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Het nieuwe jaar is al weer enige maanden oud en Prinsenbeek is al weer 
een jaar gemeente Breda. Maar we hebben kunnen constateren dat de 
Beek zichzelf blijft en dat houden we zo.
Er is door de vereniging al veel werk verstouwd, maar er moet ook nog veel 
gebeuren. Daarnaast moet het bruisen van activiteiten. Het bestuur zal er 
alles aan doen en met uw medewerking lukt dat zeker!!! Doet u mee ???? 
De Klepel heeft ook al een beetje zijn eigen vorm en plaats gevonden. Maar 
het kan altijd nog beter en daarom blijven we zoeken naar verbetering. 
De redactie ziet de Klepel ook als mogelijkheid om het Prinsenbeekse 
verleden in al zijn facetten voor het nageslacht vast te leggen. Dus daarbij 
hebben we hulp nodig van mensen die interessante, leuke, bijzondere, 
alledaagse of doodgewone verhalen/ervaringen kunnen vertellen of op 
papier kunnen zetten. Niets spreekt een lezer zo aan als juist het leven van 
iedere dag, want dat brengt gezamenlijke herinneringen boven, zoals 
George Dirven in deze Klepel. Als u uw verhaal kwijt wilt neem dan even 
contact met ons op.



ZOEKT U OOK MEE NAAR OPLOSSING.

WAT KREGEN WE ???

MEEHELPEN ??

RUIMTE ???
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Teveel om op te noemen. Zo krijgen we veel documentatiemateriaal zoals: 
bidprentjes, foto’s, ansichtkaarten, krantenknipsels, boekjes enz..
Daarnaast komen er nog veel gebruiksvoorwerpen binnen zoals: 
bidprentjes, kruisbeelden, kannen, lepels, glazen, theelichtjes, stempels, 
kinderstoeltje enz.. Dank natuurlijk aan alle schenkers: de Families Vonk, 
Schreiner, Verkooijen, Heymans, Lemaire en W.v.d.Zanden, Mw. Rops, J. v. 
Geel, P.v.Hooijdonk, Pastor Schakenraad, Dhr. v. Alphen en Dhr. Mutsaers 
en H. van Opstal.

HET GAAT GOED
ONZE VERZAMELING GROEIT EN GROEIT.
ALLES WORDT GEÏNVENTARISEERD EN VERZORGD
MAAR DAT BETEKENT VEEL WERK EN DE OPSLAGRUIMTES RAKEN 
VOL.

Onze zorg is natuurlijk op de eerste plaats om de verkregen spullen goed 
te verzorgen en zodanig toegankelijk te maken dat we er in de toekomst 
natuurlijk ook wat aan hebben. Dat vraagt veel tijd en daarom zou het leuk 
zijn als u ons daarbij zou willen helpen. Zowel administratief als technisch 
handige mensen kunnen we gebruiken. U kunt zich melden bij het 
secretariaat.

De opslag vraagt veel ruimte en dat wordt een nijpend probleem.
Bovendien zouden we zo graag alle spullen aan iedereen willen laten zien, 
maar daarvoor heb je een geschikte ruimte nodig.
Misschien weet u waar ruimte te krijgen is, liefst gratis maar koop of huur 
zou ook kunnen.



UW TESTAMENT ????

Wie heeft er nog zo'n prachtige muts als op deze foto van Mie Bruinands?

Door: secretaris
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De presentielijst werd door 99 personen getekend. In zijn inleiding zei de 
voorzitter dat het bestuur zeer tevreden was met deze grote opkomst en 
maakte daarbij gelijk de opmerking, dat het met de Heemkundekring erg 
goed gaat. Het totale ledenbestand bedraagt 235.
Het secretariaatsverslag werd voorgelezen en daaruit bleek dat er de 
afgelopen maanden veel werk verzet was. We hebben ons regelmatig laten 
zien:
- Beekse jaarmarkt
- open dag Verzorgingshuis Hagedonk
- fietstochten naar Ulvenhout met bezoek aan museum Paulus van 

Daesdonck
- verschijnen van “het Toetenboek"
- schilderijententoonstelling “Ons Prinsenbeek”
- 2 verhalenvertellers tijdens “Eikebos Anders”
- lezing over “Allerheiligen” (Santekraam van 25.000 Heiligen)
- deelname aan Heemquiz in Etten-Leur
- expositie bij Oldtimerverhuur Verpaalen
- 4 x De Klepel.

BEKNOPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.D. 29 JANUARI 1998.

Heeft u misschien ook wel eens aan 
de mogelijkheid gedacht om de 
Heemkundekring in uw testament op 
te nemen. Dat kan natuurlijk voor 
spullen en/of bezittingen, die u nu 
nog niet kwijt wilt, maar straks wel. 
De notaris kan u alles vertellen over 
het - successielastenvrij - schenken 
aan ideële doelen. U maakt er uzelf 
onsterfelijk mee II!



We kunnen terugkijken op een zeer goed jaar.
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Hard gewerkt werd aan een huishoudelijk reglement dat op deze avond 
werd vastgesteld.

Décharge werd verleend aan de penningmeester voor de boekhouding. 
Contributie blijft f. 30,— per gezin per jaar. In verband met de kosten 
worden leden verzocht om automatische betaling.

Vanaf de oprichting op 18 september 1996 tot heden was het bestuur nog 
“voorlopig”. Nadat van Wout Timmers en Kees Nagelkerke met een 
attentie afscheid werd genomen omdat zij te kennen hadden gegeven om 
als gewoon lid verder te willen te gaan en niet meer als bestuurslid, 
werden in het nieuwe bestuur gekozen: Jos Christianen, Piet van 
Hooijdonk, Pim Monné, Ad van Melis en Anneke Verkooijen-de Graauw.

Na enkele prachtige “Bikse” gedichten van Kees Nagelkerke konden de 
aanwezigen nog genieten van twee films: de priesterwijding van pater Fons 
van de Kar in 1957 en de R.K. Boerenbond.

Geplande activiteiten voor 1998 zijn:
- fietstocht Oorlog op de Beek
- museumbezoek en exposities
- medewerking aan fiets- en wandeltochten RABO - 100 jaar
- genealogiemiddag
- liedjesavond
- filmavond



PRINCENHAGE 800 jaar (1198 - 1998)

Door: Herman Dirven
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De oudst bekende akte, waarin de naam HAGE voorkomt, dateert zeer 
waarschijnlijk uit het jaar 1198. In ieder geval van na 1196 en vóór het jaar 
1201. In feite betekent het dat onze gemeenschap het 800-jarig bestaan 
van Princenhage meeviert. Immers - zoals U weet - behoorde Beek tot 
1942 ook bestuurlijk onder Hage en later Princenhage.

Evenals de andere gehuchten van de grote Heerlijkheid HAGE en later de 
Gemeente Princenhage kunnen Princenhage en Prinsenbeek bogen op 
een bestaan dat al achthonderd jaar bekend en bewezen is. Enkele van die 
oude gehuchten zijn onder andere:
Burgst, Gageldonk, Emer, Overveld, Vaareind, Bagven, Lies, Vuchtschoot, 
Rith, Effen, 't Hout, Overa, Boeimeer, Heuvel,
Heilaar, Overbroek en Buurstede Heike.
In Princenhage vinden dit jaar de feesten omtrent de herdenking van dit 
historische feit plaats. Wij zouden U daarom willen aanraden om, als U in 
de geschiedenis van ons dorp geïnteresseerd bent, de vele publikaties in 
dag- en weekbladen hierover te lezen. In een volgende KLEPEL hopen we 
hier meer gedetailleerd op terug te komen. Om U alvast even mee te 
nemen in de sfeer van die vervlogen acht eeuwen, onderstaand de oudst 
bekende tekening van ons oude (moederjdorp.

't Dorp Hage bij Breda 1624



DE GESCHIEDENIS VAN DE BEEK IN VOGELVLUCHT

door Herman Dirven

DEEL DRIE

BEEK in de GEMEENTE PRINCENHAGE 1795-1941

3.1. Anderhalve eeuw gemeente Princenhage. 1794 - 1814 - 1942.
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In de zijgevel van het oude raadhuis op de Haagse Markt is een hardstenen 
gedenkplaat ingemetseld, waarop staat:"Op den 3 van den lentemaand 
des jaars 1792 werd eersten steen gelegd". En verder staat er dat "het 
zoontje van den schouteth dezer Heer-lijkheid 's Prinsen Hage", dat 
metselwerk uitvoerde.

'nveld^' 

renlloek

Tekening: Kaartje van BEEK en PRINCENHAGE omstreeks 1898.
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Hoe merkwaardig sommige zaken kunnen samenvallen is onder meer van 
toepassing bij dit raadhuis. Kort na de officiële opening werd de oude 
Heerlijkheid opgeheven en begon een geheel nieuw tijdperk. In 1795 werd 
de aloude Heerlijkheid Hage omgezet in de Municipaliteit Hage, die op 
haar beurt op 11 juni 1814 werd veranderd in gemeente Princenhage. Het 
raadhuis werd dus al in de eerste dagen van haar bestaan een echt 
gemeentehuis. "Hage" werd vanaf 1814 officieel "Princenhage", zoals 
Beek in 1951 ook officieel werd gewijzigd in "Prinsenbeek"

Gemeentehuis van Princenhage, enkele jaren nadat het in 1793 was gebouwd. 
Tek.: Maas van Altena

Let eens even op de schrijfwijze van de naam. Omgezet in leesbaar 
Nederlands: "Hage van de Prins (van Oranje)". De man, die voor het eerst 
deze naam gebruikte was Dominee Johannes Pijsel, die van 1722 tot 1764 
predikant was van de Hervormde gemeente van Hage. Mogelijk naar het 
voorbeeld van 's Gravenhage heeft hij, omdat de Prins van Oranje de Heer 
was van zijn Hage, voor het eerst 's Princen Hage in het doopboek 
geschreven. En deze naam werd daarna meer en meer overgenomen. Het 
bewijs is onder andere terug te vinden in de eerste steen van het raadhuis.



3.2. Beek wordt in 1796 een zelfstandige parochie.
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Die Franse tijd heeft heel wat veranderingen gebracht. Zo werd het 
eeuwenoude recht van de "Heer" om het dorpsbestuur te benoemen 
vervangen door verkiezingen. Vanaf die tijd worden de municipaliteiten en 
daarna de gemeenten bestuurd door een uit de eigen bevolking verkozen 
gemeenteraad.

De gemeente Princenhage heeft, inclusief de jaren 1795-1814, in totaal 
bijna anderhalve eeuw bestaan. Op 31 december 1941 werd Princenhage 
als zelfstandige gemeente opgeheven. Het gebied ten zuiden van de 
spoorlijn richting Roosendaal kwam bij Breda. Het gedeelte ten noorden 
daarvan werd de nieuwe gemeente Beek N.Br. In 1951 werd die naam 
omgedoopt tot Prinsenbeek.

Princenhage was een mooie welvarende gemeente, vooral het eerste kwart 
van de twintigste eeuw. Tot ver buiten de grenzen was het geliefd en 
bekend als vakantieoord. Langs de Liesboslaan stonden grote hotels, zoals 
de Kroon en Hotel Burck. Tegen het Mastbos onder andere Hotel 
Boschhek. Zelfs 't wijdvermaarde hotel "Mastbos" stond op Princenhaags 
grondgebied.
Daarnaast waren er ook vele pensionadressen en hadden rijkere burgers 
uit Breda langs de Steenweg (nu Haagweg) en ook op andere plaatsen 
zogenaamde theekoepels laten bouwen. Zij die het konden betalen hadden 
zelfs een eigen boerderij met daarbij een herenkamer en de allerrijksten 
bouwden op het platteland een landhuis of grote villa. Van deze 
bouwwerken zijn er nog vele in het Princenhage van nu terug te vinden.

De oude situatie van Princenhage als kerkdorp met daaromheen een groot 
aantal buurten of wijken was vroeger geheel anders dan nu. De oude 
dorpskom van Princenhage ligt nu zo'n beetje aan de rand van de grote 
stad, maar vroeger was het de dorpskern van een grote landelijke 
gemeente. Op en rond de Haagse Markt speelde zich het leven af van de 
gemeenschap. Daar stond de kerk, daar woonden de notabelen, daar 
vergaderde het dorpsbestuur en daar kwamen de mensen van het gehele 
dorp samen. Beetje bij beetje verloor dit centrum zijn belangrijke positie.



3.3. Princenhage, oud centrum van een grote gemeente.
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In de ogen van velen is het huidige Princenhage veel kleiner dan het 
oorspronkelijk was. Nu is het vanzelfsprekend ook niet eenvoudig om 
bijvoorbeeld Boeimeer en Ruitersbos onder Princenhage te rekenen, want 
de huidige bebouwing is duidelijk vanuit Breda gekomen. Juist in de 
voorbereiding en de uitvoering van die nieuwe stadswijken of 
stadsuitbreidingen zijn velen bezig geweest om er "iets" van te maken.

Eeuwenoude Gertrudiskapel, op de hoek van de Beeksestraat en de 
Kapelstraat, waarin van ong. 1610 tot 1836 op de weekdagen school in werd 
gehouden. Tek.: Maas van Altena.

De eerste belangrijke verkleining was de splitsing van de al vier a vijf 
eeuwen oude parochie Sint Martinus. In 1796 was het noordelijk gedeelte 
de zelfstandige parochie O.L.Vrouw Hemelvaart van de Beek (nu 
Prinsenbeek) geworden en bouwde men in drie maanden op de Beek een 
eigen parochiekerk. Ruim een halve eeuw later werd deze eerste kerk 
vervangen door een grote neo-gotische kerk. Ook die is in 1964 
afgebroken en zo heeft Prinsenbeek nu al haar derde parochiekerk.
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Het centrum van Princenhage straalt die vroegere zelfstandigheid nog 
duidelijk uit. De Haagse Markt en de oude dorpsstraten in de omgeving 
hebben nog veel grote en mooie panden. Om te beginnen met de Markt, 
met nog de allure van de grand-seigneur. Of vindt U het meer een grande- 
dame?. Hoe dikwijls heeft men al niet geprobeerd om er een monument of 
iets weg te zetten, maar dat lukt niet. Na 'n tijdje verdwijnt zo'n obstakel, 
want het past gewoon niet op de Haagse Markt. Mogelijk ligt dat aan de 
"sterke wanden" van deze oude, ietwat driehoekige markt. Die 
gevelwanden staan er alsof ze het plein omarmen en daar kunnen eigenlijk 
alleen maar mensen op lopen. Goed, ons moderne vervoermiddel, de auto, 
kunnen we er ook nog op parkeren. Maar denk je nou eens even in, een 
Haagse Markt zonder dat blik. Hoeveel mooier zou dat zijn.

De hardstenen pomp op de Haagse Markt staat er al vanaf 1769. Bijna 
tweehonderd jaar gaf hij uit z'n koperen teuten of kranen koel helder water. 
Nu is ie zwengelloos en staat droog. Op de voet van dit laat-barok of 
rococo monument staan de letters A A L V A. De betekenis van de twee 
eerste letters is moeilijk te achterhalen. Misschien staan ze voor 
Aangekocht en Aangeboden en dan zouden de drie volgende letters 
betekenen: Lauta Van Aysma. Deze was in 1769 schout van de Heerlijkheid 
Hage en heeft de pomp uit eigen middelen betaald en laten plaatsen. 
De Haagse Markt is zeer oud en werd vroeger bij de Haagkerk of kortweg 
de Kerk of 't Dorp genoemd. In de zestiende eeuw zien we de naam 
"Plaetse" vrij regelmatig opduiken en sinds de negentiende eeuw wordt 
enkel nog gesproken over de Markt. Na de annexatie van 1942 is ter 
onderscheid van de Grote Markt in de Bredase binnenstad de naam 
Haagse Markt bedacht.

Aan de noorzijde van de Haagse Markt begon de (oude) Heilaarstraat. Het 
was oorspronkelijk een kerkstraatje, maar werd in de achttiende eeuw een 
"deftige straat" met grote huizen en ook enkele hoveniersbedrijven. Vanaf 
de tweede helft van de negentiende eeuw werden er ook arbeiders
woningen gebouwd en later werden de grotere woningen gesplitst en door 
meerdere gezinnen bewoond. Een dertigtal jaren geleden is de gehele 
straat gesloopt, maar juist in deze anderhalve eeuw was het met de 
huidige Meester Bierensweg de belangrijkste verbindingsweg tussen Beek 
en Haagse Markt.



3.4. De ontwikkeling van Beek in de periode 1794-1942.
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Het aanzicht van Beek werd in 1863 ook sterk gewijzigd door de bouw van 
een nieuwe molen “De Negen Gebroeders" door molenaar Dikmans (nu 
Beeksestraat 55). Deze molenaar had enige jaren daarvoor de oude

In 1796 was in drie maanden op 
de Markt 9 een kleine kerk met 
daar tegenaan een pastorie 
gebouwd. Bijna zeventig jaar later 
is deze kerk afgebroken om er de 
voormalige pastorie/gemeente- 
huis te bouwen.
In dezelfde tijd, 1865, werd ten 
zuiden daarvan het zusterklooster 
met daarachter de meisjesschool 
opgetrokken.
Tussen beide gebouwen lag een 
brede toegangsweg naar de iets 
naar achteren gelegen nieuwe 
(1859) neo-gotische kerk van 
Pastoor-Deken Maes. Deze kerk 
is in 1964 afgebroken.

13. M.l, 1836.
• n Bodo'^.n flitm Jut oh Hjitnder

' ’ B0UM8.

Afbeelding: Openbare aanbesteding van de afbraak van de kapel van St. 
Gertrudis (hier genoemd "OUDE SCHOOLGEBOUW") en bouw van Nieuwe 
school en brandspuithuis (Bredase Courant 15-5-1836)

Beek had al vanaf de vijftiende eeuw een eigen kapel en vanaf het begin 
van de zeventiende eeuw ook een openbare school, die op de weekdagen 
in de kapel werd gehouden. In 1653 werd naast de kapel een huis voor de 
schoolmeester gebouwd. In 1803 is dat huis afgebroken en werd er ter 
plaatse een nieuw, groter huis voor de hoofdonderwijzer opgetrokken. Nu 
is dat de Grizzly-winkel op Beeksestraat 3.
In 1836 is de oude kapel afgebroken en werd op die plaats de eerste 
tweeklassige openbare school van Beek gebouwd. In 1922 is ook dat 
gebouw afgebroken, omdat men in inmiddels naar de nieuwbouw aan de 
Kapelstraat 44, nu De Horizon was verhuisd.
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beermolen (in 1936 afgebroken) aan de Groenstraat gekocht en bouwde er 
deze tweede bij, zodat ons dorp van 1863 tot 1936 zowel in het zuiden als 
het noorden werd gemarkeerd door een hoge windmolen.

Rond de eeuwwisseling kwam de coöperatieve samenwerking onder de 
boeren sterk op gang. In 1904 werd de eerste melkfabriek aan de Valdijk 
gebouwd (nu winkel Boerenbond) en in 1930 kwam daarnaast de nieuwe 
of tweede melkfabriek. Nu winkel-bouwbedrijf.

Eerste nieuwe openbare school op de hoek Kapelstraat - Beeksestraat.
Het voorste deel is van 1836, de daarachter liggende aanbouw van 1870-1890.
Afgebroken in 1925. (Tek.: Jos, F. Titulaer).

Zo groeide de kern uit tot een dorp met een grote kerk, twee molens, een 
melkfabriek en pakhuizen van de boerenbond en tuindersvereniging. 
Ook in de particuliere huizenbouw kwam er vanaf het midden van de 
negentiende eeuw een wel opmerkelijke nieuwe mode in zwang, namelijk 
de zogenaamde rentenierswoningen. Deze huizen werden vooral gebouwd 
door de rijkere inwoners, die hun belangrijkheid en rijkdom via hun 
"voorgevel" wilden laten zien. Ze bouwden mooie en stevige huizen zo kort 
mogelijk bij de kerk, dus in de dorpskom met meestal een grote (moes)tuin. 
Er zijn er in Prinsenbeek nu nog volop van te vinden. Velen zijn echter ofwel 
verbouwd en soms onherkenbaar verminkt. Mooi en goed bewaard zijn 
Valdijk 7, 9, 15 en Kapelstraat 38.

Van minstens even groot belang in de ontwikkeling van ons dorp waren de 
werkhuizen-winkels van "ambachtslieden en neringdoenden". Daarvan zijn 
door de voortdurende aanpassingen en moderniseringen geen



3.5. De bestrating van enkele wegen op de Beek 1794-1942.
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In de twintiger jaren van de twintigste eeuw werden de huidige Schutse- en 
Overveldsestraat bestraat. In het oosten gebeurde hetzelfde met 
Zuilenstraat en Emerweg.

In het midden van de negentiende eeuw liet de eigenaar van het Landhuis 
Burgst een keiweg vanaf de (oude) Heilaarstraat over de huidige Meester 
Bierensweg, Steenakkerstraat, Gageldonkse weg en Burgstsedreef op 
eigen kosten aanleggen.
De gemeente Princenhage besloot daarna om het gedeelte vanaf de 
Leeuwerik (heden) tot de Beeksestraat (dus ook de Valdijk, Markt en de 
Korte Beeksestraat) op hun kosten te laten bestraten. Daarna werd ook de 
Lange Beeksestraat tot het Nieuw Veer met grind (vandaar de naam 
Grintweg) verhard. Op het einde van de negentiende eeuw werd de 
Groenstraat en aansluitend de Leurse baan bestraat.

De ontwikkeling van het gehucht Beek tot een klein lokaal centrum is ook 
nog goed en gemakkelijk te volgen in het huidige stratenpatroon van 
Prinsenbeek.
De oudste bestrating van Beek ligt op de Beekse Markt en is op het einde 
van de achttiende eeuw aangelegd. Er was in 1796 aan de westzijde van 
de Markt een kleine parochiekerk gebouwd en vandaar tot de toen nog 
aanwezige kapel op de hoek Kapelstraat werd een straatje van afgedankte 
arduinstenen aangelegd.

En tussendoor werden op allerlei open plaatsjes arbeidershuisjes 
gebouwd. Binnen de kom geschiedde dat veelal aan de kleine zijstraatjes, 
zoals de Schoolstraat, Kromme Elleboog, en andere kerkpaadjes. Al met 
al ontwikkelde het dorp Beek zich tot een kern voor het directe omliggende 
gebied met in 1941 in totaal een 300 woningen met ongeveer 1500 
inwoners.

voorbeelden meer over, hoewel de tabakswinkel op de hoek Markt en 
Schoolstraat U daarover - althans globaal en met wat fantasie - nog enig 
idee kan verschaffen.
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Van groot belang is ook nog de aanleg van spoorwegen in het zuiden 
(1854) en het oosten (1863). Kort na de eeuwwisseling had Beek zelfs drie 
stations: aan de Spoorstraat, de Meester Bierensweg en de Zanddreef. Alle 
boemeltreinen stopten er op verzoek. In het begin van de jaren dertig was 
ook het tracé van de Nieuwe Rijksweg Moerdijk-Breda-Antwerpen 
vastgesteld. Ze kwam over het grondgebied van Beek over het grootste 
deel langs de bestaande spoorlijn. Eind 1936 werd de nieuwe verkeersbrug 
over de Mark al opgeleverd en werd hard doorgewerkt aan de bedding van 
brede verkeersweg. Door de oorlog kwam het werk tot 1946 stil te liggen. 
In 1941 was alles bij elkaar ongveer 20 km. van de wegen in Beek van een 
summiere bestrating, doorgaans 3 meter breed, voorzien. Al de overige 
wegen waren zand-, of bij nat weer modder- of slijkwegen.

Onmiskenbaar is de belangrijkste stoot voor de ontwikkeling van een eigen 
Beekse gemeenschap in 1796 gegeven door de oprichting van een 
zelfstandige parochie. Daardoor werd de eeuwenlange bestaande

Lp - ■■■

Voorbeeld van de eerste verharde wegen op de Beek. Deze opname is van de 
Emerweg, gemaakt in 1974.

3.6. De ontwikkeling van de Beekse Gemeenschap in 1796-1941.
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De ontwikkeling van het onderwijs is ook gemakkelijk te volgen. De oudste 
school is de Openbare School, die al in 1619 bestond en tot 1924 
onafgebroken jaar-in en jaar-uit de jonge Bekenaren in lezen, schrijven en 
rekenen onderricht heeft gegeven. Na een onderbreking van 45 jaar werd 
ze in 1969 heropgericht en is nu weer bijna dertig jaar bekend onder de 
naam Apollo-school. De R.K. Meisjesschool St. Marie werd in 1865 
opgericht en werd coëducatief in 1971 en kreeg toen ook de nieuwe naam 
Griffioenschool. In 1924 werd de openbare school in de Kapelstraat 
omgezet in de katholieke H.Hartschool. Enige jaren geleden werd deze 
naam gewijzigd in de Horizon, zodat de school in 1999 haar 75 jarig 
bestaan kan vieren. Het gebouw, althans het oudste deel, is twee jaar 
ouder.

toestand, dat men elke zondag voor of na de kerkdiensten de andere 
Hagenaars ontmoette, verbroken. Voortaan zag en sprak men op de 
zondagen enkel nog Bekenaren.

Parallel aan deze ontwikkeling kwam ook het verenigingsleven op de Beek 
nu goed op gang. Vele van deze verenigingen zijn inmiddels al weer 
verdwenen of opgehouden te bestaan, maar enkele van hen bestaan nu 
nog. Zo noemen we de Vrijwillige Brandweer (1792), Handboogschutterij 
Sint Sebastiaan (1847, in 1888 oprichting van de fanfare, nu harmonie 
Amor Musae, Coöperatieve melkveehoudersverening (1903), 
Middenstandsvereniging (1903), Beek Vooruit (1908). R.K. Jonge Boeren
en Boerinnenbond (1913 nu KPJ), Boerenbond (1915), Boerenleenbank 
(1916, nu Rabobank), Tuindervereniging (1917), R.K. Werkliedenbond 
(1919), Wit-Gele Kruis (1921 nu Kruisvereniging), Bijenhoudersverening Sint 
Ambrosius (1925), Herwonnen levenskracht (1933), R.K. Beekse 
Bibliotheek 1934, nu Gem. Bibliotheek), Beeks Oranje comité (1936), R.K. 
Boerinnenbond (1936 nu KVO), Katholieke Arbeiders Vrouwen (1938 nu 
Vrouwenraad), Verkennerij Thomas More (1938 nu Scouting) en E.H.B.O. 
(1939).
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Opname van de dorpskom van de Beek kort na de Tweede Wereldoorlog, omstreeks 1950. Nog goed zijn nog te herkennen de straten: 
Markt, Beeksestraat, Kapelstraat, Slikstraat = (Schoolstraat), Groenstraat en de Valdijk.

Wat minder gemakkelijk gaat het met de kleine straatjes of steegjes als Kobuspadje, Kromme Elleboog, Pisakker, Kesterenpadje en Bokkestraatje.
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Tot slot nog het dorpsbestuur van de gemeente en het politieke leven. In 
de negentiende eeuw hadden enkel de welgestelde mannen actief en 
passief stemrecht. Dat betekende dat -althans op de Beek- de grote 
boeren het voor het zeggen hadden. In de gemeenteraad van Princenhage 
hadden zij doorgaans 30 tot 40% van de zetels, maar voor de verkiezing 
van de twee wethouders was het vanaf 1840 gebruikelijk dat er één uit de 
parochie van Sint Martinus kwam (Zuid-Princenhage) en één uit de 
parochie van O.L.V. ten Hemelopneming (Noord-Princenhage of Beek).

Tweede Katholieke Kerk op de Beek. 
(Gebouwd door Pastoor-Deken Maes in 
1860 en afgebroken in 1964).

Ook na de invoering van algemeen stemrecht in 1919 is dat zo gebleven en 
bezetten de Bekenaren altijd een derde of ietsje meer van de zetels in de 
gemeenteraad van Princenhage. Omdat vanaf 1919 ook in de dorps-

£.I 
rui\

In 1902 werd door de Zusters 
Franciscanessen een naai- en 
knipschool opgericht. Daaruit 
ontstond de Mater Amabilis, later 
werd dat de Huishoudschool St. 
Jozef, toen de Ellendonk, en 
daarna de Beemden en sinds 
1996 heet deze beroepsopleiding 
het Michaël College.

Voor alle duidelijkheid moet wel 
gezegd worden, dat in deze 
gehele periode de Katholieke 
Kerk in de gehele gemeenschap 
een alles overheersende rol 
speelde. Men noemt dat ook wel 
Rijke Roomsche Leven. Zeker op 
de Beek, dat toen nog voor 
99,9% echt praktizerend was, 
betekende dit een algemene 
aanvaarde vanzelfsprekendheid, 
waarmee zeker de gemeenschap 
geen of weinig moeite had.

Uiteraard laat dat onverlet dat het van tijd tot tijd met bepaalde individuelen 
toch wel eens wat minder goed en spontaan kon klikken of zelfs botsen.
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Zo was om te beginnen de strijd voor het dagelijks bestaan wel veel harder 
als nu. Sociale of andere verzekeringen bestonden niet, althans nog niet in 
de negentiende eeuw. Dat betekende, dat men bij ouderdom, ziekte, 
invaliditeit of bij werkloosheid afhankelijk was van het eigen (gespaarde) 
kapitaal of van de liefdadigheid van kerk of dorpsbestuur. Een andere 
mogelijkheid bestond eenvoudig niet.
Nou was het met die liefdadigheid dikwijls treurig gesteld. De bestuurders 
van de kerkelijke of gemeentelijke armenkassen waren dikwijls sterk 
patrionalistisch ingesteld. Dat wil zeggen, zij gedroegen zich als de wijze 
vaders of moeders, die de armen en hulpbehoevenden dikwijls autoritair en 
uit de hoogte behandelden. Wee degene, die hen niet dankbaar en vol 
verering naar de ogen keek. Gelukkig waren ze niet allen zo, maar in stilte 
armen helpen en ondersteunen kwam maar weinig voor.

Tekening uit 1825 door
Th. Pasqué van de Zwaan en de 
Markt vanuit de Beeksestraat.
Op de voorgrond rechts de oude 
Gertrudiskapel (toen ook in gebruik 
als school).

3.7. Het eigen Beeks Volksleven gegroeid in de ja ren 1794-1941 
Omdat zeker voor een Heemkundige Kring de tijd van onze ouders en 
grootouders tot een van de belangrijkste werktijden behoort, is het mogelijk 
zeer nuttig om bij deze periode van anderhalve eeuw voor het midden van 
de twintigste eeuw even wat langer te blijven stilstaan. Immers vele van 
hun belangrijke gewoonten, werkwijzen en levensideeën of -idealen zijn nu 
verdwenen of interpreteren we nu geheel anders.

besturen politieke partijen daaraan gingen deelnemen kwam er ook in de 
gemeente Princenhage een R.K. Staatspartij, met twee afdelingen, een in 
Princenhage en een op de Beek. Samen maakten zij in de gemeenteraad 
de dienst uit en van 1919 tot 1941 leverden zij ook voor elke periode een 
wethouder. De beide katholieke wethouders waren tot op het laatst van het 
bestaan van Princenhage altijd afkomstig uit de agrarische wereld.



Tekening van de oostzijde van de oude Beekse Markt (1870).
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Het is dan ook bijna vanzelfsprekend, dat de ouders en zeker de rijken hun 
kinderen al van jongsaf inprentten, om toch in "hun" stand te trouwen. Dat 
betekende dat beide partijen in het huwelijk ongeveer een gelijk aandeel 
moesten "inbrengen".
Je hoort daar nog wel eens grapjes over, zoals jullie hebben maar twaalf 
koeien en wij twintig, dus je bent te min.

Maar het was wel de harde praktijk, want de toekomst trachtte men ook 
toen al zoveel mogelijk te verzekeren. Een gevolg van deze levenshouding 
was dat veel jongere mensen ongehuwd bleven. De boerderij was dan 
eenvoudig niet groot genoeg om er meerdere nieuwe gezinnen uit te laten 
ontstaan. Dergelijke jongeren bleven dan gewoon thuis. Na het overlijden 
van hun ouders bleven ze dan ook nog dikwijls bij elkaar wonen en werden 
dan aangeduid als de "Kinderen Jansen", of hoe hun achternaam ook 
luidde. Pas met de opkomst van het grote aantal klooster- en 
priesterroepingen tussen 1860 en 1940 en de groei van de tuinbouw vanaf 
1920 is deze samenwoon-praktijk langzaam maar zeker grotendeels 
afgenomen. In onze huidige tijd met zijn uitgebreid 
(sociale)verzekeringssysteem is althans armoede voor deze vorm van 
samenwonen geen enkel motief meer.
Het volksleven op de Beek groeide in deze periode duidelijk naar een drie 
standen-patroon. Bovenaan de maatschappelijke ladder stonden de grote 
boeren, onderaan de landarbeiders en kleine boeren. Daar tussen stonden 
de Middenstanders, zoals hun naam ook duidelijk zegt.
De Katholieke Kerk bevestigde sterk dit patroon en had zowel voor



3.8. Het eigen Beeks Bewustzijn gegroeid vanaf 1796.
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Werkverschaffing in de Crisistijd (de DUW = Dienst Uitvoering Werken) in 1935. 
Op de voorgrond rechts de twee Princenhaagse wethouders: Jan Bastiaansen 
(uit de Beek) en van Haperen (uit Princenhage).

huwelijk als uitvaart een uitgebreid tariefsysteem. Zo kon iedereen volgens 
zijn stand trouwen of begraven worden. Hoe meer heren aan het altaar, 
kaarsen en verdere versiering hoe duurder en dus belangrijker.

Dat eigen Beeks Bewustzijn was er ook al vóór 1796, anders was er zeker 
niet zo massaal goed samengewerkt om een eigen parochie te bekomen. 
Voor een dergelijk bewustzijn moet een basis of begin te vinden zijn en 
we menen dat gevonden te hebben in twee personen, die voor Beek van 
onschatbare betekenis zijn geweest en zeker voor dat eigen Beeks 
Bewustzijn. Gelukkig zijn ze beiden vereeuwigd in een straatnaam. Maar 
het ware voor onze gemeenschap misschien beter geweest, dat zij een 
standbeeld op de Markt hadden gekregen.

Het is opmerkelijk, dat in elke annexatiestrijd, en dus ook in Prinsenbeek, in 
de laatste jaren voor 1996 dikwijls gesproken wordt over de "EIGEN" 
gemeenschap, de typische gebondenheid en het verlangen en de wil om 
de eigen zaken zelf te regelen.
Zelfs bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen na elke annexatie zie je die 
gebondenheid met de eigen gemeenschap ook nog sterk, maar langzaam 
maar zeker ebt dat toch langzaam weg.



Tek.: J. Looyen).Boerderij op de Beek (met put en mik).

EINDE DEEL DRIE
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De twee mannen zijn een schoolmeester en een pastoor en wel Theo 
Pasqué (1789-1829) en Adrianus Oomen (1796-1823).
Opm. De jaartallen hebben betrekking op hun "Beekse jaren".

Schoolmeester Theodorus Pasqué werd in 1789 op de Beek benoemd en 
heeft er tot 1829 gewerkt. Hij had het volste vertrouwen van de bevolking, 
gaf prima onderricht en zette zich met hart en ziel in voor de kleine 
gemeenschap. Zo slaagde hij erin om in 1792 een vrijwillige brandweer op 
te richten en daarvoor zelfs van het gemeentebestuur een brandspuit te 
verkrijgen. Hij verkreeg van de Prins van Oranje het eerste stukje verharde 
steenweg op de Beekse Markt en hoewel hij protestant was, ondersteunde 
hij de katholieke bevolking op elke wettige wijze om een zelfstandige 
parochie te worden.

Al kort na de benoeming van de pastoor Oomen op de Beek werden 
Pasqué en hij de beste vrienden en dat zijn zij tot hun dood gebleven. Zij 
beiden zetten zich volledig in voor de jonge gemeenschap en hebben deze 
op velerlei wijzen op de eerste schreden van zelfbewustzijn gebracht. 
Zowel Oomen als Pasqué waren de juiste mannen, die het wij-Bekenaren- 
gevoel er bij mensen in brachten en bestendigden. Daarom heeft onze 
gemeenschap aan deze twee zeer veel te danken.



DIALECTWOORDEN

Door: Piet de Nijs.
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Iedereen kent wel de betekenis van het woord: “N’N BAK” als mop (‘n 
lachvertelsel). “IK KEN NOG N’N GOEIEN BAK” is: ik ken nog een leuke 
mop. Als je dat in het café aan de bar zegt, dan heb je meteen de aandacht 
van iedereen.

“N’N BAK OF BAKSKE” waar je dus spullen in kon leggen, hout, spijkers of 
schroeven, maar ook in de betekenis om ergens onder te houden .
“HOU T’R MAR EFKES ‘N BAKSKE ONDER” is: hou er maar even een 
bakje onder, om bijv, iets vloeibaars in op te vangen. Dan is zo’n bakje 
echter wel van steen of metaal.

Adrie Bertens en Jan van Dongen (van Pauwkes) hebben mij voornamen 
toegestuurd zoals die vroeger op de Beek dagelijkse roepnamen waren. 
Zo gauw ik er voldoende heb bericht ik u hierover wel in dit blad.

“BAKSKE” heeft nog een andere betekenis, n.l. gewoon een bakje om iets 
in te doen. Wij spraken vroeger over “HET HOUTBAKSKE”. Iedere dag 
werd “HET HOUTBAKSKE” klaargemaakt voor de volgende dag.
Het werd gebruikt om aanmaakhout in te leggen om de volgende morgen 
de kachel aan te kunnen maken. Heel dun hout aan de ene kant van het 
kistje en wat dikker aan de andere kant. Misschien was zo’n bakske niet bij 
iedereen in gebruik, maar bij ons thuis wel.

Een mooi dialectwoord om mee te beginnen vind ik “N BAKSKE”. Een 
bakske in de betekenis van een kopje koffie. Als iemand vraagt “KOM D’N 
BAKSKE DRIENKE”, dan is dat in deze tijd, in tegenstelling tot vele andere 
woorden uit ons vroeger taalgebruik, nog steeds een dialectwoord wat 
door iedereen verstaan en begrepen wordt.
“GE KUND ’N GOEI BAKSKE ZETTE GIJ”, is: jij kunt een heerlijke kop 
koffie zetten.
“HÈ, DA’S ‘N LEKKER BAKSKE”, met een zucht uitgesproken: dat is een 
lekker kopje koffie. Kortom een dialectwoord dat aan aangenaam verpozen 
doet denken.
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Iets heel anders is: “N’N BÜKRIEM”. Het was een riem die bij een paard 
onder zijn buik werd doorgehaald om het zadel op de rug vast te houden.

Ik heb nog wat oude liedjes gevonden, die men vroeger zong bij het spelen 
of bij het doen van iets.

“HEDDET GEWORT, DA’S OK UNNEN BAK ZEG” is: heb je het gehoord, 
dat is ook wat zeg.

Maar als de regering zegt: “WE ZULLEN ÓÓNZE BÜKRIEM AON MOTTEN 
AOLE DE KOMENDE JAORE”, dan betekent het: we zullen het zuiniger aan 
moeten doen de komende tijd; we zullen anders moeten gaan leven. Colijn 
zei het al in de jaren dertig: “AS WE ALLEMAOL ÖÓNZEN BÜKRIEM WA-D 
AON AOLE DAN KOME WE D’R WIR WEL BOVENOP”.

Zegt u nog wel eens “N’N GEBUTSTE-N APPEL”? Dat is toch een veel 
mooier woord dan: “die appel is niet goed meer” of niet soms? Voor 
degenen die niet weten wat een gebutste appel is: dat is een appel die 
vroegtijdig van de boom valt en waar door die val, onder de schil, een 
zachte plek ontstaat: “N’N BUTS”. Ze werden en worden nog steeds 
gebruikt als ‘MOESAPPEL’, dus om appelmoes van te maken. “HEDDE 
GINNEN-AANDERE NAPPEL D’N DEEZE IS GEBUTST” is: heb je geen 
andere appel, deze is niet helemaal goed meer.

“N’N BAK” in de betekenis van iets bijzonders, een gebeuren of een 
voorval.
“Z’AK OEW IS N’N BAK VERTELLE” is: zal ik je eens iets bijzonders 
vertellen? Meestal is het dan iets wat zich onverwachts heeft voorgedaan 
of heeft afgespeeld. “N’N BAK”, dus bedoeld in de vorm van nieuws zoals 
het niemand had verwacht.

Weet u nog wat “’N BUTS” is?
Waar hoor je nog in deze tijd dat iemand zegt: “DAOR ZIT ‘N BUTS IN”?, 
hetgeen betekent: er zit een deuk in. Dat hoor je toch bijna nooit meer 
zeggen, en ik vind dat “’N BUTS” in mijn auto niet half zo erg is als een 
deuk. Een “BUTS” is eigenlijk hetzelfde als een deuk. Alleen zat een buts 
meestal in iets zachts en een deuk in iets hards.



1e couplet:

Refrein:

2e couplet:

Hier nog het 3e couplet:
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Zover kennen de meesten het nog wel, maar de volgende coupletjes zijn 
bij het merendeel van de mensen niet bekend, luister maar:

Daarom ga ik maar op straat 
met mijn neefje Piet 
vrolijk klepperen in de straat 
ik heb toch geen verdriet.

Weet u nog wat “KLEPPEREN" is? En kent U nog het liedje nog wat er dan 
bij gezongen werd? Zing het maar als u het nog kent en leer het 
“IMPESAANT” (is: tegelijkertijd) Uw kinderen maar, dan blijft het behouden. 
Hier komt het:

Hoor je hoe mijn kleppers gaan 
ik heb het toch geleerd 
ik kreeg het bijna niet gedaan 
allemaal geprobeerd

Klepper de klepper de klep, klep, klep (2 keer) 
ik ben zo blij dat ik (3 keer) ze hè heb 
klepper de klepper de klep, klep, klep 
ik ben zo blij dat ik ze heb.

Moeder vindt het toch zo’n kruis 
het geeft toch zo’n kabaal 
al dat leven hier in huis 
‘t is toch ‘n schandaal

Na ieder couplet werd het refrein gezongen en dat natuurlijk allemaal terwijl 
men vol overgave “KLEPPERDE”.



KOPJE KOFFIEBAKSKE
BAKSKE

BAKSKE

EEN MOP (leuk vertelsel)N’N BAK

N’N BAK EEN ONVERWACHTS GEBEUREN

N’N BÜKRIEM

D’N BÜKRIEM AON AOLE ZUINIGER WORDEN

‘N BUTS EEN DEUKJE

HIJ IS GEBUTST

IMPESAANT TEGELIJKERTIJD
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De betekenis van de dialectwoorden uit dit verhaaltje zet ik nog even op 
een rijtje, anders bent u ze zo weer vergeten denk ik.

WAAR JE IETS VLOEIBAARS IN
OP KUNT VANGEN

KISTJE WAAR JE IETS IN KUNT 
LEGGEN

GEBRUIKT BIJ FRUIT DAT IS 
GEVALLEN, OF BIJ EEN BAL 
WAAR LUCHT UIT ONTSNAPT IS

EEN RIEM ONDER DE BUIK VAN
EEN PAARD DOOR

Mochten er onder u zijn die dit lied kennen, maar dan met andere woorden, 
dan wil ik dat natuurlijk graag weten.
U vindt zo’n liedje misschien niet passen in een dialectrubriek, maar u moet 
het “WEIDS” zien om dingen van vroeger vast te leggen. Het doet mij weer 
denken aan m’n kindertijd en gij kent het gezegde: ALS GIJ NIET WORDT 
ALS KINDEREN. Vandaar 1!



BOEDERIJ DE HOGE PUT

Voor U gelezen:

Boerderij "De Hoge Put". Foto: Frank v.d. Noort
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“In de grote keuken met ouderwetse schouw is het goed toeven in huize 
Dirven. De markante boerderij aan de Grintweg in de Haagse Beemden is 
volgens bewoner George Dirven (64) gebouwd in 1612 en altijd familiebezit 
geweest. Hier heeft altijd een George of een Jan Dirven gewoond, want 
iedere Jan gaf een van zijn zoons de naam George of andersom.

Ook de Haagse Beemden hoorden tot 1976 bij de gemeente Prinsenbeek. 
Bij de oprichting van de Heemkundekring werd dan ook als werkgebied 
gekozen voor de grenzen van de gemeente Prinsenbeek zoals die waren 
van 1942 tot 1976. In het Haagse Beemden-Nieuws troffen wij een aardig 
verslag van een gesprek aan met iemand die nog op een specifiek stukje 
oud Prinsenbeek woont en die Prinsenbeek heel nauw aan het hart ligt. 
Dat verslag willen wij u niet onthouden. Daarom enigszins verkort 
hieronder het gesprek met George Dirven.



Wil Ham v.d. ZandenAquarel: “De Hoge Put"

Oorspronkelijk bestond de boerderij uit het woonhuis, de stallen, een 
schuur en een put. Aan die put moesten wij ons vroeger zomer en winter 
wassen, want pas in 1951 werd hier een doucheruimte gebouwd. Ook 
hadden we de nodige hectaren grond, waarvan er intussen heel wat 
onteigend zijn. Dit in verband met de rioolwaterzuiveringsinstallatie, de Kuil 
en de aanleg van de A 16. Op dit moment heb ik nog 12 ha over, waarvan 
2,5 ha in bezit, de rest is pachtgrond. Vroeger was dit een melkveehouderij. 
Vroeger had je op een melkveeboerderij melkbussen, nu zijn dat melk
tanks. Dan moet je een miljoen liter hebben om de kosten er een beetje uit 
te halen. Het was ook behoorlijk hard werken. Je was nooit klaar met het 
vee. Zondags moest je ook gewoon werken, hooguit had je een uurtje of 
twee vrij na de kerk. Nu is dit allemaal tuinbouwgrond. Wij verbouwen 
vooral tuinbonen en verder spruiten, rode en witte kool, boerenkool, 
winterpeen en graszaad. Verder hebben we nog zo’n zestig kippen voor 
eigen gebruik. Gek genoeg hebben hier altijd oudere mensen gewerkt. Een 
bewijs dat het gezond is om lekker buiten te werken. George Dirven heeft 
25 jaar van zijn volwassen leven alleen gewoond. Zijn zuster zorgde voor 
hem. Die is ook nooit getrouwd geweest. Dit was echt een vrijgezellenbuurt 
waar heel veel ongetrouwde mensen woonden. Maar het was er wel altijd 
gezellig en heel druk. Vroeger woonden we hier met zijn twintigen. Mijn 
vader, moeder en acht kinderen. Ook heeft de familie Kleijsen van café de 
Elsakker in de oorlog hier ruim dertien maanden gewoond. Die waren met 
z’n achten. Koos Kleijsen is hier overleden. Dan hadden we nog Bertus 
Bos, een onderduiker. We hadden ook nog een dienstmeid.



DAT WAS HET!!!
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Ons lid Jan van den Hoven liet ons 
weten dat het in Klepel nr. 3 afge- 
beelde porseleinen voorwerp een 
onderdeel is van een z.g. “Beierse 
tabakspijp" (zie tekening).
Het zou de "zeverzak" genoemd 
worden.
De pijpekop zat met een doorboord 
kurkje in de kleine tuit. In de grote tuit 
was de steel gestoken (een door
boord stuk berkenhout).

Gezellige tijd was dat, we hielden rikconcoursen en luisterden naar de 
radio, de bonte avondtrein en voetballen. Als we op het land werkten, 
namen we voor een hele dag eten mee en dan zag je je buren die ook op 
het land bezig waren, ‘s Avonds gingen we dan gezellig buurten. 
Tegenwoordig behoort dat voorgoed tot het verleden, zegt hij spijtig. Overal 
waar je komt staat de TV aan en er wonen ook veel nieuwe mensen, de 
oude garde is aan het wegtrekken. Mijn moeder heeft nog op de Keihoef 
gewoond, en op de boederij die nu van Rolerisuit is. Op de vraag waarom 
hij als derde kind op de boerderij gebleven is en niet een andere zoon, 
vertelt hij: de anderen trouwden en begonnen elders melkstallen. De 
boerderij is echt mijn leven en ik heb hier zoveel meegemaakt. Ik ben 
geboren in Princenhage, ben op school geweest in Prinsenbeek, soldaat 
geweest in Prinsenbeek en nu run ik de boerderij in de Haagse Beemden in 
Breda, en dat allemaal in hetzelfde huis. Sinds we in 1976 bij Breda 
gekomen zijn, is er veel veranderd en niet bepaald gunstig voor ons. De 
onroerend goedbelasting ging fors omhoog, het was niet meer zo een
voudig om dingen gedaan te krijgen op het gemeentehuis en het onper
soonlijke omdat je in Breda een nummer bent en om aan de beurt te 
komen ook een nummer moet trekken.
Tegenwoordig met al dat papiergedoe is het dagelijks werk veel meer 
geestelijk dan lichamelijk inspannend. Het is zo’n rompslomp. George 
Dirven (al 25 jaar lid van de Prinsenbeekse carnavalsvereniging Les 
Coubertins), oefent desondanks zijn beroep nog steeds met plezier en 
energie uit. Zijn geheim?? “Blijven lachen, altijd blijven lachen. Het leven is 
toch heerlijk?"
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Een van de verhalen van de verhalenavond “Eikebos Anders” (door Annie 
Vermunt)

Toch is ook deze zo belangrijke dag voor de kinderen beduidend veel 
veranderd met het communie doen in onze jaren. Wij werden van tevoren 
voorbereid door de pastoor, kapelaan, de zusters op de meisjesschool en 
de meester op de jongensschool.

Daags voor de grote dag moesten we gaan biechten. Iedereen 
zenuwachtig, maar niemand durfde te praten of te lachen want de zuster, 
juffrouw of de meester waren streng: eerbied in de kerk.
Om de beurt de biechtstoel in. Het schuifje ging open en je hoorde uit het 
duister een fluisterstem.
Vlug raffelde je je rijtje, dat je van buiten geleerd had, af en kreeg de zegen 
en penitentie. Met rode wangen maar o, zo opgelucht kwamen de meeste 
kinderen naar buiten. Netjes baden ze hun Onze Vaders en 
Weesgegroetjes en het zieltje was weer rein.
Dan moest je nog oefenen om mooi te lopen in de kerk, knielen bij de 
communiebanken, met gevouwen handjes onder het mooie, door de 
missienaaikring geborduurde kleed en kreeg je van de pastoor een niet 
geconsacreerde hostie op de tong.
De rest van de dag werd je er regelmatig op gewezen niet te wild te spelen.

Dan kwam het ebonieten mondstuk. Alles werd bij elkaar gehouden door 
een koordje, versierd met kraaltjes. Bedankt Jan !!

leder jaar doen weer veel Prinsenbeekse kinderen van de Apollo-, Horizon- 
en Griffioenschool hun Eerste Communie. Velen van u hebben deze 
vieringen meerdere malen meegemaakt. De pastores en de werkgroep 
voor de eerste communie verdienen alle lof voor de vele uren besteed aan 
de voorbereiding voor dit feest in de parochiegemeenschap.

We leerden over de hemel, de hel en het vagevuur, dagelijkse en 
doodzonden. De engelbewaarder die ons beschermde en de duivel die ons 
bedreigde. We leerden hoe we eerbiedig onze handjes moesten vouwen en 
met de oogjes dicht bidden.
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Na de communiemis gingen we naar de bidschool van de zusters en 
kregen daar een kom melk met een krentesnee. Bij thuiskomst was de tafel 
ook gedekt, lekker cadetjes, eierkoeken en sloffen.
Ook kreeg je de eerste cadeautjes. De meisjes een kettinkje met een 
kruisje, een rozenkrans, een kerkboek of mooie schilderijtjes met daarop 
“ter herinnering aan uw Eerste H. Communie. Mooi ingelijste “Onze 
Vaders” en “Wees Gegroetjes”, wijwatervaatjes.
Tegenwoordig krijgen de kinderen een gameboy of mooie videofilms, 
fietsen en electrische treinen.
En vergeten we niet de prachtige communieprentjes om uit te delen aan de 
familie, buren en vrienden als herinnering aan deze dag.

Tanden door je lip, kapotte knie of een geschaafde wang paste niet bij een 
communicantje, ‘s Avonds kreeg je een grondige behandeling in de teil. 
Bij de meisjes werden er papillotten gedraaid voor de mooie pijpekrullen. 
Datje daarmee niet goed kon slapen was niet zo erg.
Als je maar mooi was. De tandjes werden keurig gepoetst en de mond 
gespoeld, want we moesten nuchter zijn vanaf minstens twaalf uur ‘s- 
nachts. De broertjes en zusjes waren in de weer om strooisel te knippen.

Om 8 uur was altijd de communiemis. In de kerk stonden bruidjes met 
mooie bogen waar de communicantjes door liepen. De meisjes met veelal 
bruidsjurken voorzien van vele koppels zodat iedere jurk kon worden 
uitgelegd. En als er processie was of een gouden bruiloft bewees de jurk 
altijd zijn nut. De jongens met mooie matrozenpakjes, broekjes hoog 
opgetrokken en de mouwen iets te lang. Maar ja , volgend jaar moesten ze 
er ook mee doen en die brakken groeiden zo hard.
Vergeten we niet de glimmende lakschoentjes. Vandaag zaten ze in de 
bidbankjes voor bij het altaar.

In deze tijd zijn de kinderen netjes, maar gewoon modern gekleed. Kleren 
waarin ze zich prettig voelen. Geen kroontjes op hun hoofd en geen sjieker 
in de revers van de kleine jassen. Bij het communiceren gaan de ouders 
samen met de kinderen.
Een fotograaf legt alles vast. Vroeger was ieder kind doodsbang om de H. 
Hostie aan de raken, want dat was zeer ernstig. Nu wordt de Hostie in de 
hand gelegd en soms nog wel door een niet-priester. Er kan in enkele jaren 
veel veranderen.
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Tegenwoordig hoeft het hele huis niet ondersteboven voor een 
communiefeest, men huurt nu een zaaltje. Er wordt niet gefeest in de goeie 
kamer want daar wonen we nu in. De jurken komen niet meer van de 
zusters De Nijs en de pakjes van Jan van de Ven. De communicanten zijn 
niet meer bang van hun zonden, gelukkig leren ze nu hoe als een goed 
mens te leven.
Maar één ding blijft hetzelfde als vroeger: ouders zullen hun kinderen zelf 
het geloof moeten voorleven. Dit is niet veranderd. De kindjes van nu 
weten niets over het vagevuur, maar als het goed is zijn ze met hun Eerste 
Communie wel in de zevende hemel.

Alles blauw van de rook van sigaren en sigaretten. Maar je voelde je 
geweldig, want vandaag draaide alles om jou.

Na het eten gingen we ons in heel de 
buurt laten zien. Meer bedoeld om 
hier en daar een kleinigheidje te 
krijgen. Meestal in de vorm van een 
stuk kwatta en bofte je, dan zat er 
soms nog een paar kwartjes of een 
gulden opgeplakt.
‘s-Middags kwam de familie, die 
gingen feesten in de “goeie” kamer. 
Als alle ooms en tantes er waren 
moesten de mooie kleren uit en 
mocht je met neefjes en nichtjes 
gaan spelen.
Wilde je dan eens vragen om iets 
lekkers, dan moest je speuren om je 
moeder te vinden in de kamer.

Op deze prentjes stond vaak een versje zoals: 
“Mijn allerliefste Jezuke
Gij kwaamt in mijn harteke klein
Ik ben zo gelukkig nu Lieve Heer
Dat Gij bij mij wilt zijn”
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