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40. Vastenaovend in Beringe 1954 – Deel 3  – ‘Jan d’n Duvel’ 

“Een wijd en zijd bekende logementhouder, wonende aan de grens vlak bij de ' 

Wellsche Hut ‘. Geboren als Jan Janssen in buurtschap ' Bruukske' onder 

Groesbeek op 13 mei 1839. Gestorven als ‘Jan den Duvel’ in het Gasthuis te 

Venlo op 8 februari 1916.” 

Wat heeft dat nou te maken met bovenstaande titel! Menigeen zal ‘zien 

winkbrauwen’ fronsen. Tenzij… er bij sommige ouderen een lampje gaat 

branden. Weet u het nog? Begin vijftiger jaren? Die beroemde feuilleton in 

de gezet’ (‘Dagblad voor Noord-Limburg’)? Een verhaal over een ruwe 

bolster, die de bijnaam ‘Jan d’n Duvel’ kreeg. Kort ging zijn geschiedenis 

over het volgende:  

‘Zwerver Jan en zijn vrouwtje kwamen na veel omzwervingen rond 1885 

terecht in een ‘aoj krot’  aan de Wellsche Hut, dicht bij de Duitse grens. Daar 

richtten ze een café en logement in en waren zo niet meer afhankelijk de 

financiële bijstand van de gemeente. Zijn herberg werd een trekpleister voor 

allerlei klanten, 

marskramers, kooplui, 

zwervers, jagers en, hoe kan 

het anders, ook stropers en 

smokkelaars.  

Het nachtverblijf van het 

logement bestond uit wat 

stro op de primitieve zolder 

waar een krijtstreep de 

scheiding aangaf: aan de 

ene kant de ‘mansluij’ en aan de andere kant de ‘vrouwluuj’. En wee als 

iemand over de schreef ging, dan kregen ze met de waard te doen. Bezoekers 

brachten weleens ‘unne trèkbuul’ (een trekharmonica) mee om daar de boel 

mee op te vrolijken. Jan vertelde over zijn jachtavonturen en 

smokkeltransacties. Er werd als bijzondere attractie de ‘Duveldans’ 

uitgevoerd. In een grote ijzeren pot werd de duvelsdrank bereid en op de maat 

van de harmonicamuziek sprong en danste men in het rond.”  

Dit vervolgverhaal in de ‘Vennelse gezet’ inspireerde een groep mensen uit 

de buurtschappen Kaumeshoek – Hoove en de schutterij. Zij schreven zich 

als groep in om mee te doen aan de eerste “vastelaovend” optocht, die na de 
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oorlog gehouden werd (februari 1954). Hij zou vanuit Beringe naar 

Panningen trekken.  

Info: In 1953 werden alle 

carnavalsactiviteiten afgelast 

i.v.m. de watersnoodramp in 

Zeeland – nu 70 jaar geleden. 

Met de toenmalige 

geringe middelen werden 

twee karren  opgetuigd. 

Bijgaande foto’s laten dit 

duidelijk zien. De ene waarschijnlijk de gelagkamer van de herberg 

voorstellend en de andere het hutje van ‘Jan d’n Duvel’. Twee pony’s uit de 

buurt trokken de wagens voort.  

Voor de ‘kleier’ van de meespelende personen werden geen dure inkopen 

gedaan. Met oude spullen, die in kasten of op zolder bewaard waren en 

lappen maakte men eenvoudige 

kleren. Voor de zwervers moest 

het er nog rommeliger uitzien.  

Ik was nog erg jong en daarom is 

mij slechts een vage herinnering 

gebleven. Vanuit het keukenraam 

bij Peeters op de Kaumeshoek kon 

ik de optocht in de verte zien. Over 

de Kanaalstraat trok men richting 

Panningen.  En maanden later, na afbraak van het geheel, lag er bij ons 

achter het ‘kiepehok’ het naambord met de letters ‘Jan de Duvel’. 

Info: Enkele namen van deelnemende personen zijn bekend: Jan van den Beuken (hoofdrol 

‘Jan d’n Duvel’) – Wim van Dijnen (accordeonspeler) – Nes Timmermans (vrouw van Jan) -  

Grada Timmermans (kind op de wagen), Piet en Door Timmermans – Sjeng Bos – Han 

Janssen – Truu Gommans – en anderen. De groep behaalde de derde prijs.  

Met dank aan Jac en Harry van den Beuken                                                         Tekst Arno Bos 
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