
Historie CV de Gaarekiekere  

 

De Carnavalsvereniging C.V. De Gaarekiekere Gullepe werd officieel opgericht op 22 september 1953 door onder andere 
Willie Deckers en Sjef Dacier. Daarna is er onafgebroken georganiseerde carnaval in Gulpen gevierd, waarbij de 
carnavalsvereniging voorop ging. 

Meer dan 100 jaar geleden 

1953 was echter niet het begin van de carnavalsviering in Gulpen. Uit 1893 is een reclamebiljet gevonden waaruit blijkt dat 
toen reeds een carnavalsconcert en een optocht georganiseerd werden. In de jaren die volgden werden met tussenpozen 
carnavalsactiviteiten georganiseerd en prinsen geproclameerd (bv. Miel van Loo en Bèr Riemersma). In 1946 werd het 
georganiseerde carnavalsgebeuren weer levend, zij het voor een periode van twee jaar.  
In 1953 ontwaakte de georganiseerde carnavalsvereniging opnieuw en tot op heden is het sluimerende vooroorlogse 

bestaan verruild voor een definitieve aanwezigheid in de Gulpense gemeenschap. De eerste president van de Gaarekiekere 
werd Willie Deckers (de toenmalige uitbater van Hotel-café Bergland) en de eerste prins in 1954 was Frans I (Swinkels). Het 
verenigingslokaal was hotel-café Bergland. 
Een ledenlijst uit 1956 gaf aan dat de vereniging/Raad van Elf bestond uit de volgende leden: J. Curfs (secretaris), J. Dacier, 
L. Mulder, P. Brouwers, M. Fourage, Fr. Fourage, Hub Vluggen, H. Vluggen, H. Arninkhoff, M. Hamaekers, Fr. Prevoo, J. 
Croonenberg, H. Riemersma en In de Braek jr. 

  

 

  

Foto 4, President 
Willie Deckers 

Foto 3, 1946 Gölleper 
vastenovendslidjes 

Foto 1 reclame voor 
de Groëte Optog in 
1893 

Foto 2 De oudste Gulper sjlager “De Gulper 
Bekkerie” van Joof Ortmans (rond 1900) 
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1953-1959 De beginjaren 

Van de eerste periode van de Gaarekiekere is relatief weinig informatie bekend. Enkele feiten zijn wel bewaard 
gebleven: zo bouwde de Gulpener Bierbrouwerij elk jaar de prinsenwagen voor de Gaarekiekere en in 1955, 
het regeringsjaar van prins Peter I (Brouwers), werd de Blauw Sjuut al ontvangen in Gulpen. Bij de 
georganiseerde carnavalszittingen in deze periode waren zeer prominente carnavalsverenigingen aanwezig: de 
Tempeleers uit Maastricht, de Winkbülle uit Heerlen, de Grensülle uit Vaals en meerdere buitenlandse 

verenigingen. Carnaval kende toen al geen grenzen. De contacten met Duitse en Belgische verenigingen 
waren intensief. 

In de beginjaren waren er naast een hofnar ook een of meerdere bloemenprinsessen, de hofnar bleef maar 
het fenomeen bloemenprinses eindigde in 1963. In het jaar 1956 werd prins Peter opgevolgd door prins Alfons 
I (Graaf). 1957 was het jaar van prins Jan I (Hacking). Zijn proclamatie is nog steeds te vinden in de 
archieven van de Gaarekiekere. 

De Gaarekiekere droegen de eerste jaren zwarte colberts, maar daar deze moeilijk na te leveren waren, koos 
men in 1957 voor het jacquet als officiële kleding. In het jaar 1958 was het prinsschap voor prins Jef I (Graaf) 
en in 1959 werd Hub Kusters gekozen als prins Hub I.  

  

Foto 5, Prins Jan I (Hacking, 
1957) 

Foto 6 De optocht uit 1955 (E.Klinkenberg) 
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1959-1960 Dieptepunten 

Rond 1959 was het animo voor de Raad van Elf zodanig gedaald dat de Gulpense winkeliers gevraagd werden om lid te 
worden van de vereniging. Dit resulteerde dat o.a. Martin Didden lid werd van de Raad van Elf, hij bleef de vereniging 
bijna veertig jaar trouw. De zevende prins van de Gaarekiekere werd in 1960: Prins Harry I (America)  
Het dieptepunt in de verenigingsgeschiedenis was ongetwijfeld het dodelijke ongeluk tijdens de optocht in 1961 van 
prins Fer I (Loozen) . Bij het oprapen van snoepgoed kwam een jongetje onder de prinsenwagen terecht en overleed 

aan zijn verwondingen. Sindsdien is het verboden om snoepgoed uit te gooien vanaf de optochtwagens, behoudens de 
prinsenwagens van de prins en jeugdprins. Vanaf die tijd flankeren tevens de leden van Schutterij Sint Hubertus Gilde de 

 prinsenwagens. 

 

  

 

1961-1973 Jef Dacier, President en Prins 

In 1961 werd Willie Deckers als president/voorzitter opgevolgd door Sjef Dacier. In 1962 werd Thei Smeets prins van 
de Gaarekiekere, opgevolgd door prins Jack Peijmen in 1963. In dat jaar bestond de Raad van Elf uit de volgende 
leden: J. Dacier (president/voorzitter), J. Curfs (secretaris), Hub Vluggen, J. Vluggen, W. Lemmens, J. Ortmans, F. 
Loozen, L. Heuschen, J. Bormans, Th. Smeets en M. Didden. 

In 1964, het eerste jubileumjaar van de Gaarekiekere (1×11) wordt prins Jef II (Kroonen) als jubileumprins 
geproclameerd. In dat jaar wordt besloten dat het verenigingslokaal bij toerbeurt bij de diverse horecagelegenheden 
gehouden wordt. De uitvoering blijkt echter lastig. De opvolger van prins Jef II wordt in 1965 prins George I (Leclerq). 
In dat jaar staan de Gaarekiekere actief aan de wieg van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de 
Raad van Elf krijgt de eerste leden van Spaanse afkomst: J. Martinez en E. Carmona.  

In de midjaren zestig kwam de vereniging financieel in een dal, door gebrek aan deelname aan carnavalszittingen en 
onvoldoende steun van de toenmalige kasteleins. Dit leidde ertoe dat er openlucht prinsenproclamaties op de markt 
plaatsvonden.  
Marcel Alberts werd in 1966 prins van de Gaarekiekere, opgevolgd door Harry Gielen in 1967.  
 
In 1968 werd Oud-Gulpenaar en journalist Jules Kockelkoren geïnstalleerd als de eerste ambassadeur van C.V. De 

Gaarekiekere. 

In datzelfde jaar werd prins Gerlach I (Delissen) geproclameerd. In 1969 werd prins Gerlach opgevolgd door prins 
Theo (Alberts) en in 1970 trad Prins Jan Lemmens aan.  
Tot 1971 waren de gekozen prinsen vrijgezellen, in 1971 werd (president) Sjef (III) Dacier de eerste gehuwde prins 
van Gulpen. Hij wordt in 1972 opgevolgd door Prins Jo (Savelberg). Prins Jo werd op zijn beurt in 1973 opgevolgd door 

Foto 7, prins Harry I 
(America) e.o. L. 
Klinkenberg en hofnar M. 
Cobbenhagen (1960) 

Foto 8, 1972 Prins Sjef III 
(Sjef Dacier) 
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Prins Jean I (Curfs) 

De veren op de steken van de Gaarekiekere lijken in 1963 hun intrede te doen 
bij prins Jack I. Vervolgens zien we deze verschijnen bij de president en de 
(bestuurs)leden rond 1970. Sindsdien zien we de volgende veren verdeling: 

De president 4 veren, de prins 3 veren, de bestuursleden 2 veren en de leden 1 
veer. Hiermee zijn de Gaarekiekere samen met hun twee uniformen (jacquet 
met grote steek en smoking/jasje met kleine steek) uniek in Limburgse 
carnavalswereld.  

 

  

Foto 9 Ontvangst in het Kelderke van de brouwerij in 1967, 

Staand v.l.n.r.: J. Savelberg, L.Megens, G. Delissen, T. Alberts, H. 
Pinckers, G. Leclerq en M. Alberts. 

Zittend v.l.n.r.: J. Pijls, M. Didden, J.Dacier (president), 

beschermheer/directier Paul Rutten sr., Prins Harry I (Gielen), H. 
Vluggen en F. Buchholz en op de voorgrond de hofnar (T. Brand) 

 

 

 

Foto 10, 1962 Prins Thei I (Smeets)  
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1974  2 x 11 jarig jubileum  

In 1974 vierde de vereniging haar 2 x 11 jarig bestaan. Dit werd op grootse wijze gevierd in pension Ons Thuis. Jubilaris was mede-oprichter Sjef Dacier 
(22 jaar bestuurder). Het jubileum werd een jaar te vroeg gevierd, zodoende had Ed Klinkenberg als 21e prins een druk jaar. De jubileumprins was Kelly 
Schellings. Deze werd samen met hofnar Hub Steijns na het carnavalsfeest van 1975 lid van de vereniging.  

  
  
  
  
  
 

  
  
 
 
  
  
  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

  Foto 14, president Sjef Dacier in 1974 met 
oud-president Willie Deckers en prins Ed I 

Foto 13, v.l.n.r.: Martin Didden, Hub Vluggen, 
Willie Deckers, prins Ed I (Klinkenberg) en 
president Sjef Dacier, 1974 

Foto 11, 1974 v.l.n.r.: H. Bendermacher, M. Didden, J. 
Austen, H. van Dooren, J. Savelberg, G. Delissen, L. 
Megens, T. Alberts, F. Buchholz, H. Vluggen en J. 
Schreuder 
Zittend: prins Ed I (Klinkenberg) en president J. 
Dacier 

Foto 12, De jubileumoptocht met Harmonie Crescendo 


