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Er staat heel wat te gebeuren in ons mooie Prinsenbeek. De nieuwe eeuw 
brengt voor Prinsenbeek waarschijnlijk nog meer veranderingen met zich 
mee dan deze eeuw. En hoe ingrijpend is die niet geweest. Beek 1900 lijkt 
in de verste verte niet meer op Prinsenbeek 2000. Hoe het allemaal gelopen 
is kunt u lezen in de door Herman Dirven beschreven historie, waarvan in 
deze Klepel de laatste aflevering. Vanuit het oogpunt: men kent het heden 
door het verleden, is het goed dat we met z’n allen aan heemkunde doen. 
Wat zou het jammer zijn als we over enkele jaren tot de ontdekking zouden 
komen dat een stuk Beekse geschiedenis niet meer te achterhalen zou zijn. 
En dat nadat de HSL en de verbreding van de A16 al heeft plaatsgevonden, 
verschillende gebouwen al gesloopt zijn, Prinsenbeek al lang gemeente 
Breda is en gaat u zo maar door. Samen met u proberen we daarom als 
Heemkundekring vast te leggen wat er zoal gebeurt. En dat niet alleen door 
het verleden te koesteren, maar ook door met twee benen in de 
hedendaagse tijd te staan om zodoende niks te missen. Daarom nu al het 
eerste artikel over het Schanske. En let u ook even op de artikelen over de 
oorlogsslachtoffers van Herman Dirven, de religieuze monumenten van 
Wout Timmers en het Biks woordenboek van Piet de Nijs. Als u meer 
informatie daarover heeft of wilt reageren: neem dan even contact op. Ook 
als u zelf iets weet of kwijt wilt in deze Klepel, iaat het even weten bij de
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boek over de geschie
denis van de congrega
tie van Etten wordt 
melding gemaakt van 
het St. Franciscus- 
gesticht in Beek. En dat
- mogen we aannemen
- is dus ook de juiste 
naam. Op 17 septem
ber 1962 verlieten de 
zusters definitief het 
klooster. De daarna nog 
tot 1971 in het gebouw 
gevestigde 
huishoudschool heette 
St. Jozef.

• Zusterklooster: St. Franciscusgesticht 1955 (links), 
pastorie (rechts).
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redactie U bent immers een onmisbare schakel in het vastleggen van de 
Bikse historie^ w u een gezel|jg |eeSuurtje toe en een fijne
Met ! Wh werken ondertussen aan Klepel nr. 7 met - hopelijk mede

Ü hoop B«se «e~rdighedm.

Naam linkergedeelte pand Markt 5 (oud-gemeentehuis).

Rii de meeste lezers is wel bekend dat het huidige deelstadskantoor 
P insenbeek tot 1 januari 1997 het gemeentehuis was van Prinsenbeek. En 
waarschijnlijk weten velen ook dat tot 1969 het gemeentehuis van 
Prinsenbeek in Breda stond en wel in Princenhage. Toen de nieuwe kerk en nLXe aan de Markt klaar waren werd de oude pastorie (rechtergedeelte 
Gemeentehuis) verbouwd tot gemeentehuis en uitgebreid met het 

Hnkergedeelte (oud klooster / huishoudschool). De beide gedeelten werden 
door een hal/gang met elkaar verbonden.
THdens de dorpsquiz in Eikenbos was er een misverstand over de 
naamgeving van het linkergedeelte in de tijd dat het nog klooster was. De Sdartie is te rade gegaan bij ter zake deskundigen en deze verwezen naar 

de beste bron op dit gebied. Op blz. 118 van het door Soeur M. Anette van 
de Congregatie van de Penitenten Recollectinen (eigenaresse) geschreven



de geschiedenis van de beek in vogelvlucht

Door:: Herman Dirven

1942-1996 DE GEMEENTE (PRINSEN)BEEK

Beek N.B. werd in 1942 uit een annexatie geboren.4.1.

* '

• Beek rond 1950
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Omdat pas in 1951 de naam Beek officieel werd gewijzigd in het nu zo 
bekende Prinsenbeek, wordt vóór 1951 de naam Beek gebruikt.

In een tweetal boeken: "Prinsenbeek, een dorp van Goud" en "55 Jaar 
Zelfstandig Prinsenbeek" wordt omstandig de geschiedenis van deze 
periode uiteengezet. Daar bijna iedere Bekenaar deze boeken in de kast 
heeft staan, zullen we hier op de geschiedenis niet verder ingaan.

DEEL VIER 
(LAATSTE DEEL)

Opmerking:
In vier afleveringen is in de Klepel de historie van Prinsenbeek in het 
kort beschreven. Dit is dus de laatste aflevering. Voor meer uitvoerige 
gegevens kunt u de boekjes HAGE raadplegen (aanwezig in de 
bibliotheek van onze heemkundekring).



Maar hopelijk zijn enkele cijfers mogelijk wel interessant.

De Polen hebben ons eind oktober 1944 bevrijd.4.2.
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• Net voor de Tweede Wereldoorlog losbarstte 
was deze brug over de Mark kant en klaar. Daar 
de werk-zaamheden aan de nieuwe rijksweg 
tijdens de oorlog volledig stil kwamen te liggen, 
werd de brug ook niet gebruikt. Enkele dagen 
vóór (Prinsen)beek bevrijd werd bliezen de 
Duitsers de brug op (25 oktober 1944).

1996
10.231
3.835
150 km.
ƒ 30.970.890,:
ƒ 30.623.257,:
ƒ31.634.206,:

Omschrijving
Inwoners op 1 januari van 

Woningen op 1 januari 
Verharde wegen 
Inkomsten Gemeente 
Uitgaven Gemeente 
Activa en reserves

1942
3.688
740
20 km.
f. 356.690,==
ƒ 368.377,==
ƒ 48.491,==

Vierenvijftig jaar geleden werd Prinsenbeek door de Polen bevrijd. Deze 
Polen hadden met de geallieerden gevochten in Normandië, o.a. bij Mont 
Ormel en daarna in Vlaanderen, zoals te Yper, Gent, Sint Niklaas, Axel en 
Hulst.
Nadat zij dit karwei hadden geklaard werd hun divisie ingezet bij de 
bevrijding van de Noorder Kempen en West Brabant. Begin oktober rukten 
zij vanuit Turnhout op naar Merksplas en Baarle. De zware Duitse 
tegenstand was na drie weken gebroken en daarna konden de dappere 
Polen via Alphen en Gilze naar Bavel oprukken. Op zaterdagmiddag 28 
oktober 1944 bereikten zij de Overakker te Ginneken en op de 
zondagmorgen maakten zij contact met de vanuit Ulvenhout oprukkende 
Engelsen en Canadezen. 
Samen met hen ging het 
verder richting Princenhage, 
waar ze onder Effen 
aansluiting vonden bij de 
Amerikanen. Deze
Amerikanen trokken verder 
richting Hoeven en 
Zevenbergen, terwijl de 
Polen Princenhage voor hun 
rekening namen. Vanuit 
Boeimeer trachtten zij het 
centrum van Princenhage te 
bereiken. Daarvoor moest 
eerst de Verlaatbrug in orde
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• Kranslegging in Vredeskapel
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gebracht worden, want deze was op last van de Duitsers de zaterdag daar
voor afgebroken. Over de herstelde brug kon alleen licht materiaal vervoerd 
worden. Met hun zwaardere voertuigen hebben ze de omweg via de Haag
poort moeten nemen. Hierdoor vond de bevrijding van het dorp Princen- 
hage pas de volgende morgen plaats.

De daaropvolgende dag werd Beek bevrijd en trokken de Polen verder tot 
de rivier de Mark. Daar moest weer zeer zwaar gevochten worden om door 
te kunnen stoten naar Moerdijk, wat op 9 november 1944 werd ingenomen. 
Daar stokte de strijd en de gehele winter bleef het Hollands Diep de grens 
tussen bevrijd en bezet Nederland.
De Polen en andere geallieerden werden ingezet bij de bewaking van deze 
frontlinie van Willemstad tot Oss. Tijdens deze bewakingstaak vielen nog 
vele slachtoffers.

Bijna geheel Brabant leerde de Polen kennen en waarderen als felle strij
ders. Te hunner ere werd op 23 juli 1963 het Pools Militair Ereveld, Polski 
Honorory Cmentarz Wojskowy aan de Ettensebaan officieel geopend. 
Honderdzesenvijftig, dat is bijna de helft van de in Nederland gesneuvelde 
Poolse soldaten, liggen er begraven. Op het grote kruis staat terecht:

ZA WASZA I NASZA WOLNOSC : VOOR UWE EN ONZE VRIJHEID. 
Namens alle Bekenaren zouden we eraan willen toevoegen: 

Dziekujemy wam Polacy: Wij danken de Polen.

£
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het zelfstandige Beek NB geworden.

ïijn t^dens de oorlog uit het toenmalige Beek een tiental burgerslachtoffers 

te betreuren.

4.3. Oorlogsslachtoffers uit en na de Tweede Wereldoorlog.

Vooraf even duidelijk maken, wat we onder oorlogsslachtoffers precies 
verstaan. Het zijn mensen, die tengevolge van de oorlog in 
omstandigheden zijn geraakt, waarbij ze de dood hebben gevonden of 
lichamelijk zo ernstig beschadigd zijn, dat ze hun gehele verdere leven daar 
rekening mee hebben moeten houden.

Het zijn dus geen soldaten, of mensen uit het verzet, want die hebben 
eventueel hun leven gegeven voor de vrijheid of de bevrijding van ons 
vaderland, maar werkelijke slachtoffers van en uit de tweede wereldoorlog 
1940-1945.

In de notities van pastoor Preyers staat een zevental namen. Van allen is 
eens uitgezocht en nagegaan, wat er met hen in die oorlogstijd zou zijn 
gebeurd. Voorop echter duidelijk gesteld, dat de verhalen zoals wij die 
hebben gehoord misschien nog onvolledig zijn of dat er ook andere versies 
over bestaan. Daarom nodigen wij de lezers, die hierover iets weten, uit om 
hun mening hierover naar de redactie van de Klepel op te zenden. We 
kunnen dan een zo goed mogelijk eindverhaal over de Beekse 
Oorlogsslachtoffers in een van de volgende Klepels publiceren.



“Onze voorlopige lijst omvat de volgende namen en feiten"
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Op 13 mei 1940 sneuvelde Johannes 
Baptist Franken,
Zoon van Jacobus Franken en Anna 
Nutten (Emer).
Hij was dienstplichtig militair en tijdens 
de Duitse aanval in het militair lazaret 
met pleuritis opgenomen. Hij had deze 
ziekte tijdens de verdediging van zijn 
vaderland opgelopen.

Op 25 januari 1941 stierf Govardus 
Adrianus van der List (19 jr)
Zoon van Lambertus van der List en 
Adriana Elisabeth Dikmans.
Hij werkte bij zijn vader in hun slagerij 
in de Groenstraat. De bij hen 
ingekwartierde Duitse militair zou hem 
bij het schoonmaken van diens wapen 
dodelijk hebben verwond.

Op 2 november 1944 stierf Lien Cornelia Franken. (21 jaar).
Zij woonde bij haar ouders Adrianus Franken en Goverdina Ossenblok op 
Burgst en werd op Allerzielendag door een bomscherf dodelijk getroffen.

Op 20 februari 1945 stierf Johannes Moerkens (22 jaar).
Zoon van Wilhelmus Moerkens en Elisabeth van Oorschot aan de 
Neelstraat. Op 20-jarige leeftijd werd hij met 30 anderen opgeroepen om in 
Duitsland te gaan werken (Arbeitseinsatz). Door dat werk kwam hij in een 
strafkamp terecht. Werd daar ziek en is in het gevangenishospitaal 
overleden.

...

... . •>

sas

Op 28 oktober 1944 overleed Cornelis van Zundert.
Hij woonde bij zijn ouders op Bethlehem achter Gageldonk en dus toen 
nog net op Breda's grondgebied, maar behoorde wel tot de parochie 
O.L.Vr. Ten Hemelopneming op de Beek. Tijdens een luchtaanval boven 
Breda zou hij door een granaat of mitrailleurvuur zijn gedood.

• Johannes Baptist Franken 
(geb. 14-05-1916)



Vervolg oorlogsslachtoffers Beek in Tweede wereldoorlog.

• In gebruik neming Vredeskapel op 4 mei 1980
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Op 12 maart 1945 stierf Johannes Bastiaansen (30 jaar).
Hij was gehuwd met Johanna Cornelia de Grauw. Officiële lezinq is h na spertijd (22.00-06.00 uur) zou zijn aangeschoten en in het zieker,at 
Breda is overleden. huis te

Opmerking
In het Liber Memorialis staan ook nog de namen van een Cornelis van 
Zundert gehuwd met van Nijnatten, maar het verband kennen we noo • 
Mogelijk ouders van Cornelis van Zundert? y T’

De zes genoemde personen zijn inmiddels al wat beter bekend, maar zijn 
allen overleden personen. De lijst is echter veel langer, als ook de “blijvend 
gekwetsten" worden meegeteld.
Het bekendste voorbeeld en bij iedereen bekend is Jan Leys, die begin 
januari 1942 op het speelplein van de jongensschool zodanig werd 
verwond, dat hij blind is geworden.



4.4. De werkelijke opbouw van Beek begint pas in 1945.
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Nog genoemd werden
Cornelis Balemans - fosforverbranding (brandsporen?)
Kees Franken op Groot Overveld - vliegtuigongeluk (been?)

Nogmaals vragen wij U om aanvullingen, verbeteringen, foto's en 
dergelijke, zodat we hen in een van de volgende Klepels allen kunnen 
vermelden, zodat ze niet meer vergeten worden.
Het gaat om eigen Beekse medeburgers uit de jaren 1940-1945.

Hiervoor beginnen we weer op de Haagse Markt. Want de huisvesting van 
de nieuwe gemeente Beek NB bleef tot 1969 het vroegere gemeentehuis 
van Princenhage.

Beek had behoudens de Markkant weinig geleden van het oorlogsgeweld. 
Wel waren er oorlogsslachtoffers. Maar toch was het dorp in z'n 
ontwikkeling behoorlijk achterop geraakt.
De eerste taak was het oplossen van de woningnood. Dat werd goed 
aangepakt met de aanleg van de eerste nieuwe straten en sociale 
woningwetwoningen. Daarna kwam het verharden van de vele zandwegen 
op de urgentielijst. Ook dat kwam voor elkaar. Zelfs zo goed dat 
Prinsenbeek steeds hoger kwam op het lijstje van interessante woonplaats.

In de jaren 1961 -1980 groeide Prinsenbeek van 1000 naar 3000 woningen.
Dat was een verdrievoudiging van het woningbestand.
Het gemiddelde lag op 150 woningen per jaar, maar het absolute topjaar 
was 1973 met 245 gereedgekomen woningen.

Daarna zwakte de woningdrift weer wat af. In de periode 1981 -1996 
kwamen er nog ongeveer 800 woningen bij, maar dat zal nu met de 
uitbreidingen van Breda in de toekomst wel weer geheel andere cijfers te 
zien geven.
Inmiddels was wei in 1976 de gemeente gehalveerd. Het oostelijk deel, nu 
beter bekend als de Haagse Beemden, werd toen door Breda 
geannexeerd. Er staan nu twintig jaar later in dat gebied ruim 10.000 huizen 
met in totaal bijna 30.000 inwoners.



Einde Zelfstandig Bestaan Prinsenbeek op 31-12-1996.4.5.

Prinsenbeek van kerkdorp tot stadsdeel.4.6.
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Met zijn vieren zijn we nog dorpen, maar hoe lang nog? Als we de 
geschiedenis van ruim 50 jaar ten aanzien van Princenhage en Ginneken 
bekijken, dan zien we dat beide dorpen als het ware door de "stad" zijn 
overspoeld. Zeker, de beide oude en mooie dorpskernen hebben nog wel 
een eigen karakter, maar hoe ligt het met de wijken en straten 
daaromheen?
Verschillen deze omliggende stadsdelen met andere in de stad? Kan men 
spreken van verschillen in bijvoorbeeld de Ambachtenwijk of

Door de steeds groeiende verstedelijking van al het gebied rond Breda 
werd tot nog toe al een zestal dorpen binnen de "stad" opgenomen. In 
1942 waren dat Princenhage en Ginneken en nu op 1 januari 1997 de 
dorpen Teteringen, Bavel, Ulvenhout en ons eigen Prinsenbeek.

Gelukkig werd net voor het definitief afscheid van Prinsenbeek de 
Heemkundige Kring "Op de Beek" opgericht. De vereniging wil zich 
inzetten om nog zoveel mogelijk van dat Beekse Eigene te redden en te 
behouden. Dat is geweldig, want ons dorp verdient het. Het mag gerust 
gekoesterd en bemind worden. Het is immers toch ons aller Prinsenbeek.

Prinsenbeek is uit een annexatie in 1942 geboren, in 1976 door een 
annexatie gehalveerd en in 1996 in een annexatie opgegaan. Daardoor is 
het zelfstandig bestaan verloren. Zowel in de jaren 1965-1971 als in de 
jaren 1991-1996 is er in ons dorp tegen het annexatiespook gevochten. De 
eerste keer kon de huid nog gedeeltelijk worden gered, maar de tweede 
keer was het fataal. Prinsenbeek heeft als zelfstandige gemeente 
opgehouden te bestaan.

We kunnen daar terecht rouwig om zijn. Maar in het kader van veel grotere 
belangen als werkgelegenheid, infrastructuur en toekomstige 
woningplanning in ons dichtbevolkte landje schijnt die annexatie voor de 
heren en dames in Den Haag toch de enige oplossing. Maar tegelijkertijd 
gaat er bij het opheffen van kleinere zelfstandige gemeenten toch veel, 
soms zelf zeer veel verloren.



Stel je eens voor: over tien jaar een HSL in vol bedrijf!4.7.
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Heuvelkwartier met de Geeren of Brabantpark?
Ja dat kan, maar als je de aanleg, architectuur en dergelijke buiten 
beschouwing laat, en je bekijkt het samenleven, zoals dat tot uiting komt in 
verenigingsleven, vieren van carnaval en andere gezamenlijke festiviteiten, 
dan stuit je toch gauw op de gehele problematiek van het veel 
onpersoonlijkere stadsleven en de afscherming van het individu.

Het eigene van een dorp is dat men veel meer met elkaar leeft, voor elkaar 
over heeft en kan samenwerken. In Prinsenbeek wordt dat bewezen 
bijvoorbeeld overduidelijk in een jaarlijkse grote en fantastische 
Carnavalsoptocht, in vele gezelligheidclubs, in actieve Beekse 
sportdeelname en in mooie en voortreffelijke kunstprestaties in muziek, 
toneel, enzovoorts.

En dat alles niet als gevolg van hoge academische opleidingen of door 
uitgekiende trainingen, moderne instituten of wat nog meer, maar op de 
allereerste plaats door een juist gevoel voor onderlinge verhoudingen, 
gezonde competitiegeest en vooral de ontplooiing van persoonlijke 
creativiteit binnen vrijwillig groepsverband. Dat kan overal, maar wordt 
extra gestimuleerd door kleinere gemeenschappen. Vooral als die zichzelf 
in korte en directe communicatielijnen kunnen besturen.

Nu, midden 1998, zijn besprekingen over de definitieve aanleg van de HSL, 
de Hogesnelheidslijn, nog in volle gang, maar over pakweg tien jaar flitst de 
trein dagelijks vele malen langs of half onder Prinsenbeek.

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid voor onder de grond 
gekozen, maar het blijft afwachten of dat allemaal ook wel financieel 
uitvoerbaar zal zijn. Daarom moeten we uiterst zorgvuldig de gehele 
voorbereiding en ontwikkeling blijven volgen. Er zijn immers zoveel 
voorbeelden van grote werken, die anders zijn uitgevoerd, dan

Dat was allemaal in Prinsenbeek aanwezig, en dat is nu opgegaan in het 
grote bureaucratische geheel, dat een stad nu eenmaal is. We kunnen er 
alleen nog maar het beste van hopen en ons eigen fiere Beekse gevoel 
trachten te behouden.



• Wordt dit de toekomst?

4.8. Prinsenbeek in de volgende eeuw en millennium.
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Prinsenbeek als dorpskern, of beter als gehucht bestaat nu ongeveer zo'n 
zes eeuwen. Het merendeel van zijn bestaan behoorde de "Beek" eerst bij 
de Heerlijkheid Hage en vanaf 1794 tot 1942 bij de Gemeente 
Princenhage. Daarna mocht de Beek net iets meer dan een halve eeuw 
(1942-1996) de eigen zelfstandigheid smaken. En nu, vanaf 1 januari 1997 
is ons mooie dorp met ruim tienduizend Bekenaren een onderdeel of wijk 
van de grote stad Breda. Het verschil zit hem hierin.
Vroeger konden we zeggen: BEEK bij BREDA 
Nu moeten we zeggen: PRINSENBEEK in BREDA.

oorspronkelijk was aangenomen. De Delta-Werken hebben dat 
bijvoorbeeld duidelijk bewezen. Goed anderhalve eeuw geleden, toen de 
eerste rails voor de stoomtreinen werden aangelegd, vroegen de mensen 
zich af, wat de invloed van die snelle voertuigen zou zijn op hen en hun 
dieren. Toen ze er eenmaal dagelijks reden, wende men er aan. Maar zoals 
iedereen nog dagelijks kan ervaren hoe het treinvervoer is. Dat blijft ook 
een bepaald obstakel. Ongeveer een halve eeuw geleden kwam daar het 
internationaal autover-voer 
nog eens bij en dat samen 
geeft voor Prinsenbeek op 
dit moment absoluut al 
een tè hoge belasting. Dat 
is onder andere al officieel 
erkend door de aanleg 
van een geluidsscherm.
Het kan dus onmogelijk zo 
zijn, dat door de aanleg 
van de HSL voor 
Prinsenbeek en de 
Haagse Beemden de 
bestaande, al véél te hoge 
en ondraaglijke overlast 
nog zou worden 
verhoogd. Dat kan niet, 
dat mag niet en dat 
gebeurt ook niet.

10=01



dialectwoorden

Door: Piet de Nijs.

"BEKOKSTOVEN” is: iets achter de rug om van anderen alvast regelen.
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In het vorige stukje schreef ik dat met “N’N BÜKRIEM” het zadel op de rug 
van een paard werd vastgehouden', maar dat is fout. De riem die daarvoor 
werd gebruikt heette “DE SINGEL” en de bükriem hield de twee strengen 
(kettingen), waarmee de kar werd getrokken bij elkaar, zodat ze bij het 
lopen niet steeds tegen de buik van het paard sloegen. Vandaar “D’N 
BÜKRIEM”. S jaan de Jong attendeerde mij daarop, dus bij deze is dat 
hersteld. Bedankt Sjaon.

Om de tuin weer netjes te maken wordt er allerlei materiaal gebruikt o.a. “ 
‘N BATSKE” is: een schop. Deze schop heeft een enigszins ronde vorm en 
staat niet helemaal recht onder de steel, maar iets gebogen. Dit in 
tegenstelling tot “DE SPIEKER”. Het blad van deze schop staat bijna recht 
onder de steel en wordt voor het uitdoen van allerlei planten en struiken 
gebruikt. “ ‘N SCHOEP” noemden wij alle soorten schoppen die er waren. 
“Pak de schoep is, want ik mot gaon spaoie” is: 
pak de schop eens, want ik moet gaan spitten.

“BAAIERE” is: bengelen, iets wat ergens aanhangt en aldoor beweegt. “Wa 
d’hangt daorte baaiere” is: wat hangt daar te bengelen. Het had ook nog 
de betekenis van “luiden”. “De klokke baaiere wir”is: de klokken luiden 
(beieren) weer. “Waor baaiere de klokke nou wir vur” is: waar luiden de 
klokken nu weer voor.

“BEGAOIE” is: er wat van maken. “D’n dieje kan ‘t toch ok begaoie”is: die 
man kan er toch ook wat van maken. Als er op een feest iemand was die 
iedereen de hele avond vermaakte, dan gebruikte men dat woord om aan 
te duiden dat hij ze op een bijzondere manier had bezig gehouden. 
“BEGAOIE” in de betekenis van zichzelf bezeren. Hij is van de fiets 
gevallen en “HÉ Z’N EIGE FLIENK BEGAOID” is: hij heeft zich flink 
bezeerd. “BEGAOIE” werd ook gebruikt in de betekenis van overdrijven. 
“NOU BEGAOI-D’UTTOCH WEL ‘N BIETJE” is: nou overdrijf je toch wel 
wat.



“ N’N BUIL” is: een papieren zak. “N’N BUIL FRIET” is: een zak frites.

“BASSE” is: blaffen van een hond. “OP IEDERE WÈRUFT BIJ DE BOERE,
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“BETIJE” is: z’n gang gaan. “LOT-TUM MAR BETIJE” is: laat hem z’n gang 
maar gaan/laat hem maar aanrommelen/laat hem maar bezig.

Iets wat nog aan de orde moet komen alvast afspreken of regelen zonder 
de ander daarin te kennen. “BEKOKSTOOFD” is: stiekem geregeld.

“BESNIETE” is: de dupe worden. “D’N DIEJE PAS NIET GOED OP EN Z’N 
VROUW EN KIENDERE MOTTEN HET BESNIETE” is: die past niet goed 
op en z’n vrouw en kinderen zijn er de dupe van.

“BIEZEME” is: bessen. “RWOOIE EN ZWARTE BIEZEME” is: rode en 
zwarte bessen.

“BEDJEME” is: direct. ‘EFKES WAACHTE, DA D’OEK BEDJEME WEL” is: 
even wachten, dat doe ik direct wel.

“N’N BUSSEL" is: een hoeveelheid. “PAKT’IS N’N BUSSEL HOOI VUR 'T 
PERD” is: pak eens een hoeveelheid hooi voor het paard. Het was ook een 
ander woord voor een grote “BEN” is: een gevlochten halve mand waarin 
rode en zwarte bessen werden aangevoerd bij de Boerenbond.
“ ‘N BEN” is: een gevlochten mand. “ ‘N BENNEKE” is: een klein mandje.

“ ‘N BULT” is: een buil. “HIJ HÉ N’N BULT OP ZUNNE KOP” is: hij heeft 
een buil op zijn hoofd. In een andere betekenis: “IK HEB M’N EIGE N’N 
BULT GELACHE” is: ik heb verschrikkelijk hard gelachen. “BULT” in de 
betekenis van een “bochel”. “OH, GIJ BEDOELT D’N DIEJE MEE DIEJEN 
BULT” is: oh, jij bedoelt die man met die bochel.

Een leuke woordspeling over “BUIL, BULT en BOCHEL” herinner ik me nog 
van vroeger. Een man vroeg aan een mevrouw: “kan ik u misschien “N’N 
BUIL” appels verkopen?” De dame antwoordde “EEN BUIL”, die staat op 
je hoofd” “Nee”zei de man “DA’S N’N BULT”. “Dat is fout “ zei de dame 
“want die staat op je rug. Waarop de men weer zei: “Nee mevrouw da’s 
“N’N BOCHEL”.



Nog even alle woorden op een rijtje:

DE SINGEL

= EEN SCHOP‘N BATSKE

= EEN SCHOP‘N SCHOEP

BENGELENBAAIERE

BAAIERE

= ER WAT VAN MAKENBEGAOIE

BEGAOIE

BEGAOIE

BEKOKSTOVEN

= EEN HOEVEELHEIDN’N BUSSEL

EEN GEVLOCHTEN HALVE MANDN’N BUSSEL

EEN KLEIN MANDJE (EEN BENNEKE)‘N BEN

= EEN BUILN’N BULT

HEEL HARD LACHENN’N BULT LACHEN

EEN BOCHELN’N BULT
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BASTE VROEGER N’N HOND AGGER VURBIJ FIETSTE” is: op ieder erf bij 
de boeren blafte vroeger een hond als je er voorbij fietste. Men gebruikte 
het woord ook wel als iemand zwaar en langdurig hoestte. Men zei dan: 
“HOOR D'N DIEJE TOCH IS BASSE” is: hoor die toch eens hoesten.

= OVERDRIJVEN

= LUIDEN

= DE RIEM WAARMEE HET ZADEL VAN
EEN PAARD OP Z’N RUG WORDT GEBONDEN

= IETS ACHTERBAKS REGELEN

= ZICH BEZEREN



EEN PAPIEREN ZAKN’N BUIL

= BESSENBIEZEME

BETIJE

= DE DUPE WORDENBESNIETE

= DIRECT/AANSTONDSBEDJEME

= BLAFFEN VAN EEN HONDBASSE

BASSE

WÈRUFT

16

En dan nog even iets anders. Een heel oud aftelpotje, wat opgezegd werd 
voor de aanvang van een spel om vast te stellen, wie er moest beginnen.

En wie kent dit versje nog, dat werd gezongen bij een spel waar men 
paarsgewijze hand in hand achter elkaar liep. Al zingend liep men dan 
iedere keer onder de arm van de eerste door, die tegen een muur of boom 
stond. Het spel kon eindeloos duren, zolang men het leuk vond.

IEDDE DIEDDE RIFFE, DIEDDE RIFFE 
DIE VAN OVELOVE KATTELAFFE KREOLA 
OH PICCALO, PICCALO VAN SJO

KERREMEJON, KERREMEJON, KERREMEJON, STA STIL 
EN WAAROM MOET IK STIL GAAN STAAN, 
IK HEB VAN M’N LEVEN GEEN KWAAD GEDAAN 
KERREMEJON, KERREMEJON, KERREMEJON STA STIL.

= ERF

= Z’N GANG LATEN GAAN

= EEN ZWARE DROGE HOEST



AFSCHEID VAN 

Door: Ad van Melis.

HET SCHANSKE/DE VIERSPRONG.
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We hebben het allemaal al lang aan zien komen, maar nu gaat het 
binnenkort echt gebeuren. Het betekent allemaal wel vooruitgang en de 
moderne tijd vraagt om veranderingen, maar toch
De slopershamer zal zijn werk gaan doen. Gebouwen in ons dorp die 
jarenlang het straatbeeld hebben bepaald en waar veel inwoners 
herinneringen aan hebben zullen er straks niet meer zijn.
Zo verdwijnen het komend jaar: Sporthal de Linde, Gemeenschapshuis 
Eikebos, De Engelbewaarder en het Schanske/de Viersprong. De redactie 
zal onder bovengenoemde titel in de Klepel de komende tijd proberen u 
met de verhalen achter en de historie van deze gebouwen kennis te laten 
maken. Als eerste:

In de gezellige woonkamer van hun nog vrij nieuwe huis aan het Moleneind 
in het plan de Rijt treffen we Arnold, zijn vrouw Toos Jansen-v.d.Veeken en 
de zus van Arnold: Rina Roovers-Jansen. Zij vertellen ons onder het genot 
van een echt Biks bakske koffie hun verhaal over het pand Groenstraat 59 
(hoek Groenstraat-Middenweg en in de volksmond: het Schanske). In de 
Prinsenbeekse monumentenlijst staat het pand omschreven als een in 
1909 gebouwd woonhuis met symmetrische bakstenen gevel met vijf 
traveeën gootlijst met klossen. Zij-topgevel met klimmende getrapte fries 
en pilasters. T-ramen en deur onder segmentbogen. Sluitstenen met 
bloemversiering. Zadeldak met kruispannen. Bedrijfsgedeelte haaks erop 
onder zadeldak met kruispannen. Dwarsdeelingang. Sierankers. Deze 
omschrijving bewijst al dat er bij de bouw aandacht is besteed aan de 
uitvoering. Er is ook nog aan toegevoegd, dat het pand van 
cultuurhistorisch belang is. Toch verdwijnt het nu om plaats te maken voor 
appartementen en penthouses. Dat hebben de opa en oma van Arnold en 
Rina niet kunnen vermoeden toen zij dit pand begin deze eeuw lieten 
bouwen. Zij wisten niet van het bestaan van dit soort bouwsels en leefden 
een geheel ander leven dan wij nu.



18

Arnold en Rina vertellen ook nog even over hun Bavelse tijd, want daar zijn 
zij geboren. Rina vond het helemaal niet leuk om in 1954 van Bavel naar 
Prinsenbeek te verhuizen, want dat was wel wennen. Dat is inmiddels wel 
wat veranderd want ze kunnen nu de Beek niet meer weg denken in hun 
leven.

• Nolleke en zijn vrouw Marie voor de in 1960 gesloopte boerderij ter hoogte van 
ingang Middenweg. Wie kent overige personen? (Uiterst rechts waarschijnlijk dhr. 
Titulaer).



19

1

Trouwens hun wortels liggen in Prinsenbeek, want hun vader Jan was een 
zoon van Nolleke Jansen. Nolleke (Arnoldus en geboren te Beek op 24 juni 
1857) en zijn echtgenote Marie (Maria Catharina Verschueren en geboren te 
Meerle op 29 januari 1859) woonden eerst op een boerderij aan de 
Groenstraat, die ongeveer stond op de plaats waar nu de Middenweg 
begint, dus naast het huidige Schanske.

Jtid i-w tic Zfrl'Ktn Znltger 
STiirlB, Cnllinrlnn Vernchucren. 

KÏtSCUfti via AÏK0LD73 JAltOml, 
gol.oron te .Veeris 29 Jtuniurl ÏM9 cn 

overleden to Ikr.l 22 Doe. 1922, mi 
voorzien te zUn van do IIH. Soera-

Do dood dor detuplzamcn Ia kostbanr. 
hij 1-. hot elndo der smarten, do vol
trekking der ovcrwlnnlng.de stemde» 
hemel» cu do ingang tot do haven der 
zaligheld.

In hare ziekte «tlehlto tij allen door 
geduld; mot rustig geraoc‘1 on geheel 
overgegeven utni den goddelljkcn wil, 
zag zij den dood naderen.

H. Hier. H. Ambr.
Het HJdon der rechtvaardigen la de 

TAZSSttft
nootc, eeno oprechte en gUndvudgo 
vriendin, ccr.o tecdore en llcfdovollc 
moedor geweest la en aan rijn kinderen

(Jdfe/Je eeAi;jew»of. wees nlot bedroefd. 
Ik zol u wederzien. Gods barmhartig
heid zal mij vergunnen In don hemel

Dierbare kinderen, ik rol u nlot als 
weezon achterlaten: vergeet mijn lo-x-n 
niet, bemint elkander niet broederlijke 
liefde en houdt uw vader In cero al

Zort Hart ron .’fana, irea Rrja AcU.

Bid voor de Ziel van Zaliger 
Arnoldus Jansen 

Weduwnaar van
Maria Cntlmrlnn Verschueren, 

Weldoener van de Kerk, den
Arme en het Wlt-Oele Kruis.

Geboren te Beek N.Br. de 24c 
Juni 1857 en aldaar overleden de 
16e Januari 1048, voorzien van 

de laatste II H. Sacramenten 
der Stervenden.

Van krachten ultgcput stierf h" 
In een gelukkige ouderdom en or. 
gevorderde leeftijd en in volheid

Zalig de doden die In de Heer 
sterven. Nu Immers rusten zij uit 
van hun arbeid, want hunne wer
ken volgen hen. Apoc.: 14; 13. 
Geliefde Kinderen en Kleinkin
deren, het uur van schelden Is

met oprechtheid, bemint elkan
der met broederlijke en zusterlij
ke liefde en helpt mij door uwe 
gebeden voor mij tot God. Ge
denkt de lessen die Ik U gegeven 
heb, blijft Gode trouw en Iccll 
zo dat gij de dood niet te vre
zen hebt
Barmhartige Jcsus wees mij geen 
Rechter, maar een Zaligmaker.

Zoet Hart van Maria wees 
mijn heli.

ovcrwlnnlng.de
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• In 1960 gesloopte boerderij naast ‘t Schanske (ter hoogte van ingang Middenweg)

Omdat ze al wat ouder werden en om een van hun zoons de kans te geven 
in de te verlaten boerderij een eigen boerderij te beginnen, lieten zij voor 
zichzelf naast hun boerderij een nieuw woonhuis met schuren e.d. 
bouwen. Daarvoor werd op 1 augustus 1909 de eerste steen gelegd (zie 
gevelsteen). Ze woonden beiden in dit huis tot hun dood (Marie in 1922 en 
Nolleke in 1948). Na hun dood bleven in het huis de beide dochters: Lien 
en Oor wonen. In 1954 werd het huis gekocht door hun broer Jan (de 
vader van Arnold en Rina), die tot dan toe in Bavel een administratieve 
baan had bij de Boerenleenbank. Jan wilde terug naar de Beek en gaan 
tuinieren. Hij liet plannen maken voor een verbouwing, maar heeft zijn 
plannen niet meer uit zien komen. Hij stierf helaas op 11 juli 1954. Zijn 
echtgenote Cornelia Jansen-Boomaars verhuisde echter wel op 10 
november van dat jaar met haar 3 kinderen naar het ondertussen 
verbouwde pand op de Beek en deelde het woonhuis met tante Cor. Tante 
Lien was reeds op 11 december 1951 gestorven. Op onze vraag of hun 
moeder nog verhalen heeft van vroeger vertelt Arnold dat zijn moeder op 
dit moment 93 jaar oud is en in Hagedonk woont. En op die respectabele 
leeftijd is het allemaal niet meer zo gemakkelijk om dingen van vroeger op 
te halen, hoe graag we het ook zouden willen.
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• ‘tSchanske ongeveer 1955: voorkant

• 't Schanske ongeveer 1955: achterkant
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Eind vijftiger jaren maakte de gemeente plannen voor (naar Beekse 
begrippen) grootschalige uitbreidingen in Zuid-West (plan Zuid). In dat 
kader moest er een ontsluiting komen vanuit de Groenstraat. Dat werd de 
huidige Middenweg. De oude boerderij, die op die plaats staat wordt in
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1960 aangekocht en vrij kort daarop gesloopt. Op 1 augustus 1963 start 
men met het plan Zuid. Op 7 april 1961 neemt de gemeenteraad het 
besluit om ook Groenstraat 59 (toen nog Groenstraat 81) aan te kopen. In
1961 trouwt Arnold met Toos v.d. Veeken (geboren op de Muizenberg en 
wonende te Teteringen) en zij nemen ook hun intrek in Groenstraat 59. Op 
2 juli 1962 wordt in het pand hun zoon Johan geboren en dat is dan 
meteen de eerste en enige geboorte die ooit in dit pand plaats vindt. Niet 
lang daarna (6 mei 1963) verlaat de familie het pand, omdat de gemeente 
het graag in gebruik wilde nemen als hulpsecretarie. Het gemeentehuis 
stond immers toen nog in Princenhage en dat was altijd nog zo’n 4 
kilometer verder. Op 14 juni 1963 stelt de gemeenteraad een krediet van
f. 3.500,- beschikbaar voor aanpassing van het pand. Op zaterdag, 7 
september 1963 wordt het officieel geopend terwijl het voor publiek op 
maandag, 9 september vanaf 8.30 u geopend is. Er wordt een aantal 
gemeentelijke diensten gehuisvest die het dichtst bij het publiek staan 
zoals: Bouw- en Woningtoezicht en Openbare Werken (daarvoor gevestigd 
aan het Kruispad), Bevolking/Burgerlijke stand (uitgezonderd 
huwelijksvoltrekkingen), de kassier en het spreekuur van burgemeester 
Baetens op vrijdagmiddag van 5 tot 5.30 u. De hoofdadministratie blijft 
echter in Princenhage. Er zijn 2 loketten beschikbaar. De Bredase Courant 
vindt 9 september 1963 een gedenkwaardige dag. Het is namelijk de 
eerste maal in de geschiedenis van de gemeente Prinsenbeek dat het 
gemeentebestuur in eigen huis inwoners kan ontvangen. Het dorp stak de 
vlaggen uit, de harmonie en de drumband maakten een rondgang. Op dat 
moment bestonden er ook al plannen voor een geheel nieuw gemeente
huis aan de Markt. Het zou echter nog tot 1969 duren voordat definitief de 
gehele gemeentesecretarie naar Prinsenbeek kwam en wel in de oude 
pastorie aan de Markt (het rechtergedeelte van het huidige deelstadskan- 
toor). De in gebruik name van dat gemeentehuis (23 mei 1969) betekende 
ook een gedeeltelijk einde van het gebruik van het Schanske als 
hulpsecretarie. Slechts Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht 
blijven daar gehuisvest. Een definitief einde aan het gebruik door de 
gemeente als kantoor kwam op 18 mei 1974 toen het oude kloostergedeel- 
te (linkergedeelte huidig deelstadskantoor) in gebruik genomen werd. 
Na overleg met afgevaardigden van jeugdverenigingen en andere 
verenigingen over sociaai-cultureel werk en hun ruimtenood, betrok in 1974 
het Cultureel Jongerencentrum ‘t Schanske de grote schuur van het pand 
en de Kreatieve Handvaardigheidsvereniging Eigen Handen het



• Nolleke Jansen aan het werk.
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woongedeelte. De naam: ‘t Schanske werd ook in wit op het dak van de 
schuur gekalkt. In 1978 werd door middel van een grondige verbouwing 
het pand beter aan zijn functie aangepast.
Met ingang van 11 februari 1985 werd de naam ‘t Schanske enkel nog 
gebruikt voor de voormalige schuur en verkreeg het woongedeelte de 
naam: De Viersprong. Het pand staat immers op een kruispunt van vier 
wegen en er waren op dat moment vier instellingen onder dak te weten: 
Eigen Handen, Spel- en Opvoedwinkel De Speeldoos, het Sociaal Kultureel 
Werk en de Katholieke Plattelandsjongeren. De Speeldoos is er nog 
steeds thuis. Eigen Handen en het Sociaal Kultureel Werk bestaan niet 
meer, terwijl de KPJ al weer enkele jaren aan de Dennenweg een eigen 
clubhuis heeft. De vrijgekomen ruimten werden tot begin 1997 verhuurd als 
oefenruimten voor muziek. De schuur ‘t Schanske is echter nog steeds in 
gebruik bij de springlevende vereniging voor jongeren: De Overlopers en 
heet nu ,,d’ Overloop".
Het einde van een bewogen 
eeuw nadert, evenals het 
einde van de bewogen 
geschiedenis van het hier 
besproken pand, dat nooit 
een eeuwwisseling heeft 
mee mogen maken noch 
mee zal maken. Weinig 
gebouwen in ons dorp 
hebben een zo grote ver
scheidenheid aan gebruik 
geherbergd: boerderij, wo
ning, kantoor en gemeen- 
schapsgebouw. Met het 
verdwijnen van het Schanske 
zal ook het straatbeeld 
veranderen en zal de 
Groenstraat er na 2000 heel 
anders uitzien als in 1900. 
De tijd staat niet stil!!! 
Rina, Toos en Arnold 
bedankt voor jullie 
medewerking.



RELIGIEUZE GEBOUWEN/MONUMENTEN.

Door: Wout Timmers

• H. Hartbeeld (hoek Valdijk / Groenstraat) 1997
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Al zou u het misschien niet verwachten, maar er zijn relatief heel wat van 
deze grote en kleine monumenten met een godsdienstige achtergrond in 
het werkgebied van onze Heemkundekring.
Er is een aantal kerken en kapellen. In de veldkapellengids voor Noord- 
Brabant “Langs ‘s-Heren Wegen” uit 1990 door Peter Vermeulen staan 
alleen de Kapel van Gaqeldonk als Mariakapel Moerenstraat (1504/1520) 
en de Mariakapel of Vredeskapel in de Kapelstraat beschreven. Daarnaast 
is er natuurlijk ook nog onze parochiekerk aan de Markt, onder pastoor 
Wolters gebouwd naar de architectuur van Ir. C.G. Geenen uit Eindhoven. 
Ingewijd door Mgr. De Vet op 11 september 1963. Het “Kruispunt" aan de 
Harmonielaan is de kerk van de Protestants Christelijke Gemeente. Dit 
gebouw werd in gebruik genomen op 12 september 1987. In de Haagse 
Beemden treffen we dan nog aan: de katholieke Bethlehemkerk aan de 
Gageldonksepad (ingewijd 15 juni 1980) en de “Samen op weggemeente”- 
Lucaskerk aan de Tweeschaar (ingewijd 22 mei 1994).
Daarnaast zijn er nog grotere en kleinere beeltenissen bij diverse woningen 
en boerderijen.
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* H. Hartbeeld in de nis in de 
topgevel van het portaal van de 
Basisschool de Horizon aan de 
Kapelstraat. Dit was voorheen de 
jongensschool of H. Hartschool en 
de achtergrond van het aanbrengen 
van het beeld bij de bouw in 1922 
was het herkenbaar maken als 
katholieke school.

* Een twintigtal afbeeldingen in gebouwen, woningen, boerderijeen van o.a.:
- Maria met kind voor zich of op de arm, als Maria Stabat Mater en O.L.V. 

Sterre der Zee;
- H. Antonius (abt) als patroon van de varkenshouders;
- H. Donatus als beschermer tegen onweer;
- H. Clemens van hopeloze zaken;
- H. Familie (Jezus, Maria en Jozef).
Meestal werd zo’n beeltenis geplaatst ter verering, ter bescherming of uit 
dankbaarheid.

* H. Hartbeeld op de hoek GroenstraatA/aldijk. Vervaardigd door het atelier 
van H.v.d.Geld uit 's-Hertogenbosch naar een ontwerp van Architecten 
Gebr. Domen uit Oosterhout. Het is geschonken door de parochie aan 
pastoor Preyers ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest. De 
intronisatie vond plaats op 13 maart 1932 met toewijding van de parochie 
aan Jezus Goddelijk Hart, bij het beeld staat de tekst: “komt allen tot mij, ik 
ben de weg, de waarheid en het leven”. In de nacht van 10 op 11 mei 1941 
werd het beeld verminkt, werden twee vingers afgeslagen en de hand is na 
de oorlog verdwenen. Tot eind vijftiger jaren werden er eind oktober 

bijeenkomsten gehouden met 
bloemenhulde. Nadat het jarenlang 
min of meer uit de belangstelling 
verdween en enigszins in verval 
geraakte, werd het in 1996/1997 
gerestaureerd en sinds de 
herintronisatie op 8 juni 1997 is het 
weer een mooi herkenningspunt in 
ons dorp.

• H. Hartbeeld in nis (Basisschool de 
Horizon, Kapelstraat)



• Keramisch tableau O. L.V. van Altijddurende Bijstand in pand Mastlanddreef 2
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* Een twintigtal tableaux (keramisch of van terracotta en meestal naast de 
voordeur) met afbeeldingen van o.a.:

- O.L.V. van Altijddurende Bijstand;
- H. Judas Thaddeus:
- H. Familie;
- O.L.V. van Lourdes;
- O.L.V. met kind.
Deze tableaux werden meestal geplaatst in de oorlog als hoop op een 
goede afloop of voor het veilig terugkeren van de Beekse jongens van de 
werkinzet in Duitsland.
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• Oorkonde behorende bij aangebrachte beeltenis in huis.
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Degenen die meer over dit artikel willen weten, kunnen altijd even contact 
met mij opnemen (Kapelstraat 7 of tel. 541 41 93).

<3

<>. ach «a toch

Wij nebben uwe beeltenis 
geplaatst in onze gevelnis, 
opdat uw goedheid onveppoosd 
ons huis beschepme enons kroost.

CX ij troont in menige kapel 
bij veld en akker, weien wel, 
opdab uiv zegenende hand 
zich spreide over’t vruchtbaar land

2yoo lang hebt gij hier trouw gestaan, 
h ga toch nooit van ons vandaan 

bliiF de zoete lieve Vrouw
en iedere schouw.

AMEN* 
. °

SsSVï'y gedenken de~ toewijding Van ons gezin aanMaria, tS 
die plaats Vond op den Cerilen Pinksterdag vanhet Oorlogsjaar IQ&Z.
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BEEK WERD PRINSENBEEK EN 
BOERENLEENBANK WERD RABOBANK.

Door: Ad van Melis.
Bron: “75 jaar Rabobank” en “Netwerk”.

De Rabobank is een bijna niet meer weg te denken - zowel gebouwelijk als 
maatschappelijk - element in onze Beekse gemeenschap. Dit jaar hebben 
ze feest, want Rabobank Nederland bestaat 100 jaar. De Rabobank In 
Prinsenbeek is nog niet helemaal zo ver, maar ze heeft toch ook al de 
respectabele leeftijd van 82 jaar bereikt. Proficiat dus Rabobank en wij 
nemen de gelegenheid te baat om eens even in de historie te duiken. 
Toen op 18 mei 1916 zeven leden van de plaatselijke Boerenbond onder 
voorzitterschap van de heer A. Romme besloten om plaatselijk een 
Boerenleenbank op te richten, konden zij waarschijnlijk niet bevroeden dat 
ze een zo belangrijke peiler onder de ontwikkeling van ons dorp plaatsten. 
Jacobus Sterkens werd de eerste kassier, zoals toen nog de beheerder 
werd genoemd. Hij hield kantoor naast de eerste melkfabriek op de Beek, 
nu de Boerenbondwinkel aan de Valdijk. Jacobus werd in dat jaar ook 
gemeenteambtenaar van Princenhage, later in 1922 secretaris en van 1942 
tot 1947 zelfs burgemeester. In 1919 al had de bank 133 leden en kon 
Jacobus zijn kassierschap met trots overdragen aan Jan Bastiaansen die 
op Groenstraat 40 woonde en daar ook kantoor hield. Van 1923 tot 1942 
was hij overigens ook wethouder van Princenhage (waartoe Beek toen 
behoorde). Het wereldgebeuren had ook in het klein op de Beek zijn 
gevolgen. De wereldcrisis begonnen in 1929 in New York op de zwarte 
vrijdag in oktober, herhaalde zich in 1931. Op 10 juni van dat jaar 
bestormden de Beekse vrouwen en mannen de Boerenleenbank en 
gelukkig kon Jan iedereen het opgeëiste spaargeld direct teruggeven. 
Waarschijnlijk is dit een cruciaal moment geweest in het voortbestaan van 
en het vertrouwen in de Boerenleenbank. Na de moeilijke jaren twintig en 
begin dertig van Jan werd hij in 1933 opgevolgd door Kees Boeren, die 
toen nog op Groenstraat 43 woonde. Maar kort daarna verhuisde hij naar 
zijn nieuwe woonhuis en kantoor aan de Markt 1 (het huidige Rokertje). Na 
een ingrijpende verbouwing werd het inmiddels al vierde kantoor van de 
Boerenleenbank in 1939 gevestigd in het pand Valdijk 7. De oorlogsjaren 
waren voor de bank rustig, behoudens in augustus 1941. Omdat de 
Duitsers een commissaris bij de Katholieke Boeren en Tuindersbond
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• Twee oud-Boerenleenbank-kassiers: 2e van links: Jan Bastiaansen 
2e van rechts: Jacobus Sterkens.

hadden benoemd, ontstond er grote onzekerheid. En weer moest binnen 2 
weken de bank ruim twee ton aan spaargelden terugbetalen, maar ook dat 
vormde geen probleem, in 1947 werd naast de kassier ook al een 
medewerker in de persoon van J. van Eekelen aangesteld. Tien jaar na de 
oorlog - op 17 maart 1955 - betrok de Boerenleenbank een eigen kantoor 
met loketten en kluis aan de Valdijk 20. In 1958 kwam er een derde 
personeelslid. Vanaf dat moment hield de groei van de bank vrijwel gelijke 
tred met de enorme groei van ons dorp en de economie. De bouw van een 
kantoor op de huidige plaats van de bank werd begonnen met de eerste 
steenlegging op 13 december 1967. Nadat het gebouw goed en wel in 
gebruik was genomen nam na 38 jaar in 1971 Kees Boeren afscheid van 
zijn bank. Piet van Hooijdonk volgde hem op en bleef kassier tot 1988. 
Onder zijn leiding versnelde zich nog de groei vanwege de toename van 
het girale betalingsverkeer (salaris via de bank). Na hem kwamen nog Peter 
Essenberg en Frans Booy. Nadat het totaal vernieuwde gebouw in 
november 1993 in gebruik werd genomen trad in januari 1994 de huidige 
directeur, Ton Borremans, in functie.



• Rabobank anno 1930 (Boerenleenbank/woonhuis Jan Bastiaansen Groenstraat 40).

• Rabobank anno 1998 (Loopstraat 2)
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IN MEMORIAM : EUGÈNE “CAMIEL” FASSAERT

Door: Hans Luiken.
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Onlangs bereikte ons het trieste nieuws dat Eugène Fassaert op 21 juni is 
overleden. Wie zich bezig houdt met Beek (en Breda) tijdens de Tweede 
Wereldoorlog kan niet om deze bijzondere verzets man heen.

In 1940 begon hij al met het vormen van een verzetsgroep. Hij was toen 
onderwijzer in St Willebrord. Later ging hij voor zijn werk naar de Beekse 
Jongensschool. Zijn levensgevaarlijke werk nam een vlucht toen hij lid 
werd van de L.O.XL.K.R. Hij richtte hier zijn eigen afdeling op, die zich 
vooral bezig hield met onderduikers. Er werd geld ingezameld, papieren 
vervalst en naar onderdak gezocht. Dit was zeer gevaarlijk, want er werd 
nogal gekletst door mensen die gevraagd werden. In januari 1944 kwam 
de legendarische Johannes Post naar Breda. Eugene, die de schuilnaam 
Camiel had, hielp mee het distributiekantoor van Klundert te overvallen. Dit 
was zijn eerste 'kraak', op zijn verjaardag 21 januari. De buit kwam ten 
goede aan de onderduikers. Drie deelnemers aan deze overval zijn later 
gesneuveld. In dezelfde maand moesten alle stro- opslagplaatsen in 
Brabant vernietigd worden. Samen met een medestrijder stak hij bij 
Ulicoten een partij van ongeveer 200 ton aan. Ook materiaal van 
collaborateurs moest er aan geloven. Doordat een onhandige onderduiker 
gevangen werd genomen raakte de naam Fassaert bekend bij de S.D.. Hij 
vertrok naar Nijmegen en zette zijn werk daar voort. Net toen hij er zich 
thuis begon te voelen werd hij al terug geroepen. In Beek overviel Eugene 
het in de Beekse Jongensschool gevestigde distributiekantoor. Een verslag 
meldt dat hij door leerlingen werd herkend en met 'hup meester' werd 
aangemoedigd. Hij kwam met alle facetten van het verzetswerk in 
aanraking. Een spoorlijn werd opgeblazen en een dragline bij de tankgracht 
werd gesaboteerd. Materieel werd van de bezetter gestolen. Onder de 
misdadige activiteiten van een landverrader werd door hem een streep 
gezet. Ook gestrande geallieerden werden geholpen. Heel bijzonder was 
het krijgsgevangenenkamp dat ingericht werd in 'Boschdal' onder de neus 
van de bezetter. Toen zijn geboortedorp Vogelwaarde een N.S.B.- 
burgemeester kreeg verwelkomde hij die door met vrienden de 
gemeentekluis te kraken.
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In mijn boek “Oorlog op de Beek” kunt u meer informatie over hem en de 
Beekse ondergrondse vinden.

Camiel was er de man niet naar om zich op de borst te slaan of met zijn 
goed werk op de voorgrond te treden. Velen van u zullen dan ook nog nooit 
van hem hebben gehoord. Veel mensen die veel aan hem en de zijnen 
hebben te danken, zullen zijn naam zelfs niet kennen. Zijn gevaarlijke strijd 
voerde hij met een zeldzame vanzelfsprekendheid. Onrecht was voor hem 

onaanvaardbaar en hij 
verzette zich daartegen 
met alles wat in hem was. 
Een waar strijder van het 
eerste uur. Alleen iemand, 
die het aan den lijve heeft 
ondervonden, kan 
begrijpen wat deze man 
heeft doorstaan. Het is 
aan de nieuwe generaties 
om de erfenis van mensen 
als Eugène Fassaert te 
bewaken. Denk nog eens 
aan hem als u over de 
Markt loopt.
Mijnheer Fassaert 
bedankt!
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