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TER INLEIDING

De Redactie.
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De vakanties zijn voorbij, het werk door de meesten weer opgepakt en de 
scholen weer begonnen.
Volgende maand wordt de klok weer een uur teruggezet, is het al vroeg 
donker, valt het blad van de boom en is de zomer, met haar warme 
augustusmaand, weer voorbij.
Toch heeft ook de komende tijd haar charme en zijn er weer volop herfst- 
en winteraktiviteiten.
Ook H.K.K. "OP DE BEEK" blijft hierin niet achter, heeft de draad weer 
opgenomen en een van onze eerste herfst aktiviteiten is de uitgave van De 
Klepel, alweer de derde uitgave in 1997. We bestaan inmiddels één jaar, 
hebben goed van ons laten horen, hebben reeds meer dan 200 leden en 
wat belangrijker is: we hebben voor de toekomst volop plannen.
Het weekend "Eikebos Anders“ waarin wij als heemkundekring samen met 
comité Eikebos een schilderijententoonstelling en een verhalenavond 
hebben georganiseerd was succesvol en van een goed niveau en de 
uitgave van een Prinsenbeeks toetenboek een gouden greep.
Maar er ligt nog veel meer werk op ons te wachten en wij willen en zullen u 
als leden hierbij zoveel mogelijk betrekken. Heeft u vragen ? Leuke ideen ? 
Oude spullen die u kwijt wilt ? Oude foto's of documenten ? Opmerkingen 
en/of kritiek ? Laat het ons weten, want we moeten de zaken SAMEN 
aanpakken om straks tot iets heel moois te komen.
Graag wensen wij u veel leesgenoegen.



DE GESCHIEDENIS VAN DE BEEK IN VOGELVLUCHT

door Herman Dirven

1.

2. 1328-1794 Beek in de Heerlijkheid Hage

3. 1795-1941 Beek in de Gemeente Princenhage

4. 1942 - 1996 De Zelfstandige Gemeente (Prinsen)Beek

1997 - Heden Prinsenbeek een deelgemeente binnen BREDA5.
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Omdat pas in 1951 de naam Beek officieel werd gewijzigd in het nu zo 
bekende Prinsenbeek, gebruiken we vóór 1951 de naam Beek

De geschiedenis van ons mooie dorp Beek is tot 1 januari 1997 toen het 
een deelgemeente van Breda is geworden, te verdelen in vijf grote 
tijdvakken:

Opmerking:
In vier of meer opeenvolgende nummers van ”DE KLEPEL" zullen 
we in volgorde een van deze vijf periodes in het kort bespreken. Voor meer 
uitvoerige gegevens zie boekjes HAGE.

Beek tijdens de vele eeuwen vóór de veertiende eeuw.
De vele eeuwen vóór 1328 zijn globaal te verdelen als de 
Prehistorie, Romeinse en Frankische Tijd en Middeleeuwen.



DEEL EEN

1.1. De eeuwen voor het begin van onze jaartelling.
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De kortstbijzijnde oudste werkelijke bewoning van mensen in onze streek 
ligt ongeveer 25 km. ten zuiden van Prinsenbeek. Op de Meirberg tussen 
Meer en Zundert hebben opgravingen aangetoond dat daar zo’n 10.000 
jaar geleden al een jagerskamp was ingericht. Waarschijnlijk strekte hun 
jachtgebied zich uit tot het gehele stroomgebied van de rivier de Mark en 
hebben zij deze streek sindsdien voor het eerst regelmatig bezocht. Omdat 
zij in de archeologische literatuur worden aangeduid als mensen van de 
Tjongercultuur, heeft de gemeente Hoogstraten, waarbinnen de Meirberg 
ligt, de langsliggende weg de Tjongerweg genoemd.

Konkreet is er uit deze lange periode nog maar weinig in onze 
Prinsenbeekse bodem teruggevonden, wat definitief kan meetellen als 
bewijs, dat er al mensen leefden. Het enige dat tot nu toe bekend is, zijn 
wat scherven van een klein potje uit de zo genoemde Ijzertijd, waarmee de 
periode van ongeveer duizend tot drieduizend jaar voor het begin van onze 
jaartelling wordt aangeduid.
Deze scherfjes werden teruggevonden tijdens een opgraving op het 
middelste eilandje van de Cingeltjes in Burgst.
De laatste jaren zijn echter her en der op het grondgebied in Breda-West bij 
bouwwerkzaamheden en aanleg van wegen nog veel meer "resten uit de 
Ijzertijd” teruggevonden. Zo bv. bij de bouw van het NAC-stadion. Heel 
vaag en nog onduidelijk beginnen zich de contouren af te tekenen van een 
wat grotere en permanente bewoning vanaf ongeveer 1000 voor Chr. in 
onze streek. Het is nog te weinig en alleszins nog te prematuur om ai echte 
conclusies te trekken, maar we houden U uiteraard op de hoogte.

BEEK in de VELE EEUWEN vóór de veertiende eeuw of Beek in de 
Prehistorie, de Romeinse en Frankische tijd en de Middeleeuwen.

Ook is de laatste jaren veel belangstelling ontstaan voor de zogenaamde 
Keltische volkeren, die in de Lage Landen zo van ongeveer 500 v. Chr. zich 
hebben gevestigd. Na het begin van onze jaartelling zijn ze langzamerhand 
opgegaan in de Germaanse stammen. Enkel in Bretagne, Wales en Ierland 
zijn er nog echte "resten” van over.



1.2. Uit de Romeinse tijd, ongeveer 50 vChr tot 470 na Chr.
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Tijdens de graafwerkzaamheden voor de bouw van een nieuw huis op de 
hoek van de Gageldonkse weg en de Steenakkerstraat werden 
bouwsporen van een woning uit ongeveer de derde eeuw van onze 
jaartelling teruggevonden. Dat is belangrijk, want het betekent dat er in de 
Romeinse tijd in ons Prinsenbeek in ieder geval sprake was van 
permanente bewoning.

Maar het wordt wel steeds duidelijker dat vooral die Keltische stammen 
van pakwek 2500 tot 2000 jaar geleden binnen ‘t gebied van de huidige 
Benelux een belangrijke rol hebben gespeeld en permanent op vele 
plaatsen aanwezig zijn geweest.
Op het grondgebied van Beek is tot nog toe van hun mogelijke 
aanwezigheid in de vijf eeuwen voor het begin van onze jaartelling nog 
geen enkel duidelijk spoor teruggevonden.

Het belangrijkste tot nog toe teruggevonden restant uit de Romeinse Tijd in 
West Brabant is de grote altaarsteen te Zundert. In 1812, bij de aanleg van

Opname van de opgravingen op de Cingeltjes te Burgst van 29 juni tot 11 
juli 1970, waarbij de oudste sporen van menselijke aanwezigheid in onze 
gemeente (ong. 700 v. Chr) werden teruggevonden.
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de weg Antwerpen -Breda, stuitte men bijna voor de inrit van het huidige 
restaurant Napoleon op een groot brok rechthoekig gehouwen 
natuursteen, met daarop in grote letters de naam SANDRAUDIGA. 
Wie ze precies was is onbekend, maar waarschijnlijk was het een 
Germaanse Godin, die door de Toxandriërs werd vereerd.
Voor Prinsenbeek en directe omgeving ligt mogelijk het oudst bewoonde 
gebied op Steenakker, maar dan wat ruimer genomen, zoals we het nu 
kennen. Juist hier zijn voor de nabije toekomst vele grondverplaatsingen 
gepland in verband met de aanleg van de HSL. Er kunnen daar nog 
interessante vondsten opduiken!

1.3. Uit de Frankische Tijd en Vroege Middeleeuwen 450 -1325
In de eerste duizend jaar van onze jaartelling, van de eerste tot de elfde 
eeuw, kan er mogelijk op sommige plaatsen van het huidige Prinsenbeek al 
permanente bewoning zijn geweest. Vanaf ongeveer het jaar duizend, of in 
de daaropvolgende eeuwen kan met zekerheid worden gezegd dat er 
permanente bewoning was op Burgst en Gageldonk. Van de huidige kern 
Princenhage is bekend dat daar in 1402 een kerk werd gebouwd, omdat 
de vorige was afgebrand. Op Beek werd mogelijk vanaf de 11 e eeuw op 
de beste gronden langs de beken al "geboerd” en kwamen de beemden 
langs de rivier de Mark ook al meer en meer in gebruik.

Zicht op de stad en vesting Breda vanuit Beek. Grisaille door N. Wicart uit 
tweede helft achttiende eeuw.
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Oude boerenwoning op de Beek. Tekening door Herman Kloot rond 1900 
ter plaatse gemaakt.

1.4. Impressie van hoe Beek er in deze tijd uitzag of beter nog "kan 
hebben uitgezien”

Het landschap van het gebied van het huidige Prinsenbeek werd in het 
noorden volledig bepaald door de rivier de Mark. Deze stroomde in brede 
grote bochten door een vlak landschap. Ze stond in open verbinding met 
de zee, dus de werking van eb en vloed was tot ver in het binnenland 
merkbaar. Van ongeveer de tiende-twaalfde eeuw kennen we min of meer 
de juiste bedding van de rivier. Dat was globaal van Breda tot de Halse 
Sluis de ligging van de oude rivier de Mark, dus voordat de huidige 
kanalisatie heeft plaatsgevonden. Interessant is in dit verband dat de oude 
gemeentegrenzen in het noorden tot voor kort nog die oude bedding 
volgden. Bij de annexaties in 1976 en nu in 1997 zijn ook die verdwenen en 
werd de huidige Markbedding de gemeentegrens.
Vanuit ‘t directe achterland stroomden vele beekjes of "lopen” zoals ze op 
de Beek ook wel werden genoemd in noordoostelijke richting naar de 
Mark. Twee daarvan, de nu zo geheten Liesbosloop en de Krekelloop 
omarmden als het ware een wat hoge zandrug en vloeiden net voorbij 
Kesteren samen in de Vloeigracht, zoals die sinds de zeventiende eeuw 
wordt genoemd.
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Op dat hoge gebied tussen die twee beken is mogelijk al in de derde eeuw 
permanente bebouwing geweest. Het was een ideaal woongebied op de 
hoge gronden tussen de beken, kortweg ”Op de Beek”. Een ander ideaal 
en dus oud woongebied was de gehele strook langs de grens van de 
laaggelegen beemden aan de Mark en het hogere land daarachter. 
Kortweg het Lage en het Hoge genoemd. Nu zijn dat van west naar oost: 
Verloren Hoek, Groot Overveld, Briel, Klein Overveld, Hoge Put, Burgst, 
Werft, Emer, Gageldonk en Steenakker-Overbroek.

Maar we lopen nu al te ver vooruit. Voor alle duidelijkheid, er waren vóór 
het jaar 1000 nog geen echte wegen, geen bewoningscentra en ook nog 
geen grote landbouwgebieden. Het gehele landschap was nog maagdelijk 
gebied. In het Lage begroeid met gras en riet en op het Hoge met bos, 
struikgewas en heide.
Het land werd enkel betreden door jagers en vissers. Mogelijk vanaf de 
derde eeuw ontstonden op enkele plaatsen in onze omgeving Steenakker, 
Burgst, Gageldonk en enkele eeuwen later Op de Beek de eerste 
permanente woningen.

■Fi'

Impressie hoe landelijk vroeger de Beek er kan hebben uitgezien. Dit was 
de "Kuil" bij Oomen op Westrik.



Archeologische vondsten uit de vroege tijden te Prinsenbeek.

EINDE DEEL EEN
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Oud Beeks boerderijtje - inmiddels afgebroken. Dit was van de familie 
Couweleers en stond aan de Postbaan.

In 1976 zijn tijdens de opgravingen naar de Middeleeuwse Motte of het 
Blokhuis op het eiland binnen de Cingeltjes op Burgst scherfjes gevonden 
van een beker of kommetje uit de Ijzertijd. Tot nog toe zijn het de oudst 
gevonden menselijke attributen in Prinsenbeek. Ook werd er op de hoek 
van de Steenakkerstraat en de Gageldonkseweg de resten van een woning 
uit de 2e eeuw (nog in de Romeinse tijd) teruggevonden en in kaart 
gebracht. Bij de opgravingen in 1973 zijn achter het Hooghuis de 
funderingen van het Gageldonks Kasteel opgegraven en nauwkeurig in 
kaart gebracht en gefotografeerd.



TIJDSBALK 3E KWARTAAL 1996

OPROEP
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In nummer 2 van de jaargang 1 van onze Klepel hebben we bij de artikelen 
over het Nieuwveer en de veerponten op pag 13. gevraagd of U nog eens 
wilde zoeken of U nog "wat” over het Nieuwveer en/ of de rivier de Mark 
hebt liggen. We hebben daarop verschillende reacties ontvangen en 
hebben nog heel wat foto’s en tekeningen mogen inzien. Om nu toch zo 
volledig mogelijk in één keer zo uitgebreid mogelijk over al dit materiaal te 
beschikken en een verantwoorde keus voor publikatie te maken, lijkt het 
ons beter de publikatie daarvan tot het volgende nummer van de Klepel 
(nr. 4 of 5) uit te stellen.

JULI 
7

Rob Brand 25 jaar arts
Maria ten Hemelopneming

23-25 Jubileumweekend 50-jarig bestaan Beek Vooruit 
Kalveropfokwedstrijd WPS Strijpenseweg 
Officiële opening nieuwbouw Prikkebeek

24
30

Benoeming Pastorale werker Dhr. E. Boleij 
inwoners-aktie HSL
10-jarig bestaan sjoelclub KBO
25 jaar Protestant Christelijke Gemeente 
Nationale Ziekendag Zonnebloem
25 jaar jong HOP
sportpenning Prinsenbeek voor Ronald Vincenten
15 jaar MC Road-runners
Bloeddonoravond Ned. Rode Kruis
Estafettedienst Parochiedienst met Amor Musae

AUGUSTUS 
8 
15

SEPTEMBER 
1 
2 
4 
6 
8 
14 
15 
18 
24 
29

25-jarig Priesterjubileum Pastor Schakenraad
16-19 avond vierdaagse o.l.v. de KPJ
22-29 17e Piet Geerts Jeugdtoernooi Tennisvereniging Prinsenbeek
31 15-jarig bestaan 27 MC Vereniging



dialectwoorden

De eerste DIALECTWOORDEN rubriek voor DE KLEPEL.
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Hoewel ik met genoegen een bijdrage wil leveren aan het periodieke 
tijdschrift, "DE KLEPEL", van onze Heemkunde Kring inzake ons plaatselijk 
dialect, ben ik me wel bewust dat zoiets geen gemakkelijke opgaaf is.
Ik ga gewoon het alfabet af en hoop dat men de woorden en uitdrukkingen 
leuk zal vinden. Ik verwacht van Uw kant natuurlijk ook op- en 
aanmerkingen. Wel graag opbouwende kritiek.
Ik schrijf en zeg alle woorden zoals ik ze in mijn jeugd hoorde en zelf sprak, 
dus er kunnen afwijkende uitspraken bij zijn want niet alleen van plaats tot 
plaats waren er verschillen in onze spreektaal van toen, maar ook van de 
ene kant van het dorp naar de andere kant konden er andere uitspraken 
gelden.
Het eerste woord wat me te binnen schiet is "ASSIEPAN" 
waarmee wij Zwarte Piet bedoelden. Niemand sprak hier over Zwarte Piet 
maar heel de jeugd van de BEEK kende "ASSIEPAN" als de knecht van 
"SIENTEREKLAOS". Alle kinderen werden er weken voor 5 december al 
mee bang gemaakt, want daar waren ze vroeger goed in.
Een "ASSIESCHUIF" een woord dat met het voorgaande niets van doen 
heeft. De "ASSIESCHUIF" zat onder het kachelrooster meestal in de voet 
van alle kachelsoorten en diende om de resten van wat men stookte op te 
vangen. De vormen en groottes verschilden, omdat er een heleboel 
verschillende kachels waren. PLATTEBUIS kachels, POTkacheltjes, 
meestal stond daar een prachtig smeedijzeren sierhekje omheen. De 
kachel die bij de meesten in de keuken werd gebruikt noemde men "DE 
KWIEZJER" of "DE KIESJERE" afkomstig van het Franse woord 
"QUISINIERE" hetgeen betekent keukenkachel. In de huiskamer stond dan 
nog bij de meeste mensen "N'NÈRD" of "N'N HÈRD". De "ASSIE" van 
deze kachels werd iedere dag uit de "ASSIESCHUIF" gegooid en alleen in 
de winter had, "De ASSIE" nog een functie n.l. om te strooien als het glad 
was.
Een ander woord dat in vier letters toch een betekenis aanduidde die 
iedereen in die tijd begreep was het woord "AMAI". De toon waarop men 
het uitsprak en de uitdrukking op het gezicht, van degene die het 
gebruikte, bepaalde of men er hevige pijn mee bedoelde, of dat men zijn 
betrokkenheid toonde wanneer er iets ergs was gebeurd. "AMAI TOCH"



Piet de Nijs.
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das toch nie waor zeker: mar, mar, dat is toch niet waar zeker. Het had ook 
de betekenis van "OCH JÉ TOCH". Ooit gebruikte ik dat woord in 'n lied 
over een vrouw die ging bevallen en waar de betekenis ervan alles zei over 
pijn n.l. "ONS MOEDER ZEI TOEN" DRIE KERE AMAI, EN TOEN WAS ER 
WEER 'N KIENDJE BIJ. Duidelijker kan het niet.
"AVECEREN" weer afkomstig van een Frans woord n.l. "AVANCER".
"AVECEER D'N BIETJE" was een welbekende uitdrukking en betekende 
"SCHIET EEN BEETJE OP". "ZOU D'IS NIE 'N BIETJE AVECERE?" 
Zou je eens niet een beetje opschieten? Als er werk werd uitgevoerd wat 
nogal lang duurde zei men: "DA D'AVECEERT OK NIE" Dat schiet ook niet 
op. AVECEREN werd dus gebruikt als men op diende te schieten in 
snelheid, als men snel voortgang diende te maken.
Heel iets anders. Het woord "AKKEDEREN" op kunnen schieten met of 
overweg kunnen met. Dus wel opschieten maar dan in menselijke 
verhoudingen, in de betekenis "omgaan met mensen". "DIE TWEE KUNNE 
NIE AKKEDEREN" : die twee kunnen niet met elkaar overweg, die twee 
liggen elkaar niet. "DA D'AKKEDEER NIE": dat gaat niet samen.
Mocht U van de letter "A" nog meer woorden kennen die vroeger 
dagelijkse omgangstaal waren in het dorp waarin wij opgroeiden, laat dat 
dan even weten, want Gij weet het: allen "SAMEN" iets doen geeft 
voldoening.

P.S.
Vroeger waren er voornamen die niet leken op de naam die werd bedoeld 
b.v.: Frans noemde ze, "SUS". Niet iedereen deed dat, maar bij vele namen 
kwam het toch voor. Piet was "PEER of PJEER".
Wie van U kent er nog meer ? Zou U ze dan aan mij door willen geven? 
ALVAST BEDANKT.



(vorige opgave)WAT IS DIT ?

WAT IS DIT ? (nieuwe opgave)
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Het afgebeelde porseleinen voorwerp is ongeveer 9,5 cm lang en heeft 
twee ronde openingen van 15 en 18 mm die met elkaar een open 
verbinding maken.

Wat is dit voorwerp, waarvoor werd dit gebruikt ? 
Uw reactie graag naar de redactie van "De Klepel".

In onze tweede editie vroegen we Wat is dit ? en Waarvoor werd deze tang 
gebruikt ? De afbeelding was van een tang met gesloten ronde bek, met 
een inham aan de binnenzijden van de bek.
Er zijn een paar mondelinge reacties op gekomen. Het is een tang die 
gebruikt wordt om varkens in de neus te ringen. In de inhammen van de 
geopende tang werd een open ring gelegd. Deze ring werd om de rand van 
de neus van een varken/zeug dicht geknepen. Vroeger liepen de varkens 
en zeugen veel buiten in een wei. Om nu te voorkomen dat de gehele wei 
en de afrastering omgewoeld werd, werden deze scharreldieren geringd 
met een varkensringtang.



ONZE VERZAMELING

SCHENKERS!

14

Hadden we bij het verschijnen van ons vorig nummer een 500 tal 
voorwerpen nu zijn het het er al 600 buiten de boeken, documenten en 
foto's. We noemen er weer een aantal op, over enkele bestaat nog twijfel 
over de juiste schrijfwijze.
Kinderledikantje, petroleumkacheltje, vuurpoken en vuurtangen, test 
(stoofpot), koe-hoefkniptang, wildklem, pee-mes, zaaimachientje, strijk
ijzers, kolomboor, Omafiets, waswringers, belasting-fietsplaatje, theems, 
damesklompen(Sterkens),koektrommel, petroleumlantaarn (rood glas), 
bruidjesjurk cpl., 1/4 mud, stoof cpL, kafmolen, graanmolentje, Vaandel 
Overbroek, UV hoogtezon (W.G.Kr.), melkstoeltje, gewichten, Jubileum 
schilderij, aspergemes, klompenmes, snijdoos, krankijzer, fiets-hand- 
moffen, naambord, boorkolom, solexpet, reclameborden, deuren, kratten, 
tableau, korenmolen metaal, brandblusser, babyweegschaal, rundscheer- 
kniptang, suikerbietenrooier, spons/zeemhouder op stok, slagershakmes, 
boter/kaasmes, houweel, kapdissel, holmes, houten katrol groot.
Verder: archief St. Carnaval, perculator, electr. koffiezetter, boekje Haagse 
Beemden in Breda, boekje Hoge Vught in Breda, boekje binnenstad in 
Breda, boekje Princenhage in Breda, boekje Princenhage april 1991, 
5 boekjes Hage, 3 doosjes a 300 tabletten multizoet, overhanddoek voor 
op handdoekenrek „Holland’.

Graag vermelden wij onze nieuwe schenkers van de laatste periode. In 
willekeurige volgorde zijn dat:
C.Lauwen, Chr. Boeren, Bas Romme, Janus Dirven, Mart de Hoon, 
Fam. Mathee, Fam. de Voogd, Adr.Bastiaansen, A.Joosen, Jan Timmers, 
Jos Timmers, Fr. Buiks, A.KIeemans, J.Franken, Fam. J. Verkooyen, 
J. Watzeels, H. Dirven.
Alle schenkers bedankt,
ook voor de toezeggingen in de toekomst alvast bedankt.
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Zo stond het vijftig jaren.

Zo moet het de komende vijftig jaren blijven staan.
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DE WONDERBARE REDDING 
VAN EEN KIND OP OVERVELD

Precies vijf en een halve eeuw geleden heeft er op Overveld een bijzondere 
gebeurtenis plaatsgehad, die ook nu nog echt de moeite waard is, om ze in 
onze Klepel te vertellen.

U weet misschien al wel dat 
juist in die tijd, we spreken 
dan over de vijftiende eeuw, 
het zogenaamd Mirakel van 
het Sacrament van 
Niervaart in onze streek en 
ver daarbuiten grote 
bekendheid genoot. 
Niervaart was een dorp in 
de buurt van het huidige 
Klundert en daar was door 
een turfsteker in het veld 
een Heilige Hostie 
gevonden. Deze werd door 
de pastoor ter plaatse 
opgehaald en naar de kerk 
gebracht. Naar die wonder
bare H.Hostie kwamen in 
de daaropvolgende jaren 
grote scharen pelgrims en 
talrijk zijn de gebeds
verhoringen en wonderbare 
genezingen uit die tijd. 
Omdat er door de vele 
dijkdoorbraken en 
overstromingen grote kans 
bestond dat geheel 
Niervaart zou worden 
weggespoeld, besloot men 

de H. Hostie over te brengen naar de nieuwe Grote of Onze Lieve Vrouwe 
Kerk van Breda.

Een Brabantse put met putboom en putmik, 
zoals ze tot voor de aanleg van de waterleiding 
op elke boerden] nog voorkwamen.
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Dat geschiedde op 13 maart 1449. Jaarlijks werd voortaan op de Zondag 
vóór 24 juni de zogenaamde Ommegang te Breda gehouden.
Van heinde en ver kwamen de pelgrims naar de stad en die uit het 
noordwesten kwamen via de Beek. Ook veel inwoners uit ons dorpje van 
toen trokken elk jaar mee naar de Grote Ommegang.

De tekst over de wonderbare redding op Overveld betreft het jaar 1449, 
hetzelfde jaar dat het H. Sacrament van Niervaart naar Breda werd 
overgebracht en begint aldus:
”ln ‘t jaer 1449 dinxdach voir den heilighen Pinxdach viel Henrincken Jan 
Hollanders kint tot Overvelt...”

Waterput voor de boerderij Prinsenhoef, fam. G. Romme-Oomen, 
Prinsendreef 4 te Prinsenbeek.

Dit Sacrament van Niervaart betekende in die tijd veel voor de mensen uit 
onze streek. Er zijn nog vele teksten uit die tijd, die dat getuigen. Wie daar 
meer van wil weten kan terecht in het archief van Sint Barbara op het 
Gemeente archief, óf leest het boekje van A. Huysmans van het 
H. Sacrament van Niervaart.

1Wlr ïT ■
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De oude put van het kasteel Mastland, nu voor de 
voordeur van Kaasboerderij Schalk, Postbaan 3 te 
Prinsenbeek.

Het waren Hendrikje, een 
kind van anderhalf jaar, 
zijn zusje van vijf en hun 
wat oudere broer Peter, 
die toen omtrent 15 zal 
zijn geweest. Hun 
moeder was naar de 
markt te Breda en hun 
vader was op het land 
aan het werken.

Voor de leesbaarheid en 
goede verstaanbaarheid 
zullen we het verhaal 
maar in hedendaagse 
taal overzetten, waarbij 
we de letterlijke tekst 
zoveel mogelijk zullen 
volgen.

Op dinsdag voor 
Pinksteren van het jaar 
1449 waren de drie 
kinderen van Hendrik Jan 
Hollanders op Overveld 
alleen thuis.

De kleine Hendrik was met zijn zusje op het erf aan het spelen en viel 
ongelukkiger wijze in de waterput, die op het erf lag. Het zusje liep meteen 
naar haar oudere broer, al schreeuwend: "Hendrikje is in de put gevallen en 
verdrinkt!”. Peter schrok hevig, want hij moest op de twee kleintjes passen 
en rende naar de waterput. Nou was hij al met zijn vader en moeder 
meegeweest naar de overbrenging van het Heilig Sacrament van Niervaart 
en had uitvoerig gehoord van de wonderen die het gewrocht had. Daarom 
riep hij het Heilig Sacrament aan en beloofde een offerande te brengen, net 
zo zwaar als het gewicht van het kind.
Bij de put aangekomen keek hij over de putrand, maar hij zag niets dan 
troebel water. Hoe hij in de put kwam, wist hij zelf niet, maar in de kortste
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tijd stond hij op de bodem van de put. Hij voelde met zijn voet het lichaam 
van Hendrikje en lichtte het - zo met zijn voet eronder gestoken - op. Met 
zijn handen kon hij Hendrikje toen grijpen en bracht het ventje boven het 
water. Volkomen stil lag daar ‘t kleine kind in Peters handen.

Het zusje had ondertussen de geburen op Overveld ook al gewaarschuwd 
en die waren meteen gekomen met ladders en touwen. Ze brachten 
Hendrikje en Peter naar boven, maar in Hendrikje Hollanders zat geen 
spiertje van leven meer. De vrouw van de buurman Meeus Jansen nam 
Hendrikje mee naar huis en legde het levenloze kindje zo dicht mogelijk bij 
de brandende haard. De geburen stonden er allemaal bij en hoorden van 
Peter dat hij een gelofte had gedaan aan het Heilig Sacrament van 
Niervaart. Zij stemden direct in met zijn goede bedoelingen en begonnen 
ook te bidden en het Heilig Sacrament aan te roepen. En ziet, na een uur 
bidden begon het kind te geeuwen en werd weer springlevend.

Oude waterput op de boerderij van de familie Verhees, tegenover de hoek 
Grintweg en Kluisstraat. OP DE FOTO de oude mevrouw Verhees ongeveer 
dertig jaar geleden.



Herman Dirven
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Toen vader en moeder Hollanders van alles hoorden, waren ze bijzonder 
blij dat alles voor Hendrikje zo goed afgelopen was. En enkele dagen later 
gingen ging vader en moeder Hollanders met hun kind en de gehele 
buurtschap Overveld naar Breda ter bedevaart.

Voor wie nog een stukje "oude tekst” van dit mooie verhaal wil lezen, 
geven we hierbij nog een gedeelte van het slot van het oorspronkelijk 
verhaal:

”Ende also Peter ten halse toe in ‘t water staende, vuelde hi ‘i kint opten 
gront met sinen eenen voet; ende metten selven voete onderstac hij ‘t 
ende weeghde’t opwaert, alsoe hoghe dat hij ‘t metter hant ghecreech, 
ende bracht tot boven op d'water
Ende daerbynnen quamen gebuere met leeren, ende alsoe bracht hij ‘t kint 
uten put; daer men luttel leven aen sach; ende waer ‘t gedragen tot Meus 
Jans huys, daer’t meer dan een ure bi den viere lach.

Doen riepen de ghebueren aen dat heilighe sacrament; ende dat kynt 
begonste te hewen, ende waert volcomelic levende. Ende die moeder 
quam tot Breda voer dat heilighe sacrament metten kinde, ende dede die 
bedevaert daer’t menich mensche aensach. Ende si dancten den heilighen 
sacramente, dat men niet volloven en mach en can.”



HET BOEMELTJE

...
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Vanaf ‘77 stond er op de Markt van ons Prinsenbeek 
een leuk boemeltje, waar je telkens naar keek, 
als je daar langs kwam dan dacht je telkens weer 
Och annexionist Breda, krijg toch het heen en weer.

Als het toch eens waar mocht zijn, we hopen nog altijd, 
dan krijgen we weer vertrouwen en verdwijnt de spijt, 
dat we niet effen, zo gewoon met z’n allen of ‘n paar man, 
ons boemeltje op z’n plaats terugzetten, als 't effe kan...

Het was een geinig Boemeldoncks speelding, voor de kleinen 
Maar nu is het al een jaar weg en we bellen en schrijven 
naar alle ambtenaren en bestuurders van ons Groot-Breda 
En men zegt ons het staat er heus weer weldra!



Wie kent op de Beek Piet de Nijs niet. Deze markante persoonlijkheid met 
zijn prachtige snor. Als hij praat dan doet hij dat ‘op z’n Biks’ met een lichte 
slis er tussendoor. Als er iemand mooi over vroeger kan praten dan is Piet 
dat wel. Ondanks dat was hij wel verrast door mijn telefoontje. ”Er zijn toch 
genoeg oudere mensen die over vroeger kunnen praten, ik ben meer 
iemand van de achtergrond. Als je mij nu interviewt dan denken ze weer 
dat ik steeds vooraan wil staan,” zegt hij in alle bescheidenheid. Omdat ik 
geen boodschap heb aan bescheidenheid zit ik de volgende dag 
tegenover hem in hun huis in de Parklaan.

PIET DE NIJS: VERSJESMAKER, LIEDJESSCHRIJVER 
EN STRAATZANGER

Piet werd 64 jaar geleden 
geboren in de 
Beeksestraat. De Brede 
Pad was toen de 
aanduiding van waar zijn 
ouderlijk huis ligt. Het is 
het padje schuin 
tegenover de Parklaan, 
tussen de apotheek en het 
pand waar vroeger slagerij 
Van Beek en nu Jan 
Vermunt zit. Sjaak Wiericx 
beoefende het slagersvak 
op die plek toen Piet 
geboren werd. ”De Brede 
Pad was de weg naar het 
Peperboereboske. De 
jeugd had toen niet de 
mogelijkheid zoals nu om 
elkaar te ontmoeten, ze 
lagen daar in het 
Peperboereboske te vrijen. 
Dat was net voorbij ons 
huis. Wij gingen altijd met 
een groep kinderen kijken
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en gooiden dan met steentjes,’ haalt Piet een herinnering op. Zijn jeugd, zo 
vertelt hij steeds weer, was een onbezorgde. ”We hadden geen geld. Maar 
vrijheid!”
Omdat zijn zussen gedurende zowat hun hele leven het beroep van 
naaister uitoefenden kwam er veel volk over de vloer bij familie De Nijs. "In 
die tijd maakte ‘ons Rie’ voor zowat heel de Beek trouwjurken. Ons To en 
ons Rie waren de hele dag aan het naaien. Met onze ouders erbij zaten we 
met elf man in het huis. Reken ook nog eens negen katten erbij en je weet 
hoe druk het was.”
Piet was vroeger misdienaar. Niet omdat hij dat zelf zo leuk vond. "Mijn 
vader en moeder vonden het prachtig.” Terwijl hij dat zegt staat hij op en 
loopt naar de boekenkast. Hij komt terug met een plaatje van de Heilige 
Communie. ”Voor de eerste maal daalde Jezuske neer in het hartje van 
Pietje de Nijs’, staat er op de achterkant geschreven.
Van de oorlog weet Piet niet zo veel, hij was toen nog jong. Hij weet wel dat 
de Duitsers achter hun huis, bij de in aanleg zijnde A16, gingen oefenen in 
het marcheren. ”Wij gingen dan natuurlijk kijken. Net zoals bij de 
gebroeders Snijders op de Markt, daar stonden de paarden gestald. Vlak 
voor de bevrijding werden bij ons thuis allemaal oranje spullen gemaakt. 
Vlaggen, sjerpen, hoeden. Toen we bevrijd waren heeft de Beek zeker drie 
maanden gefeest.
De vader van Piet werke bij de gemeente Breda. Met een gierwagen 
maakte hij de beerputten bij de mensen thuis leeg.
Veel later ging Piet als hobby liedjes, verhalen en versjes schrijven. Zijn 
bekendste liedje is Zoud’in den hemel kunne 
daanse. De tekst daarvan heeft hij aan zijn vader te danken. ”lk merkte op 
een gegeven moment dat hij het leven losliet. Ik vroeg hem of hij in de 
hemel geloofde. Hij vertelde me dat als er een hemel is je er niet zou 
kunnen feesten en dansen. Toen heb ik gelijk dat liedje geschreven.” 
Zijn eerste stappen op het culturele pad zetten Piet al vroeg. "Hier was 
vroeger de ‘Piesakker’. Van zand hadden we een toneeltje gemaakt en 
daarop deden we wat, het sloeg helemaal nergens op maar we hadden 
niks beters te doen. Daarom wil ik mijn jeugd niet romantiseren want er 
was geen sodemieter voor ons. Piet de Nijs is de maker van het 
Prinsenbeeks volkslied. Daarin schrijft hij waarom hij zo van dit dorp houdt. 
‘De plek waar men in den vreemde steeds naar terugverlangt.’ zijn de 
mooie woorden waarin hij zijn gevoelens voor de Beek beschrijft.
Over vroeger raakt Piet maar niet uitgepraat. Hij weet het nog goed dat zijn



Frank Timmers
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Attentie: Wellicht zijn er onder onze lezers leden die iemand weten om 
geïnterviewd te worden. Iemand die vertellen kan over vroeger, iemand die 
exclusief is of een speciaal ambacht uitoefent of zich op andere wijze 
onderscheidt of heeft onderscheiden. Laat het ons gerust weten!!!

vader hem en dertig andere kinderen op zondag meenam om te gaan 
wandelen. Kuieren, heette dat toen. Via de Brede Pad en de Moskesweg 
naar de Heksenwiel en langs Tinus Taks en de Grintweg weer terug. ”Van 
fieberhout maakte mijn vader fluitjes. "Wij gingen ondertussen slootje 
springen en proppen schieten.” Ook de bedevaarten naar de Leur en Dorst 
staan hem bij. "Overal hadden ze toen een heilige voor. ‘Maaikes Dorst’ 
heette de bedevaar naar Dorst, waarom weet ik niet, maar het was tegen 
de puisten en zweren. We waren daar geweest en een week later stond 
onze Wout er helemaal vol van, hij was onherkenbaar. Dus het had niet veel 
geholpen.”
Op zijn zolder heeft de oud-PTT-er een prive-museumpje. Vol met 
herinneringen van zijn leven. Spulletjes die hem, zijn vrouw, hun kinderen 
en kleinkinderen gelukkig hebben gemaakt. Voor een ander zit de 
zolderkamer misschien vol met onbenullige dingen maar voor Piet heeft 
alles zijn waarde. Zo koestert hij het verleden en is hij gelukkig in het 
heden. "Meer dan vierhonderd versjes, verhalen en liedjes over de Beek 
liggen hier op zolder. Allemaal in dialect. Dat is de taal die ik geleerd heb. Ik 
vind het leuk om voor de Heemkundekring een rubriek over dialect te 
verzorgen. De streektaal mag niet verloren gaan, anders weet men over 
honderd jaar niet meer hoe men hier leefde en woonde.” De veelzijdigheid 
van Piet kent geen grenzen. Op zijn eigen briefpapier staat niet voor niets: 
P. de Nijs. Versjesmaker, liedjesschrijver, straatzanger, trombonist bij TTT 
en grootvader.



VERSLAG FIETSTOCHT 1940-1944 ZO. 8 JUNI J.L.
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Op een zonnige zondagmiddag verzamelde zich 25 leden bij de 
vredeskapel aan de Kapelstraat voor een historische fietstocht, 
georganiseerd door Hans Luiken en Pim Monné.

De rit voerde langs markante punten van Prinsenbeek tijdens de Duitse 
bezetting. Op verschillende plaatsen werd stilgestaan en luisterde iedereen 
geboeid naar de verhalen van Hans. Zo werd uitgebreid stilgestaan in de 
Valdijk (Oude Melkfabriek, thans Houtland) waar de Slowaakse piloot Otto 
Smik enige tijd onderdook. Er werd ook gepauzeerd bij het Nieuwveer (hier 
woedde in okt. 1944 een veldslag tussen Polen en Duitsers). Hierna ging 
het via Beek's mooie lanen en dreven (met een dreigend onweer op de 
achtergrond) richting Prinsenhoeve, waar de groep gastvrij ontvangen werd 
door de familie Romme. Hier was in een van de stallen een gemproviseerd 
filmzaaltje gemaakt, waar voor de eerste maal in Prinsenbeek een videofilm 
over Otto Smik vertoond werd. Ook stelde Hans een deel van zijn 
verzameling ten toon.
Na heerlijke versnaperingen (beschuitbollen en aardbeien) ging ieder 
tevreden naar huis en het onweer was hier gelukkig niet doorgebroken. 
Mocht er genoeg belangstelling zijn, dan zijn Hans en Pim bereid volgend 
jaar deze tocht opnieuw te organiseren. Tevens doen wij hierbij nogmaals 
een oproep voor artikelen, foto's (wij kunnen kopiren) en voorwerpen die 
op deze jaren betrekking hebben of heeft U zelf een verzameling laat het 
mij dan weten.



HET VERHAAL VAN DE MELK EN DE KOE.

Een van de verhalen van de verhalen-vertelavond (door Ria de Beer)
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De melkfabriek telde in het begin van de eeuw een 400 leden. Maar de 
bedrijven moesten groter worden, er kwam ruilverkaveling en er kwamen 
coperaties. Momenteel zijn er op de Beek nog een tiental bedrijven met 
melkvee. Als ge indertijd door de Beek fietste zag je in de weilanden de 
bekende melkstoeltjes liggen. In de vroege morgen en 's avonds rond 5 uur 
werden ze intensief gebruikt. De koe werd met de hand "vakkundig" 
gemolken. Er was een goede verstandhouding tussen de melkgever en de 
melknemer. Door een zeef, "teems" genoemd, ging de melk in de 
melkbussen. En elke morgen zag je onze boeren en boerkes met hun 
paard en wagen, verschillende ook met de melkbus voor op de buis van 
de fiets, de melkbussen naar de fabriek brengen. Soms waren de bussen 
maar voor de helft gevuld. Het leek wat meer en zeg nou zelf, veel melk 
was veel aanzien. De melk ging naar de Cop. Zuivelfabriek "St. Gertrudis" 
waar eerst Toon Vonk en later Hein van den Brand de scepter zwaaide. De 
fabriek stond op de plaats waar nou de doe-het-zelf winkel van firma 
Schipperen is gevestigd. Hele rijen stonden voor de fabriek om er hun melk 
te leveren en met lege bussen huiswaarts te keren. De melk werd op 
kwaliteit en vetgehalte beoordeeld, dit om te voorkomen dat er water bij de 
melk werd gedaan. Het aantal liters werd nauwkeurig gemeten, maar werd 
niet opgeslagen in de computer. Het werd genoteerd met een potlooike,

Fietsend door de polder word ik overvallen door weemoed. Ik zie grote, 
hele grote groepen koeien treurig en uitdrukkingsloos staan te grazen. Allen 
zijn gesierd met vierkante, gele oorbellen. Plots valt me in, waarom de 
moderne koe niet meer dartelt en meeloopt, als je haar passeert. De koe 
van vroeger maakte deel uit van een kleine meidengroep, met 3 of 4 
stonden ze behaaglijk onder een heg met het gras tot aan de knien. Ze 
hadden een naam: Bertha 2, Annie 1 of Clara 5. Tegenwoordig mag de koe 
geen naam hebben. Onze koe is een nummer, haar nummerplaatje is in 
haar oren geponsd en dikwijls heel demonstratief op haar billen 
geschilderd. Kleine bedrijven, dus ook kleine boerenbedrijven, hebben 
geen bestaanskansen meer. En er waren vroeger op de Beek nogal wat 
kleine boerkes; er waren er volop, met enkele melkkoeikes.
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dat achter het oor werd opgeborgen. De bussen hadden een nummer en 
elke boer kende zijn bussen dus snel terug. De bussen werden op de 
fabriek ook keurig netjes gespoeld.

Op zaterdag kon de boer, maar vaak ook de boerin, in een bruin papieren 
zakje het melkgeld op het kantoor ophalen. Vaak bleef een gedeelte van 
het melkgeld al op de Beek, omdat de bakker en de kruidenier betaald 
moesten worden.

Van de melk werd gepasteuriseerde melk, kernemelksepap en boter 
gemaakt. En op de Beek hadden ze zulke goeie botter dat die op de 
wereldtentoonstelling in Brussel zelfs werd bekroond. De zogenaamde 
afval van de melk, ook wel "spoeling" of "wei" genoemd werd veel van de 
fabriek gehaald door de burgerij die er thuis varkens op nahielden, die 
hiervan grote liefhebbers waren.

En van lieverlee veranderde alles ....
Eerstens kwamen er melkrijders, die voor de buurt de melk tegen een 
vergoeding meenamen naar de fabriek. De boeren konden thuis weer 
ander werk doen. Dan kwamen de melkmachines. Zowel de boer als de 
koe moesten er aan wennen. Er volgde een turbulente periode, toen 
bekend werd gemaakt dat de melkbussen bij de boeren niet meer werden 
opgehaald. Dus als je reed door de Briel of over Overveld of door de Kluis; 
je zag geen melkbus meer aan de straat staan. Het enige wat overbleef van 
deze eeuwen durende melkgeschiedenis is de genummerde koe zelf. En 
nou kun je wel zeggen dat kan niet anders en het is een teken des tijds, 
maar toch ging er weer iets dorps, iets specifieks plattelands verloren. De 
boeren werden verplicht ketels aan de schaffen. De melk ging vanaf de uier 
rechtstreeks de ketel in, gekoeld op de juiste temperatuur, die dan een 
paar keer per week in tankwagens werd overgetankt. De melk werd 
centraal op een fabriek in de regio geleverd en de Beek verloor zijn 
melkfabriek. Het moet gezegd dat de sortering producten die er worden 
gemaakt veel en veel groter is. We hebben allerlei kleuren en smaken vla en 
joghurt, diverse soorten kaas, chocolademelk en ga zo maar door. En wij 
consumenten maken er dankbaar gebruik van, want hoe je het ook wend 
of keert: melk moet, melk doet je goed! Zo zie je dat de mens de koe veel 
dank verschuldigd is. Scheld haar nooit uit voor chagerijn of erger nog voor 
lompe koei. Zo'n beest heeft het zwaar met zijn nummerplaatje in zijn oren.
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Zij, in de polder op een kale wei met honderd lotgenoten en de boer in zijn 
leren bureaustoel achter de computer en maar kijken hoeveel de koe eet, 
hoeveel hij drinkt en vooral hoeveel melk hij geeft. Ja, de mens, de boer 
gaat mee met de tijd. Maar zo'n 25 jaar geleden raakte de Beek zijn 
melkfabriek kwijt. En da's zonde. We zien geen boeren meer met de melk 
naar het dorp komen. En da's ook zonde. Een stukske Beekse romantiek 
verdween. Da's doodzonde! Een melkbus is antiek geworden. Het is maar 
goed dat het een dood voorwerp is, want als de melkbus zou kunnen 
praten, dan zou deze zeker tot ons zeggen: "Ik ben een melkbus en daar 
moet melk in. Ik ben toch zeker niet gemaakt om dienst te doen als 
paraplubak". En eerlijkheidshalve, beste mensen, zouden we toch de 
melkbus gelijk moeten geven.
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