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TER INLEIDING.
We hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. De schrijvers van 
de artikelen voor de Klepel hebben weer hun bijdrage geleverd. 
Bedankt allemaal, want dat levert voor onze leden weer een 
interessante Klepel op met allerlei wetenswaardigheden over ons dorp, 
belevenissen, verhalen, gebruiken enz.. Er vinden ook allerlei 
activiteiten plaats, zoals het archeologisch onderzoek in de Haagse 
Beemden en het geweldige idee van de Achter Emer- en Rietdijkers 
om de sluis bij Hintelaken op te knappen, zoals Herman Dirven in zijn 
artikel aangeeft. De eerste reacties op het gildeverhaal van Piet 
Hanegraaf zijn binnen. Met Janus Watzeels gaan we naar een Bikse 
Gouden Bruiloft, met Wout Timmers gaan we stropen en Hame 
Wildhagen leidt ons rond in de Zanddreef. U kunt het allemaal lezen. 
Volgende keer zou uw verhaal er ook in kunnen staan, als u nu
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nadenken en opschrijven, 
en wij rekenen op u

eindelijk eens dat verhaal van u op papier zet en aan de redactie stuurt. 
Juist de vakantiemaanden lenen zich voor i— 
Prettige vakantie, veel leesplezier toegewenst 
voor de volgende Klepel begin oktober!!!!

VAN HET BESTUUR
Het gaat goed met de vereniging. Met ongeveer 250 leden horen we 
bij de grootste verenigingen van Prinsenbeek. En dat is natuurlijk niet 
voor niets, want iedere Prinsenbekenaar die zijn/haar dorp een warm 
hart toedraagt en er belang aan hecht dat de historie van ons dorp 
bewaard blijft behoort eigenlijk lid te zijn. Het bestuur doet er dan ook 
alles aan om de vaart er in te houden.
Zo kunnen we binnenkort beschikken over een definitieve 
opslagruimte voor onze documentatie en verzameling in de 
Basisschool De Horizon in de Kapelstraat. Met de aanpassing is reeds 
een begin gemaakt en na de vakantie hopen we de ruimte in te richten. 
We zijn er natuurlijk erg blij mee en danken reeds bij voorbaat allen 
die daaraan hebben medegewerkt.
Onlangs hebben we heel gezellige, maar ook zeer interessante 
excursies gemaakt naar archeologische opgravingen in de Steenakker, 
het Bredaas Museum met de oude Prinsenbeekse communiebanken en 
naar het Land- en Tuinbouwmuseum in Etten-Leur.
Dit najaar wordt het trouwens helemaal druk, want dan gaan we 
starten met een cursus Genealogie (stamboomonderzoek), waarvoor 
veel belangstelling bestaat. Vanwege het succes van vorig jaar is er in 
samenwerking met het seniorenkoor “Viva La Musica” weer een 
ouderwetse bonte avond onder het motto “Biks Bont”. En met veel 
belangstelling kijken we uit naar de presentatie van het op stapel 
staande boek over “Onze Jongens in Nederlands Oost Indië” van Hans 
Luiken. De voorbereiding voor activiteiten rondom deze herdenking 
is reeds in volle gang. Ook werken we aan een Bikse specialiteit, maar 
dat houden we nog even geheim. Wij houden u op de hoogte en 
rekenen op uw steun.

AANWINSTEN VERZAMELING.
Erg blij waren we, toen we hoorden dat de KBO hun waardevolle 
vaandel aan onze kring wilde overdragen. Over het hoe en wat van dit 
vaandel komen we in het een volgende Klepel terug.
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De schenkers zijn:
Jo van Aert (Standdaarbuiten)

Jan van Zundert
Bestuur HK Prinsenbeek

Janus Wildhagen 
Mieke Mol

Ko van Steen 
Albert Meeuwissen 
Kees Leijten (Ulvenhout) 
Jan van Zundert 
Marco van Beurden 
Bak-secretaris 
KBO-Prinsenbeek 
Kees Mathijssen

Veel Prinsenbekenaren denken dus gelukkig aan ons als het gaat om 
foto’s, krantenknipsels, voorwerpen enz. over Prinsenbeek en vroeger. 
Zodoende groeit onze verzameling en daarmee zijn we heel blij, want 
vroeg of Iaat komen ze van pas bij historisch onderzoek e.d.. Het zou 
bovendien zonde zijn dat deze spullen verloren gaan. Als bewakers 
van het Prinsenbeeks erfgoed is het bovendien bij ons in goede 
handen. Wij houden ons dus aanbevolen. Als u denkt iets te hebben 
wat de moeite waard is voor de heemkundekring, laat het ons dan 
even weten. De adressen en telefoonnummers van de bestuursleden 
staan achterin dit blad.

ALLE GEVERS VAN HARTE BEDANKT !!!!!!!

foto’s kapelaan Thomas en jubilaris
sen H. Familie;
foto gouden bruiloft grootouders;
kopie van de Korenmolen “de Hoop” 
in Princenhage
kopie foto Boschwoning Liesbos;
foto bakkerij aan de Markt;
allerlei krantenknipsels;
krantenknipsel de Binnenweg;
krantenknipsel carnavalswagens;
diverse krantenknipsels met foto’s; 
maandblad KAJ 1947;
videoband
aanvulling archief BAK;
vaandel;
kuiperswerktuigen, tegelsnijmachine, 
ploegmateriaal enz.

Verder van (onbekende) gevers: div. foto’s o.a. 40 jaar Scouting 
Prinsenbeek; AmorMusae (75 jaar),

Aangezien er regelmatig nieuwe aanwinsten komen en de lijst tot een 
bepaalde datum opgemaakt is, is het mogelijk dat sommige 
aanwinsten nog niet vermeld zijn.



EEN GEVONDEN VERSJE.

Door: Piet de Nijs.

DIALECTWOORDEN.

Door: Piet de Nijs.

4

hield de jood hem dadelijk staan 
en zei, och beste goeie man 
koop ook een pond daarvan 
“één pond?” zei jaap 
ik kan die hele wagen aan 
top zei de jood, als je dat kan 
verwed ik er de hele wagen aan 
maar als je het niet kan halen 
moetje mij het dubbele geld 
betalen.

Jaap slok op van oldenbas 
die wonderwel van eten was 
kwam eens door den haag 
gegaan
en zag er een jood met kersen 
staan
die riep vijf centen maar een 
pond
en toen jaap hem wou passeren 
gaan

In de vorige Klepel is helaas een klein foutje geslopen in de rubriek 
dialectwoorden. Er staan namelijk woorden vermeld die al een keer 
zijn genoemd. Til er maar niet te zwaar aan want het is allemaal goed 
bedoeld.
Van de heer van Alphen uit Moergestel ontving ik een aantal 
dialectwoorden zoals hij ze vroeger kende. Alleen de woorden die ook 
bij ons werden gebruikt zal ik vermelden. Daarom niet minder dank 
voor de door hem genomen moeite om ze door te geven.
Na de roepnamen van vroeger nu weer wat woorden uit mijn jeugd.

GE ZÓZEGGE, WAOR KOMDE GIJ V AND AON ? =
Je zou zeggen waar kom jij vandaan?
Ge zözegge wordt dan gebruikt om niet ineens de vraag te stellen. Het 
werd door nieuwsgierige mensen gebruikt als aanzet om te weten te 
komen wat ze wilden weten.



GIENDERWEIT = Daar ginds.

Dus “KEKT” in de verte en “KIK” voor kort bij.

GENEUK HEBBE = zich meer voelen dan een ander.
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GEREEL = paardenhoofdstel.
Maar ook “IN ’T GEREEL LOPEN” = goed oppassen, leven volgens 
de gebruikelijke regels, op het rechte pad blijven, gehoorzaam volgen. 
D’n dieje is nie in ’t gereel te houwe = die leeft zoals hij het zelf wil, 
hij luistert naar niemand, hij doet wat hij wil.

KEKT DAOR GIENDER IS = Kijk daarginds eens. 
Maar “KIK IS HIER” = Kijk eens hier.

GENEUK = Dunk van zichzelf hebben, zich groter voordoen dan men 
is. Uitspreken met een lange “EU”, die klinkt als in het Duitse woord 
“die Börse”.

Woorden die afgeleid waren van “GENEUK” maar vroeger 
dagelijkse taal waren zijn:

HOUDOE GENEUK EN PEST DA JONG NIE ZO = houd op en pest 
dat kind niet zo.

HOUDOE GENEUK = Houd er mee op !, Schei er mee uit. Het werd 
gebruikt als iemand vervelend was en men te kennen wilde geven dat 
men op moest houden.

BENDE BENUKT = ben je gek.
BENDE BENUKT, MOKT OEW EIGE NIE ZO DRUK = Ben je gek; 
maak jezelf niet zo druk.
BENDE BENUKT = alles komt goed = maak je niet zo druk, alles 
komt goed.
D’R TUSSENUIT NEUKE = weglopen.
Toen ’t moeilijk wier “NUKTE-NIE ER TUSSENUIT’ = Toen het 
moeilijk werd ging hij er vandoor.



GEBETERE = er niets aan kunnen doen.
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GOTSSTJEEN = Aanrechtbak, was van ijzer of van steen met 
daarboven de koperen pomp en daar weer naast een houten 
aanrechtblad.

DOE MIT D’N DIEJE GIN ZAOKE WANT HU VERNUKT OEW = 
Doe met hem geen zaken, want hij bedondert je.

VERNEUKE = Bedonderen.

DA’S VERNEUKERU = Daar wordt je mee bedonderd, dat is geen 
zuivere koek.

GATSAMME = een woord dat nu nog wel wordt gebruikt om een 
teleurstelling uit te drukken. Het heeft dezelfde betekenis als 
“POTVERDORIE”.
GELIENT = Een houten schutting.
GALLEGE = bretels.
WAOR ZEN M’N GALLEGE = waar zijn mijn bretels.
DIE LIGGE OP DE MÓÓS IN DE ZURGSTOEL = Die liggen in de 
keuken in de zorgstoel (rieten stoel met hoge leuning). Op de möös 
betekende jn de keuken.

’N GEROKTIJ - Een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). 
HEDDUTNUWS AL GEWORT, HIJ ÉÉ-D’N GEROKTIJ GA’D = 
heb je het nieuws al gehoord, hij heeft een beroerte gehad.

GÈGET ZELF GEZEET = je hebt het zelf gezegd.
GEOORD EN GESTÈRT = hinderlijk onregelmatig.
GEOORD EN GESTÈRT BINNEKOMEN = hinderlijk onregelmatig 
binnenkomen.

weggooien en gooien.



IK KAN ’T OK NIET GEBETERE = ik kan er ook niets aan doen.

Alles nog even op een rijtje voor het overzicht:

GE ZÓ ZEGGE

een paardenhoofdstelGEREEL

goed gehoorzamen, goed oppassenIN ‘T GEREEL LWOOPE =

daargindsGIENDEWEIT

weglopenD’R TUSSENUIT NEUKE =

bedonderenVERNEUKEN
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GÈÈF = nogal redelijk, het kan beter.
HOE GAOGUT? NOU GÈÈF = hoe gaat het? Nou het kan er mee 
door. Het heeft dus de betekenis van niet slecht, maar ook niet heel 
goed; het zit er tussenin.

DA ZIET ‘R NOG GÈÈF GOED UIT = dat ziet er nog redelijk goed 
uit.

GENEUK
GENEUK HEBBE

HOUDOE GENEUK
BENDE BENUKT

dunk
zich wat voelen

ophouden 
ben je gek

GE MOT UM NIE SCHUPPE, HU KAN ’T NIE GEBETERE = je 
moet hem niet schoppen, hij kan er niets aan doen.

een aanloop om een gesprek te 
beginnen.

’N GERU = een rijtuig op twee wielen, want op vier wielen noemden 
wij een “KOETS”. De boeren gingen vroeger met het “GERU” naar 
de kerk. Maar daar vertel ik een andere keer nog over.



teleurstellingGATSAMME

houten schuttingGELIENT

bretelsGALLEGE

aanrechtbakGOTSTJEEN

beroerteGEROKTTJ

GEOORD EN GESTÈRT = onregelmatig

er niets aan kunnen doenGEBETERE

redelijk, het kan beterGÈÈF

rijtuig op twee wielen.GERIJ

DE POSTfKOETS) OP EN OVER DE BEEK

Door: Herman Dirven

Inleiding.

'1

Postkoets of postwagen.
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Zeker al vanaf de zestiende eeuw werd er bijna dagelijks, maar 
minstens enkele malen per week een min of meer geregelde postdienst

Postiljon van de brievenposterij 
met postzak aan het zadel.
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onderhouden tussen Antwerpen en Dordrecht en zo verder Holland in. 
Men moet daarbij onderscheid maken tussen briefpost en het vervoer 
van reizigers. Om enkel brieven zo snel mogelijk te vervoeren werd 
veelal gebruik gemaakt van paarden, waarbij de ruiter in een grote 
brieventas achter het zadel zijn lading vervoerde. Deze postiljons reden 
zo snel ze konden en namen vanzelfsprekend de kortste verbindingen. 
Op bepaalde plaatsen onderweg wisselden ze van paard en zo konden ze 
in korte tijd grote afstanden overbruggen.
De postkoetsen, waarin zowel reizigers als post als grotere pakketten 
werden vervoerd, volgden wel bepaalde routes, die nu nog als 
"postkoetsroutes" in het landschap geheel of gedeeltelijk zijn terug te 
vinden.
De oudst bekende noord-zuid verbinding lag tussen Antwerpen en 
Oudenbosch. Dat kwam omdat in de XV-XVIe eeuw vanuit de haven 
van Oudenbosch een regelmatige veerdienst werd onderhouden op 
Dordrecht. Het plaatsje was daardoor toen een pleisterplaats en 
verkeersknooppunt, vanwaar zandwegen voerden naar Breda, Bergen op 
Zoom en Antwerpen.

De Postkoetsroute Oudenbosch-Antwerpen.
(dikgedrukt: huidige namen die herinneren aan deze route)
Vanuit Oudenbosch volgde men de Bosschedijk tot halverwege Hoeven 
het gehucht de Kruisstraat. Daar stond een groot en mooi Posthuis, waar 
steeds paarden ter beschikking stonden. Jammer genoeg is enkele jaren 
geleden dit monument afgebroken in verband met de verbreding van het 
kruispunt.
Naar het zuiden loopt de Antwerpse Postbaan. Nu loopt deze oude weg 
dood op het vliegveld Seppe. Ten zuiden van de A58 volgde de 
postkoets even de huidige Rucphenseweg, tot de Gastelsebaan. De 
tweede weg links naar het Zuiden heet daar weer De Postbaan. 
Halverwege deze Postbaan ligt de Posthoorn, ook weer een pleister- en 
wisselplaats voor de paarden.
De Postbaan sluit weer aan op de Antwerpse Baan, die doorloopt tot 
over de Belgische grens en uiteindelijk in het gehucht Horendonk 
uitkomt. Daar stond bij de brug over de Roosendaalse Turfvaart de grote 
herberg D'n Uil, waar ook gestopt werd. Even zoeken en U vindt ten 
zuiden van het dorpje de Postbaan naar Achterbroek, waar ook weer 
een halte- en wisselplaats was gevestigd in de "Amsterdamme" en later
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Hendrik Jacob van der Heyden, postmeester te Zevenbergen.
Precies 350 jaar geleden, in 1649, nam de Zevenbergse schepen en 
postmeester Hendrik Jacob van der Heyden het initiatief tot het 
oprichten van een postdienst Antwerpen-Zevenbergen.
Zijn onderneming "Het Gemeene Postpeerd van Suyd-Hollant" verkreeg 
in 1650 octrooi en van begin af aan verliep de nieuwe dienst 
voorspoedig. Van der Heyden bouwde zijn postnet uit tot Amsterdam en 
Hamburg. Zelfs Engelse havens als Harwich, Dover en de Oostzeehaven 
Danzig werden in zijn organisatie opgenomen en volgens rooster 
regelmatig aangedaan.

in de abdijhoeve "Het Zilveren Hoecksken". Van hieruit ging de 
postkoets over Brasschaat of Ekeren naar Antwerpen.

Postkoets Antwerpen-Dordrecht steeds verder Oostwaarts.
Op het einde van de zestiende eeuw kwam de haven van Oudenbosch 
steeds verder in de verdrukking door het verzanden van de haven en de 
inpolderingen ten noorden van de Mark.
Samengevat kan worden gezegd dat het veer van Oudenbosch naar 
Dordrecht bestaan heeft van ongeveer 1430 tot 1635. De grote bloeitijd 
lag tussen 1470 en 1570.
De opvolger van dit veer werd Moerdijk-Dordrecht, later Moerdijk- 
Willemsdorp, aan de overzijde van het Hollands Diep. Wie kent niet de 
geschiedenis van de ongelukkige jonge prins Johan Willem Friso die in 
1711 in het Hollands Diep verdronk, toen de pont bij het oversteken in 
een hevig stormweer omsloeg.
Pas in 1872 kwam er een echte verbetering in deze situatie, toen de 
Moerdijkse spoorbrug gereed kwam en de rails tot de stad Dordrecht en 
enkele jaren later tot Rotterdam werden doorgetrokken.
Ongeveer een halve eeuw bleef het spoor de absolute topper in het 
verkeer, totdat de auto kwam opzetten. In 1909 werd vanuit Moerdijk 
een autoveerdienst opgezet. Het was de "Schollevaer" die vanaf de 
eerste dag van zijn bestaan auto's overzette. De groei zat erin, want kort 
voor de opening van de eerste autoverkeersbrug bij de Moerdijk in 
december 1936 werden er nog een kleine duizend auto's per dag 
overgezet.
Maar terug naar de postkoets.
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Vanuit deze kleine stad had hij een speciaal ruiterpad laten aanleggen 
naar Moerdijk en daar aan de haven een groot en gerieflijk veerhuis 
laten bouwen.
Nu ligt ter plaatse van het vroegere Lamgatseveer een mooie fiets- en 
voetgangersbrug.
De postdienst van Van der Heyden was ook een financieel succes en 
werd in 1663 door Jacob Quack, oud-burgemeester van Rotterdam 
overgenomen. En in de anderhalve eeuw daaropvolgend heeft hij min of 
meer in deze zin gefunctioneerd, met af en toe wat grotere of kleinere 
wegafsnijdingen in oostelijke richting.

Aan de noordzijde van de Mark, ongeveer tegenover het 
Lamgatse Veer kon men via Nollekesas in de Roode Vaart 
naar Zevenbergen varen. Daarlangs liep de postkoetsroute 
naar Zevenbergen.

Zijn postdienst op Antwerpen was en bleef echter de belangrijkste. In de 
grote Scheldestad werkte hij samen met het zeer bekende kantoor van 
Thum & Taxis. In de zomer garandeerde hij een postrit van 10 uur, in de 
winter duurde het een tot twee uur langer.
Zijn route ging over Brasschaat naar Achterbroek, vandaar naar de 
Posthoorn en via de Kruisstraat dwars door de Sint Maartenspolder en 
de Hoevense Beemden naar het Lamgatseveer en zo naar Zevenbergen.
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In 1806 aanleg van een nieuwe Moerdijkse Postbaan.
Na de verovering van ons land door de Franse troepen en alle 
veranderingen die dat met zich mede bracht, zoals het einde van de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, de oprichting van de 
Bataafse Republiek en in 1806 het Koninkrijk Holland, met als eerste en 
enige koning Lodewijk Napoleon, een broer van de Franse keizer, werd 
ook de gehele postdienst zwaar onder de loep genomen.
Daarbij werd ook de route Amsterdam-Moerdijk opnieuw bekeken en 
werd vanaf Achterbroek een totaal nieuwe route aangelegd.
Helemaal duidelijk is het eerste deel niet, maar waarschijnlijk ging de 
route vanaf Achterbroek naar Horzeldonk en verder naar Rucphen tot de 
Posthoorn. Vandaar volgde men de eeuwenoude weg van Bergen op 
Zoom naar Breda. Nu heet dat van West naar Oost: Posthoorn, Postbaan, 
Kade, Raadhuisstraat, Sprundelseweg, Rucphensebaan, St. Jansstraat en 
Bredasebaan. Tot zover alles binnen de gemeente Rucphen.
Onder Etten was dat de Sprundelsebaan en de Hilsebaan, nu door de 
nieuwe zuidelijke rondweg hier en daar enigszins verlegd.
Vanaf het kruispunt Hilsebaan-Moerdijkse Postbaan werd toen een 
nieuwe weg aangelegd naar het noorden. Enkele jaren later is deze 
Moerdijkse Postbaan ook in zuidelijke richting doorgetrokken om via 
het Hellegat aan te sluiten op de nieuwe weg vanuit Antwerpen via 
Wuustwezel over Zundert en Rijsbergen.
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De Hollandse Post
Al met al heeft deze verandering van de postkoetsroute niet zo lang 
bestaan, want ze is waarschijnlijk pas in 1808 of 1809 in gebruik 
genomen. Net in datzelfde jaar kwamen de eerste plannen op tafel om 
een nieuwe "verharde" weg van Antwerpen naar Breda aan te leggen. 
Onder keizer Napoleon (van 1810 tot 1814 behoorden we tot het 
Keizerrijk Frankrijk) werd deze weg ook aangelegd. Het spreekt haast 
vanzelf, dat vanaf het moment dat die gereed was (1812) ook de 
postkoets daarover ging rijden. De route Moerdijkse Postbaan- 
Zanddreef-Postbaan-Grintweg-Nieuwveer heeft dan ook maar hooguit 
vier jaar dienst gedaan. Van 1809 tot en met 1812. Maar de namen zijn 
terecht, want hoewel kort: er hebben toen dagelijks postkoetsen over 
gereden.

Harry Wildhagen vertelt hieronder zijn eigen verhaal over deze 
Zanddreef, toen deze nog wel een zandweg was, maar niet meer in 
gebruik als postkoetsweg.

De nieuwe aansluiting in de postroute Antwerpen-Moerdijk liep niet 
meer via het Lamgatse Veer, maar maakte gebruik van het al 
eeuwenlang bestaande Nieuwveer ten noorden van Beek.
De route was: de nieuwe Moerdijkse Postbaan, langs de westkant van 
het Liesbos, daarna maakte men gebruik van een klein deel van de 
Leurse Baan en recht tegenover het Jachthuis kwam een totaal nieuwe 
baan dwars door de toen nog bestaande heide.
Deze weg heet nu nog de Zanddreef en is nog duidelijk te herkennen als 
een brede kaarsrechte dreef. Van de huidige Strijpenseweg werd een 
klein deel gebruikt en werd een bestaande landweg aangekocht en 
aanmerkelijk verbreed. Dit was de nu nog zo geheten Postbaan.
De Postbaan kwam uit op de Beeksestraat en vandaar ging het verder via 
de Grintweg en de Nieuwveerweg naar de pont over de rivier de Mark 
(zie Klepel le jrg. nr. 2 pag. 11-21). Vandaar ging het verder via de Tol, 
Drie Hoefijzers naar Moerdijk.
In de boerderij op de hoek van de Grintweg en de Kluisstraat was het 
mogelijk om van paarden te wisselen. Daarom heette de boerderij ook



Door: Harry Wildhagen.
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de ZANDDREEF - TOEN EN NU.

De Zanddreef lijkt heden ten dage wel een race-baan. Dat was heel 
anders in mijn jeugd. Daar waren toen diepe karsporen in het losse 
zand Volgens een kaarttekening in het Bredaas museum was dit in 
1750 een heidegebied. Vooral aan de westkant tot aan de Stouwdreef 
en ook de Hooiberg. Er stonden ook brem en dennenboompjes. De 
Fransen vonden het begin vorige eeuw belangrijk om goede ruime 
noord-zuid verbindingen aan te leggen voor de post en passagiers. De 
militairen en de nabije boeren hielpen elkaar. Dat was een plicht. De 
Zanddreef is net 2 km lang en het wegdek is 18 m breed. Kaarsrecht 
en erg breed voor die tijd. In die tijd kwamen ook de Moerdijkse 
Postbaan, de Beekse Postbaan en Rijsbergse-Zundertse weg tot stand, 
zodat men rechtstreeks naar Antwerpen kon. Volgens oud- 
hoofdonderwijzer Jos. Titulaer heeft er nooit een postkoets over de 
postbaan gereden. Maar in het vorige artikel beweert Herman Dirven 
dat dit wel het geval is geweest.
De Zanddreef was goed voor 5 karrensporen en 4 rijen grote bomen. 
Aan de zuidkant bij Kees van Bavel is het model nog duidelijk te zien. 
Tegenover op de hoek zijn - naar men zegt - paardenbotten gevonden, 
hoewel niet bekend is dat er ter plaatse ooit strijd geleverd is. 
Waarschijnlijk is de oorzaak dat vroeger de kadavers van zieke koeien 
en paarden, om ziekten te voorkomen, buiten het dorp werden 
begraven.
In 1855 werd de Zanddreef aan de zuidkant doorkruist door een enkel 
spoorlijntje en ongeveer dertig jaar later een tweede lijntje. Rond 1870 
liet mijn opa Toon Wildhagen een klein huis bouwen voor f. 300,--. 
Hij was een klein keuterboertje en hield er een winkeltje op na. Met de 
hondenkar ging hij de boer op om levensmiddelen en bron-olie 
(petroleum) te verkopen. Alles in losse vorm, dus niks verpakt. Alles 
werd te voet afgelegd. Vanaf de invoering van de leerplichtwet in 
1901 moesten de leerplichtige kinderen van de Zanddreef naar de 
Beekse lagere school lopen. Wat later werd aan de westkant van de 
straat het fietspad aangelegd en met paaltjes gemarkeerd. Begin deze 
eeuw waren paarden, karren en rijtuigen nog vrijwel het enige 
vervoermi . Plaatselijk reden dus de beter gesitueerden op zondag
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met hun vrouw in hun gerij (rijtuig) naar de Beekse kerk. Geparkeerd 
werd bij Jan Nuijten tegenover de kerk. Fietsen waren er nog 
nauwelijks.
Mijn vader vertelde mij dat er op zondagavond 27 juni 1909 tegen 8 
uur tussen Rijsbergen en Etten een vliegmachine “opgelaten” was. De 
piloot was de Fransman “De Lambert”. Omdat volgens hem niemand 
geloofde dat dit zou lukken zag het zwart van het volk en had hij er 
vreemde talen gehoord.
Van de eerste wereldoorlog had de Zanddreef geen weet, omdat men 
geen radio had en meestal ook geen krant. Van politiek wist men ook 
niet veel, maar wel dat ze op de Katholieke partij moesten stemmen. 
Dus dat deed men dan ook, want dan was het goed vond men.
Op 28 maart 1926 werd ik op de Zanddreef nr. 23 in de bedstee 
geboren. Toen ik 6 was kreeg ik een erge longontsteking. Zonder 
penniciline maar mede dankzij mijn moeder die veel bad voor 
beterschap, heb ik het echter overleefd. In 1934 zag ik de eerste auto 
(een T-fordje) in de Zanddreef. Die was van Toon Taks, een 
textielhandelaar. In die jaren waren er nogal wat arbeiders die 
“geitenboertjes” werden genoemd, die amper f. 10,— per week 
verdienden en een groot gezin hadden. In mei 1936 zag ik op een 
zondgmorgen een prachtige Zeppelin. Hij kwam heel laag uit het 
oosten precies over ons huis vliegen. We waren allemaal erg onder de 
indruk. Alleen de hakenkruizen op de staartvinnen bevielen mijn 
vader niet, maar dat begreep ik niet.
Op 27 november 1937 overleed ons moeder op 42-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis. Vader en wij ervoeren dat als een ramp. Het 13e kind werd 
haar fataal. Helaas was er toen nog geen geboortebeperking.
Toen er in 1939 oorlog dreigde, zei op school meester Titulaer dat de 
Duitsers het Duitse Germaanse Rijk wilden vergroten. Hij vond hen 
wel zeer actief en overheersend maar ook dat ze een grote mond 
hadden.
Op 6 mei 1940 hertrouwde mijn vader en op 10 mei viel het Duitse 
leger ons land binnen. Ondanks dat het voedsel landelijk steeds 
schaarser werd, hebben wij nooit honger geleden.
Aan de andere kant van de spoorlijn woonde Jan Strube (de bekende 
schilder). Die kwam soms bij ons om op te bellen omdat wij als enige 
telefoon hadden. Mijn vader Janus Wildhagen had die gekregen 
vanwege zijn Rijkscontroletaak. Een keer kwam Jan zelfs op de ski’s
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Wil ik ver stropen schrijven dan zal voor mij ook het jagen en vissen 
UJ e moe^en Z1jn’ Stropen zou dan het onrechtmatig vangen van 

wild of vis zijn, jagen en jacht kan te maken hebben met jachtrecht, de

over het fietspad naar ons toe toen het sneeuwde. Zijn etsen kostten 
toen f. O 50 Nu zijn ze meer dan f. 1000,- waard. Bij Koos-oom 
dorsten ze nog met een houten dorsvlegel. Hij was een ijverig 
mannetje, zat in het bestuur van de geitenfokveremging, had een 
buurtwinkel en ging met winkelwaar wekelijks de boer op met paard 
en huifkar. In die tijd hadden de meeste boeren net als wij een Duitse 
dors/hekelmachine. Die werd buiten door een paard via een raderwerk 
binnen in beweging gebracht. Ik heb buiten vaak het paard op moeten 
jutten om harder te lopen. Binnen stond ook de kafmolen (werktuig 
om het kaf van het koren te scheiden).
De na de oorlog geregelde komst van de melkboer en de bakkerij 
betekende het einde van geiten en bakhuizen met ovens-tijdperk. 
Gedorst werd voortaan met grote dorskassen met trekker en poelie.
Gedurende de politionele acties in Nederlands Oost-Indië verbleef ik 
daar met 6 andere Zanddreefse jongemannen. Toen wij opkwamen in 
Oirschot werd ons verteld dat Nederland een federatie met Indië wilde 
vormen. Nooit zal ik die tijd vergeten met rimboe, krokodillen, 
slangen, tijgers, enz.. Toen ik op 22 maart 1950 weer thuis kwam had 
de buurt een ereboog gemaakt. Er was ondertussen veel verbeterd in 
de Zanddreef. Zo was er waterleiding, electriciteit en men had 
butagasflessen. De accu’s en drinkwaterputten waren verleden tijd. 
Volgens mijn oudste broer Toon (“dun Bieënboer” zeggen ze op de 
Beek), is de Zanddreef in 1954 verhard met klinkers. De 
ruilverkaveling kwam op gang, heggen werden gekapt en sloten 
verbreed. De natuur kreeg een opdonder door het spuiten tegen 
ongedierte en onkruid. De televisie deed zijn intrede en de mensen 
veranderden. Van de oude bewoners van de Zanddreef zijn er niet veel 
meer. De ontwikkelingen in de moderne tijd gaan ook de Zanddreef 
niet meer voorbij. De echte Zanddreef van vroeger bestaat eigenlijk 
niet meer. De tijd eist zijn tol.
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jachtwet, jachttijd en de jachtakte zoals bij vissen de visakte en 
visvergunning en het visseizoen. In dit verhaal zal ik tussendoor wat 
uitleg en verklaring van woorden en begrippen geven.
Voor mij en mijn neefs maakte het in onze kinderjaren niet veel uit 
wat nou wel of geen stropen was. We denken dan aan de oorlogsjaren 
en daarna. Wij waren veel in de natuur, op de Hooiberg, in het bos, in 
Strijpen, in de polder. Als schoolgaande kinderen gingen we vaak naar 
de Hooiberg, waar een zandafgraving was, heide, sloten, wegen, 
paden en bospercelen met laag struikgewas en bomen. Vooral op 
zondag was er tijd om er naar toe te gaan. In de week moesten we 
thuis helpen op het kleine bedrijf.
Naast het lopen, slenteren door de verschillende soorten begroeiing en 
dwars door de perken zagen we zo de kleine dieren als hagedissen, 
stekelvarkens en eekhoorntjes. Het was wel eens de sport om een 
eekhoorntje uit de dunne boompjes te schudden. We moesten dan 
vlugger zijn dan het eekhoorntje dat van het ene boompje naar het 
andere sprong. Lukte het om een boompje weggezwiept te hebben 
voordat het eekhoorntje erin wou springen en zodoende op de grond 
terechtkwam dan was dat ons plezier. Het eekhoorntje liep weer vlug 
weg en klom in een andere boom.
In de maand mei leggen alle vogels een ei; luidt een gezegde. Voor 
ons was die tijd de periode om nesten te zoeken van de verschillende 
vogelsoorten in de bomen. De ekstemesten waren de bekendste. Ook 
was het de kunst om zonder hulpmiddelen in de bomen te klimmen, 
vooral in mastenboompjes met weinig of dunne takjes. Het uithalen 
van eieren van andere vogels was minimaal. Ook patrijs en 
fazanteieren en later hun jongen werden meestal met rust gelaten. Wel 
deden we in de polder “eenden uithalen” dat wil zeggen de 
eendennesten opsporen en er de eieren uithalen om te koken en op te 
eten. Dit moest vroeg in het seizoen gebeuren omdat later de 
eendeneieren “vuil” werden. De eenden hadden dan al te lang op de 
eieren gebroed.
Gevogelte waar het stropen wat dichter bij komt waren de patrijzen, 
de fazanthanen en fazanthennen. Los ervan dat het een kunst was om 
dicht bij de dieren te komen en ze goed te bekijken was het een kunst 
om hen te vangen. Rond het erf werd dit nog wel geprobeerd met de 
patrijzen die er zoveel waren en ook op het erf of in de tuin kwamen.
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We nrobeerden die te vangen met een grote kafzeef welke we schuin 
neerzeti» een stokje eronder met een touwtje eraan, wat graan eronder 
en dan maar wachten. We vingen eerder mussen en spreeuwen en af 
en toe een patrijs. Het was een spel en een sport. Met een sleepnet 
werden ook patrijzen gevangen. Patrijzen die als “groep” in b.v. een 
bietenveld neerstreken en daar overnachtten werden gevangen door er 
’s avonds een groot sleepnet overheen te trekken. Als de patrijzen dan 
op- of omhoog vlogen kwamen ze met de vleugels in het net “in de 
war” te zitten. Fazanten probeerde men zo ook wel eens te vangen. 
Meer stropen was het strikken van fazanten en ook hazen en konijnen. 
Dit was echter een grote kunst. Kennissen uit de buurt en soms van 
wat verder waren daar meesters in. Het was net zoveel de sport van 
het vangen, ais het hebben en opeten van het wild. Men moest de weg 
bestudeerd hebben en hoe de dieren die weg volgden. De strop werd 
meestal gemaakt van dun koperdraad die bij de smid te koop was. In 
de oorlog, toen er geen goede draad te koop was, werd uitgerafelde 
kippengaasdraad als strikdraad gebruikt. Wij gebruikten meestal draad 
uit een oude fietsdynamo. De draad moest wel zo stevig zijn dat het 
oog op de juiste hoogte bleef hangen terwijl het uiteinde aan een tak 
of struik vastgebonden kon worden. De hoogte was per diersoort 
verschillend, afhankelijk van de manier waarop het dier over zijn vaak 
smalle weg liep. Voor het konijn ’n vuist hoog, voor de haas een vuist 
met opgestoken duim. Het dier moest namelijk met zijn snavel of neus 
precies in de strik komen en zich zo door zijn snelheid vastzetten. De 
strop bleef om de nek zitten tot de volgende dag, totdat de stroper hem 
eruit kwam halen. Er is een verhaal dat anderen (bekenden van de 
stroper) een briefje voor de stroper aan de strop hingen met een 
opschrift met zoiets als: “iets hoger anders komt de fazant er niet 
in . Ook hazen en konijnen werden zo gevangen. In de winter bij 
sneeuw was het looppad van het wild goed te zien en kon men op een 
geschikte plaats de strop zetten. Ook werden er klemmen gezet om 
wild te vangen. Ook stropen was natuurlijk het afschieten van wild na 
zonsondergang met gebruik van een “lichtbak” (carbid- of 
staaflantaarn, lamp op accu). In het bos werd dan vooral bestudeerd 
waar gevogelte “op stok ging” dus een vaste slaapplaats had. Als men 
ze plotseling in het licht zette, moest men ze ook meteen met het 
wegv legen afschieten. Vooral fazanten. Hazen en konijnen bleven “in 
het licht vaak staan en werden zo afgeschoten. Het jagen op wild
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door de jagers met jachtgeweer, honden en drijvers was wettelijk, met 
vergunning en jachtgebied met jachtrecht toegestaan. Het jachtrecht 
over een bepaald gebied kon worden verkregen, nadat eigenaren en 
pachters het recht op jacht schriftelijk toestonden. Grootgrondbezitters 
en “Heren” hadden vaak een groot jachtgebied van eigen grond en de 
rest werd bijgepacht. Zij stelden vaak een jachtopziener (of garde) aan 
die dan toezicht moest houden, vooral op de stropers. Ook groepjes 
jagers hadden zo een jachtgebied. Hierover volgt misschien eens een. 
apart verhaal.
Het stropen bij het vissen kent vele vormen. Voor ons was het geen 
stropen maar spelend in de polder zijn. Voor volwassenen was het wel 
stropen, met het doel vis te vangen om op te eten naast de sport van 
het niet gepakt worden door (de garde, bewaker) of jachtopziener. 
Vooral in en direct na de oorlog ging het om de vis vooral bij het 
vissen met de “waoi”, de fuiken en “wergaai” (wargaren) e.d. Vooral 
met de waoi is veel vis uit de polder verdwenen welke visstand later 
weer terug op peil kwam.

Voor ons als kinderen was het allemaal heel onschuldig. We leefden 
in en met de natuur in de polder. Het eerst hebben we leren dammen. 
Met een hooirijf, een klauwstok (is polsstok) en een zelfgemaakt 
schepnet gingen we de polder in op zoek naar een niet geschouwde
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slootvuil (planten) mee los trekken en er een langwerpig hoopje 
“dam” mee maken dwars over de sloot. Eenzelfde dam werd een 
meter of tien verderop ook gemaakt. De dammen werden van buiten 
naar binnen gemaakt zodat de vis ertussenin met kon ontsnappen. 
Tussen de twee dammen in werd het water door de moer van de 
bodem onklaar gemaakt. Dit deden wij met de polsstok. De polsstok is 
een lange stevige niet te zware stok met onderaan een rechthoekige 
blok. In de blok waren twee gaten geboord waarin een dunne fuikstok 
paste. Daarover later meer. De blok diende ervoor dat de polsstok bij 
het polsstokspringen over een sloot niet in de modder wegzakte of 
bleef steken. Door het onklaar maken was er voor de vis geen zuiver 
water meer en kwam die naar boven luchthappen. Als we dan zo’n vis 
zagen luchthappen konden we hem gemakkelijk scheppen. Ons 
schepnet was zelfgemaakt van een stok, een stuk gebogen ijzerdraad 
en een stuk oud net van bijvoorbeeld een fuik. Vooral de luie lekkere 
lauw (zeelt) was de eerste die gevangen werd. Soms gingen we met 
blote benen de sloot in en gooiden we de lauw met de hand op de kant. 
Snoeken strikken was een heel andere manier van stropen en werd ook 
ervaren als iets wat eigenlijk niet mocht. Hiervoor had je een stok en 
een strik van dunne koperdraad nodig en natuurlijk een schone sloot 
met snoek erin. De goed geschouwde water/poldersloten en de sloten 
aan de Strijpenseweg waren geschikt. Vooral de stukken met een 
zandige bodem. Dat waren de plaatsen waar de snoek “stond”, lekker 
in de zon. We moesten vooral zeer rustig lopen, stil zijn en zorgen dat 
de snoek ons en onze schaduw niet opmerkte. Zagen we een snoek 
staan vanaf de zon/zuidzijde, dan moest één van ons een heel stuk 
terug naar de andere zijde van de sloot. Dan moest hij voorzichtig op 
goede hoogte het oog van de strop over de snoek tot achter zijn 
kieuwen schuiven en dan ineens ophalen. Vele malen mislukte dit 
doordat we de snoek lieten “verschieten”, verschrikken en vluchten, 
maar soms lukte het.
Veel indruk heeft ook gemaakt het stropen met de waoi (waai, 
scherm). De waoi is een vistuig bestaande uit twee lange stokken 
welke onderaan door middel van twee stokken aan elkaar vastzaten 
met een hoogteverschil van ruim een meter. Dat rechthoekige vlak
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was afgewerkt met dunne kuikengaas of net. Middenonder de 
onderste dwarsstok was een touw bevestigd. Er waren drie 
volwassenen voor nodig om zo te gaan vissen en zo hele sloten van 
voorafaan te scheppen. Aan de ene kant van de sloot stonden twee 
man, ieder bij een lange stok. Zij zetten de waoi vertikaal naast de 
kant en de derde man met het touw aan de overkant trok de waoi over 
de bodem naar de overkant en omhoog. De in de waoi spartelende vis 
werd eraf gehaald en men ging ruim een meter verder weer opnieuw 
over de bodem en zo de gehele sloot lang. Ook een manier van stropen 
door volwassenen was het vissen met de “wergaai”. Dit deed men in 
de wat bredere sloten en kreken. De “kreek” in het Zwartenbergse 
gedeelte was zo’n brede kreek. Over de kreek spande men de 
“wergaai” vertikaal van de ene naar de andere kant. Maar die moest 
ook niet te gespannen staan. Dan zette men die met stokken in de kant 
vast. De “wergaai” bleef goed staan door de kurken boven en het lood 
onder aan het net. Het net had mazen van 3,5 cm groot, zodat een 
voorn onder de maat er doorheen kon zwemmen en een maatvoom er 
in bleef hangen met het net achter de kieuwen. Voor en achter het 
vangnet hing een net met grote mazen van 23 cm. De grote vissen 
zwemmen tussen de grote mazen aan de ene kant door tot tegen het 
kleine mazen net en drukken door tot tussen het grote mazennet aan de 
andere kant. Door het spartelen, draaien en terugwillen komt de vis 
met het fijnmazig net als een warrig geheel achter de grote maas- in 
een zak. Een flink stuk voor het net ging men dan de vis opjagen, 
richting net, met polsstok of door met z’n tweeën een touw met stenen 
eraan hangend heen en weer te trekken tot het net. Het net werd 
ingehaald, de vis uit de mazen “en zakken” gehaald. Dan werd het net 
een aantal meters verder weer opnieuw ingezet en een volgend deel 
werd weer afgestroopt. Met fuiken werd er zowel gestroopt (zonder
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1950: GOUDEN BRUILOFT OPA EN OMA BASTIAANSEN (WONENDE AAN 
DE KROMME ELLEBOOG NAAST HUIDIGE WONING FA. VERPAALEN)

EEN GOUDEN BRUILOFT OP DE BEEK 
Door: Janus Watzeels.

vergunning) als met vergunning gevist. We kennen daarbij de 
vleugelfuik (tweewieker) en de “bolfiiik” met hoepels van wilgen of 
bamboe. Hierbij werd de klauwstok (polsstok) gebruikt om de stokken 
vast in de bodem weg te zetten en het net van de fuik (en de vleugels) 
goed te spannen. Met de vleugels van de vleugelfuik werd bijna de 
gehele breedte van de sloot afgesloten, zodat de vis al zwemmend in 
het einde van de fuik belandde. De “bolfuik” werd in het schone 
midden van de sloot geplaatst en de vis kon er van twee kanten in 
zwemmen.
In het kort nog iets over het peuren, het stropen op paling. Dit is het 
vissen door middel van een wormentros, een kluwen pieren 
aaneengeregen en tot een bol gemaakt aan een draad aan de hengel. 
Vaak in de avond in het duister werd er dan gevist. Als men aan de 
hengel weerstand voelde, haalde men op en dan werd boven een 
omgekeerde open paraplu de paling eraf geschud. In de winter werd er 
paling gevangen door een wak in het ijs te maken. Daarin werd een 
bos stro gezet. Later werd die dan met de erin gekropen paling eruit 
gehaald.
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Het was beginjaren vijftig, dat ik op de lagere jongensschool zat (nu: 
Horizon). Als er toen een gouden bruiloft was op de Beek, kreeg ik 
’s morgens een uurtje vrij om met de harmonie het bruidspaar af te 
gaan halen. Dat gebeurde dan op de plaats waar de straatweg overging 
in een zandweg. Dat was in de Groenstraat ter hoogte van het 
kruispunt Groenstraat, Middenweg, Vianendreef, of in de Kapelstraat 
net voorbij de school waar nu het politiebureau is. Daar was het einde 
van de bebouwde kom. De harmonie stond daar te wachten op het 
bruidspaar. Dan werd het een hele optocht met platte boerenwagens 
waarop allerlei voorwerpen stonden of bepaalde dingen werden 
uitgebeeld betreffende het boerenbedrijf. Wij noemden dat de 
praalwagens. Als laatste kwam dan het bruidspaar, dat plaats genomen 
had in het mooiste gerij dat beschikbaar was. Zo ging de hele stoet 
met muziek voorop naar de kerk. Na de mis ging de hele optocht, 
weer met de harmonie voorop, weer terug naar de plaats waar het 
begonnen was.
’s Middags moest ik dan weer naar school, ’s Avonds rond zeven uur 
werd er door de harmonie nog een serenade gebracht. Of dat nu in 
Den Briel, Verlorenhoek, Steenakker of achter op Overveld was, 
maakte niet uit. Te voet gingen we daar naar toe met heel de Beek met 
de fiets aan de hand er achteraan.
Men ging niet alleen mee voor de muziek, maar ook voor de 
gezelligheid. Vooral de toespraak van toenmalig voorzitter Piet 
Dircken wilde men horen. Hij kon dat op een geweldig leuke, maar 
vooral komische manier vertellen en “de Beek” genoot daar 
ontzettend van. Na afloop van dit spektakel gingen de meesten op de 
fiets weer terug naar huis.
De harmonie speelde nog een paar marsen, nam nog een paar pilsjes 
of borreltjes (voor mij dus: ranja) in de speciaal voor het feest 
neergezette tent. Er waren toen nog geen mooie zalen zoals 
tegenwoordig. Daarna gingen we dan te voet weer terug naar de 
harmoniezaal in de Groenstraat (waar nu de winkel “juffertje in het 
groen” is gevestigd).
Om ook in het donker te kunnen spelen beschikte de harmonie over 3 
lantaarns (petroleumlampen). Het was wel iedere keer een probleem 
om ze goed te laten branden. Zodoende kwam het nogal eens voor dat 
het hele korps in het donker onverlicht over straat liep. Gelukkig was
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Door: Piet Hanegraaf.
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Wat is een gilde:
Een gilde is een broederschap (soort vereniging) van mensen die 
hetzelfde beroep uitoefenen.
Gilden voor de middeleeuwen.
De koopmansgilden zijn zo ongeveer de oudste gilden. Deze 
ontstonden al in de Germaanse tijd. Ze vormden gezamenlijke 
opslagplaatsen en winterkwartieren. In de buurt van Dorestad (nu 
Wijk bij Duurstede) zijn bij opgravingen resten van deze 
opslagplaatsen gevonden.
Later, in de tijd van de Romeinen, reisde men in karavanen van 
jaarmarkt naar jaarmarkt om zich zo beter te beschermen tegen 
overvallen. Ook krijgslieden (soldaten) hadden hun gilde, 
bijvoorbeeld de hand- en voetboogschuttersgilden. Deze gilden 
bestonden in de tijd dat de Franken (rond 400 n.c.) naar onze 
streken afzakten.
Gilden in de middeleeuwen.
In de middeleeuwen was het erg gevaarlijk en onveilig. Er vonden 
veel roofovervallen plaats op boerderijen en dorpjes. De tijd 
kenmerkt zich verder ook door de vele epidemieën en ziekten die een 
aanslag op de bevolking pleegden. Hierdoor gingen de mensen 
steeds meer steun bij elkaar zoeken, omdat je samen veel sterker 
staat dan alleen. De handwerklieden gingen meer samenwerken en 
vormden een gilde. De wevers vormden een weversgilde, de bakkers 
een bakkersgilde en ga zo maar door. De leden van een gilde hadden 
dus steeds hetzelfde beroep. Lid worden van een gilde was toen niet 
zo gemakkelijk. Als men tot een gilde wilde toetreden, moest men

er in die tijd weinig verkeer en liep het altijd goed af. Nu zou dat 
onverantwoord zijn , maar toen vond men dat heel gewoon.
Voor de muzikanten was zo’n dag lang maar wel gezellig. Bovendien 
leefde de hele Beek met het gebeuren mee.



I

DE SLUIS van HEY1ELAKEN.

Door: Heiman Dirven
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Goed een maand geleden werd ik benaderd door Kees Poppelaars van de 
Achter Emer 11 A, die me uitnodigde om eens een wandeling over de 
Markdijk mee te maken om naar een bijzonder mooi sluisje te komen 
kijken.
Dat doe je graag, want als er iemand is, die mij al meer dan veertig jaar 
verbaast, dan is het toch wel deze Kees Poppelaars. Zijn creativiteit en 
organisatietalent is groots. Ik ga daar niet verder op in, maar insiders 
begrijpen dat volkomen.

aan bepaalde eisen voldoen. In de loop der jaren werden deze eisen 
steeds nauwkeuriger omschreven. Voor toetreding moest je eerst een. 
werkstuk laten zien, dat door het gildebestuur goedgekeurd moest 
worden en dan werd je leerknaap. Bij goedkeuring van het volgende 
werkstuk kon je gezel worden. Later volgde dan een soort 
eindexamen en moest je een meesterwerk maken. Hierin zaten dan 
ook alle facetten van het vak. Als dat de goedkeuring van het 
bestuur kreeg kon je als meester toetreden. Het gildebestuur zorgde 
er wel voor dat er niet teveel meesters in dezelfde plaats kwamen, 
zodat er voor iedereen voldoende werk was. De leden hadden buiten 
het verbeteren van het vakmanschap ook andere idealen, zoals het 
beschermen van het dorp, samen kerkdiensten bijwonen en 
weduwen en wezen van overleden gildebroeders helpen.
Ieder gilde heeft als beschermer een patroon, bescherm- of 
schutsheilige. Daarom wordt eensper jaar de dag van de 
patroonheilige gevierd.
Zoals in de vorige Klepel is vermeld zijn we op zoek naar 
overblijfselen van het Prinsenhoekse gilde. Er zijn al enkele reacties 
binnengekomen zoals een kopie uit een boek van Jolles uit 1934 
over het Prinsenhoekse gilde. Verder een artikel “Prinsenbeek 
periode 15* tot 2(f eeuw”. Reacties zijn welkom bij de redactie, bij de 
schrijver van dit artikel, Brabantstraat 12 teL 541 53 59, Wout 
Timmers, Ad Mol of Kees Nagelkerke.
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Tekeningen sluis Hintelaken.
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en grondig worden opgeknapt. En

Maar goed, we wandelden zo over de Markdijk in de richting van het 
nieuwe Asterdbos. In de verte lag duidelijk de grote boog van de brug 
over het Markkanaal van de weg Breda-Terheijden.
Onderweg praatten we over de rivier de Mark, die juist in dit gebied 
vroeger in grote bochten door het landschap slingerde en door bijna 
voortdurende kanalisatie steeds rechter en saaier is geworden. Gelukkig 
heeft men ingezien dat ook niet alles aan industrie of woningbouw mag 
worden opgeofferd en daarom kan waarschijnlijk een bijna nog ongerept 
stukje natuur ten noorden van het Ijzeren Hek tot aan het Asterdbos 
langs de rivier de Mark worden behouden.
Kees kent dit gebied als zijn broekzak, want zijn vader was vroeger ook 
sluiswachter en de gehele beheersing van het waterpeil in dit gebied was 
vroeger en trouwens nu nog, een uiterst secuur werk.
Op het einde van het oude Kadijkje van de vroegere Polder van 
Hintelaken staat nu nog een prachtige sluis. Maten en bouw kunt U zelf 
aflezen van de tekening van Kees Poppelaars.
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Maar, en nu komt het, die moet snel 
daar gaat het nu om.
We zullen direct nader ingaan op het ontstaan en betekenis van 
dergehjke sluizen. Bij mijn weten is het de laatste over gebleven sluis,
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van de tien tot twaalf, die er vroeger in de gemeente Princenhage en 
daarna Prinsenbeek zijn geweest. Nu hebben de bewoners van de Achter 
Emer en Rietdijk, de koppen bij elkaar gestoken en willen ze in de 
komende jaren deze sluis eerst goed gaan schoonmaken en daarna 
helemaal opknappen.
Dat is een geweldig en ook goed uitvoerbaar plan. Financieel is de 
belangrijkste post het arbeidsloon, maar dat brengen ze zelf gratis in hun 
vrije tijd in. Met flink wat zaterdagen in de loop van dit en volgend jaar 
en de klus kan worden geklaard. Het enige wat echt geld kost zijn de 
materialen als stenen, hardsteen, houten balken en herstel van het 
hijsmechanisme.
Nou het moet al gek gaan, als daarvoor bij het Waterschap en de 
gemeente geen begrip en ondersteuning te vinden zou zijn.
We zullen U in de Klepel van de verdere ontwikkelingen graag op de 
hoogte houden. Het verdient onze extra belangstelling, want juist het 
werkgebied van onze Heemkundekring "OP DE BEEK" ligt voor de 
helft in het vroegere gebied van de Mark en de daarbij behorende 
polders en hun uit/inwateringssluizen.

De rivier de Mark en daarbij behorende polders.
De rivier de Mark was vroeger ook ten noorden van Breda een echte 
meander. In grote en brede bochten slingerde en kronkelde hij door het 
land en soms werd de bestaande rivierbedding verlaten en ontstond er 
voor een deel weer een nieuwe rivier.
Van de huidige rivier zijn maar kleine gedeelten de oude en 
oorspronkelijke loop. Om U op enkele verschillen te wijzen:
In het oosten, dus achter de Emer maakte hij een grote bocht naar rechts, 
ongeveer langs de huidige Prinsenhil. Er is daar nog een klein stukje van 
overgebleven, wat aansluiting geeft op het Galooysche Gat, dè 
ontwatering van de Lage Vucht.
Iets verderop, bij Terheijden, is ook nog zo'n bocht goed te herkennen. 
En wel doordat het fietspad ter plaatse de oude Kandij volgt. En dan 
vanzelfsprekend de haven van Bereiden, dat niets anders is dan een deel 
van de vroegere loop van de rivierbedding de Mark.
Ongeveer bij de Halse Sluis boog de rivier vroeger vrij scherp naar het 
zuiden en volgde globaal de Haagse Dijk. Nu ligt aan de Beekse kant de 
Halsche Vliet, maar vroeger werd Zwartenberg door de oude Mark, of 
de Zwartenbergsche Vliet bemalen.
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De Polders in de Haagse Beemden.
Je moet je eens voorstellen. Elke dag opnieuw twee keer hoog water en 
vanzelfsprekend ook twee keer laag water en dat met anderhalve meter 
verschil. Door het opstuwend water vanuit het zuiden kwam daarbij ook 
nog eens een geweldige wateroverlast, vooral bij langdurige regen. Bijna 
elke winter stond het hele poldergebied van Breda tot zover de Mark 
reikte onder water. Omdat Zwartenberg al in het begin van de zestiende 
eeuw was ingedijkt - de Mark had toen de huidige loop langs Hazeldonk 
al als vaste bedding - was daar min of meer een onderbreking, zodat we

De oude Mark draaide ongeveer bij de nog bestaande Zwartenbergse 
Molen weer naar het Noorden. Nu heet dat allemaal Leurse Haven, maar 
die kwam vroeger dus bij de plaats waar nu de Zwartenbergse Molen 
staat in de rivier de Mark.
Als U daar eens fietst, moet U eens op de straatnaam van de Dijk langs 
de Mark letten, dus tegenover Hazeldonk. Die heet Zeedijk. De polders 
tussen Zeedijk en de rivier worden de Buitenlanden genoemd, nu deels 
in gebruik als industrieterrein. De rivier de Mark mondde daar ergens 
ook al in zee(aimen) uit en zoals bekend, de stad Zevenbergen lag in de 
Middeleeuwen aan het open water. Zeker in de XVe eeuw was het een 
vrij diepe en open rivier, met een sterke eb- en vloedwerking tot ver in 
het binnenland. Het verschil bedroeg toen nog wel anderhalve meter en 
tot in de Tachtigjarige Oorlog was Hoogstraten bij hoog water per schip 
over de Mark te bereiken.
Na de steeds verdergaande inpolderingen van westelijk Noord-Brabant 
kwam de monding van de rivier steeds verder westelijk, zoals eerst tot 
Oudenbosch door de Wijtslach en daar voorbij de Barlaecke. Beide 
namen zijn nu bijna vergeten en de rivier heet daar ook gewoon de 
Mark. Wel is bewaard gebleven de naam "De Mooije Keene”, nu een 
lange smalle polder, maar vroeger een open water dat langs Klundert 
stroomde en daar voorbij tot aan de Botervliet (nu Hollands Diep) de 
Roovaart heette.
Op het einde van de Barlaecke en het begin van de Mooije Keene, 
ongeveer nu bij Stampersgat, begon de Dintel en die naam is wel 
gebleven. Daarom heten de sluizen in de monding van de rivier de Mark 
nu dan ook Dintelsas. Over die sluizen bij Dintelsas is in het verleden 
veel te doen geweest. Nu weten we nauwelijks meer waar ze liggen en 
waar ze voor dienen, maar dat was vroeger wel wat anders.
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ons verder tot de polders of beemden van 
heten dan ook de Haagse Beemden.
Doordat de monding van de Mark steeds verder naar het westen kwam 
te liggen, werd de invloed van eb en vloed ook steeds minder. Het 
verschil zakte naar een halve meter tussen hoog en laag water. En in 
plaats van de eeuwenlange veenvorming, toch alles bij elkaar wel zo'n 
drieduizend jaar, werd de polder nu bij jaarlijkse overstromingen telkens 
voorzien van een minuscuul dun laagje klei. Gedurende enkele eeuwen 
is dat hier en daar zelfs een behoorlijke laag geworden. In ieder geval 
zeer vruchtbare grond.
De boeren van die tijd hadden dat vanzelfsprekend ook snel door en 
legden langs de rivier de Mark lage dijkjes aan, zodat vooral in de zomer 
de polder vrij goed droog gehouden kon worden. Maar in de 
wintermaanden stond alles weer blank, maar dat kon de pret niet 
drukken, want ze wisten dat de jonge kleivorming dan haar gang kon 
gaan.
Die dijkjes moesten onderhouden worden en er werden op bepaalde 
plaatsen zelfs eenvoudige houten sluisdeurtjes gebouwd, om bij hoog 
water het instromend water tegen te houden. En om dat allemaal goed te 
regelen hadden onze voorouders ook, zoals nu nog, een (polderbestuur 
nodig. En juist die eeuwenoude lange reeks van polders of poldertjes 
tussen Zwartenberg en Breda geven goed aan, hoe dat in haar werk ging.
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Van west naar oost waren dat: Halle en Strijpen, 327 ha, Weimeren 255 
ha, Rooskensdonk, Hooyendonk, Werft en Kraayennest, 351 ha, Lange 
Bunders en Slangwijk 108 ha, Buitendijks Slangwijk 30 ha, Asterd 44 
ha, Hintelaken 113 ha en Abroek 92 ha.
In 1808 werd voor de eerste keer de sluis in Dintelsas opgeleverd, maar 
goed een jaar later werd hij door de storm en de daarbij ontstane 
stroming al vernield. Twintig jaar later, in 1827 begon men opnieuw aan 
de opbouw van een sluis en die is daarna niet meer in onbruik geraakt. 
Nu is met de definitieve afsluiting van de Zeeuwse zeegaten ook het 
Volkerak, waar de Mark-Dintel in uitstroomt, in feite de gehele 
waterbeheersing onder controle.
Al vanaf 1830 was door de aanleg van Dintelsas in feite een nauwere 
samenwerking tussen de vele poldertjes langs de Mark noodzakelijk. 
Maar men had er een halve eeuw voor nodig om met elkaar werkelijk te 
kunnen praten over een gemeenschappelijke aanpak en nog eens ruim 
een halve eeuw om tot een echte samenwerking te komen. Dat werd in 
1942 een feit. Op 1 juli van dat jaar werden de tien afzonderlijke polders 
of Waterschappen opgeheven en het waterschap "de Haagse Beemden" 
opgericht.

- -wWR



De kleine polder Hintelaken.
Zoals zijn negen broers, als de Zwartenbergse Polder wordt meegeteld, 
had de polder Hintelaken een eigen polderbestuur.
Het bestond uit twee "Gezworenen", die tevens het Penningmees
terschap waarnemen.
In 1843 had de polder een stenen sluis, wijd 1.30 m. en hoog 88 cm. Ze 
was voorzien van een drijfdeur en een sluis.
Ter vergelijking: de polder Asterd had toen nog een houten sluis, met 
een breedte of wijdte 1.14 m. en het meer zuidelijke Abroek had zowel 
een houten sluis (1.00 m. breed) als een klein stenen sluisje met een 
breedte van 80 cm.
Opmerking: een drijfdeur is een deur in een uitwateringssluis, die door 
het buitenwater (hier van de rivier de Mark), bij te hoge stand 
automatisch of als vanzelf wordt dichtgedrukt
De huidige sluis is een opvolger van de hierboven beschreven 
"vroegere" sluis en dateert waarschijnlijk uit de eerste decennia van deze 
(twintigste) eeuw. In een van de volgende Klepels zullen we zeer 
gedetailleerd op de huidige sluis, dus van omstreeks 1920, nader ingaan. 
Rest ons nog een kort inzicht op de betekenis voor de hedendaagse 
waterhuishouding in de Haagse Beemden. Het hele woongebied heeft 
een eigen waterhuishouding met een afzonderlijk gemaal. Het resterend 
agrarisch gebied van de polder Haagse Beemden is sinds de bouw van 
de twee grote sluizen uit de jaren zestig: Kraayennest en Halse Sluis 
volledig onder controle.
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ARCHEOLOGIE LANGS DE MARK, 
IN HAGE EN OP DE BEEK.

Opgravingen bij Burgst begin jaren 1970.
Archeologie: iets voor u ?

Zoals bekend zijn er slechts enkele kleinere boezemgebieden behouden 
voor onvoorzienbare omstandigheden. Maar toch heeft de Mark soms 
nog wel eens kuren, zoals ze zich dat op Boeimeer en verder ten zuiden 
van Breda allemaal uit het recente verleden kunnen herinneren.
Komen we daarom nog even terug op de huidige sluis van Hintelaken. 
Hoewel hij geen of weinig functie meer heeft, de laatste jaren sterk is 
verwaarloosd, door wildgroei van bomen op verkeerde plaatsen en 
ondeskundige behandeling en verzorging is hij nog prima op te knappen 
en zo mogelijk zelfs in zijn oorspronkelijke functie te herstellen.
Is er nog iets mooiers op Heemkundig gebied, dan zo met ons eigen 
verleden bezig te zijn.
In ieder geval, Achter Emer- en Rietdijkers alvast hartelijk proficiat met 
jullie idee en veel succes met de verdere voorbereiding en uitvoering.

Onder de vele leden van onze Heemkundekring "OP DE BEEK" zijn er 
ongetwijfeld velen, die zich wat meer actief in de mooie en rijke 
geschiedenis van onze eigen leefomgeving zouden willen inwerken en 
het ook meer zelf zouden willen "beleven".
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GLOBALE TIJDSINDELING VOOR "WEST BRABANT":
De tijd vóór het begin van onze jaartelling of anders gezegd de tijd voor 
de geboorte van Christus duiden we aan met
Het minteken telt dus terug, net andersom als de tijd na de geboorte van 
Christus, nu 2000 jaar geleden. De jaartallen geven het begin van de 
periode aan.

Dat kan, en nog wel door een van de grootste ongemakken, die het dorp 
Prinsenbeek en de Stadswijk Haagse Beemden binnenkort overkomt, 
namelijk de aanleg van de HSL en verbreding van de Rijksweg A16. 
Daarvoor wordt als het ware van Noord naar Zuid een dwarsdoorsnede 
van ons woongebied gemaakt en in alle eerlijkheid: we verwachten daar 
heel veel van.
Om dat te kunnen volgen, moeten we u noodgedwongen eerst wat 
vertellen over hetgeen we precies bedoelen met actief deelnemen aan 
onderzoek naar Uw eigen geschiedenis.
Zoals U begrijpt is het meest duidelijke en heldere inzicht over het 
verleden te verkrijgen uit de geschreven bronnen. Die zijn grotendeels 
eigentijds en naar waarheid en kennis van de tijd, waarin het plaatsvond, 
geschreven.
Zoals U weet, liggen al deze teksten e.d. op het Stadsarchief te Breda. 
Die zijn voor en door eenieder gratis te raadplegen. Er is maar één 
nadeel aan verbonden en dat is 't schrift. Als je namelijk teksten onder 
ogen krijgt, die ouder zijn dan 200 jaar, wordt het voor de hedendaagse 
mens soms moeilijk om nog te ontcijferen wat er staat. Maar als U een 
doorzetter bent, komt U ook dat euvel te boven. Elk jaar worden er op 
het Stadsarchief "Cursussen Paleografie oftewel Lezen Oud Schrift" 
gegeven en na een jaartje intensief studeren, hebt U al heel wat onder de 
knie.
Maar goed, met het geschreven archief kunnen we voor gedetailleerde 
informatie ongeveer zo'n 500 jaar terug in het verleden en steeds meer 
fragmentarischer of heel wat minder volledig nog eens zo'n 500 jaar. 
Alles bij elkaar zo'n kleine 1000 jaar op schrift, met dan wel de 
bemerking dat er vóór de vijftiende eeuw weinig is dat over onze 
omgeving op schrift staat.
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De middeleeuwen lopen door tot de XVe eeuw en in die eerste periode 
ontstaan de geschreven bronnen, al dan niet bewaard in onze heden
daagse archieven.
Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden, zoals het archief en die 
gaan veel verder. Met name kunnen genoemd worden: de Archeologie, 
de Volksverhalen en de Toponymie.
DE TOPONYMIE.
We beginnen met de toponymie. Dit woord komt uit het Grieks en 
"topo" betekent gewoon plaats, dus plaatsnaamkunde. Het gekke van 
onze moderne spelling is wel dat we een plaatsnaam als toponiem 
schrijven, dus niet met de "y" van toponymie.
Er zijn uit onze omgeving enkele duizenden toponiemen bekend, maar 
er zijn er nog veel meer. In oude koopaktes, uit overlevering en mogelijk 
andere bronnen valt er nog genoeg te ontdekken. Maar nog interessanter 
is het om de betekenis van dergelijke plaatsnamen uit te pluizen. Eén

Kelten en 
Germanen 
bezetting 
Romeinen 
(Caesar) 
Franken
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Een leuk voorbeeld van "modern" toponiemenonderzoek.
Enige maanden terug hadden wij een paar Prinsenbeekse kennissen op 
bezoek en zaten we gezellig bij de open haard, toen het gesprek op 
toponiemen kwam en zij vertelden toen wel een bijzonder verhaal.

waarschuwing vooraf: doe het met de meeste omzichtigheid en ga niet 
fantaseren.
Wat kunnen toponiemen ons leren:
• een oorspronkelijke aanduiding over de grond of het water.
• het eerste (cultuurjgebruik, toestand van de grond, enz.
• denaam van de eigenaar, of belangrijk iemand.
. tijd waarin de naam is gegeven.
Hier willen we even nader ingaan op de drie hierboven genoemde 
namen: de MARK, HAGE en BEEK.
Deze drie namen zijn zeker niet exclusief voor ons woongebied. We 
komen ze op vele plaatsen in de Lage Landen, Duitsland en Noord 
Frankrijk (Frans Vlaanderen) tegen. Al ruim twintig jaar lang vullen we 
regelmatig onze inventarisatie aan. En over enkele jaren hopen we een 
volledige studie over de drie namen te kunnen uitgeven.
Maar nu een korte uitleg op basis van de nu bestaande verzameling, 
waarbij ernstig rekening wordt gehouden met ligging, ouderdom en 
plaatselijke betekenis.
MARK betekent doorgaans grensgebied, maar soms ook grond in 
onverdeeld eigendom. Onze rivier de Mark kunnen we toch het beste 
beschouwen als gelegen in het grensgebied, maar dan wel al vóór de 
definitieve grensafbakening tussen het Hertogdom Brabant en het 
Graafschap van Holland, want die was van 1198 en de naam Mark is 
ouder.
HAGE is bijzonder moeilijk, want al te gemakkelijk wordt het in 
verband gebracht met "heggen" of "Heggenlandschap". Die betekenis 
kan hier of daar wel eens van toepassing zijn, maar ons "Hage" kan ook 
de betekenis hebben van lage bossen of begroeiing op aangeslibde 
gronden langs de rivier.
BEEK is daarentegen weer veel gemakkelijker, want het verwijst altijd 
naar de nabijheid van een klein stromend waterftje).
Dat zijn de drie "grote toponiemen” van ons gebied, maar er zijn er veel 
meer, vooral van kleine percelen.
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Ze waren kort daarvoor in Dronten bij familie of vrienden van hen op 
bezoek geweest en hadden bij het zoeken naar het adres een zeer aparte 
straatnaam gezien: namelijk de "Bredase Hunt". Volgens hen had het 
niets met de trouwe viervoeter te maken, want de straat lag tussen de 
Bunder en de Morgen, beide oude landmaten. En samen hebben we 
uitgezocht wat dat nu toch te betekenen had.
Doorgaans is een "hunt of hond" omgerekend in hedendaagse maat 
ongeveer 1100 m en zes hunt is één morgen. In het land van Breda is 
men in de XVIIe eeuw met deze naam gekomen. Men kende echter al 
oudere maten en doorgaans werden "nieuwigheden" als deze aangepast 
aan de bestaande eigen maateenheden. Zo werd in de achttiende eeuw in 
Breda de hond gelijkgesteld aan zestien lopense of lopensaet, een opp. 
van 31.700 m?.
Vandaar dat ze daar in Dronten bij de straatnaamgeving deze speciale 
maat met "Bredase" hebben aangeduid.
Want het mag duidelijk zijn, er kan daar geen sprake zijn van een 
oorspronkelijk toponiem, want een halve eeuw geleden was dat land nog 
water of het Usselmeer.
Voor alle duidelijkheid, wij hebben ook enkele maateenheden in 
straatnamen zoals op het Moleneind, de Bunder en De Gemetjes en in de 
Haagse Beemden kennen ze een hele reeks van "Bunders".
Trouwens in het boek "55 Jaar Zelfstandig Prinsenbeek" staan alle 
straatnamen van toen keurig uitgelegd (pag 103-111).
Dit boek is eind 1996 gratis huis aan huis bezorgd. Mocht U het niet 
hebben, dan kunt u bij de redactie informeren of het nog verkrijgbaar is.

DE VOLKSVERHALEN, LEGENDES of SAGEN.
In onze streek kennen we tientallen mooie volksverhalen. Opmerkelijk is 
dat er geen bekend zijn uit de tijd van de Kelten of Germanen. De oudste 
is van "Sinte Gertrudis en de Muizen", die rond het jaar 600 op de Beek 
zou hebben gewoond.
Het probleem van volksverhalen is dat ze vroeger van geslacht op 
geslacht werden doorverteld en dus steeds wat konden worden aangepast 
of veranderd. Vooral de kerstening of christianisatie van onze 
voorouders in denkelijk de IX-Xe eeuw kan daarbij van grote betekenis 
zijn geweest. Ook latere invloeden zoals van onderwijzers of 
schoolmeesters kunnen aanleiding hebben gegeven van velerlei 
vervormingen of niet eigen streekverhalen. Hoe dan ook, de Werkgroep
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DE ARCHEOLOGIE.
Voorwerpen, die in de grond of het water zijn achtergebleven en worden 
gevonden, kunnen ook een goed inzicht geven over het leven van 
vroegere bewoners.
Maar we hebben de laatste jaren veel geleerd en weten nu dat de 
grondlagen, waarin de voorwerpen bewaard zijn, de omgeving (of site) 
van dit gebied en zelfs de structuur van het hele gebied uiterst belangrijk 
zijn.
Een en ander betekent dat men in het archeologisch onderzoek 
omzichtig, nauwkeurig en deskundig te werk moet gaan.
Dus zeker geen gespit om vlug een "schat" te vinden.
Je kunt de grondlagen namelijk maar éénmaal verstoren en daardoor kan 
er veel kennis voorgoed verloren gaan.
Toch is het bijzonder verrassend wat er de laatste jaren juist in ons 
gebied te voorschijn is gekomen.
Een enkel voorbeeld kan dat misschien verduidelijken.
Tot voor kort hadden we op de Beek maar een tweetal aanwijzingen van 
bewoning uit de Uzertijd en de Romeinse Tijd. Het eerste was een 
gebroken potje uit de Uzertijd, wat op het middelste eiland van de 
Cingeltjes op Burgst in 1973 door de Werkgroep Haagse Beemden is 
gevonden, (in het Bredaas Museum) en het andere waren sporen van een 
woning uit de Romeinse Tijd (ong. 200 na Chr.) wat in de zestiger jaren 
op de hoek van de Gageldonkse Weg en Steenakkerstraat is gevonden.

L
Uzertijdscherjjes.

Haagse Beemden heeft er in de jaren zeventig zo'n veertigtal 
opgetekend, maar ook hier zijn er nog veel meer. In de Klepel en in het 
tijdschrift "Hage" hebben we er al enkele gepubliceerd. En er komen er 
nog meer.
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Groot was dan ook de vreugde toen verleden jaar op het terrein naast het 
NAC Stadion een cluster van zes of vijf woningen ook uit de Romeinse 
Tijd zijn blootgelegd, op een goede driehonderd meter van het eerder 
gevonden restant op Steenakker. Maar duidelijk is in ieder geval dat op 
Steenakker 1800 jaar geleden al sprake was van permanente bewoning. 
Tijdens de excursie van onze kring enkele weken geleden hebben we het 
allemaal kunnen zien.
De stadsarcheoloog Guido van den Eynde heeft bovendien daarover 
enige tijd geleden nog een fantastische en leerzame lezing gegeven. 
Met dia's en kaarten gaf hij een duidelijk overzicht van het werk van de 
gemeentelijke archeologische dienst en de resultaten in de Bredase 
Binnenstad, op Steenakker en de Moskes.
We hebben met hem besproken, dat het hoog tijd wordt dat er van de 
gehele gemeente Breda snel een archeologische kaart wordt gemaakt. 
Dat is een kaart met een geologische ondergrond, waarop alle 
opgravingen, vondsten en vooral de belangrijke plaatsen, waar veel 
"oudheidkundig materiaal" wordt verondersteld aanwezig te zijn, is 
aangegeven. Daarbij hebben we het over vondsten uit de Steentijd, 
Bronstijd, Uzertijd, Romeinse tijd, Merovingische en Karolingische tijd 
en de Middeleeuwen.
Die geologische ondergrond zou voor de gemeente Breda minstens 
moeten bestaan met de aanduidingen: zand (in meerdere kwaliteiten), 
beek- en rivierklei, oorspronkelijk laag- en hoogveen en vroegere en 
huidige waterlopen.
Daarbij moeten er, gezien de uitgestrektheid van de gemeente, ook 
meerdere geologische doorsneden worden gemaakt, waarbij de dikten 
van de verschillende grondlagen worden aangegeven.
Zo'n kaart is voor elke heemkundige en archeoloog onmisbaar.

ARCHEOLOGIE EN DE HSL.
Tot de voorbereiding van de aanleg van de HSL en de verbreding van de 
Rijksweg behoort wettelijk ook de inventarisering van de archeologische 
bodemschatten en zo nodig het veilig stellen van deze gegevens.
In het nieuwe kantoor bij het station Breda-Prinsenbeek zal begin juli 
een groot en mooi informatiecentrum worden geopend, waar "hopelijk 
dan alle gegevens over de stand van zaken met betrekking tot de 
archeologie bekend zullen zijn.
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Archeologie-proeflocaties.

?•
Pmcenvie 1'-,

Om deze "proeflocaties" te bepalen gaat men in grosso modo als volgt te 
werk. Door ervaring en kennis van hun werk kunnen de archeologen al 
op basis van het landschap bepalen, waar ook in vroegere tijden mensen 
kunnen hebben gewoond. Op die plaatsen worden dan met de grondboor 
proefboringen uitgevoerd en wat daar uitkomt is mede bepalend voor de 
z.g. "proefsleuven".
Buiten de drie hierboven genoemde proefsleuven, die we hierna wat 
nader zullen bespreken, werden ook nog aangeduid een locatie bij 
Zevenbergschen Hoek en in het gebied van de Aa of Weerijs twee 
proefsleuven aan weerszijden van dit riviertje.
Dit oriënterend graafwerk heeft inmiddels plaatsgevonden en de 
resultaten zijn werkelijk hoopgevend en zullen hopelijk leiden tot

Op dit moment is er al een goed contact en naar het zich Iaat aanzien een 
gecoördineerd overleg tussen Projectorganisatie HSL (Dhr. Kees 
Kaptein) en de Archeologische Dienst van de gemeente Breda (Dhr. 
Guido van den Eynde) en hun medewerkers.

voorbereiding op meer definitieve en grotere opgravingen is 
gekozen voor proefsleuven op plaatsen waarvan verondersteld kan 
worden, dat ze, archeologisch gezien interessant kunnen zijn. In het 
Brabantse deel van het tracé van de HSL en Rijksweg zijn daarvoor een 
zestal locaties uitgezocht en drie daarvan zijn voor de lezers van de 
Klepel interessant, namelijk Princeville, Westrik en vooral de laatste 
Valdijk/Spoorstraat.
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uitgebreide opgravingen in de komende periode. Daarover is men nu 
nog druk in overleg en wacht men eerst het rapport van het ADC m 
Amersfoort af, die de proefprojecten heeft uitgevoerd.
Zoals gezegd, is het veldwerk van de proefsleuven grotendeels 
uitgevoerd. Ze waren 2 tot 3 m. breed en enkele tientallen meters lang. 
Doorgaans bestaat het uit het machinaal verwijderen van de bovenste 
laag. Wij noemen dat in onze streek ook de bouwlaag. Die is ontstaan 
doordat de boeren eeuwenlang hun akkers bemestten. Haast elk jaar 
werd er mest opgebracht. Door dit organisch materiaal kwam de 
grondlaag elke keer ietsje hoger. Doorgaans hanteren we daarvoor één 
millimeter per jaar, dat betekent -zeer globaal genomen- 10 cm. per 
eeuw. Een dek- of bouwlaag van 40 tot 60 cm., zoals grotendeels op de 
Beek en omgeving, betekent dus vier tot zes eeuwen bewerking van de 
grond volgens dit stalmest-ophogingssysteem.
Voor alle duidelijkheid: oudere akkers uit de Romeinse tijd of de tijd 
daarvoor zoals Ijzertijd en Bronstijd zijn met deze "stalmestmethode" 
niet te bepalen.

DE PROEFSLEUF OP WESTRIK.
Wat maar weinige Bekenaren weten is dat de weg of straat, die we nu 
Westrik noemen, in feite langs de spoorlijn doorloopt. Via een smalle 
weg naast de spoorlijn loopt die door onder het viaduct en geeft zo 
aansluiting op de erven van een boerderij en een tweetal vroegere 
arbeiderswoningen. Wie er nu komt, ziet er niet veel bebouwing meer

DE PROEFSLEUF BIJ PRINCENVILLE.
Na het afgraven van de bovenlaag werden grondsporen en scherfjes 
gevonden die kunnen wijzen naar bewoning in de Romeinse Tijd, de 
Uzertijd en misschien zelfs in de Bronstijd.
Dat is bijzonder interessant, want in feite behoort dit gebied nog tot 
Bagven en daarvan weten we dat het een van de oudste 
bewoningsgebieden van Hage kan zijn. Verder is het ook van groot 
belang, want zoals iedereen weet wordt door de nieuwe aansluiting van 
de Rijksweg N 58 (E 312) op de A 16 (E19) zowat dit gehele gebied 
Bagven-Vinkenburg op de schop genomen.
Bijna zeker moet hier nog ontzettend veel in de grond zitten en dat moet 
er nu uitkomen. Na aanleg van de nieuwe aansluiting is het absoluut te 
laat.
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DE PROEFSLEUF VALDIJK/SPOORSTRAAT. (MON PLAISIR)
Vroeger liep de Valdijk als straat door tot de splitsing van de weg naar 
Princenhage-dorp (nu Meester Bierensweg) en naar Gageldonk en de 
Emer. Doordat in het midden van de vorige eeuw daar de spoorlijn 
Breda-Moerdijk werd aangelegd en er een halte of station kwam, werd 
het eerste gedeelte omgedoopt in de nu nog bestaande Spoorstraat. Door 
aanleg van de rijksweg en de bouw van het viaduct is het achterste stukje 
van de Valdijk enkele decennia terug ook Spoorstraat geworden.
Het gaat daarbij om het terrein waar jarenlang voetbalvelden hebben 
gelegen van het z.g. cafévoetbal. Wie daarover nog meer wil weten kan 
in café Spoorzicht terecht. Ook is het een bekend gebied bij vele 
ondernemers uit Prinsenbeek, die in de jaren zeventig onder leiding van 
van den Mosselaar daar een bedrijventerrein wilden oprichten.
Oudere inwoners weten dat daar vroeger een grote boerderij heeft 
gestaan en wel van de familie van den Eynden. Wat misschien maar 
weinigen weten, is dat deze boerderij vroeger de mooie franse naam 
"Mon Plaisir" had.
Voor alle duidelijkheid "Mon Plaisir" is hier te vertalen als "Mijn 
Vreugde", zoals ze dat vroeger op de Beek zeiden.
In ieder geval wij slaakten een "cri de joie" toen hier sporen uit de 
Uzertijd, ongeveer 500 v. Chr, dus zo'n 2500 tot 3000 jaar geleden zijn 
gevonden en ook uit de nog oudere Bronstijd.

staan, want het meeste is al door de Rijkswaterstaat aangekocht en 
afgebroken.
Langs de spoorlijn is de proefsleuf gegraven en ook deze is weer 
bijzonder interessant. Zoals het er nu bij een eerste zeer voorlopige 
inventarisatie naar uitziet zijn er bewoningssporen gevonden uit de 
Midden Bronstijd. Dat is ong. 1500 jaar voor Chr. dus 3500 jaar 
geleden.
Maar minstens even interessant zijn vondsten uit de X-XI-Xüe eeuw, 
dus ongeveer duizend jaar geleden. Als U nu verder weet dat de naam 
Westrik zeer wel mogelijk een samentrekking is van "Wester-kwartier", 
waarmee dan bedoeld werd een deel van de vroegere Heerlijkheid 
Gageldonk, dan kan dit gebied ook in die tijd hier al een kleine 
gemeenschap hebben gehad.
Mogelijk zal verder onderzoek hier nog heel wat aan het licht kunnen 
brengen. We wachten met spanning af.
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VOORLOPIGE CONCLUSIES.
Met alle ellende en overlast die zeker de HSL en de verbreding van de 
Al6 met zich mee zullen brengen bij zowel de aanleg als straks na 2005 
de effectuering, ziet het er voor de geschiedenis van Prinsenbeek en de 
Haagse Beemden bijzonder hoopvol uit en kunnen we nu al zeker grote 
verwachtingen voorzichtig gaan koesteren.
Zoals bekend zijn bij de aanleg van de Betuwelijn ook al heel wat 
bijzondere vondsten gedaan en dat komt zowel de geschiedschrijving

Vooral de Ijzertijd betekent veel voor onze oudste geschiedenis, want 
het zou best eens kunnen zijn dat juist in die tijd de permanente 
bewoning van ons dorp is begonnen. Nogmaals dat is slechts een 
veronderstelling en nog helemaal niet bewezen, maar de kans bestaat 
wel.
Voor degenen die dit allemaal erg overdreven vinden, maar ook voor de 
mensen met een gewone interesse geven we het volgende in 
overweging.
De huidige bedding van de Liesbosloop of een van de beken, waarnaar 
Beek is genoemd loopt langs de Vliet-Haverdijk, onder de Loopstraat, 
langs de Katholieke kerk en verder langs de Peperbos onder de rijksweg 
door naar de Moskes. Het spreekt dan ook vanzelf, dat de oude bedding 
daarvan afwijkt. Interessant is ook nog dat vroeger vanaf de Markt, waar 
de Gertrudiskapel stond, een pad liep naar het oosten. Dat liep bijna in 
rechte lijn, over de oude loop (vonder), daar waar nu op Peperbos 6 een 
bungalow staat en zo dwars door het grote perceel, waarover we het 
hebben en waar de proefsleuf tegen de Al 6 aan de oostzijde is gegraven. 
In die vroegere tijd was er nog volop landbouwgrond voorhanden en bij 
uitputting van de grond nam men gewoon andere percelen in exploitatie 
en liet men de eerder gebruikte gronden aan hun lot over of maakte men 
er een soort weiland van.
Als we nu aansluitingen kunnen vinden vanaf de Ijzertijd via de 
daaropvolgende eeuwen tot in de twaalfde-dertiende eeuw dan is de 
schakel van het nu bekende begin van ons dorp, wat we toch in die XH- 
XTIIe eeuw moeten plaatsen, rond en kunnen we de geschiedenis van 
Beek met meer dan een, of misschien zelfs twee keer in de gekende tijd 
uitbreiden.
Nou, en daar kunnen we als heemkundig geïnteresseerden toch extra blij 
over zijn.



VOOR U GELEZEN:

In Bredaas Museum:

I
TIJDSPIEGELS.

MAAR NIET ZOMAAR.
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DINGEN DIE WE BEWAREN 
SPIEGELEN TIJDEN VAN WELEER
ZO KUNNEN WIJ GESCHIEDENIS ZIEN

van ons gehele land ten goede, maar zeker ook de plaatsen, die daar 
direct bij betrokken zijn.
Voor Prinsenbeek en de Haagse Beemden en ook voor de aanliggende 
percelen aan de HSL te Zevenbergschen Hoek, Princenhage-dorp 
enzovoorts geldt dat precies hetzelfde. West Brabant, tot op heden 
altijd nog een soort van witte vlek op de kaarten van Archeologisch 
Nederland, is gelukkig de laatste jaren al heel wat bekomen, maar er 
kan in de komende jaren nog heel wat meer "ingevuld" worden.

TIJD IS NU
TUD IS TOEKOMST
TIJD IS DOOR MENSEN BEDACHT
MET TIJD VOEGEN WIJ ONS NAAR DE NATUUR
MET TIJD ORDENEN WIJ HET LEVEN
EN IN DE TIJD ORDENEN WIJ HET LEVEN



UIT DE VERZAMELING:

Valdijk 1917 (verz.H.Roks)
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