameerd wordt. De inhoud van de betreffende 

proclamatie, waarvoor de Prins overigens zelf zorgdraagt en zich daarbij kan 

laten adviseren door anderen, wordt afgestemd op de toehoorders. Er 

bestaat een zogenaamd ‘Spoorboekje’ dat speciaal bestemd is voor de Prins 

en zijn Hofdame, Page of Prinses. Dit Spoorboekje wordt, voordat hij aan zijn 

regeerperiode begint, met de kandidaat Prins doorgenomen.  

Tijdens zijn regeerperiode liggen de representatieve taken vooral op het 

gebied van bezoeken aan andere verenigingen, het bezoeken van 

recepties, het verrichten van speciale taken, enz.  

De Prins heeft het recht de vergaderingen van de Raad van Elf bij te wonen. 

Dat is overigens uiterst zinvol, zodat hij/zij te weten kan komen wat er zich 

afspeelt binnen de vereniging en met name binnen de Raad van Elf. Dat is 

immers de geleding waar Prins (en ook Hofdame, Page of Prinses) het meest 

mee te maken krijgen naast de Hofhouding. Men kan in principe slechts één 

jaar Prins zijn, tenzij er omstandigheden zijn die het nodig maken om dit te 

verlengen. 

Hofdame/Page/Prinses  

Van Prinses is sprake als zij de partner (gehuwd of ongehuwd) is van de Prins. 

Van Hofdame is sprake als zij getrouwd is, maar niet met de Prins. Van Page is 

sprake als zij niet getrouwd is. In nauw overleg met de Prins wordt een 

Hofdame/Page/Prinses benaderd. Voordracht voor een 

Hofdame/Page/Prinses kan vanuit de Prins komen. Indien hij daartoe geen 

mogelijkheden ziet, wordt er vanuit de Prinsenkeuzecommissie een 

Hofdame/Page/Prinses benaderd. Ook voor Hofdame/Page/Prinses is een 

spoorboekje.  
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Adjudant  

De functie van de Adjudant ligt voornamelijk op het gebied van assisteren 

van Vorst en/of Grootvorst en Prins. Hij beheert de onderscheidingen voor de 

Prins en de vereniging en zorgt dat voor het onderscheiden van personen de 

versierselen voorhanden zijn. Bij installaties reikt hij de benodigde attributen 

aan of neemt ze van de Vorst over. De Adjudant is tevens verantwoordelijk 

voor het podiumplan. Daarnaast heeft ook de Adjudant een representatieve 

functie bij het bezoeken van allerhande gebeurtenissen, in en buiten de 

carnavalstijd.  

De Adjudant is welkom bij sommige vergaderingen van de Raad van Elf.  

Vaandrig 

De vaandrig ondersteunt de Vorst en/of Grootvorst. Hij kondigt het begin van 

de avonden aan als een Pedel. Hij is als het ware de vaandeldrager van de 

Hofhouding. Daarnaast heeft ook de Vaandrig een representatieve functie 

bij het bezoeken van allerhande gebeurtenissen, in en buiten de 

carnavalstijd. De vaandrig is welkom bij sommige vergaderingen van de 

Raad van Elf.  

Opperhofschenker en de Hofschenker 

De functie van Opper-hofschenker en Hofschenker(s) zal duidelijk zijn. Zij 

zorgen ervoor dat, indien nodig, drankjes aanwezig zijn voor degenen die op 

een bepaald moment op het toneel zijn.  

De Opper-hofschenker en de Hofschenker(s) is welkom bij sommige 

vergaderingen van de Raad van Elf.  

Hoffotograaf  

De Hoffotograaf maakt tijdens de avonden/middagen foto's van bijzondere 

voorvallen, dan wel activiteiten.  

De Hoffotograaf krijgt vanuit het Bestuur opdracht om een foto's te maken en 

te publiceren.  

De Hoffotograaf is welkom sommige vergaderingen van de Raad van Elf.  

Jeugdprins en Jeugdprinses 

Vanaf 1986 hebben de Dwarsliggers een Jeugdprins. Kandidaten voor de titel 

Jeugdprins worden, op aangeven van leerkrachten of anderen, gevraagd 

om Jeugdprins te zijn. Dit alles in goed overleg met de ouders. Jeugdprins is 

men slechts een korte periode. De termijn is vanaf de vrijdagavond-

pronkzitting. Ook de Jeugdprins is in principe slechts voor één jaar Jeugdprins. 

De Jeugdprins heeft een representatieve functie binnen de vereniging en 

dan met name bij het kindercarnaval. Aan hem zijn geen specifieke taken 

toebedeeld. De Jeugdprins heeft het recht persoonlijke onderscheidingen 

(verenigingsonderscheidingen) toe te kennen aan leden van de vereniging 

of aan buitenstaanders.   

Sinds 2009 kennen de Dwarsliggers ook een Jeugdhofdame. In 2010 is er 

echter voor gekozen om de term Jeugdhofdame te wijzigen in Jeugdprinses 
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daar de term beter aangeeft dat zij met z'n tweeën het feest bestieren.  

De taken die zijn weggelegd voor de Jeugdprins gelden natuurlijk ook voor 

de Jeugdprinses.  

De Jeugdprins en de Jeugdprinses hebben een proclamatie die op de avond 

van hun installatie voorgelezen wordt. De inhoud van de betreffende 

proclamatie wordt samen met hun vaste begeleiders vanuit de vereniging 

opgesteld. 

Er bestaat een zogenaamd ‘Spoorboekje’ dat speciaal bestemd is voor de 

Jeugdprins en Jeugdprinses. Dit Spoorboekje wordt, voordat zij aan hun 

regeerperiode beginnen, doorgenomen.  

Senaat  

De Senaat wordt gevormd door personen die zich op welk terrein dan ook 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, maar die niet (meer) 

direct actief bij het carnavalsgebeuren betrokken willen zijn. Daarnaast 

kunnen ook personen tot de Senaat toetreden die (nog) geen verleden 

hebben met de vereniging, maar zich er wel voor willen inzetten, zij het op de 

achtergrond. Naast mannen kunnen ook vrouwen deel uitmaken van de 

Senaat. De Senaat kan een adviesorgaan zijn voor alle geledingen binnen de 

vereniging. De Praeses is voorzitter van de Senaat. Daarnaast kent de Senaat 

ook een secretaris.  

Vanuit de Senaat wordt een Prinsenkeuzecommissie (PKC) gevormd die op 

pad gaat met een lijst van potentiële kandidaten.  

Kandidaten om Prins en Prinses (etc.) te worden, worden door de PKC 

benaderd. Het streven is om al voor de zomervakantie rond te zijn met de 

keuze/benadering/toezegging van een nieuwe Prins en Prinses (etc.).  

Om 'uitlekken' van de naam van de kandidaten te voorkomen, wordt de 

kring van diegenen die weten wie de kandidaten zullen zijn, zo klein mogelijk 

gehouden. De kandidaten worden gepresenteerd op de Prinz’navond in 

november.  

Er wordt jaarlijks op de begroting een bedrag opgenomen voor een bijdrage 

in de kosten die een Prins heeft. Dat bedrag wordt in overleg met de Prins 

aangepast indien nodig. 

De begeleiding van de Prins wordt verzorgd door de Vorst en/of Grootvorst 

en de voorzitter van de Prinsenkeuzecommissie van de Senaat. Deze 

begeleiding bestrijkt niet alleen de periode voorafgaande aan zijn 

bekendmaking maar gaat de gehele regeerperiode van Prins en Prinses 

door. Een goede leidraad hierbij is het eerdergenoemde ‘Spoorboekje’.   

De Senaat draagt ook zorg voor de entree en bekendmaking van de Prins op 

de Prinz’nAvond. Dit gebeurt traditie getrouw door het binnen rijden van de 

Dwarsliggerstrein. Bij het openen van de trein verschijnt de Prins of Hofdame. 

Daarnaast kan er door de President van de Raad van Elf een beroep gedaan 

worden op leden van Senaat, om als plaatsvervangend Raad van Elf lid te 

fungeren tijdens avonden of middagen.  

Leden van de Senaat kunnen ook deel uitmaken van verenigingscommissies.  
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Dwarsgarde 

De Dwarsgarde bestaat uit een aantal leden (vanaf ca. 14 jaar) dat bereid is 

in principe wekelijks, met uitzondering van de zomermaanden, te oefenen 

om een of meerdere dansen in te studeren. Dat kan een show en/of een 

gardedans zijn. Een gardedans is altijd in gardeornaat. Gardedansen zijn 

altijd in aanwezigheid van de Prins. 

De Dwarsgarde verzorgt optredens tijdens alle door de vereniging te 

organiseren carnavalsactiviteiten. Daarnaast kan incidenteel ook bij andere 

verenigingen een optreden verzorgd worden.  

De Dwarsgarde staat onder leiding van één of meerdere leidsters, die 

contacten onderhoudt/onderhouden met het Bestuur van de vereniging via 

een speciaal daartoe aangewezen lid van het Bestuur.  

Voor aanschaf van kleding is vanuit de vereniging een budget beschikbaar.  

Aanvulling van de Dwarsgarde kan vanuit de leden van de vereniging plaats 

vinden (doorstroming vanuit de Jeugdgarde) of door werving extern.  

In speciale gevallen kunnen de leden van de gardes ingezet worden voor 

representatieve aangelegenheden tijdens carnavalsactiviteiten. Daarbij zijn 

zij in gardeornaat.   

Omdat de Dwarsgarde vaak een ceremoniële rol heeft, is zij gekoppeld aan 

de Hofhouding. 

Jeugdgarde  

De Jeugdgarde bestaat uit een aantal leden (van ca. 10 tot 14 jaar) dat 

bereid is in principe wekelijks, met uitzondering van de zomermaanden, te 

oefenen om een of meerdere dansen in te studeren. Dat kan een show en/of 

een gardedans zijn.  

De Jeugdgarde verzorgt optredens tijdens alle door de vereniging te 

organiseren carnavalsactiviteiten. Daarnaast kan incidenteel ook bij andere 

verenigingen een optreden verzorgd worden.  

De Jeugdgarde staat onder leiding van één of meerdere leidsters, die 

contacten onderhoudt/onderhouden met het Bestuur van de vereniging via 

een speciaal daartoe aangewezen lid van het Bestuur.  

Voor aanschaf van kleding is vanuit de vereniging een budget beschikbaar.  

Aanvulling van de Jeugdgarde kan vanuit de leden van de vereniging plaats 

vinden (doorstroming vanuit de Minigarde) of door werving extern.  

Als blijk van waardering voor hun medewerking aan de vereniging wordt er 

jaarlijks vanuit de vereniging of vanuit de leidsters een bescheiden activiteit 

verzorgd, waarvan de kosten voor rekening van de vereniging komen.  
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Minigarde  

De Minigarde bestaat uit een aantal jonge leden (van ca. 5 tot maximaal 10 

jaar) dat bereid is wekelijks, met uitzondering van de zomermaanden, te 

oefenen om een of meerdere dansen in te studeren. Dat kan een show en/of 

een gardedans zijn. Een gardedans is altijd in gardeornaat. Gardedansen zijn 

altijd in aanwezigheid van de Prins en/of de Jeugdprins en Jeugdprinses. 

De Minigarde verzorgt optredens tijdens alle door de vereniging te 

organiseren carnavalsactiviteiten. Daarnaast kan incidenteel ook bij andere 

verenigingen een optreden verzorgd worden. Hun optredens vinden, gezien 

hun leeftijd, vroeg in de avond plaats. Vervoer van/naar huis wordt door de 

leidster(s) geregeld (door ouders of door leden van de vereniging).  

De Minigarde staat onder leiding van één of meerdere leidsters, die 

contacten onderhoudt/onderhouden met het Bestuur van de vereniging, via 

een speciaal daartoe aangewezen lid van het Bestuur.  

Voor aanschaf van kleding is vanuit de vereniging een budget beschikbaar.  

Aanvulling van de Minigarde kan vanuit de leden van de vereniging plaats 

vinden of door werving extern. Als blijk van waardering voor hun 

medewerking aan de vereniging wordt er jaarlijks vanuit de vereniging of 

vanuit de leidsters een bescheiden activiteit verzorgd, waarvan de kosten 

voor rekening van de vereniging komen.  

 

Hofkapel  

De Hofkapel (De Kakofonies) verleent muzikale ondersteuning bij activiteiten 

die door de vereniging georganiseerd worden. De Hofkapel staat onder 

leiding van een Hofkapelmeester. Leden van de Hofkapel kunnen ook deel 

uitmaken van de diverse commissies van de vereniging.  

Het aanspreekpunt van de Hofkapel is de Hofkapelmeester of iemand anders 

die door de Hofkapel is aangewezen. Vanuit het Bestuur is iemand 

aangewezen die voor de contacten met de Hofkapel zorgdraagt. Voor 

overige zaken ten aanzien van de Hofkapel wordt verwezen naar de 

Hofkapelmeester.  

Convent van Prinsen  

De vereniging kent een Convent van Prinsen. Dit is een orgaan waarin oud 

Prinsen worden opgenomen. Opname in het Convent gebeurt, als dat ook 

de wens is van de inmiddels afgetreden Prins, op de dag na de Prinz’nAvond, 

nadat de Prins ontmanteld is door de (Groot)Vorst.  

Het Convent verleent (nog) geen actieve bijdrage aan het functioneren van 

de vereniging. Het is tot nu toe in feite een 'slapend' orgaan binnen de 

vereniging. Een oud Prins ontvangt een Prinsen zaalpet. Prinsen mogen in 

ornaat of vol ornaat hun Prinsenmedaille dragen. 
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Convent van Jeugdprinsen, Convent van Jeugdprinsessen 

De vereniging kent een Convent van Jeugdprinsen en een Convent van 

Jeugdprinsessen. Dit zijn organen waarin Jeugdprinsen en Jeugdprinsessen 

worden opgenomen. Opname in het Convent gebeurt, als dat ook de wens 

is van de inmiddels afgetreden Jeugdprins of Jeugdprinses op de 

Kindermiddag, nadat de Jeugdprins is ontmanteld door de Vorst of 

Grootvorst. Het Convent geeft ‘Acte de présence’ op de Kindermiddag en 

Dwarsavond. Het convent van Jeugdprinsen kent een Pedel die het convent 

aankondigt als zij gezamenlijk de zaal binnen komen. Het convent staat 

onder leiding van een Praeses. Jeugdprinsen mogen in ornaat of vol ornaat 

hun Prinsenmedaille dragen. De conventen bepalen in overleg met Vorst, 

Grootvorst met welke kleding zij zich willen presenteren.  

Convent van Hofdames 

Naast de eerder genoemde conventen bestaat er ook een convent 

Hofdames. Dit Convent bestaat uit dames die in voorgaande jaren de rol van 

Hofdame, Prinses en of Page hadden. Zij organiseren zelf hun bijeenkomsten. 

Het convent ondersteunt de Hofdame van dat jaar met raad en daad, 

draagt bij aan de installatie en ontmanteling van de Hofdame. Tevens 

hebben zij hun aandeel in de ontvangst van de gasten tijdens de activiteiten. 

Het convent bepaalt in overleg met Vorst, Grootvorst met welke kleding zij 

zich willen presenteren. 

 

Kakelkabinet 

Het is niet helemaal duidelijk waar de naam Kakelkabinet vandaan komt, 

maar het laat zich wel een beetje raden wat hun bezigheid zou kunnen zijn. 

Het Kakelkabinet organiseert enkele keren per jaar gezellige bijeenkomsten, 

met of zonder activiteit. Daarnaast dragen zij met een act bij een de 

Pronkzittingen in januari. De kabinetsleden zijn herkenbaar aan hun blauwe 

sjaal met zilveren kippetje.  

 

Technische Commissie 

De Technische Commissie brengt ideeën bij elkaar en werkt deze ook uit om 

ieder jaar weer een mooie versiering van de grote zaal en het toneel te 

hebben. Ook zorgt zij voor de technische ondersteuning in het programma. 

Het opbouwen en versieren van de grote zaal voor de middagen en 

avonden is een gezamenlijke activiteit van Bestuur, Raad van Elf en Senaat, 

met daarbij de onmisbare hulp van derden.  
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Sociëteit der Dwarsliggers  

Er bestaat een Sociëteit der Dwarsliggers, waarin mannen zijn toegetreden 

(op uitnodiging van het Soosbestuur!) die vaak in het verleden, op welke 

manier dan ook, een bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van de 

vereniging.  

Kandidaat leden voor de Sociëteit worden benaderd door een van de leden 

van het sociëteitsbestuur. Eerder is binnen het Soosbestuur overleg geweest 

over een eventuele toetreding van bedoelde persoon tot de Soos. 

Uitgangspunt daarbij is verandering/beëindiging van functie binnen de 

vereniging.  

De leden van de Sociëteit behoeven geen directe binding meer te hebben 

met de vereniging; het kan echter wel.  

De Sociëteit kent een Bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester.  

Twee maal per jaar wordt er een activiteit georganiseerd, waarvoor ook de 

eventuele partners uitgenodigd worden.  

Duidelijk moge zijn dat de Sociëteit der Dwarsliggers als orgaan geen directe 

binding heeft met de vereniging.  
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3. Commissies  
De vereniging kent een aantal commissies dat zorg draagt voor het goed 

verloop van de activiteiten voor wat het programma-technische gedeelte 

betreft. Het is nodig dat er in elke taakgroep een Raad van Elf lid zit. Dit Raad 

van Elf lid behoeft niet per se voorzitter/woordvoerder te zijn. De stand van 

zaken van de diverse programma's wordt besproken in de Raad van Elf 

vergaderingen.  

De samenstelling van de taakgroepen wordt jaarlijks bepaald in een 

vergadering die in het voorjaar gehouden wordt. De Raad van Elf nodigt 

personen schriftelijk uit of benadert personen persoonlijk voor deelname aan 

de commissies. Commissies zijn vrij in het binnenhalen van leden van buiten 

de vereniging.  

Ongeveer een week voorafgaande aan een activiteit wordt een 

zogenaamde regiebespreking gehouden, waarvan de voorzitter van de 

Raad van Elf de voorzitter is. Bij deze regiebesprekingen zijn alle betrokkenen 

bij een activiteit aanwezig (vorst, woordvoerders taakgroep, geluid/licht, 

leidsters garde, Hofkapelmeester, een afvaardiging vanuit het Bestuur, enz.).  

Bij een regiebespreking worden de puntjes op de i gezet voor wat betreft de 

aangeboden programma's. Het is niet de bedoeling dat er wezenlijke 

veranderingen in de te bespreken programma's worden aangebracht. Het 

opstellen van een programma is de verantwoording van de commissie zelf.  

Nadat het definitieve programma tijdens een regiebespreking is vastgesteld, 

zorgt de woordvoerder van de commissie ervoor dat alle bij een activiteit 

betrokken geledingen in het bezit komen van een kopie van dat programma.  

De taakgroepen zijn:  

1. Prinz’nAvond (voorheen de Elfde van de Elfde avond)  

Deze taakgroep beperkt zich tot het samenstellen van het programma voor 

de Prinz’nAvond. Een wezenlijk onderdeel van het programma vormt de 

'afgang' van de in het jaar daarvoor regerende Prins en natuurlijk de 

opkomst, bekendmaking en installatie van de nieuwe Prins.  

De Prinz’nAvond wordt gehouden op zaterdag 11 november of de 

eerstvolgende zaterdag in november daarna.  

De opening van het carnavalsseizoen vindt officieel plaats door het in elkaar 

zetten van de nar. 

2. Buitengaatse Zaken  

De taakgroep Buitengaatse Zaken organiseert carnavalsactiviteiten voor de 

verzorgingshuizen. 

De programma's voor deze activiteiten komen in nauw overleg met de 

betreffende medewerkers van deze tehuizen tot stand.  
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3. Kindermiddag  

De leden van deze taakgroepen zorgen er ook voor dat de kleuters en 

kinderen van Oosterbeek (tot en met 12 jaar) een fantastische 

(carnavals)middag op de zaterdag van het carnavalsweekend 

voorgeschoteld krijgen. Veel personen uit diverse geledingen van de 

vereniging worden voor deze middagen ingezet.  

De Commissie Kindermiddag draagt zelf zorg voor de versiering van de zaal.  

4. Sleuteloverhandiging 

De Sleuteloverhandiging wordt geregeld door de Raad van Elf en de 

Hofhouding. De Sleuteloverhandiging vindt plaats op de zaterdag in het 

carnavalsweekend op Plein 1946. De sleutel wordt door de burgemeester of 

afvaardiging overhandigd aan de Prins. Na de sleutel overhandiging 

onthullen zij Jan de Stoker, die gedurende het carnavalsweekend pronkt op 

het plein. 

Jan de Stoker is een fictief figuur om de mascotte van de Dwarsliggers te zijn. 

Jan is getrouwd met Jantien. Zij hebben een zoon die Stoker Jannetje heet. 

Stoker Jannetje diende in 2022 als eerst ook als mascotte voor het 

kindercarnaval.  

5. Pronkzittingen  

De leden van deze commissie dragen er zorg voor dat (Oosterbeekse) 

verenigingen laten zien wat ze vaak naast hun specifieke 

verenigingsactiviteiten aan andere activiteiten in de vorm van zang, toneel, 

dans of spel kunnen brengen.  

Er worden twee Pronkzittingen georganiseerd, waarbij een bij de avond 

passend beleid gevoerd wordt ten aanzien van de verdeling van de 

genodigden.  

6. Dwarsavond  

In het carnavalsweekend op de vrijdagavond is er carnaval voor de jongeren 

(tot ca. 14 jaar). Deze avond is alcohol- en rookvrij. Naast dat het programma 

grotendeels in het teken staat van carnaval met de daarbij behorende 

muziek, wordt er op dergelijke avonden ook eigentijdse muziek gedraaid.  

7. Carnaval  

De Commissie Carnaval heeft de verantwoordelijkheid voor de 

programmering van de activiteiten in het carnavalsweekend (zaterdag, 

maandag en dinsdag avond).  

De commissie zorgt voor de programmering van de Carnavalszaterdag, de 

Grote Avond (maandagavond) en voor de programmering van het 

Boerenbal, tevens afsluitingsavond (de dinsdagavond).  

Op maandagavond is er een groot gekostumeerd feest, waarbij prijzen voor 

de meest originele kleding verstrekt worden.  

Voorafgaande aan het Boerenbal eten wij traditionele een boerenkool 

maaltijd. Voorafgaande aan deze maaltijd is er een borreluurtje in het 
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Zalencentrum. Aan het einde van de dinsdagavond is er haring met 

roggebrood of kaas te verkrijgen.  

Op deze avond wordt in het laatste half uur het motto voor het nieuwe 

carnavalsjaar gepresenteerd. 

Het carnaval wordt dinsdagavond om precies 00.00 uur afgesloten met het 

bedekken van de nar.  

8. PRP commissie  

De Promotie en Public Relations – (PRP) commissie is verantwoordelijk voor de  

interne en externe PR van de vereniging. De commissie ontwikkelt en 

bewaakt de huisstijl van de vereniging. Tevens ondersteunt de commissie de 

diverse geledingen, commissies, Prins, Hofdame en Jeugdprins aangaande 

PR activiteiten. De commissie geeft eenmaal per jaar ‘De Dwarsliggers 

Courant’ uit enkele weken voor het Carnaval. De doelstellingen en taken van 

de commissie staan beschreven in het PRP Plan. Dit plan is op aanvraag bij 

de PR functionaris te verkrijgen. Op dit moment is er geen plan aanwezig. 

9. Kleding en Beheer  

De naam zegt voldoende; de leden ervan zorgen voor een goed onderhoud 

en beheer van de gemeenschappelijke kleding van gardes en Raad van Elf. 

Iedere geleding heeft zijn eigen kledingfunctionaris. Denk daarbij aan de 

pakjes van de gardes, aan de steken, de zaalpetten en de speldjes van de 

Raad van Elf.  

10. Muziek  

De Muziekcommissie bestaat uit een gering aantal leden dat zich inzet om tot 

goede muziek te komen die de Dwarsliggers activiteiten ondersteunen.  

Meestal worden de aangedragen bands/artiesten beoordeeld op hun 

kunnen door een bezoek te brengen aan een lokaliteit waar ze een optreden 

verzorgen.  

Vanuit het Bestuur heeft de penningmeester zitting in de Muziekcommissie. 

Zijn of haar taak daarbij blijft beperkt tot het in de gaten houden van de 

financiën die met het arrangeren van bands/artiesten gemoeid zijn.  

11. Boerenkool  

Het Convent van Prinsen zorgt er voor dat er voor zo'n 150 mensen 

boerenkool of zuurkool te eten is, met daarbij uiteraard worst.  

Voor het bereiden van deze enorme hoeveelheden wordt dankbaar gebruik 

gemaakt van de keuken van De Gasterije. 

12. Geluid en Licht  

Enkele Dwarsliggers hebben zich belast met het regelen van de zaken 

aangaande geluid, licht en (in voorkomende gevallen; met name bij acts!) 

speciale effecten. De materialen die daarvoor nodig zijn, zijn in het bezit van 

de vereniging zelf of worden elders gehuurd.  
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4. Kleding  
Een belangrijk onderdeel in de presentatie van de leden van de vereniging is 

de kleding. Er zijn op dit gebied 'voorschriften' gemaakt waaraan iedereen 

die het betreft zich dient te houden.  

Kleding Bestuur, Hofhouding, Raad van Elf, Senaat, Convent van Prinsen, 

technische-commissie en oud-leden van de Dwarsliggers. 

We onderscheiden 'ornaat' en 'vol ornaat'  

ornaat (voor mannen): 

• zwarte smoking of rokkostuum 

• wit smokinghemd (met zogenaamd 'moordenaarskraagje')  

• strik in de kleur van de betreffende geleding ( rokkostuum – wit, Raad 

van Elf – blauw, Hofhouding – zwart, Technische commissie – rood met 

zwarte stip, Bestuur – zwart ) 

• zwarte sokken  

• zwarte, nette schoenen (geen sportschoenen!)  

• e.v.t. zaalpet van de betreffende geleding 

• Prinsenmedaille 

• Jeugdprinsenmedaille 

ornaat (voor mannen en vrouwen:) 

• verenigingsmedaille (niet voor conventen en oud-leden) 

• gouden Dwarsligger (indien aanwezig)  

• huisorde (indien aanwezig)  

• teken van erelidmaatschap (indien aanwezig). 

• teken van  lidmaatschap van de geleding (indien aanwezig). 

vol ornaat: 

• als bij bovenstaande echter met witte handschoenen bij binnenkomst 

en officiële programmaonderdelen 

• steek van de betreffende geleding. Bij sommige gelegenheden met 

veer voor de Raad van Elf  

• Voor de Vaandrig zijn staf 

Kleding Kabinet: 

vol ornaat:  

• smoking of rokkostuum (geldt niet voor Jeugdprins) 

• wit smokinghemd (met zogenaamd 'moordenaarskraagje')  

• strik passend bij kostuum of jurk van Hofdame 

• zwarte sokken  

• zwarte, nette schoenen (geen sportschoenen!)  

• witte handschoenen,  

• bijbehorende medailles en onderscheidingen,  

• steek met veren 

• Een scepter (Vorst, Grootvorst en Prinsen) 

• De Prins draagt bovendien een mantel.  

Voor de Hofdame/Page/Prinses geldt haar officiële kleding, medailles, 
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onderscheidingen en evt. een schildje 

 

Senaat: 

De Senaat kent ook een zogenaamd “uit-tenue” dit betreft een zwarte jas 

met gouden knopen. Daarbij horend een driehoek-hoed met blauwe/witte 

struisveren. Deze mag men dragen tijdens “uitjes” of andere, met de Vorst of 

Grootvorst, overeengekomen gelegenheden. De kleding die gedragen wordt 

heeft het uitgangspunt uniformiteit. 

 

Wanneer geldt 'Vol ornaat'? 

de 11de van de 11de.  

de Prinz'nAvond  

de Nieuwjaarsreceptie 

de Prinsenreceptie 

de Pronkzittingen  

de Kindermiddag (i.v.m. ontmanteling Jeugdprins!)  

de Zaterdagavond   

het Prinsenontbijt  

Bij verzorgingshuizen en instellingen  

En officiële bezoeken aan andere verenigingen 

 

Het Kabinet is altijd in vol ornaat. Een uitzondering hierop vormt het 

Frühschoppen.  

De Prins mag in overleg met de Vorst en/of Grootvorst op carnavalszaterdag 

en -maandag zich ontdoen van zijn mantel. 

Afspraak voor alle geüniformeerden is dat genoemde kleding in ieder geval 

gedragen wordt bij de opening van de middagen/avonden en bij het 

officiële programma daarop aansluitend. Later op de middagen/avonden 

kan in onderling overleg met de Vorst en/of Grootvorst besloten worden 

andere, voor de buitenwacht wel herkenbare, kleding te dragen. Deze 

kleding dient dan echter wel door alle aanwezige leden van de betreffende 

geleding gedragen te worden. Uitgangspunt hierbij is het gastheerschap. De 

kleding die gedragen wordt bij alle andere activiteiten wordt in onderling 

overleg in de betreffende geleding bepaald. Uitgangspunt daarbij is 

uniformiteit. Ook voor wat betreft het dragen van (boeren)zakdoeken en 

(spijker)broeken dient er uniformiteit te bestaan. Voor speciale optredens kan 

uiteraard passende kleding aangetrokken worden. Daarna dient men zich 

weer te kleden in de eerder afgesproken outfit.  

Voor wat betreft de Dwarsavond en Veurpruven (vrijdagavond) wordt 

afgeweken van de officiële uitdossing. Dat geldt overigens niet voor het 

Kabinet.  
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Dragen van veren: 

De Raad van Elf draagt één veer. 

De President van de Raad draagt twee veren. 

De Prinsen dragen drie veren op hun steek. 

De Vorst draagt vier veren op zijn steek 

De Grootvorst draagt vijf veren op zijn steek 

Veren worden links in de steek gedragen. 

 

 

De gelegenheden waarbij de Raad van Elf veren op hebben zijn: 

De Senaat draagt bij deze gelegenheden het vol ornaat met zaalpet. 

• afgang van de Prins en Jeugdprins 

• installatie van de Prins en Jeugdprins 

• bezoek gemeentehuis 

• Sleuteloverhandiging 

• Uitreiking Huisorde en Steenen Kruus 

• overige nadere, met Vorst of Grootvorst, af te spreken gelegenheden 

 

Afspraken over het dragen van pinnen en andere versierselen: 

Slechts de pinnen en versierselen van het gangbare jaar mogen gedragen 

worden. Pinnen van eigen vereniging draagt men aan de kant van het hart 

op de jas. Pinnen en andere versierselen van derden worden op de andere 

zijde gedragen. Uitzonderingen daargelaten. 

Kleuren en uitvoering: 

De verenigingskleuren zijn blauw-wit. 

Kleding en attributen worden zoveel mogelijk aangepast bij deze kleuren. 

 

• De Prins kent een steek met goud gallon en de Prinsenketting met 

Prinsenmedaille. 

• Hofhouding kent een zwart-witte steek en/of zaalpet met zilver gallon. 

• Raad van Elf kent de blauw-witte steek met zilver gallon en bijpassende 

zaalpet en een speldje met de tekst Raad van Elf. 

• Senaat kent een blauw-witte zaalpet met goud gallon en een speld 

met de tekst Senaat. De Senaat kent ook een zogenaamd “uit-tenue” 

dit betreft een zwarte jas met gouden knopen. Daarbij horend een 

driehoek-hoed met blauwe/witte struisveren.  

• Convent van Prinsen kent de Prinsenmedaille en een witte zaalpet met 

goud gallon. 

• Overige  

Technische-commissie is te herkennen aan een smoking met 

moordenaarskraag en rode strik met zwarte stippen. 
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5. Protocollaire aangelegenheden 
Carnaval is een feest der traditie. Eén van die tradities is om personen te 

onderscheiden. Mensen die het, om een of andere reden, verdienen om 

even op een carnavaleske manier in het zonnetje gezet te worden. 

Carnavalesk, maar toch serieus. Een onderscheiden krijgen is een bijzondere 

gebeurtenis en vooral bijzonder als dit gedragen wordt door de hele 

vereniging. Daarom wordt het zeer op prijs gesteld als elke geleding van de 

Dwarsliggers meedenkt over kandidaten voor de diverse onderscheidingen 

en orden. Bij het toetreden tot orden, uitreiken van onderscheidingen en 

andere versierselen horen de hieronder genoemde spelregels. 

 

Het is niet mogelijk dat door vertegenwoordigers van de Dwarsliggers andere 

officiële onderscheidingen worden uitgereikt of dat onderscheidingen op 

een andere wijze dan hier onder omschreven worden toegekend of 

uitgereikt.  

Het secretariaat houdt een register bij (of besteedt dit uit), waarin de namen 

en adressen van bovenstaande onderscheiden personen zijn opgenomen. 

Dit is niet van toepassing op de Prinsen- en persoonlijke onderscheidingen. 

Uiteraard is het van belang dit register bij de tijd te houden.  
 

Verenigingsamulet 

Ieder die lid wordt van Bestuur, Hofhouding, Raad van Elf, Senaat, 

technische-commissie, convent prinsen convent hofdames en Kakelkabinet 

ontvangt het verenigingsamulet.  

Dit amulet wordt gedragen als er sprake is van 'ornaat' of 'vol ornaat' (zie 

hoofdstuk 4). Het verenigingsamulet blijft eigendom van de vereniging. Bij het 

verlaten van de geleding moet dit amulet dan ook worden ingeleverd. 

Prinsenonderscheiding of persoonlijke onderscheiding. 

Een regerend Prins kan besluiten een of meerdere personen in aanmerking te 

laten komen voor zijn prinsenonderscheiding- of persoonlijkeonderscheiding. 

De criteria die daarbij gehanteerd worden bepaalt de Prins zelf. Ook vanuit 

de vereniging kunnen personen bij de Prins voorgedragen worden voor een 

prinsenonderscheiding. De Prins bepaalt uiteindelijk of dat ook daadwerkelijk 

gebeurt.  

Een persoonlijke onderscheiding kan pas worden uitgereikt op de 

Prinz’nAvond, nadat de Prins officieel geïnstalleerd is door de Vorst en/of 

Grootvorst. Eventueel kunnen ook nog op latere avonden/middagen 

Persoonlijke onderscheidingen uitgereikt worden. Persoonlijke 

onderscheidingen van de Prins aan leden van geledingen van de vereniging 

worden niet protocollair uitgereikt, in die zin dat ze niet tijdens een officieel 

gedeelte uitgereikt worden.  

Ook persoonlijke onderscheidingen aan derden van buiten de vereniging 
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worden bij voorkeur niet protocollair uitgereikt, in die zin dat ze niet tijdens 

een officieel gedeelte uitgereikt worden.  

Prinsenonderscheidingen zijn er voor Hoogheden van andere verenigingen 

die bij ons op bezoek zijn. Ze worden niet tijdens het officiële programma 

uitgereikt maar tijdens het ontvangst van de hoogheden voorafgaande aan 

het programma.  

Er kunnen uitzonderlijke momenten zijn dat de Prins beide onderscheidingen 

buitengaats uitreikt. Dit gebeurt altijd in overleg met de Vorst en/of 

Grootvorst. 

Ook de Jeugdprins en Jeugdprinses hebben een persoonlijke onderscheiding. 

Toekenning en uitreiking wordt bepaald door de Jeugdprins en/of de 

Jeugdprinses, waarbij overleg met de vaste begeleiders gewenst is. Uitreiking 

vindt altijd plaats op een van de carnavalsevenementen in de regeerperiode 

van de Jeugdprins en Jeugdprinses. Goede momenten zijn daarvoor: direct 

na de installatie, de Dwarsavond, de kindermiddag, het scholenbezoek. 

Zilveren Dwarsligger  

Een Zilveren Dwarsligger is bestemd voor een persoon die bepaalde 

verdiensten heeft op zijn of haar vakgebied (zakelijk of privé). Daarbij valt te 

denken aan betekenisvol werk dat iemand doet. Betekenisvol voor de 

gemeenschap. Zulk werk laat een grote mate van betrokkenheid bij die 

gemeenschap zien. Een dergelijk persoon behoeft geen directe binding te 

hebben met De Dwarsliggers of met de Oosterbeekse gemeenschap maar 

dit geniet wel de voorkeur. 

 

De Zilveren Dwarsligger wordt door de Voorzitter uitgereikt bij voorkeur tijdens 

de Prinz’nAvond, waarbij vertegenwoordigers van alle geledingen in vol 

ornaat (zie hoofdstuk 4) aanwezig zijn. Het inleidende verhaaltje wordt 

gedaan door de Vorst of Grootvorst.  

Een voordracht voor de Zilveren Dwarsligger wordt ter beoordeling bij het 

Bestuur ingediend. Alle geledingen kunnen met een voordracht komen.  

Het besluit tot toekenning wordt door het Bestuur tijdens een van haar 

vergaderingen genomen.  

Gouden Dwarsligger  

Een Gouden Dwarsligger is bestemd voor een persoon met bijzondere 

verdiensten voor de vereniging en die niet in aanmerking kan komen voor de 

Huisorde. Een Gouden Dwarsligger kan ook aan niet-leden uitgereikt worden.  

 

Onder 'bijzondere verdiensten' worden verstaan: 

• organiseren van het carnaval of onderdelen daarvan, of 

• bijdrage aan het functioneren van de vereniging of een geleding, of 

• representatieve taken voor de vereniging, of 

• carnavaleske bijdrage aan het carnavalsfeest 

• Dit over minimaal 11 jaar óf  met uitzonderlijke inzet. 
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De Gouden Dwarsligger wordt door de voorzitter uitgereikt tijdens de 

Prinz'nAvond, de Pronkzittingen of het Prinsenontbijt waarbij 

vertegenwoordigers van alle geledingen in vol ornaat (zie hoofdstuk 4) 

aanwezig zijn. Het inleidende verhaaltje wordt gedaan door de Vorst of de 

Grootvorst.  

Een voordracht voor de Gouden Dwarsligger wordt ter beoordeling bij het 

Bestuur ingediend. Alle geledingen kunnen met een voordracht komen.  

Het besluit tot toekenning wordt door het Bestuur tijdens een van haar 

vergaderingen genomen.  

Huisorde  

De Huisorde der Dwarsliggers is geen gewone onderscheiding. Het is een 

orde waarin men opgenomen kan worden. Dat gebeurt door uitreiking van 

het ordeteken kortweg: De Huisorde. 

Opname in de orde is mogelijk voor een lid van de vereniging die zich in de 

vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Die verdiensten liggen op 

veel carnavalsgebieden.  

 

 

Bijzonder verdienstelijk' betekent: 

• opvallende bijdragen aan de organisatie van het carnaval of 

onderdelen daarvan, en 

• opvallende bijdragen aan het functioneren van de vereniging of een 

geleding, en 

• representatieve taken voor de vereniging, en 

• carnavaleske bijdragen aan het carnavalsfeest, en 

• over minimaal 11 jaar en met uitzonderlijke inzet. 

 

De opname in de Huisorde geschiedt door uitreiking van het ordeteken welke 

wordt uitgereikt door de voorzitter, nadat de Vorst of de Grootvorst het 

inleidende verhaal voor zijn rekening heeft genomen.  

Het ordeteken van de Huisorde wordt uitgereikt tijdens de Pronkzitting in het 

bijzijn van vertegenwoordigers van alle geledingen die de vereniging kent en 

Huisordedragers.  

De aanwezigen bij deze uitreiking zijn, indien geüniformeerd, allen in vol 

ornaat.  

Een voordracht voor het opnemen in de Huisorde kan bij het Bestuur van de 

vereniging worden neergelegd. Een voordracht voor de Huisorde wordt ter 

beoordeling bij het Bestuur ingediend. Alle geledingen kunnen met een 

voordracht komen. Het feit dat een kandidaat voor de Huisorde al in het bezit 

is van de Gouden Dwarsligger hoeft geen belemmering te zijn voor 

toekenning van de Huisorde. 

Het besluit tot toekenning wordt door het Bestuur tijdens een van haar 

vergaderingen genomen.  
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Ereleden  

Ereleden kunnen slechts worden benoemd als daarvoor de goedkeuring is 

verkregen van de leden tijdens een Algemene Vergadering.  

Het erelidmaatschap wordt verleend als betrokken persoon al in het bezit is 

van de Huisorde. Ereleden kunnen uit alle geledingen van de vereniging 

komen. Het aandragen van mogelijke ereleden gebeurt bij het Bestuur die, 

na akkoordbevinding van de voordracht, het voorstel meeneemt naar de 

Algemene Vergadering. Een voordracht voor het verlenen van het 

erelidmaatschap kan vanuit alle geledingen van de vereniging 

aangedragen worden.  

Het uitreiken van het erelidmaatschap gebeurt door de voorzitter van de 

vereniging, die ook de motivatie hiervoor voor zijn rekening neemt.  

In bijzondere gevallen kunnen de leden tussentijds worden geraadpleegd ten 

aanzien van het benoemen van een erelid.  

Het erelidmaatschap wordt toegekend en uitgereikt tijdens een algemene 

ledenvergadering.  

De zogenaamde Gouden Balk is bestemd voor ereleden.  

Ridder van het Steenen Kruus  

De Ridderorde van het Steenen Kruus is geen gewone onderscheiding. Het is 

een orde waarin men opgenomen kan worden. Dat gebeurt door uitreiking 

van het ordeteken kortweg: Het Steenen Kruus. Dragers van de orde heten 

Ridders van het Steenen Kruus. 

(De naam Steenen Kruus is ontleend aan het stenen kruis dat bij de toegang 

tot de uiterwaarden stond ter hoogte van de huidige straat Stenen Kruis.) 

 

Om in aanmerking te komen voor toetreding tot deze ridderorde, moet een 

persoon zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente 

Renkum of specifiek voor de Oosterbeekse gemeenschap zelf, over een 

lange reeks van jaren. Dit ter beoordeling van het Bestuur.  

'Bijzonder verdienstelijk' betekent: 

• opvallende belangeloze niet beroepsmatige inzet, en 

• inzet voor drie of meer lokale maatschappelijke organisaties op 

bestuurlijk, organisatorisch of uitvoerend gebied, en 

• inzet welke voor de Renkumse of specifiek Oosterbeekse samenleving 

van grote waarde is of was, en 

• over minimaal 11 jaar of met uitzonderlijke inzet. 

 

Kandidaten voor het ridderschap kunnen vanuit alle geledingen van de 

vereniging aangedragen worden. Voordracht door andere personen is 

eveneens mogelijk. Het ordeteken en de bijbehorende oorkonde wordt 

uitgereikt door de voorzitter die daarbij ingaat op de verdiensten van degene 

die de versierselen ontvangt. Het opnemen in de Ridderorde van het Steenen 

Kruus gebeurt tijdens de Pronkzitting in aanwezigheid van vertegenwoordigers 

van alle geledingen en dragers van de Ridderorde. De aanwezigen bij deze 

uitreiking zijn, indien geüniformeerd, allen in vol ornaat. 
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Verenigingsonderscheiding  

Toekenning en uitreiking wordt bepaald door de Hofhouding, waarbij 

suggesties vanuit de Dwarsliggers-geledingen zullen worden meegenomen.  

In overleg met het bestuur is al enkele jaren gebruikelijk deze onderscheiding 

eveneens toe te kennen aan groepen vrijwilligers die zich op allerlei 

gebieden inzetten voor de (Oosterbeekse) gemeenschap en wiens werk zeer 

gewaardeerd wordt. Deze groepen worden tijdens de Prinz'navond met de 

uitreiking van de verenigingsonderscheiding in de schijnwerpers gezet. 

 

Weggevertjes  

Ludieke onderscheidingen ook wel ‘weggevertjes’ worden door de Raad van 

Elf en/of de Prins vervaardigd en in grote getale uitgedeeld tijdens de 

carnavalsdagen in overleg met de Hofhouding.  

 

Onderscheidingstekens geledingen 

De meeste geledingen onderscheiden zich door eigen tekens. 

 

• Bestuur:    steekspeld-wimpel: Bestuur 

• Senaat:   steekspeld-wimpel: Senaat 

• Raad van Elf:   steekspeld-wimpel: Raad van Elf 

• Technische commissie: steekspeld-wimpel: TC 

• Convent Jeugdprinsen: steekspeld-wimpel: Jeugdprinsen 

• Convent Jeugdprinsessen: steekspeld-wimpel: Jeugdprinsessen 

• Convent Hofdames: speld Hofdames 

• Kakelkabinet:  zilveren kippetje op blauwe sjaal 
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6. Specifieke Dwarsliggers-activiteiten  

Ledenvergadering  

De jaarlijkse ledenvergadering in het Zalencentrum 'Lebret' vindt meestal in 

de maand juni plaats. Tijdens deze ledenvergadering worden het 

jaarverslag/begroting van de penningmeester en het jaarverslag van de 

secretaris behandeld. Daarnaast kunnen er bestuursleden gekozen worden. 

Een nieuwe voorzitter wordt benoemd door de Algemene Vergadering. Een 

secretaris en penningmeester worden door de leden van het Bestuur zelf 

gekozen, waarbij het voorstellen als bestuurslid tijdens de Algemene 

Vergadering plaats vindt.  

Ook het verslag van de kascommissie komt aan de orde, evenals de 

benoeming van een nieuwe kascommissie.  

Tijdens de ledenvergadering wordt ook een eventueel nieuw erelid 

voorgesteld. 

Nieuwjaars- en Prinsenreceptie  

Op een zaterdagavond na 1 januari vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie 

plaats waarvoor leden en sponsoren uitgenodigd worden.  

In een toespraak van de voorzitter van de vereniging wordt alle aanwezigen 

het beste voor het nieuwe jaar toegewenst.  

Geüniformeerden zijn in ornaat aanwezig. Slechts het kabinet is in vol ornaat. 

 

Prinsenreceptie  

De Prinsenreceptie vindt plaats enkele weken na de Prinz’nAvond. Andere 

verenigingen, vrienden, familie, sponsoren en bekenden krijgen zo uitgebreid 

de mogelijkheid om elkaar in een andere situatie te treffen. De bedoeling 

hiervan is om contacten warm te houden en te verstevigen. Tijdens de 

receptie krijgen de aanwezigen de mogelijkheid te spreken. En een extra 

feestje is immers nooit weg. 

Prinsenontbijt  

Op de zondagochtend in het carnavalsweekend wordt het Prinsenontbijt 

gehouden. De organisatie van het Prinsenontbijt ligt in handen van de 

beheerder van het Zalencentrum en van de leden van de Senaat.  

Het Prinsenontbijt is voorbehouden aan de direct actieve leden (en partners) 

van de vereniging.  
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Frühschoppen  

Het woord „Frühschoppen“ (Let op de spelling met umlaut en 'sch') is een 

Duits woord en kent diverse betekenissen. De voor ons belangrijkste betekenis 

vormt het woord 'Früh', dat wil zeggen vroeg op de dag, en 'Schoppen'. 

'Schoppen' is een Duitse vertaling van een Franse inhoudsmaat voor 

vloeistoffen. Ah, nu komen we in de buurt. Frühschoppen is dus eigenlijk vroeg 

op de dag vloeistoffen tot je nemen. Oftewel: vroeg op de dag van een 

lekker glaasje genieten.  

Op maandagochtend gaan leden van de vereniging Frühschoppen.  

Dinsdagochtend gaat de vereniging op bezoek bij carnavalsverenigingen in 

de buurt. Van tevoren selecteert de Vorst en/of de Grootvorst een aantal 

adressen, waar eventueel een bezoek aan gebracht kan worden.  
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7. Andere (carnavals)activiteiten  
In de carnavalstijd vinden er ook bezoeken plaats aan andere 

carnavalsverenigingen in de regio. Het Prinsentreffen in Nijmegen en ook de 

carnavalsavond van De Doldukkers (voortgekomen uit gebruikers van de 

Dukdalf het gebouw van Scouting St. Bernulphus aan de Graaf van 

Rechterenweg) mag zich altijd in een grote belangstelling vanuit De 

Dwarsliggers verheugen. Een avond waarop de Dwarsliggersfamilie niet 

direct betrokken is bij de organisatie en dus heerlijk kunnen ontspannen ...!  

Ook zijn er door het jaar heen bezoeken van de Hofhouding en/of Bestuur  

aan jubilerende (carnavals)verenigingen in of buiten Oosterbeek.  

Uiteraard vinden deze bezoeken alleen plaats als daarvoor een uitnodiging 

ontvangen wordt. Deze worden na goedkeuring van het Ministerie van 

buitenlandse zaken in gepland. 

8. Financiële wetenswaardigheden  

Contributies/entreegelden  

De actieve leden van De Dwarsliggers betalen een gereduceerd tarief waar 

het gaat om contributie. Eventuele wijzigingen in de hoogte van die 

contributie worden voorgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering.  

Daarnaast wordt er een entreeprijs gevraagd aan de bezoekers van de 

avonden. 

Meer informatie over contributies en entreegelden en de overige 

voorwaarden die erbij horen is te verkrijgen bij de penningmeester van de 

vereniging.  

Per jaar worden de entreeprijzen voor de diverse activiteiten vastgesteld.  

Sponsors  

De vereniging kent een aantal sponsors dat jaarlijks een bedrag beschikbaar 

stelt aan de vereniging. Sommige sponsors betalen ieder jaar hetzelfde 

bedrag, terwijl bij andere sponsors het bedrag variabel is. Ook vindt 

sponsoring plaats door middel van het leveren van materialen.  

Het is zaak deze sponsoren 'in eren' te houden daar ook hun bijdragen een 

belangrijke bijdrage vormen aan de exploitatie. De PRP commissie is 

verantwoordelijk voor onderhouden van contacten met de sponsoren.  

Aanvullingen op deze lijst van sponsoren zijn uiteraard van harte welkom. 

Mogelijke sponsorkandidaten dienen echter wel in overleg met de PRP 

commissie en de penningmeester van de vereniging benaderd te worden 

daar enkele sponsoren 'anoniem' bijdragen en dus ook niet als zodanig 

geregistreerd (willen) staan.  

De PRP commissie en de penningmeester van de vereniging beschikken over 

een actuele lijst van sponsoren.  
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Giften  

Soms komt het voor dat iemand zó enthousiast is over de Dwarsliggers dat hij 

of zij graag (eenmalig) financieel wil bijdragen. Uiteraard kan dat. Er zijn 

bepaalde fiscaal aantrekkelijke regelingen op dit gebied.  

Meer informatie over beide zaken is verkrijgbaar bij de penningmeester.  

Advertentiegelden  

Er verschijnt ieder jaar een ‘Dwarsliggers Courant’ In deze Courant staan 

advertenties van de plaatselijke middenstand, horeca-aangelegenheden, 

restaurants, banken, enz.  

De prijs voor plaatsing van en dergelijke advertentie is afhankelijk van de 

grootte ervan.  

Informatie over plaatsing van advertenties is te verkrijgen bij de 

woordvoerder/ voorzitter van de PRP commissie.  

Consumptiemunten  

Met de beheerder van het Zalencentrum zijn afspraken gemaakt over de 

verkoop van consumptiemunten tijdens het carnaval. Jaarlijks ontvangen de 

Dwarsliggers een bedrag voor het aantal verkochte munten.  

Souvenirs  

Enkele leden houden zich bezig met de verkoop van Dwarsligger 

Hebbedingen zoals sjaals en emblemen. Deze zijn bedoeld om de 

saamhorigheid te vergroten en tevens wat geld te verdienen. 
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Airborne-activiteiten en overige acties  

Extra inkomsten, naast die uit contributies, sponsorgelden, giften en 

advertentieopbrengsten, worden verkregen uit een aantal acties 

tijdens/rondom de jaarlijks Airborne Wandeltocht.  

Sinds jaar en dag bemenst een aantal vrijwilligers van de vereniging een 

kraam ter hoogte van de Westerbouwing. In deze kraam zijn dranken, snacks 

en snoep te koop voor marktconforme prijzen.  

Voor de organisatie, de opbouw en de aantallen te verkopen snacks en 

blikjes is een draaiboek beschikbaar.  

In samenwerking met ‘Oosterbeek in beweging’ worden sinds een aantal 

jaren ook tijdens de Airborne Wandeltocht op het Raadhuisplein 

cateringactiviteiten georganiseerd.  

Beide activiteiten leveren een niet onbelangrijke bijdrage aan inkomsten voor 

de vereniging.  

Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten zoals de verkoop van 

kerstbomen en het verzorgen van de catering bij de zorgmarathon die geld 

in het laatje brengen. 
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9. Geschreven en ongeschreven regels 
• Het kwijtraken van de scepter kost de Prins een rondje of een kratje bier. 

Op het kwijtraken van andere staven en scepters staat geen sanctie.  

• Prinsen, Jeugdprinsen en oud Prinsen pakken geen scepter af. 

• De Prins mag de staf aan hen in bewaring geven evenals aan zijn 

Hofdame/Page/Prinses of Adjudant. 

• Groeten in carnavalsland is anders. Gebruikelijk bij veel verenigingen en zo 

ook bij de Dwarsliggers, is het roepen van Alaaf (Wees jezelf). Eén keer of 

drie keer. Daarbij maken we met de rechterhand het gebaar van onder 

naar boven tot bij het linker oor. Bij het roepen van 'attentie' is iedereen in 

de houding met de rechterhand bij het linker oor.  

• Een hand geven gebeurt bij voorkeur zonder handschoen. Echter, indien 

door beide partijen handschoenen worden gedragen geniet het de 

voorkeur om handschoenen aan te houden. 

• Bij de installatie krijgt de Prins, dan de Prinsenketting, dan de mantel, dan 

de steek, dan de veren en tot slot de scepter. 

• Bij de ontmanteling ontneemt de Vorst of Grootvorst eerst de veren, dan 

de steek, dan de mantel, dan de ketting De scepter dient altijd aan de 

Vorst of Grootvorst overhandigd te worden. 

• Prinsen en Prinsessen worden aangesproken met Zijne, resp. Hare 

Doorluchtige Hoogheid (Een predicaat dat gedragen wordt door adellijke 

personen afkomstig uit het regerend geslacht van een vorstendom, niet 

zijnde een koninkrijk), al of niet met volledige naam. Kortweg Hoogheid in 

informele situaties. Uit beleefdheid wordt er tijdens het officiële deel van de 

avonden niet getutoyeerd.  

• President, Vorst, Grootvorst, Praeses en alle anderen die een titel hebben 

worden tijdens het officiële deel van de avonden aangesproken met hun 

titel en naam. 

• De proclamatie moet elf punten bevatten, de naam van de spreker 

aanhef en slot. 

• Het toostlied is in de regel het lied: Ein Prosit 

• Volgorde van binnenkomst: 

 Vaandrig met aankondiging, Adjudant, Minigarde, Jeugdgarde, Raad 

 van Elf, Senaat, Bestuur evt., Vorst en/of Grootvorst. 

• Na een woord van welkom volgt nogmaals de Adjudant, gevolgd door 

Dwarsgarde en Prins en Hofdame/ Prinses/ Page/Vorst en of Grootvorst 

• Eventueel sluiten Jeugdprins en Jeugdprinses daar bij aan. 

• Oosterbeek wordt in carnavalstijd ook wel Eusterbeek genoemd. Deze 

benaming is in de Grote Bosatlas van Nederland terug te vinden. 

• Prins, Hofdame, Jeugdprins, Jeugdprinses, gedecoreerden van de Zilveren 

Dwarsligger en Het Steenen Kruus krijgen een jaar lidmaatschap 

aangeboden.  

• Nieuwe leden ontvangen een Dwarsvlag, het boek “Dwars door 55 jaar” 

en Wie, wat waar” 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Adel_(klasse)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monarchie
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• Er zijn spelregels voor het gebruik van de Dwarsvlag opgesteld. 

Een vlag om trots op te zijn, maar ook zuinig. De spelregels voor het 

gebruik: 

o De Dwarsvlag mag alleen als vlag gebruikt worden. 

o De Dwarsvlag mag binnen- en buitenshuis gebruikt worden, maar moet 

altijd vanaf de straat zichtbaar zijn. 

o De Dwarsvlag mag dag en nacht en in weer en wind wapperen op: 

-11 november tot de dag van de Prinz’navond en…… 

-In het weekeinde van de Pronkzittingen en…………. 

-In de week voorafgaande aan het carnaval tot aswoensdag. 

o De Dwarsvlag wappert het liefst in gezelschap van elf blauw/witte 

ballonnen.  

De vlag mag oneigenlijk gebruikt worden als je toestemming hebt van de 

Vorst of Grootvorst. Bij oneigenlijk gebruik zonder toestemming is een 

bedrag van zegge: elf euro verschuldigd en/of dient de vlag direct te 

worden ingeleverd. 

 

10. Het Carnavalsseizoen, het vijfde seizoen 
Het carnavalsseizoen loopt van 11 november (St. Martinus) tot Aswoensdag. 

11 November is een vaste datum. Aswoensdag valt altijd 40 (vasten)dagen 

voor Pasen. Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan die na 21 

maart valt. In die periode vallen de carnavalsactiviteiten van De 

Dwarsliggers. In die periode is daarom het dragen van ornaat en vol ornaat 

geoorloofd (uitzonderingen in overleg met Vorst of Grootvorst). 

De Dwarsliggers starten hun carnavalsdagen op vrijdag met het bezoek aan 

de scholen. Op dinsdag 00.00 uur oftewel Aswoensdag stopt het feest met 

haring en roggebrood. De carnavalsdagen van de Dwarsliggers zijn 

afwijkend van de 'Drie Dolle Dagen' maar alleen om praktische reden.  

Vanaf de zomer starten de voorbereidingen voor het carnaval. Na het 

carnaval is het napraten en plannen smeden die vervolgens na de zomer 

verder worden uitgewerkt. 
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11. Bronnen 
www.de.Wikipedia.org 

Carnaval, waarvandaan, waarheen, waarom; Ben Bolder 

Alaaf, Carnaval in Nederland en België; Drs. Theo Fransen & Gerrit Gommans 

Statuten van Carnavalsvereniging de Dwarsliggers 

Huishoudelijk reglement Raad van Elf 

Spoorboekje voor Prins, Hofdame, Jeugdprins en Jeugdprinses. 

Protocol Jeugdprins 

Belofte Raad van Elf 

Belofte Vorsten 

Dwars door 55 jaar 

Grote Bosatlas van Nederland 

 

 
 


