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De hoofdmoot van deze Klepel is natuurlijk het artikel van Herman Dirven 
over de prachtig gerestaureerde altaar-retabel van de in de zestiger jaren 
gesloopte oude Prinsenbeekse kerk. Dit retabel bevindt zich nu in de H. 
Laurentiuskerk in Voorschoten. Op zondag 25 oktober kunt u deelnemen 
aan de excursie. Deze kans mag u niet missen. Voor velen zal het de 
herinnering aan vroeger: “het rijke Roomsche Leven” weer naar boven 
brengen. De pracht en praal op hoogtijdagen, de eigenzinnige pastoors, de 
wierook- en kaarsenlucht, de eerste communie, de biechtstoelen, de 
orgelmuziek, de Hoogmis met het Asperges Me, het Lof met het Tantum 
Ergo, de Kruisweg met het Stabat Mater en ga zo maar door.
Ook wordt er aandacht besteed aan het verdwijnen van Sporthal De Linde 
in de 2e aflevering van “Afscheid van ”. De voor iedere Prinsenbekenaar 
bekende beheerder Jos Wagemakers komt ook nog even aan het woord. 
Wout Timmers vertelt over de Hoek, die in de loop der jaren inderdaad 
Verloren is en waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht.
U kunt uw kennis over het Bikse dialect bijschaven aan de hand van een 
nieuwe aflevering van het Biks Woordenboek van Piet de Nijs.
U ziet dat onze kring druk bezig is de Prinsenbeekse historie in al zijn 
facetten vast te leggen. Maar dat kunnen we niet zonder uw medewerking 
bijv, anderen te stimuleren om lid te worden, assistentie te geven of de bij 
uzelf bekende informatie over vroeger aan ons te laten weten. Als u denkt 
ons ergens mee van dienst te kunnen zijn, laat het ons dan even weten.



dialectwoorden
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Door: Piet de Nijs

Het eerste Bikse woord waar we mee beginnen is “RONDBEZUINE” = iets 
rondvertellen wat eigenlijk in vertrouwen is verteld. D’n dieje motte nie 
teveul vertelle want hij “BEZÜNT’alles rond = die moet je niet teveel 
vertellen, want hij vertelt het tegen iedereen.
“BÈRE”= doelloos lopen, hinderlijk lopen. “In en uit BERE”= doelloos, 
hinderlijk in en uit lopen. Gao wa doen “BÈÈR”nie zo rond = ga wat doen, 
loop niet zo hinderlijk rond. “BÈRE”= gieren (in de betekenis van grond 
bemesten).
“D’N BEERPUT”= de gierput. Is jullieje Jan thuis? Neije, hij is op d’n akker 
aon ‘t “BERE”= is jullie Jan thuis? Nee hij is op d’n akker aan het gieren. 
“N’N BEER”= een schuin oplopende gemetselde pilaar om lange of hoge 
muren extra steun te geven.
"Iemand bij "D’N BEER" doen" = iemand te pakken nemen.
“Nou, die hebben ze bij “D’N BEER”gedaon" = Nou die hebben ze te 
pakken gehad. In de betekenis van die hebben ze bedonderd zonder dat 
hij er erg in had.
“N’N BESSUM”= een veger van bij elkaar gebonden dun rijshout van 
ongeveer 60 cm lang, waar de stal en de wéruft mee geveegd werd. 
“BEKAANT’’= bijna.
Hé, ben d’r al mee klaor? Neije, BEKAANT = Hé, ben je er al mee klaar, 
nee, bijna.
“D’N DUVEL”= de duivel (duvel uitgesproken met een korte uu klank).
“OM D’N DUVEL NIE”= in geen geval. Dit werd echter niet zo vaak 
gebruikt.
Om d’n “DWOOIEN DWÖÓD NIE”= onder geen enkele voorwaarde, in 
geen geval, absoluut niet, geen denken aan. Dit was de meest gangbare 
uitdrukking om te zeggen dat iets niet mocht.
“BEDUVULLE”= bedonderen, oplichten, (de eerste ‘Wals “uu” uitspreken 
en de tweede als ‘n “u”).
“BEDUVULD ZIJN”= bedonderd zijn, opgelicht zijn. Me d’n dieje motte nie 
handele want die beduvel-d’oew = met hem moet je niet handelen, want 
dan wordt je bedonderd.
“BENDE GIJ BEDUVULD DA’ D’OEK NIE = ben jij gek, dat doe ik niet.
“‘T DUVELTJE”= het potkacheltje.



LIEDJEA/ERSJES VAN VROEGER:
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Daar liep een wandelaar door de straat, ojo 
hij stapte net als een soldaat, ojo 
(regel 3 en 4 onbekend; wie helpt mij) 
ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo.
Een koopman liep er voor mij uit, koop, koop 
hij duwde z’n zware kar vooruit, koop, koop 
dan belde hij uit alle macht 
terwijl hij stilstond met z’n vracht

Tegen iedereen vertellen
Hinderlijk doelloos rondlopen
Gieren
Gierput
Steunpilaar
Iemand te pakken nemen
Veger van takken
Bijna
Duivel
In geen geval
Onder geen voorwaarde
Bedonderen
Potkacheltje
Onverwachts
Een spel van vroeger
Duwen
Krom liggen van het lachen

As ‘n “DUVELTJE”uit ‘n “dwöske”= onverwachts, zonder dat er iemand erg 
in heeft.
“DUVULLE”= een spel wat we vroeger speelden, maar hoe het precies 
ging, weet ik niet meer.
“DOUWE” = duwen. Gif-tum is ‘n “DOUWKE”= geef hem eens een duwtje.
“In n’n deuk ligge”= krom liggen van het lachen.
“IK LAAG IN N’N DEUK TOEN-TIE VUR DE-NJISTE KJEER GIENG 
SCHETSE” = ik lag krom van het lachen toen hij voor de eerste keer ging 
schaatsen.

Nog even alle woorden op een rijtje: 
Rondbezuine 
BÈRE 
BERE 
Beerput 
N’n Beer
Bij d'n Beer doen
Bessum
Bekaant
Duvel
Om d'n duvel nie
Om d’n dwooien dwööd nie 
Beduvulle 
Duveltje 
Als 'n duveltje 
Duvulle 
Douwe
In een deuk liggen
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Een orgelman die wat verder stond, joechei 
die draaide het grote wiel in ‘t rond, joechei 
de kinderen dansten om hem heen 
van ‘t linker op het rechter been 
joechei, joechei, joechei 
joechei, joechei, joechei.

koop, koop mijn mooie waar 
voor weinig centen maar.

Maar op het hoekje van de straat, wa’s dat 
daar werd mijn hoed en gezicht, zo nat 
daar stond een meid met ‘n glazen spuit 
daar kwam een dikke straal water uit 
tesschiet, tesschiet, tesschiet 
tesschiet, tesschiet, tesschiet.

*
Fluitende meisjes 
en brullende koeien 
dat zijn maar zelden goeie

*
Als men zei: als dit, of als dat, dan werd er gezegd: 
ja, ja“ as de kat 'n kulleke had dan was het 'n kaoter”

Zo druk hebbe as ‘n panneke vastenaovond = heel erg druk hebben 
*

Ik gaf als antwoord aan die geleerde lieden 
die mij het schrijven willen verbieden 
maar waarom in ‘s-Hemelsnaam?
Je kunt het bij het lezen toch gewoon verstaan 
ja, het is wel ongeleerde taal 
maar ze verstaan het toch allemaal 
de leerlingen van Christus, u ten spijt 
kwamen ook niet van de universiteit 
daarom laat ons toch beginnen 
het eenvoudige te beminnen
en te weten, dat men dan alleen de Heer behaagt 
als men zijn medemens in alle omstandigheden verdraagt



de thuisblijvers

Door: Hans Luiken

DE POST

DE KAJOTTERS
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Post was zeer belangrijk en het enige contact met thuis. Familie en 
vrienden correspondeerden dan ook met de jongens in Indië. Ook pakjes 
werden verstuurd. Verschillende jongens hebben groentezaden uit Beek 
ontvangen en verbouwd!
Etenswaren, rook en snoepgoed sturen was een probleem. Het sturen van 
chocolade werd al gauw afgeleerd. Een goede oplossing was het in laten 
blikken bij “De Jam” (de bijnaam van de Hero-fabriek).
De postbladen werden vaak tot op de millimeter volgekriebeld.
Honderd brieven in de maand naar Nederland schrijven was geen 
uitzondering.
Het kon lang duren voordat de post op de juiste plaats aankwam. Dat 
kwam vooral voor bij veel verplaatsingen. Wanneer familie belangrijke post 
verstuurde, kon er wel eens een misverstand ontstaan. De militair had de 
post gewoon (nog) niet ontvangen.

Ook de Beekse afdeling van de Katholieke Arbeiders Jeugd zette zich in 
voor hun leden in Indië. De K.A.J. had zo’n honderd leden: jongens van 16 
tot 23 jaar. Die werden “Kajotters” genoemd en ze hielden zich met sport, 
muziek, geloof en politiek bezig. Een “militaire dienst”, opgericht in februari 
1946, ondernam activiteiten voor de Indiëgangers. In de koude 
wintermaanden van 1947 maakten zij werkstukken in de smederij van Van 
de Wijngaard in de Beeksestraat.
Na tentoongesteld te zijn bij C. Verwijmeren gingen ze naar het patronaat

De familie van een soldaat wordt nogal eens vergeten. Het viel niet mee 
een zoon voor jaren naar Indië te zien vertrekken. Er is dan ook menige 
traan gelaten. Een aantal ouders was ervan overtuigd dat ze hun zoon 
nooit meer zouden zien Ook voor vrouw of vriendin was het moeilijk. De 
trouw van deze vrouwen aan hun vriend of man overzee gedurende al die 
jaren is lovenswaardig.



DE SKYMASTER

EEN STEM UIT DE TROPEN
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Een volgende activiteit van het Beekse Katholiek Thuisfront was dit krantje 
speciaal voor overzee. Beek-Vooruit had veel van zijn beste krachten onder 
de wapenen en zamelde geld in, een typisch onderwerp voor 'De 
Skymaster': "De hele Beek gaat namelijk centen bij elkaar sjotten voor jullie 
daar in de rimbam.

Het Katholiek Thuisfront verzorgde in Nederland en Indië de opname van 
boodschappen op de plaat voor familie en soldaten.
In januari 1949 was er een biljartwedstrijd op het geluksbord bij Toon Aarts. 
De opbrengst,/ 230, kwam ten goede aan de jongens in Indië. (Uit De 
Skymaster)
"Een interessant intermezzo was 't toen Kesje Verwijmeren met 'n deel van 
zijn huishouden 't café binnenkwam. Kesje, die twee jongens in Indië heeft 
en, waarschijnlijk voor de variatie,'n derde jongen bij de marine, had een 
mooie witte grammofoonplaat bij zich. En toen stond de wedstrijd op 't 
geluksbord even stil, want toen moesten we allen luisteren en we hoorden 
een stem uit de tropen, de stem van Toon Verwijmeren die zijn familie zalig 
Nieuwjaar kwam wensen en zijn ouders nog feliciteerden met hun pas 
gevierde zilveren bruiloft". Voor de mensen die toen stil stonden te luisteren 
moet dit een indrukwekkend moment geweest zijn. De jongens overzee 
hebben heel wat familieleven moeten missen, en andersom.

om verloot te worden. De opkomst was groot en leverde meer dan 
negenhonderd gulden op voor het Katholiek Thuisfront.
Men wilde ook brieven naar Indië schrijven. Dit ging in het begin niet zo 
gemakkelijk. Er was niet veel animo voor. De aan de K.A.J. geschreven 
brieven waren mild van inhoud.
Leden die thuis brieven van bekenden kregen wisten te melden dat “de 
toestand verergerd is". In 1949 werd deelgenomen aan een door de KRO 
gehouden “Luisterwedstrijd voor onze jongens in Indonesië”. (Wie weet 
hier meer van?). De Beekse K.A.J. had een eigen maandblad: “Bouw op”. 
Het werd in Beek verspreid en ook naar de leden overzee gestuurd.
Er werden naast het plaatselijke nieuws ook brieven uit Indië geplaatst. 
(Wie heeft meer nrs hiervan, ikzelf ken er maar twee).



Één van de afleveringen van de Skymaster.
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Met dank aan de Fam. Vonk en Mevr. Verkooijen voor de kopieën van de 
blaadjes. De serie is nog niet compleet. Wie heeft er meer?
Heeft u nog informatie voor het boek over de Indiëgangers en de 
thuisblijvers, neemt u dan a.u.b. contact met mij op. (tel. 076 5412440).

Stel je voor zeg, de heer Titulaer kiept in het Valdijk elftal en Janus Klemans 
is stopperspil", "En 's anderendaags allemaal stijve botten, jongens! En 
dat allemaal om jullie eens te laten roken en je tanden eens te laten 
poetsen met Pepsodent”.
De naweeën van de bezetting zijn ook nog te lezen, zoals: “bij de nieuwe 
weg reed een vrachtwagen van Stoof op een mijn; de laatste Zeeuwse 
evacuées gaan naar huis; de schoenen net van de bon maar het ontbreekt 
nog aan van alles”.



Door: Herman Dirven

Inleiding/overzicht:
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Maes en Soffers reisden erheen. Ze bezochten in Brugge en Antwerpen 
ook nog andere kerken, maar hun voorkeur was en bleef de nieuwe kerk 
van Sint Kruis bij Brugge. Als U daar in de buurt bent, moet U maar eens 
gaan kijken. Je herkent in de toren en het kerkgebouw nog heel veel van 
de vroegere Beekse kerk. Overigens heeft Soffers naar het voorbeeld van 
de Beekse Kerk ook nog de kerk van Putte gebouwd. Deze is inmiddels 
ook afgebroken, maar de toren is blijven bestaan. Iets kleiner en minder 
hoog, maar wel bijna hetzelfde. De kerk van Achtmaal is ook van Soffers, 
maar lijkt er heel wat minder op. De Achtmaalse kerk lijkt wel wat op de 
Laurentiuskerk van Voorschoten, maar dan wel in een verkleinde uitgave, 
maar daarover straks meer.
Maar goed, de kerk is er niet meer, maar bij afbraak hoort nu eenmaal 
leegruimen. Iedereen heeft wel eens van de beeldenstorm gehoord, die in 
het midden van de zestiende eeuw (1566-1568) door ons land heeft

"As" is verbrand hout zeggen ze op de Beek, maar dat neemt niet weg dat 
als ze in 1964 de oude kerk van Deken Maes achter de vroegere pastorie 
en zusterklooster (nu deelstadskantoor) niet hadden afgebroken, dan had 
Prinsenbeek nu een nationaal monument van uitzonderlijk formaat gehad. 
Immers deze kerk was een van de allervroegste kerken in de 
NEOGOTISCHE bouwstijl. Met deze bouwstijl werd in Nederland pas in het 
midden van de negentiende eeuw begonnen.
Franciscus Laurentius Maes werd op 7 mei 1858 pastoor op de Beek en 
nog datzelfde jaar begon hij samen met architect Piet Soffers aan de 
voorbereiding van een nieuwe kerk. Beiden waren sterk begeesterd door 
de nieuwste mode in kerkelijke bouwstijl van die jaren. Deze was namelijk 
geïnspireerd op de prachtige en grote middeleeuwse gotische kathedralen. 
Vandaar de naam: Nieuw-Gotiek of Neogotisch. Ze was vanuit Engeland 
naar Vlaanderen overgekomen en daar was in Sint Kruis in 1855 net een 
nieuwe kerk in die nieuwe stijl gereed gekomen.

PRACHTIG GERESTAUREERD ALTAAR MET RETABEL 
iÏm voorschoten°CH,EKERK VAN prinsenbee*nu



Enkele voorbeelden:
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Gelukkig heeft de heer Kimmel, conservator van het Bisschoppelijk 
Museum toen de prachtige communiebanken en de retabel met het 
hoofdaltaar nog kunnen redden. Anders waren ze de dezelfde weg gegaan 
als de rest van het hele interieur.
Nog 'n laatste voorbeeld. Achterin de kerk stond een prachtige doopvont. 
Iedere katholieke Bekenaar, ouder dan 34 jaar, is er nog in gedoopt. Ze lag 
na de afbraak van de kerk tussen het af te voeren puin. Gelukkig is ze toen 
door Beekse mensen daaruit gehaald en staat ze nu - toeval of niet - 
inmiddels al weer 35 jaar in de Deken Maeslaan.
U voelt wel dat er enige bitterheid in mij schuilt over het onverantwoordelijk 
gedrag en emotieloos omgaan met de spullen en het erfgoed van onze 
voorouders. Dikwijls hebben ze met grote bereidheid en offerzin hun kerk 
verfraaid, opgesierd en aangekleed. Ze hebben zich soms zelfs in de 
schulden moeten steken, om alles te kunnen betalen en jarenlang hard 
moeten werken om de aflossingen en renten van de hypotheek of lening te 
kunnen voldoen. Daar was natuurlijk ook een stukje eigenbelang en

De zes prachtige grote kandelaars op het altaar werden verkocht aan een 
lompenboer, die elke week met zijn wagentje en mager paard rommel op 
de Beek kwam halen. Hoewel het de lompenboer gegund is dat hij er goed 
aan verdiend heeft, blijft het feit dat daar de kandelaars in eerste instantie 
niet voor bedoeld waren. De prachtige preekstoel, kerkbestuur- en 
collectantenbanken, biechtstoelen en gebrandschilderde ramen zijn 
allemaal voor spotprijzen aan opkopers verkocht. Het totale eikenhouten 
meubilair met uitgesneden zijvlakken is voor stookhoutprijs de deur 
uitgegaan. En als Bekenaren protesteerden, dan kregen ze geen gehoor. 
De pastoor besliste toen nog alles.

gewoed. Toen is veel vernield. Hoewel het niet goed te praten is, valt dat 
achteraf nog enigszins te bgrijpen, want het gebeurde veelal uit 
overtuiging. De beeldenstormers (niet allen) waren tegen beelden en 
schilderingen, omdat ze meenden dat simpele mensen de beelden zelf als 
een soort afgoden aanbaden. En dat kon volgens hen niet, vandaar hun 
woede. Totaal anders is de veel grotere beeldenstorm in de zestiger jaren 
van de twintigste eeuw, zoals we die ook in Prinsenbeek hebben gekend. 
Voorop stond onze pastoor, de heer Wolters, die met niets ontziende ijver 
alles uit zijn kerk heeft opgeruimd.
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We werden er bijzonder vriendelijk en hartelijk ontvangen door pastor 
Gerard Paardekooper. Hij vertelde ons van alles over de hele geschiedenis

Zoals sommigen onder U weten zijn de grote houten beelden uit de 
vroegere kerk in de nieuwe kerk geplaatst, evenals het oude tabernakel 
met de deuren en de godslamp. Wel is alles van de oorspronkelijke 
polychromie ontdaan en zijn de beelden nu gewoon in eenvoudig bruin of 
zwart. Ook zijn de overige zestig beelden nog éénmaal terug geweest op 
de Beek. Dat was in 1988 bij het zilveren jubileum van de nieuwe kerk. 
Sindsdien is het al weer vele jaren stil rond de Prinsenbeekse 
kunstschatten, totdat....
We hoorden dat het Bisschoppelijk Museum de communiebanken van de 
Prinsenbeekse parochie heeft laten restaureren. We zullen daar in een van 
de volgende Klepels nog op terugkomen, want er is een grote kans dat ze 
in het nieuwe Bredase Museum blijvend zullen worden tentoongesteld en 
dan kunt U zelf gaan bekijken hoe onbeschrijflijk mooi die 
communiebanken zijn.
Maar het andere grote kunstwerk dat conservator Kimmel heeft gered uit 
de Prinsenbeekse erfenis was het hoofdaltaar met de retabel, of 
calvarieberg, zoals het op de Beek ook genoemd werd.
Ongeveer twee jaar geleden bleek die naar de kerk van Voorschoten zou 
gaan. En dan vraag je je af, waar ligt dat? Wat gaan ze ermee doen?, Kan 
dat zomaar? En is Prinsenbeek nu definitief alles kwijt?

We hebben toen wel geïnformeerd, maar besloten af te wachten, tot alles 
klaar zou zijn. Toen zijn Rien Schuybroek, Theo Schipper en 
ondergetekende naar Voorschoten afgereisd.
Voorschoten ligt net ten zuiden van Leiden. Het is een dorp als 
Prinsenbeek, alleen twee keer zo groot. De Laurentiuskerk staat aan de 
Leidseweg en lijkt wel een beetje op de oude kerk van de Beek. Ze is ook 
in de Neogotische stijl gebouwd en maar een paar jaar jonger, namelijk uit 
1868.

opschepperij bij, maar dat doet aan de kunstwaarde en zeker de 
nostalgische waarde niets af. Trouwens dan nog had pastoor Wolters niet 
het recht om op een dergelijke barbaarse wijze met het Prinsenbeeks 
patrimonium om te gaan. Maar zoals gezegd, in die jaren ketsten alle 
protesten, af op een muur van onbegrip, eigenzinnigheid en eigendunk. 
Alleen de pastoor wist hoe het moest en daarmee basta.



Bouw in 1864 door beeldhouwer Hendrik Peeters.
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Want dat moet U Uzelf gunnen, U moet het minstens een keer gaan 
bekijken. Dit mag U gewoon niet missen. Op zondag, 25 oktober a.s. krijgt 
u de gelegenheid. De Heemkundekring organiseert dan een excursie, 
waarover meer elders in dit blad. Kunt u niet dan komt u beslist wel eens in 
de buurt van Leiden, of je rijdt er gewoon met enkele vrienden gewoon 
naar toe. Als U dan in Voorschoten naar de Sint Laurentiuskerk, of pastor 
Paardenkooper vraagt, kan elke Voorschotenaar U de weg wijzen. Als de 
kerk gesloten is, mag U gewoon aanbellen bij de pastorie naast de kerk. U 
kunt ook van te voren even telefonisch afspreken (071 - 561 25 08). En als 
U het allemaal hebt gezien laat de redactie dan ook even schriftelijk of 
mondeling weten wat U er nou zelf van vond. Wij wensen U alvast een 
prettige en bijzondere ontmoeting met de grootste kunstschat van 
Prinsenbeek in Voorschoten.

Zo mooi, zo sprankelend, zo opgaand in eindeloos opstijgen van torens en 
pinakels, zo verfijnd in drukke traceringen omvatte het in prachtig 
gerestaureerde polychromie alle 62 beelden van Prinsenbeeks grootste 
kunstbezit.
Het gehele altaar en retabel waren tot op de laatste vierkante centimeter 
zorgvuldig, liefdevol en kunstzinnig gerestaureerd. Het is zo onbeschrijflijk 
mooi, het staat er zo prachtig, het is indrukwekkend. Alles is zo goed, zo 
kundig en zo fijn opgebouwd, dat het Beekse altaar en retabel weer een 
waardevol monument is geworden. En gelukkig is het nu ook weer door 
eenieder daar te bewonderen.

Op 1 juli van het jaar 1860 werd de nieuwe Neogotische Kerk op de Beek 
door Mgr. van Genk geconsacreerd en gedurende meer dan een eeuw, 
totdat ze in 1964 werd afgebroken, zou deze tweede Beekse kerk als de 
parochiekerk fungeren. Na de ingebruikname moest de kerk nog worden 
"aangekleed”. En dat betekende telkens grote offergaven van vele 
parochianen. Pastoor Maes, vanaf 1870 ook Deken van Breda, wist bij zijn 
parochianen het geld uit de zakken te kloppen. Nou ging het in die tweede

van zijn kerk en het Beekse hoofdaltaar met retabel, maar daarover direct 
meer. Daarna nodigde hij ons om via de sacristie in de kerk te gaan kijken. 
En het is echt waar, beste Bekenaren, we hebben alle drie zeker wel vijf of 
tien minuten sprakeloos gestaan.
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Op de Beek had men met de bouw van de nieuwe kerk in 1859 één zeer 
grote fout gemaakt. Ze stond namelijk niet, zoals bijna alle katholieke 
kerken met het hoofdaltaar en priesterapsis naar het oosten, maar naar het 
westen. Daardoor had men de opkomende zon nooit in de vroege morgen 
in de kerk en was ze altijd wat duister en somber. Daardoor kwam het 
prachtig gebrandschilderde raam, net boven het altaar ook bijna nooit 
mooi uit. Het stelde de hemelvaart van Maria voor en was pas in de avond, 
als de zon in het westen ter kimme daalde en zo het raam met een warme 
gloed verlichtte, echt mooi. Maar ja rond die tijd was er haast nooit volk in 
de kerk.

De opdracht voor het hoofdaltaar werd eerst helemaal uitgete-kend en zo 
samengesteld dat het geheel in onderdelen was te vervoeren en op te 
bouwen. Daarvan is zowel bij de plaatsing op de Beek in 1865 gebruik 
gemaakt, als een eeuw later bij de afbraak en enkele jaren geleden bij de 
reconstructie en de wederopbouw in Voorschoten.

In 1864 besloot pastoor Maes om een nieuw hoofdaltaar met een daarbij 
horend hoge achterbouw of retabel bij de Turnhoutse beeldhouwer Hendrik 
Peeters-Divoort te bestellen. De totale kosten voor dit kunstwerk 
bedroegen 16.000 gulden, waarvan de helft via het kerkbestuur uit giften 
zijn betaald en de andere helft via rechtstreekse betalingen van enkele 
weldoenersf 1).
Hendrik Peeters is te Turnhout geboren op 19 april 1815 als zoon van de 
wever Louis Peeters en Anna Catharina Peeters. Hij studeerde aan de 
Academie te Antwerpen (1832) en trouwde daar in 1838 met Maria Joanna 
Divoort. Het jaar daarop vestigde het jonge paar zich met hun beeldhouw- 
atelier in Turnhout, eerst in de Herentalsstraat, later in de Gasthuisstraat.
Tot 1866 was Peeters-Divoort in Turnhout gevestigd, daarna te Antwerpen, 
waar de 55-jarige Hendrik op 29 juni 1869 is gestorven. Het atelier had de 
naam Peeters-Divoort, omdat zowel zijn vrouw als de broer van zijn vrouw, 
Pierre Joseph, compagnons waren. In hun atelier werkten meerdere goede 
beeldhouwers uit Turnhout en omgeving, zoals in die tijd gebruikelijk.

helft van de negentiende eeuw vooral vele boeren ook wel voor de wind. 
Dat kun je onder andere ook nog zien aan de mooie rentenierswoningen 
aan de Valdijk, Beeksestraat en wat verder in de Kapelstraat uit die tijd. En 
als ze de contanten niet direct bij de hand hadden, dan leenden de 
mensen een of twee duizend gulden, om zo hun kerk meer luister te geven.



Geschiedenis Voorschoten en de H. Laurentiuskerk.
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I

Het hoofdaltaar en de retabel waren sinds 1964 opgeslagen in het depot 
van het Bisschoppelijk Museum. Dat betekende wel het behoud, maar 
droeg ook weinig bij aan zorgvuldig onderhoud en restauratie.

De geschiedenis van Voorschoten met haar Laurentiuskerk gaat terug naar 
het jaar 866. Dus meer dan 1100 jaar. Er stond een grote middeleeuwse 
kerk, maar die is in de reformatorische tijd van de katholieken afgenomen. 
En hoewel de katholieken wel in de meerderheid waren, hebben ze hun 
oude kerk nooit teruggekregen. Dat is bij ons onder Hage anders gegaan. 
Wij behoorden toen nog bij de Martinusparochie en hebben die kerk in 
1648 ook aan de protestanten af moeten geven, maar we hebben die in 
1800 weer teruggekregen. In die tussentijd hadden we wij voor Hage en 
Beek ook een schuurkerk. Zo ook in Voorschoten, waar ze net buiten de 
toenmalige kom van het dorp een eenvoudige en onopvallende schuur als

Hendrik Peeters was een begenadigd en talentvol kunstenaar met een 
diepe religieuze kennis van symbolen en de betekenis van de kerk en 
vooral de heiligen. Zo is deze retabel in feite een grote iofzang/allegorie op 
de betekenis van de Maagd Maria, de moeder van Jezus. In dat verband 
zijn alle beelden en vooral de beeldgroepen opgebouwd.
Het geheel wordt ondersteund door torens en pinakels en vooral vele 
versieringen. De kleur van goud overheerst nog al in de polychromie. 
Vrijwel zeker is echter dat in de oorspronkelijke polychromie minder goud is 
gebruikt. Aan het eind van de negentiende eeuw werd de gehele kerk 
opgeschilderd. Waarschijnlijk heeft toen ook de retabel 'n extra kwastje 
goud gekregen. Dat was toen mode.

In feite was de retabel ook rond dat centrale middenraam opgebouwd, 
althans het maakte er deel van uit.
Het is misschien wel daardoor, dat de retabel op de Beek ook minder 
aandacht kreeg dan het eigenlijk verdiende. Jaarlijks werd het wel door een 
groep ijverig poetsende vrouwen van de een of andere vrouwenvereniging 
schoongemaakt, maar daar bleef het dan ook bij. Van tijd tot tijd vielen er 
wel eens stukjes van het twaalf meter hoge bouwsel naar beneden. Die 
werden dan door de koster of of misdienaars in een grote kist in de 
sacristie gegooid. Teruggeplaatst werden ze nooit en waar die afval is 
gebleven, weet niemand meer.



De heropbouw in Voorschoten.
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Ruim een jaar, van maart 1995 tot mei 1996 hebben ze aan het altaar en 
retabel gewerkt. Als werkplaats hadden ze een grote leegstaande garage, 
waar eerst de gehele opbouw (12 meter) op de vlakke vloer is hersteld. Met 
oneindig geduld, met nooit aflatende ijver en vooral met een gevoel voor 
oorspronkelijke kunst en betekenis hebben ze alle ontbrekende delen 
opnieuw gemaakt en ingepast. Zodoende werden alle onderdelen, die

Daar was inmiddels een prima ploeg van enthousiaste vaklui samen
gesteld. Allemaal 50-piussers en mensen die er al hun vrije tijd voor over 
hadden om het gehele kunstwerk met liefde en volledige inzet vakkundig te 
restaureren.
Ze mogen met ere worden genoemd: Jan de Graaff, Leo van Haastrecht, 
Jan Hendriks, Joop de Jong, Gerard Kriek, Theo van Leeuwen, Magchiel 
de Prie, Anton Scholte, Joop Trippe, Kees van Vliet, Piet van Wissen, Leo 
Zonneveld en Frans Zonneveld.

Bij de grote restauratie van de kerk te Voorschoten in het begin van de 
negentiger jaren bestond de wens om een ander, zoveel mogelijk bij de stijl 
behorend hoofdaltaar te plaatsen.
Zoals dat in die kringen van restaurateurs gaat wist de een dit en de ander 
dat, zodat men tenslotte terecht kwam bij het bisschoppelijk museum van 
Breda. Die hadden er wel oren naar, omdat het dan weer zinvoi gebruikt 
zou gaan worden en in de oude luister zou worden hersteld. Zo ging alles 
op transport naar Voorschoten.

kerk mochten gebruiken. Na de afschaffing van het Ancien Regime in 1794 
was er weer vrijheid van godsdienst en mochten ook de katholieken hun 
kerk verfraaien en van torens voorzien. Dat hebben ze in Voorschoten eerst 
met hun schuurkerkje gedaan.
Maar in 1866 besloot de Laurentiusparochie om voor de oude schuurkerk 
een nieuwe kerk te bouwen. Het werd een ontwerp
van architect Theo Asseler en evenals onze oude kerk in de nieuwe 
Neogotische bouwstijl. De Voorschotense kerk is dus tien jaar jonger dan 
de afgebroken kerk van Prinsenbeek. Omdat ze uit bezuiniging tijdens de 
bouw het dakvlak aan beide zijden in één lijn hebben doorgetrokken, mist 
de kerk althans uitwendig iets van de "kathedrale sfeer" van de oude 
Beekse kerk, maar inpandig heeft ze er zeer veel van weg.



Beschrijving van het altaar en retabel.
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Opzij van het altaar staan twee grote beelden: Links is dat Aaron met een 
bord met twaalf edelstenen op de borst. Daarmee worden de twaalf 
stammen van Israël bedoeld. Aan de rechterzijde staat de hogepriester 
Melchisedech met broden. De hoge retabel achter het altaar heeft vier 
voorstellingen: De verloving van Maria, de boodschap van de engel aan 
Maria, de geboorte van Christus in de stal en de opdracht van Jezus in de 
tempel. Ze zijn alle vier gemakkelijk te herkennen, maar ais U eerst de 
geboorte in de stal van Bethlehem opzoekt, zijn de vier anderen ook snel te 
herkennen. Van de grote afzonderlijke beelden zijn eigenlijk drie "lagen" te 
onderscheiden. Op de onderste laag, net boven het losstaande altaartafel, 
zijn dat de beelden van:
-De Latijnse kerkvaders: Gregorius, Ambrosius, Augustinus en 
Hiëronymus. Daarna komen de 3 evangelisten. Lucas, Marcus en 
Johannes. (de vierde: Matheus ontbreekt).
-De Griekse kerkvaders: Basilius, Athanesius, Chrysostomos en Gregorius 
Nazianzenus. Daarna komen de 3 profeten: Isaias (ook Jesaja geschreven), 
Jeremia en Ezechiel. (hier ontbreekt ook de vierde profeet: Daniël (van de 
Leeuwekuil).
De rij daarboven, dus de tweede "laag" of die van de kerststal is opgevuld 
met 10 apostelen, waarvan Petrus aan de rechter- zijde en Paulus aan de

ofwel verloren waren, ofwel aan vervanging toe waren, opnieuw 
bijgemaakt. Altaar en retabel zijn nu tot op ieder detail weer helemaal 
compleet. Daarna is alles weer in de oorspronkelijke polychromie in de verf 
gezet en werd het geheel in de kerk opgebouwd.

Het bestaat uit twee afzonderlijke delen. Namelijk een groot blokvormig 
altaar, waar je helemaal omheen kunt lopen en een daarachter afzonderlijk 
en hoog retabel. De retabel is opgebouwd als zeven hoge torens van bijna 
8 meter tot de hoogste van 13,5 meter.
Het altaar stelt het Heilig Graf voor, waarbij onder het altaarblad een nis is 
uitgespaard, waarin het lichaam van de gestorven Christus is neergelegd. 
Boven het tabernakel staat een beeld van Christus, waarboven God de 
Vader en God de Heilige Geest met daaromheen engelen. De 
Christusfiguur staat op een draaibaar voetstuk, zodat dit beeld kan worden 
weggedraaid, waarbij een ruimte naar voren komt voor uitstelling van het 
Allerheiligst Sacrament.
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linkerzijde staat. Op de derde "laag", of bovenste deel staan nog 8 
beelden. Ze vormen samen de stamvaders van Maria. Rechts zijn dat 
Abraham, Isaak, Jakob en Juda. Links zijn dat Jesse, David, Salomon en 
Jacob. Geheel boven staan de beelden van de ouders van Maria. Rechts 
haar vader Joachim en links haar moeder Anna.
In Prinsenbeek stonden deze acht voorvaderen en de ouders van Maria 
dus rond het raam van haar Hemelvaart. In de kerk van Voorschoten was al 
een gebrandschilderd raam. Dat raam stelt Maria en Jozef en hun kind 
Jezus voor, terwijl de drie koningen net op bezoek in de stal te Bethlehem 
zijn (2).

Voorschoten: H. Laurentiuskerk, hoogaltaar (1866)(kerk Prinsenbeek) 
gerestaureerd 1996
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De sloper ligt op de loer en als u dit leest, kan het al gebeurd zijn. Ze 
verdwijnen: De Engelbewaarder, het Eikebos, het Schanske/De Viersprong 
en ook Sporthal de Linde.
De een denkt: “goed zo” en de ander denkt “het is toch jammer”. Dat 
oordeel laten we aan de lezer over. Feit is dat ze allemaal historie worden. 
Voor de Heemkundekring dus het moment om in de geschiedenis van 
deze in ons dorp tot nu toe zo’n belangrijke plaats innemende sporthal te 
duiken. Daarom na het artikel in de vorige klepel: “afscheid van het 
Schanske/de Viersprong” hieronder de 2e aflevering over deze gebouwen:

Eind vijftiger jaren ontstond er in Prinsenbeek al een zekere behoefte aan 
ruimte voor het beoefenen van sport. In 1957 kwam het gymlokaal bij de 
Meisjesschool in de Schoolstraat (nu: Apolloschool) gereed. Er waren op 
dat moment slechts een paar sportverenigingen zoals o.a. Voetbalvereniging 
Beek-Vooruit, Paardesport, RKJB, Reidans (voor jonge boerinnen).
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De sportnota die in de raadsvergadering van februari 1968 werd 
behandeld, werd uiteindelijk de aanleiding tot de bouw van een sporthal. 
In die tijd was er door het gehele land min of meer een rage in de bouw van 
Pellikaanhallen (genoemd naar het bouwbedrijf Pellikaan bv te Tilburg). 
Men ziet dan ook her en der in den lande dezelfde hallen. In september 
1968 nam de gemeenteraad de principebeslissing en op 17 december 
1968 werd ƒ 780.000,-- beschikbaar gesteld voor de bouw. Later werd 
daar nog ruim ƒ 200.000,— aan toegevoegd. Er werd een nadelig 
exploitatiesaldo berekend van ƒ 30.000,— per jaar. De afschrijvingstermijn 
werd gesteld op de in die tijd voor gebouwen gebruikelijke 50 jaar. De 
geschiedenis leert ons nu dat zelfs 30 jaar nog teveel is.. De geraamde 
bouwtijd was 16 weken. Op 15 september 1969 werd de bouwvergunning 
verleend. De eerste spant van de overkapping werd door burgemeester 
Baetens geplaatst op 22 oktober 1969. Op 20 december 1969, na enig 
geharrewar, besliste de gemeenteraad dat de door middel van een daartoe

Op 15 januari 1958 werd echter de R.K. Gymvereniging Prinsenbeek 
opgericht. Daarna kwamen er regelmatig sportverenigingen bij die een 
accommodatie nodig hadden en zich met de aanwezige zeer beperkte 
ruimtes (de Looi, patronaatszaal, Maria Gorettihuis, schoolspeelplaatsen) 
moesten behelpen. Het was dus geen wonder dat de roep om ruimte tot 
het gemeentebestuur doordrong. Voorjaar 1963 kreeg toenmalig 
burgemeester Baetens een geweldig idee. Hij speelde met het plan om de 
in 1964 (gedeeltelijk) gesloopte oude kerk (aan de Markt op de plaats waar 
nu de verbinding is tussen linker en rechterdeel van deelstadskantoor) om 
te bouwen tot sporthal, een 2e gymlokaal, tennisbanen en een 
instructiebad. Bij nader inzien waren er blijkbaar toch teveel problemen en 
zocht men naar andere wegen. Twijfels waren er omtrent de haalbaarheid 
van de bouw van een totaal nieuwe sporthal voor het toen ongeveer 6000 
inwoners tellende Prinsenbeek. Ervaringsgegevens van elders wezen uit 
dat het alleen mogelijk was in gemeenten van minimaal 15000 inwoners. 
Was het dus niet te duur en kon er een behoorlijke hoge bezettingsgraad 
gehaald worden? Geruggesteund echter door de opkomende 
belangstelling voor zaalsporten, de nieuwe rijkssubsidieregeling voor de 
bouw van sporthallen (ƒ 225.000,—), NSF-subsidie (ƒ 50.000,—) en het feit 
dat er ten gevolge van de onstuimige groei van de woningbouw een fonds 
“financiering grote werken” kon worden gevormd was men van mening dat 
de vermeende utopie gerealiseerd kon worden en durfde de gemeenteraad 
plannen te maken.
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Inmiddels werd er al een comité gevormd voor de opening. Dit comité 
bestond uit de heren H. de Raat en J. v.d. Beemt van de gymvereniging, A. 
de Greeuw van Beek-Vooruit als voorzitter en de gemeenteambtenaar P. v. 
Gurp. De officiële opening door de heer Schröder van de NSF door middel 
van het in werking stellen van een sirene vond plaats op 23 mei 1970 om 
15.00 uur. De supertrotse burgemeester Baetens bedankte allen die aan de 
totstandkoming hadden medegewerkt en speciaal de gemeente
ambtenaren de heren Pijnenburg en v.d.Weijde. De plaatselijke banken 
schonken filmapparatuur en een aantal Prinsenbeekse verenigingen een 
bandrecorder.
De gemeenteraad had het - voor die tijd opmerkelijke - besluit genomen 
om de hal een jaar lang gedurende 1 middag per week gratis ter 
beschikking te stellen voor invalide sporters. Daarna waren er 
demonstraties van Judovereniging Kuatsu, de KPJ en de R.K. 
Gymnastiekvereniging. Vanaf 18.30 uur was de zaal toegankelijk voor het 
publiek en om 22.15 uur was de sluiting.
Een dag later (24 mei) werden er tussen 14.00 en 17.00 uur de nationale 
kampioenschappen voor dames van de Nederlandse Katholieke 
Gymnastiek Bond gehouden. Daaraan werd ook deelgenomen door de op 
dat moment op de vierde plaats op de ranglijst staande Prinsenbeekse 
Pop/Joan Franken. Kampioene werd Margot Hilders

uitgeschreven wedstrijd door de heer H. Thijssen, ingediende naam: “de 
Linde” zou zijn. Het gebouw had toen een oppervlakte van 2475 M2. Het 
centrale punt was de grote zaal, die een afmeting had van 32 x 48 meter. 
Op de rubbervloer van die zaal was belijning aangebracht voor 6 
badmintonvelden, 3 tennisbanen, 4 volleybalvelden, een micro-korfbalveld 
en een zaalhandbalveld. Op de aan de zijkant aangebrachte tribune was 
plaats voor 216 personen. Om de grote zaal heen waren ruimten voor 
garderobe, kleed- en wasgelegenheid, beheerder, toestelberging en 
toiletten. De kleine zaal had toen een afmeting van 20 x 7,5 M en was 
geschikt voor bijv, tafeltennis en judo. De spanten hadden een lengte van 
32 meter en een nokhoogte van 10 meter en waren vervaardigd van 
watervast gelijmd hout. Eind jaren tachtig (1985-1989) is over het herstellen 
van scheuren in deze spanten nog veel te doen geweest en zelfs een - 
overigens door de gemeente verloren - proces gevoerd. Op de voor de hal 
liggende parkeerplaats (zelfs nog ooit gebruikt als ijsbaan) aan de 
Molenstraat was plaats voor ongeveer 100 auto’s.
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Jos Wagemakers heeft met weemoed afscheid genomen van zijn Linde en 
graag laten we hem onderstaand dan ook nog even zijn ervaringen 
vertellen.
“Ik kwam bij de gemeente te werken op 1 december 1967. Het toenmalige 
college van burgemeester en wethouders bestond uit burgemeester 
Baetens en de wethouders Hurks en v.d. Westen. Het hoofd van mijn 
afdeling Openbare Werken was de heer v.d. Weijde. Mijn functie was 
wegwerker 1 e klas. Even later hoopte ik stratenmaker te kunnen worden, 
maar dat is er nooit van gekomen. Burgemeester Baetens had andere 
plannen met mij en vroeg mij om beheerder van de sporthal te worden. Dat 
was niet tegen dovemansoren gezegd, want dat bood mij de kans om van 
mijn hobby mijn werk te maken. Sport spreekt mij aan en vooral het redelijk 
zelfstandig werken, het regelwerk en het omgaan met mensen. Vanaf dat 
moment heb ik de sporthal ook min of meer beschouwd alsof hij van mij 
was. Ondanks het feit dat ik het al die jaren met heel veel plezier gedaan

Het was “zijn” sporthal en hij waakte daarover alsof het zijn huis was. Dat 
hem dat veel vrije tijd en energie heeft gekost mag iedereen duidelijk zijn. 
Hij hanteerde consequent met strenge hand de in de drie regelingen 
vastgelegde bepaling dat - op straffe van verwijdering - de sporthal alleen 
met daarvoor geschikt schoeisel mocht worden betreden. Menigeen heeft 
ondervonden dat het Jos altijd menens was met de regels en zijn opvatting 
dat die regels er niet voor niets zijn. Als Jos het alleen voor het zeggen had 
gehad dan zag de Linde er nu nog even goed uit als in 1970.

Op 23 februari 1970 werd op proef de tot dan toe bij de afdeling Openbare 
Werken werkzame Jos Wagemakers benoemd. Dat die proef geslaagd is 
hoeft hier geen betoog, want in de bijna 30 jaar oude sporthal De Linde is 
er nooit meer een andere beheerder geweest. Jos was bijna 30 jaar lang de 
baas in de sporthal en wie kent hem niet? Vrijwel iedere Prinsenbekenaar 
heeft wel eens met hem te maken gehad.

Het beheer werd vastgelegd in een aantal regelingen zoals: het reglement 
van orde, de voorwaarden voor verhuur en gebruik, de tarievenregeling en 
de instructie voor de beheerder. Een vergelijking in de tariefstelling: 1970 
o.a.f 20,- voor de grote zaal, ƒ 7,- voor een tennisveld en de kleine hal 
ƒ 5,- ten opzichte van 1997: ƒ 80,- (grote zaal), ƒ 26,52 (tennisveld) en 
ƒ 25,45 (kleine (vergrote) zaal).
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Problemen zijn altijd het dak en het lekken geweest. Door het aanbrengen 
van isolatiemateriaal werden de spanten te zwaar belast, kwam het dak 
lager te liggen en ontstonden er scheuren. Het opkrikken slaagde niet 
helemaal en het probleem is eigenlijk nooit helemaal opgelost. In 1987 
werd de verouderde en in slechte toestand verkerende sportvloer (rubber 
op beton) vervangen door een descol-vloer. Deze vloer was nog steeds in 
een uitstekende toestand.
Een hoogtepunt was voor mij het in 1986 in de sporthal gevierde gouden 
jubileum van de KVO.
Omdat de vloer toch vervangen moest worden werd het mogelijk om een - 
in de hele historie van de sporthal eenmaal voorgekomen - andere dan een 
sportfestiviteit te houden.

heb, is het niet altijd even gemakkelijk geweest. Iedere nieuwe 
gemeenteraad, burgemeester, wethouder of ambtenaar had weer andere 
opvattingen over het sporthalgebeuren en daar moet je dan jezelf weer bij 
aanpassen.
Soms moest ik echt op de barricaden.
Zoals bijv, in 1982, toen tegen mijn advies in toch zaalhockey werd 
toegelaten. Dit was funest voor de vloer, zoals 2 jaar later ook bleek en 
door de Hockeybond werd bevestigd. Hoewel doorgaans wel werd 
geluisterd, had dus niet altijd de op afstand toekijkende bestuurder of 
ambtenaar oog voor mijn uit de praktijk stammende advies. In de 
beginjaren was bijvoorbeeld het zaalvoetbal verboden. De topgevels 
waren toen nog voorzien van strooivezelplaten, die door de harde schoten 
kapot gingen. Dit is toen opgelost door er vangnetten voor te hangen. 
Verwijmeren Zaalvoetbal mocht de proef nemen en daarna was het geen 
probleem meer, zeker niet toen de platen ook door steviger materiaal 
werden vervangen.
Omdat volgens de verhuurregeling Prinsenbekenaren altijd de voorkeur 
kregen, dreigde halverwege de jaren zeventig de hal gedurende de 
zomermaanden leeg te komen staan. Toen is op mijn initiatief en in 
samenwerking met o.a. Jacques Matijsen het “Lindetoernooi” voor 
zaalvoetbal opgericht. Mijn idee daarachter was: „verbroedering" en het 
heeft gewerkt, want het bestaat nu nog.



Sporthal de Linde éénmalig als feestzaal 1986

Tot zover Jos Wagemakers . Jos bedankt!!!!
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Voor die éne keer was de sporthal een feestzaal en dat zal ik nooit 
vergeten.
Het omgaan met de gebruikers heb ik altijd plezierig gevonden, al waren er 
soms wel eens heel lastige klanten. Uitzonderingen daargelaten heb ik er 
erg goede contacten aan over gehouden. Vanaf de start tot nu toe hebben 
5 verenigingen al die tijd van de sporthal gebruik gemaakt zoals: de 
badmintonverenigingen Prinsenslag en de Zwaluwen, de 
volleybalvereniging Set Up, de Turnvereniging en de Judovereniging 
Kuatsu. En dat schept een band.
Het is voor mij persoonlijk heel jammer dat er de laatste jaren van mijn 
arbeidzaam leven nog zoveel verandert. De overgang naar Breda en het 
verdwijnen van de sporthal heeft grote invloed op mijn dagelijks leven. 
Graag had ik alles gehouden zoals het was, maar de realiteit gebiedt mij 
om te proberen mijn draai toch weer te vinden. En ik zou Jos Wagemakers 
niet zijn als mij dat niet zou lukken.”



Jos Wagemakers en Dré Aarts juli 1998.
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Al snel na de opening bleek dat het volledig bezet zijn van de hal teveel 
was voor één beheerder. Daarom had Jos door de jaren heen een hele 
reeks assistenten. Zoals de nu weer in de nieuwe accommodatie werkende 
Jan Schalk (12,5 jaar) en verder o.a. Karei Rombouts, Leo Christianen, Thijs 
Bulkmans, Dré Wildhagen, Jan van Halteren. De laatste jaren waren dat 
nog Jan van Tilburg, Koen Vermunt, Leo Valentijn en de onlangs na ruim 10 
jaar sporthaldienst afscheid genomen hebbende Dré Aarts. De 
Prinsenbeekse gemeenschap is Jos en al zijn medewerkers veel dank 
verschuldigd voor hun inzet en bijdrage aan het plaatselijk sportleven.

Onder één dak met de sporthal was ook het gelijknamige café-restaurant 
De Linde, bedoeld als vergaderruimte en ontmoetingscentrum. Dit werd op 
10 april 1970 geopend. De huurders/beheerders waren toen de heer en 
mevr. Busch-v.Beek/Ad en Ankie Seters. Op 14 november 1973 werd het 
heropend maar nu onder het beheer van Ad en Riet Bosman. Van 1 
oktober 1976 tot de sluiting dit voorjaar werd het beheerd door de familie 
Bergman.
Veel werd daar nagekaart over de wedstrijden en de feesten (zoals bijv, van 
de carnavalsclubs: de Leuttappers, de Wandberen en de Houthakkers) 
waren er talrijk en altijd weer gezellig.



Sporthal de Linde in 1970
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Zoals al meer gezegd is: de tijd staat niet stil. Het Eikebos, de 
Engelbewaarder, het Apollo-gymlokaal, het Schanske/de Viersprong war 
niet meer van deze tijd, vertoonden veel gebreken en waren zeker niet o de toekomst berekend. Terecht kwam het gemeentebestuur van P 

Prinsenbeek enkele jaren geleden dan ook tot de conclusie dat het bete 
was om een geheel nieuwe centrale accommodatie te bouwen, die zowel 
voor cultuur als sport geschikt zou zijn. Dat betekende ook het einde van 
sporthal de Linde. Inmiddels is onder de naam Welzijnsgebouw De Drie 
Linden de nieuwe accommodatie ai in gebruik en runt de familie van 
Dongen daar het café. De oude gebouwen worden historie en hebben 
hooguit nog nostalgische waarde. Bovendien: worden we niet allemaal 
“slachtoffer” van de tijd



de verloren hoek

Door: WoutTimmers

8 van de 9 kinderen van F. Timmers, Verloren Hoek 3

27

Om nou te weten waar "mijn Verlorenhoek" is, wil ik jullie in gedachten 
meenemen vanaf de toenmalige jongensschool H.Hart, nu Horizon 
geheten, in de Kapelstraat. Op het eind van de Kapelstraat was vroeger 
een vijfsprong. Dat was net buiten de kom van het toenmalige dorp, dat 
toen nog officieel BEEK heette. Vijf wegen kwamen daar samen met rechts 
het gebied de Heikant (nu de Heikantsestraat), links de onverharde 
Molenstraat, schuin rechts lag toen nog de Brielsedreef en rechtdoor 
gingen we het Overveld op, nu is dat de Schutsestraat.
We gaan rechtdoor en komen dan op een keiweg met Canadasse bomen, 
bekend van oud-wethouder Jan Biemans. Aan de linkse kant woonde toen 
Tante To en Jan-oom Frijters. Daar gingen we vaak tussen de middag

Ik wilde jullie wat vertellen van de Verlorenhoek, hoe die was in mijn jeugd. 
Over de weg er naar toe en waar we allemaal langs kwamen. Over de 
Verlorenhoek als stukske grond, de Verlorenhoek als gemeenschap van 
mensen en de Verlorenhoek als straatnaam met de veranderingen. We 
hebben het dan over zo'n 50 jaar geleden.
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vanuit school onze boterham opeten. Aan de rechtse kant van de weg lag 
aan smal fietspad achter de bomen. De keibestrating lag bol ofwel rond. 
Z het in de winter glad was, dan moesten de paarden altijd scherp gezet 
worden want anders konden ze niet goed over die ke.en gaan.
Fan beetje verder kwamen we weer aan een vijfsprong en dat was vroeger 
hii Jan v Loon De keiweg ging rechtsaf Overveld op (nu Overveldsestraat). 
Schuin rechts was de Postbaan en links lag de Neel (nu de Neelstraat). 
Rechtdoor heette het vanaf hier toen Schutsestraat.
Die Schutsestraat van toen was een brede zandweg, wel 2 of 3 
karresporen breed, soms half overlappend. In de winter waren daar vaak 
kuilen en modder en troep, omdat de karren die kuilen almaar groter 
maakten. In de zomer bij droogte was het heel erg zandig (klapzand). We 
liepen dan met onze klompen in de hand, sokken in de klompen, zo op 
blote voeten, barrevoets, door het zand van de karresporen naar huis en 
gingen soms zo ook naar school.
Als we dan zo rechtdoor gaan, is er links de Zanddreef en daarna 
rechtdoor de Strijpenseweg. De helemaal verharde weg naar Zevenbergen 
met rechtuit een dubbele bocht in de weg. In die bocht zijn we in de buurt 
van de Verlorenhoek. Daar in die bocht woont nu links (op Strijpenseweg 
nr.25) Mien de Deugd. Maar vroeger woonde daar Jan Meeuwissen (nr.1). 
Recht vooruit woonde de familie van Leijsen. Achterin woont C.v.Leijsen 
nog steeds op de plaats waar vroeger de familie van Endschot woonde. 
Op de hoek, nu bij Mien de Deugd en vroeger bij Jan Meeuwissen gaan we 
linksaf. Daar achter de schuur aan de rechtse kant van de weg was "het 
Verlorenhoekske". Daar lag het stukske grond, een spie, dat geerde, een 
driehoekske. Dat was "het Verlorenhoekske “. Dat stukske grond was toen 
van Willem Roovers en later van Jan Roovers. Op een oude stafkaart van 
1924 is het allemaal nog heel goed te zien.
Door de ruilverkaveling is dat spieke grond weggegaan en zijn het allemaal 
rechthoekige stukken land geworden.
Dat "Verlorenhoekske" was moeilijk te bewerken vanwege dat geren en 
daarom stonden daar vroeger vaak beezies (dus "Biezeme") op en 
frambozen. Dat was makkelijk, want dan hoefde er niet zo vaak geploegd 
te worden met een paard, de rest was allemaal handwerk.
Vanaf dat begin van dat Verlorenhoekske zien we schuin naar rechts d'n 
andere hoek. Daar woonden dan de families Timmers en Meeuwissen. Het 
stuk daartussen is omstreeks 1940 door de DUW afgegraven, met 
kiepkarrekes en rails.
Dat was voor ons kinderen prachtig speulgoed.
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NuVroeger

Boerderij Verloren Hoek 3
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Dan nog even wat over de ligging van "het Verlorenhoekske". Als het nu 
nog zichtbaar was dan zou het nu gelegen zijn aan het Korenpad. Naast 
dat spieke en dan een beetje verderop rechtsaf kwam men bij Janus 
Timmers (2), ons thuis (3) en Jan-oom (5), een straatje in. Dan was je in de 
Verlorenhoek. En dat draaide langs Joch Meeuwissen (4) weer verder. Voor 
het eind van de Verlorenhoek kwam men bij het hek “Nooit Gedacht". Dat 
was de tuinderij van de familie Vugt of de Voogd (6) (Driek en Kees de 
Voogd). Rond die tuinderij lag een dijkje met fruitbomen erop en een 
watermolentje erbij.
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Dan als mensen. In de Verlorenhoek en aan het Korenpad woonden 
vroeger vier families Meeuwissen en ook vier families Timmers. Achter in 
het hoekske stonden drie huizen. Van Sus Timmers, van ons thuis (3), dan 
Jan-oom Timmers (5) en Tante Sjo-Joch Meeuwissen (4). Die drie gezinnen 
samen hadden 33 kinderen. Die leefden daar gelukkig, voedden elkaar op

Aan het eind van de Verlorenhoek kon men met kar en paard en wagen niet 
verder of je moest door een weiland en een hek. Alleen de postbode en 
ook Kobuske de paraplu, deden dit wel per fiets. Die deden de draaiboom, 
het hek, van "Nooit Gedacht" open en gingen daar over het erf en achter 
door de boomgaard. Over de sloot lag een plank. Naast het akkerland lag 
een heel smal paadje, net voldoende voor een fiets. Langs Christ van 
Leijsen kwam men zo weer op wat nu de Strijpenseweg heet en dan was 
men rond geweest.
Maar door de ruilverkaveling is dat allemaal veranderd en werd dat gehele 
stuk Verlorenhoek een rechthoekig blok. Aan de kant van het 
Verlorenhoekske heet het nu Korenpad. En aan de andere kant heet het nu 
Verlorenhoek. Het stuk tussen Janus Timmers, ons thuis en bij Jan-ome 
was vroeger ook Verlorenhoek, maar dat heet nu Heesterbospad. Er is nu 
geen "Verlorenhoekske" meer.



het zusterke

Door: Piet de Nijs.
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Toen ik van de week munne vinger klemde (da gevoel zulde ok wel 
kennen), riep mijn vrouw: “vlug onder de kouwe kraan ermee, dat verzacht 
de pijn". Terwijl ik dat deed, dacht ik aan het zusterke van vroeger.
Velen onder u zullen niet begrijpen wie of wat dat voor iemand was. Maar 
in het dagelijks gebeuren van vroeger (tot eind vijftiger jaren), nam zij een 
belangrijke plaats in en was zij de eerste wijkverpleegster, die op de Beek 
werkte voor het Wit Gele Kruis. Omdat ze buiten haar werk tot de orde van 
de kloosterzusters (Concregatie Penitenten Recollectinen) op de Beek 
behoorde, kende iedereen haar als “het zusterke”.
Daar waar Bart Watzeels (naast het Rokertje Markt 3)) vanuit zijn huiskamer 
het Bikse leven gadeslaat, was het vertrek waar ze haar praktijk uitoefende 
en waar menig Bekenaar haar ooit een bezoek heeft gebracht om eerste 
hulp te laten verlenen.
Evenals de wijkverpleegsters nu, bezocht ze zieken en bejaarden, die 
hulpbehoevend waren. Dat alles ging op de fiets en natuurlijk gewoon in 
haar kloosterkleren. Het verschil met de andere nonnen - zoals wij die 
noemden - was, dat ze over haar zwarte nonnenkleren voor en achter en 
van boven naar beneden en brede witte baan droeg. Daardoor kon 
iedereen op de Beek, als ze de ronde deed, al van verre zien dat het 
Zusterke weer op pad was.

en genoten van het buiten zijn. Dat de families Meeuwissen en Timmers 
allemaal familie zijn klopt niet helemaal. Van grootvaderskanbt woonden de 
drie jongste kinderen in de Verlorenhoek. Dat waren Frans Timmers, Jan 
Timmers en Sjo Timmers die getrouwd was met Joch Meeuwissen. Dat 
waren 2 families Timmers en 1 Familie Meeuwissen die neven en nichten 
zijn van elkaar. De andere Meeuwissen, van Jan (1), Janus (7), en Driek (8) 
zijn geen neef of nicht van mij. Maar gevoelsmatig is het allemaal familie. 
Vandaar dat men op de Beek zei: "de Meeuwissen en Timmersen uit de 
Verlorenhoek zijn allemaal familie van elkaar”. Zo zit dat dus.
De Verlorenhoek is stukje op de kaart, de Verlorenhoek is een verzameling 
straatnamen en de Verlorenhoek staat ook voor de mensen die daar 
gewoond hebben en nog wonen.
Dat is de Verlorenhoek!
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Standbeeld "Zusterke" in Rijsbergen
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Ze bekleedde in vergelijking met haar medezusters een bevoorrechte 
positie, want zij doorkruiste de Beek in alle richtingen. Haar 
medekloostergenoten mochten nooit op straat komen. Alleen om de 
huidige Schoolstraat - wat toen nog Bokkestraatje werd genoemd - over te 
steken naar de bewaarschool (kleuterschool/groep 1 en 2 basisschool) En 
dat gold alleen nog maar voor Soeur Martina, Soeur Brigida en Soeur 
Beschalia.
Het werk van het zusterke beperkte zich niet alleen tot het bezoeken van 
mensen. Iedereen kon haar met allerlei kleinigheden, hun gezondheid 
betreffende, dagelijks bezoeken gedurende het spreekuur. Had je iets 
hetzij een steenpuist, hetzij een schaafwond of een gat in je hoofd (mits 
niet te groot), dan ging je niet naar de dokter maar naar het zusterke 
De middelen die toen ter beschikking stonden waren in vergelijking met nu 
minimaal. Voor die tijd waren ze echter afdoende en werd iedereen naar 
tevredenheid geholpen. Ik kan nu nog goed de geur die er in dat vertrek 
hing oproepen. Ook zie ik nog de potjes en potten met grote etiketten 
erop, de watten en het half gebogen schaaltje op het tafeltje naast de dei 
staan. Het was de Beekse Apotheek in een beginstadium, maar wel 
doelmatig voor die tijd. Ze zou mij in iedere geval vandaag goed hebben 
kunnen helpen en daarom dacht ik aan haar toen ik mijn dikke blauwe 
vinger onder de kraan hield.

.■
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loor Rabobank Prinsenbeek
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