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Van de redactie 
 
Hij ligt weer op de mat! De Cavalierenkrant voor het carnavalsjaar 2014. In deze krant weer 
veel aandacht voor de festiviteiten van de Cavalieren. De vereniging die alweer 53 jaar zijn 
uiterste best doet om een prachtig carnavalsfeest te organiseren. In deze krant hebben we 
aandacht voor de hoogtepunten van het afgelopen jaar en kijken natuurlijk vooruit naar de 
Carnaval met onze nieuwe Prins Marc de Music Maker en zijn kabinet. 
 
Op de proclamatie is afscheid genomen van Prins René La Bamba. Hij is opgenomen in de 
Broederschap Oud-Prinsen en wordt actief als senator. Ook hebben we afscheid genomen van 
president Peter Braam en begroeten we Marcel Peters als onze nieuwe president. 
 
Helaas is in mei 2013 onze Oud-Prins Thé de Eerste, Theo Wiellersen ons ontvallen. Met velen 
waren we op zijn uitvaart. En aan het eind van het jaar is Tets Tissen, vader van onze senator 
en krantencommissie-lid Ferdinand overleden. Hen memoreren we in deze krant. 
 
In deze krant vindt u verder een prachtig verhaal van onze burgemeester en ook mijnheer 
pastoor heeft een mooie inbreng. Nieuwe Kroegverhalen van Albert de Witt zijn in deze editie 
opgenomen. En een bijdrage van de Hofbrouwers ontbreekt ook dit jaar niet. Natuurlijk kijken 
we terug met het Boerenbruidspaar Femke en Martijn en Oud-Prins René La Bamba. De 
Jeugdprins Bjorn de Blitse en zijn pages Maartje en Sterre vertellen hoe zij de Carnaval 
hebben beleefd. 
 
En we kijken ook vooruit. Samen met Marc de Music Maker, zijn prachtige pages Daphne en 
Kiki en zijn onvolprezen adjudanten Jan-Willem en Paul. Uiteraard onder de strakke leiding van 
de nieuwe president Marcel. In een prachtige act met medewerking van Hans Klok werd Marc 
de Music Maker op 9 november onthuld. Prins Marc vertelt over zijn belevenissen en kijkt met u 
vooruit naar het eerste weekend in maart. 
 
Als redactie hebben wij met veel plezier aan deze krant gewerkt. Wij hopen dat u als lezer, na 
het lezen van deze krant, zich weer extra verheugt op de Carnaval in onze Heksenketel. Wij 
danken daarvoor de schrijvers en talrijke adverteerders voor hun inbreng.  
 
Voor nu wensen wij u een fantastische Carnaval toe. En om maar in de woorden van de Prins 
te spreken: "We doen het lekker PIANO PIANO…" 
 
We wensen u heel veel leesplezier, 
 
De redactie 
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“de Cavalieren” 

Bestuur: 
 
John Reijmers       Voorzitter     Roy van Driel   2e Secretaris  
Peter Bijl       Vice-voorzitter    Marcel Peters   President 
Freek Flemminks      Secretaris     Adrie Bos    2e Penningmeester 
Jürgen Op den Camp     Penningmeester    Eric Kurstjens 
 

 Prins Marc de Music Maker met zijn Pages en Adjudanten, Bestuur en Senaat 

        Senatoren 
 

Klaas Arts 
Marc Arts 
Heinz van Benthum 
Peter Braam 
Elwin Brouwer 
Matthieu Creemers 
Vincent Creemers 
John Cremers 
Michel van Dijk 
Jan Julius van Elferen 
Niek van het Erve 
René van het Erve 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Flemminks 
Stanley de Goeij 
Arend Jan ten Hagen 
Jan Willem van der Hogen 
Toon de Jong 
Sander Joosten 
Peter Jurjus 
Erik Lensen 
Harry Lensen 
Michel Merkus 
Sascha Merkus 
Jos Peters 
 
 

Tonny Pijman 
Benno Pince van der Aa 
Theo Reintjes 
Loet van Sluis 
Ferdinand Tissen 
Joop de Vaal 
Joost ten Westeneind 
Paul de Wijze 
Albert de Witt 
Claas de Witt 
Henk de Witt 
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“Het doel der Cavalieren 
 is onszelf en anderen te plezieren. 
Liefde kweken en vergaren,  
voor Beek en de Bekenaren”. 
Van de voorzitter, 
 
Beste narren en narrinnen van onze Heerlijkheid, die nu nog onder de 
gemeente Ubbergen valt. Zelf kan ik mij hier niets bij voorstellen. De tekenen bedriegen toch niet? 
Ons gemeentehuis definitief dicht? Volgens mij gaat het hier om een manoeuvre van de   
wethouders, de raadsleden en hun (haar) burgemeester. 
Je laat toch de raadzaal niet van nieuwe zetels voorzien vlak voor je het pand verlaat? 
Men gaat dan toch ook niet de entree volledig vernieuwen en de buitenkant van een nieuw likje 
verf voorzien? Neen, beste mensen er gaat volgens menigeen helemaal niets veranderen. 
Dit wel tot teleurstelling van vele belangstellenden in dit prachtige gebouw. 
De serene rust die van dit pand uitgaat! Ja toch? Niet dan? 
 
Ook de sluiting van onze Baertholomaeuskerk lijkt mij een schijnbeweging van onze meneer 
pastoor Henk Janssen. Je gaat toch geen gebedshuis sluiten met een legendarisch, net 
gerestaureerd, Lindsenorgel binnen zijn muren? Nog maar te zwijgen over de unieke architectuur 
zowel binnen als buiten deze kerk. Zelf denk en hoop ik dat onze pastoor wacht op wat minder 
conservatieve instructies vanuit Rome die het Bisdom in ‘s-Hertogenbosch nog niet hebben 
bereikt. Gezien de progressieve gedachtewereld van onze pastoor kan dit ook niet anders. Ja 
toch? Niet dan? 
 
Met lede ogen heb ik moeten waarnemen dat onze drie Beekse carnavalsverenigingen nog 
steeds geen stalling voor de carnavalswagens hebben. 
Zij staan nog steeds buiten in weer en wind te verpieteren. Bij “BeekdeGekstuh” en  
“Mag door de Beugel” staat het water hen letterlijk en figuurlijk tot aan de lippen en wordt serieus 
overwogen de stekker er maar uit te trekken. Dit mag toch niet gebeuren? 
Mocht mijn eerder gememoreerde stelling niet kloppen en wij toch met Millingen aan de Rijn en 
Groesbeek samen als één gemeente (Berg en Dal?) verder door het leven gaan, dan hoop ik van 
ganser harte dat onze verenigingen wel hun zo gewenste “Lebensraum” krijgen. De tijd zal het 
ons leren. Ja toch, niet dan? 
 
Verder hebben we met Marcel Peters een nieuwe president der Cavalieren. 
Door de jaren heen heeft hij als Prins Vivo de Letzte zichzelf en nog vier andere Prinsen als 
adjudant gediend. Hem maak je niets meer wijs!  
Ik spreek de hoop uit dat hij zijn ambt met net zoveel overgave als zijn voorganger Peter Braam 
mag uitdragen en vele jaren de Cavalieren zal dienen. Tevens gaat mijn dank uit naar onze 
afscheid nemende chauffeur “Lampje”. Volgens mij heeft hij veertien kabinetten gediend! 
Hulde TOON! Ja toch? Niet dan? 
 
Rest mij u wederom uit te nodigen samen met onze Dorstlustige Hoogheid Prins Marc de Music 
Maker en zijn kabinet een prachtig Carnaval te vieren. Of u het “piano piano” of “metzo forte” doet, 
als ge maar veul schik en geen dorst hebt! Ja toch? Niet dan? 
 
Driewerf alaaf! 
Voorzitter der Cavalieren, 
 
John Reijmers 
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AUTOBEDRIJF 
MAGNUS 

 

Oude Kleefsebaan 147A 
6572AL Berg en Dal 

(024) 684 16 43 
 
 
 
 
 
 
 

Officieel Honda Servicedealer 
APK , reparatie en onderhoud 

van alle merken auto's 
Airco service 

 
ECON BENZINESTATION 
DE GOEDKOOPSTE IN DE 

DE REGIO 
 

KORTING: 
EURO 11 CT 
DIESEL 9 CT 

 
OPENINGSTIJDEN: 

Benzinestation: 
ma - vr 08.00 - 18.00 uur 

za 09.00 - 17.00 uur 
autowasboxen: 

ma - za 07.00 - 21.00 uur 
zo 10.00 - 20.00 uur 

www.autobedrijfmagnus.nl 
 

 
                                   
                                  
VOOR AL UW: 
 

O BOEKETTEN  
O BRUIDSWERK 

O GRAFWERK 
 

TEVENS KADO ARTIKELEN 
EN HOUTEN SPEELGOED 

 
 

Rijksstraatweg 219 
6573 CS Beek-Ubbergen 
Telefoon 024-6841226 
www.bloemenuitbeek.nl 

email: winkel@bloemenuitbeek.nl 



 

 
8 

 



 

 
9 

 

veha
plastics

aluminium
L.A. van Herwijnen
Nieuwe Holleweg 75

6573 DV Beek-Ubbergen

telefoon
024-684 21 36

Fax
024-684 35 46

E-mail
v.herwijnen@tip.nl

Water geweld ?
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Van de Burgemeester 
 
 
Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan. 

ofwel 

Het wonder van Beek 

Er hing al een tijdje een zware, bijna zwarte wolkenhemel 
boven Beek. Alsof een vulkaanuitbarsting  dagenlang  as  
had uitgespuwd, zo drukkend somber  was  het onderaan  
de stuwwal. En ergens  in die  donkere periode  (men konhet verschil tussen dag en nacht 
nauwelijks zien), was het gebeurd. Niemand wist hóe het precies gebeurd was,  maar het wás 
gebeurd: de beek De Oorsprong gaf ineens bloed op. Twee dagen lang stroomde de 
roodbruine smurrie vanaf de kabouterboom langs het gemeentehuis en Hans Groothuijse in de 
richting van de polder. Twee dagen lang hing er een zoet weeïge lucht van geronnen bloed 
boven het dorp. Het wasvrouwtje aan de vijver tegenover het gemeentehuis zat verongelijkt te 
kijken; alsof iemand bovenaan Robijn Fleur en Fijn in het water had gegooid. En plotseling, na 
die twee dagen, hield De Oorsprong ermee op. Geen bloed, geen water, niks. 

De Bekenezen werden ongerust en ook onzeker. Want altijd als er iets geks gebeurde, kreeg 
het gemeentebestuur de schuld, of Raf Terwindt, maar met de beste wil van de wereld kon 
men dit niet aan één van de twee toeschrijven. En dus sloeg de paniek toe. Men zocht 
antwoorden. Natuurlijk, de beek had wel eens eerder gek gedaan. In de jaren zestig was ie 
helemaal bruin geworden toen iemand in de beek had zitten wroeten omdat ie dacht dat er 
goud in zat; hij vond alleen kwartjes, allicht! En als vroeger midden in de nacht de Gouden 
Leeuw dichtging, dan wilden de laatste gasten er nog wel eens voor zorgen dat de beek geel 
kleurde. Maar zo gek als nu was De Oorsprong nog niet geweest. Angstaanjagend leeg en 
droog. 

Er waren geen antwoorden. Dion Awater wist het niet (‘Zit 't in de cloud?’), Albert de Witt al 
helemaal niet (‘Ik heb niks met water’), Jos Peters bazelde dat het geen bloed was geweest 
maar Bordeaux, Toon de Jong wilde alweer een partij oprichten (UVA, ubbergen voortdurend 
anders), Robbie de Wit had als natuurlijke reactie dat híj het niet gedaan had, dat de Wi in 
Wibeco van Wilbers was en dat ie daar geen verantwoordelijkheid voor kon nemen en dat de 
schuld waarschijnlijk bij de Groesbekers lag, want daar lag altijd alle schuld  (‘Wij, De Witten, 
doen zoiets niet’). Kortom, men kwam er niet uit. En wat doen eenvoudige mensen in tijden van 
nood: op naar de pastoor! 

‘Kijk’ zei pastoor Henk, ‘op zichzelf is het niet vreemd. Het gemeentehuis is dadelijk leeg, de 
Rabobank is leeg, de kleine Baertholomaeuskerk is leeg, de grote Baertholomaeuskerk is leeg, 
de pastorie is leeg, nou dan is het niet gek dat de beek ook leeg is.’ Verbluffende eenvoud! 
Paus Franciscus was trots op zo’n pastoor. ‘Jawel’, morden de gelovigen, 'das allemaal mooi, 
maar hoe krijgen we de beek weer vol?’ 
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“Dat is niet eenvoudig” zei de pastoor “maar wel te doen. Er moet een middeleeuwse processie 
gehouden worden. Een boeteprocessie. Van de kabouterboom, via Kastanjedal, Rijksstraatweg 
en Kerkberg naar de Baertholomaeuskerk. De grootste zondaren van Beek, dus  de Cavalieren 
en hun aanhang, lopen voorop terwijl zij openlijk boete doen. En wel zoals de oude Grieken dat 
al deden: onderweg dienen al jammerend de kleren gescheurd, as op het hoofd gestrooid, met 
beide vuisten op de borst geslagen te worden en luidkeels moeten alle zonden opgesomd 
worden.” 

“Alle zonden?” vroegen de mensen. “Jazeker” zei pastoor Henk, “alle zonden.” “Nou, dan is de 
processie niet lang genoeg” zeiden een paar snuggere Cavalieren. “Bij ons is het altijd Sodom 
en Gomorra; drinkgelagen, vreetpartijen (pindasoep), valse beloften, vieze liedjes, ijdeltuiterij, 
na-ijver, overspel, dat is bij ons alle carnavalsdagen aan de orde.“  Maar goed, men besloot het 
te proberen, vanwege het goede doel: de stromende beek, waar het dorp zijn naam aan te 
danken had. 

De processie begon bij de kabouterboom waar een angstige bevolking – als ware het de grot te 
Lourdes – allerlei voorwerpen had opgehangen van rimpelige wasborden en vuile was tot 
lijstjes met slechte rijmpjes als “lieveheer, een beetje vlug, geef ons nu ons water terug” en “wij 
stoppen met ons zondig leven, wilt Gij ons het water weergeven”. Alsof God, de Grote 
Opperkabouter, zich iets zou aantrekken van zelfvoldane en verwaten Bekenezen. De stoet 
zette zich in beweging vanaf de picknicktafel van Theo Merkus. Er was geweeklaag en geknars 
van tanden, gepiep van kunstheupen en luid geween. En vooral werden steeds luider alle 
zonden opgesomd; men begon voorzichtig met de dagelijkse zonden, maar al gauw begon men 
elkaar te overtroeven met zonden waar men in Sodom noch Gomorra ooit van gehoord had. 

Toen de processie de Kerkberg opdraaide, vertoonde zij zich aan de argeloze toeschouwer als 
een schilderij van Jeroen Bosch. Een stoet van beelden trok aan het oog voorbij. Onduidelijke 
mannen in monnikspijen met donkere hoofdkappen en blote voeten met knokige tenen met 
donkere haartjes. De kleren werden gescheurd, openhaard-as werd kwistig over de hoofden 
gestrooid, vuisten trommelden op de borsten, er werd gezucht en gesteund alsof de poorten 
van de hel openstonden. Ook zelfkastijding kwam voor. Hans Groothuijse en Albert de Witt 
staken zich met naalden in de buik. John Reijmers liet keer op keer de karwats op zijn lillend 
buikvlees neerdalen, terwijl Anja haar borsten inmiddels helemaal uit het lood gebeukt had met 
haar vuisten. Ook de boezems van Silvia S., Maartje de W. en Vera Th. waren door het beuken 
gans ontzet, hetgeen men kon zien dwars door de aan flarden gescheurde kleren. En dan was 
daar nog Annemarie de Heks die op haar bezem over de stoet rondvloog en vieze 
heksenwoorden in de avondlucht schreef.  

Vóór de grote Baertholomaeuskerk verzamelde zich het Beeks gepeupel. De Cavalieren hieven 
smekend de handen op naar pastoor Henk die tevreden op de trappen stond (zoveel volk had 
ie nog nooit voor de kerk gehad). “Water, water” riep het volk. De pastoor zei nog niks en liet 
het volk roepen (standaardreactie van de kerk). En net, net toen het schreien, roepen en 
geweeklaag een hoogtepunt hadden bereikt en net toen de pastoor aan zijn wijnkelder dacht 
om wijn in water te gaan veranderen (daar kon men nog lang mee vooruit), net op dat moment 
riep Dion, die helemaal achterin de stoet had meegelopen: “Ah, water”.  En verdraaid en 
verdomd: De Oorsprong begon weer te stromen. Eerst een beetje aarzelend, maar binnen tien 
minuten weer op oorspronkelijke sterkte. En wel met gewoon water. Alom kreten van 
verrassing, een uitbarsting van vreugdetranen, uitroepen van gelukzalig geluk, maar ook 
schaamte over alle opgebiechte zonden; en dat terwijl bij aankomst op het kerkplein Heinz 
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en anderen nog niet eens klaar waren met het schreeuwen der namen van hun verzwegen 
misstappen. Het was voorbij. De dames bedekten snel hun gebeukte boezems met de flarden 
kleding die nog over waren. De heren borgen hun karwatsen en naalden op; de monniken 
staken hun walgelijk blote voeten in gymschoenen die ze stiekem onder de pij hadden 
meegenomen. Allerwegen hoorde men zeggen: “Ik begrijp het ook niet, wat ik allemaal zei.” 
Men sloop schaamtevol en vol zelfverwijt naar huis. 

En op het balkon van het gemeentehuis stond glimlachend de oude, wijze burgemeester. De 
pot rode waterverf aan zijn voeten en de handen nog een beetje vuil van de hevel die in een 
put tegenover het gemeentehuis de doorstroom van het beekwater regelt. ”Ik heb ze tuk. Een 
mooi moment om er mee op te houden.” En het lijstje met vrouwen die luidkeels hadden 
bekend vreemd te gaan, stak hij in zijn zak. Wie weet, kwam het nog van pas. 

Paul Wilbers, burgemeester   

 
 
 
PS. Een fijne Carnaval! 

 

Prinsentoto 
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