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O wat een geluk, wat een fantastisch feest 
ons Boemeltje is weer terug van weggeweest. 
Er staat weer een eigen stukje Prinsenbeek 
op die grote oneindige Markt van de Beek.

Het was binnen Groot-Breda toch nog ‘n hele klus 
En daarom dacht de oude vertrouwde garde dus 
Och, als er op de gemeente geen geld voor is 
Dan fiksen we het zelf, en dat was niet mis.

Het was de oud-voorzitter van de BAK Theo Schipper 
in het dorp en de Beekse Karnaval ‘n echte Vipper, 
die met Jan van Tilburg en Theo Gelens en anderen 
de klus klaarden. Prinsenbeek zal nooit veranderen!
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TER INLEIDING

Wout Timmers.
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Het jaar is bijna voorbij. Als we even terugblikken dan kunnen we zeggen ” 
Wat een jaar ”,
Het eerste jaar als gemeente Breda, de verdere ontwikkelingen betreffende 
H.S.L., een voorlopig halt voor plan de Neel, het Boemeltje terug op de 
Markt, het H.Hartbeeld in ere hersteld én het eerste volle kalenderjaar van 
Heemkundekring ”OP DE BEEK”.
Het is slechts een greep uit de vele gebeurtenissen die in een jaar in een 
gemeenschap plaats vinden en zo zal ieder van u ook nog wel een en 
ander beleefd hebben.
Wij van onze kant willen u heel erg danken voor uw lidmaatschap, uw 
belangstelling, uw komst naar vergadering of evenement, uw medewerking 
in vele zaken, uw afgegeven spulletjes enz. enz.
We kunnen en mogen in dankbaarheid terugzien op een fijn 
heemkundejaar.
Graag vraag ik u ook nog speciale aandacht voor de volgende mededeling. 
Zo u weet is ons bestuur een voorlopig bestuur, hetwelk na de 
ledenvergadering van 29 jan. a.s. definitief kan worden. Hoewel ik wel 
initiatiefnemer en oprichter van onze heemkundekring ben, heb ik nimmer 
de funktie van voorzitter geambieerd, maar op verzoek van de andere 
bestuursleden wel voorlopig-voorzitter geworden.
Omdat ik me met nogal veel H.K.K. zaken bezig hou en ook op ander 
gebied nog aktief ben, is het voorzitterschap mij te zwaar gebleken. Deze 
toch niet geringe eindverantwoordelijkheid was een zware druk en daarom 
heb ik in het belang van onze H.K.K. gevraagd of een van mijn 
medebestuursleden dit zou willen overnemen. Men heeft mijn besluit 
gerespecteerd en Ad van Melis bereid gevonden per heden voorzitter te 
zijn van het voorlopige bestuur.
De totale bezetting van dit bestuur blijft dus ongewijzigd en uiteraard ben ik 
altijd aanspreekbaar, inzetbaar en tot uw dienst.
Graag wens ik u en allen die u dierbaar zijn namens het bestuur en de 
redactie van De Klepel sfeervolle kerstdagen, een prettige jaarwisseling en 
alle goeds voor 1998.



DE GESCHIEDENIS VAN DE BEEK IN VOGELVLUCHT

door Herman Dirven

DEEL TWEE

BEEK in de HEERLIJKHEID HAGE 1328-1794

2.1. Bijna vijf eeuwen De Heerlijkheid Hage van 1328 tot 1794.
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De patroonheilige van de bijna achthonderjarige parochie was van het 
begin de Heilige Martinus, in de meer volkse taal ook wel Sinte Meerten 
genoemd. Het is eveneens opvallend, dat in deze eerste eeuwen Hage in 
vooral kerkelijke geschriften ook wel Merterssen of Meertensheim wordt 
genoemd.

De oudste vermelding van een kerk in de Hage dateert van 1233. 
Misschien dat er daarvoor al een kapel of hulpkerkje ergens in de Hage 
heeft gestaan. Dat kan geweest zijn op bijvoorbeeld de oudste plaats van 
de eerste Gertrudiskapel, die tot ongeveer het midden van de veertiende 
eeuw zou hebben gestaan aan de Noordoostelijke zijde van de huidige 
kruising Brielsedreef en Postbaan. Het kan echter ook Gageldonk zijn 
geweest of nog op een andere plaats binnen Hage. Hoe dan ook, de 
parochie van Hage werd in 1316 volledig zelfstandig en kan dus over 
achttien jaar, in 2016, haar 700 jarig bestaan vieren.

Princenhage heette vroeger kortweg Hage. Dat "Princen” is er pas in de 
achttiende eeuw voor gekomen . De oudste vernoeming van Hage is uit 
het jaar 1198. Daarbij wordt in de Latijnse tekst het kasteel van Breda 
vermeld als "gelegen bij de Hage” Het begin van de Heerlijkheid Hage kan 
worden vastgesteld in 1328. De eeuwen vóór 1328 zijn globaal samen te 
vatten met de geschiedenis van de parochie van Sint Martinus. Hage 
behoorde tot 1316 tot de grote parochie van Gilze. Vanaf het midden van 
de dertiende eeuw werd ze stukje bij beetje zelfstandig.



2.2. De Heerlijkheid Hage 1328-1794.

4

De Heerlijkheid Hage omvatte ongeveer hetzelfde gebied als de Parochie 
Sint Martinus. Het is misschien ook geen toeval, dat twaalf jaar na de 
oprichting van de parochie, Hage zijn eigen dorpsbestuur kreeg.
In 1328 gaf de Hertog van Brabant, dat was Hertog Jan III, zijn 
plaatsvervanger, de schout van het Land van Breda, Klaas van Nispen, 
opdracht om in alle dorpen van zijn heerlijkheid schepenen aan te stellen 
en dingbanken op te richten, onder het hoofdgerecht van de schepenbank 
van de stad Breda.

Meer dan vier en een halve eeuw heeft de Haagse schepenbank over een 
groot gebied ten westen en zuiden van de rivier de Mark het bestuur 
gevoerd, recht gesproken en de administratie bijgehouden. In de archieven 
is nog veel van hun aktiviteiten terug te vinden.

De Heerlijkheid Hage omvatte een gebied ongeveer van dezelfde grootte 
als de huidige gemeente Etten-Leur. Tot Hage behoorde het gebied van het 
huidige Breda-west, namelijk: Princenhage, Prinsenbeek en de Haagse 
Beemden.

De grens was in het oosten en in het noorden, vanaf de Halse Sluis, de 
rivier de Mark. Aan de overzijde lagen Terheyden en Teteringen. Waar nu de 
Markendaalseweg ligt -min of meer de oude Markbedding- was de oude 
grens tussen Breda en Hage.

De grens tussen Hage en Ginneken begon net iets ten zuiden van de 
huidige Markbrug in de Baronielaan. Een paar honderd meter volgde de 
grens de Mark, maar liep dan verder in schuine richting naar het Mastbos 
en vervolgens daar middendoor. Het Mast-bos lag voor ongeveer de helft 
onder Ginneken en Princenhage.

In het zuiden kwam de grens overeen met de huidige gemeentegrens van 
Zundert, tot 1997 Rijsbergen, en in het oosten met die van Etten-Leur. 
Daarom heeft de polder Zwartenberg altijd bij Etten-Leur behoord. 
Trouwens de dijk aan de oostkant van Zwartenberg heet ook nu nog de 
"Haagse Dijk”.



2.3. Hage-Nassau en Hage-Hertog.

2.4. Nog eens de kerk en het centrum van Hage.
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In 1198, tijdens de aansluiting van Stad en Land van Breda bij het 
Hertogdom Brabant, werd al het nog niet in cultuur of in gebruik gebrachte 
land door de Brabantse Hertog aan de Heer van Breda gegeven. Er werd 
toen wel een uitzondering gemaakt voor de Heren van Burgst en 
Gageldonk. Zij kwamen niet onder de Heer van Breda, maar bleven 
rechtstreeks leenmannen van de Hertog. Dat kwam in het land van Breda 
op meerdere plaatsen voor en vanaf de vijftiende eeuw werden die 
gebieden onderscheiden als "onder de Hertog” of "onder Nassau”. Daar 
Gageldonk door aankoop in 1443 geheel onder de Heer van Breda kwam, 
werd dit ook van de Nassau’s. Maar Burgst is tot 1794 altijd onder de 
Hertog gebleven. Zo komt men in de archieven dikwijls de namen Hage- 
Nassau en ook Hage-Hertog tegen. Maar zoals gezegd, na 1794 is dat 
verschil volledig opgeheven. Ter vergelijken valt Baarle, waar eenzelfde 
toestand tot op de dag van vandaag wel is blijven voortbestaan, lederen 
kent zowel Baarle-Hertog als Baarle-Nassau.

Waar de oudste of eerste (hulp)kerk(en) van de Sint Martinus parochie 
hebben gestaan is niet duidelijk. Het enige wat met volstrekte zekerheid is 
te zeggen, is dat na de brand van 1402 het huidige onderste stuk van de 
Sint Martinustoren is gebouwd op de plaats waar nu de toren van de 
Martinuskerk staat. Het is ook zonder meer duidelijk, dat de Haagse Markt 
minstens vanaf het begin van de vijftiende eeuw het lokale centrum van de 
gehele Heerlijkheid Hage is geweest.
Dat is belangrijker dan we dat tegenwoordig zo zien, want in het centrum 
kwamen alle bewoners elke week samen in verband met de kerkdiensten 
en werden velerlei zaken besproken, doorverteld en afgehandeld. In feite 
was er ook het grootste deel van het wegenpatroon op afgestemd. Pas in 
de volgende periode, dus na 1796, is er pas echt sprake van twee kernen 
binnen de gemeente. Princenhage-dorp blijft de hoofdkern, maar Beek had 
toen ook een eigen parochiekerk en groeide langzaam uit tot een sub-kern.

De Sint Martinus kerk van 1402 was al spoedig te klein. Rond 1490, dus 
maar goed tachtig jaar later, begon men met de bouw van een nieuwe en 
veel grotere kerk. Ze hebben er bijna een eeuw over gedaan. Voor de oude



2.5. De vijf eeuwen van de Heerlijkheid Hage in kort bestek.
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De algemene geschiedenis van de gehele streek is over de vijf eeuwen 
tussen 1328 en 1794 in drie grote periodes in te delen en daar past de 
geschiedenis van Beek ook volledig in.
- 1328-1550 Vrij rustige tijd met sterk toenemende welvaart.
- 1550-1650 Oorlogstijd met daarin de Tachtigjarige Oorlog.
- 1650-1794 Reformatorische tijd, waarin Brabant was gedegradeerd tot 

Staats-Brabant, in feite niets meer dan een wingewest en ‘n bufferzone 
tegen buitenlandse aanvallers.

De eerste periode, globaal de veertiende en vijftiende eeuw, was voor Beek 
de grote stoot in een gezonde agrarische vooruitgang. De boeren 
beschikten over vele goede akkergronden en hadden in de uitgesterkte 
beemden langs de Mark volop gras en hooi voor hun vee. Het ging ze voor 
de wind en dat kwam vooral tot uiting in hun boerderijen. Langs de 
Groenstraat-Beeksestraat stond er een tiental. Op Overveld, op de grens 
van het Hoge en Lage waren er dat zelfs meer dan twintig. Op de Emer, 
Galeldonk en Burgst stond er dan ook een vijftiental, waarvan er een zestal 
tot de kleine Heerlijkheden van Burgst en Gageldonk behoorden. Met nog 
enkele grote boerderijen ten zuiden van de oude dorpskom, op Westrik en 
op Moleneind waren er dat in totaal zo’n vijftig.

Het bijzondere van de kleine dorpskom van Beek van vóór 1550 waren drie 
markante gebouwen: de Gertrudiskapel op de hoek van de Beeksestraat

kerk kwam het priesterkoor, daarna tegen de oude kerk de zijbeuken en 
tenslotte werd de oude kerk afgebroken en kwam op die plaats het hoge 
middenschip. Op de bestaande toren uit 1402 werd een nieuwe 
opgetrokken. Het onderste deel van de toren is daarom het oudst gekende 
deel van de Martinuskerk. Enkele jaren terug is deze kerk volledige 
gerestaureerd. Het is zeker een van de mooiste kerkgebouwen van West 
Brabant met zijn prachtige en zuivere gotische architectuur. Vooral de 
zijbeuken zijn zeer mooi. Het zijn als het ware een reeks kapellen met 
dwarse tongewelven, die hoge ramen in de zijgevels mogelijk maakten. 
Daardoor is de lichtinval in de Sint Martinuskerk van een bijzondere 
helderheid, die je alleen in de veel grotere kathedralen van die tijd 
terugvindt.



2.6. Polders en Gehuchten of woongebieden in Beek binnen Hage.

Langs de Mark lagen polders of beemden, wei- en hooilanden. Bij hoge
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De derde periode vanaf de Vrede van Munster(1648) tot 1794 betekende in 
de praktijk dat alle kerken en kapellen werden geconfisqueerd. Zo verloor 
de Gertrudiskapel, die op de weekdagen als schoollokaal werd gebruikt, 
haar eigenlijke functie als bedevaartskapel voor Sinte Gertrudis. Het 
gebouwtje bleef tot 1836 wel behouden als openbare school. Voor de 
Beekse mensen was deze anderhalve eeuw een tijd van onderdrukking, 
afpersing en vernedering.

De grote verandering in het landschap was wel de verkoop van de 
gemeenschappelijke heidegronden tussen het dorpje Beek en Overveld. 
De grote Overveldse Heide werd verkaveld, het kaarsrechte wegenpatroon 
is zelfs nu nog duidelijk te herkennen en de grond werd uiteindelijk ook in 
cultuur gebracht. Daar ontstonden ook de beide Prinsenbeekse 
landgoederen Bosdal en ook Mastland. Beide zijn inmiddels weer 
verdwenen.

De tweede periode (1550-1650) betekende ook voor de Beek veel 
verdriet en ellende. Elke keer als Breda van bezetting wisselde -en dat 
gebeurde maar liefst zesmaal- werden de Bekenaren door de bezetters 
van Breda beroofd, gebrandschat en in het allerergste geval zelfs 
uitgemoord. Concreet zijn vooral de belegeringen van Spinola in 1625 en 
twaalf jaar later van Prins Frederik in Beek duidelijk aanwezig geweest. De 
tactiek om een stad in te nemen was in die jaren zo dat er rond een stad 
twee vestingswallen werden aangelegd. De binnenste wal om de stad aan 
te vallen en de buitenste wal om zich tegenover eventuele hulptroepen van 
de stedelijke bezetting te kunnen verweren. Het gaat voor Beek juist om 
die buitenste verdedigingswal, die met talrijke forten en schanzen was 
versterkt. Hij liep vanaf de Mark, over Gageldonk, Burgst naar de Beek. 
Vanaf de Dennenweg langs de Beeksestraat, Markt, Groenstraat tot de 
Zuidlaan en zo verder via Westrik naar Hage-dorp.

en de Kapelstraat, de windmolen op de molenberg bij het Liesbos (nu 
Groenstraat 99a) en achter de Valdijk een kleine kasteelhoeve. Thans zijn 
al deze gebouwen, evenals die oude vijftig boerderijen volledig verdwenen.



2.7 Het leven van de Bekenaren in deze tijd (1328-1794).
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vloed en vooral ‘s winters stonden deze beemden gedeeltelijk onder water. 
Samen werden zij de beemden van de Hage of de Haagse Beemden 
genoemd.
Vanuit het zuiden de Mark volgend, heten zij: Boeimeer, Abroek, 
Hintelaken, Asterd, Lange Bunders, Buitendijks Slangwijk, Rooskensdonk, 
Weimeren, Halle-Strijpen.

De belangrijkste gehuchten of woongebieden in Hage waren:
- In het zuid-westen: Bagven, Lies -met daarbij het Liesbosch-, 

Vuchtschoot, de Rith en daarin de grote Aart.
- In het zuid-oosten: Hage-kerk of Hage-dorp, Vloed, het Hout, Effen, 

Overa en westelijke helft van Mastbos-, Boeimeer, Heuvel, Zuilen, 
Heilaar en Buurstede.

- In het noord-oosten: Huifakker, Steenakker, Hambroek, Gageldonk, 
Emer, Burgst, Kesteren, Muizenberg, en de Hoge Put.

- In het noord-westen: Beek, Westrik, Varent, Moleneind, Krekelpolder, 
Schoot, Overveld en den Briel.

De meeste gehuchten waren in onze ogen maar klein: vijf tot tien 
boerderijen en hier en daar wat huisjes van landarbeiders. Als U de 
nieuwbouw op gehuchten als Overaa en Lies weg denkt, dan hebt U een 
idee van een dergelijk oud gehucht. De grootste woonkernen waren Hage- 
dorp, Beek en Overveld.
In de gehuchten Varent en Westrik, woonden -zeker in de achttiende eeuw- 
vele thuiswevers. De term weversdorpje is misschien wat overdreven, maar 
typeert de situatie wel juist.

Deze gehele periode werd het leven van de Bekenaren bepaald door de 
strijd om het dagelijks bestaan. Doorgaans was dat niet zo slecht, want de 
gunstige ligging met vruchtbare gronden en voldoende voer voor het vee 
maakte het een stuk gemakkelijker dan bijvoorbeeld meer zuidwaarts op 
de schrale zandgronden. De gemeenschap werd voornamelijk bijna geheel 
bepaald en bestuurd door ongeveer vijftig grote boeren. Zij zetelden in alle 
bestuurlijke organisaties en waren op hun eigen bedrijven en enkele 
pachthoeves werkelijk heer en meester.
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Als we nog eens mochten kiezen

Het lokale centrum Beek beperkte zich tot de Gertrudiskapel en directe 
omgeving. Tegenover de kapel, op de hoek van de Kapelstraat- 
Beeksestraat stonden twee grote herbergen: De Zwaan (die nu nog 
bestaat) en het Cookhuys (tot 1960 stond daar het Café Giesbergen). 
Beide herbergen moesten het vooral hebben van de bedevaartgangers die 
aan Sint Gertrudis kwamen vragen om verlost te blijven van muizen- en 
rattenplagen. Ze namen daarvoor zogenaamd "Muizenzand” mee, dat op 
de Kerkwei werd gedolven. Dat deze bedevaart tot in het midden van de 
zeventiende eeuw, en ook nog daarna, goed floreerde, bewijzen de 
kerkrekeningen, waarbij de inkomsten van de offergaven van de 
Bedevaartgangers elk jaar keurig staan genoteerd.

j-jr: .-l-c 
F r ~ r 
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TIJDSBALK 4E KWARTAAL 1996
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Cultuurprijs 1996 naar Jaap Koemans
Records in Prinsenbeek: Joost v Gurp Sjoelen; Mevr. Vincenten 
Beekse Triatlon; L.Nagelkerke Bieretiketten; C.d.Hoon balpennen; 
Dhr. en Mevr. Brugel Carnavalsprijzen; Dhr. J.Peeters Pompoen 
Expositie H.v.d.Hilst-de Kieijn in hal van het Gemeentehuis 
Kerstconcert Eikebos met 6 Beekse Koren
Kiosk met koepel op de Markt geopend
Manifestatie Prinsenbeek EINDELOOS
Erepenning van Prinsenbeek voor Drs. C.J. de Vet (burgemeester) 
Theo Schipper koninklijk onderscheiden met de orde Oranje 
Nassau, laatste officiële daad Drs. C.J. de Vet
Overdracht ambtsketen door C.J. de Vet aan HKK "OP DE BEEK”

NOVEMBER
1-3 Lustrum 25 jr Hockeyclub

Nieuwe pomp van de Zwoertjes
Ledenwerfavond Heemkundekring OP DE BEEK
3 koeien met elk 100000 kilo melk bij Fam.Machielsen 
Mario en Netty Broere laatst gesloten huwelijk in de gemeente 
Prinsenbeek
Gemeenteraadsverkiezingen Groot Breda gekozen: Janus Oomen 
en Ton Hoelen CDA, Carien v Wezel PvdA, Rienus Geuze WD, 
Tanja Reijnen D 66, Bas Schreiner Breda 97
Zilveren speld van verdienste voor K.N.G.B. 25 jaar actief

DECEMBER
12
12

OKTOBER
5
6

Concert gemengd koor Bekanto
Pastor Boleij geïnstalleerd als pastoraal werker

5- 6 Vader-dochter weekend Scouting
26-27 Vlooienmarkt BAK
25-27 Revue Hemeltje Lief

Janus Watzeels koninklijk onderscheiden met de Orde Oranje
Nassau, 30 jaar Beierse kapel, Die Lage Lander 
Kamerdebatten H.S.L.
Bewonersavond - Woningstichting
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ONZE VERZAMELING
Nu begin november bij het verzamelen van de kopij voor dit laatste 
nummer in 1997 hebben we meer dan 730 voorwerpen verzameld, buiten 
de boeken, documenten en foto’s. We noemen er weer een aantal op. Over 
enkele bestaat nog twijfel over de juiste schrijfwijze.
Kuikenlamp petroleumverwarming, vingerhoed, scheermes, emaille po met 
deksel, lederen beenkappen, verstelbare schaatsen, tafel-carbidlamp, 
rozenkrans, pook, kachel, haarkrultangen, 4-poot voor wasteil, jerrycans 
Eng. en USA, houten lepeltje, H.Hart+ console, blikopener, oude 
tabaksdoos, wildklem, snijbonenmolentje, houten strijkplank, schepemmer 
met steel, reep diameter 100 cm, duw-wagentje groente/fruitvervoer, kisten 
met deksel, kruisbeeldje, petroleumlampje, weckketelthermometers, 
aardappelhout, varkensleer, schilderijen: "Moedervreugde”/ Moeder en 
kind/ Pius XI/ H.Theresia/ OLVr Altijddurende Bijstand, diverse kleding: 
groene trouwjurk 1906/ zwart trouwpak/ trouwjas/ lange jurk/ lange jas/ 
hesje/ mantelpak, Friese frak/ stropdas/ hemden/ overtrek, "slakkentang”, 
koolsnijmes, Hekel-dorsmachine, houtenbalkploeg, "Diamant” 
kachelschuurblaadjes, houten kisten RBT, kratten, blekschopje, batske, 
lege oude bussen, oude paraplu, schragen, paraplubak, oude torenhaan, 
Keulse kan, koffiekan met suikerpot en melkkan, houten lepels, flesopener, 
glazen, theelichtje, plastic opblaasbare spalken EHBO, 
verder: boekjes Hage, bidprentjes, foto’s, ansichtkaarten, kranteknipsels 
Beek Vooruit, 1000 schooldia’s, kerkboeken, kinderleesboeken, 
verhalenboekjes, oude- en nw testament, woordenboek, div. boekjes 
landbouwonderwijs, Rekening- en kwitantieblok en naamplaatjes 
A.KIemans, diploma melkster, Drama van Bosdal, lied Kapelstraat, Haagse 
Beemden Nieuws,

SCHENKERS!
Graag vermelden wij onze nieuwe schenkers van de laatste periode. In 
willekeurige volgorde zijn dat:
Fam. Geldtmeijer, M. Verwijmeren, A. Foesenek, R Aarts, J. Bastiaansen, 
Th. Hoksbergen, W. v.d. Zanden, Fam. Heijmans, Pastor Schakenraad, 
Fam. W. Vonk, Fam. B.Schreiner, P. de Swart, J. v.d. Made, C. Latour, 
Fam. A. Meeuwissen, P. de Graaf, Mw. v. Hulten, Mw. v. Peer-Dircken. 
Alle schenkers bedankt, ook voor de toezeggingen in de toekomst alvast 
bedankt.



DIALECTWOORDEN
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Wanneer de regen striemend tegen de ramen valt, wanneer de wind met 
stormkracht door de bomen jaagt en wanneer de wolken zich met grote 
snelheid verplaatsen en langs elkaar heen schieten door het zwerk, dan 
denk ik, terwijl ik er vanuit mijn zolderkamer naar zit te kijken, hè heerlijk 
”'T-ls WIR BAOMES".
Alles wat ons in de natuur zijn of haar schoonheid, in de voorbije maanden, 
toonde in parken tuinen en bossen gaat in dit jaargetijde
”D'N BAOMES” langzaam verdwijnen.
De ”BWOME” verliezen ”d'r Blaoier” en dat gaat niet alleen met 
schoonheid en pracht gepaard, maar het geeft velen ook 'n apart gevoel. 
Het is niet voor niets dat men zegt: "bij het komen en bij het vallen van het 
blad doen mensen soms gekke dingen”.
As de "BLAOIKES” aon de "BWOME” gaon verkleuren dan is het 
"BAOMES” en nadert de Winter.
BLAOIKE, had nog 'n andere betekenis nl. een velletje papier.
'N BLAOIKE papier = Een velletje papier.
Schrijf 't mar efkes op 'n blaoike = schrijf het maar even op 'n velletje 
papier.
"BAOMES” = Herfst. Wij zeggen dat zo wel maar eigenlijk is het BAOMIS 
van SINT BAVO MIS.
”N'N BWOOM” = een boom.
”'N BWOMKE” = een boompje.
"BWOME” = bomen.
Da zen mwooie bwome = dat zijn mooie bomen.
Gwooi-tur die bwomkes mar uit = doe die boompjes maar uit.
"BLAOIKE” = een blad van een boom.
"BLAOIER” = bladeren van bomen.
"BLAOIKE” = 'n velletje papier.
Wanneer dan ”d‘n Baomes” ten einde liep en de winterperiode zijn intrede 
deed dan was het eind December en dat had altijd en heeft nog steeds iets 
in zich waardoor mensen zich het leven bewuster werden.
Men dacht meestal even terug aan de leuke en minder leuke dingen van 
het voorbije jaar.
Voor kinderen was de laatste dag van het jaar helemaal iets speciaals want 
dan gingen we al zingend langs de deuren het oude jaar uit luiden en het 
nieuwe tegemoet.
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ER IS NOG WEL 'N GOEIE VROUW
DIE NOG WEL WA GEVE ZOU
LANG ZAL ZE LEVE
VEUL MAG ZE GEVE
KOMEND JAOR OP DEZE DAG
HOOP IK DA ZE NOG LEVE MAG.
Als er dan niets werd gegeven zong men de laatste regel: 
”HAK ZE DAN DE KOP MAR AF”.
Nog een Nieuwjaarsliedje dat velen misschien nog kennen:
NUWE JAORKE ZOETE
'T VÈREKE HÉ VIER VOETE
VIER VOETE EN N'N STÈRT

In grote gebieden van Brabant was dat ieder jaar een terugkerend gebruik. 
Dan zongen we deur aan deur, overigens meestal wel alleen in de straat 
waar men woonde, liedjes die door iedereen hetzelfde werden gezongen 
en ook ieder jaar dezelfde waren. Voor dat zingen kregen we dan meestal 
snoep ”N'N BABBELÈR” of ”'N PEPERSCHEET” en heel soms n'n cent, 
maar dat was 'n uitzondering.
We liepen dan alleen of met 'n paar kinderen en zongen op 'n monotone 
melodie:
AAS, AAS NUWEJAOR
TWEE KOEKE ZEN 'N PAOR
ZEN ZE NIE GEBAKKE
GIF ME N'N WÈRME APPEL
KRIEK, KRAK NOTJE
AS ONS MOEDER WAOFELS BAKT
LOPT DE BOTTER DUR 'T GOTJE
ÓH WA GIF DA
KOMMEND JAOR A'WIR WA.
dat was het meest gezongen liedje die dag, maar er waren er nog meer 
zoals dit:
NUWE JAORKE TOUWE
DE POETJES ZEN VERKOUWE
ZE ZITTEN IN 'N SCHÜTJE
EN BLAOZE OP 'N FLÜTJE
ZE ROEPE PAOR AON PAOR
IK WENS OEW ZAOLIG NUWE JAOR.



Piet de Nijs.
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DA D'IS NOG WEL 'N WOSJE WÉRD
HIJ EE ZO LANG IN 'T KOT GESTAON
EN NOU IS IE IN DE SCHOUW GEGAON 
OH MANNEKE, MANNEKE KOMTER IS AON.

Waar het volgende op slaat begrijp ik helemaal niet maar het werd 
door "ONS MOEKE” gezongen :
NUWE JAORKE, IK STAOI HIER BUITE
KHEB 'N KOFFERKE DA WIL NIE SLUITE
IK HEB 'N MÈSKE DA WIL NIE SNIJE
IK ZIE N'N KOEK MAAR IK KAN 'M NIE KWOPE
GIF ME N'N STUIVER EN LOT ME LWOPE.

Nog eentje wat ”ONS MOEKE” ons voor zong.
AAS, AAS, KATTEDAANS
DE KAT DIE HE-TUR GAT VERBRAAND
AACHTER AON D R PORTJE
VROUWKE GIF ME' N ORTJE
EDDE GIN ORTJE DAN GIF MAAR N'N DUIT
GOOI TUM MAR LANGS 'T VÈREKESGAT UIT.
Mochten we na het zingen van één van deze liedjes helemaal niets krijgen 
dan begonnen de kleinsten ”DE BLOEIKES” meestal te "BLÈTE” en dan 
kregen we alsnog wat.
"BLÈTE” = huilen.
"HOUDOE GEBLÈT” = hou op met huilen.
”D'N DIEJE DA'S TOCH N'N BLÈTERT” = die dat is iemand die altijd huilt.
"BLOEIKE” = een klein kind.
Meestal een beetje zielig bedoeld.
Die twee akkedere nie en die "BLOEIKES” zen er de dupe van.
Volgende keer gaan we weer verder. REAGEER EENS DAT VIND IK LEUK.



(vorige opgave)WAT IS DIT ?

(nieuwe opgave)WAT IS DIT ?

Het afgebeelde metalen voorwerp is ongeveer 7 cm lang en 4,5 cm breed.
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In onze vorige editie vroegen we Wat is dit voorwerp, waarvoor werd dit 
gebruikt ? De afbeelding was van een wit porseleinen voorwerp ongeveer 
9,5 cm lang met twee ronde openingen van 15 en 18 mm die met elkaar 
een open verbinding maken.
Er zijn alleen maar mondelinge vragen op gekomen. Het voorwerp is 
gevonden op de Neel in de grond bij de voorbereidingswerkzaamheden 
voor de toekomstige bouw. Vragen waren: is het een "waterpijphulpstuk” ? 
Is het een hulpmiddel in een laboratorium of bij een apotheek ?
Ook de redactie weet nog steeds niet wat het is. Blijft u met ons vragen en 
uitzoeken wat dat voorwerp is? Bedankt.

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



DE VEREN of VEERPONTEN over de rivier de MARK (deel 2)
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Deel 1 is gepubliceerd in de Klepel nummer 2 (pag. 11 t/m 19) In dat artikel 
vroegen wij U of U in het bezit was van oude foto’s en tekeningen van die 
Markveren en in het bijzonder van het Nieuw Veer. Het is onvoorstelbaar 
hoeveel reacties we hebben gekregen en de mooiste plaatjes zullen we 
hierbij afdrukken. Ook werd meermalen de vraag gesteld, wat er nu precies 
stond in de oude tarievenlijst uit 1680. Daarop willen we bij deze gaarne op 
ingaan. Eerst drukken we deze tarievenlijst nog eens af, daarna geven we 
een letterlijke transcriptie en tot slot enige toelichting.

ccil

B
wit'—■ ij oo?t Gupbcts»

sjg^/yWocgccnpacröt — jRupbev.
^Woojeciiljoojn-iBccG —- tijoo?tGupbcts. 

WZggWoo?-trn s>tfjacp enlccg^fÖccSioojtGupbtt.. 
. Wite&^oo? ccn Dtcrtcl Heren — j oo?t Gupber. 
aj^^®?<?nöeanb£vc Waren natvaöbniant.

een wagc niet i partaai tij Gttpbcvs. 
®oo? een Watje met 3 patvöen ----- Gij Gupbtrs.
©00? een Har meteen paeröt ----- ij Gnpbers. .

©e Wolensaen bier cpnöcngcsïindjt sifnöc/ ais ooclt boo? 
jboniicn op / en nacv jonnen onöcrgaiinh / ban alles oobbcl 
£JClöt.• * •

bat alle gjntjesetenen/ paGantcn/ foo jDiiitaire «oSiCttreii / 
Gupteten enöepjolöaten/ of anbcrcpcrfooncn / hupten of in 
’s ïLanbts üicnG gacnöc of tjefonben ivcvöcnöc / fjet boojnoemoe 
©tet-gcltfuilcnljcbbcn te betalen/ fouocv bat pniianot fat 1110 ■ 
jjcnpzetcnöcvcn bacr ban epempt of bcb?ijot te jijn-

De originele tarievenlijst (sterk verkleind) uit 1680

Ordonnantie 5 waer op Syne 
Hoogheyt heeft verpacht het nieuwe 

• Veer Van Zonzeel 5 onder ter 
i Heyde gelegen, daer Van fal

betaeltworden, .
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Toelichting
De "Heer” van de Heerlijkheden Hage en Terheyden was sedert 1404 een 
lid van het Huis van Nassau (later Oranje-Nassau). In 1680 was dat Prins 
Willem III, die ook Koning van Engeland is geweest. Zijn ruiterstandbeeld 
staat op het Kasteelplein te Breda.

18
19
20
21
22

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5

Ordonnantie, waer op Sijne 
Hoogheyt heeft verpacht het nieuwe 
Veer van Zonzeel, onder ter 
Heyde gelegen, daer van sal 
betaelt worden

Voor een Mensch
Voor een Paerdt
Voor een Hoorn-Beest
Voor een Schaep en leegh Beest
Voor een Viertel Koren
Ende andere Waren naer advenant.
Voor een Wage met 2 Paerden
Voor een Wage met 3 Paerden
Voor een Kar met een Paerdt

Ende verstaet Sijne Hoogheydt
dat alle Ingezetenen / Passanten/ soo Militaire Officieren / 
Ruyteren ende Soldaten / of andere Persoonen/ buyten of in 
‘s Lands dienst gaende of gesonden werdende / het voornoemde 
Veer-geldt sullen hebben te betalen / sonder dat yemande sal mogen 
pretenderen daer van exempt of bevrijdt te zijn.

2 oort stuyvers.
1 stuyver.
3 oort stuyvers.
1 oort stuyver.
1 oort stuyver.

3 stuyvers.
4 stuyvers.
2 stuyvers.

De Molens aen vier eynden gezwicht zijnde / als oock voor 
Sonnen op / en naer Sonnen ondergangh / van alles dobbel 
geldt.

Transcriptie van de tarievenlijst veerpont Nieuwveer uit 1680
De nummering voor de regels corresponderen met de gedrukte regels van 
het origineel.
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De oudste bekende tekening van het Nieuwveer is van 6 aug. 1729.
Het is een potloodtekening van de bekende kunstenaar C. Pronk. Het 
origineel bevindt zich in de Topografische Atlas van het Rijksmuseum te 
Amsterdam.
Het stelt voor een gezicht op het Nieuwveer vanuit het zuiden, dus vanaf 
de Beekse oever. Op de veerboot is al een paard ingescheept en de 
reizigers (lange jassen en hoed) zijn op weg naar de veerboot. Ook toen al 
stond het huis van de veerman op de Terheydense oever. Het opgestapeld 
hout ligt kennelijk klaar om door de beurtschipper - en dus niet de 
veerboot- meegenomen te worden.

Bijzonder mooi zijn de zinnen 15-16-17. ”De molens aen vier eynden 
gezwicht zijnde” enz. Dat betekent dat als op alle vier de molenwieken zeil 
geminderd was in verband met harde wind, het extra zwaar en moeilijk was 
om met de veerpont over te steken. Vandaar dat er evenals ‘s nachts 
dubbel moest worden betaald.

De prijzen worden uitgedrukt in stuivers, nu vijf cent, maar toen 
onderverdeeld in vier oort(jes). Een oort was weer onderverdeeld in 2 
duiten. Dus een stuiver was acht duiten. Een oort was dus 1_ cent 
Het overzetten van één mens kostte dus 2_ cent, en voor een kar met 
paard 2 stuivers of een dubbeltje.

. y-.

/ /
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Het laden van een schip met aardappelen aan het Nieuwveer in 1936. 
Voor de oorlog verkocht de Boerenbond vele tonnen consumptie
aardappelen in de industriegebieden in Frankrijk en Duitsland. Deze 
werden vervoerd per trein of schip. In het laatste geval werden die aan het 
Nieuwveer ingeladen. Er lag zelfs een weegbrug aan de linkerkant van de 
weg, vlak voor de los-laadkade.
Op de foto van links naar rechts Jos van Rosmeulen (met hoed) 
zaakvoerder en secretaris van de Boerenbond, zittend naast de stortbak 
Toon de Graauw (met pet) controleur. Van de twee sjouwers is die met een 
zak aardappelen Rien Bastiaansen, de andere is onbekend , evenals de 
man (met hoed),die uit het openliggend ruim kijkt. Het jongentje van 
ongeveer acht jaar is waarschijnlijk het zoontje van de schipper. De 
schippersvrouw had trouwens de was op de oever te drogen gehangen.
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Aanleg nieuwe brug bij het Nieuwveer in 1951.
In 1938 was na het gereedkomen van de eerste brug in de nieuwe 
Rijksweg over het Nieuwveer de eeuwenoude veerdienst opgeheven. Maar 
van 1945 tot 1952 is ze weer in de vaart gebracht, omdat er toen geen 
brug meer was.

• _ 1' . * '■ •

Foto van de gevolgen van het oorlogsgeweld in october 1944.
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Het laatste huis op de weg naar het Nieuwveer: Café den Elsakker.
Er wordt verteld dat het mogelijk voor de verbreding en verlegging van de 
Rijksweg zal moeten worden afgebroken. Dat zou bijzonder jammer zijn, 
want het is er goed toeven bij de familie Klijssen.

De landelijke en bijzonder mooie Nieuwe Veerweg in 1969.
Toen de foto werd genomen waren de langsstaande populieren op hun 
mooist. Jammer genoeg kan dat met deze boomsoort maar enkele jaren 
duren, want ouder dan veertig-vijftig kunnen ze niet worden.
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Vanaf het watergemaal Halle een zicht op de grote watervliet, die het water 
uit de Zwartenbergse polder naar het gemaal brengt. 1997.

De huidige situatie aan het Nieuwveer (foto 1985)
Op de voorgrond de kade, waar vroeger de veerpont aanlegde. Achter de 
brede brug van de Rijksweg ligt de veel lagere spoorbrug. Er rijdt net een 
trein met een snelheid van ong. 80 km. overheen. Zoals bekend komt 
daarnaast de nieuwe brug voor de HSL, waar de treinen dan met een 
snelheid van tussen de 200 en 300 km overheen zullen razen.
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Vroeger, voor de oorlog was Halle nog een afzonderlijke polder. Rond 1950 
is deze met Weimeren, Rooskensdonk en alle andere polders langs de 
rivier op Hage samengegaan in het Waterschap de Haagse Beemden. In 
1986 is dit waterschap samengegeaan met de Laakse Vaart in het 
waterschap de Markgronden (daar is dit wapen nog van en U herkent erin 
gemakkelijk één torentje of kasteel uit het wapen van Etten Leur en twee 
boompjes uit het gemeentewapen van Prinsenbeek).
In 1995 is ook dit waterschap weer gefuseerd met de twee waterschappen 
ten zuiden van de stad Breda, namelijk de Aa of Weerijs en de Bovenmark. 
Dit waterschap heet nu "MARK en WEERIJS” en heeft zijn kantoor aan de 
Chaamseweg 18 te Ulvenhout (Breda). In een van de volgende Klepels 
zullen we nader ingaan op deze geschiedenis van onze polders.



DE KLAPBLAOS... EN DE HUISSLACHTING.

Een van de verhalen van de verhalen-vertelavond (door Wout Timmers)
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Als we op de kalender kijken dan weten we, dat de novembermaand ook 
wel de slachtmaand wordt genoemd. Ik vind dat ze voor die maand maar 
een andere naam moeten uitvinden, want... wat wordt er nou nog in 
november geslacht. Nee, dan moest je vroeger op de Beek komen; en ook 
elders natuurlijk. Op de Beek slachtte vroeger bijna iedereen een varken, 
niet alleen de boeren, maar ook veel arbeiders en burgers.
De keurmeester moest het varken voor het slachten, levend keuren. Ons 
dorp werd daarom in 4 wijken verdeeld en men wist dus in welke week de 
slachter kwam. Zo hadden ook de slachters, Kouwenberg, v.d. List, v.d. 
Wijngaard en andere hun eigen klanten. Bij ons kwam Driekske Lodewijk 
met Jan Weterings. Als het eenmaal zo ver was dan werden de 
voorbereidingen getroffen. Men begon al dagen tevoren met het 
schoonmaken van de weckflessen en bij een tekort werden de flessen en 
weckringen aangevuld. De Keulse potten kwamen uit de kelder en ook die 
werden net als de spekkuip goed schoongemaakt. Ook zorgde men ervoor 
dat er voldoende zout in voorraad was. Het fornuis voor warm water werd 
klaargezet, evenals de waterketel, de leer en ...de driepotige hakblok. 
Mensen met een groot gezin probeerden het zo te regelen dat de slachter 
kwam als de kinderen thuis waren, dus op woensdagmiddag of voor of na 
schooltijd. En als de slachter kwam begon het feest. Het varken, zich van 
niks bewust, moest, graag of niet, uit zijn kooi. Vaak gaf dat al een flink 
geschreeuw. Dan werd het varken op de grond gelegd, doordat enkele 
omstanders, de buren de poten eronderuit haalde. Het werd vastgehouden 
en dan... ging een groot scherp mes in zijn nek in de slagader. Het bloed 
spoot eruit en in een emmer werd dit netjes opgevangen en geroerd met 
de hand. D’r werd dan later bloedworst van gemaakt. Om het varken goed 
uit te laten bloeden pompte de slachter een paar keer met de voorpoten. 
Na de laatste stuiptrekkingen van het varken werd er kokend water in 
banen opgegoten en werden met flinke halen de haren er afgeschraapt 
met een schraaphoorn, ‘n schraapijzer waarmee ook de nagels van de 
tenen werden verwijderd. De haren werden verzameld omdat die aan een 
borstelmaker verkocht werden. Een paar emmers water eroverheen en het 
varken was dan helemaal schoon en kaal.
Als dat klaar was kwam voor ons, kleine jong, het grote moment. Wie kreeg
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er de piesblaos? Loteren? Nee, Den oudste? Nee. De Jongste. Ok niet. 
Nee, zei de slachter, wie zijn neus het diepste in het gat van het varken 
steekt, krijgt de blaos. En er waren altijd wel liefhebbers. Lekker was dat 
natuurlijk niet, want per slot van rekening had het varken daar altijd uit 
gescheten. As ge dan die piesblaos kreeg, ook wel klapblaos genoemd, 
werd deze door een rietje volgeblazen mee lucht en gedroogd en gebruikte 
we die als voetbal. Die klapbloas was eigenlijk veel te licht als voetbal, 
maar wij speulden er graag mee totdat hij kapot klapte.
Terug naar het varken, dat ging de leer op. Er werd een hout tussen de 
pezen van z’n achterpoten gestoken en daarmee vastgebonden op de leer 
en zo rechtgezet. Het varken werd in tweeën gesneden en gehakt en 
werden er de longen, hart, lever en tong uitgehaald en met een spekhaak 
aan de leer gehangen. Ook de darmen van gateind tot en met de slokdarm 
werden eruit gehaald en de dunne darm werd van plukvet ontdaan. De 
niertjes werden blootgelegd op de reuzel. De pezerik werd eruitgesneden, 
die werd gedroogd en gebruikt om de spanzaag mee in te vetten.
Tjonge, jonge wat gaf dat steeds een druktes.
Later als de keurmeester het varken had gekeurd en er diverse blauwe 
stempels op had gegeven moest het opstijven en blijven hangen. Als ge 
overdag door het dorp reed, zag je op vele plaatsen de varkens op de leer 
tegen de muur staan. In de avonduren werd ”‘t varken aan de kant 
gedaan”. Op een grote hakblok werd het varken in moten gehakt, 
uitgebeend en klein gesneden. Van diverse resten vlees, niet te vet, werd 
de worst gemaakt door het vlees door een worstmachientje te malen en 
door een hoorn in een schoongemaakte dunne darm te persen.
De eerste dagen lekker eten: kaaikes van het plukvet, zult van het afval de 
kop en oren en bloedworst, al of niet met spek erin. Het andere vlees 
verdween in de weckflessen, in de Keulse potten of pekelkuip en de 
hammen en de worst later in de schouw, om gerookt te worden.
Dat was nog eens eten mensen. Een heel jaar lang was er allerlei vlees van 
het varken en natuurlijk ook vet op de boterham. Tegenwoordig is dat 
nogal anders. Vet mogen veel mensen niet meer hebben, nee het moet 
dieetmargarine zijn, goed voor hart en bloedvaten. En als we een stuk vlees 
willen, dan kopen we het zo mager mogelijk en per 1/2 pond. Of we lopen 
naar de vrieskast, waar we ‘n kippetje uithalen. Als we geen tijd hebben 
halen we een portie Chinees eten.
Afgezien van het grote gebeuren slachten, afgezien van de klapblaos als 
voetbal, afgezien van de tegenwoordige lekkere hapjes, verlang ik toch nog
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wel eens naar een lekkere pot stamp mee gebakken spek, of kaaikes, 
ribbekes, een stukske worst, of een lap gerookte ham uit de schouw. 
Ik kan dat dan wel verlangen, maar ook ik zal me moeten behelpen met 
wat we bij de slager of supermarkt kopen, met het barbequevlees ontdooid 
in de magnetron, met dieetmargarine, de kip uit de diepvries en ..een 
echte leren voetbal.

•21



BEKENAREN IN OORLOGSTIJD.

POOLSE ARTILLERIE
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Voor het boek over de Beekse Indie - veteranen zoek ik nog steeds Beekse 
veteranen en informatie. Tot nu toe heb ik al zeer veel reacties gehad. Zeer 
waardevol zijn de gesprekken die ik met Beekse veteranen heb. Een aantal 
van hen heeft nogal wat meegemaakt en ik heb diverse gesprekken gehad 
die een diepe indruk hebben achtergelaten. Zware gevechten, gewond 
raken, ernstige ziektes en het van dichtbij zien sneuvelen van vrienden. Dit 
zijn geen gebeurtenissen die een mens in de koude kleren gaan zitten. Ik 
heb een groot respect en waardering voor de Bekenaren die mij hierover 
hebben willen vertellen. Hopelijk kan het boek bijdragen aan een wat 
duidelijker beeld over deze periode.

Als voorproefje een foto van het troepenschip Sibajak. In 1946 vertrok 
Adrianus Roelands hiermee naar Indie. Hij diende bij de Stoottroepen. Er 
waren zo’n tweeduizend soldaten aan boord en ongeveer 300 
bemanningsleden. Het leven aan boord was niet altijd gemakkelijk. Veel 
Bekenaren hebben veel last van zeeziekte gehad. Op een morgen raakte 
de Sibajak in een zware storm. ”Het schip was net een luciferdoosje” 
herinnert Adrianus zich. Mensen en uitrusting vlogen door het schip. In de 
lengte ging het zo op en neer dat de schroef uit het water kwam. Het schip 
leek te vergaan maar kwam toch door de storm heen. Helaas was er niet 
alleen materiele schade. Adrianus herinnert zich drie doden en 160 
gewonden. Na totaal vijf weken kwamen ze in Indie aan.

Van jongs af aan leg ik de Beekse geschiedenis van de Tweede wereld
oorlog vast. Dit resulteerde in "Oorlog op de Beek”. Ik ga onverminderd 
door met onderzoek naar deze periode. De spoeling wordt dun, maar af en 
toe duikt er nog wel eens wat op. Het is zonde als dat niet vastgelegd 
wordt. Na publicatie van mijn boek kwamen nog een aantal waardevolle 
reacties binnen die ik in de toekomst in De Klepel zal publiceren. Een 
voorbeeld is de foto van een Pools geschut dat in 1944 aan de 
Gageldonkseweg stond op het erf van de familie Machielsen. Van 
verschillende Bekenaren komt het verhaal dat ze van de Poolse artilleristen 
een kanon af mochten schieten. De Duitsers zullen nooit geweten hebben 
dat ze mens en materieel hebben verloren door kinderhanden....
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Troepenschip De Sibajak. Foto dhr. A. Roelands

Pools geschut aan de Gageldonkse weg. Foto mevr. L.J.M. van Oerle.
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Heeft u nog informatie, dan kunt u mij bellen. 
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Hans Luiken: tel. 076-5412440.

■ ; -- - :
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Kontributie: ƒ 30,00 per jaar, per gezin

Inschrijving K.v.K.: V40284694

Redaktieteam:

Groenstraat 79Redaktieadres: Kees Nagelkerke 5412717

Drukkerij „Perfekt” PrinsenbeekDruk:

Banknummer:
Gironummer:

Ad van Melis 
Kees Nagelkerke

14.25.83.111
7543182

t.n.v. H.K.K. „OP DE BEEK” 
t.n.v. H.K.K. „OP DE BEEK”

Kapelstraat 7 
Hertenhoek 54 
Spoorstraat 6 
Groenstraat 79 
Rijteweg 24 
Kapelstraat 30

5414193
5412864
5413659
5412717
5416947
5414682

Wout Timmers 
Anneke Verkooijen 
Piet v. Hooijdonk 
Kees Nagelkerke 
Ad van Melis 
Pim Monnée
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