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Syntra : cursus TOERISTISCH GIDS LIMBURG 2020-2022 

Opdracht volkskunde: cultuur van het alledaags leven 

Cursist : Hélène Sanen    Docent: Luk Indesteege 

Interview met Ronny Koppen te Sint-Truiden - 1 juni 2022 

 

De Orde van de Commeduur, Raad van Elf Stad Sint-Truiden 

I 

 Ronny Koppen, eerste rij, tweede van links 

Interview met Ronny Koppen 

Diestersteenweg 98 Nieuwerkerken 

ronny.koppen @telenet.be 

 0476 66 89 68 

49 Jaar 

Leerkracht Haspo Stadsrand St-Truiden 

 

Hij is lid (sinds 2006) van de Orde van de Commeduur en Vice-Opper. Hij behoort tot het 

dagelijks bestuur en heeft “binnengebeuren” onder zijn bevoegdheid. 

Ronny is van Genk afkomstig en toen hij voor zijn beroep (leerkracht) in Sint-Truiden kwam 

wonen, raakte hij via Gianni Creten (leerling van hem) en destijds de kleinzoon van de 

toenmalige Opper betrokken bij de vereniging. Hij vond daar zo een warme gemeenschap 

van mensen met veel humor en sociale zin, dat hij zich daar heel snel thuis voelde en zich 

mee wilde inzetten. Ook het feit dat alles in het dialect gebeurde, vond hij geweldig. 

In 1970 werd De Orde van de Commeduur, Raad van Elf van de stad Sint-Truiden boven de 

doopvont gehouden. Stadsbestuur en handelaars sloegen de handen in elkaar en men 
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besliste een raad van elf op te richten om het vieren van  Verloren Maandag nieuw leven in 

te blazen.  Met Verloren Maandag bedoelt men in Sint-Truiden de maandag voor 

aswoensdag.  (Elders in het land kan dit feest ook op andere maandagen doorgaan.) 

Met de benaming "Orde van de Commeduur" werd een link gelegd naar de voormalige 

Ridders van de Teutoonse Orde, die in de omgeving van Sint-Truiden kasteelhoeven of 

commanderijen hadden. Op deze landerijen werd zeer hard gewerkt en bracht men na het 

hard labeur nogal wat leven in de brouwerij. "Drinken als een commandeur" was meer dan 

een spreekwoordelijke uitdrukking. 

Deze stadscarnavalsvereniging  nam de Rijnlandse tradities over en spiegelt zich aan de 

zusterverenigingen van Borgloon tot Maastricht. 

De Orde van de Commeduur is de hele carnavalsvereniging met de jeugdraad terwijl de Raad 

van Elf (11 mannen) het bestuursorgaan van deze vereniging vormt.  Vaak worden de Orde 

van de Commeduur en de Raad van Elf in één adem vernoemd. De leden van de Raad van Elf 

dragen een kruisje om de hals en mogen zich grootridder noemen,  terwijl de andere leden 

zich ridder mogen noemen en een raadsmannetje dragen om de hals. 

Hoe wordt de vereniging gerund? De Opper (voorzitter) is het hoogste gezag van de Raad 

van Elf. Hij is verantwoordelijk voor de interne goede gang van zaken en leidt de 

vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (5 leden: de opper, 2 vice-oppers, secretaris en 

schatbewaarder).  Zij vergaderen wekelijks.  Verder heb je de 6 andere grootridders. Je kan 

dus makkelijk een parallel trekken met een schepencollege, met dit verschil dat de 

bevoegdheden van de 11 raadsleden helemaal op het carnaval zijn afgestemd: proclameur, 

binnengebeuren, buitengebeuren, public relations, techniek & materiaal, jeugdzaken, 

ceremonie en  prins & protocol. 

De raad van elf is permanent op zoek naar nieuwe leden en via hun website 

www.raadvanelf.be/kandidatuur kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur stellen. 

Het doel van de vereniging: 

-  het jaarlijks carnaval in de stad voorbereiden/in goede banen leiden  

-  het carnavalsgebeuren van Sint-Truiden naar buiten  vertegenwoordigen 

- betaalbaar en laagdrempelig volksvermaak  en beleving brengen en daarbij oog 

hebben voor de sociaal zwakkeren in de stad:  

➢ Elk jaar bezoekt de raad van elf een ziekenhuis, een rusthuis, een 

gehandicapteninstelling om er wat plezier en vermaak te brengen (p.4) 

➢ De Raad schrijft een wedstrijd voor scholen uit, de winnende school wordt 

bezocht. 

➢ De Raad van Elf staat erop dat de stoet (grootste volksevenement van de 

stad) gratis blijft en dat de consumpties betaalbaar zijn. 

 

http://www.raadvanelf.be/kandidatuur
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De vereniging kreeg van meet af aan flinke steun van het stadsbestuur en de handelaars 

van Sint-Truiden. In de beginjaren volgden er gulle en gulden jaren waarin Sint-Truiden, net 

zoals in de rest van Vlaanderen, een ware “carnavalboom” beleefde. 

De leden van de Orde van de Commeduur dragen allemaal een “steek” met daarop geen, 

twee of drie pluimen. De aspirant-leden mogen een jaar 

meedraaien op proef en dragen dat jaar een steek zonder 

pluimen. De ridders en grootridders 

dragen een steek met 2 pluimen en 

enkel de Prins mag een steek dragen 

met 3 pluimen (zie foto Stadsprins 

Rik I). Bovendien zijn de pluimen van 

de Prins nog een stukje langer dan de pluimen van de anderen. 

Deze pluimen kosten ongeveer 63 euro/stuk en zijn afkomstig 

van de Chinese goudfazant.                                                       

                                                                                                                              Rik I (1998) 

Het getal elf loopt doorheen alles wat deze vereniging ook maar organiseert.  De talrijke 

voorbeelden zijn in de tekst gemarkeerd met geel fluo. 

Het carnavalseizoen organiseren en in goede banen leiden is een hele klus.  

Het seizoen start op de elfde van de elfde om 15.11 u met een gebedsviering in de Sint-

Gangulfuskerk. Daarna trekt de stoet (met eventuele 

bijtankbeurt) naar de Groenmarkt. Daar worden om 

19.11 u de elf lampen van het carnavalsmonument “De 

Elf Latsjanen”  (foto p. 6) ontstoken door de Opper en de 

afscheidsnemende prins(es) en jeugdprins(es).  

Gedurende de volgende weekends  vertegenwoordigen 

Prins, Jeugdprinsen en de Raad van Elf het Truiens 

carnaval op bals, recepties en zittingen in Sint-Truiden, 

Limburg en soms ook daarbuiten. Volgens de regels van 

de Rijnlandse carnavalsviering is de advent een kalme 

periode en zouden er geen feestelijkheden mogen 

plaatsvinden tot de dag na de kerstmis. Door het groot 

aantal carnavalsverenigingen ziet men zich genoodzaakt ook in december bals en zittingen te 

organiseren en dan nog zijn er evenementen die op dezelfde dag plaatsvinden. Doorgaans 

vervult de Raad van Elf dan acte-de-présences in een sober uniform zonder pluimen op de steek. 
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De carnavalsweek vormt het hoogtepunt en wordt ingezet op de zondag voor ‘Vèstelooved’ 

door de jeugd. Na de receptie van de stadsjeugdprins(es) 

mag deze het Kindercarnavalfeest openen. Een mengeling 

van dans, muziek en animatie op maat van het bont 

verkleed jeugdig gezelschap. Op dinsdagavond 

verwelkomen de Truiense carnavalisten aan hun Elf 

Latsjanen  ‘De Blauw Sjuut’ van de Winkbule. Deze boot 

op wielen legt elk jaar de tocht af die de carrus navalis in 

1133 volgde en opent men in de steden op het parcours het 

plaatselijk carnavalgebeuren. Na de officiële ontvangst 

door een afvaardiging van het stadsbestuur verzorgt de 

Orde van de Commeduur het ludieke deel dat eindigt met 

een gemoedelijke kroegentocht en het stadscentrum. De 

woensdagnamiddag worden alle kleine 

kinderen  uitgenodigd op een carnavaleske filmvoorstelling in aanwezigheid van 

stadsjeugdprins(es)carnaval en de Raad. Is men verkleed dan mag men gratis binnen. 

Donderdagnamiddag trekt de stadsprinscarnaval met zijn Raad van Elf naar de seniorenhomes 

en het bal van de mindervaliden. Tevens gat men geschenkjes uitdelen aan de patiëntjes in de 

kinderafdeling van de Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo. 

 

Op vrijdag gaat het carnavalsgezelschap op bezoek in de scholen die iets rond carnaval 

organiseren. Vrijdagavond organiseert de stadsprinscarnaval zijn prinselijke receptie op een 

locatie en met genodigden naar zijn prinselijke 

keuze.  Zaterdagnamiddag trekt de verklede jeugd door de 

stad met een apotheose op de Groenmarkt. Zaterdagavond zijn 

alle verklede feestvierders welkom op het traditionele 

Verkleed  bal. Zondagnamiddag bezoeken de Prinsen met de 

Raad van Elf  de carnavalskermis op de Grote Markt. 

Zondagavond vindt traditioneel op de pui van het stadhuis 

de machtsoverdracht plaats. Nadat de stadsprinscarnaval zijn 

beloftes heeft voorgelezen en het volk daarover zijn zegen gaf 

overhandigt de burgemeester de sleutel van de stad en daarmee 

de symbolische macht aan de prinscarnaval. Die mag dan over 

het narrendom Groot Sint-Truiden regeren tot Verloren Maandag middernacht.  Na de 

ceremonie op de pui van het stadhuis trekt heel het gezelschap naar de Keizerszaal of een andere 

locatie van de stad voor het “acadekomische” luik van de machtsoverdracht. De 

burgemeester neemt tijdelijk het laatste woord met een afscheidsspeech. Daarna verkondigen 

achtereenvolgens de stadsjeugdprins(es) en de stadsprinscarnaval hun 11 carnavalswetten, 

waarop iedereen op straffe van gras-boete dient te letten. De 

“grasboete” is een duidelijke knipoog naar de “gasboete” van 

het stadsbestuur. Vervolgens wisselen enkele sprekers en 

zangers/zangeressen elkaar af om de ambiance in form te 

houden. Op deze ludieke plechtigheid worden ook de hoogste 

Sint-Truidense carnavalsonderscheidingen uitgereikt, 

namelijk de Orde van het Zeegske, de Orde van het 

Nachtleùmpke en de Orde van de Groewette Nachtlamp.   
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 Verloren Maandag is het absolute hoogtepunt van het carnavalsgebeuren in Sint-Truiden 

en ontegensprekelijk de hoogdag waar elke rechtgeaarde 

carnavalist (m/v/x) maanden naar toe heeft geleefd. Alles moet 

dan ook degelijk voorbereid zijn want die dag gaat men op 

automatische piloot om het carnaval te beleven en uit te leven. 

De Prinsen en leden van de stadscarnavalvereniging Orde van 

de Commeduur starten de dag met een hulde aan de overleden 

leden van de Orde van de Commeduur in Schurhoven aan het 

Raadsvriendje, het monumentje geplaatst naar aanleiding van 

3 X 11 Orde van de Commeduur. Vervolgens begeven alle 

vroege vogels zich naar Café  De Key bij Marie-Jeanne voor de 

eerste pint of een tas straffe koffie en ‘boukes be spek en eikes’. 

Onder muzikale begeleiding gaat het nadien stoetsgewijze via 

de Grote Markt naar de Luikerstraat voor de 

Praalwagensreceptie met de doop en de schouwing van de 

praalwagens van de Sint-Truidense carnavalsgroepen. Elke groep voorziet daarbij een natje en 

een droogje wat inhoudt dat er rijkelijk pintjes en jenevertjes, boukes en hapjes aangeboden 

worden. Het middagmal kan men dan gerust overslaan om gewoon door te gaan. 

 

Om 14.11 u vertrekt vanaf de Speelhoflaan de 

reclamestoet gevolgd door de internationale Truiense 

Verloren Maandag stoet. Behalve bij heel slechte 

weersomstandigheden staat het volk langs het 

parcours aan beide zijden van de straat drie- tot vier 

dubbeldik. De carnavalsgroepen die in de Truiense 

stoet mee optrekken zijn uitgekozen om hun 

carnavaleske opvallendheid, knappe uitbeelding en 

tevens om hun gulheid met strooi- en snoepgoed. 

Doorgaans mag men rekenen op een twintigtal Sint-

Truidense groepen waarvan het grootste deel 

maanden werkt aan de versiering, opbouw of 

renovatie van hun praalwagen, terwijl anderen voor de 

gelegenheid een praalwagen inhuren. Bezoekers 

keren dan ook tevreden met gevulde zakken huiswaarts, een voorraad waarmee de vasten 

overbrugd kan worden. 
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Op het abdijplein of op de Groenmarkt staat de tribune voor de apotheose van de stoet. Daar 

verzorgt de Proclameur het commentaar bij de passerende wagens en groepen en laat de 

aanwezigen meezingen en meedansen op het moment dat er een leemte of ‘koet’ in de stoet 

valt. Vervelen doet men zich daar in elk geval nooit, hoe lang het ook mag duren vooraleer de 

laatste wagen met de Raad van Elf en de prinselijke hoogheden binnen is. ’s Avonds is er feest 

in de meeste cafés van het stadscentrum en meer dan een halve eeuw kon men naar de 

stadsfeestzaal Manège. Deze carnavalstempel sloot in 2013 helaas de poorten wegens te 

onveilig. Voor het feestelijk afsluiten van de 

Verloren Maandag kan men terecht in de 

paviljoentent op de Groenmarkt. Met de 

ceremonie van het uitblazen van de Elf-

Latsjanen wordt op dinsdagavond een punt 

gezet achter het carnavalsvieren in de 

Trudostad. In de weken nadien trekken Sint-

Truidense carnavalsverenigingen elk weekend 

tot en met de zondag voor Pasen wel ergens in België mee in een carnavalstoet. 

Bovendien  doen ze het goed, heel goed en mogen ze zo voortdoen? Zeker en vast! De stad mag 

fier zijn op deze vrijwillige en ongebonden ambassadeurs van de lol en leute. Truineers, e ras a 

apoat!   
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