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TER INLEIDING 

Voor u ligt het allereerste exemplaar van het periodiek van de 

heemkundekring “OP DE BEEK". We hebben deze naam "De Klepel” 

gegeven en het is de bedoeling om deze periodiek elk kwartaal aan u te 
doen toekomen. U entvangt dit tijdschrift dus viermaal per jaar. Elk begin 
ís nieuw, is moeilijk, dat geldt ook in dit geval. Toch zijn we best een 

beetje trots dat we u deze eerste Klepel kunnen presenteren, Natuurlijk 

bevat deze uitgave nog veel informatie, maar de bedoeling is wel dat we 

u in de komende jaren van oude verhalen, gebeurtenissen, anekdotes, 

gebruiken, families, enz.enz. verslag zullen doen, 

De naam Klepel wordt u in deze uitgave ook nader toegelicht. 

Ket zou best kunnen zijn, geachte lezer, dat ook u een aardig verhaal, 

een leuke foto, heeft wat beslist de moeite waard is am eens te plaatsen. 

Nou, dan is zulks van harte welkom. 

Naast het ontvangen van deze uitgave en ook de volgende zullen we u, 
zo nodig, via Modern Prinsenbeek op de hoogte houden van de gang 

van zaken en ook op de ledenvergadering kunt u alles vernemen aver het 

hoe, hoever, wat en waarom. 

Belangrijk dus deze bijeenkomsten bij te wonen en de eerste Is op 20 

maart a.s, en de agenda hiervoor treft u in deze "Klepel". 

We wensen u het nodige leesplezier bij het lezen van dit eerste nummer 

en zien u graag op 20 maart bij onze vergadering in Marktzicht. 

De redactie 

 



Beste leden en lezers, 

Namens het bestuur wens ik de redactie van harte proficiat met de eerste 

uitgave van ons periodiek * DE KLEPEL * Jaargang 1 nr. 1. 

Wij hopen dat dit blad niet meer weg te denken is op de Beek en door 

vele leden en anderen graag gelezen wordt. 

Wij willen middels dit blad ook goed contact met de leden onderhouden 

door zowel het verenigingsnieuws, de activiteiten als het heemnieuws te 

vermelden. 

Wij kunnen een van de doelstellingen van de vereniging verwezenlijken 

door in dit blad de nodige informatie te verstrekken. 

Wij roepen u op mee te werken aan het verzamelen, het beschrijven en 

het onderzoeken van voorwerpen, foto's, documenten, situaties, 

gebeurtenissen enz. 

Op 13 november 1996 was er een grote opkomst van meer dan 100 

personen waarvan het overgrote deel lid geworden van onze 

vereniging. Wij danken u voor uw opgave als lid. Ook de mensen die later 

lid zijn geworden bedankt. Eind januari gaf het ledenregister al meer dan 

150 leden aan. 

Nogmaals gefeliciteerd redactie met dit eerste nummer, namens het 

bestuur van de vereniging Heemkundekring * OP DE BEEK * 

Wout Timmers 

voorzitter
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1e LEDENVERGADERING 

Bij deze nodigen wij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering 
van onze Heemkundekring “OP DE BEEK" op donderdag 20 maart 

a.s.om 20,00 uur in Zaal Marktzicht Markt 10. 

De agenda luidt als volgt: 

1 Welkomstwoord door de voorzitter 

2 Verslag van de voorbije bijeenkomsten en activiteiten door 

Anneke Verkooijen 
Verslag van financiën over 1996, de startperiade door 

Piet van Hooijdonk 

Benoeming van de leden van de kascommissie 

Mededelingen over diverse taken en de stand van zaken. 

Werkplan komende periode. 

Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting 

voor 1997, 
Bestuurssamenstelling 1997. 

Rondvraag 

Sluiting 
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Hierna pauze 

Tijdens de pauze en voor en na de vergadering kunt u de uitgestalde 

collages van de verenigingen bekijken zoals die op 29 december 1996 in 
de grote tent tentoongesteld werden. 

Na de pauze volgt een videopresentatie van 

het programma op 29 dec. 1996 

PRINSENBEEK-EINDELOOS



WAAROM: "DE KLEPEL" ? 
door A‚v.Melis 

Toen dit blad bij u in de bus viel, herkende u als bekenaar meteen de 

naam. Bij de keuze voor deze naam heeft de Heemkundekring zich 

uiteraard laten leiden door de historie. In de 55 jaar van de 

zelfstandigheid van de gemeente Prinsenbeek verscheen gedurende 36 

jaar -1959 tot 1995- periodiek als gemeentelijke voorlichtingsblad: De 

Klepel. Een blik in het verleden is hier dus zeker op zijn plaats: 

Als voorganger van het huidige Modern Prinsenbeek bestond in ons 

dorp in de vijftiger en zestiger jaren het door Jan Leijs gedrukte en 

verspreide wekelijkse perlodiek met parochie- en gemeentenieuws: "De 

Gertrudisklok". In 1959 besloot de gemeenteraad echter om in een 4 

jaren-pregramma een aantal urgentiepunten vast te stellen. Een van de 

urgentiepunten was het uitgeven van een eigen gemeentelijk 

voorlichtingsblad, dat steeds zou verschijnen zodra er voldoende 

waardevol gemeentelijk nieuws mede te delen zou zijn. Daarnaast bleef 

de rubriek: (het begrip "privacy" kende men toen nog niet) "nieuws van 

het gemeentehuis” met de opgaven van overledenen, geboorten, 

vestiging, vertrek, enz. in de Gertrudisklok bestaan. 

Omdat het nieuwe gemeentelijke voorlichtingsblad als bijlage deel zou 

gaan uitmaken van de Gertrudisklok lag de naam “De Klepel" voor de 

hand, omdat klok en klepel nu eenmaal bij elkaar horen. 

Later werd, omdat er steeds meer behoefte aan informatie kwam,de 

Klepel wel een maandelijks -gerelateerd aan de raadsvergaderingen- 

verschijnend blad. De naam Klepel kreeg ook een andere uitleg. 

Immers door de snellere communicatiemogelijkheden en de daarmee 

gepaard gaande overmaat van informatie die over de gewone burger



wordt uitgestort, is het vaak rnoeilijk om te weten te komen wat er 
precies aan de hand is. 

Spreekwoordelijk heeft men dan soms het gevoel dat men wel de klok 

heeft horen luiden, maar dat men niet weet waar de klepel hangt. De lay- 

out e.d. veranderde natuurlijk wel in de loop der jaren. In Modern 

Prinsenbeek werden daarnaast wekelijks de min of meer wettelijke 

vereiste advertenties inzake bestemmingsplannen e.d. geplaatst. 

In 1955 werd gekozen voor een andere structurering van de 

gemeentelijke voorlichting. De moderne tijd eiste zijn tol en daarmee 

verdween de naam “De Klepel". Slechts in bijzondere gevallen zou er 

voortaan een “gemeentekrant" verschijnen. Zo verschenen er 

gemeentekranten over de herindeling, de nieuwe welzijnsaccomodatie 

en de HSL. Daarnaast werd wekelijks in Modern Prinsenbeek een 

duidelijk herkenbare gemeentelijke voorlichtingsrubriek ingenomen. 

Met het verdwijnen van "De Klepel" was niet iedereen gelukkig en bij 

velen bleef een gevoel van weemoed hangen. Als gevolg van de 

gemeentelijke herindeling bestaat de gemeente Prinsenbeek niet meer. 

De Heemkundekring zou dan de Heemkundekring niet zijn,als zij daar- 

mee geen rekening zou houden. Reden te over orn met gevoel voor het 

verleden de naam "De Klepel" weer in ere te herstellen en dan als 

periodiek van onze Heemkundekring om u van tijd tot tijd te informeren 

over onze activiteiten en over de historie van de Beek. En dan zijn we 

waar we wezen willen: de geschie- denis. Immers daarbij is het vaak ook 

zo dat men wel de klok heeft horen luiden, maar dat men niet precies 

weet waar de klepel hangt. 

 



Heemkundekring "Op de Beek". 

Op initiatief van Wout Timmers werd op 18 september 1996 de 

Heemkunde kring "Op de Beek" opgericht. Als eerste bestuursleden 

haalde hij erbij: Anneke Verkooijen, Piet van Hooijdonk, Pim Monné, 

Kees Nagelkerke en Ad van Melis. De Heemkunderkring werd zowel een 

stichting als een vereniging, met de bedoeling dat velen in Prinsenbeek 
er lid van zullen worden. 

De eerste promotieavond van de Heemkundekring "Op de Beek" vond 

plaats op woensdag 13 november 1996 in de Zilverberk. We waren dieje 

avond met wel zo'n honderd man in dat gezellige zaaltje, waar het 

bestuur werkelijk een geweldige ontvangst had voorbereid. Langs de 

kant stonden grote borden, vol met mooie foto's van en over de gehele 

Beek en vele Bekenaren. Er werd een lekker bakske koffie aangeboden 

en het was een genot om zoveel mensen te ontmoeten, die allemaal blij 

waren dat er nou eens echt iets ging gebeuren, om dat eigene van ons 

mooie Beek ook voor de toekomst te bewaren. 

Wout Timmers opende d'n avond en legde uit, waarom nu, nog net in de 

laatste maanden van het zelfstandig bestaan van onze gemeente 

Prinsenbeek een eigen Heemkundekring werd opgericht. Heemkunde 

vertelde Wout was op alle terreinen de lokale geschiedenis, folklore en 

vooral eigenheden vast te leggen, te verzamelen en te bewaren en dat 

middels de inzet en medewerking van alle leden van de 

Heemkundekring. Hij verwees daarbij ook naar de Stichting Werkgroep 

Haagse Beemden, die nu al zo'n dertig jaar bestond en onder meer ook 

in het tijdschrift HAGE al zoveel over onze lokale geschiedenis hadden 

gepubliceerd.Maar zoals al gezegd, bij een Heemkundekring ging het er 

meer om, dat de leden zelf actief kunnen meedoen en dat kon nu dus Op 

de Beek ook.



Na hem kwam Ad van Melis uitteggen, waarom ze gekozen hadden voor 

de naam " Op de Beek”. Tot 1951 heette Prinsenbeek kortweg Beek en 

die naam had het te danken aan zijn ligging tussen twee beken. Op een 

wat hogere zandrug tussen beide waterlopen, daar waar nu de 

Beeksestraat-Markt-Groenstraat ligt stonden de eerste huizen, 

boerderijen en zelfs een kapel. Men sprak nooit anders als van dat die op 

de Beek lagen. Dit in tegenstelling met de dorpen en gehuchten rondom 
Beek die veelal met in worden aangeduid. Ja dat voorzetsel is zeer 

belangrijk, vandaar dat we het zo nadrukkelijk in onze naam hebben 

meegenomen. Tot zover het relaas van Ad van Melis. 

Dat was goed uitgelegd, want enkele voorbeelden kunnen dat ook 

gemakkelijk aantonen, zoals op de Leur, op Overa en op Galder. Dat zijn 

allernaal plaatsen die net als Beek kort bij het water liggen. 

Maar daar tegenover staat, dat we in West Brabant ook altijd spreken van 

in het Aagje, in Etten, in Zevenbergen, in Breda en in Bavel. Het 

jammer, dat sommigen het ook wel eens door elkaar haspelen en de 

voorzetsels niet correct gebruiken, want in ons West Brabants dialect 

bestaat er groot onderscheid tussen de voorzetsels “in' en “op* bij de 

plaatsnamen. Hetzelfde geldt voor de lidwoorden. Correct is: de Beek, 

maar het Haagje. 

Bijzonder "heemkundig" waren de gedichtjes over het oude Beek van 

Kees Nagelkerke, welke door hem zelf met veel verve werden 

voorgedragen. Je kon nog eens echt genieten van het oude Beek, wat op 

zo'n pakkende wijze hier ten gehore werd gebracht. Kees schilderde als 

het ware in vele kleuren van weemoed, eenvoud, humor, mooie 

herinneringen en vooral herkenbaar verleden de Beek van toen. 

Het applaus wat hij kreeg, was terecht een warme ovatie voor de man, 

die ons allemaal wist te bezielen met echte Heemkunde. 

 



  

Kees Leyten, voorzitter van de Brabantse Heembond, verwelkomde de 
nieuwe Beekse Heemkundekring "Op de Beek" als het 105e lid van de 

grote Brabantse overkoepeling. Op te merken is nog wel, dat hiervan vier 

Heemkundekringen vanaf 1997 binnen de nieuwe gemeentegrenzen van 

Breda vallen. Uiteraard onze eigen Kring, maar ook de Bredase Kring, de 
Ulvenhoutse-Bavelse Kring Paulus van Daesdonck en de Teteringense 

Kring "Teterings Erfgoed". 

Rest nog te vermelden dat de videofilm over Prinsenbeek van een hoog 

gehalte was. Daarin werd een goed overzicht van de gehele ontwikkeling 

van ons dorp over de laatste vijftig jaar op treffende wijze uitgebeeld. Van 

bijna elk jaar hadden ze wel iets speciaals te melden. Een compliment 

voor de samenstellers is zeker op zijn plaats. 

En tot slot. De eerste avond van de Beekse Heemkundekring "Op de 

Beek" was een daverend succes. Meer dan honderd nieuwe leden 

mochten penningmeester Piet van Hooydonk en secretaris Anneke 

Verkooyen die avond al noteren. Met degenen, die zich reeds eerder 

hadden opgegeven of er later nog zijn bijgekomen telt "Op de Beek" nu 

honderddertig ingeschreven leden. 

Het was mij een groot genoegen om bij die eerste avond aanwezig te 

mogen zijn, vandaar dat ik dit stukske in eenvoudig en echt Beeks graag 

geschreven heb als dankbare herinnering en ik hoop dat het “Op de 

Beek" zeer goed mag gaan en dat ze spoedig een echt museum zullen 

krijgen. 

Hernan Dirven
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BART WATZEELS: KOSTER VOOR HET LEVEN 

De 87-jarige Bart Watzeels schrikt op als ik hem op een vrijdagmiddag uit 

zijn middagdutje haal. Een paar tikken op de voorruit doen hem opstaan 

en naar de voordeur lopen. De verwelkoming ís zeer vriendelijk. "Kom 

binnen, het is altijd gezellig als er volk komt buurten," zijn de eerste 

woorden die hij tot mij spreekt. Hij wil wel eerst zijn geheugen opfrissen 

en vraagt wie ik ook al weer ben. Met het antwoord Frank van Wout van 

‘Fransomme' -om een of andere reden werd vroeger een verbastering 

van het woord oom achter de naam gezet en dat hebben we maar zo 

gehouden- is hij tevreden. Bart Watzeels, we zeggen thuis 'Bartom de 

Kuster' is een broer van mijn oma. 

De meeste Bekenaren kennen hem alleen als de koster, zo werd hij 

aangesproken en zo doet men dat nog steeds. Hij heeft daar geen 

moeite mee. Hij was zo bekend met de mensen dat hij toentertijd alleen 

maar een huisnummer en de letter van de straat hoefde te weten om te 

kunnen vertellen wie in dat huis woonden en wat er voor de kost gedaan 

werd. "De straten hadden allemaal een letter, ik ben geboren op de 

Krekelweg H 15," zegt hij. 

Als 29-jarige jongeman begon hij als koster. “Ik kon verschillende dingen 

gaan doen maar vond het vak van koster toch het mooiste. Ik zat al lang 

in het sociale werk en was gèêre onder de mensen, ik deed niks liever. Als 

timmerman heb je maar één baas, als koster heb je iedere dag met 

andere mensen te maken, dat is het maoie van koster zijn.” Omdat hij 

veel mensen kende werd er regelmatig een beroep op de koster gedaan. 

‘Als jongens verkering kregen met meskes van buiten de Beek; uit 

Galder, Gilze of Alphen, werd ik opgebeld, de ouders wilden dan weten 

wat voor een er dat was. Ook als meskes in Breda gingen werken werd 

ik gebeld.” 
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In het jaar dat hij koster werd, 1939, nam de familie Watzeels haar intrede 

in het huis op de hoek van de Markt en de Groenstraat, tegenwoordig 

beter bekend als 't Rokertje. De vrouw van Bart runde de winkel. "De 

Winkel had geen naam, Petrus van den Eijnden heeft er 't Rokerije van 

gemaakt. Ik noemde onze winkel wel eens het VVV-huis op de hoek van 

de Markt. Bij ons kwamen ze alles vragen, van hoe laat het gemeentehuis 

open ging tot wanneer de bus kwam." De rookwaren uit het huidige 

sigarenmagazijn waren toen bijzaak. Religieuze artikelen gingen het 

meest over de toonbank. “Als mensen gingen trouwen kochten ze altijd 

Mariabeelden of een Heilig Hartbeeld bij ons. Ze wilden vaak een mooier 

en groter beeld hebben dan een ander. Als ze bij ons een beeld hadden 

gekocht stuurde ik de pastoor of kapelaan er gelijk naar toe want ik wist 

dan al wie er gingen trouwen.” 

Dat de oude kerk van Prinsenbeek gesloopt is doet Bart Watzeels niet 

veel. "Het was mooi antiek maar bar slecht, de kerk was gewoon 

versleten. Toen de kerktoren was neergehaald heb ik het hout 

opgeruimd, het beste heb ik meegenomen en het fornuis nog een tijd 

mee gestookt.” 

Met zijn 87 jaar is Bart Watzeels nog een actief man. Elke middag gaat 

hij, al is het maar een uurtje, op pad. Wandelen of ergens buurten. Een 

toekomst in het bejaardenhuis ziet hij niet zitten. “Ik heb er geen kritiek 

op, ze doen het daar prima maar ík voel me er niet thuis. Daarbij weet ik 

natuurlijk niet hoelang ik nog meega,' zegt hij daarover. Zijn geest is nog 

zo helder dat hij regelmatig verhalen schrijft. "Als ik mensen ontmoet dan 

beschrijf ik ze in een verhaal. Over honderd jaar kunnen de mensen dan 

lezen wie hier gewoond hebben.” 

Toen hij op 29-jarige leeftijd voor het vak van koster koos had hij 

waarschijnlijk niet gedacht dat hij bijna 60 jaar later nog met dit vak 

verbonden zou zijn. 
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In zijn huiskamer hangt een bordje met daarop in grote letters: 

'IJSHEILIGEN: 12 mei Pancratius, 13 mei Servatius en 14 mei 

Bonifatius.’ Nog steeds weten Bekenaren hem te vinden met vragen over 

zaken die met zijn vroegere beroep te maken hebben. Zo blijkt hij koster 

voor het leven te zijn. 

  

Tegenover zijn huis staat het pas gerenoveerde Heilig Hartbeeld. Het 

verleden van dat beeld kan hij zich nog goed voor de geest halen. "Janus 

Kleemans deed het metselwerk en Piet de Graaf het smeedwerk, het is 

helernaal voor niks weggezet dat weet ik nog goed. Op Christus 

Koningdag hadden we dan een bijeenkomst bij het beeld, een echte 

processie was het niet. De jeugdverenigingen als de jonge boerenstand 

waren daar dan bij. Door kapelaans werd dan gepreekt, de pastoor deed 

dat nooit.” Tot zijn genoegen is het beeld en de eromliggende ruimte 

opgeknapt. "Het staat er nu precies eender als toen. Die bosjes moeten 

ze niet terugzetten, daar kon je niks door zien.” Het is Bart Watzeels 

gegund om nog lang vanuit zijn vertrouwde plekje naar het beeld te 

kijken. 

februari 1997, 

Frank Timmers 
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ONZE HUIDIGE RUIMTES 

EN ONZE WENSEN 

“Waor latte gullie toch al die spulle”, vroeg onlangs iemand. En daar kon 

ik hem het volgende op antwoorden. 

In de Spoorstraat op na 11 staat de boerderij van Mevr. Rops, maar er 

wordt niet meer geboerd en dus ook geen gebruik gemaakt van de 2 

stallen en schuren. Een ervan hebben wij netjes schoongemaakt, zwart 

plastic bevestigd, wat kastwerk weggezet en hier staat veel van het 

inmiddels verkregen gereedschap, gebruiksvoorwerpen enz. zowel groot 
als klein. Andere spullen, veelal ook kostbaarder, staan voorlopig 

opgeslagen bij onze penningmeester Pvan Hooijdonk, die een deel van 

zijn dubbele garage hiervoor beschikbaar heeft gesteld. De garage is 

verwarmd, fijn droog en dicht bij huis. Een paar voorlopige oplossingen. 

Veel van ons materiaal, en dan wordt dus bedoeld archiefmateriaal 

kunnen we kwijt in de kelderruimte onder de R.K.Kerk op de Markt. Ook 

hier rekken aan de wanden, waarin alles zo goed mogelijk kan worden 

geordend. 

Jan van Rosmeulen in de Overveldsestraat bood ook al spontaan een 

ruimte aan voor met name grotere (agrarische) werktuigen en daar 

kunnen we te zijner tijd ook wat reparatiewerk-zaamheden verrichten. 

Ook met de Fam. v. Sas konden we afspraken over ruimte maken. Al bij 

al werd mijn antwoord bevredigend ontvangen en we zijn ook dankbaar 

dat we in elk geval voorlopig vooruit kunnen. 

Een grote wens blijft over en dat is: straks een mooie, eigen ruimte om 

alles te herbergen en ook alle Bekenaren eens een kijkje te laten nemen. 

Wij hebben hier al ruimten in onze gedachten, maar bewandelen in deze 

de weg van de geleidelijkheid, maar ééns komt de dag ! 
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WAT KAN ER ZOAL NAAR DE HEEMKUNDEKRING ? 

Deze vraag wordt veel gesteld en zou ook u kunnen bezighouden. We 

zouden als kort antwoord eigenlijk willen zeggen: "Alles", maar dat gaat 

ook weer wat te ver. Toch lijkt het ons raadzaam om u in deze eerste 

‘“Klepef" van de H.K.K, u een aantal richtlijnen en suggesties aan de hand 

te doen met de wetenschap dat we hiermee niet volledig zijn. 

Wat we wèl weten en inmiddels ook al hebben ervaren is dat er méér is 

dan verwacht en dat, als u thuis serieus rondkijkt, er ook bij u zeker en 

vast iets ligt, hangt of staat wat u bij ons kunt afgeven (mag ook in 

bruikleen) en u weet dat het goed bewaard wordt, ook voor ons 

nageslacht: 

- oude tegels uit gesloopte panden 

- maten en gewichten, bascule, weegschalen enz 

- allerlei land- en tuinbouwgereedschap 

- ouderwetse kleding, sieraden,mutsen, petten -devationalia zoals 

rozenkransen, wijwaterbakjes, medailles, spullen afkomstig uit kerk of 

klooster ed. 

- strijkijzers, kacheltjes, wafelijzers, speculaasplanken ed. 

- apparaten/gebruiksvoorwerpen van dokter en kruisvereniging ed. 

- kinderspeelgoed in de ruimste zin. 

- pijpen, sigarettenpijpjes, tabaksdozen ed. 

- allerlei mode uit vroegere jaeren. 

- herinneringen uit militaire dienst. 

- lantaarns, petroleumlampen, zaklichtjes, ed 

- allerlei oud serviesgoed. 

- voorwerpen afkomstig van opgravingen. 

- distributiebonnen, documenten en foto's uit 1e en 2e wereldoorlog, 

oude munten. 

- herinneringen en/of foto's van Burgst, Basdal, Gageldonk en andere, 

14



  

= Ansichten uit vroeger tijd van de Beek en Beekse mensen. 

= docurnenten, landkaarten en plattegronden van West-Brabant, 

de Beek, Princenhage en Prinsenbeek. 

= gereedschappen enz. van de volgende ambachten: smid, bakker, 
slager, schoen-, fietsen- klompen- en wagenmaker, boerenerf enz. 

= oude (lege- of volle) verpakkingen van krui- denierswaren. 

= boekjes, foto's ed.van verenigingen en clubs 

= oude boeken, folders, clubbladen enz. 

Voorlopig zullen we het hierbij houden, doch u ziet er is veel, heel veel 

wat u wellicht nog heeft, er niets mee doet, graag hebt dat het goed 
bewaard blijft en het dus aan de H.K.K."OP DE BEEK" wilt geven, al dan 
niet in bruikleen. 

Dank je wel. 

VOOR U GELEZEN ! 

Onderstaand stukje staat vermeld in de 

BRABANTSE ALMANAK 9e jaargang 1997. 

PRINSENBEEK 
(per 01-01-1997 opgenomen In de nieuwe gemeente 
Breda (excl. Galder en Strijbeek) samen met de 
gemeenten Breda, Nieuw-Ginneken en Teteringen) 

inwoners: 10.282; oppervlakte: 1.670 ha 
Gem.huis Markt 5, postbus 10001, 4840 GA Prinsenbeek, tel, 

076 - 54 B2 BOO, fax 076 - 54 21 430 
Ben W burgemeester: des. CJ.G.M. de Ver (CDA); wethous 

ders: FJJM. van Geel, AJG. Oomen 
Koopavond vrijdagavond. Weekmarkt vrijdagmorgen 

Volgend jaar zullen ook wij in de almanak vermeld worden met naam 

adres enz. onder de auheidkundige verenigingen/heemkundekringen. 
De Brabantse Almanak 1997 is te koop voor 

f 6.50 onder ISBN nr.80.72439.45.7 
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WIE IS WIE ? 

  

WIE ? zouden dit zijn, voor- of na de H.Kindsheid processie ? 

Hebt u enig idee noteer dan de namen van hen die je denkt dat het zijn, 
en geef die door aan de redactie. 

van links naar rechts: 

3, A   
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ONZE PLANNEN 
VOOR OP DE KORTE TERMIJN 

Het is goed dat we u op de hoogte houden van de (stoute) plannen die 

we zoal voor de toekomst hebben. Natuurlijk zullen we alles moeten 

opbouwen. Dorpen om ons heen zijn al veel verder dan wij, maar zij zijn 

vaak ook al vele jaren bezig. Wij zijn dus niet jaloers op anderen, maar het 

geeft ons de stimulans, het enthousiasme en de motivatie om daor te 
gaan en er iets moois van te maken, ook al zijn we (te) laat begonnen. 

Onze plannen zouden we als volgt in de volgende categorieën willen 

samenvatten: 

VERZAMELEN/VERGAREN 
U leest in deze editie wat we zoal kunnen gebruiken en ook wat we in 
korte tijd reeds in ons bezit hebben. Daar moeten we dus verder mee. 

Schroom niet, breng het naar ons of geef een seintje en we halen het bij 
u op. 

SORTEREN/ADMINISTREREN 

Alle spullen die we ontvangen worden per categorie uitgesorteerd, 

genoteerd wat er is, van wie het komt en wat het precies is. 

ORIËNTEREN 
Wij bezoeken beurzen, markten, informeren bij middenstanders en 

vaklieden die gestopt zijn met hun bedrijf, houden contacten met andere 

heemhundekringen en met beekse verzamelaars. 

CREËREN 
Het formeren van een aantal werkgroepen is van groot belang en geeft 

voor de deelnemers een grote betrokkenheid met de vereniging. 

We denken aan: Foto- dia- film- video, verzamelen- repareren van allerlei 
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materialen, geneologie, bibliotheek-documenten, oorlog-bevrijding, 

dialecten, devotionalia enz. 

EXPOSEREN 

We hebben nog wel geen eigen ruimte, maar toch wilen we bij 

gelegenheid een en ander tentoonstellen. Dat zou kunnen in de 

Zilverberk, Hagedenk, een van de scholen of de bibliotheek. Ook dit 

onderdeel vraagt de nodige tijd en aandacht. 

EN VERDER 

Regelmatige contacten met de medebestuursleden, ledenverga- 

deringen, de komende periodieken/Klepels verzorgen en natuurlijk ook 

ruimte gaan zoeken, want we hebben als doel ooit een leuk museum(pije) 

te kunnen openen. Tot slot laten we u nog weten ook voor onze leden 

een en ander te willen doen. De plannen zijn om in de komende 

meimaand een Beekse Historische fietstocht te organiseren; wij houden 

u hiervan op de hoogte. We zullen ons dus beslist niet vervelen en u bij 

de activiteiten zoveel mogelijk betrekken. 

  

Hoe druk en sfeervol het was tijdens de promotieavond op 13 november 

in de Zilverberk. 
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TIJDSBALK. 

Het is de bedoeling om in elke periodiek een opgave te doen van de 

gebeurtenissen, welke de moeite van het vermelden waard zijn en die 
een jaar ervoor, in de periode dat de Klepel verschijnt, zijn gepasseerd. In 

deze uitgave dus de belangrijke gebeurtenissen uit het eerste kwartaal 

1996 en in de volgende dan de gebeurtenissen van april-mei-juni 1996 

enz. 

Met gebeurtenissen bedoelen we uiteraard Beekse gebeurtenissen, 

want het wereldnieuws leest u in de krant of ziet u op de tv. Het spreekt 

ook vanzelf dat wij een keuze moeten maken uit de veelheid van feiten 

die vermeldenswaard zijn. Daarbij komt ook dat de ene gebeurtenis voor 

de een wel en voor de ander minder belangrijk is. 

Voor u en voor ons is het allerbelangrijkste dat we de dag mogen 

beleven, we er die dag mogen zijn en dat we, ieder op onze wijze, 

gelukkig mogen zijn. 

Toch zult u ervaren als u de opsommingen van deze tijdbalk leest dat u 

zegt: Och, is dat al zo lang geleden of o, ja nu ik het lees weet ik het weer 

of wat gaat de tijd toch snel, Daarom veronderstellen wij dat u deze vaste 

rubriek best aardig zult vinden en gaan we nu over tot het noemen van 

de belangrijkste feiten. 

JANUARI 
01 jan. Kerststal in de brand; De Pomp op de Markt beschadigd. 

04 jan. 3 verenigingen.nl.: KPJ, Handbaogschutterij en Tennis krijgen 

eigen ruimte v.d. gemeente. 

11 jan. Gemeenschapsbelang geeft 1587 handtekeningen voor 

referendum aan J.d.Vet, 
11 jan. EHBO huldigt leden met gouden-, zilveren- en bronzen 

bondsinsigne. 

19



p
e
 

13 jan. Artiesten Gala in Marktzicht o.l.v. Missie- en Ontwikkelingshulp. 
16 jan. Wensen verenigingen voor Welzijnsgebouw in de commissie 

vernieuwing. 

18 jan. Presentatie model Markt commissie herindeling centrum. 

19 jan. VIP's Verlichte Informatie Panelen met elke week nieuwe 

teksten. 

20 jan. School De Beemden wordt: Michaël College; met opening en 
open dag. 

28 jan. cencours Harmonie Amor Musae 2e in landskampioenschap. 

FEBRUARI 

01 febr, Ansichtkaarten verzameling “Groeten uit Prinsenbeek" van 

Henk Roks in Gemeentehuis. 

11 febr. Expositie J.v.d. Hoven tekenen/schilderen in Gemeentehuis. 

17 febr. KVO 80 jaar, met cabaret: "Ben je zestig". 

18 febr. Carnavalsoptocht "Den Haag onder de indruk". 
23 febr. Oud-Gemeente secretaris Pv.Hal begraven. 

26 febr, HSL bijeenkomst gemeente Prinsenbeek in de Zilverberk. 

MAART 
O4 mrt. Informnatiebijeenkomst Herinrichtingsplan Markt in 

gemeentehuis. 

11 mrt. Brandweer krijgt nieuwe overalls. 

11 mrt. H.Helgers CDA spreekbeurt Sociale stelsel in Marktzicht. 

14 mrt. Vaste kamercommissie op werkbezoek. 
15 mrt. Se Dorpsquiz in Eikebos. 

17 mrt. Estafettedienst met 5 koren; 200-jarig bestaan Parochie.



  

DE AMBTSKETEN. 
door A.v. Melis 

In de laatste vergadering op zondag 29 december 1996 nam de 

gemeenteraad van Prinsenbeek het besluit om naast de 

voorzittershamer ook de ambtsketen met penning in bruikleen over te 

dragen aan de Heemkundekring. De Burgemeester dient de 

ambtspenning als symbool van zijn ambt bij officiële gelegenheden en 

als officiële vertegenwoordiger van de gehele gemeente te dragen. Nu 

Prinsenbeek geen zelfstandige gemeente meer is, vervalt uiteraard ook 

de functie van de penning en daarom is het een voorwerp voor de 

historie geworden. 

Onze heemkundekring is erg blij met deze geste van het 

gemeentebestuur, die naast een stuk waardering voor ons werk toch ook 

een belangrijke symbolische betekenis heeft. De keten met op de 

voorkant “Gemeente Prinsenbeek” wordt op onze schouders gehangen 

om te waken over en het handhaven van het Beekse culturele erfgoed. 

Niet voor niets staat op de achterkant van de penning:“Je maintiendrai” 

(ik zal handhaven). Immers ook een burgemeester waakt over en 

handhaaft het welzijn van zijn gemeente.Daarnaast hebben wij in ons 
logo ook nog gedeelten (beek en 3 linden) van het Prinsenbeekse 

gemeentewapen opgenomen, 

Dinsdag, 31 december 1896 namen onze bestuursleden Wout Timmers 

en Kees Nagelkerke het mapje met het openings- en sluitingsgebed van 

de raadsvergaderingen en de keten met penning ten huize van 

burgemeester de Vet in ontvangst. Voor hem zowel als voor ons toch een 

emotionele gebeurtenis. Immers het betekende een definitief afscheid 

van de gemeente Prinsenbeek. Een aangename pleister op de wond en 

waar hij erg trots op is, is wel het feit dat aan hem de erepenning van de 

gemeente Prinsenbeek is toegekend, zodat hij toch de bezitter blijft van 

een vrijwel identieke penning. 
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Alhoewel de 39 schakels tellende ambtsketen al heel oud is geldt dit niet 
voor de penning. Deze heeft slechts 14 jaar dienst gedaan. Eerst in de 
laatste raadsvergadering van 1982 werd- na 40 jaar gemeente 
Prinsenbeek - het besluit genomen em een nieuwe ambtspenning te 
laten vervaardigen. Tot dan toe droeg de burgemeester steeds de al van 

1853 daterende ambtspenning van de gemeente Princenhage. Officieel 

was dit natuurlijk niet juist. Niet bekend is waarom de penning niet eerder 

vervangen werd. Misschien heeft dit ook een sentimentele achtergrond 

gehad: met heel veel moeite afscheid kunnen nemen van iets wat je 

dierbaar is. En over dit laatste kunnen we de laatste tijd meepraten. 

DOCUMENT ! 

Van Jos Roovers uit de Kapelstraat, ontvingen we voor onze 

verzameling, dit document van zn vader Het is een te vouwen 

legitimatie, am steeds bij zich te dragen. 

  

RIJKSDIPLOMA ALS HOEFSMID 
TOEGEKEND AAN 

Seed (gern Oronsanteege || 
UM he | 

UTRECHT, ee 
£ DE SECRETARIS: Ë 

  

DE EXAMENCOMMISSIE: 

DE VOORZITTER:     
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HET WAPEN van PRINSENBEEK, PRINCENHAGE en 
HEERLIJKHEID HAGE. 

De gemeenten Prinsenbeek en Princenhage: 1795-1997. 

Op 31 december 1996 was het de laatste dag, dat onze gemeente 

Prinsenbeek nog zelfstandig was en dat ze haar gemeentewapen nog 

mocht gebruiken. De volgende dag was het nieuwjaar 1997 en waren we 

Breda. Onze zelfstandigheid en ook ons wapen waren we kwijt. En dat na 

meer dan zes eeuwen. 
Een gemeentewapen is een duidelijk en dikwijs al een oud 

herkenningsteken van een gemeenschap en er zit veel meer aan vast, 

dan velen zouden denken. 
Om te beginnen mag je een wapen zo maar niet zelf ontwerpen of 
gebruiken, zoals dat met een lago of monogram, maar moet het worden 

goedgekeurd en ingeschreven door de Hoge Raad van Adel en moet het 

zijn ontworpen en in kleuren ingevuld, die voldoen aan strenge 

heraldische regels en voorschriften. 

Zo is de omschrijving van ons (oude) gemeentewapen als volgt: 

“Het schild is doorsneden en gedekt ret een gouden kroon van drie 

bladeren en twee paarlen. 

Het bovenste deel is in sinopel met een golvende dwarsbalk van zilver. 

Het onderste deel is in zilver met drie lindebomen, staande op een terras, 

alles in sinopel”. 

De kleuren zijn in heraldische begrippen. Sinopel is groen en zilver is wit. 

Je kunt deze namen nog terugvinden in twee hofjes op de Beek: 

Zilverhof en Sinopelhof. Het bovenste deel van het gemeentewapen 
verbeeldt een beek, waar onze woonplaats haar naam aan te danken 

heeft. Het onderste deel was precies hetzelfde als van de gemeente 
Princenhage, waarvan wij tot 1942 een deel van uitmaakten. 
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Het wapen van Prinsenbeek werd op Advies van de Hoge Raad van Adel 

bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1951 aan de gemeente (Prinsen) beek 

toegekend. Daarvóór gebruikte de gemeente nog het oude 

gemeentewapen van Princenhage. Zo komen we weer een stapje dichter 

bij het ontstaan van ons gemeentewapen. 

In 1815 was door de Hoge Raad van Adel aan de nieuwe gemeente 

Princenhage (1814-1942) het wapen met de drie lindebomen toegekend. 

Dat was ook toen geen nieuw gemeentewapen, maar al heel wat langer 

in gebruik. Onder de Franse tijd (1795-1813) heette onze gemeente 

officieel "Municipalité de Hage" en had ze ook hetzelfde wapen met de 

drie lindebomen. De oorsprong ligt nog verder terug en wel in de tijd van 

de Heerlijkheid. 

De Heerlijkheid Hage: 1328-1794. 

Precies 467 jaar heette het grondgebied van het tegenwoordige westelijk 

Breda “De Heerlijkheid Hage" De grens met de stad Breda was de rivier 

de Mark (Gedempte Haven-Markendaalseweg) en ten zuiden daarvan 

met de Heerlijkheid Ginneken, vanaf de huidige brug in de Baronielaan, 

dwars door het Mastbos, 

Het centrum van die Heerlijkheid heette ook Hage, Daar stond ook de 
parochiekerk. Voor de kerk was een groot plein waarop drie lindebomen 

stonden. Hieronder vergaderde bij mooi weer het bestuur van de 

Heerlijkheid. Dat was de Schepenbank. 

Zo is het ontstaan van de "bomen" hopelijk duidelijk verklaard. 

Nog enkele interessante gegevens over de "bomen" in ons wapen. 

De oudst bekende afbeelding van de drie lindebomen in ons 

gemeentewapen dateert van 6 juni 1633, dus 365 jaar geleden en berust 

in het Rijksarchief te 's Gravenhage. 
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Maar het werd al veel eerder gebruikt, hoewel daar geen echte 

afbeeldingen meer van zijn. Het ging namelijk in het begin zo: 

Na de oprichting van de Heerlijkheid Hage installeerde drossaard Claas 

van Nispen in 1328 ook in de Hage de schepenbank. Eeuwenlang 

werden door dit bestuurs- en rechtscollege akten uitgevaardigd, die dan 

van de zegels van twee in de akte met naam genoemde schepenen 

werden gewaarmerkt. Het was zoveel als een handmerk (handtekening) 

waarmede de echtheid van de akte werd gegarandeerd of bezegeld. Dat 

waren dus persoonlijke zegels en interessant is, dat een van de eerste 

schepenen, Jan Willems Eelens al in 1405 een dergelijke akte zegelde 

met zijn zegel. Daarop stonden rechtsboven en middenonder twee 

vijfpuntige sterren en in de linkerbovenhoek "drie lindebomen”.Dit laatste 

ter onderschei- ding van het zegel van zijn vader, waar op dezelfde plaats 

een huismerk in de vorm van 'n kruis staat. 

Waarschijnlijk hebben ze in Hage het eigen Heerlijkheidswapen gaan 

gebruiken in 1557, hetzelfde jaar dat ze voor het eerst een eigen 

secretaris voor de Heerlijkheid benoemden. 

Interessant zijn ook de vele plaatsen binnen de Heerlijkheid Hage en later 

de gemeenten Princenhage en Prinsenbeek, waar de ‘drie lindebomen" 

van het wapen zijn aangeplant. 

= Om te beginnen op de Haagse Markt. Al op de oudste tekeningen 

(1640, 1648) staan ze afgebeeld en ook nu nag staan tegenover het 

Roode Hert rond de mooie pomp drie grote lindebomen. 

- In 1829 werden halverwege de weg PrincenhageBeek, ongeveer bij de 

daar toen gebouwde herberg De Stoomboot door Openbare Werken 

drie lindebomen geplant. Dit als symbool van eenheid voor de gehele 

gemeente, Bij verbreding van de Heilaarstraat zo'n twintig jaar geleden 

werd de laatste gerooid, 
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-In 1989 werd op advies van landschapsarchitect Van Vliet op de 

Nieuwe Beekse Markt een vierkant blok met aan alle zijden drie 

lindebomen aangeplant. Van welke kant je ook komt, altijd is het 

beeld van het Beekse gemeentewapen in zicht. Als ik juist ben geïn- 

formeerd komt daar nu middenin het boerneitje van de BAK te staan. 

Nog enkele gegevens over de Linde of Tilia. 

Bij de Germanen was het een heilige boom, gewijd aan de godin Freya, 

waar de naam vrijdag van afgeleid is, Volgens onze verre voor- ouders 

had de linde dan ook typisch vrouwelijke karaktertrekken als 

huiselijkheid, gezelligheid, bescherming van huis en hof, enz. De linde 

kan ook zeer oud worden. Soms wel meer dan duizend jaar, zoals te 

Retie, Sambeek en Oisterwijk. 

Op de Beekse Markt staat trouwens vlak voor café Marktzicht, nog een 

bijzonder mooie en grote lindeboom. Deze is daar geplant bij de 

oprichting van de Handboogschutterij Sint Sebastiaan. Dat was in 1847, 

en dat betekent dat hij dit jaar weer verjaart en precies 150 jaar wordt. 

maar daar zullen de schutters wel meer aandacht aan besteden. 

Alvast proficiat! 

Hernan Dirven. 

JAN EELENS 

ni 

% 

  

    

  

   



ONZE VERZAMELING 

Sinds onze oprichting is al veel verzameld. 

Om wat te noemen hadden wij eind januari ruim 300 voorwerpen; enkele 

voorbeelden: (opm. de juiste namen en schrijfwijze moet nog worden 
vastgesteld) bedstee deurtjes, vlagzeisie, cultivator, worstmachientje, 
aardappelhout, paardebit, kelderwin, zaaghaal, grééf of mest- stik, 

ballast, veldfles, slijpplank, avegaar, petroleumstel, bierkruikje, 

handploeg, tuindersweegschaal,bietenstekeraambeeld, schoenrnakers- 
leest, in te metselen muurplaat, plateaus, vaantjes, schilderijtjes, 

typemachines, telefoons, laksternpels, SBkrisstalstijfsel, fototoestel, 
schaatsen(bootjes), koeken andere levensmiddelenblikken, porselein, 

kafzeef, rugspuitje, kruisbeeld, speldjes, linnen knopen, koper/ 

messingschrijfset met inktpot, collages ingelijst, keuls potje, oud type 
fiets, schietlood, haktol, cerosinesoldeerbout, linnen wandkaart. 

- meer dan 50 boekwerken waaronder: 

tuinbouwgids, rassenlijst, fotoboek Haagse Beemden, toneelboekjes, 

monumentenboeken, alle carnavalskranten, geschiedenisboeken, 

ingebonden jaargangen van Engelbewaarder, Roomse Jeugd, Okki ea, 

kerkboeken, bijbels, atlas, oude tuinbouwboekjes mede geschreven 

door H.Lotstra en C. Rozen, liederenboekjes, 

= meer dan 50 documenten, foto's, afbeeldingen, kaarten, bv: 

oude diploma's, mil.veldzakbaekjes, intronisatieafbeelding, statuten, 

kasboekje, programmaboekje, topografische kaart, fotosetje, 

pentekeningen, distributiestamkaart, ausweis, bonkaarten, 

kranteknipsels, kaart met huis-nrs. en straatnamen, kalenders, 

programma's, H.Communieafbeelding, klassefoto's van openbare 

school, bewaarschool, H.Hartschaol, foto's van zuivelfabriek, 

melkcursus, kindsheidprocessie, families, personen en 

werkzaamheden. 
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SCHENKERS ! 

Wie waren de schenkers van de voorwerpen, boe ken, documenten enz? 

Natuurlijk waren dat de bestuursleden en hun families; ook de andere 
schenkers zullen we met hun familienaam vermelden. 

Fam. Timmers, Verkooijen, v. Hooijdonk, Nagelkerke, v. Melis, Monné, 

v Tilburg, Roovers, Rops, d. Graaf, Rasenberg, Boomaars, Rozen, de 

Vet, Naalden, Aarts, Wijnen, v.d. Made, Roelen, v. Dongen, Meeuwissen, 
Schalk, Vissers, v.d. Wijngaard, Marijnissen, v. Dijk, Franken, Peemen, 

d Visser, v Beek, Goos, enz. 

verder de gemeente, Heemkundekring Ulvenhout en Teteringen, de 
Bibliotheek, 

Alle schenkers bedankt. 

Ook voor de toezeggingen in de toekomst alvast bedankt. 

WAT IS DIT 2 
Voor onze verzameling 

ontvingen we afgebeeld 

metalen voorwerp. 

WIE KENT DIT ? 
WAARVOOR WERD 
DIT GEBRUIKT ? 

Schrijf je 
gegevens op 

en geef deze 

door tav de 

redactie vanons periodiek 

"DEKLEPEL *. 

let op de binnen 

maten & ên 8 cm. 
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  deze omslag werd geschonken as Rabobank Prinsenbeek


