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Met deze Klepel begint de derde jaargang.
bemoedigend en het aantal ingezonden stukken neemt toe. In deze 
Klepel zijn er naast de “vaste” schrijvers ook enkele nieuwkomers. Zo 
blijkt maar weer dat er veel leden zijn die wel iets te vertellen hebben 
over het verleden. Belevenissen, gebruiken, familieverhalen,
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Het blijkt dat al enige tijd één van onze Homepages op Internet 
niet goed vermeld staan in de Klepel. Daarom hieronder nog 
even nog de goede adressen:

.http://www.tref.nl/priiiseiibeek/hceiiikiiiKlc
http://members. tripod.com/~OPDEBEEK/

In de vorige Klepel (nr. 8) stond het artikel “Prinsenbeek: 
Internationale pleisterplaats”.
Een oplettende lezeres met veel kennis over de Beek van vroeger 
wees ons er op dat de in het artikel genoemde bakkerij niet van 
Mol de Graaf, maar van Mol de Raaff was. Waarvan akte en 
bedankt.

Dus: liefhebbers van Internet 
terecht op twee websites:

overleveringen, feiten, foto’s, kaarten en ga zo maar door, kunnen 
voor uzelf heel gewoon of oninterressant lijken, maar zijn voor het 
vastleggen van het verleden belangrijk en ook voor de lezers vaak erg 
leuk om te lezen. Zeker de alledaagse verhalen over vroeger, vertellen 
veel over het leven zoals het geleefd is met alle typisch eigentijdse 
eigenaardigheden. Deel dus uw herinneringen met anderen door 
middel van dit blad, zoals ook Kees Dirven, Kees de Gouw, Wout 
Timmers, Piet de Nijs en Harrie Wildhagen dit nu doen.
Let ook even op het bijzonder aardige intitiatief van Piet Hanegraaf 
met betrekking tot het gilde. Nieuw in dit nummer is het begin van de 
serie over kastelen/landhuizen in en rondom ons dorp van de hand 
van Herman Dirven.
Kortom, veel leesgenot met hier en daar een glimlach toegewenst.

voor onze laatste nieuwtjes kunt u

http://www.tref.nl/priiiseiibeek/hceiiikiiiKlc
http://members
tripod.com/%7EOPDEBEEK/


REDACTIE ZOEKT HULP.

VOOR U GELEZEN:

-3-

of: 
of: 
of: 
of: 
of: 
of: 
of: 
of: 
of:

In Breda op een bord:
“Volgend jaar zijn we allemaal van de vorige eeuw !!!!”

“Wij zijn de overlevers! Kijk eens naar de veranderingen die wij 
hebben meegemaakt.
Wij werden geboren vóór: penniciline, diepvriesvoedsel, plastic, 
contactlenzen en de pil.
Vóór: creditcards, panty’s, afwasmachines, electrische dekens, 
airconditioning en voor de mens op de maan liep.
We trouwden eerst en woonden dan samen.

Wij werden geboren voor er huismannen waren, computerweduwes en 
tweevedieners, kinderdagverblijven en verpleeghuizen.

Voor eenieder die geboren is voor 1945:
Een lid zond ons onderstaand stukje uit het BB-Kontaktblad, dat wij u 
niet willen onthouden:

Het is leuk maar wel veel werk : het produceren van een Klepel. 
Daarom zou het zo fijn zijn als er leden zijn die hierbij op enigerlei 
wijze willen assisteren.
Als U dus:

handig bent met een pc;
gevoel hebt voor taal;
een artikeltje kunt schrijven;
interviews af kunt nemen;
graag graaft in de historie;
veel weet over Prinsenbeek vroeger en nu;
veel mensen kent;
het gevoel hebt dat u iets bij kunt dragen;
gewoon graag wil meewerken

bel dan even met de redactie (076-5416947) of ons secretariaat (076- 
5412864).



in de war zijn en dat er een

VAN HET BESTUUR

Door: Anneke Verkooijen-de Graauw , secretaris.
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BEKNOPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
D.D. 21 JANUARI 1999.

In onze jeugd waren kevers insecten en een ontsteking had niets te 
maken met elektronica.
Wij hadden nooit gehoord van TL, TV, CD, HIFI, magnetrons, faxen, 
kunstnieren, mobiele telefoons, biogarde, emulgatoren, hippies, 
yuppies en BOM-vrouwen.

Toen betekende “Made in Japan”: rommel. Wij hadden nooit gehoord 
van pizza’s, MacDonalds en instantkoffie.
Ijsco’s kosten 3, 5 of 10 cent. Een nieuwe auto kostte tweeduizend 
gulden, maar bijna niemand kon dat betalen.

Op de presentielijst stonden 56 handtekeningen. Een behoorlijke 
opkomst voor een ledenvergadering.
In het 3e jaar van ons bestaan was dit de tweede officiële algemene 
ledenvergadering. De voorzitter memoreerde dat we een bloeiende 
vereniging hebben en dat we niet moeten vergeten, dat de toekomst 
net zo belangrijk is als het verleden, want Prinsenbeek verandert door 
aanleg HSL en uitbreiding A16 en niet de mensen die er wonen.

In die tijd was roken van een sigaret chique. Pot was om in te koken. 
Wij wisten niet wat eten en geld uit de muur was.
Wij zijn de laatste generatie die nog dacht datje een echtgenoot moest 
hebben om een baby te krijgen.
Geen wonder dat wij soms zo 
generatiekloof is.
Maar wij hebben het overleefd!!
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De penningmeester heeft de resultatenrekening en balans over 1998 
overlegd en is hiervoor gedechargeerd. De begroting voor 1999 werd 
goedgekeurd.
De gemeente Breda heeft ons een structurele subsidie van f 2.000,— 
toegekend.

In het jaarverslag over 1998 kwamen de volgende punten aan 
bod:
• lezing over “Boemelen in ‘s-Princenland" door Sjoerd Eeftens;
• deelname aan de Beekse Quiz, waar we de 2C plaats behaalden;
• medewerking verleend aan de wandel- en fietstochtenmap 

uitgegeven door de Rabobank;
• fietstocht in Prinsenbeek langs specifieke plaatsen en gebeurtenissen 

in de 2C wereldoorlog door Hans Luiken en Pim Monné;
• deelname aan de Historische Markt in de Grote Kerk te Breda, die 

samenviel met de Open Monumentendag;
• 1 oktober Dag van de Ouderen werd een film uit ons archief 

gedraaid;
• verzorging van een filmavond in Verzorgingshuis Hagedonk;
• bij de opening van het nieuwe welzijnsgebouw “ DE DRIE 

LENDEN” hebben we fotomateriaal geleverd en de diapresentatie, 
over het afbreken van diverse gebouwen in Prinsenbeek, van 
commentaar voorzien;

• ook bij de opening van het welzijnsgebouw hebben we een kleine 
expositie verzorgd over het wel en wee van onze heemkundekring;

• excursie naar Voorschoten. In de Laurentiuskerk aldaar staat het 
totaal gerestaureerde altaarretabel uit de voormalige katholieke kerk 
van Prinsenbeek. Daarop aansluitend een rondleiding door 
Voorschoten;

• in samenwerking met “Viva la Musica” onze z.g. “Biks Bont- 
avond”. Liedjes, voordrachtjes, gedichten en verhalen vertellen. Dit 
onderwerp zullen we jaarlijks in onze agenda opnemen.;

• voorbereidingen voor de grote BAK-tentoonstelling i.v.m. het 33- 
jarig bestaan van deze stichting, die voor heel Prinsenbeek van 
belang is.



Het bestuur van de heemkundekring blijft dat in 1999 ook doen.

Verenigingsblad “De Klepel”.

Door: Ad van Melis, voorzitter
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Daarvoor moest een beleidsplan worden opgesteld, wat door de leden 
in deze vergadering werd goedgekeurd.

Voorlopige activiteitenlijst voor 1999:
• lezing over en excursie naar de Grote Kerk te Breda
• introductiemiddag genealogie
• fietstocht “Oorlog op de Beek “
• excursie bij voldoende deelname naar de Prinsenbeekse altaarretabel 

in Voorschoten
• excursie naar Bronbeek i.v.m. uitgave boek
• “Biks Bont-avond “
• Uitgave van een boek over de “Indie-gangers” uit Prinsenbeek.

Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar geschikte (droge) 
ruimte voor de opslag van onze documenten en materialen.
Mocht ons dit lukken, dan willen we alles gaan inventariseren en 
rubriceren.

Na de vergadering heeft Handboogschutterij St Sebastiaan een uitleg 
gegeven over wat deze oudste sportvereniging van Prinsenbeek 
allemaal doet. Daarna werd ieder die dit wilde in de gelegenheid 
gesteld om ook de pijl op de roos te richten.

In het bestuur zijn enkele wijzigingen. De heren Piet van Hooijdonk 
en Jos Christianen stelden zich niet herkiesbaar. Hiervoor in de plaats 
werden gekozen mw. Tanja Kremers en de heer Ton van Hees.

In de algemene ledenvergadering, werd benadrukt dat discussie 
binnen de vereniging heel zinnig is en dat ons kwartaalblad “De 
Klepel” onder meer een platform is waar de Prinsenbeekse 
geschiedenis zijn neerslag moet kunnen vinden. En dan niet alleen de



Beleidsplan.

Mede omdat de gemeente Breda aan de subsidieverlening o.a. de 
voorwaarde verbindt heeft het bestuur een beleidsnota opgesteld.

Het eind van deze eeuw kondigt zich aan en dat betekent dat we de 20e 
eeuw vaarwel gaan zeggen en over een aantal maanden de 21e eeuw 
binnen zijn gestapt. Ook Prinsenbeek zal deze stap zetten, want de tijd 
laat zich niet stil zetten. Zaak dus om er voor te zorgen dat de historie 
van ons dorp in al zijn facetten wordt vastgelegd. Wij - bestuur zowel 
als al onze leden - zullen daar als heemkundekring garant voor staan. 
Ook mede daarom is een beleidsplan zinnig, omdat dit als richtlijn kan 
dienen bij het verzekeren van de continuïteit van onze taak.
Algemeen:
Een korte blik op de hoofdpunten van het algemene beleidsplan laat 
het volgende zien:

de hele vereniging zal zich inzetten voor het behoud van de 
Prinsenbeekse geschiedenis in het besef dat Heemkunde niet 
alleen het verleden, maar ook heden en toekomst is;
de vereniging is er voor en door alle leeftijdsgroepen;

visie van één persoon vanuit één invalshoek, maar door meerdere 
personen vanuit meerdere invalshoeken. Ook bij de nationale en 
internationale geschiedschrijving is sprake van meerdere visies. Dit 
kan soms leiden tot een totaal andere benadering. Er zijn nu eenmaal 
te weinig naakte feiten en te veel meningen. Bovendien kan de 
persoonlijke ervaring bij een gebeuren voor iedereen om 
uiteenlopende redenen zeer verschillend zijn. Dat die soms met elkaar 
lijken of kunnen strijden verlevendigt de discussie en geeft de 
afstandelijke lezer vaak de mogelijkheid om objectiever de zaak te 
benaderen. Ook is het schrijven van geschiedenis vaak meer 
afhankelijk van mondelinge overleveringen dan van wat er zwart op 
wit staat. Zeker is dat natuurlijk het geval bij de lokale geschiedenis. 
Bijdragen - in welke vorm dan ook - zijn dan de redactie ook zeer 
welkom.



BIKS ALLERLEI.

Door: Piet de Nijs
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Groen is het gras, groen is het gras 
Onder mijne voeten
Ik heb verloren, ik heb verloren 
Waar zal ik het zoeken 
Hela plaatsje maken 
Voor de jonge dame 
Met de koekoek op het dak 
Met de singel in de zak 
Oh mijn lieve Augustijn 
Deze dame zal het zijn.

In .1999 zal begonnen worden met alles in het werk te stellen om een 
geschikte accommodatie te vinden voor onze inmiddels reeds grote 
verzameling spullen, boeken, tijdschriften, foto’s en filmmateriaal. De 
leden moeten gestimuleerd worden nog actiever deel te nemen aan 
verenigingsactiviteiten. Getracht wordt om met de “digitale” 
inventarisatie van het bezit van de vereniging een aanvang te maken.
De algemene ledenvergadering stelde dit beleidsplan vast. U kunt het 
volledige beleidsplan opvragen bij onze secretaris.

om zoveel mogelijk belangstellenden te kunnen laten deelnemen 
aan de verenigingsactiviteiten zal de contributie zo laag 
mogelijk gehouden worden;
daar waar mogelijk wordt naar sponsoring van activiteiten 
gezocht;
zoveel mogelijk vindt samenwerking met andere Prinsenbeekse 
en niet-Prinsenbeekse verenigingen en instellingen bij 
activiteiten plaats.

Het volgende liedje werd vroeger gezongen bij een spel voor meisjes, 
waarbij men in de kring stond. Bij de laatste regel werd er iemand 
aangewezen en die moest dan in het midden van de kring gaan staan 
waarna het lied opnieuw werd gezongen. Het ging zolang door als 
men het leuk vond.



DIALECTWOORDEN

Enkele losse woorden die nog horen tot al behandelde letters:

‘n Blein

een balein uit een corset‘n Blein

N’n dalk

Da’s toch n’n dalk hé

Dripsulle
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Aan het einde van het oude jaar werd vroeger het volgende versje 
opgezegd:

Het oude jaartje kreupel krom
Is zo moe, zo moe
Langzaam sukkelt het ten einde
D’ogen bijna toe

Dèr
Nou, d'er, daor heddet dan

Lwop nie zo te dripsulle, 
want ik worrur 
zenoewaachtig van

D’n dries (lange ie) ofd’n 
Bleek

= loop niet zo hinderlijk rond want ik 
word er zenuwachtig van

= een klein grasoppervlak bij huis waar 
vroeger de was op werd gelegd om 
te beleken

doelloos en daarbij soms nog 
hinderlijk ook rondlopen

Het oude jaartje kreupel krom 
Gaat nu heen voorgoed 
Kijkt nog even achter zich 
Brengt ‘n laatste groet

= een sukkelaar, een meelijwekkend 
persoon

= die gaat toch moeilijk door het leven, 
he

= iets ongaarne geven of afgeven
= nou, vooruit dan, hier heb je het

Braoikes = gebakken aardappelen
Braoikes mee gebakke spek = gebakken aardappelen met 

gebakken spek 
een blaar



VOORNAMEN:

Dien
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Dries 
Piëta 
Baai/Baaike 
Driek 
Jaon 
Mie 
Mentje 
Tonna/Tonia
Sjo/Jaas 
Dorus
Door 
Goof
Pleun 
Graod 
Naon/zus/ad 
Sien
Nelie 
Thé 
Greet 
Ciaor/Claortje 
Leentje/Leny

= Andreas
= Petronella
= Barbara
= Hendrikus
= Adrianus
= Maria
= Jacomeina
= Antonia
= Johanna
= Theodorus
= Theodora
= Godefridus
= Apolonia
= Gerardus
= Adriana
= Clasina
= Comelia
= Matheus
= Margaretha
= Clara
= Magdalena/ 

Helena
= Dimphina

Trui/Truus 
Nort/Norrus 
Sus 
Tommus 
Pjeer/Peet/ 
Pjrike 
Sjef 
Kaot/To 
Bet/Betsie

= Gertruda
= Norbertus
= Franciscus
= Thomas

= Joachim
= Antoinetta
= Dominicus
= Gregorius
= Comelius
= Comelia
= Christianus

= Waltherus
= Jacobus
= Marinus

PietdeNijs, Parklaan 9, 4841 GN Prinsenbeek 
Tel. 076-5413560

Enige tijd geleden heb ik eens gevraagd om namen van mensen, zoals 
die vroeger op de Beek werden gebruikt, aan mij door te geven. Van 
Jan van Dongen en van Adri Bertens ontving ik er wat. U zult zich 
vast nog wel veel van die namen herinneren. Stuur ze mij dan toe om 
ze voor het nageslacht te bewaren.

= Petrus
=Josephus 
= Catharina 
= Elisabeth 

Rommeke/Rom = Rumoldus 
Ko/Koos/Sjaok = Jacobus 
Joch 
Aant 
Minus 
Gorrus 
Nil/Nillus 
Kee 
Sjaon 
Therus/Wout/ 
Walleke 
Kobus/Koske 
Merijn

Noot redactie:
Reacties dus naar:



BARTJE.

Door: Piet de Nijs
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Zien jullie tegeworrig nog wel is iemand die pèrdemoppe (wij zeeje 
pèsmoppe) van de straot veegt. Nou ikke nie. Op de eerste piaots zen 
er gin pèrde meer die zoveul over straot lope dattur nogal wa van die 
moppe op de straot valle, en as ’t wel zo zou zijn dan is er vollegus 
mij niemand meer die ze op zou vege.

Zo was ’t straotbeeld in mijne jeugd. Om op die manier de straot te 
ontdoen van die moppe bracht niks gin gevaor mee, want er reje gin 
aoto’s en de pèrde konde aon hore kome. Bartje mee z’n schoep en 
zunne bessum was ’n plaotje da gewoon bij ’t gebeure op de straot van 
toen hoorde.

Van Bartjes ging ’t verhaol - mar of ’t waor is weet ik nie - dattie nog 
is in ’n klooster ovemaachte en toen ‘snaachs naor de plee moes. 
Bartje in ’n lang wiet hem en mee ’n slaopmuts op stiefelde nog half 
slaopend dur de gang op weg naor ’t kaomerke der verlichting, toentie 
n’n aandere bewoner van ’t klooster tegenkwam die tegen um zeej: 
“ZIJT GIJ GEEST OF ZIJT GIJ GOD”. Daorop antwoordde Bartje: 
“NEJE, IK BARTJE EN IK ZOEK DE POT’. As ’t nie waor is, is ’t 
in ieder geval ’n mooi verzinsel van um gewiest.
Zo ziede toch iedere kjeer wir dat de mènse in diejen tijd de 
vrolijkheid nooit verloren en dattur iedercn dag wel iets was waor mee

Vruger warenur wel mènse die da deeje en bij ons in de straot was da 
Bartje van de List. Bartje n’n vrolijke vrijgezel, die iedereen kende, en 
naost ’t rondbrenge van de verovering, de straot schoon hiew. Bartje 
was ’n prachtig manneke die ijzersterke uitspraoke had. ’N geliefd 
gezegde van hem was: “WERKE IS VUR DE PÈRDE WANT DIE 
I4EBBE FIOEFIJZERS AON”. Met z’n douw-waogentje gingtie dan 
op pad om de pèrdemoppe van de straot op te ruime en die dan thuis 
op de mieshoop te gooie of mitjeen op d’n akker, want ’t was jil goei 
mies vur ’t gewas. ’T koste niks en de straot was mitjeen ok schoon en 
da was mooi meegepakt, want vege deeje ze van de gemeente ok mar 
ene keer in de week.



MrMxecs new&r.

De vreugde van ’t fjeest was er echter nie minder om. Kik en op zo’n 
moment wierter toch ok nog wel is aon Bartjes gedocht. Da prachtig 
straotbeeld is weg, mar ik zie ‘m nog bezig in de straot en kan z’n 
stem zelfs nog terug haole en tis toch al ’n dikke vijftig jaor geleje.

gelache wier. Ik heb ’t trouwens zelluf dikkels meegemakt da we 
Bartjes eigelijk flienk mieste, da was as we mee de èrremenie uitrukte. 
Da deje we altijd asser iets bijzonders te doen was op op de Beek, b.v. 
’n priesterwijding. Dan reej er n’n heraut in ’n prachtig pak veurop 
meej daorachter jil veul pèrde en dan de èrremenie. De pèrde wiere 
van da nie alledaogse gedoe flienk zenuwaachtig. Die bjeeste, wel 
gewend aon hard werreke, ma nie aon zo’n massa volk, toonde dur 
zenuwaachtigheid dur stilstaond of lopende de pèsmoppe, mee ’n 
geluid asof ge n’n natte dweil op de grond gooit, op de straot te 
deponeren. De èrremenie ware de jiste vollegers, en omda ze moesse 
blaoze en naor dur meziek moesse kijke, trapte ze dan regelmaotig 
met dur ‘szondagse schoene (die waren er toen nog) in die verse 
pèsmoppe en stonden er dikkels tot d’r enkels in.



IJ GING ‘M GEPSE

Door: Kees Dirven
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Door: Kiske van Toon Dirve 
vant spoor

Ikzelf kom uit Prinsenbeek. 
Mijn Oom Comelis van den 
Eijnden had het nog weleens 
over “leut/plezier” hebben. 
“Och, als je maar leut hebt” zei 
hij dan.
Zo vertelde hij ‘n keer ‘n 
verhaal over een paar jonge 
kereltjes van een jaar of 14, die 
wat kattekwaad in het 
buitengebied wilden uithalen. 
Zij zetten het hek van een 
weiland in de polder open. Het 
waren kinderen uit het dorp, die 
buiten Prinsenbeek fietsten. In 
het weiland liepen schapen, 
waarbij ook een ram aanwezig 
was, maar dat hadden die 
kinderen niet in de gaten. Zij 
wisten het niet. De ram kwam 
als eerste op de uitgang van de 
wei af om uit de wei te gaan. De 
knapen begonnen het dier te 
pesten. De ram liet niet met zich 
spelen en ging tot de aanval 
over met zijn kop en horens 
omlaag. Toen ze dat zagen 
wilden zij er vandoor gaan door 
over de sloot te springen.
Een knaap sprong over de sloot, 
doch de andere kreeg een 
kopstoot van de ram vanachter 
in zijn kruis en belandde

Ikke zelf kom van de Beek. 
Mijne Ome Kenilles van den 
Enden, die aar’t nogalles over 
deeg hebben.
“Och, agge mar deeg et” zee tic 
dan.
En zo aar tie ‘t ene keer over en 
poar van die jonge mannekes 
van en joar of veertien, zo van 
die gaffels nog, die nog allerlei 
kattekwaod uit aolden en toen 
enne keer et ekke van den dam 
aare ope gezet. Da waare van 
die mannekes uit et durp en die 
waare mee der fiets zo de polder 
ingereeje. In die waai liepe van 
die schaope meej nen ram 
derbij, wa nogal nen kwaoie 
waar. Ma da hadde die gaffels 
niet in de goate. Da wiese ze 
nie. Dieje ram kwaam op zullie 
af en toen ze um noar zullie toe 
zaage koome begonne ze um 
mee eikels te gooje. Now, dieje 
ram wier zo kwoad, dattie mee 
zenne kop omloag op zullie 
afkwaam en toen ginge zullie 
em gepse en probeerde ze om 
over nen sloot te springe. Eenc 
kwam der over, mar den 
aandere kreeg zonne 
opsodemieter van dieje ram, 
dattie midden in de sloot



P.S. Er zijn ook nog goede 
sullen en rare snuiters.

flikkerde. Zijknat kwaam ie oan 
den andere kaant tusse de bieze 
op de wal gekrope en toen 
durfde ze nie langs da padje 
terug omda dieje ram doar ston 
te brieze. Ooze Ome Kenilles 
aar da van en afstaandje bekeke 
en nog tege die gaffels geroepe 
da da der eige schuld waar. Ze 
dochte dasze et er boven ermes 
op zouwe krijge en gepsten er 
langs den aandere kaant vannet 
slotje ertussen uit.
As Ome Kenilles di verhoal 
vertelde, dan at ie er nog deeg 
van, da dieje ene, dur dieje ram, 
mee natte klere der vanaf waar 
gekome.

midden in de sloot en kroop 
voor alle zekerheid aan de 
andere oever omhoog. De ram 
bleef aan de andere kant 
briesend staan, zodat ze niet 
terug durfden. Mijn oom 
Comelis was daar in de buurt 
aan het werk en riep nog naar de 
kereltjes dat zij hun verdiende 
loon gekregen hadden. Zij 
dachten dat ze ook van hem nog 
een pak slaag zouden krijgen en 
gingen er met gezwinde spoed 
vandoor.
Als mijn Oom Comelis dit 
verhaal later nogmaals vertelde, 
had hij er nog plezier van, dat 
een van hen er met een nat pak 
vanaf was gekomen.

Peej-es. Ge het ok nog van die 
loabusse en kwiedammers, mar 
doar is wel verschil in.



AFSCHEID VAN 

Door: Ad van Melis

DE ENGELBEWAARDER.

U heeft ze vorig jaar zien verdwijnen: Het Schanske en Sporthal de 
Linde. De plaats van de sporthal is nu een modderpoel en wacht op 
het begin van de nieuwbouw in de Neel. De hoek 
Groenstraat/Middenweg, waar het Schanske stond, is veranderd in een 
bouwput. Straks verrijst er een appartementengebouw. Het hele 
culturele en sportieve leven van Prinsenbeek is nu geconcentreerd in 
de mooie nieuwe accommodatie “DE DRIE LINDEN”. Dat was 
vroeger wel anders. Begin deze eeuw moest de Beek het doen met een 
door de leden van de Harmonie Amor Musae zelf bovenop het op de 
hoek Groenstraat/Schoolstraat staande café/huis gebouwde 
verdieping. Andere gebouwen in Prinsenbeek zullen op korte termijn 
het voorbeeld van het Schanske en de Sporthal volgen, zoals het 
Eikebos, het Apollo-gymlokaal en dus ook:

Oud-wethouder Frans van Geel voor het glas in loodraam in de 
Engelbewaarder



-16-

In het Rijke Roomsche Leven nam een engelbewaarder een 
belangrijke plaats. Het is een mystiek creatuur. Iedere gelovige kreeg 
volgens de belevingswereld van toen, bij de geboorte een engel 
toegewezen die hem of haar begeleidde op de weg door het leven en 
te behoeden voor het kwade. Een bewaker of bewaarder dus. In dit 
verband ligt het dan ook voor de hand dat een gebouw dat bestemd 
was voor kleuterschool en patronaatszaal, die naam kreeg.
In de twintiger, dertiger en veertiger jaren was dit “het” culturele 
centrum op de Beek. Met de sloop van dit gebouw en het Eikebos 
eindigt ook de jarenlange concentratie van het culturele leven op deze 
plek in de Schoolstraat. Immers in de twintigste eeuw speelden hier 
vier gebouwen daarin een hoofdrol. In de inleiding van dit artikel 
werd al het hoekhuis Groenstraat/Schoolstraat gememoreerd. 
Daarnaast stond er van 1950 tot 1994 op de huidige plaats van de 
Zilverberk het Maria Gorettihuis, wat diende als meisjesjeugdhuis. 
Sinds 1950 staat er dus ook het Eikebos. Het jongensjeugdhuis stond 
van 1950 tot 1976 aan de Kapelstraat op de plaats van het huidige 
politiebureau en heette De Looi. Deze gebouwen waren samengesteld 
uit in 1949 in het concentratiekamp Vught aangekochte barakken.
De Engelbewaarder werd in 1925 voor f. 34.000,— gebouwd. De 
begane grond werd kleuterschool (ofwel vroeger 
“bewaarschoof’genoemd) en de bovenverdieping was bestemd voor 
patronaatszaal, ter vervanging van het lokaal op de hoek 
Groenstraat/Schoolstraat. In de school werd de scepter gezwaaid door 
de zusters Soeur Martina, Soeur Brigida en Soeur Beschalia van de 
Concregatie Penitenten Recollectinen. Deze drie zusters waren de 
enige, die buiten het klooster aan de Markt mochten komen om de 
straat over te steken naar de Engelbewaarder.
De bovenverdieping werd in 1926 als patronaatszaal in gebruik 
genomen met het toneelstuk “de hemelnar”. In 1950 werden de 
activiteiten overgenomen door het Eikebos. De patronaatszaal werd in 
gebruik genomen door de meisjesschool.
In 1985 kwam het gebouw leeg te staan bij de inwerkingtreding van 
de Wet op het Basisonderwijs. Kleuterschool en Lagere School 
werden bij die wet samengevoegd tot de nu bekende Basisschool. De 
kleuterschool werd overgeplaatst naar de Griffioenschool en heette
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Avondrood voor de Engelbewaarder.
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«

voortaan groep 1 en 2. Het gebouw diende daarna nog enkele jaren als 
tijdelijk onderkomen voor de Griffïoenschool en de toenmalige 
LHNO de Beemden. In 1991 kocht de gemeente Prinsenbeek het 
gebouw. Naast de Stichting Jongeren Prinsenbeek vond er sindsdien 
ook een aantal sport- en creativiteitsverenigingen/cursussen 
onderdak. Bij de ingebruikneming van De Drie Linden vorig jaar 
werd het gebouw definitief gesloten.
Een van de grootste kunstschatten die Prinsenbeek heeft, is wel het tot 
1996 in de voorgevel van de Engelbewaarder aanwezige glas in 
loodraam. Dit raam werd er in 1996 uitgehaald en op kosten van de 
gemeente prachtig gerestaureerd en is men op zoek naar een geschikte 
plaats. Als alles goed gaat valt het binnen afzienbare tijd opnieuw te 
bewonderen in de kerk.
Het is de vraag of er bij het slopen van de Engelbewaarder zoveel 
tranen vergoten zullen worden als dat er vergoten zijn in al die jaren 
dat het als kleuterschool voor veel (Prinsen)Beekse kinderen de eerste 
stap was in de grote wereld, hun eerste schooldag. Het glas in 
loodraam zal straks in de kerk menigeen nog herinneren aan de eerste 
schrede die op de maatschappelijke weg door het leven moest worden 
gezet onder het raam door.

E
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EEN FAMILIEVERHAAL.

Door: Kees de Gouw
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Genealogie is een leuk en interessant tijdverdrijf. Het brengt - als je 
er even verder induikt - niet alleen de namen en data van geboorte en 
overlijden van je voorouders naar boven, maar ook vaak de leefwijze 
en gebruiken van die tijd. Daarmee wordt het ook voor anderen dan 
de familie, de moeite waard om te lezen. Daarom dit artikel.

De foto’s laten de portretten zien van mijn grootvader en grootmoeder 
Antonius Meeuwessen en Adriana de Hoon. Zij leefden 
respectievelijk van 1864 - 1928 en 1893 - 1958. Dit is hun 
levensverhaal.
Antonius (Toon) Meeuwessen was een van de vier kinderen van 
Marijn Meeuwessen en Elisabeth Machielsen. Hij werd geboren op 
21 oktober 1864 op Groot Overveld nr. 50. Dat was ongeveer ter 
hoogte van waar nu de woning Zanddreef 13 staat. Momenteel woont 
daar Piet de Hoon. Bij een geboorteaangifle moesten in die tijd twee 
getuigen aanwezig zijn. De geboorteakte vermeldt dan ook dat Gilles 
Timmers (beroep: arbeider) en Pieter Oomen (beroep: bouwman) als 
getuigen optraden. Ook staat er in dat Marijn (vader van Toon) en 
Gilles “uit hoofde van onkunde” niet konden schrijven. Dat was in die 
tijd (1864) redelijk normaal.



Toon groeide op met zijn broer Jan (door de familie Janoom 
genoemd). Daarmee bedoelde men ome Jan. Zo werden zijn zusters 
Bet en Nel door de familie: Bettemui en Nellemui genoemd. Dat mui 
stond dus voor tante, dus tante Bet en tante Nel. Jan begon met zijn 
echtgenote Kee Poppelaars een kolenhandel en kruidenierszaak in de 
Groenstraat. Bet huwde met Willem de Graauw en Nel met Marijn 
Mouwen. Dit laatste huwelijk is slechts van korte duur geweest, want 
Marijn is jong gestorven. Wel kregen zij twee kinderen. Omdat Nel al 
zo vroeg weduwe werd, is Toon bij haar gaan inwonen. Zodoende kon 
hij haar goed assisteren in het boerenbedrijf dat zij leidde. Nadat Toon 
getrouwd was is hij voor een korte periode op de Kriekepolder gaan 
wonen. Dat is nu (naar ik heb horen verluiden) de Krekelweg ter 
hoogte van huisnummer 8. Maar later heeft hij de boerderij van zijn 
zus Nel overgenomen en dat was dus de eerder genoemde woning 
Zanddreef 13.

Toon leerde Naan kennen wanneer zij lopend via de Koffïestraat (nu: 
Vianendreef) haar grootmoeder en moeder ging opzoeken in het St. 
Laurcntiusziekenhuis in het Ginneken. Daar was ook een afdeling 
voor de bejaarden die daar werden verzorgd. Alleen hield men er in 
die tijd andere meningen op na. Wat een goede plezierige oude dag
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Adriana (Naan) de Hoon was een van de vier kinderen van Antonius 
de Hoon en Elisabeth Ossenblok. Zij werd geboren op 10 februari 
1893 op Groot Overveld nr. 43. Dat was ongeveer ter hoogte van 
waar nu de woning Zanddreef 19 staat. In haar geboorteakte staan als 
getuigen vermeld: Adrianus Severijnen, herbergier en Johannes 
Leyten, rentenier. Ook Johannes kon “uit hoofde van onkunde” niet 
schrijven.
Naan groeide op met haar zus Maria (Mie) en trouwde later met Toon 
Suikerbuik. Haar 2 broers Rinus (Rien)
en Wijnand (Bruur) trouwden respectievelijk met Tonia Verdaasdonk 
en Maria (Mieke) Nooijens. Naan kreeg toen zij negen maanden oud 
was, een gezwel boven haar linker oog. Zij werd daaraan geopereerd. 
De kennis van cosmetische operaties was in die tijd nog niet zo groot 
en daarom hield zij daaraan haar leven lang een lelijk lidteken over. 
Op de foto kun je dit ook nog enigszins zien.
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Toon liep dan een eindje mee. Dat moest stiekem gebeuren, want haar 
grootvader mocht dat niet zien. Anders kreeg ze (volgens haar dochter 
Lies Meeuwessen) op “d’r mieter”. Men vond namelijk het 
leeftijdsverschil tussen die twee (bijna dertig jaar) veel te groot. 
Grootvader stond dan op de loer in de Koffiestraat om ze op 
heterdaad te betrappen. Maar het verliefde paar had het vaak in de 
gaten. Toon ging dan via de Kriekenpolder en Naan helemaal alleen 
door de Koffiestraat, naar de Zanddreef. Daar bleven ze dan op elkaar 
wachten. Echte liefde laat zich dus niet sturen. Op 23-jarige leeftijd 
trouwde zij op 29 december 1916 met Toon, die toen 52 jaar oud was. 
Broer Rien en neef Adrianus de Hoon waren de getuigen. In die tijd 
was men wel op 21 jarige leeftijd volwassen maar men had tot de 
leeftijd van 30 jaar toestemming nodig om te trouwen. Aangezien 
Naan nog maar 23 jaar was, staan dus onder de akte ook de 
handtekeningen van haar ouders. Zoals boven al vermeld woonden zij 
na hun huwelijk een korte tijd in de Kriekepolder.

Er brak een gelukkige tijd aan . Door de overname van de boerderij 
van zijn zus Nel konden ze een eigen bedrijfje op touw zetten bij de 
woning waar hij als kind gewoond had. Ze hadden een grote akker. 
Volgens zeggen 1 bunder groot. Een bunder is gelijk aan 100 
vierkante roeden of anderhalve morgen. Ter vergelijking: dit is 1 
hectare = 100 are = 10.000 M2. Ze verbouwden daar hoofdzakelijk 
(Bredase) aardbeien, frambozen, aardappelen, spruiten, boontjes en 
erwten op. Ook hadden ze vee. Onder andere een koe met daarbij 
vaak een kalf, 2 varkens, 2 geiten en nog wat konijnen en kippen. Dat 
waren echte scharrelkippen. Men moest niet gek staan te kijken als 
plots uit de struiken een kloek met een stuk of twaalf kuikens aan 
kwam lopen. Die had zij in de heg uit zitten broeden. Het ging met het 
bedrijf beter als bij haar vader. In die gelukkige periode liet Naan dan 
ook dikwijls aan hen voelen dat die zich in hun verkeringstijd veel te 
druk gemaakt hadden. De zaken gingen immers goed en ze waren 
gelukkig. Ze kregen ook twee kinderen: Lies en Nel.
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worden, werd toen zodanig ingevuld dat de mannen' en de 
vrouwen gescheiden werden. Ook al waren zij jarenlang gehuwd 
geweest. Maar goed, we vervolgen ons verhaal.



Zilveren bruiloft in 1917.
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Maar het tij keerde. Door een ongelukkige val kreeg Naan te maken 
met een verwaarloosd kniegewricht. In die tijd was men sporadisch 
verzekerd tegen ziektekosten en dus zag men op tegen de kosten van 
dokters. Het lopen ging echter steeds slechter. Maar de koe moest 
gemolken worden en het land bewerkt. Op het laatst ging het echter 
niet meer en ten einde raad besloot men om toch maar naar de dokter 
te gaan. Deze had de volgende vervelende boodschap: het been 
amputeren of binnen een halfjaar dood. Ze was bovendien nog in 
verwachting ook van haar dochter Mieke. 33 jaar oud werd haar been 
geamputeerd. Dat betekende dat ze de rest van haar leven slechts met 
behulp van krukken kon lopen. Haar dochter Lies (toen 9 jaar oud) 
moest het huishouden doen. Op het land werken was er voor Naan 
ook niet meer bij en de gezondheid van Toon ging later ook hard 
achteruit. Ook hij moest tenslotte het werk staken. Zijn zus Nel kwam 
toen om voor het huishouden te zorgen zoals eten koken, kousen 
stoppen etc.. De hulp van Bruuroom en de man van Bet (Toon 
Suikerbuik) werd ingeroepen om het land te bewerken. Men heeft nog 
een tijdje aan zitten modderen, maar tenslotte werd het hele bedrijf 
verkocht aan Bruuroom.
Naan en Toon zijn ruim 11 jaar getrouwd geweest. Op 27 augustus 
1928 overleed Toon op bijna 64-jarige leeftijd. Hoe het leven vanaan 
en haar dochters verder ging, leest u in een volgende Klepel.



HETPRINSENBEEKSE GILDE

Door: Piet Hanegraaf

P.S. Bezoek de kringgildedag te Rijshergen op Zondag, 27juni a.s.l!
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Volgens de tellingen die in 1551 en 1932 plaats vonden, is er in 
Beek en Princenhage een gilde. Deze informatie komt uit het boek 
“Schutters Gilden in Noord Brabant". In die tijd werd er door de 
adel een “Caert" uitgeschreven en mocht er een gilde worden 
opgericht. Een gilde heeft in die tijd de functie van het beschermen 
van de eigendommen van de adel. Verder waren de gilden later ook 
actief als vakgilde. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de bijenhouders 
een gilde mochten oprichten. Maar dit alles gebeurde altijd met 
toestemming van de adel en kon alleen plaats vinden aan de hand 
van de Caert. Deze Caert omschrijft wat de rechten en plichten zijn 
en geeft ook aan welke patroonheilige het gilde heeft Deze 
patroonheilige werd dan ook weer in relatie gebracht met het doel 
van het gilde.
Een gilde blijft altijd bestaan. Als een gilde te weinig leden heeft, 
kan het niet opgeheven worden. Een gilde gaat dan slapen.
Het is dus ten allen tijde mogelijk om een slapend gilde her op te 
richten.

Prinsenbeek behoort tot het gebied “Baronie Markiezaat”. Dit is een 
overkoepelend orgaan dat alle gilde-activiteiten regelt Het is tevens 
het orgaan, waar alle adviezen en steun voor het gilde te halen zijn. 
Dus ook voor de heroprichting.

Het gilde in Beek Princenhage heeft als patroonheilige “St 
Sebastiaan”. Dit is de beschermer tegen de pest. Het vermoeden 
bestaat dat er in het Prinsenbeekse nog enkele oude gilde-attributen 
zoals schilden of oude notulenboeken aanwezig zijn. Waarschuw 
even de redactie van dit blad als u iets weet We kunnen dan 
misschien een avond organiseren met dia’s, sprekers en mogelijk 
oude tenue. Maar hierover een volgende keer.



TURVEN - TURFSTEKEN

Door: Wout Timmers

l.q
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Een uitdrukking voor een activiteit van voor de oorlog, maar voor mij 
van in de oorlog. De kolen waren op de bon en duur. Daarom zelf turf 
winnen met de familie. Ook kolenhandelaar Korebrits uit de 
Kolfbaanstraat in Breda, was bij ons in Strijpen aan het turven. Bij 
ons in de familie had mijn opa Wout Timmers de leiding van het 
turven. De turf werd gestoken in het veld, in het weiland van Ome 
Rien. Het heette het turfveld in Strijpen, in “de Berkte” bij de 
Oostpolder. Er was voor de oorlog al turf gestoken en er was een 
dikke laag veen, turf. In mijn tijd werd er begonnen achter in de wei 
tegen de Leisloot aan. Er werd een stuk uitgezet met de reetouw en 
wat paaltjes van 6 bij 8 tot 10 meter waarvan, van een stuk, een baan 
van ruim een meter breed werd afgegraven. De graszoden vaak met 
klei werden op de dammen tussen de oude putten gereden. Ook de 
bovenlaag, tot het veen, werd eraf gehaald en in een put gereden. De 
"kattenkop" (een hand-zuig-waterpomp) ook een gierpomp, met zijn 
lange zuigstaander, werden aangehaald en klaargezet. De volgende 
morgen werd begonnen in een hoek van het voorbewerkte deel. Met 
een grèèf of grote platte rechthoekige turfschop werd vertikaal z'n 25 
cm diep de randen ingestoken op afstanden van ook ongeveer 25 cm 
breed. De eerste schuine kloeten (hompen) werden eruit gehaald 
waarna verder er mooie vierkante kloeten uitgestoken werden. De 
kloeten werden met de schop (batske of panneke) omhoog geworpen

j turfveld
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en in twee handen opgevangen om op een slee of platte kruiwagen 
gelegd te worden. Met kruiwagen of slee (slaai) met het paard “Dora” 
ervoor werden de kloeten naar het andere einde van de wei gereden en 
werden daar op ongeveer 10-20 cm afstand van elkaar weggezet. Als 
men een meter of dieper uitgestoken had kwam er het grond- 
moerwater in staan en moest dit met de "kattenkop" eruit gepompt 
worden. Dit pompen moest men steeds volhouden, want de turfput 
moest zo droog mogelijk blijven. Als er een baan op diepte was zeker 
meer dan 2 meter (tot de zandondergrond) begon men aan de 
volgende baan. De bovenlaag werd onder in de vorige baan gegooid 
en met de slee met paard kon men vlak naast de baan komen zodat en 
met de turfkloeten niet ver hoefde te gooien.
M'n opa, vader, ooms en oudere neefs losten elkaar af voor dit zeer 
zware werk. Onder in de put had mijn opa altijd klomplaarzen aan. 
Dat waren zware klompen waarop lederen kappen getetst waren zodat 
er laarzen ontstonden. Wij jongeren mochten niet in de weg lopen, 
maar speelden toen met de klei die onder de graszode vandaan kwam. 
We boetseerden diertjes en poppetjes. Toch was de "kattenkop" en 
het water pompen iets aparts wat veel indruk heeft gemaakt.
Als de put leeg was en de wei bijna vol lag werd alles opgeruimd en 
de turf verkavelt. Verkavelen was het verdelen van de natte 
turfkloeten onder de 6 families, leder kreeg zijn eigen deel 
toegewezen.
Als na een aantal dagen de turf opgesteven was, werden de kloeten 
doorgestoken en in turven verdeelt met een platte turfschop. De dagen 
erna moesten ook wij mee om de turf te gaan draaien zodat ook de 
andere kant kon drogen. Dit was vaak een groot feest omdat dan ook 
de andere neefjes en nichtjes mee kwamen. Ais de turf al wat droog 
werd, werd hij trapsgewijze gestapeld zodat hij van de grond was en 
er de wind goed aan kon. Als de turf voldoende droog was werd hij 
met de kar naar huis gehaald en opgeslagen om in de winter in kachel 
en fornuis gestookt te worden.



Door: Harrie Wildhagen.
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EEN POLDERVERHAAL
Uit september 1945 volgens Sjaak X.

Wanneer men nu vanuit de Verlorenhoek via de Strijpenseweg, met 
de fiets of auto, naar de Zwartenbergse dijk rijdt, dan gaat dit 
gemakkelijk en snel, maar ook veilig. Dat was vroeger wel anders, nl. 
een zandweg, met aan de rechterkant een smal fietspaadje van maar 
amper een halve meter. De karsporen en het fietspad waren 
gescheiden door wat paaltjes op afstand. Zo’n 70 cm rechts van dat 
fietspad, waar nu een dubbel geasfalteerd fietspad ligt, daar lag een 
diepe brede sloot, compleet met waterplanten, wier, visjes en 
hagedissen. Ik vond dat heel natuurlijk en prachtig. Dat pad heb ik 
vaak gefietst als ik moest gaan melken in de polder.
Als men dan elkaar tegenkwam moest er een van het fietspad, even 
opzij gaan staan in het losse zand. Er was een soort ongeschreven wet, 
een afspraak dat diegene die met gevulde melkbussen naar huis reed, 
deze op dat smal fietspad mocht blijven rijden. Die leeg naar de 
polder reed, stapte even af en ging opzij staan, om de andere voorrang 
te geven die hij “vol” tegenkwam. Iedereen hield zich daar aan.
Tot dat er in september 1945 een vreemde domme eend in de bijt 
kwam die dat, denk ik, heel zijn leven nooit vergeten is.
De meesten, ik ook, hadden een melkbus van 30 liter voor op de buis 
van hun fiets staan, met een dikkejute zak eronder. Sommige melkers 
reden met 2 bussen van 20 liter, achter het zadel, aan iedere kant een, 
in touwen gehangen over de bagagedrager. En dat reed redelijk goed 
over dat smal pad.
Op een mooie namiddag in september reed er een vreemde deftige 
stadse meneer naar de polder over de Strijpenseweg. Sjaak X kwam 
met 2 melkbussen gevuld uit de polder en ging niet opzij met zijn 
beladen fiets. Die vreemdeling reed een beetje naar rechts, naar de 
sloot op aan, in de smalle graskant. De linker melkbus van Sjaak 
raakte de knie van de man. Deze wankelde en tuimelde de sloot in, in 
een horizontale stand en ging kop onder met zijn fiets er bovenop. 
Sjaak schrok er toch even van, zette zijn fiets voorzichtig tegen een 
aaltje en trok de stadse meneer mee uit de sloot en ook diens fiets. Hij
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zag er verschrikkelijk uit, helemaal “zeiknat” en onder de modder en 
wier. Toen hij, nog druipend met Sjaak in gesprek raakte, vroeg hij: 
“weet u wie ik ben”?
“Nije, ikke nie” zei Sjaak “ik ken oew nie”. De ander zei: “ik heet 
Baetens en ik ben jullie nieuwe burgemeester. Sjaak stond er verbaasd 
bij te kijken en hij vond het niet leuk. Hij dacht wel bij zichzelf, dat 
is zijn eigen schuld. Dan had hij maar opzij moeten gaan; ik aar 
veurrang !
Beide reden met de fiets de polder uit, naar huis op aan. Of ze mooi 
samen achter elkaar reden weet ik niet. Maar dat is ook niet 
belangrijk. Het was gebeurd en dat is toch een historisch feit in 
Prinsenbeek.
Nou, ik heb genoten toen ik dit verhaal hoorde; zoiets gebeurt nooit 
meer.

P.S. Vroeger stond Strijpen blank, tot de molen er kwam en dit 
gebied polder werd. Er zat turf in de grond en hier en daar werd deze 
uitgestoken. De Strijpenseweg was tot 1936 vaak een modderpoel. In 
1937 werd de Strijpenseweg opgehoogd, met grond van een hoge 
akker, rechts van de weg net voor de hoogmast in de bocht. Dat 
gebeurde in het kader van de werkverschaffing (onder Colijn) met de 
hand. Het vervoer ging per lorrie, ofwel kipkar over een smalle rail 
richting de Zwartenbergse molen. Ik heb nog gezien dat deze door 
twee mannen werden voortgeduwd.
De leeg gekomen verlaagde akker werd landbouwrijp gemaakt door 
het zaaien van lupine. Dat is een vlinderbloemig gewas wat stikstof 
uit de lucht onttrekt en zich afzet als korreltjes aan de wortels. Van 
meester Tituiaer wist ik dat dit een goed en doeltreffend middel is. 
Dat is niks nieuws.
Waar vroeger paarden en karren reden, is nu voor sommigen een 
racebaan geworden. De kans dat ze in de sloot rijden, wanneer ze uit 
de polder is nog steeds aanwezig.



KASTELEN EN LANDHUIZEN OP DE BEEK

Door: Herman Dirven

Inleiding

In ons mooie Brabant, en dus ook in West Brabant hebben in het 
verleden vele kastelen gestaan, waarvan er nu nog maar enkele zijn over 
gebleven. Om er een paar te noemen: het Kasteel van Breda (nu KMA), 
Kasteel Bouvigne en de ruïne de Slobbetoren, een restant van het oude 
kasteel van Oosterhout.
Daarmee zij we meteen bij de betekenis van het woord "kasteel" 
dat ook in de loop van de eeuwen een sterke verandering, waarvoor het 
precies staat, heeft gekregen.

Het woord kasteel komt van het Latijnse "Castellum" en het is dus 
duidelijk dat het dan ook al zo'n 2000 jaar geleden gekend was. Voor 
een goed begrip, dal is niet van toepassing op onze streek, want daar 
gaan de oudste sporen van een "kasteel" maar duizend jaar terug.
In die tijd was een kasteel meer een goed verdedigbare toren of in ieder 
geval een bouwwerk dat bijzonder moeilijk te benaderen was. Dat deed 
men door grachten of moerassen en een wel bijzonder mooi voorbeeld 
is bewaard gebleven in de "Cingeltjes van Burgst".

Met name op Burgst heeft tot de veertiende eeuw op een klein rond 
"eiland" een houten goed verdedigbaar gebouwtje gestaan. Het was 
omgeven door twee cirkelvormige grachten, of zoals men in oude 
geschriften ook wel leest "dubbele grachten". Het houten gebouw is 
allang verdwenen, maar de grachten zijn tot op heden goed bewaard.

Meer in de dertiende, veertiende eeuw werden kastelen gebouwd in 
steen. Dikke muren, met smalle schietgaten en boven op de muren en 
torens de karakteristieke kantelen kenmerken de gebouwen uit die 
periode. Daarvan zijn er geen bewaard gebleven tenzij het restant van 
de Slobbetoren in Oosterhout.
Op de Beek, toen een onderdeel van de Heerlijkheid Hage, kennen we 
enkele van die "veertiende-eeuwsc" kastelen. Dat zijn het kasteel van 
Gageldonk, waarvan (van het tweede kasteel uit hel begin van de
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In de zestiende eeuw en zeker vanaf de zeventiende eeuw werd de 
betekenis van het kasteel grondig gewijzigd. Door de uitvinding en 
toepassing van het buskruit konden muren, hoe dik ook, worden 
stukgeschoten en was de "verdediging" op die wijze niets meer waard. 
Tegelijkertijd zien we dat na de tachtigjarige oorlog, dus na 1648, er in 
onze streek een meer vredelievend klimaat ontstaat en in dat kader 
worden ook op de Beek nieuwe "kastelen" gebouwd.

Het zijn in feite meer "landhuizen", maar in het dagelijks spraakgebruik 
werden ze altijd "kastelen" genoemd. Er zijn eigenlijk een tweetal types 
te onderscheiden en dat heeft toch te maken met hun grootte en omvang 
van het bijbehorend landgoed. Van het grotere type is er op de Beek een 
drietal: namelijk Bosdal, Mastland en het nog bestaande kasteel Burgst.
Ook het totaal verbouwde kasteel De Emer, afgebroken rond 1860 
behoort eigenlijk tot deze categorie.

Echt niet meer in de categorie van "kastelen" zijn de z.g. Herenkamers 
bij grotere boerderijen, zoals Het Ijzeren Hek op de Emer en Hoeve 
Zoutland, die allebei nog bestaan. Van dat type hebben er op het

De kleinere kastelen lagen door geheel Hage, zoals Heilaar, Hazard en 
Suylen. Tot slot zijn er nog kleinere "kastelen" of beter gezegd 
"Herenhuizen". Een mooi voorbeeld daarvan is Huize Rustenburg, maar 
daarvan liggen ook binnen de dorpskommen mooie voorbeelden, zoals 
op de Haagse Markt "De Prins van Oranje" (nu Rabobank), Het 
Schoutshuis en Huize Schwarem. Met enige fantasie zou je er zelfs de 
grote pastories uit midden achttiende eeuw erbij kunnen rekenen.

AI die "oude" kastelen waren dus meer "verdedigbare burchten", dus 
bedoeld om allerlei gespuis, rovers en andere aanvallers buiten de deur 
en dus van het lijf te houden. Het was op de eerste plaats bedoeld om 
alle ongewenste bezoekers nooit binnen te laten. Het was een 
onneembare vesting.

zestiende eeuw) de "poorttoren en kapel" tot op heden zijn bewaard. 
Ook uit die tijd zijn bekend het Kasteel op de Emer en het Kasteel op de 
Beek. Beide zijn volledig verdwenen. Dat "Kasteel op de Beek" heeft 
gelegen waar nu de straten "Wilgenhof en Peppelhof' liggen.



We beginnen in dit nummer met:

HET KASTEEL"BOSDAL"

Voorgevel kasteel Bosdal
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grondgebied van Hage meerdere bestaan, zoals Hoeve Rustenburg, de 
Echo, Vredenburg en waarschijnlijk ook de Drie Schouwen op 
Vinkenburg.

In de komende "Klepels" zullen we de verschillende "kastelen" op de 
Beek nader onder de loep nemen.
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Het begin van Bosda] op de Overveldse Heide
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Waar nu in Prinsenbeek wordt gegolfd, stond vanaf ongeveer 1750 tot 
ongeveer 1950 het landhuis of kasteel "Bosdal". Het laatste restant is 
nog maar enkele decennia geleden afgebroken en het enige wat er nog 
van het grote landgoed over bewaard is gebleven, is een klein deel, 
ongeveer 3 ha, van de vroegere kasteeltuin met een stukje vijver.

Op het kadastraal kaartje uit 1855 is een en 
herkennen. Toen was net de boerderij gebouwd, die er nu nog staat op 
Kettingdrecf 5 en bewoond wordt door de familie v.d. Kar. Op het 
kaartje is dat het langwerpig zwart blokje net onder het noordpijltje.
Ongeveer 80 meter naar het westen vanuit de zuidwestclijke hoek van 
deze hoeve lag het kasteel Bosdal. Verder spreekt het kaartje voor 
zichzelf. De naam Kettingdrecf is tot op heden bewaard en de naam
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Alle "woeste" gronden in de heerlijkheid Hage, die dus niet in direct 
gebruik bij de boeren was, waren eigendom van de Heer en dat was bij 
ons de Heer van Breda ofwel de Prins van Oranje. Even als 
geheugensteuntje: vandaar ook de latere namen van Princenhage en 
Prinsenbeek.

Terug naar het begin van Bosdal, dat in feite aanvangt rond het jaar 
1650. Tot die tijd was het gehele gebied tussen de huidige Brielsedreef 
en Weimersedreef één groot heidegebied, met hier en daar wat struiken 
en kleine bossen. Zo'n gebied heette een vroente of gemeente, wat 
betekent dat het gemeenschappelijk door de omwonenden kon worden 
gebruikt.
Deze grote heide werd doorgaans de Ovcrveldse Heide genoemd, omdat 
verder het gehucht Overveld lag. Nu heet dat Overveldse Straat. Door 
elke historisch of heemkundig geïnteresseerde is die naam altijd 
uitgelegd als het gehucht, vanuit het dorp Beek gezien, als "over" of 
achter het grote veld of de heide.

Heidreef is veranderd in Bosdaldreef. De Vlouwdreef is verdwenen, 
maar interessant is dat de brede strook tussen de Vlouwdreef en de 
huidige Weimersedreef het parkeerterrein is van zowel zwembad de 
Kuil en de golfers. De Visvijver is in de jaren 1950-1960 door de 
gemeente gedempt met huisvuil en de Parkvijver is nog wel behouden 
en komt in het verhaal over de Wederdopers op Bosdal nog wel ter 
sprake.

Dr. M. Dierickx SJ. geeft daarin in zijn boek Geschiedenis van 
Zingem(l 960) een geheel andere uitleg.
Volgens hem betekent "Overveld" iets geheel anders. "Over" zou 
betekenen: hoger gelegen gebied en "veld" woeste vlakte. Dus zou de 
betekenis van Overveld zijn: een hoger gelegen wildernis of ruig 
begroeid gebied. Het is in ieder geval een prima omschrijving van dit 
gebied tot ongeveer drie en een halve eeuw geleden. De naam 
Overveldse Heide is dus een pleonasme, want "heide" zit volgens 
Dierickx al min of meer verscholen in het woord "veld". Toch is er ook 
wel een onderscheid in dit gebied want wat we nu kennen ais de 
Overveldsestraat had al een bewoning vanuit de twaalfde eeuw en is de 
"heide" pas in zeventiende eeuw in cultuur gebracht.
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Zo'n heide bracht voor de Heer maar weinig op. De boeren of 
gebruikers betaalden hem jaarlijks een lage belasting of zoals ze dat 
toen noemden een grondcijns voor het gebruik.

Daarvoor mochten ze er plaggen of zoden steken, hout kappen en hun 
koeien en schapen wat laten grazen. Voor de boeren uiterst belangrijk, 
maar voor de heereigenaar qua opbrengst slechts een schijntje. Vandaar 
ook dat hun politiek, na de Vrede van Munster (1648) inzake hun 
beheer van vroentes of gemeenschappelijk gebruik van heide sterk is 
gewijzigd. Dat kwam voornamelijk door de wens van rijke heren uit de 
stad, die graag de woeste gronden op het platteland wilden ontginnen.
Op de eerste plaats deden ze dat om de aanwezige hoogveenturf af te 
graven, maar op de tweede plaats om de daama ontgonnen gronden met 
winst van de hand te kunnen doen.

Een van die stadse heren was Jacob Beens. Hij verwierf o.a. gronden op 
de Rith en op Overveld en begon deze gebieden met een legertje 
landarbeiders te ontginnen.
Dat was haast vanzelfsprekend niet naar de zin van de omliggende 
boeren, die deze gronden al generaties lang voor een onnozele 
habbekrats in gebruik hadden en daar hun dagelijkse bedrijfsvoering op 
hadden afgesteld. Vooral de zoden of de bovenste heilagen hadden ze 
hard nodig om deze in hun potstal met de koemest te vermengen en zo 
hun voorraad mest op te bouwen. Het conflict tussen boeren en 
arbeiders van Beens liep hoog op en het kwam tussen beide groepen tot 
een kleine veldslag, waarbij de boeren met hun dorsvlegels en ander 
getuig de landarbeiders op de vlucht joegen. Maar Beens rekruteerde in 
de stad wat soldaten en met deze gewapende macht kwam hij terug.

Met die militaire macht hield hij de boeren op afstand en liet zijn 
arbeiders hard doorwerken. Hij bouwde zelfs op het einde van de 
Vlouwdreef (zie kaartje op pag 30) een grote schuur. 
Maar de boeren kwamen 's nachts terug en braken de schuur 
helemaal af. Daaruit kwamen onder meer een hele reeks processen, 
zoals bijvoorbeeld uit 1670.
Op 8 juni van dat jaar kwamen enkele boeren de heer Beens op 
klaarlichte dag tegen en ze waren zo kwaad op hem dat ze hem met z'n 
soldaten in de sloot kieperden. Beens met zijn bodyguards werden kopje



Schuur van Beens op Bosdal
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onder geduwd. Zijn dappere helpers konden aan de andere kant uit de 
sloot kruipen en hard weghollen.

Maar Beens had minder geluk en werd door de boeren keer op keer 
terug in de sloot geduwd. Uiteindelijk wist hij toch nog te ontsnappen 
en als saillant detail uit het proces lezen we:
"Dat de schurken met bier waren volgemaakt en dat ze die drank 
hadden gekregen in de herberg van een der schepenen van Hage". De 
grote ontginningsaanpak van Beens, die in 1675 een natuurlijke dood is 
gestorven, is dan ook niet gelukt. Zijn grootste werk, namelijk de 
verkaveling van het gebied, is echter nog wel te herkennen. Wie nu nog 
het stratenpatroon van het gebied tussen Overveld en Grintweg op de 
kaart bekijkt, ontdekt het rechtlijnige patroon van de wegen en de 
indeling van het gehele gebied in grote vierkante blokken.

Zoals gezegd Beens heeft enkele tientallen hectaren ontgonnen en in de 
jaren na zijn dood hebben de boeren zelf de heide in blokjes van 1 tot 3 
ha. ontgonnen en als landbouwgrond in gebruik genomen. Tot voor kort 
was een laatste stukje van de grote Overveldse Heide nog in de 
oorspronkelijke staat.
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"Jacob Beens Nieuwlandt tot Overvelt sonder prejudictie en onder 
protestatiën van het recht der gegoeden ingesetenen aldaar, groot (90 - 
doorgehaald) 50 gemeten voor soveel deselve nieuwlandt is". (Opm. 
Dat is ongeveer 22 ha)

Ook de jonkheer Henrich Cannaerts, die gehuwd was met Maria van 
Bergen, een achternicht van de beroemde Leurse turfschipper, bezat op 
de Overveldse Heide een stuk van 75 gemeten (ong. 32 ha) nieuwland.
In het pondboek staat hierbij dezelfde opmerking over de vele protesten 
van de omwonende boeren. In 1667 verkocht deze Hein Cannaerts, die 
toen op het Kasteel de Emer woonde, zijn bezit aan zijn zwager Johan 
van Bergen. Het is met name dit stuk van de familie Cannaerts-van 
Bergen, dat later de aanzet van het landgoed Bosdal zou vormen.

In 1740 vermeldt het Pondboek dat Carel van Naarsen, rentmeester van 
de Domeinen van de Prins van Oranje, het gebied van Charles van

De volgende telg van de familie Mr. Charles Comelis v. Bergen 
liet op zijn grond een nieuwe boerderij bouwen. Dat was ongeveer op 
de plaats was later het kasteel zou komen. Waarschijnlijk heeft hij bij de 
boerderij een z.g. "herenkamer" laten aanbouwen en daaraan de naam 
"Boschdael" gegeven.
Op de "Nieuwe Verbeterde Kaart van het Landt en de Baanderye van 
Breda", onder meer verschenen in het boek van Thomas van Goor "De 
Beschryving der Stadt en Lande van Breda" (1744) staat op pag. 352 
onder elkaar: "Bosdal en Overveld"

Velen onder U kennen nog wel het "Welpenheike". Het lag tussen de 
Beeksestraat, Weimersedreef, Postbaan en Dennenweg en was het 
laatste overblijfsel van ruim 200 ha. heide.
De ontginning van de Overveldse Heide heeft dus wel een vlotte start 
gekend, maar is daarna door tegenwerking van de omwonenden toch in 
een vertraging terechtgekomen. Het heeft daarom ook wel tot het 
midden van de achttiende eeuw geduurd, eer het gehele gebied een wat 
ander gezicht begon te krijgen.
Uit de pondboeken, we zouden tegenwoordig zeggen de Onroerend 
Goedbelasting, van 1655 wordt het bezit van de Heer Beens als volgt 
omschreven:



Daarmee begint een nieuw hoofdstuk in Bosdal.

Bosdal en van Bylandt.
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Bergen had gekocht en dat er toen een "sleede", dat is een boerderij, op 
stond. Na' de dood van deze Carel van Naarsen, ook wel geschreven als 
Karei van Maarse, wilden zijn erfgenamen het liefst de eigendommen 
van de ex-rentmeester op Overveld van de hand doen.
Koper werd Pieter Bouwens, een kolonel in het Nederlands leger en hij 
heeft waarschijnlijk het eerste landhuis of herenhuis op Bosdal laten 
bouwen. Daarvoor liet hij de eerste boerderij van Charles van Bergen 
grotendeels weer afbreken en liet hij geheel in stijl van zijn tijd het 
eerste landhuis oprichten.

Op 12 februari 1771 verhuurde hij het gehele complex en de 
bijbehorende gronden aan Alexander Grave van Bylandt, toen nog 
kapitein in het leger. Het werd in de huurakte omschreven als: "Een 
Heere Huysinge, Stallinge, Koetshuys, Tuynen en het Tuynmans 
Huyseke bij oft omtrent de Heere Huysinge en ook de (nieuwe) Hoeve 
Boschdal".

Zoals gezegd, kocht Alexander Graaf van Bijlandt in 1772 het landgoed 
Bosdal. Het grote herenhuis, in het dagelijks spraakgebruik altijd 
"Kasteel Bosdal" genoemd, was toen ruim tien jaar oud en voor alle 
duidelijkheid zei gezegd, dat dit eerste kasteel een halve eeuw daarna 
grotendeels is afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw.
Gelukkig is van dit "eerste kasteel op Bosdal" een drietal zeer goede 
tekeningen bewaard gebleven. Ze zijn van de hand van Dirk Verrijk, 
een vrij verdienstelijk topograaf uit het midden van de achttiende eeuw, 
die op bestelling van vele landhuizen en kastelen tekeningen heeft 
gemaakt. Hij werkte eerst in klad in zijn schetsboek, waarna hij ze

Het landgoed beviel Alexander van Bylandt en zijn familie 
waarschijnlijk prima, want al in het jaar daarop werden ze het met 
eigenaar Pieter Bouwens eens over de prijs. Zo werden zij ook de 
nieuwe eigenaars van Bosdal en de familie Van Bylandt zou dat een 
volle eeuw blijven.
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uitwerkte met pen en penseel in 0.1. inkt of in sapverven. De hier 
afgedrukte tekeningen komen uit het schetsboek, vandaar ook de teksten 
en nadere bijschriften of aantekeningen bij de plaatjes.

Dirk Verrijk werd in 1734 in Haarlem geboren en is in Den Haag in 
1784 gestorven. Zeven jaar voor zijn dood heeft hij grotere opdracht 
gehad te Zundert. In het huis van Gerard de Miliy (nu pastorie van de 
R.K. parochie) aan de Molenstraat heeft hij in de voorkamer grote 
wandschilderingen aangebracht. Deze zijn nu nog aanwezig, maar voor 
ons is even belangrijker, dat hij in die tijd ook in de omgeving een 
dertigtal tekeningen in zijn schetsboek heeft gemaakt, waaronder dus in 
1778 of het jaar daarvoor van Bosdal.

De twee tekeningen zijn zowel frontaal (zie pagina 29) als van terzijde 
(onderstaand).
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Omdat de achterzijde van het kasteel naar het noorden lag, was 
uiteraard de voorgevel op het zuiden gericht. De westelijke zijvleugel 
lag dus in de (na)middagzon en omvatte dan ook de grote tuinkamer en 
meer naar achteren een achthoekig tuinhuis.
Op een van de tekeningen is een inkijk in het koetshuis, met daarin een 
van de koetsen.

Op de tekeningen staan de namen van de graaf van Bylandt. En verder 
de naam van zijn rentmeester Van Aarde en van gouverneur van 
Maasdam.

Alexander van Bylandt was de jongste zoon van Otto Roeleman 
Frederick Graaf van Bylandt, Heer van Spaldorp, Ooy, Persingen, 
Palsterkamp, Liende, Leede, Oudewaard, Maasbommel, Dalem, Vuren 
en Mariënwaard. Zijn moeder was Anna Baronesse van Sevenaer.

Het zijn duidelijke tekeningen, die een groot herenhuis laten zien in de 
zogenaamde Lodewijk XVI-stijl. Het rechthoekige midden is vijf 
traveeën breed en heeft drie bouwlagen. De hoofdingang is in het 
middenrisaliet, waardoor dus een evenwichtige verhouding en verdeling 
van de raamvlakken ontstaat. Dat werd extra benadrukt door de naar 
boven afhemende roedenvensters. Het had dus een duidelijk 
geometrisch perspectief, benadrukt door een klokkentorentje recht 
boven de voordeur.
Het midden hoofdblok werd aan weerszijden als het ware zwaar 
versterkt door twee kleinere naar voren springende blokken.
Deze waren tevens de zijvleugels, die vooraan nog twee bouwlagen 
hebben, maar achteraan nog slechts een. Ze zijn gedekt door grote 
schildvormige kapconstructies.

Alexander werd geboren te Nijmegen op 29 december 1743 en was op 9 
oktober 1765 gehuwd met Anna Baronesse van Duyn. Zij was een 
dochter van Amoud Joost van Duyn, Heer van Maasdam en van 's 
Gravenmoer en hij bekleedde de functies van generaal van de cavalerie 
en gouverneur van Breda.
Zoals haast alle adellijke lieden in zijn tijd, was Alexander be
roepsofficier en klom hij via "kopen en relaties", zoals via zijn 
schoonvader, op tot de rang van generaal-majoor en daarbij
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commandant van de vesting Breda. In feite voerde hij in die laatste 
hoedanigheid ook het bevel over Breda, hoewel de erfprins van Oranje, 
Willem Frederik van Oranje (de latere koning Willem I) daartoe 
benoemd was. Maar die was slechts zelden in Breda, zodat het hoogste 
militair gezag in handen was van Alexander van Bylandt.

In die functie moest hij dan ook de vesting Breda verdedigen tegen de 
oprukkende Franse troepen begin 1793. Nu was zowel de bezetting van 
Breda als de staat van onderhoud van de vesting onvoldoende, zodat bij 
het eerste treffen met de Fransen op 22 februari 1793 al gesproken werd 
om de vesting Breda maar over te geven. Na enige dagen van nog wat 
verzet tekende van Bylandt op 25 februari de overgave. Bijna zonder 
slag of stoot en met slechts zeer weinig schade kwam Breda in Franse 
handen.

Deze overgave is Van Bylandt door de Nederlandse Overheid erg 
kwalijk genomen. Omdat kort daarna de Fransen weer terugtrokken 
werd Van Bylandt door de Floge Krijgsraad al op 4 juni 1793 van al zijn 
militaire functies en rangen vervallen verklaard en veroordeeld om met 
het zwaard over het hoofd gestraft en voorts in levenslange gevangenis 
te worden gehouden.
Die levenslange opsluiting zou hij op Fort Loevestein moeten uitzitten. 
Maar kort daarna werden de Fransen weer baas in Nederland en werd 
de Bataafse republiek opgericht. In die nieuwe situatie werd Van 
Bylandt weer vrijgesproken en kon hij naar zijn Bosdal terugkeren.

Inmiddels was zijn vrouw Anna van Duyn van hem gescheiden en had 
zij Bosdal verlaten. Zij is een paar jaar daarna, in 1798 te Aken 
gestorven. Alexander overleefde haar ruim twintig jaar. Hij is op 16 mei 
1819 op zijn Bosdal gestorven en op het kerkhof Zuilen te Princenhage 
begraven.

In het gezin Van Bylandt van der Duyn waren zeven kinderen.
De oudste zoon heette Otto Anna, die vanaf 1805 eigenaar werd van 
Bosdal. De andere drie zonen waren Jean Charles, Carel Adem en 
Willem Frederik, waarmee we op Kasteel Mastland nog nader kennis 
zullen maken.



In de zijgevel van het huis staan in muurankers:

de volgende letters:

en de cijfers:

De betekenis is nu we! duidelijk: Graaf Otto Anna van Bylandt
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Otto Anna van Bylandt is op 31 december 1766 te ’s Gravenhage 
geboren en op negentigjarige leeftijd op 20 februari 1857 op Bosdal 
gestorven. Hij was op 27 mei 1791 gehuwd met Agatha Wilhelmina 
Twent. Zij was geboren te Leiden in 1768 en is in 1838 te 's 
Gravenhage overleden. Uit hun huwelijk zijn geen kinderen geboren, 
zodat later Bosdal over zou gaan naar een van de nichten.

Enkele jaren voor zijn dood heeft hij ook een nieuwe boerderij laten 
bouwen, ten oosten van het oude (en ook nieuwe) landhuis en dit huis 
staat er nu nog (Kettingdreef 5).
In de voorgevel van het huis zit een grote gemetselde hardstenen plaat 
waarop de volgende tekst staat uitgebeiteld:

GO 
A V B 
1855

Den eersten Steen gelegt
10 april 1855

Door Den GRAF OTTO ANNE 
van BYLANDT

Otto Anne kon als officiële titels aanvoeren: kamerheer van de Koning, 
Ritmeester Garde du Corps, Gedeputeerde in de Koloniale Raad, 
Ambstjonker van de Tieler- en Bommelerwaard, Lid van de Eerste 
Kamer, Provinciale Statenlid van Gelderland en ook nog 
Landcomm issaris.
Otto Anne heeft zijn hele leven op Bosdal gewoond, dat hij in 1805 van 
zijn vader Alexander had gekocht. In de jaren 1820-1830 heeft hij 
geleidelijk het gehele oude huis laten afbreken en vervangen door een 
nieuw gebouw, dat hij vlak daarvoor liet bouwen. Op oude 
kadastertekeningen is dit duidelijk te zien.
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