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Op het eerste Prinsgeburenbal (1968) troffen 
drie Opper Orde Bewaarders elkaar. Van links 
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Van het bestuur  
Nogmaals: altaarretabel
Internationale Pleisterplaats 
Dialectwoorden..................
Carnaval op de Beek
Karnaval in Boemeldonck....
De waterput en de putmik...
Dorpsliederen

Allereerst onze wens voor iedereen: een gelukkig en gezond 1999.
In deze eerste Klepel van het nieuwe jaar treft u weer enkele interessante, 
wetenswaardige maar tegelijk ook zeer gevarieerde en amusante artikelen 
aan. Het hoofdartikel gaat over de geschiedenis van carnaval in het 
algemeen en 33 jaar "karnaval in Boemeldonck. Dit is natuurlijk 
geschreven door één van de grondleggers van het Boemeldonckse 
karnaval: Herman Dirven. U kunt na dit gelezen hebbende, ook nog een 
bezoek brengen aan de expositie ”33 jaar Boemeldoncks Karnaval” in het 
oude gemeentehuis. Iedere rechtgeaarde Boemeldonckenaar laat zich 
deze kans niet ontgaan. Doen dus !!!
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Jaarvergadering: 21 januari a.s. 20.00 uur in zaal Marktzicht
Voor de pauze: vergadering. Na de pauze: lezing over geschiedenis van 
Handboogschutter!) St. Sebastiaan en demonstratie handboogschieten. U 
mag zelf ook schieten.
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NOGMAALS: PRINSENBEEKS ALTAARRETABEL IN 
VOORSCHOTEN.

Daarnaast ontbrak er ook nog het volgende stukje tekst:
Literatuur:
- Hage Historisch tijdschrift Geschiedenis Prinsenbeek. Nrs. 3 en 4 

(Herman Dirven);
- Honderd jaar Amor Musea in Prinsenbeek, uitg. 1988
- Tweehonderd Jaar parochie Prinsenbeek uitg. 1996 (A. Aarts);
- De Geschiedenis van de laurentiusparochie te Voorschoten.

(Drs. H. de Kok, stadsarchivaris Turnhout)
- Turnhout, Groei van een stad. Hfdst. Beeldhouwkunst. Pag. 483 - 

Beeldhouwer Hendrik Peeters-Divoort (Brabants Heem 1981)
Hopelijk is hiermede voldaan aan de vragen van onze briefschrijver. In zijn 
brief stond namelijk dat in eerdere publicaties over een bedrag van f. 9800 
wordt gesproken en nu over bijna het dubbele, namelijk f. 16.000. Dat is 
correct. Maar zoals al toegelicht is in de voetnoot, waren er ook

In Klepel nummer 7 stond over dit onderwerp een uitgebreid artikel. Hierop 
kregen wij reacties en daarom hieronder een nadere toelichting.
Op de eerste plaats onze excuses voor een kleine omissie onzerzijds.
In het oorspronkelijke artikel stonden namelijk de volgende drie voetnoten 
die abusievelijk niet zijn overgenomen.
Op pag. 12 op de elfde regel no. (1)
Op pag. 16 achter de Latijnse tekst had moeten staan (3)
Op pag. 18 na de laatste regel van de (afgebroken) tekst (2).
De nootverklaringen zijn de volgende:

Mondelinge mededeling van Oud-Bekenaren in en rond 1965, bij de 
afbraak van het hoofdaltaar en de retabel. Ze zijn onafhankelijk van 
elkaar gecontroleerd en geverifieerd. Feit is in ieder geval dat zowel bij 
de aankoop van deze beelden, als bij de gebrandschilderde ramen ook 
diverse keren rechtstreekse betalingen werden gedaan. Die kwamen 
dus niet in de parochiale boekhouding. Maar volledig bewijs is het niet. 
Voor verdere beschrijving zie "Gids R.K. Kerk van de H. Laurentius te 
Voorschoten (in de kerk aanwezig).
Pius IX, Giovanni Ferretti was paus van 1846-1878, ook bekend als de 
Zouavenpaus - zie Zouavenmuseum te Oudenbosch.



PRINSENBEEK: INTERNATIONALE PLEISTERPLAATS ?

"KEES, KOM ‘SVUR”
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Hartelijk bedankt Janus Wildhagen. Want van hem ontvingen wij als oud- 
dorpsgenoot en voormalig Indiëganger een brokje nostalgie uit de veertiger 
jaren. Het werd hem in 1948 in Indië toegestuurd door de schrijver Piet 
Dirken. De invloed van de aanleg van de nieuwe snelweg werd toen 
merkbaar.
Wij kijken er dezer dagen niet meer van op om allerlei vreemde 
nationaliteiten te ontmoeten, maar hoe anders dat dit was in 1948 proeft U 
uit onderstaand stukje.

Inmiddels zijn er inmiddels al vele Heemkundigen als groep of als privé 
personen dit gerestaureerde retabel gaan bekijken. En allen zijn het er over 
eens: het is prachtig!
We wijzen U hierbij ook nog even op het feit dat de gerestaureerde 
communiebanken van onze vroegere parochiekerk inmiddels te zien zijn in 
het heropende Stedelijk Museum te Breda.

rechtstreekse betalingen. Hoeveel precies is vanzelfsprekend niet te 
achterhalen. Het enige wat we zeker weten is dat onze voorouders er diep 
voor in de beurs zijn getast.

Wa, wa wil die Italiaan ?
Jaja, ja je kunt er mee lachen, maar het is zo.
Gisteren om elf uur werd de nieuwe snelweg naar het Zuiden geopend en 
die kruist de kom vanons dor ”de Beek”.
Het kruispunt Snelweg-Valdijk ligt juist bij de dokter van de Kar voor de 
deur. Goed bekeken !!!
Bij eventuele brokken kan de dokter het op zijn pantoffels opknappen. Ze 
rekenen er op dat er ongeveer een duizend auto’s per dag door de Beek 
zullen suizen. Belgen, Fransen, Italianen enz., ... toe maar.
Stel je voor!!! Een Italiaan zal honger hebben en nog geen Hollandse 
bonnen. Als-ie dan het spoorviaduct over de Roosendaalse lijn is 
gepasseerd, dan denkt ie: (in het Italiaans natuurlijk) "daar in dat liefelijke 
boerendorp kan ik wel broodjes kopen zonder bon". Hij schiet in een vaart 
de wgdijk af en de Vaidijk in, rijdt Lee Nagelkerke (door de woeste vaart, 
waarmee zo’n Italiaan rijdt) voorbij. Da’s jammer want bij Leeje had ie het



DIALECTWOORDEN:

Door: Piet de Nijs.

= hou op met dat op en neer lopen.
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Afijn; ik wil maar zeggen, zo ongeveer kan dat gaan, nu ons dorp aan de 
route Amsterdam, Brussel en Parijs ligt. En dan van de zomer. Och jee !! 
Wat zal dat geven ! Al die buitenlanders die op een tropische dag langs ”de 
Kuil” rijden en ineens even willen plonsen. Ik zie de Opperwachtmeester al 
een Parijse dame uit het water halen!! ”Hee daar, ge meud hier nie 
zwemme langs de publieke weg, wel bij de kleekotjes”. "Comment 
m'sieeu?” Nou en dan ? De Beekse zwemclub zal voortaan in alle 
buitenlandse kranten laten drukken: zo laat voor de jongens en zo laat 
voor de meskes. En BIJ DE KOTJES de abonnementen voor zoveel 
frankskes, lires enz. af te halen bij de Smit, Beeksestraat 28. Ja over een 
tijdje zullen we het beleven dat een Portugees bij Kiske Klijs een krukske 
bier vraagt, of een Spaanse door reist en bij Pauwke van Dongen op de 
werft aanland om ”thejos com....” ‘t Is toch te gek.

Èrus en géés
Gao d’is ‘n bietje èrus 
Hou op mee da èrus 
en géés Iwope

= links en rechts - op en neer 
= ga eens wat opzij.

De namen van personen waren vroeger heel kleurrijk, maar de gesproken 
taal ook, luister maar.

nou juist goed getroffen, die spreekt een aardig mondje buitenlands. Hij 
vliegt ook Piet Kavelaars voorbij. Tabak en sigaren staat er met gouden 
letters op de Valdijkzijde). En een Italiaan snapt natuurlijk niet, dat daarjuist 
een bakker woont. Hij ziet bakkerij Mol de Graaf, stopt iets te laat en staat 
dan juist voor de bakkerswinkel van Kees Ruften met een verend schokje 
stil. De deur bij Kees staat open en de Italiaan ruikt de "vossese-lange- 
witjes en de krop”. "Dikke mik”, denkt de Italiaan (in zijn land bakken ze het 
brood in lange dunne stokke).
Nely komt voor: "Dag mijnheer". ”Buon giorno, lei ha di pane per me ? ” 
Nely loop ietsje rood aan. ”Hè ? Wa seede....?. Ik zal onze Kees ‘s 
roepe.
Kees komt: "Bezjoer”. ”Buon giorno” zegt de Italiaan en herhaalt zijn vraag. 
”Hè ....wablief”



Ère

Hottum

Van hot naor ère sturen

D’n èrd

Èrrepels
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Èrom
Hot

Mar d’n dieje kom bij mij 
niet over d’n èrd 
D’n èrd
Pokt d’n èrd nog is wa d’op

D’Èrrepeleters van van Gogh 
N’n èrrepelscheller 
Èrrepellwoof
Èrrebiezie of Èrrebeezie
Ze zen al 'n best
aon ‘t èrrebiezie plukke
Ètske Jaoge
Hé, gaode mee ètske jaoge 
Eremoei
D’n dieje, die is zo èrum as ‘n

= richting geven aan de loop van een 
paard door met een strakke trek aan de 
leidsels het paard naar links te laten gaan 
daarbij zeggend ”ère”. Het paard ging 
dan naar links

= naar links draaien.
= terwijl dit gezegd werd gaf de boer korte 

snukjes aan de leidsels en dan ging het 
paard naar rechts.

= het gesproken woord tegen het paard als 
hij naar rechts moest.

= van het kastje naar de muur sturen - van 
de een naar de andere kant sturen

= de vloer. Vroeger zo genoemd omdat de 
vloer toen bij de meesten uit aarde 
bestond. Toen er tegelvloeren kwamen 
strooide men toch nog fijn wit zand 
(aarde) over om op de tegels mooie 
versieringen aan te brengen. Soms 
waren dit ware kunstwerken.

= ze zijn al druk aan het aardbeien plukken.
= krijgertje spelen
= hé ga je mee krijgertje spelen
= armoede. Uitspreken met een lange éé.

= maar die komt bij mij niet over de vloer.
= de haard (kachel).
= Gooie met de kacheipook (een sierijzer) 

de kolen of het hout in de kachel wat 
door elkaar waardoor ze weer beter gaan 
branden.

= aardappelen. Uitspreken met de lange 
èè.

= het wereldberoemde schilderij.
= een aardappelschiller.
= aardappelloof
= aardbeien



kerkrat/as ‘n luis/as de neete

Nog even alle woorden op een rijtje:
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Figuurlijk: Wa d’is toch 
èremoeiig vandaog, hé

N’n èrrevul
Pak t’is n’n èrrevul 
uit ‘t schuurke
Hoe veul ? Nou ‘n èrrevul
Frak
Ne frak
‘n frakske
De voeler van munne frak 
is kepot
Voeier
De frakke hienge vruger nie 
aon unne kapstok, mar aon 
d’n aachterkaant van de 
mosdeur

Èrus en Gees
Ère/Èrom
Hot/Hottum
D’n Èrd
D’n Èrd
Èrrepels
Èrrepellwoof
Èrrebiezies/Èrrebeezies
Ètske jaoge
Èremoei
Frak
‘N Fraanske
Braoikes
‘N blein
‘N blein

= die is zo arm, die heeft echt helemaal 
niets.

= wat is het vandaag toch een 
onaangename temperatuur.

= een hoeveelheid/een armvol

= pak eens een armvol hout uit de schuur.
= hoeveel, nou een armvol.
= jas
= een jas
= een jasje

= de voering van m’n jas is kapot.
= voering

de jassen hingen vroeger niet aan een 
kapstok, maar aan de achterkant van de 
keukendeur.

= links en recht/op en neer
= richting geven aan een paard (links)
= idem, maar dan naar rechts
= de vloer
= de kachel
= aardappelen
= aardappelloof
= aardbeien
= krijgertje spelen
= armoede
= jas
= een cadetje
= gebakken aardappelen
= een blaar
= een balein in een corset



Door: Herman Dirven
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N’n dalk
Dèr
Dripsulle
D’n dries/d’n bleek
Èrremoeiig
N’n èrrevul

Opmerking vooraf: in Boemeldonck, dus ook op de Beek of in Prinsenbeek 
wordt karnaval met een ”k” geschreven, zoals ook in de BAK: Beekse 
Algemene Karnavals(stichting).
Algemene inleiding
Wie ver genoeg graaft in het verleden, komt bij haast elke vroegere 
gemeenschap wel terecht bij een groot en doorgaans ook leutig volksfeest 
in de tijd van het jaar, dat de dagen weer gaan lengen.
Doordat de zon rond twintig december haar korste dagtijd weer had 
gehad, kon men weer elke dag aan de lijve ondervinden dat ze ‘s morgens 
weer iets vroeger opkwam en ‘s avonds ook weer wat later onderging. De 
dagen werden weer langer. Toch iets om ook zonder karnaval je al erg blij 
over te maken.
Dat hebben vroegere bewoners op onze planeet ook zo ervaren en ze 
hebben er ook allemaal weer hun eigen feest omheen gebouwd. Er zijn 
talloze geleerde en minder geleerde onderzoekers, al dan niet echte 
historici, die er hun licht over hebben laten schijnen. Sommigen van hen 
hebben daarbij de euvele moed gehad om alles aan elkaar te koppelen en 
zo kom je dan soms verhalen tegen waarin het karnavalsfeest zelfs al 
ouder dan 4000 jaar zou zijn. Laten we daaraan nu eens niet aan meedoen, 
maar ons beperken tot onze directe voorouders in de streek waarin we nu 
wonen, namelijk de Kelten en de Geremanen.
Van hen weten we dat ze inderdaad bij het lengen van de dagen grote 
feesten hebben gehouden, waarin veel drinken, hossen en zingen de 
hoofdbezigheden schijnen te zijn geweest. Tijdens en in dat "heidens” 
feestgewoel duiken daarbij nog allerlei góden op als Tiwas, Wodan, Donar 
en Freia. Het fijne is er niet van bekend, maar hun namen zijn nog wel te 
herkennen in die van dins-, woens-, donder- en vrijdag. Verder is bekend

= een sukkelaar
= iets ongaarne geven
= hinderlijk rondlopen
= klein grasveldje bij het huis
= onaangename temperatuur
= een hoeveelheid/een armvol

CARNAVAL OP DE BEEK 
KARNAVAL IN BOEMELDONCK
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dat er ter hunne ere "geofferd” werd en dat het in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling van lieverlede dit Germaanse feest vermengd is met het 
Romeinse Lentefeest.
Laten we nu een grote sprong in de geschiedenis maken, van een kleine 
duizend jaar. We belanden dan in de Middeleeuwen. Juist in die eeuwen 
zien we een gedeeltelijke verchristelijking van vele oude "heidense” 
feesten. Er wordt op zo’n oude "heidense” dag nog wel gefeest, maar dan 
met een meer kerkelijk tintje. Om maar één bekend voorbeeld te geven: 
zelfs de oorsprong van het Kerstfeest op 25 december berust op zo’n 
gebeuren.
Zo is het ook het karnavalsfeest ontstaan. Waarschijnlijk ligt de oorsprong 
van het karnaval zoals we dat nu vieren in Keulen aan de Rijn. De 
karnavalsvierders uit Keulen noemen zich de "Jecken”. Ze beginnen al 
eeuwenlang elk jaar op elf november om precies elf minuten over elf hun 
"Narrischen Jahreszeit” en dat met tienduizenden op de Oude Markt van 
hun stad.
Anderen beweren dat het tegenwoordig karnaval is ontstaan in Italië. 
Bekend is dat daar al de tiende eeuw gesproken wordt van ”Carne levare” 
wat zoiets betekent als ”het opruimen van het vlees”. Daarmee wordt dan 
bedoeld dat men voor de grote veertigdaagse vasten stond, of een tijd van 
zes weken waarin men geen vlees mocht eten als voorbereiding op het 
Paasfeest.
Hoe dan ook, bij ons in de Lage landen is het karnavalsfeest ook al vele 
eeuwen bekend. Opmerkelijk daarbij is dat karnaval in de archieven vooral 
bekend is uit verboden van de Overheid, waarbij zowel de wereldlijke als 
de geestelijke het bijna om beurten van elkaar overnamen. Zo waren het 
van de XlVe tot de XVIe eeuw vooral de stads- en dorpsbesturen, in de 
XVIIe en de XVIIIe eeuw de Protestanten, met name de plaatselijke 
dominees en in de XlXe en XXe eeuw de Rooms Katholieken en daarbij 
dan vanzelfsprekend de pastoors. Toegegeven dat hier met de tijden en 
categorieën wat gechargeerd is, maar het gaat hierbij dan ook meer om het 
algemeen sfeerbeeld en dat is er in ieder geval wel mee gekenschetst. 
Ondanks die tegenwerking, verboden en afkeuring heeft karnaval zich 
staande weten te houden en is het al die eeuwen wel echt blijven bestaan. 
Voordat we ons in het Beekse Karnaval zullen verdiepen willen we U nog 
op twee feiten wijzen, die dat zeer duidelijk in beeld brengen. Namelijk de 
overval op Breda met het Turfschip van Adriaan van Bergen en het 
schilderij van de grote Pieter Breugel: "Strijd van de Vasten tegen 
Karnaval".
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De verovering van Breda in 1590 door de list met ‘t Turfschip. Iedereen 
kent wel de verovering van Breda, ruim vierhonderd jaar geleden, waarbij 
een tachtigtal soldaten de vesting Breda in werden gesmokkeld, doordat zij 
verborgen zaten in ‘n schuit onder een lading turf. Gewoonlijk kwamen 
dergelijke schepen meerdere malen per week naar de stad, want men had 
de turf als brandstof keihard nodig. Daarbij was het gebruikelijk dat die 
schepen na het binnenvoeren in enkele uren werden gelost en dezelfde 
dag de stad ook weer verlieten. Gedurende hun verblijf binnen de 
stadsmuren werden ze voortdurend bewaakt.
Maar schipper Adriaan van Bergen uit de Leur was al jarenlang 
beurtvaarder en kende de gewoonten en gebruiken in de stad Breda goed. 
Zo wist hij ook dat er vanaf karnavalszaterdag tot en met vastenavond daar 
stevig gefeest en dus gedronken werd.
In zijn boot verstopte hij onder een lading turf onder het dek tachtig 
soldaten. Hij plande het zo, dat hij met zijn dubbele lading op 
karnavalszaterdag, 3 maart 1590, de stad tegen de avond binnenvoer. De 
bestelde turf was voor de legerleiding in dienst van de Spanjaarden. Die 
was ingekwartierd op ‘t kasteel van Breda en daarom voer hij door de sluis 
bij het Kraaienbos ten noorden van het kasteel binnen en meerde daar aan. 
Na het aanmeren begon men meteen de turf te lossen.
Opmerking. Op de hoek van het Kasteel (KMA) van Breda staat nu een 
klein monument, een meerpaal met touw, om die plaats te markeren. En hij 
is dus niet door het zogenaamde Spanjaardsgat binnengevaren, want die 
is pas jaren later gebouwd.
Goed, we gaan terug naar Adriaan van Bergen met de turfschuit. Nadat ze 
al flink wat turf hadden gelost en hier en daar nog maar enkele lagen boven 
het dek lagen, wist Adriaan van Bergen de mensen over te halen om met 
het werk te stoppen. Ze lieten het schip liggen en gingen samen in de stad 
karnaval vieren.
Hoeveel rondjes hij heeft weggeven is onbekend, maar in ieder geval 
voldoende om de bewaking van het kasteel voor een deel uit te schakelen, 
want toen Adriaan van Bergen broodnuchter bij z’n schip terugkeerde, kon 
hij de manschappen onder de turf eruit halen en met hen de nog overige 
bezetters van het kasteel overmeesteren en de poorten openen voor de 
inmiddels toegestroomde legers van Maurits. De rest van het verhaal kent 
U ook: Breda was weer in handen van Oranje en heroverd op de Koning 
van Spanje.
Interessant voor Heemkundigen van Op de Beek is de wetenschap of het 
feit, dat Adriaan van Bergen als beloning voor zijn goede diensten aan



Strijd van vastenavond tegen vasten - Pieter Breugel de Oude
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Prins Maurits van hem het landhuis ”De Drie Schouwen”, dat toen op 
Vinkenburg stond, heeft gekregen.
Het tweede inzicht in het karnaval van enkele eeuwen geleden wordt 
duidelijk uit het wereldberoemde schilderij van Pieter Breugel de Oude: 
Strijd van vastenavond tegen vasten.
Het origineel hangt in het Kunsthistorisch Museum te Wenen en is zoals 
vele schilderijen van deze grote Brabantse kunstenaar prachtig van kleur 
en compositie.
De tegenstelling tussen Karnaval en de Vasten is in scherpe 
details respectievelijk links en rechts op het ruim anderhalve meter brede 
doek uitgewerkt. Het geheel is opgezet als een riddertournooi, waarbij 
twee ruiters op een paard elkaar met een lange lans van hun paard 
trachten te stoten.
Karnaval wordt uitgebeeld door een welgedane man, schrijlings zittend op 
een ton en op zijn dikke hoofd een grote pastei.
Zijn lans gebruikt hij als een braadspies, waaraan kwarteltjes en een 
varkenskop zijn geregen. Naast hem loopt een karnavals-vierder met 
masker en foeperpot. Achter hem een gevolg van mensen, die allemaal op 
hun eigen wijze karnaval vieren.
Daarboven is een veelheid aan "karnavalstoestanden”. Zeer mooi is de 
bakkende vrouw, net boven het hoofd van de "prins op de ton” op een 
stoel zit en eierwafels bakt.
Helemaal links staat de herberg ”ln de Blauwe Schuit”, waar de lege 
biertonnen al buiten liggen. Zowel hier als verderop in de straten trekken 
groepen gemaskerden langs de herbergen. En ze beelden bekende 
taferelen uit die tijd, maar ook nu nog wel herkenbaar of bekend, uit.

Opmerking. De "Blauwe Schuit” is een echt karnavelsk gebeuren en een 
bekende middeleeuwse allegorie. Daarin wordt verteld dat een groep 
(straatjtoneelspelers met een schuit op wielen door het land trokken en 
waarop ze in de steden en dorpen hun voorstellingen gaven. Vele "eerste” 
prinsenwagens, ook in ons Boemeldonck, zijn dikwijls op deze Blauwe 
Schuit geïnspireerd.
Rechts op Breugels schilderij staat het tegenovergestelde van karnaval of 
beter de tijd na vastenavond, namelijk de vasten zelf. Deze wordt 
uitgebeeld door een magere lelijke vrouw, die op een platte lage wagen zit, 
welke wordt voortgetrokken door een pater en een non. Op haar hoofd
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staat een bijenkorf, want toen was tijdens de vasten honing een belangrijk 
voedsel. In haar hand heeft zij een broodplank, waarop geen vers brood, 
maar slechts twee magere haringen.

Opmerking. De haring verving in de vasten het vlees. Vandaar de gewoonte 
om na het feest van vastenavond op Aswoensdag eens flink haring te eten. 
In Boemeldonck hebben de mannen van het Marktgebeuren, onder leiding 
van George Dirven, jarenlang na het opruimen van alle karnavaleske 
toestanden op de Markt, bij Ad en Rietje van de Goorbergh haring 
gegeten. Die hadden er in hun woonkamer een grote tafel voor gedekt, 
waarbij de gehele opruimploeg uitgebreid de werkelijke vasten inzette. 
Weer terug naar het schilderij van Pieter Breugel.
Achter haar een stoet kinderen met ander "vastenvoedsel” als krakelingen, 
vijgen en mosselen. Tussen de kinderen loopt de koster met een broodzak 
en een wijwateremmer met kwast in een zijn linkerhand.
Achter hen staat rechts de kerk. Binnen wordt het "askruisje” gegeven en 
verder is het vasten, bidden en aalmoezen geven. Dit in tegenstelling tot 
links waar alles bepaald wordt door goed feesten, zingen en lekker 
smullen. Het meest markante van de gehele vasten is wel de vierkante 
waterput in het midden van het schilderij. Daar drinkt iemand net geput 
water. Daarnaast staat een visvrouw met een volle tafel vis en al een eerste 
klant vanaf de kant van karnaval.
Je moet dit schilderij eigenlijk in zijn volle kleuren zien. Dan wordt het hele 
verhaal nog duidelijker. Elk groepje heeft de geur en smaak van karnaval of 
de vasten in zich. Karnaval is vrolijk, gezellig en feestelijk, dit in 
tegenstelling van de vasten, die schraal, mager en grijs is.

Opmerking. Uit Boerenbruiloft, een ander bekend schilderij van dezelfde 
Breugel is op het eerste prinsgeburenfeest, wat ook in Boemeldonck werd 
gehouden, de inspiratie geput voor een inmiddels prachtige traditie. 
Het was namelijk zo, dat in de beginjaren van de BAK er zeer veel 
uitnodigingen kwamen om bij de karnavalsvierders in de omgeving op 
bezoek te komen. Dat kostte veel tijd, en daarom nodigde het BAK-bestuur 
alle Prinsen en diens gevolgen uit de omgeving in één keer uit te nodigen. 
Dat is de oorsprong van het Prinsgeburenfeest en het wordt nu al ruim 
dertig jaar lang georganiseerd, telkens door één van de geburen. Tijdens 
dat feest worden door de gastheren op grote draagberries stapels met 
boterhammen met zult en spek binnengedragen, precies zoals op dat 
schilderij te zien is.
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Het meest opvallende was in die jaren het rondtrekken tijdens de 
karnavalsdagen met de rommelpot, of zoals ze op de Beek zeiden: de 
foeperpot.
Die werd door de mensen zelf gemaakt en het belangrijkste wat men 
daarvoor nodig had, was een varkensblaas. Nou hield bijna iedereen in die 
tijd voor eigen gebruik jaarlijks een varken. De slager kwam bij de mensen 
thuis in november, vandaar ook slachtmaand genoemd, het vetgemeste 
beest slachten. Die maakte het beest helemaal schoon, hing het op de leer 
en alle delen van het dier werden geprepareerd of gebruikt. Ook de 
galblaas, die goed gedroogd en hard opgeblazen soms als voetbal werd 
gebruikt, maar op de Beek meer nog als een trommelvel voor de foeperpot 
kon dienen.
Daarvoor had men een Keuls potje nodig, waarover de blaas zeer strak 
werd gespannen. Midden in dat vel werd een gaatje geprikt en daar werd 
een stevige rietstengel doorgestoken. Bijzonder geschikt was zogenaamd 
Spaans riet, wat, zover bekend, alleen op de oever van de Burgstse vijver 
groeide. Het was elk jaar een hele onderneming om daar enkele stengels te 
gaan snijden, want als de boswachter je te pakken kreeg, dan wasje nog 
niet zalig. Maar met blaas, rietstengel en potje was je wel klaar!

Want met die foeperpot kon je prachtige muziek maken. Door op- en 
neergaande handbewegingen langs de rietstengel verkreeg men dan uit de 
pot een ”foep-foep” geluid, waarmee men op wel zeer ludieke wijze de 
karnavalsliedjes kon begeleiden.
In kleine groepjes rond iemand met een foeperpot trok men dan langs de 
huizen en zong daarbij aan de deur een van de liedjes om zo aan te geven 
dat het karnaval, of zoals toen algemeen altijd werd gezegd: Vastenavond. 
Sommigen, die meeliepen, hadden op een stok een voederbiet, een 
mangelpee zeiden ze op de Beek, vastgemaakt, die ze van tevoren hadden 
uitgehold en waarin dan gaatjes waren gemaakt voor een mombakkes met

I. Het Karnaval op de Beek vóór 1945.
Na deze wat langere inleiding, nodig om een sfeerbeeld over het karnaval 
van vroeger op te roepen en te begrijpen willen we ons nu wat meer bezig 
houden met het karnaval op de Beek.
Al kwam er doorgaans elk jaar vanaf het gemeentehuis op de Haagse 
Markt, waartoe ook Beek hoorde, het bevel dat er geen karnaval mocht 
worden gevierd, toch trok men zich daar weinig van aan, hoewel het 
uiteraard in vergelijking met tegenwoordig uiterst bescheiden geschiedde.
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ogen, neus en mond. In de uitgeholde wortel plaatsten ze dan een kaarsje, 
zodat het licht door de ogen en overige gaten uitscheen. Dat gaf zeker in 
de avond een fraai gezicht. In feite is onze tegenwoordige lampionoptocht 
op vastenvond daarvan het overblijfsel.
Enkele van die karnavalsliedjes zijn nog bewaard gebleven: 
Vrouwke 't is vastenaovend
Ik kom niet thuis veur vanavond 
Ik heb hier nog m’n neutje staon 
da moet ik van aovend nog mee aon
En as ge m’n potje heuren wil 
Dan staot mijne duim nie stil 
as ik m’n dumke wereme mag 
dan geef ik m’n potje nog n’n slag.
Hier ne stoel en daor ne stoel
Op ieder stoel ‘n kusse
Tussen de neus en tussen de kin 
daor sla ik nog wel wa pannenkoeken in.

Vrouwke, ‘t is vastenavend
We komen nie thuis voor vanavend 
Den avend in de maneschijn 
als vader en moeder naar bed toe zijn.

Zo zijn er nog wel een tiental liedjes bekend, die in het Groot Karnavals- 
boek van Boemeldonck, dat in 1977, bij het elfjarig bestaan van de BAK is 
uitgegegeven, zijn opgetekend.
Op de Beek werden ze jaarlijks op vastenavond gezongen.
Daarbij was het gebruikelijk dat er vooral veel pannenkoeken werden 
gebakken en vanzelfsprekend ook gegeten. Erwtensoep en pannenkoeken 
dat was zo’n beetje de grote traditie met die dagen. Waar je ook 
binnenkwam, overal waren de huisvrouwen aan het bakken en kon 
iedereen die binnenkwam volop meeëten.
In feite beperkte het karnaval tot pakweg 1950 zich op de Beek en de 
dorpen in de omtrek tot dit eenvoudig rondtrekken met de foeperpot en het 
hierboven geschetste pannenkoeken eten. Al met al een vrij eenvoudig 
huiselijk gebeuren, wel gezellig, maar zeker niet spectaculair.
Dit in tegenstelling tot in de stad, zoals te Breda, maar in Brabant ook 
zeker te Bergen op Zoom en ‘s Hertogenbosch. Daar zijn al van meer dan 
een eeuw terug grote karnavalsfeesten bekend, waaraan grote groepen
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van de bevolking verkleed aan deelnamen. Massaal kwamen ze de straat 
op en bezochten ze de herbergen of trokken in groepen onder veel plezier 
rond. Wilde men op die wijze karnaval vieren, dan moest men daarvoor in 
die jaren naar de stad. Er waren er op de dorpen niet veel die daaraan 
meededen.
Daarop was zelfs een liedje op bekend, want in de café’s werd gezongen 
tegen de mannen, die in de stad gingen "karnavallen”:
”Als ‘t karnaval is en heel mooi weer en lekker de lucht
Zeg ik tegen de vrouw: ik denk dat ik naar de stad toe vlucht Naor ‘t 
Kaolfje, of de Schollebrug. Wa staot oe ‘t minste aon? Of wulleme gezellig 
naor het Tolhuis toe gaon?
Refrein:
Tolhuis, Tolhuis, kille, kille, Tolhuis, kafka, tille, hopsasa
Gademee, gademee naor ‘t Tolhuis? Meid daor hebbewe aordigheid

2. Twintig jaar Karnaval Op de Beek: van 1945 tot 1965.
Na de tweede wereldoorlog is het vieren van karnaval op ons dorp sterk 
veranderd en het is opmerkelijk dat we daarin twee fasen kunnen 
ontdekken, die in de jaren 1945-1965 zich hebben ontwikkeld. Namelijk de 
zaalfeesten, met daarin soms al begin van een Prins Karnaval en Raad van 
Elf en tenslotte de ziel van elk karnaval: de optochten.
Op de Beek was in de jaren twintig aan de Schoolstraat de nieuwe 
kleuterschool De Engelbewaarder gebouwd. De gehele bovenverdieping 
daarvan was toen ingericht als een moderne toneelzaal, die met een 
afzonderlijke brede trap rechtstreeks vanaf de straat te bereiken was. Daar 
zijn vele en mooie uitvoeringen gegeven, maar zover bekend nooit iets 
specifieks met karnaval.
Na de Tweede Wereldoorlog moest de kleuterschool sterk worden 
uitgebreid en men besloot daarvoor de "oude parochiezaal” te gebruiken. 
Het gevolg kennen we allemaal en sommigen weten zelfs niet beter of de 
Engelbewaarder heeft altijd twee verdiepingen met klaslokalen gehad. Na 
het samengaan van de kleuterscholen en de lagere scholen tot wat we nu 
kennen als de Basisscholen heeft de Engelbewaarder ook haar plaats als 
school in onze gemeenschap verloren.
Maar om nog even rond de jaren vijftig te blijven. Zoals uit de 
herbestemming van de bovenverdieping van de Engelbewaarder duidelijk 
is, was er toen op de Beek geen parochiezaal meer. Daar waren gelukkig 
en zeker voor die tijd zeer opmerkelijke voorzorgen voor genomen. Men 
had namelijk uit het ooriogskamp te Vught een drietal grote barakken
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gekocht en die ter plaatse voorzichtig gesloopt en daarna overgebracht 
naar de Beek. Een werd er opgebouwd aan de Kapelstraat, naast de 
jongensschool, die toen nog H.Hartschool heette (nu Horizon). Ze stond op 
het perceel, waar nu het politiekantoor staat en dat werd bestemd als 
jongensjeugdhuis. Later kreeg dat gebouw de naam: De Looi. De twee 
andere houten gebouwen kwamen in de Schoolstraat, aan weerszijden van 
de Engelbewaarder. Waar nu de Zilverberk staat kwam het 
meisjesjeugdhuis, dat de naam van Maria Gorettihuis kreeg en iets 
verderop kwam het nieuwe en grote Parochiehuis, dat later de naam 
Eikebos zou krijgen.
We zijn even wat verder ingegaan op de veranderingen in al die 
nieuwbouw, want die is belangrijk bij de verdere ontwikkeling van het 
karnavalsgebeuren op de Beek.
Alle gebouwen waren eigendom en in beheer van de Parochie en ook van 
daaruit kwamen de initiatieven voor het gebruik ervan.
Voor de twee jeugdhuizen waren dat de R.K. jeugdverenigingen, maar voor 
het Parochiehuis richtte men daarvoor een eigen en afzonderlijke 
parochiële organisatie op, die de naam kreeg van "Katholiek Leven”.
De opzet van dit alles was om op de Beek het verenigingsleven te 
ondersteunen en plaatselijk voldoende vertier aan te bieden op avonden 
zoals tijdens de karnavalsdagen. In tegenstelling tot de tijd vóór de Tweede 
Wereldoorlog gingen in die jaren wel steeds meer en meer mensen 
karnaval vieren in de stad.
Zo kwam Katholiek Leven in 1950 voor het eerst in ons weekblad De 
Gertrudisklok met een aankondiging van een programma op de 
karnavalsdagen van datzelfde jaar. Letterlijk stond er:

Het is het eerste, en dus oudste programma dat Op de Beek met en op 
Vastenavond, dus nu bijna vijftig jaar geleden voor de gehele 
gemeenschap, is en werd georganiseerd.
De verantwoordelijke man, die dat heeft bedacht en opgezet was de Heer 
Kees Boeren, kassier van de Boerenleenbank en eerste voorzitter van 
Katholiek Leven.

HIERMEDE VESTIGEN WIJ UWE AANDACHT, 
dat op DINSDAG 21 Febr. 1950 Vastenavond KATHOLIEK LEVEN 

een filmavond organiseert
”EEN KREET IN DE NACHT” met een aardig bijprogram. 

Nadere mededelingen volgen nog.
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Het was schijnbaar een behoorlijk succes want de zaal (350 stoelen) zat vol 
en ook het middagprogramma met een kinderfilm was goed (289) bezocht 
geweest. Men ging op de ingeslagen weg voort en de daarop volgende 
jaren kwamen er zelfs uitgebreider programma’s met cabaret, muziek en 
zelfs een karnavalskrant.
Die eerste karnavalskrant was van 1957 en bestond uit vier pagina’s, 
waarin het gehele programma met alle uitvoerenden op de 
karnavalsavonden in het Parochiehuis uitvoerig werden vermeld. De 
daarop volgende jaren werden krant, programma en het aantal avonden 
steeds verder uitgebouwd en dus groter. In 1965 organiseerde Katholiek 
Leven haar laatste programma. Daarna is het door de BAK overgenomen. 
De eerste echte zaalfeesten met karnavals zijn gehouden in de Looi. Het 
oudst bekende is dat van 1958. Ze zijn georganiseerd door K.J.M.V. 
(Katholieke Jonge Middenstands Vereniging) en de K.A.J. (Katholieke 
Arbeiders Jeugd), ook gekend als Kajotters.
Het was op een van die avonden, dat tijdens de voorbereiding van het 
karnavalsfeest men op de gedachte kwam op een Prins Karnaval en een 
Raad van Elf aan te stellen.
Hoe dat in zijn werk ging, laten we Kees Nagelkerke zelf vertellen, want hij 
heeft het allemaal zelf meegemaakt.
”Na het geslaagde zaalfeest van 1958 was er volop aanleiding voor een 
aantal jonge Bekenaren om vóór karnaval 1959 samen te bekijken hoe we 
dat feest zouden organiseren. We zochten toen contact met de Prins van 
Stampersgat, ook een klein plaatsje, die ons wel wat meer informatie kon 
en wilde verschaffen.
Met goede moed werden er plannen gesmeed. Enkele namen herinneren 
we ons: José de Graaf, Christ Dikmans, Jos Dekkers, Mart Wijgers, Kees 
Nagelkerke en Ruud Kavelaars
Allereerst werden enkele plannen uitgewerkt. De nog te kiezen prins zou 
aankomen bij mulder Dikmans. Vanuit de molen zou de prins via een touw 
naar beneden komen. Daarna zou hij met een gerei door het dorp trekken. 
We zouden de harmonie vragen om voorop te lopen. De B.B. zou bij de 
molen assisteren. We zouden café’s bezoeken. O nee, er waren geen 
statuten, geen betalende leden, geen gevolg, enz. De prins zou een 
geleend kostuum aantrekken en de raad van 11 zou in een witte kiel lopen, 
in plaats van het gebruikelijke blauw.
Omdat we hulp hadden gekregen van Piet Jansen, de prins uit 
Stampersgat, zouden we bij een feestelijke gelegenheid aldaar onze prins 
kiezen.



18

Een individuele deelnemer van het eerste 
jaar in de optocht welke werd gesteund 
door de C. V. de Fiasco’s. Het was een 
symbolische uitwerking van de 
wederopstanding van de optochten op 
de Beek. Vier, drie en twee /aren daarvóór 
had de Groenstraat-Zakenstraat tijdens 
karnaval ook optochten georganiseerd. 
En nu was dat door de BAK 
overgenomen!

De eerste karnavalsoptochten op 
de Beek.
Het was in de jaren zestig, dat er in 
de Gertrudisklok, het wekelijks 
parochieblad, vóórdat Modern 
Prinsenbeek, dat bijna dertig jaar 
geleden overnam, vaak adver
tenties verschenen onder de kop: 
Groenstraat-Zakenstraat.

De winkeliers en ondernemers uit de Groenstraat hadden zich namelijk 
verenigd en organiseerden samen heel wat acties om de Beekse mensen 
naar hun straat en dus naar hun zaken te lokken.
Zo hadden een gezamenlijke straatversiering en vele speciale activiteiten 
met sinterklaas, kerstmis en ook met karnaval.
Het was ook in die jaren dat deze actieve middenstanders alle mensen,

Jos Joosen reed ons met een vrachtwagen daarheen en als prins werd 
Kees Nagelkerke gekozen. Als teken van zijn waardigheid, kreeg hij een 
kroon op zijn hoofd.
Het spreekt vanzelf dat we de burgemeester moesten informeren over 
onze plannen en de heer Baetens stond ons graag te woord. Hij stond ook 
niet negatief over de gemaakte plannen, gaf ons wel de goede raad even 
bij de pastoor, dat was toen de heer Wolters, langs te gaan. En het was hier 
dat het plan zijn Waterloo haalde. Er kwamen, aldus pastoor Wolters, 
excessen uit voort en die waren er al genoeg in de wereld.
Kort en goed, het feest ging niet door”.
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Het zette in 1965 nog even door, maar heel wat minder dan het jaar 
daarvoor. Er ontstonden kleine strubbelingen en het jaar daarop strandde 
men in de voorbereidingen en het hele gebeuren werd afgeblazen. Het jaar 
1966 werd voor karnaval op de Beek, althans in februari, een naargeestig 
en stil gebeuren.
Alles lag stil. Het Katholiek Leven was uitgeblust en ook de Groenstraat- 
Zakenstraat had afgehaakt. Er was niets te doen!

maar vooral de jeugd uitdaagde, om mee te doen aan wat zij noemden: 
karnavalsoptochten.
Enkele citaten uit de Gertrudisklok van februari 1962 spreken voor zich:
- De Zakenstraat gaat een optocht organiseren en nu niet met de eigen 
auto’s, maar wel met heel de jeugd van Prinsenbeek. Groepjes van 5 tot 11 
personen mogen meedoen. Als het groepje iets van leuke reclame van de 
Groenstraat kan uitbeelden, "kunde ook wat nog veur de spaorpot 
verdiene”.
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De belangstelling 
was enorm. In dat 
jaar won Jos 
Verwijmeren uit 
Westrik bij de 
jongens en 

Jacqueline van Gils bij de meisjes. Het succes zorgde voor prolongatie in 
het volgend jaar en dus was er ook weer een optocht in 1963, met in het 
jaar daarop zelfs een nog grotere optocht.
In dat jaar, 1964, was er zelfs al een heuse prijsuitreiking en bij Jan Leys, 
toen nog café de Witte, speelde de vier dagen van karnaval het bekende 
Belgische orgel van de gebroeders Gap uit Antwerpen.

Eigen bouwsel van 
eerste BAKhuis op 

j de Markt (1968- 
| 1972), met daarbij 

een duidelijke 
aansporing op de

I houten gevel.fï-Tllr
Bl ÉMiFPR' |
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3. Bij het vallen van onze toren
Is Boemeldoncks karnaval geboren.

Deze gevleugelde woorden van onze eerste echte Karnavalsprins, Rien 
Schuybroek, die de eerste vijf jaren die zware taak op zijn schouders heeft 
genomen, illustreren overduidelijk in wat voor tijdsgebeuren het Boemel
doncks karnaval is ontstaan.

Zoals al gezegd, het was in februari 1966 doodstil tijdens de karnavals- 
dagen op de Beek. Er werd veel over gepraat, maar er werd niets aan 
gedaan. In de week erna werd het treffend in ‘t Klokske (Gertrudisklok) 
geïllustreerd door een advertentie van ”N’n Beekse Klippel”. Hij loofde 
namelijk / 111 ,= uit aan de groep, die voor het volgend jaar weer een 
karnaval op de Beek zou opzetten”. Later bleek deze man de welbekende 
Ko Wildhagen te zijn, dezelfde man die ons dorp, samen met Jan Taks, ook 
zovele prachtige Beekse Jaarmarktfeesten heeft bezorgd.

De opzet van een eigen karnaval op de Beek in 1966 was echter al vóór die 
advertentie tot stand gekomen. Zoals zovelen zaten Theo Schipper en 
Herman Dirven, al jaren goede vrienden, er op karnavalszaterdag er samen 
met hun vrouwen over te praten. Theo vertelde daarbij dat ze met hun 
Lagelander, toen al een gerenommeerde blaaskapel waren uitgenodigd om 
op de volgende avond in de Made karnavalsmuziek te komen spelen. Van 
het een kwam het ander en zo waren we het er met z’n vieren snel over 
eens, dat wat in de Made kon, toch zeker op de Beek ook zou moeten 
kunnen slagen. Het uitgangspunt daarbij was, dat vooral onze kinderen 
ook op de Beek echt karnaval zouden moeten kunnen vieren.

Nou het eerste probleem, namelijk de medewerking van de kerk en de 
gemeente werd diezelfde avond nog afgewerkt. We hadden de beschik
king over twee telefoonlijnen en konden dus op het zelfde moment zowel 
de eerwaarde heer Pastoor Wolters als de edelgestrenge Heer 
Burgemeester Baetens bellen en hun vragen hoe ze tegenover een

Daarom gingen we systematisch het hele rijtje af, waarin de voorwaarden 
lagen om een goed en degelijk karnavalsfeest op te zetten. En dat was nog 
al wat, zoals medewerking gemeente- en kerkbestuur, financiën, bestuur 
en organisatie, verenigingen of karnavalsclubs, optochten, prinsen, leden 
van de raad van elf, muziek, prinselijk gevolg, extra aandacht voor kinderen 
en vanzelfsprekend karnaval voor iedere Bekenaar.
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De definitieve oprichting van de BAK vond plaats ten huize van Valdijk 22 
op Aswoensdag, 28 februari 1966.
Daags tevoren, op vastenavond, waren op hetzelfde adres al een tiental 
mensen samengekomen om een en ander voor te bereiden. Het 
belangrijkste op dat moment was de financiering, want men wilde van 
begin af over voldoende middelen kunnen beschikken om het gehele 
karnaval te kunnen organiseren. Met de inkomsten van het eerste jaar kon 
dan het tweede jaar worden betaald, en zo voorts. Deze regel wordt in de 
BAK nog steeds gehanteerd.
Volgens een voorlopige eerste begroting zouden we voor 1966-1967 op 
een totaal aan uitgaven komen van / 6000,= Dat geld werd diezelfde 
avond door de "oprichters" toegezegd.

Besloten werd om een karnavalscomité samen te stellen, en er volgende 
avond een definitieve oprichting van te maken. En zo geschiedde: De 
eerste leden van dit komité waren Henk van As, Piet Biemans, Hein van 
den Brand, Herman Dirven, Jan Geerards, Ad van den Goorbergh, Chiel 
Hennekam, Ida Otten, Janus Rops, Theo Schipper en Kees Schuybroek. 
De dag daarop kwamen daarbij Piet van den Bogaert, Riet Vincenten- 
Luyks en in de maanden daarna volgden nog vele honderden. Tegen 11-11 
1966 waren al meer dan 1100 Bekenaren lid van het eigen Beekse 
Karnaval.
En dan kwam al dat gedoe over de verdere opzet en aanpak. Nou dat was 
toch heel wat meer werk, dan nou achteraf schijnt. Zo had Jan Geerards, 
hij werkte toen al wel op de gemeente, maar was nog geen secretaris, op 
zich genomen om alle vergunningen voor dansen, optochten, vuurwerk, 
ed. af te werken en dat deed hij ook prima, maar het waren van die

karnaval op de Beek stonden. Doordat we tegelijkertijd met hen "belden” 
konden we hun antwoorden aan de "ander” meteen voorleggen. Dat was 
toen nog belangrijk, want er werd altijd in afzonderlijke benaderingen iets 
gezegd van:”Van mij krijg je alle medewerking, maar de gemeente (of het 
kerkbestuur) wil het niet”. Door de heren op deze wijze direct met elkaar te 
confronteren, wat hen trouwens van begin af aan ook was gezegd, verviel 
dat loze argument en kwam het die avond voor de volle 100 % aan beide 
zijden voor elkaar.
Ook de financiën werden diezelfde avond al deels geregeld en meteen 
werden een aantal mensen uitgenodigd voor een voorlopig bestuur met de 
eerste vergadering op vastenavond.
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onvoorziene problemen, als bijvoorbeeld dansvergunningen. Die hebben 
we het eerste jaar geleend van juffrouw Machielsen, secretaris van de KPJ. 
Zo waren er wel meer van die noodoplossingen, maar dat is echt al lang 
verleden tijd. Maar iets was er nog van te merken toen Prinsenbeek door 
Breda geannexeerd werd en de BAK van toen af naar het stadskantoor 
voor vergunningen en dergelijke moest.

De muziek is binnen het Beeks karnaval nooit een echt probleem geweest. 
De meeste leden van Die Lagelander waren van begin af aan ten volle 
bereid om de Hofkapel te vormen. En het was een buitengewoon 
enthousiast stel: Kees en Toon Schuybroek, Janus, Kees, Toon en Annie 
Watzeels, Pierre Luyten, Ko van der List, Ad Aarts, Jan en Ruud Kavelaars, 
Piet Klijs, Jan en Nout van de Wijngaart en Jan Bastiaansen en de eerste 
kapelmeesters Jan Nuyten en Jan Martens. Het eerste Boemeldoncks 
karnavalslied was van Piet Dircken: "Naontje gaode mee danse, gaode 
mee sjaanse al op de karnaval". Jan Nuyten componeerde er een voor het 
tweede jaar: ”Nen Boemeldoncker kan ‘t nie laoten, om naor de leut te 
gaon”. Het derde jaar was een tekst van Riet Luykx en muziek van Jan 
Martens: "We blijven altij Boemeldonck, al ligt de stad te zeure” Sindsdien 
zijn ze aangebracht door vele Boemeldonckers. Het werden er elk jaar zelfs 
zoveel dat er een hele wedstrijd voor het beste lied ontstond.
Het aantal kapellen is in de loop der jaren enorm toegenomen. Nu spelen 
jaarlijks in Boemeldonck tientallen eigen kapellen en kapelletjes. Maar de 
hofkapel is nog steeds een uitstekend stel muzikanten, die zelfs de vijfde 
van Beethoven kan spelen.

De Prins, Raad van Elf en Prinselijk gevolg.
Het karnavalscomité toog al in maart aan het werk om de juiste mensen te 
vinden om al die functies binnen het karnaval op de Beek in te kunnen 
vullen. Er werd gewikt, gewogen en vooral ze moesten allemaal minstens 
twee jaar meedoen. Dus geen eendagsvliegen. De eerste leden van de 
raad van Elf waren Piet van de Bogaert (8), Toon Boot (7), Piet Bogers (8), 
George Dirven (25), Ben Hennekam (3), Kees Nagelkerke (2), Christ 
Marijnissen (2), Janus Meeuwissen (12), Janus Meeuwissen (4), Jan Oomen 
(3) en Jan van Zundert (7). De lijst daarna is bijzonder lang en omvat een 
honderdtal namen. De gemiddelde "deelname” staat nu op vier jaar. De 
kroon wordt gespannen door George Dirven met 25 jaar.
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In het vierde karnavalsjaar (1970) kwamen enkele Zeeuwse Prinsen met hun gevolg naar 
Boemeldonck om het "vak" te leren.
Hier verwelkomt Prins Renier IV zulke aspiranten en uiteraard werden er cadeau’s 
uitgewisseld. Wij raadden hen aan de zaak goed te smeren met goede boter en zuinig te 
blijven zoals het Zeeuws meisje ook heel Nederland aanraadde.

De eerste prins werd Rien Schuybroek. Hij heeft het vijfjaar gedaan als 
Renier l-ll-lll-IV-V en heeft daarin het stevige en onverwoestbare 
fundament gelegd voor ‘t Boemeldoncks karnaval.
Na hem kwam Frans van den Berg als Xavier VI en ‘t jaar daarop als Xavier 
VII. In die tijd werd er in ‘t Karnavalscomité, dat inmiddels al was 
omgedoopt tot BAK-SENAAT veel gediscussieerd over het prinsschap. 
Uiteindelijk werd het idee van Frans van Gils unaniem aangenomen. 
Voortaan zo elk jaar voor 11/11 een nieuwe of andere Prins Karnaval 
worden gekozen. En vanaf de volgende prins Anatole VII (Anton van 
Schalk) ging het ook zo.

De daaropvolgende prinsen als Casimir IX (Kees Nagelkerke), Joop X (Joop 
Lotstra) enzovoort zijn dus allemaal één jaar Prins van Boemeldonck 
geweest. En dat is nog steeds zo.
Het prinselijk Gevolg bestaat uit dames en heren. Toen de BAK overging
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naar het systeem van elk jaar een andere Prins moest er wel een garantie 
voor de continuïteit worden ingebouwd. Dat werd gevonden in het ambt 
van de Major Domus, de meerdere in het huis. In de Karolingische tijd was 
dat een hoffunctionaris die zijn Heer adviseerde en zonodig ook tijdelijk 
verving bij "afwezigheid”. De eerste vijfjaar was dat Hein den Ouden, die 
door Fons Lotstra, daarna Riny Arnouts en Rienus van Amerongen is 
opgevolgd.
Belangrijke dames zijn de Hofdames. De eersten waren Kitty Boot en 
Jeanne Marlens. Daarna volgden haar zus Ria, Thea van Haperen, Marijke 
Hennekam, Toos Martens, enzovoorts.
Ook de narren waren in de beginjaren te Boemeldonck meisjes en die 
hebben er prachtige creaties van gemaakt zoals Marischa Sutarsewitz (3), 
Trudy Naalden (5), Els van Trotsenburg (3), Carien van Wezel (4), Corine 
Lambregts (1), Eitje de Craen (3) en Marijke van Riel (2 jaar).

Voor zich zelf sprekende functionarissen waren de Opper Orde Bewaarders 
als Kest Verwijmeren (3), Janeke de Vries (8), Jos de Graauw (5) en sinds 
1982 de geweldige Theo Gelens.
Opperpliesies waren Gerard Verwijmeren (11), Gerard Schoenmakers (3), 
Fred van Tilborg (5), om de eersten te noemen.
Iets speciaals binnen de BAK waren de eigen hoflivreiers met als eersten 
Ad van der List en Jan van Tilburg (6), Deze werd daarop lid van de Raad 
van de Elf en valt nu nog in als het nodig is. Ook andere hoflivreiers hebben 
een bijzondere indruk achtergelaten als Jan Naalden, Jan Bakx, Johan van 
Bragt, Huib Jansen, Piet Klavers, Marinus Vincenten en velen anderen.
En dan waren er nog de hofjonkers zoals de tekenaars Joop Lodders, Ad 
Machielsen, Ria Klijs, Jan Tankink en Carlos Staelens, Pim Monné en nu 
Jack de Greeuw. En zeker niet te vergeten de hoffotografen als Jeanne 
Slooven, Ger van Oosterhout, Wiet Sanders, Leo Rombouts, Ben van de 
Hout en een van de gebroeders (Ton?) van Gooi.
Het Prinselijk gevolg kent één zeer bijzonder en excellent man en dat is de 
OpperEmbleembewaarder. Van begin af aan tot op de dag van vandaag, 
dus nu al 33 jaar, is dat Piet Kavelaars, die in de BAK zijn eigen titel heeft: 
monsieur P.K.

Kleding voor het Bak gezelschap.
De zwaarste uitgaven in het eerste jaar was de aankleding van het hele 
karnavalsgezelschap. Alles bij elkaar wel zo’n dertig mensen en dat moest 
van begin af aan vanzelfsprekend keurig in orde zijn. De ontwerpen werden
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De clubs of karnavalsverenigingen en de optochten.
Er bestonden op de Beek tijdens de oprichting van de BAK al een tweetal 
clubs, namelijk de eerste echte karnavalsvereniging de Zwoertjes, 
opgericht 11-11-1964 en dus voor het millennium al 35 jaar oud. De andere 
club waren de Meppers, die steunden op de leden van de Tennis met 
daarin een kern feestvierders, die elk jaar bij de Elsakker een schitterend 
karnavalsfeest wisten op te bouwen. Na de eerste prinsenzitting werd op 
9-12-1966 in de TexasbarThe Black Eagles opgericht. Deze club bestaat 
dus net zo lang als de BAK en is nog steeds een zeer actieve en leutige 
club in het geheel van nu zo’n honderd clubs.
Andere verenigingen van het eerste uur waren: Stoeplopers, Dabbers en 
Ploeterkes. Begin 1967, dus nog vóór de eerste grote optocht kwamen 
daarbij: de Fiasco’s, Flintstones, Deurdouwers, Doelrakkers (eerste jaar 
eerste prijs met hun wagen het "Eerste Broedsel”), Pedaalridders, 
Maespappers, Vuurfreters, Vetkluivers en zo ging het maar door.
Zoals in het eerste jaar en alle volgende jaren, dus nu in totaal drie-en- 
dertig, zorgden zij voor geweldige optochten.
Vervolg wetenswaardigheden karnaval in Boemeldonck.
Voor degenen die nog verder in het eigen Beeks Karnaval zijn 
geïnteresseerd kunnen we het volgende aanbevelen:
Er zijn namelijk een drietal mooie boeken over het Boemeldonck en zijn 
onvergelijkbaar karnaval uitgegeven.

zorgvuldig gekozen en stoffen op de markt gekocht. De dames de Nijs 
hebben wat weken zitten naaien en op die wijze echt daadwerkelijk het 
karnaval op de Beek van begin af "Toonbaar” gemaakt. Zulke mensen zijn 
zeker in die tijd onmisbaar en ze beseffen misschien zelf maar half, welke 
geweldige bijdrage ze aan het karnaval hebben gegeven.

Zo kwam het karnaval van begin af aan geweldig op gang.
Het eerste Prinsenbal, op 12-11-1966 in het oude Eikebos werd een 
onvergetelijk feest. Vanuit een groot bed op het toneel kwamen de eerste 
elf leden van de Raad van Elf te voorschijn en om precies elf minuten over 
elf verscheen daar dan de eerste prins: Rien Schuybroek. Hij sprak toen 
over Karnaval op de Beek, maar waarschijnlijk diezelfde avond of kort 
daarna is op onverklaarbare wijze de naam Boemeldonck geboren. 
Waar die vandaan komt, wie hem heeft verzonnen is onbekend. Hij is 
zomaar komen opduiken, opgepikt en zonder stemming of inspraak als dé 
naam van Prinsenbeek in Karnavalstijd de eigen karnavalsnaam geworden.
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Via de Rabobank heeft U er allen één gratis thuis gekregen en we bedoelen 
de: "Wandelroute langs Boemeldoncks Monumenten”. Wie dat niet in z’n 
bezit(gratis) zou hebben, kan nog proberen bij een van de Gouden 
Boemels. Die hebben misschien nog wat extra exemplaren over.

Bij dezelfde Rabobank is zolang de voorraad strekt nu in het 33e jaar van 
karnaval te Boemeldonck een prachtig boek met Cd te koop, wat door de 
BAK in november 1998 is uitgegeven onder de titel: ” ‘t Spoort al 33 jaor”. 
Het is vlot en gezellig geschreven, heeft een schat aan foto’s en via de Cd 
ook van geluid. Voor de ware liefhebber absoluut onmisbaar en dus bijna 
verplicht.

Foto van de eerste replica van de Oude pomp op de 
Beekse Markt. Zoals bekend is deze pomp met de 
kerststal enige jaren geleden verbrand. Inmiddels is de 
tweede replica al geplaats.
In Hotel Marktzicht hangt een uitvoerige beschrijving en 
goede verantwoording van dit Zwoertjes monument.

In het elfde jaar(1977) heeft de BAK het 
"Groot Karnavalsboek” uitgegeven. 
Uiteraard gaat dit boek van 122 pagina’s 
over de eerste elf jaren en zijn ook alle foto’s 
over die periode.
Ook van dit boek hebben wij bij de 
Heemkundige Kring nog een aantal 
exemplaren weten te bemachtigen, die we 
aan onze leden die daarvoor interesse 
hebben voor elf gulden aanbieden.

Voor inlichtingen daarover kunt U terecht bij ons secretariaat Anneke 
Verkooyen, Hertenhoek 54, tel. 541.28.64
Met de wetenschap, dat U als echte Heemkundige óf deze boeken al in 
Uw bezit hebt, óf ongetwijfeld zult aanschaffen, hebben we als illustraties 
bij dit artikel ook foto’s geplaatst, die U in die andere boeken niet zo snel 
zult tegenkomen.
En als U daaraan nog niet genoeg hebt, kunt U altijd nog even gaan kijken 
op onze tentoonstelling in het oude Gemeentehuis van Prinsenbeek, waar 
een uitgebreide collage te zien is.
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Een collectie uit de bronzen tegels, welke op 14-11-1998 werden onthuld op de plaatsen, 
zoals op de tegels staan. Als U nu in een van deze etablissementen binnengaat of naar 
buiten loopt, kunt U niet anders dan over deze tegels lopen. Als U dat nou maar dikwijls 
genoeg doet, gaan ze uiteindelijk blinken als gouden spiegels.

Rest nog om precies uit te leggen wat BAK betekent. Het is een afkorting 
van Beekse Algemene Karnavalsstichting. Op de Beek is BAK zelfs een 
begrip binnen het gehele karnaval. Dat is zo sterk dat met BAK moeiteloos 
vele combinaties zijn te maken. Zoals BAKzitting, BAK-bestuur, Bakboek, 
BAKbon, BAKbrood, Bakhaan, BAKhap, BAKhuis, BAKkletser, 
BAKmedewerker, BAKparty, BAKpresentatie, BAKschlager, BAKsel, 
BAKsnert, BAKuitje, BAKbus, BAKtrein en BAKcommissie.

En over dat alles zou je nog verder kunnen doorgaan. Over het werk wat ze 
op al die deelterreinen als optochten, jurering, enz. doen. Onder leiding van 
hun president leveren en doen ze voortreffelijk werk en voor een van die 
Bak-commissies willen we daarom hier nog iets verder uitweiden.
Dat is de BAKcommisie voor de Financiën, altijd onder leiding van de 
penningmeester. Eerst was dat Martin Hennekam en daarna Johan 
Rasenberg en nu Peter Essenberg. Die zijn erin geslaagd om de gouden 
stelregel van de oprichters: Dit jaar betalen we alles met de inkomsten van 
het vorig jaar, volledig en goed uit te werken. Daarom staat de BAK van 
Boemeldonck op een stevig en gezond financiële fundament en kan het 
hopelijk nog vele jaren goed en veilig sporen. Het betekent voor onze
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bevolking een gezellig en eigen feest, gedragen op en door een 
eeuwenoude traditie en met een echte ziel, die elk jaar weer opnieuw 
volledig opbloeit in fantastische optochten, zowel op karnavalszaterdag 
door de Boemeldonckse kinderen als op de karnavalszondag door de 
Boemeldonckse Karnavalsverenigingen.
En ik besluit graag met de allereerste leus van het karnaval in 
Boemeldonck: ”Op de Beek zitte goed”

Een poosje geleden had iemand een foto gezien en toen vroeg hij aan mij 
of ik wist wat dat was. In het kort vertelde ik hem dat het een putmik was 
en dat daar nogal wat bij komt kijken.
Aangezien er waarschijnlijk wel meer mensen die niet weten wat een 
putmik is, daarom dit verhaal.
De putmik en de waterput, de put, de welput, die horen bij elkaar. Er was 

vroeger geen waterleiding en de mensen moesten toch water hebben. Dat 
werd uit de grond, dus uit de put, gehaald. Dat water kon men gemakkelijk 
uit de put halen door er een emmer aan een touw in te laten zakken, te 
scheppen en de volle emmer met het touw weer omhoog te halen. Maar 
dat kan men ook door een hefboom te maken en dat is eigenlijk de putmik. 
Wat is dan de MIK van de putmik ? Dat is een boomstam van een 3 a 4 
meter lang, met twee zijtakken boven aan. Deze zijn op een halve meter 
lengte afgezaagd, zodat men boven een V-vorm krijgt. De stam wordt dan 
in de grond gezet en daar staat dan de mik die als putmik gebruikt wordt. 
In de putmik legde men dan een LIGGER, een lange dunne (bijv, masten) 
boomstam in, een stam met een lengte van 4 a 5 meter, het korte dikke 
eind aan de ene kant en het lange dunne eind aan de kant van de put. Dat 
korte dikke eind kon men nog verzwaren met een stuk hout of een emmer 
gevuld met zand of steen. Daardoor kreeg men een evenwicht, echter zo 
dat het lange dunne eind omhoog wijst.
Op het eind van de ligger aan de lange dunne kant werd een verbinding 
gemaakt met het PUTHOUT. Vaak met een stalgangring (metalen ring 
waarmee de koeien aan de stalgang werden vastgezet, bestaande uit een 
grote ring, wartel en kleinere ringen), Het puthout, een lange dunne stok 
van 3 a 4 meter hing dan naar beneden boven de put. Onder aan het 
puthout was een haak gemaakt (bijv, een hoefijzer) waaraan een emmer
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kon hangen. Door nu die emmer met het puthout vertikaal naar beneden te 
brengen met enige weerstand ging ook de hefboom naar beneden en kon 
men waterputten. Op een bepaalde manier schepte men onderin de put 
het water in de emmer (zonder dat emmer van de haakt af ging) en daarna 
haalde men met de hand het puthout met emmer met water weer omhoog. 
Dit ging gemakkelijk door de hefboomwerking en het zware uiteinde van de 
Igiger in de putmik. De emmer met water werd afgehaakt en de haak werd 
vastgezet aan een andere haak (bijv, een ander hoefijzer) die was bevestigd 
aan een paal naast de put.

DE PUT.
Tegenwoordig wordt er nogal eens gekeken waar er wateraders in de 
grond zitten of er een kruispunt van wateraders is, of het welwater niet te 
diep zit. Dit kan men met een wichelroede, zoals mijn zwager dat ook doet. 
Men weet dan waar men het beste de put kan slaan. Vroeger werd de put 
dicht bij huis of stal gegraven, want anders moest men veel te ver lopen 
met de emmers water. De put is een gegraven rond gat met een middellijn 
van ongeveer 1,5 M met vertikaal, steile, stevige kanten. Op een diepte van 
ongeveer 3 a 4 meter - kwam men dan meestal het welwater tegen. 
Gegraven werd tot men er ongeveer 1 a 2 meter in kon staan. Hij werd op 
verschillende manieren gegraven en afgewerkt. Als men op diepte was, 
werd hij vanonder uit de kant netjes verstevigd door er zooien 
(bunt/heide/graszoden) rond te tassen. Vanonder naar boven met bunt- en 
heidezooien of plaggen. Bovenop werd een houten bekisting getimmerd en 
klaar was de put. Een andere manier was het vanonder uit stenen in 
verband te leggen, waar het water dan tussendoor kon komen en het zand 
tegengehouden werd Met deze methode kalfden de kanten ook niet af en 
hield men een schone put.
Nog later, zoals bij de regenputten vaak gebeurde, werden putringen, 
betonnen ringen met ruim een meter doorsnee gebruikt. Een ring werd op 
de grond gezet en het zand werd van binnenuit en onderuit gehaald, zodat 
de ring zakte. Men moest altijd zorgen dat de ring goed recht dieper zakte. 
Daarna werd de volgende ring erop gezet en zo ging men verder tot 3 of 4 
ringen diep. De laatste ring bleef boven de grond als afscherming. 
Dit waren een paar voorbeelden van afwerking van een welput of een 
waterput. Vlak bij de put werd, als er geen hard stuk werft was of geen 
hard stuk grond was, een stoep aangelegd. Daar kan men dan ook 
afwassen, melkkannen schoonmaken of ergens een emmer water 
overgooien, zodat het weer schoon werd. Dat water liep dan af naar de
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mossegoot, een greppeltje naar de straat. Bij ons thuis kon dat niet omdat 
de straat aan de andere kant van het huis was. Er was bij ons een tuin met 
de mossegoot ernaast end aar kwam ook de mossegoot van de moos op 
uit en dat water trok dan zo de grond in. In natte tijden was het achter de 
tuin altijd drassig, nogal nat. In de zomer was dat snel droog en trok het 
water goed de grond in.

SCHOONMAKEN VAN DE PUT.
Voor ons kinderen waren er altijd hele verhalen rond de put. Dar konden we 
mee griezelen, angstig zijn en ook bang maken. De put had ook een echo 
en een weerklank. Als kwajongens mochten we er ook graag in kijken en 
mochten we niet gevaarlijk doen. Stiekem gooiden we er ook rotzooi in. De 
put zakte van onderen ook uit door het zand wat er in dreef. De put werd 
ondieper en daarom moest hij soms schoongemaakt worden. Nu was het 
ook aan mij eens de beurt om de put in te gaan om die schoon te maken. 
Hoe ging dat ? Eerst werd hij helemaal leeggeschept met een emmer, tot 
men zand van de bodem schepte en er bijna geen water meer inzat. Nou, 
toen moest ik de put in, op het hoefijzer gaan staan en vasthouden. Aan de 
andere kant werd de ligger met een achtertouw tegen gehouden of iemand 
ging eraan hangen om zo een nieuw evenwicht te krijgen. Zo lieten ze mij 
langzaam in de put zakken tot helemaal onderaan. Onderin moest ik de 
emmers vullen met water voor zover er nog water was en ook het zand in 
de emmer scheppen. De put werd een ongeveer een halve meter min of 
emer leeggemaakt van zand, speelgoed en alles wat wij erin gegooid 
hadden. Daarna hadden we weer een schone put. Een keer moest ik de 
put repareren. Toen kwam er zand onderuit en de stenen zakten weg. Ik
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De Dekker hier dekt huis en schuur 
Rien staat met Wim voor 't ovenvuur 
Jan maakt de Klomp en Wout de laars 
Zo net en fijn vindt men ze schaars 
Hoera, hoera, de werkmansstand 
In ‘t vrije Nederland (bis)

Ons Keeske zorgde voor kar en rad 
En Mels voor ‘t paardentuig zeer glad 
De kunst van Peet bekoort het oog 
Bij ‘t schilderen van de ereboog 
Hoera, hoera, de werkmansstand 
In 't vrije Nederland (bis)

Sjef Schel en Kees met luid geklop 
Die slaan er beiden rustig op 
De vonken spatten in het rond 
Bij morgen- en bij avondstond 
Hoera, hoera, de werkmansstand 
In ‘t vrije Nederland (bis)

Dat liedjes van vroeger de nostalgie losmaakt, bewees wel de opkomst van 
publiek tijdens de op 4 november j.l. in Marktzicht gehouden ”Biks Bont”- 
avond. Naar aanleiding daarvan kwamen er zelfs 2 liederen van vroeger 
weer boven water en die willen wij u natuurlijk niet onthouden. Jammer 
genoeg is de melodie niet bij ons bekend. Maar misschien kan iemand 
daar onsspell mee helpen. Bel of schrijf dan even naar de redactie.

moest de stenen weer inde wand tassen en klemmen, zodat die een weer 
bleven zitten. Na het schoonmaken of repareren moesten we meestal een 
dag wachten voor er weer voldoende schoon water was.

Al komt hij achteraan in ‘t lied 
Toch Gorrie is de minste niet 
Hij zorgt na het lessen van de dorst 
Voor carbonade, ham of worst 
Hoera, hoera, de werkmansstand 
In 't vrije Nederland (bis)

Wie graag en meisje trouwen wil 
Hij sta voor deze stap niet stil 
Rien Kop maakt met de metselaar 
Hun dra een nieuwe woning klaar 
Hoera, hoera, de werkmansstand 
In 't vrije Nederland (bis)

Het eerste lied gaat over de KAPELSTRAAT en werd gemaakt door 
Meester Rops bij gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest in 1913. In 
de toen gehouden optocht reed een praalwagen mee van de Kapelstraat 
waarop de volgende beroepen werden uitgebeeld.
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Het tweede lied gaat over de GROENSTRAAT (tijd/aanleiding/melodie 
onbekend).

Alle kameraden en ieder die zingt, 
Zingt met ons het lied van de straat.
De straat waar de klop van de schoenmaker klinkt 
Als Moelands het zoolleer beslaat
Waar Thijs Kavelaars, Sjefke Schuijbroek en Boot 
Een woninkje timmeren voor leven en dood 
De Groenstraat, zij dreune van hamer en zaag 
Dat horen, 
dat horen wij graag.

Wie zorgt er voor ham, spek en zult en worst. 
Da's Bart van der List en z’n Naan
En krijgen we van het zout 'n geweldige dorst 
Dan ga je naar Kees of naar Sjaon 
Daar spoel je je keel met ‘n klare of bier 
Het Wip-end dat houdt ook van leut en plezier 
Dus denk aan geen zorg en heb geen verdriet 
Laat schallen je vrolijkste lied

Jan Kavelaars de bakker hij zorgt voor de mik 
Gebakjes, beschuit en kleingoed
En recht tegenover hem, daar hoor je getik 
Als men daar je haren af doet.
Daar woont op 't Wip-end een fietshandelaar 
Die rijwielen levert voor licht en voor zwaar 
En mot je soms klompen, weet wel waar je gaat 
Naar Miele hier in onze straat

De Groenstraat ze is een model-kolenmijn 
Ze levert de antraciet
En Gevers de schilder, hij schildert zo fijn 
Hij staat daarom ook in ons lied 
Dan hebben we Kesjes, de expediteur 
Hij heeft een Ford met een prachtig humeur 
Enen ellegoedwinkel is ook in de straat 
En Jo maakt ook hemden op maat

Jaan de Graauw en zijn vrouw 
Zijn hier het oudste gezin 
Heel lang bracht hij hier melk rond 
En hou je van snoepen, ga dan naar Jamin 
Het water schiet daar in je Mond 
het is hier alles billijk in prijs 
datis ook het geval bij Eduard lijs 
Beleg dus geen geld in een oude sok 
Maar koop een big in je hok

Vergeten we ook niet Toon Mol en z'n zus
De kuster die aardige vent
Hij klopt er de klep, en het klopt als een bus
En spreekt zijn Latijn heel patent
Toon Peemen die kerel met al zijn lawaai
Hij strekt van de steun en zijn vrouw die heet Baai 
Van Geel brengt de brieven en krantjes heel net 
Maar ook je belastingbiljet.

Piet Wouters, Rien Leijs en ook Kees Gelens 
Die laten d’r zweet aan het spoor
Maar Jan van Dongen, die grote dikke mens 
Die bracht er zijn jaren al door
Dan hebben wij hier nog een stel kapitaal 
Ze lusten hem graag da's geen schandaal 
Het zijn Kiske Kleemans en Roel en van Til 
Ook Janske zit nog niet stil

De wethouder woont ook bij ons in de straat 
Die is 't in onze buurt goed gewend 
Hij helpt iedereen met raad en met daad 
Hij kijkt ook niet op 'ne cent
Wij Groenstraat-bewoners, wij zijn eensgezind 
Elkaar tot 'n steun en voor ieder een vrind 
Kom drinken wij dan op ons buurt ‘ne pint 
Dat Wip-end, door ons zo bemind.
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