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TER INLEIDING.

Door: redactie.

IN MEMORIAM:

De “hoeder” van de Prinsenbeekse historie: Herman Dirven

2

De reacties van onze lezers op de artikelen van de diverse schrijvers 
zijn zeer positief. Iedere schrijver heeft zijn eigen verteltrant en 
invalshoek. Dat is ook het aantrekkelijke van een verenigingsblad. 
Voor elk wat wils en het brengt het verleden in al zijn facetten weer in 
herinnering. Niet alleen droge geschiedschrijving, maar ook het 
alledaagse, dicht bij de belangstellende lezer staande, leven van 
gisteren.
De redactie zorgt er dan ook voor om die diversiteit er in te houden. 
Dat kan zij niet alleen, daar is hulp bij nodig. Dus uw medewerking 
wordt gevraagd. Zet uw eigen verhaal eens op papier of waarschuw de 
redactie. Samen komen we er dan wel uit.
Deze Klepel vertelt weer het nodige over vroeger. Wout Timmers zit 
weer even in de oude kerk en vertelt hoe het carbid schieten in zijn 
werk ging. Piet de Nijs doet zijn jeugd nog eens dunnetjes over met 
spelletjes van vroeger, hoe je dat in goed Biks zegt en ziet de 
bruidsparen voorbij trekken. Het bezoek aan Tante Sur van Kees 
Dirven was bijna een wereldreis, terwijl Harrie Wildhagen na 67 jaar 
nog een pijnlijk gezicht trekt als hij aan “zijn operatie” terugdenkt. 
Met Kees de Gouw verdiepen we ons in het vervolg van zijn 
familieverhaal, waar hij nu zijn moeder aan het woord laat.
Kortom dat betekent weer even leesplezier en daarna kunt u voor uzelf 
nog even wegdromen over de tijd die achter u ligt.
Helaas in deze Klepel ook het laatste verhaal van en een in memoriam 
voor de te vroeg en plotseling overleden kenner van de Prinsenbeekse 
geschiedenis: Herman Dirven.

Plotseling werd hij uit het leven weggerukt en de wereld leek even stil 
te staan voor iedereen voor wie hij dierbaar is. De Beek hield even de 
adem in toen deze boodschap alom bekend werd en de reacties waren 
vol ongeloof.



Een geweldig verlies en veel verdriet voor zijn vrouw Toos, zijn 
kinderen, kleinkinderen, familie en vele vrienden. Mogen zij troost 
vinden in de wetenschap dat de Prinsenbeekse gemeenschap met hen 
mee rouwt en dat wij ook beseffen dat hij niet gemist kan worden. 
Herman was immers zonder enige twijfel “de” historicus van 
Prinsenbeek en had daarin binnen ons dorp geen gelijke. Hij wist 
vrijwel alles over zijn Prinsenbeek en wat hij nog niet wist had hij nog 
zo graag willen ontdekken. Zijn plaats in de Prinsenbeekse 
geschiedenis is verzekerd en zijn naam zal iedereen zich blijvend 
herinneren. Met recht kunnen wij hem “de hoeder” van de 
Prinsenbeekse historie noemen. Vanuit zijn brede kennis, 
belangstelling voor de geschiedenis en zijn liefde voor de Beek, 
zorgde hij er immers voor dat er nu zoveel bekend is over en bewaard 
werd van de historie van ons dorp.
Als stimulator van onze Heemkundekring verleende hij, daar waar hij 
kon, zijn steun. Zijn medewerking aan dit blad werd door redactie en 
lezers zeer op prijs gesteld.
Wij hadden nog graag jaren van hem en zijn kennis willen profiteren, 
maar zijn hem zeer dankbaar voor al hetgeen hij voor de Beek en 
speciaal voor onze vereniging heeft gedaan.



VAN HET BESTUUR.

Het seizoen is weer begonnen en we gaan het weer erg druk krijgen.
De genealogie(stamboomonderzoek)cursus is met 11 deelnemers 
inmiddels al gestart in de Horizon basisschool in de Kapelstraat. Als 
er voldoende belangstelling is wordt er eventueel in het voorjaar nog 
een nieuwe cursus opgestart. Hebt u interesse, informeer dan even bij 
het secretariaat.
Op 3 november a.s. om 19.45 uur is het ouderwets gezellig in zaal 
Marktzicht bij “Biks Bont”. Een echte ouderwetse Bikse Bonte Avond 
met een keur van Prinsenbeekse “artiesten”. Zij brengen u liedjes, 
voordrachtjes, spelletjes, gedichten enz. van vroeger. Speciaal de 
zangeres zonder naam staat die avond in de belangstelling. U kunt ook 
genieten van haar liedjes die door het seniorenkoor waarmee wij 
samen deze avond organiseren: Viva La Musica worden gezongen. 
Voor leden is deze avond gratis toegankelijk, voor niet-leden wordt 
een bijdrage in de organisatie van f. 1,50 gevraagd. U moet er bij zijn 
!!!
Over een paar weken kunnen we onze nieuwe documentatieruimte in 
de “Horizon” in gebruik nemen. Er is hard gewerkt om het voor de 
winter in de orde te brengen en het ziet er prima uit. Dank aan de 
harde werkers en directie van de Horizon. Dank ook aan de familie 
van Hooijdonk, aan de Spoorstraat die afgelopen jaren op onze 
“winkel” heeft gepast en de ruimte geheel belangeloos beschikbaar 
stelde.
De plannen rondom het boek van Hans Luiken over de Prinsenbeekse 
Indiëgangers “VAN DE BEEK NAAR DE KALI, Beekse 
herinneringen aan Nederlands Indië 1945-1950” beginnen vaste 
vormen aan te nemen. In samenwerking met een aantal Bikse jongens 
die in Indië waren en de Stichting De Drie Linden wordt dan ook 
naast activiteiten voor de Indiëgangers en de presentatie van het boek 
- geheel in Indische stijl - een Pasar Malam en een tentoonstelling 
georganiseerd voor de Prinsenbeekse bevolking.
Van het boek worden slechts 500 exemplaren gedrukt. Als u dus zeker 
wilt zijn van een boek, dan kunt gebruik maken van de mogelijkheid 
van een voorinschrijving. U bent dan met de prijs van f. 19,95 ook nog 
goedkoper uit, want na verschijning kost het boek f. 24,95. Het 
voorinschrijvingsformulier zit bij deze Klepel.



BIKS ALLERLEI.

Door: Piet de Nijs.
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Bij Heemkunde, lokale folkloristische kennis, behoren niet alleen 
dialectwoorden, maar ook uitleg van spelletjes van weleer. Vandaar 
iets over een paar spelen uit mijn jeugd.
Wanneer de winter ten einde liep en het voorjaar zijn intrede weer 
aankondigde, de dagen langer werden en zon wat meer begon te 
schijnen, dan ontwaakte als het ware de jeugd van de Beek en zag men 
hele horden kinderen buiten spelen.
Allerlei spelletjes werden er gespeeld. Maar het gekke was dat 
bepaalde spelletjes alleen in een bepaalde tijd van het jaar werden 
gespeeld. Overal, op heel de Beek, werden dan in die periode van het 
jaar, die niet nauwkeurig was aan te geven, dezelfde spelletjes 
gespeeld.
Twee van die spelletjes begonnen bijna gelijktijdig n.l. KNIKKEREN 
en TOLLEN. Wij noemden het: HAKTOLLEN en dezelfde uitvoering 
door de meisjes gespeeld heette: SOPPEN.
Ineens was het er en na een paar dagen was ons dorpje voor de 
kinderen, één grote speeltuin.
Bij knikkeren werden er verschillende spelletjes gedaan, maar de 
meest voor komende waren KUILTJE DRUILEN-STUITEN en TUT. 
Het moeilijkst van deze driewas KUILTJE DRUILEN !! Om het te 
kunnen spelen maakten we - de naam van het spel zegt het al - een 
kuiltje van ongeveer 8 cm diep in het harde zand. Dan streken we de 
grond er omheen glad om de knikkers goed te laten rollen. Men moest 
vanaf een bepaalde afstand proberen, een van tevoren afgesproken 
aantal knikkers in het kuiltje te gooien. De knikkers die ernaast lagen 
mochten er door degene, wiens knikker het kortst bij het kuiltje lag, 
met de vingers worden ingeschoten. Lukte dat niet meteen, dan mocht 
de tegenstander een poging wagen. Wanneer het lukte er alles in te 
gooien of in te schieten, dan mocht je de hele pot hebben.
Bij stuiten werd van hetzelfde kuiltje gebruik gemaakt. Ieder nam een 
afgesproken aantal knikkers en moest voor het stuiten zeggen: EVEN 
of ONEVEN, of zoals wij vroeger zeiden: “PAOR of ONPAOR”. 
Daarna werden de knikkers met een neerwaartse beweging van de arm 
in het kuiltje gedeponeerd en werd er gekeken of het aantal knikkers



buiten het kuiltje: “PAOR of ONPAOR” was. En zo werd bepaald 
wie de hele pot had gewonnen.
De bovengenoemde spelen werden met twee kinderen gespeeld. Dit in 
tegenstelling tot “TUT”, dat met meerderen tegelijk kon worden 
gespeeld. Het werd lopend uitgevoerd en men speelde het ook meestal 
bij het naar school gaan of het uit school komen. Een extra grote 
knikker - die wij “BOLDER” noemden - werd voor je uitgegooid en 
daarna moest je proberen die bolder met een gewone knikker te raken. 
Gebeurde dat dan, dan riep je: “TUT en mocht je alle knikkers die al 
gegooid waren, hebben.
Misschien worden die spelletjes allemaal nog wel gespeeld, alleen zie 
ik het nooit meer en dat was vroeger wel even anders,
Haktollen deden - zoals al gezegd - de jongens. Een touwtje werd van 
punt naar kop strak rond de tol gewonden en dan met de punt omhoog 
“boven èrremus” met een zwaai naar de grond gegooid, waardoor het 
touwtje afrolde en een draaiende beweging aan de tol gaf, doordat het 
uiteinde van het touwtje werd vastgehouden. De tol “STOND” dan !
Het werd haktollen genoemd omdat men probeerde de draaiende tol 
met een andere tol kapot te gooien “HAKKEN”, wat ook regelmatig 
lukte. De meisjes speelden met een “SOP”, die met een touwtje aan 
een stokje werd “GEZET’, en draaiende werd gehouden door er met 
een touwtje tegen te slaan. “ZETTEN” deed men hem door het 
touwtje onder de kop van de sop strak op te winden en met de duim 
vast te houden. Door een ruk aan het houtje rolde het touwtje af den 
draaide de: ”SOP”.
Zo brachten de jongens en meisjes hun speeltijd door en ik heb er nog 
de mooiste herinneringen aan.



Een liedje wat vroeger door ons MOEKE werd gezongen:

DIALECTWOORDEN

’N FIEPERKE

Toen ik aan het fietsen was deze zomer in ons prachtige landje, dacht 
ik in de brandende zon ineens aan een liedje uit mijn jeugd. De 
meesten zullen het nog wel kennen !

Moriaantje zo zwart als roet 
ging uit wandelen zonder hoed 
en de zon scheen op haar bolletje 
daarom droeg zij een parasolletje

De meeste mensen piekeren om d’r oude dag 
wat toch een dwaasheid is en iets waarom ik lach 
wantje moet niet treuren als je jeugd voorbij is 
je zet de bakens zoals het tij is.

refrein:
Want over honderd jaar is toch alles voorbij 
dan is het afgelopen met de vrijerij 
dan is er geen verschil meer tussen arm en rijk 
want dan zijn wij allemaal precies gelijk.

Een man van honderd danste met zijn jongste zus 
sprong haasje over en dat klopte als een bus 
en een van vijftig zeg niet dat lieg-ie 
lag met d’r zuigfles nog in d’r wieg-ie.

= een fluitje, wat we maakten van 
fieperkeshout, dat we uit heggen 
sneden. De bast werd los van het 
hout geklopt en hier en daar nog 
wat ingesneden en we hadden een 
fluitje



GUMME = gommen

UITGUMME

= een stukje gom

= heb jij even een gom voor mij ?

STUFFEN heeft dezelfde betekenis als GOMMEN.

’N GÈRTJE

N’N GLADJANUS

’N GEDOEIKE

= een neus

= nou, die heeft een grote neus
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= Een slimmerik in de slechte zin van het 
woord.

= uitgommen; het geschrevene verwijderen
uitwissen

= een dun zwiepend takje dat heel 
buigzaam was. Het was 
heel pijnlijk als je er mee werd geslagen. 
Dan kwam er een rode striem op de plek 
waar je werd geraakt.

= wees voorzichtig met hem, want die 
heeft altijd andere bedoelingen dan jij 
denkt.

= nou, op dat boerderijtje 
van Janus Bastiaansen.

’N GUMMEKE 
Hedde gij efkes ’n 
gummeke vur mijn

Ben vurziechtig mit d’n 
dieje, want da’s nun 
GLADJANUS

N’N GIEGEL
Nou dun dieje éé nun 
grwote GIEGEL

= een klein boerenbedrijfje
Waor zit die tegeworrig ? = waar zit die tegenwoordig 
Nou op da GEDOEIKE 
van Jaon Besjaose

’N STUFKE = een gommetje
Hé, stuft da is gaauw uit = hé, veeg dat eens gauw uit.



N’N GRÈTE

N’N GAFFEL

N’N GAFFEL

waaks

= die hond is toch goed waaks

= de sluiting bij een riem

= er vandoor gaan - weglopen;
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GENEUK in de betekenis 
van moeite 
Daor h’k n’n hoop 
geneuk mee g’ad =

= een onbeholpen iemand, altijd een 
man. Een zich dom gedragend persoon. 
Een eigengereid persoon waar moeilijk 
mee te praten was.

daar heb ik een hoop 
moeite/werk/zorgen mee gehad.

GEWORRIG 
Diejen hond is toch 
GEWORRIG

GEPS
Aon die rieme van 
tegeworrig zitte jille 
mwooie GEPSE

‘M GOAN GEPSE 
Hij wier bang en 
gieng um GEPSE

aan die riemen van tegenwoordig zitten 
hele mooie sluitingen,

= hij werd bang en ging er vandoor.
De uitdrukking werd gebruikt 
als iemand in penibele situaties wegliep, 
dus in angstsituaties en in onverwachte 
confrontaties, die men liever ontweek.

= een felle; iemand die niet kan wachten 
om ergens mee te beginnen.

Nou, nou, da’s nun grète = nou nou, dat is een felle

= is ook een tweetandige hooivork van 
hout.

Het woord werd wel op de Beek gebruikt,
maar niet door iedereen.



OCH GOD TOCH

Alles nog even op een rijtje:

een zelf gemaakt fluitje van hout’N FIEPERKE

GUMME gommen

uitgommen, uitwissenU1TGUMME

een stukje gom’N GUMMEKE

een stukje gom’N STUFKE

STUF gom

’N GÈRTJE een dun zwiepend takje
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D’n dieje is zo rijk die 
éé n’n hoop geneuk om 
z’n geld opgemokt 
te krijge

GOD ZAL ME 
LIEFHEBBE

MAR MUNNEN
HEMEL

die is zo rijk dat hij moeite moet doen 
om al z’n geld op te krijgen.

een uitdrukking van opperste verbazing, 
gebruikt bij gebeurtenissen of berichten 
die niet prettig waren.

een hele zachte uitdrukking om zijn of 
haar verbazing bijv, bij een onverwachte 
ontmoeting van iemand kenbaar te 
maken.

= heeft dezelfde betekenis als de vorige 
uitdrukking, maar is toch iets sterker in 
het uitdrukken van verwondering.



N’N GLADJANUS

een klein boerenbedrijfje’N GEDOEIKE

N’N GIEGEL een neus

N’N GRÈTE

= een onbeholpen persoonN’N GAFFEL

= een tweetandige houten vorkN’N GAFFEL

waaksGEWORRIG

= de sluiting van een riemGEPS

= er vandoor gaan‘M GAON GEPSE

KIJKEN BIJ DE KERK.

Door: Piet de Nijs.

= een slimmerik, een persoon waarmee je 
voorzichtig moet zijn

= een felle, iemand die moeilijk kan 
wachten

Toen ik een aantal jaren geleden, evenals andere dorpsgenoten, niet 
alleen naar de kerk ging om de mis bij te wonen, maar ook om de 
kerkelijke inzegening mee te maken van een aangekondigde 
boerenbruiloft, dacht ik aan zo’n gebeurtenis vroeger. In gedachten 
zag ik het allemaal weer voor me.
Wanneer er vroeger iemand trouwde (hij of zij traden in de volksmond 
niet in het huwelijk, maar trouwden), dan was dat - in tegenstelling tot 
nu - al weken van tevoren ’n onderdeel van de dagelijkse conversatie, 
die men bij de bakker of de slager of gewoon buiten op straat voerde. 
Iedereen kende iedereen en men wist precies te vertellen of de partijen 
bij elkaar pasten of niet. Die gesprekken over zo’n aanstaande 
gebeurtenis gingen door tot op de dag waarop het huwelijk zou 
worden voltrokken. Hoewel het gebruik van koetsen bij huwelijk weer 
enigszins “in” is, was de koets vroeger het meest gebruikte



12

vervoermiddel bij zo’n gelegenheid. Er werd echter ook regelmatig 
gebruik gemaakt van gerij en/of sjezen, waar men normaal zondags 
mee naar de kerk reed. Die gebruikte men echter alleen als men zo’n 
voertuig bezat.
De belangrijkste, de rijkste en de deftigste of degenen die dachten tot 
die categorie te behoren, trouwden in koetsen. Meestal waren het er 
twee of drie. Maar vier of vijf gebeurde ook wel. Die reden dan van 
het huis van de bruid door één van de paar straten die de Beek toen 
rijk was, richting kerk. Dat op zich, was al een gebeurtenis. Aan 
paarden schonk men normaal geen aandacht omdat ze ’n dagelijks 
beeld waren in de Beekse straten. Maar bij een trouwpartij gebeurde 
het toch wel dat de gordijntjes voor de ramen open gingen of dat men 
aan de straat ging staan om de stoet te zien passeren. Er waren er 
echter ook die graag wilden zien hoe de bruid, de bruidegom en alles 
wat er bij was, gekleed waren. En die stonden dan bij de ingang van 
de kerk. Dus op de plaats tussen de linker- en rechtervleugel van het 
oude gemeentehuis, want daarachter stond de oude kerk. Ervoor lag 
een oprijlaan van ongeveer dertig meter. In die oprijlaan stonden dan 
links en rechts de kijkers. Dat waren bijna altijd alleen vrouwen. De 
aantallen varieerden naar gelang de belangrijkheid of de bekendheid 
van de ouders van één van de echtelieden. Van enige tientallen bij - 
zoals we tegenwoordig zeggen - de gewone man, tot - zoals ik het zelf 
wel eens gezien heb - drie rijen dik aan beide kanten.
Als de vrouwen, pontificaal gekleed in prachtige jurken en de mannen 
in het zwart, uit de koetsen stapten, keken de aanwezig hun ogen uit. 
Maar voor die wederzijdse familie waren ze niet speciaal gekomen. 
De nieuwsgierigheid betrof voornamelijk de bruid. Wanneer die de 
koets verliet en even bleef staan om de toen in de mode zijnde lange 
sleep door de bruidsmeisjes goed te laten leggen, dan waren de oh’s 
en ah’s alsmede de blikken van bewondering op de gezichten van de 
kijkende dames af te lezen.
Dan draaiden de hoofden met de bruid mee van de straat tot aan de 
kerkdeur en men beoordeelde het geheel met kennersblik (het waren 
meestal dezelfde toeschouwers). Tussendoor werd dan gezegd wie ze 
dachten dat de ontwerpster was van de bruidsjapon. Dat was nooit 
haute couture uit Parijs maar meestal van Rie de Nijs.



CARBID SCHIETEN- ONDERTROUW SCHIETEN.

Door: Wout Timmers
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Nog even werd er nagepraat en dan ging iedereen zijns weegs om 
thuis nog even uitgebreid (meestal onder het eten) te vertellen over het 
hele gebeuren.
Daar dacht ik allemaal aan, die zondagmorgen in de kerk.

Uit de periode 1952 (ik was toen 18 jaar) tot ongeveer 1963 herinner 
ik mij het schieten bij ondertrouw. Tegenwoordig kent men de 
vrijgezellenavonden zowel voor de mannen als de vrouwen als 
afscheid van het ongehuwde leven.
Bij ons in de buurt kende men en wist men nogal veel van elkaar. 
Wanneer iemand ondertrouw deed (ruim 3 weken voor het trouwen) 
probeerde men dat wel eens geheim te houden. Als men op zondag in 
de kerk de le roep kreeg of men aangeplakt stond in het 
mededelingenkastje bij het gemeentehuis was het bekend. Maar dan 
was de dag van ondertrouw al voorbij. Ondertrouw voor de kerk werd 
ook vermeld in de “Gertrudisklok” onder Kerkbericht zoals b.v. in 
1957 met de tekst: “Zijn voornemens een Christelijk Huwelijk aan te 
gaan volgens het gebruik van onze H. Moeder de Kerk (naam) uit 
deze parochie en (naam) b.v. uit de parochie van de H. Martinus te 
Princenhage (3e Afk.) Wij vermanen eenieder die op de hoogte is van 
enig beletsel, dit ten spoedigste aan de Pastoor bekend te maken.” Dus 
allemaal in de buurt opletten wanneer iemand in z’n zondagse pak, 
toen nog vaak met de fiets, weg reed. Ik bedoel dan iemand waarvan 
het vermoeden bestond dat die binnenkort zou kunnen gaan trouwen. 
Vermoedde iemand ondertrouw, dan volgde onderling overleg en 
werd contact opgenomen met iemand van de familie, ’s Avonds was 
het dan schieten. Er werd afgesproken hoe laat en waar we bij elkaar 
kwamen (als het voldoende donker was) Dat was meestal bij de 
lantaarnpaal op het kruispunt (Verlorenhoek). Ook werd afgesproken 
wie er carbid ging halen bij fietsenmaker Jaan de Hoon of Jan van de 
Goorberg of bij de smid Piet d. Graaf of Gerrit Roovers. Wie er 
zorgden voor de kannen (oude melkbussen), een emmer met water en 
een achtertouw. Vanaf genoemd kruispunt kon men schieten in de 
richting waar iemand in ondertrouw was. Dus ofwel in de richting Jan
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Meeuwissen (en Roevers, v Leijsen en Schalk), of in de richting van 
Janus en Driek Meeuwissen of in de richting achter in de 
Verlorenhoek met de families Timmers en Meeuwissen.
Waarom gingen wij schieten? Om ze (het ondertrouwd paar) van 
elkaar te schieten? Om de “Groene bruiloft” te verstoren en/of om te 
worden uitgenodigd en uit traditie.
Het was wel zo dat we na een poosje schieten onder de lantaarnpaal op 
gingen schuiven en steeds dichter naar de woning van de bruidegom 
gingen en daar zeer dichtbij bleven schieten totdat we werden 
uitgenodigd binnen te komen.
Na het feliciteren dronken velen van ons (de meeste broers, neven en 
buurjongens waren jonger dan ik) een biertje of cognac. In die jaren 
kwamen we bijna nooit in een café. (Alleen soms met kermis, 
carnaval e.d.) Sommige van ons hebben toen wel eens de grenzen van 
het drinken ontdekt. Temeer omdat er “schielijk” gedronken werd. Het 
was al laat vaak na 22.00 uur en voor 24.00 uur wou men weer thuis 
zijn. Een enkele keer werd er bij het weggaan nog een schot gelost als 
dat al wou lukken. Vaak was de kan van binnen te vuil en te nat, of 
men nam het niet zo nauw met de verhouding carbid- water. Nu toch 
nog even vertellen hoe het schieten precies in z’n werk ging. Men 
gebruikte een of meer melkbussen (kannen) met een gat midden 
onderin geslagen met een grote spijker. Het deksel moest er goed vast 
op zitten. Onder in de kan werd een klein handjevol carbid gedaan en 
er werd wat water op gesprenkeld. Uit ervaring wist men de juiste 
verhouding van carbid- water ten opzichte van de hoeveelheid lucht 
met zuurstof in de kan. De een kon dat beter dan de ander. Het deksel 
werd op de kan gedaan en op zijn kant gelegd. In de kan ontstond een 
gasmengsel wat ontplofbaar was. Iemand ging op de kan zitten, 
meestal de persoon die ook de brandende lucifer bij het gat in de 
bodem hield. Het duurde vaak even voordat het mengsel goed was 
samengesteld en vermengd. Het was niet goed als het gasmengsel 
door de opening in de bodem naar buiten kwam en daar als een 
lichtende vlam ging branden. De kan werkte dan als een carbid 
lantaarn. Er was dan teveel gas en te weinig zuurstof in de kan. Soms 
moest men het lucifervlammetje wat naar binnen blazen om in contact 
met het gasmengsel te laten komen. Het juiste moment was er, als er 
slechts een klein beetje gasmengsel naar buiten kwam en er dan ook
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De middelste kan is aangestoken, het gasmengsel ontploft, het deksel 
vliegt weg en men ziet hoe de steekvlam oplicht. Veel jongeren uit de 
buurt zijn aanwezig.

de brandende lucifer was, waardoor de vlam naar binnen sloeg en daar 
een ontploffing veroorzaakte met grote knal en steekvlam.
Omdat er iemand stevig op de kan zat, kon die niet weg, alleen het 
deksel vloog eraf. Het deksel zoeken was vaak een probleem. Hoe ver 
weg? In de sloot? In het gras? Zoeken maar. Later werd er een 
“achtertouw” aan het deksel geknoopt en het andere eind op de weg 
gelegd in de richting waar het deksel naar toe zou vliegen. Als het 
deksel dan weg vloog was het met het touw snel te vinden. Als er met 
drie kannen geschoten werd in een zelfde richting, lette men toch wel 
op eikaars veiligheid. In de Verlorenhoek waren soms wel een 20 tal 
jongeren aanwezig bij dit ondertrouw schieten. Als de ouderen zelf 
trouwden dan namen jongeren taken bij het schieten over.



Het ontsteken van de eerste en tweede kan.
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Het deksel wordt weer op de kan vastgetrapt nadat er carbid en water 
in is gedaan.



HET VAANDEL VAN DE BEJAARDENBOND (KBO)

Door: Anneke Verkooijen.
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In klepel nr. 10 maakten wij er al melding van dat we erg blij waren 
met het vaandel dat aan ons werd overgedragen door de KBO. Daar 
deden we de belofte bij dat we over dat vaandel meer zouden 
vertellen.
Belofte maakt schuld en daarom toog ik, om meer daarover te weten 
te komen, op een snikhete avond in juli naar Coosje Vissers-v. Gils in 
de Schoolstraat. Het is daar een prachtige bloemenzee met allemaal 
fuchsia’s. Ze was ze juist aan het water geven. Omdat er twee meer 
weten dan één was haar zus Jo Huijbregts - v. Gils er ook bij. 
Manlief was zo aardig om voor de koffie te zorgen. Dus gastvrijheid 
ten top en het werd een erg gezellig babbeltje. Coosje is jarenlang 
secretaris van de R.K. Bejaardenbond in ons dorp geweest en daarom 
was ik bij haar aan het goede adres.



BIECHTBANKJES EN KLEINE BANKJES.

Door: Wout Timmers
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Bejaardenbond/KBO van harte bedankt en wij zullen er voor zorgen 
dat het vaandel tot in lengte van jaren bij ons een goed tehuis heeft 
gevonden.

Vanaf 1954 heeft het vaandel dienst gedaan bij begrafenissen. Het 
werd dan door de vaandeldrager aan het hoofd van de stoet gedragen. 
De eerste drager was Jan van den Berg. Omdat het voor hem op een 
gegeven moment teveel werd, nam Bart Martens deze taak later over. 
Het vaandel dat u op de foto ziet is het originele vaandel. Omdat het 
vaandel op een gegeven moment niet meer echt toonbaar was, werd 
het door Nannie Aarts (helaas overleden) met vaardige hand in 1985 
helemaal gerestaureerd. Helaas werd het kort daarna al niet meer 
gebruikt. Omdat het zo mooi was gerestaureerd, heeft het nog enige 
tijd in de bejaardensoos “Ons Huis” aan het Gertrudisoord gehangen. 
Toen dat werd afgebroken en de bejaardenbond naar de Zilverberk 
verhuisde, was er helaas geen plaats meer voor het vaandel. Het 
verdween in een kast en bij het opruimen daarvan, kwam iemand op 
de gelukkige gedachte om het over te dragen aan de Heemkundekring.

We zouden graag nog een foto willen zien waarop het bij een 
begrafenis gebruikt wordt. Als u die foto heeft, laat het ons dan even 
weten en wij maken een goede afspraak met u over het lenen van de 
foto.

Een van de leden van onze heemkundekring bewaart nog steeds een 
biechtbankje uit de oude kerk. Het is een bruin gelakt houten zitbankje 
en een kniel- of voetenbankje. Ook in de huidige parochiekerk zijn 
nog enkele zitbankjes, die bij bepaalde gelegenheden bijgezet worden. 
De kleine bankjes onderscheidden zich in de oude kerk van de grote 
hoge vaste banken, die ook wel de verpachte plaatsen genoemd 
werden. De grote banken stonden links en rechts van het middenpad. 
Vooraan waren eerst 3 rijen stoeltjes, daarna de grote banken, dan 
nog een rij stoeltjes en daarachter een aantal kleine bankjes. Aan de 
rechter- en linkerbuitenkant, onder de kruisweg, waren ook nog een
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aantal grote korte banken. De biechtbankjes bevonden zich bij de 4 
biechtstoelen. Deze stonden links- en rechtsvoor en links- en 
rechtsachter in de kerk. In deze kleine bankjes nam men plaats voor de 
biecht. Men wachtte daar op zijn beurt, terwijl men kon overwegen 
wat men in de biecht ging zeggen en in welke volgorde. Men moest 
opletten na wie men was, soms schoof men in de bankjes op, om aan 
te sluiten op volgorde van de beurt. Na de biecht ging men op een 
andere plaats in de kleine bankjes zitten om aan de penitentie te 
voldoen maar soms ging men ook ergens in de grote banken zitten. De 
biechtstoel had twee kanten om te biechten, men kon voor de linker- 
of rechterkant kiezen. Zo waren er vóór in de kerk ook de 
biechtbankjes, ongeveer 8 bankjes voor en 8 voorbij de biechtstoel.
In de beginperiode waren de mannen en vrouwen gescheiden in de 
kerk. De mannen rechts en de vrouwen links. De mannen zonder hoed 
of pet, de vrouwen met hoed of muts. Voor het biechten konden de 
mannen aan de vrouwenkant komen door te kiezen om b.v. linksvoor 
in de kerk te gaan biechten. Genoeg over de biechtbankjes.

Interieur van de oude kerk aan de Markt 
(stond achter het oude gemeentehuis).
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Nu over de grote banken en de kleine bankjes. De grote banken waren 
ook de verpachte plaatsen. Sommige zelfs met een naamplaatje. 
Naarmate men meer betaalde kon men een betere plaats pachten. 
Vooraan, of aan het middenpad of naast het pad waren de beste 
plaatsen. De plaatsen achter een pilaar of wat verder achteraan of aan 
de zijkant waren wat goedkoper.
Mijn opa heeft ook een poosje een gepachte plaats gehad. Als hijzelf 
of iemand van de familie er geen gebruik van maakte mocht ik er wel 
eens zitten. Omdat die plaats zich tussen twee pilaren bevond, kon je 
niets zien van wat er vooraan gebeurde. De preekstoel zag je echter 
wel. Op een open plaats, een verpachte plaats van een ander, ging je 
niet zomaar zitten. Als je een keer van een plaats weggestuurd was, 
riskeerde je het geen tweede keer. Als kind moesten we op zondag 
naar de kindermis. Dan zaten we in de grote banken vanwege het feit 
dat we dan alles beter konden zien en volgen.
Toen we lid van de H. Familie werden (voor de mannen vanaf 18 jaar) 
moesten we ook in de grote banken gaan zitten. Die bijeenkomsten 
waren om de 14 dagen op zondag om kwart over één. Om 2 uur was 
dan het Lof. Daarna kleine Congregatie. Op de andere zondag was het 
dan grote Congregatie voor de meisjes en vrouwen.
Na de lagere school periode moesten we van thuis rechts vóóraan op 
een van de eerste kleine biechtbankjes gaan zitten. Op de linkerhelft 
van deze bankjes kon je dan ook wat zien van wat er gebeurde op het 
hoofdaltaar of op een zijaltaar. Zat je in de rechterhelft van de bankjes, 
dan keek tegen een muur aan. Er zaten ook altijd wel ouderen in de 
kleine bankjes. Die zorgden er wel voor dat je rustig was. Toen we 
een paar jaar ouder waren, gingen we bij de grotere mensen achter in 
de kerk in de kleine bankjes zitten. Wij zaten dan samen met enkele 
neefjes en buurjongens meestal in het 3e of 4e bankje middenin. We 
gingen dan via de zijdeur naar binnen en hadden zo, als we op tijd 
waren, ons plaatsje. Als je wat laat was moest je maar kijken waar je 
nog kon zitten. Anders moest je blijven staan.
Zo midden in dat vak kleine bankjes hebben we veel kerkdiensten 
meegemaakt waarvan we weinig gezien hebben. Maar je werd met 
bellen (schellen) gewaarschuwd datje een andere houding aan moest 
nemen, zoals staan of knielen enz. Ook moest je op de andere mensen 
letten. Ais die gingen zitten, deed je dat ook. Enkelen uit de kleine
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Naamplaatje zoals dat bij verpachte plaatsen werd gebruikt.
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bankjes gingen wel te communie. Dat werd dan een heel gedrang om 
uit de bank te komen en er weer in terug.
Sommige gebeden of gezangen die je hoorde herkende je, zoals het 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e.d. Voor de Hoogmis was er bovendien 
het Aspérges Me. Bij de Jonge Boerenstand kregen we op 
vormingsavonden uitleg over de H. Mis van kapelaan de Leeuw. Soms 
konden we van onze plaats ook de predikant op de preekstoel zien en 
horen, als we tenminste niet in slaap vielen.
Zo zittend dicht naast elkaar was het lekker warm. Vóór ons keken we 
tegen de ruggen aan van vaak wat grotere volwassenen. Sommige 
mensen in de grote banken hadden een misboek of missaal, maar in de 
kleine bankjes had bijna niemand zoiets.
Achter de kleine bankjes, achter tegen de muur, waren de banken waar 
de kerkmeesters en collectanten in zaten. Links en rechts daarvan en 
bij het wijwatervat hadden sommigen een vaste tegel, dus een vaste 
staanplaats.

Later toen er geen verpachte plaatsen meer waren werden er vanuit de 
jeugdbeweging mensen aangezocht als plaatsaanwijzer. Zij 
probeerden zoveel mogelijk mensen een zitplaats aan te wijzen zodat 
er zo weinig mogelijk mensen behoefden te blijven staan.



Door: Kees de Gouw.
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FAMILIEVERHAAL (II).
Jeugdherinneringen van Lies Meeuwessen.

In klepel nr. 9 kon u het familieverhaal van Antonius Meeuwessen en 
Adriana de Hoon lezen. Hieronder kunt u lezen hoe het met de familie 
verder ging. Het verhaal is ontleend aan de opgehaalde 
jeugdherinneringen van zijn moeder: de op dit moment 82-jarige Lies 
Meeuwessen. Zij geniet nu van rustige oude dag in Hagedonk.

In het jaar 1917 werd ik geboren in een huisje in de Kriekepolder 
(Krekelpolder), gelegen tussen de Zanddreef en het Moleneind. Daar 
heb ik echter maar een paar maanden gewoond en de plaats van het 
huis kan ik me niet precies meer herinneren. Mijn vader heeft in 
hetzelfde jaar toen het boerderijtje van zijn zus Nel (Nellemui) 
gekocht op Groot Overveld nr. 50 (nu Zanddreef 13) voor de prijs van 
f. 1800,—. Nel verhuisde naar de Tuintjes, welke ook in de Beek is 
gelegen. Elk jaar moest er f. 82,00 aan interest voor de boerderij 
worden betaald.
Uit de allervroegste periode kan ik me natuurlijk niets meer 
herinneren. Wel weet ik nog dat ik de oogappel van grootje (Betje 
Ossenblok-vrouw van Toon de Hoon) was. Daar ging ik dikwijls naar 
toe, omdat er altijd weel een snoepje afviel, of ik kreeg een boterham 
met spekvet en suiker, of zuurkool met spek, want dat vond ik zo 
lekker. Ook ging ik met haar veel naar de stad Breda. ’s-Zondags 
bracht grootje altijd een bezoek aan haar kinderen en kleinkinderen, 
waarbij haar hondje haar trouwe metgezel was. Het was een klein wit 
beestje met zwarte vlekken. We kwamen ze dan in de Koffiestraat al 
tegen. En wanneer we ze in de verte zagen aankomen, liepen we hard 
naar haai- toe. We wisten dat ze gelukstoffee’s bij zich had. We kregen 
dan van haar zo’n gelukstoffee. Daar stond een letter op en dan had je 
prijs. Ik herinner me goed dat ik wel eens een lettertje had en dan ging 
ik terug nar Mieke de Paus (de kruidenier) om het in te wisselen.
Ons huis was eenvoudig maar gezellig ingericht. Van binnenuit gezien 
was aan de voorzijde het raam. Aan de tegenovergestelde zijde was en 
blinde muur waartegen een tafeltje stond met daarop een teiltje om de 
afwas te kunnen doen. Verder nog 3 bedsteden met aan de voorzijde
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daarvan gordijntjes met stroken. Op de planken lag dan stro met 
daaroverheen een beddentijk waar kaf in zat. Dat lag en rook erg 
lekker. Ik moest wanneer het bedtijd was altijd de lamp uitdoen. Het is 
eens gebeurd dat, toen ik wilde gaan slapen in het donker ontdekte dat 
mijn bed ter hoogte van het kussen nat was. Het bleek toen dat de kat 
er op had zitten jongen. Van de 3 bedsteden hebben we er later een 
uitgebroken en hebben daarvoor in de plaats een kelder gemaakt.
Daar lag dan soms wat spek en vlees in opgeslagen. De katten zagen 
dan wel eens de kans schoon om uit die kelder wat van dat vlees weg 
te gappen. De vloer was bezet met rode tegels waarop met zand 
figuurtjes werden gestrooid. Als echter de kat binnenkwam en met een 
balletje aan het spelen was of de jonge geiten sprongen op de tafel, 
was al het werk van instrooien voor niets geweest. Wanneer dat zand 
vuil geworden was werd het gewassen en hergebruikt zodat je hierop 
kon bezuinigen.
In de schouw hingen de hammen die op die manier werden gerookt. 
Daar zaten dan de botten nog in. Het is ook wel eens voorgekomen dat 
de wormen eruit kropen.
Het sprokkelen van hout was ook een regelmatige bezigheid. Dat ging 
met behulp van een kruiwagen en je was de hele dag weg.
Van mijn eerste communie kan ik me nog herinneren dat ik hoge 
zwarte schoenen en kousen kreeg en een matrozenpakje aan had. Na 
de plechtigheid kreeg ik voor de geleverde prestatie een reep 
chocolade.
Toen ik in de le klas zat ben ik eens zo ziek geweest dat ik bediend 
moest worden. In de 3e klas is dat nog eens gebeurd en toen werd ik 
door kapelaan Konings zachtjes op mijn sterven voorbereid. Ik 
herinner me nog dat ik het vreselijk benauwd had en aan een kant 
verlamd was. Ik kreeg van de kapelaan een mooi prentje met Onze 
Lieve Heer er op. Hij wist me tevens te vertellen dat ik wel spoedig bij 
de Lieve Heer zou zijn. Ik vond dat maar vreemd, want ik was er van 
overtuigd dat ik niet dood zou gaan Of misschien toch, nou dan is 
het nog maar zo, dacht ik. Grootje en mijn moeder waakten ’s-nachts 
over mij. Ze hadden een spirituslichtje bij mij geplaatst voor het 
stomen, zodat ik wat meer adem kon krijgen. Er werd geen warm eten 
gekookt, want door dat koken kreeg ik het nog meer benauwd. De 
dokter kwam 2 x per dag langs en die beloofde mij eens dat, wanneer 
ik gauw beter zou zijn, ik bij hem achter op de motor een stukje mee
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mocht rijden. En mijn vader zei dat, wanneer ik beter zou worden, we 
allebei naar de wei zouden gaan om er een huisje te bouwen en er dan 
’s-Nachts ook nog zouden slapen. Ik raakte er hoe langer hoe meer 
van overtuigd dat ik, hoe dan ook, beter moest worden. Op een nacht 
werd ik wakker en zei tegen mijn moeder dat ik zo’n zin in een 
roggeboterham met goeie boter en paarderookvlees had. Ook had ik 
zo’n dorst. Toen mijn moeder dat hoorde was ze erg blij en zie, dat dat 
een erg goed teken was. Zij zou het aan de dokter vragen. Die stond de 
andere dag aan mijn bed en hoorde het verhaal aan. Hij zei toen: 
“Gelukkig, want nu is ze behouden” en ik kreeg mijn boterham. Later 
heb ik aan de dokter gevraagd wanneer dat beloofde ritje met de motor 
kwam. Dei zei toen: “veel te gevaarlijk vrouwke, trouwens, nou ben je 
beter”.
Inmiddels zijn we nu zo’n beetje in de periode van 1926 aangekomen 
en mijn jongste zusje “Mieke” werd geboren. Het ledikantje was door 
Woudoom (een broer van mijn grootmoeder) gemaakt. Het was 
eenvoudig van planken in elkaar getimmerd. Ik vond het een lelijk 
ding en het deed me aan een doodkistje denken. Mijn zus Nelly was in 
1919 reeds ter wereld gekomen toen ik 2 jaar was. Mijn moeders been 
was 7 maanden voor de geboorte van Mieke geamputeerd en mijn 
vader had het daar ontzettend moeilijk mee. Ik weet nog dat tijdens de 
operatie mijn vader in de stal stond te huilen en ik hem vroeg 
“waarom schreeuwde gij zo?” Hij heeft me het toen verteld.
Sinds die tijd is de gezondheid van mijn vader sterk achteruit gegaan 
en heeft totaal 3 jaar op bed gelegen. In die periode hadden wij 1 koe, 
2 varkens, 2 geiten en verder nog kippen en konijnen. Vanwege de 
geldzorgen door de ziektekosten die we hadden, hebben we de koe 
voor f. 400,— van de hand moeten doen. De varkens zijn later (met 
handjeklap) verkocht om de interest te kunnen betalen. Toen ik in de 
4e kas zat, mocht ik elke woensdag thuis blijven om de was te kunnen 
doen. Niet alleen onze was, maar ook die van de 2 broers van mijn 
grootmoeder, te weten Woudoom en Janoom. Hiervoor kregen we 
f. 1,- vergoeding. Met mijn gezondheid was het ook nog niet goed en 
omdat ik verzwakt was, kreeg ik op school elke morgen van de zusters 
een glas melk en een boterham, die ik in de gang moest opeten. 
Kapelaan Magnus vroeg aan mij toen ik nog eens op de gang stond of 
ik soms straf had.



GENEESKUNDE IN 1932.

Door: Harrie Wildhagen.

E?

Ik was altijd graag zondags naar de congregatie gegaan, maar nu 
moest ik thuis werken. Wel ging ik dan met grootje naar de kerk. Dat 
was de 8 ure mis. Uit de kerk gingen we altijd naar Pietemelle 
Kavelaars (de bakker) om de bestellingen voor de komende week te 
doen. Achter in de kamer kregen we dan koffie met een beschuit. In de 
winter kregen de oudere mensen ook nog een stoof aangeboden om de 
koude voeten wat op te warmen, welke ze in de kerk hadden 
opgelopen. Er werd dan druk gekletst, maar ik moest altijd mijn mond 
houden als grote mensen praatten, zo werd gezegd.
(wordt vervolgd)

Pas geleden zag ik een foto van het Lucia gasthuis in Princenhage. Het 
woord ziekenhuis werd hier nooit genoemd. Mijn gedachten gingen 
meteen terug naar 1932, toen ik ene brak was van amper 6 jaar. Ik zat 
toen op de bewaarschool: De Engelbewaarder, die nu rijp is voor de 
sloop, bij seurMergida (of zoiets).
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In die tijd zag ik voor het eerst ene zware motor van dokter van de 
Kar. Hij reed vaak met zijn zware Harley Davidson bulderend door de 
Zanddreef, niet door de losse karsporen, want dat was om de nek te 
breken. Nee, gewoon over het fietspad.
Op een keer kwam hij bij ons en keek in mijn keel. Hij hield toen met 
een lepel m’n tong omlaag. Daar was blijkbaar iets mee. Ons vader 
stond er bij. Een week later zei vader tegen mij: “Harrie. Ge maag mee 
mijn mee naar tante seur in de stad, (hij had een zuster in het klooster 
in Oosterhout). Nou, dat vond ik wel fijn. “Gère”, zee ik dan ook. Een 
dag later mocht ik met hem meerijden achter op het stoeltje van z’n 
fiets. We kwamen in een groot gebouw terecht. Hij zei: “ik kom oew 
morgen wel haolen”. Daar stond ik dan totdat een non mij kwam halen 
en ik zei dat ik zolang maar op bed moest gaan liggen.
In de namiddag kwam een stevige non mij halen (was dat tante seur ?) 
en bracht mij naar een grote kamer. Die was wit betegeld en er 
stonden glazen kasten in met allemaal blinkend slagersgereedschap, 
dacht ik. Ik vond het eng. Die non nam mij op haar schoot en hield mij 
goed vast. Toen kwam er ene man binnen in een lange witte jas. Die 
had een soort helm op met een lamp voorop. Ik snapte er niks van. Hij 
bond mij een leren holle zak onder m’n kin en terwijl die mij non mij 
vasthield, zei hij: “hé manneke, doede gij uwe mond ‘ns goed wijd 
open en zegde gij ‘ns mooi: Aaaa En dat deed ik dus, want we 
waren thuis geleerd om te gehoorzamen. Plotseling zat hij met een 
grote blinkende tang in mijne mond en verwondde me in 3 seconden. 
Die zuster, die non dus, duwde mijne kop voorover en ik spouwde een 
bloederige massa (die amandelen natuurlijk), uit in die leren zak onder 
m’n kin. Ik schrok mijn eigen rot en brulde van de pijn en van 
kwaadheid, want ik voelde mij zwaar besoudemieterd.
Na een nacht verblijf kwam ons vader mij halen met een gerij van Jan 
Mère, een rijtuig van buurman Jan van Meer. Misschien was hij toch 
bang dat ik een kou zou pakken in m’n keel. Ik zei heel onderweg 
niks, trouwens dat kon ik bijna niet.
Die keel is naderhand vanzelf beter geworden.
Dat was dus geen bezoek bij tante seur, maar aan het Lucia-gasthuis in 
’t Aogje, zeiden we. Het nieuwe Ignatius aan de singel, tegenover de 
Koepel was toen nog maar 8 jaar oud, maar men beschouwde 
blijkbaar amandelen knippen als een fluitje van ’n cent. Ik heb het 
geweten hoor en ik vergeet het nooit meer.



KASTELEN EN LANDHUIZEN OP DE BEEK
Door: Herman Dirven

HET KASTEEL “MASTLAND”

Inleiding.
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Ongetwijfeld heeft Kasteel Mastland het kortste bestaan gekend van alle 
grote landhuizen en kastelen van geheel Hage. Het is in 1802 gebouwd 
en in 1857 al gesloopt. Al met al heeft het maar net iets meer dan een 
halve eeuw bestaan. Dat is opmerkelijk, want juist dit soort bouwwerken 
hield het doorgaans langer uit.

Het volgende opmerkelijk punt is dat we nog nooit een tekening of foto 
(technisch was dat mogelijk) van dit landhuis hebben gevonden. Zelfs 
niet in het huisarchief van de familie van Bijlandt, dat op het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag berust.

Mijn vrouw heeft in haar jeugd nog gezien, ’s-Avonds vanuit Liesbos 
oost, dat het grote Lucia in de fik stond. Dat was op 29 oktober 1944, 
net voor de Duitsers vertrokken, dus net voor de bevrijding. Er vielen 
daar veel granaten van onze bevrijders. Er ging het gerucht dat de 
Duitsers de patiënten in de kelder opborgen en toen het gasthuis in 
brand staken. De patiënten werden later in veiligheid gebracht.
De molenromp (hoogste korenmolen van Nederland), schuin 
tegenover het Lucia werd toen ook flink beschadigd door granaten. 
Die staat er gelukkig nog en zal er ook wel blijven.

Een laatste opmerking geldt de naam. Hoewel Kasteel Mastland zeer 
zeker geen kasteel is geweest in de werkelijke zin van het woord, maar 
een voornaam of deftig landhuis uit de XTXe eeuw, noemen we het toch 
"Kasteel Mastland". De reden daartoe ligt in het feit dat de plaatselijke 
bewoners nooit anders spraken dan over een kasteel. Maar officieel 
gebruikte men termen als landgoed, landhuis of herenhuis. Maar wij 
willen in dit artikel toch maar liever aansluiten bij onze directe voorou
ders en houden het dus bij "Kasteel Mastland"



Montagefoto Kasteel Mastland
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Naar vermoed wordt, was kasteel Mastland in deze trant gebouwd. Voor 
bovenstaande montagefoto werd een foto van de oude pastorie te Chaam 
gebruikt. U moet het middelste raam als voordeur zien, waardoor je in 
de vestibule kwam. De twee zijstukken, dus buiten de kolommen, 
hadden op Mastland onder en boven aan beide zijden twee ramen, in 
totaal waren er gelijkvloers aan de voorzijde dus 2 maal vier ramen en 
boven 9 ramen. Maar nogmaals gezegd, we kunnen slechts vermoeden 
dat Mastland er zo heeft uitgezien.
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Wapen van de familie van Bijlandt
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Willem Frederik, graaf van Bijlandt.
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Willem Frederik was de tweede zoon van Alexander, graaf van Bijlandt 
en Anna, barones van der Duyn van Maasdam. Hij is geboren te 's 
Gravenhage op 16 juni 1771, maar heeft zijn jeugd grotendeels 
doorgebracht op Bosdal, waar zijn ouders en daarna zijn oudere broer 
Otto Anne woonde.
Over het verdere verloop van Kasteel Bosdal, waar in 1825 een nieuw 
landhuis is gebouwd, gaan we in een volgend artikel verder, maar nu 
willen we eerst Kasteel Mastland bespreken.
Want in 1802 huwde deze Willem met de Engelse admiraalsdochter 
Mary Christians en voor haar liet hij op "zijn" deel van het grote 
landgoed Bosdal een nieuw en prachtig landhuis bouwen.
De grens tussen beide landgoederen wordt ook nu nog prachtig 
aangegeven door de straatnamen Bosdaldreef en Mastlanddreef. 
Daartussen lag de grens.

De ontbrekende gronden, ongeveer tot de Postbaan, die enkele jaren 
daarna ook werd aangelegd, kocht hij aan door een van de boerderijen 
van Nicolaas Rosmeulen aan de Weimersedreef te verwerven. Hij kocht 
daarna nog enkele kleine boerderijen in de directe omgeving, zodat 
Mastland een echt landgoed van ruim 100 ha werd.

Op 84 jarige leeftijd is Willem Frederik van Bijlandt op zijn geliefde 
Mastland gestorven. Zijn tweede vrouw, Aspacia Craan verliet kort 
daarna het landgoed en bood het meteen al in 1856 ten openbare 
verkoop aan. Kort daarna is het gesloopt.

Willem graaf van Bijlandt is voor onze lokale geschiedenis ook nog van 
belang, omdat hij de eerste maire of burgemeester van onze vroegere 
gemeente is geweest. Zoals U weet werden wij in Brabant in september 
1809 bij het keizerrijk Frankrijk gevoegd en moesten we ook aan de 
Franse wetten gehoorzamen.
Bijna vijftien jaar daarvoor was de eeuwenoude Heerlijkheid Hage 
opgeheven en daarvoor in de plaats was gekomen de municipaliteit Hage 
met in plaats van een benoemde schepenbank een uit en door de 
bevolking gekozen gemeentebestuur.



Genealogische en familiale gegevens van Bijlandt op Mastland.

gehuwd te Wight (Engeland) op 20 juni 1802 met

1. Jonkvr. Maiy Hughes Christian
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Willem Frederik was officier in het Nederlandse leger en heeft o.a. nog 
een belangrijke rol gespeeld tijdens de opstand van Brussel en de 
onafhankelijkheidsstrijd van België in 1831. Enkele jaren later is hij is 
met pensioen gegaan. Hij had toen de rang van luitenant-generaal.

is
Willem Frederik, graaf van Bij landt geb. Den Haag 11-6-1771 

luitenant-generaal der cavalerie overl. P'hage 25-10-1855

2. Virginie Frederique Wilhelmina Aspacia Craan 
geboren in 1805 te Bergen op Zoom

enkele jaren na haar overlijden 
hertrouwt Willem op 22 december 1825 

met de nog zeer jonge

In de Franse tijd werd dat systeem weer wat veranderd en werd de 
burgemeester weer benoemd, een systeem wat we nu in ons land nog 
steeds hebben. Om te voorkomen dat dit ambt in de handen zou komen 
van baantjesjagers waren op vele plaatsen de notabelen bereid dit op 
zich te nemen en in Hage was dit Graaf Willem van Bij landt. Hij heeft 
de jonge gemeente die eerste vier jaren, totdat de Fransen waren 
verslagen en het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 werd opgericht, 
bestuurd.

De tweede zoon van:
Alexander Graaf van Bij landt 

en
Anna, Barones van der Duyn van Maasdam
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Alle kinderen zijn uit het eerste huwelijk te weten:
Frederik (geb. 1805), Eduard (geb. 1806), Louis Eugeen(geb. 1808), 
Charles (geb. 1811), Alexander (geb. 1814), Alfred (geb. 1815) en Anne 
Agnes (geb. 1816).
Deze jongste dochter Anne Agnes van Bijlandt erfde in 1857 van haar 
overleden oom Otto Anna het landgoed en kasteel Bosdal, maar dat is 
voor een volgende Klepel.

Koetsier was Amoldus (Nolleke) Eskens en onder zijn supervisie stond 
ook de kasteelboerderij. Daarbij was er op Mastland ook nog een vaste 
tuinman in dienst. Zij allen woonden op het kasteel of in een van de 
dienstwoningen.
Daarnaast waren er doorgaans nog zo'n vier tot zes Bekenaren bij de 
graaf in dienst als tuinlieden of op de boerderij.
In bepaalde drukke periodes kwam daarbij nog wel eens wat extra 
personeel.

Graaf Willem van Bijlandt had voor deze kudde niet een herder, maar 
een herderin in dienst. Vanaf 1820 was dat Anna Martens en in 1827 
werd die opgevolgd door Johanna de Bakker, de laatste herderin van de 
Beek. De kudde bestond voor 1820 uit minder dan 35 schapen, maar 
groeide daarna uit tot ruim 80 dieren, waarvan doorgaans de helft 
lammeren.

Als bijzonderheid kunnen we nog vermelden dat de Graaf van Mastland 
de laatste is geweest, die een grote kudde schapen op de Beekse heide 
heeft gehad. Vanwege de reuk was de schaapskooi wat verder van het 
kasteel gebouwd ten noorden van de huidige Dennenweg. Het gebied 
tussen Dennenweg, Beekse straat, Weimerse Dreef en Postbaan heet nu 
nog "Schaapskooi".

Het personeel op Kasteel Mastland bestond in die tijd uit een tiental 
personen, namelijk een Engelse gouvernante, Anne d'Choninon, twee 
Franse kamermeisjes Marie Dubois en Jeanette de Croix en de 
kindermeid Anna Rovers.
In de keuken zwaaide Jacomine Smits de scepter, geholpen door 
Suzanne en Jacoba Smits.
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Op kasteel Mastland had men altijd minstens drie paarden voor de 
koetsen en enkele ruiterpaarden. Op de boerderij werden in de regel een 
tweetal stieren, vier tot zes koeien en verder kalveren, varkens en kippen 
gehouden. Alle producten van de boerderij waren op de eerste plaats 
voor eigen gebruik, of anders gezegd de keuken van het kasteel.

De graaf en zijn familie waren veel uithuizig, dat wil zeggen dat zij, 
zoals vele adellijke families uit die tijd, tijdens de zomermaanden op hun 
landgoed verbleven, maar in de winter in een van de grote steden 
woonden. Voor de Van Bijlandts was dat vooral de stad Brussel, zeker 
na het tweede huwelijk.

Na de dood van haar man, alle kinderen waren toen al enige tijd het huis 
uit, heeft Aspacia Craan Mastland verlaten en heeft ze nog enige tijd op 
de Markt van Princenhage gewoond. Enkele maanden na de verkoop 
van Mastland is zij ook daar vertrokken en heeft zij zich waarschijnlijk 
voorgoed in de stad Brussel gevestigd.

Het kasteel was waarschijnlijk is een classicistische stijl gebouwd, 
hoewel dat niet zeker is. Het bestond uit twee verdiepingen en onder het 
zadeldak een grote zolder. De voorgevel had een breedte van 22 meter 
en de twee naar achteren gelegen vleugels hadden een lengte van elk 18 
meter.

Het Kasteel en de tuinen van Mastland.
Uit de reconstructie van de grondtekening, op basis van de kadastrale 
gegevens en de inhoud van de verkoopakten in 1856 is de indeling zoals 
die op blz. 29 staat, gemaakt.
De bijgebouwen stonden aan de noordzijde van het kasteel en omvatten 
onder andere het koetshuis, de paardenstal, een dienstwoning, de stallen 
en opslagruimten. Los daarbij stonden een bakhuis, een wagenkot met 
daarin een wagen, twee korte karren en twee lange karren. In een aparte 
schuur was plaats voor het hooi en stro.
In de zomer van 1856 (21 mei en 4 juni) is het gehele landgoed 
verkocht. De koper van het landhuis had alleen belangstelling voor de 
gebruikte materialen en liet al vrij spoedig het gehele kasteel slopen. 
Enkel de waterput op het vroegere binnenhof bleef behouden.
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Aan de linkerzijde of zuidzijde waren twee grote woonkamers of salons 
van elk 9 bij 7 meter. Aan de rechterzijde lag op de noordoosthoek de 
eetkamer en daarachter de keuken met de bediendevertrekken en 
vanzelfsprekend daaronder de kelders.

Vanuit de Brielsedreef liep een rechte dreef door en gedeeltelijk langs de 
grote tuin recht naar het kasteel. Van de daar aan weerszijden geplante 
lindebomen staat er nog één in de berm van de Brielsedreef. Hij is nu 
dus zo'n 185 jaar oud.
De tuinen waren aangelegd in de zogenaamde Engelse landschapsstijl, 
maar zijn na verkoop van het kasteel gerooid. Ze waren alles bij elkaar 
zo'n kleine twintig ha. groot. En zoals het hoorde in die tijd waren er ook 
enkele visvijvers, oranjerie en naast de dienstgebouwen een grote 
moestuin.

De bijgebouwen, werden evenals de grond en de overige boerderijen 
door Bekenaren gekocht. In de bijgebouwen vestigde zich ook een 
boerenfamilie en voor hun gebruik werden de gebouwen ook enigszins 
aangepast. De huidige Mastlandhoeve, Postbaan 33 is vele jaren 
bewoond door de familie C.A. Schalk en nu ook al weer heel wat jaren 
bekend als de Kaasboerderij Schalk.

Kasteel Mastland heeft een korte, maar wel mooie geschiedenis gekend. 
Een laatste opmerking in deze historie is dat op het landgoed de 
zogenaamde Ruïne en Put van Sint Gertrudis hebben gelegen. Op de 
kadastrale kaart van 1832 staan die duidelijk aangegeven. Meer bepaald 
binnen de hoek van de Brielsedreef en de Postbaan, ongeveer 40 tot 50 
diagonaal vanuit de hoek van de kruising van deze weg en dan in 
noordelijke richting. We hebben daar echter nooit enige resten ter 
plaatse van terug gevonden.

Op te merken daarbij valt, dat er een verhaal bekend is van Prins 
Maurits, die bij een belegering van Breda (1590?) hier zijn paarden heeft 
laten drinken en de put prees omwille van zijn helder en fris water.

De entree moet prachtig zijn geweest met een grote vestibule in het 
midden, waarin een schitterde trap in twee traversen naar de 
bovengeiegen verdieping voerde.
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Een andere legende verhaalt dat de kapel op de hoek van de Beeksestraat 
en de Kapelstraat de tweede Gertrudiskapel zou zijn. Die zou daar zijn 
gebouwd in 1515 of daaromtrent. De eerste kapel zou dan hier op 
Mastland hebben gestaan. Misschien is dat die ruïne uit 1832 ?.

Tijdens de heemkundekring-excursie op zaterdag 12 juni j.1. naar 
het Bredaas museum maakten de deelnemers van de gelegenheid 
gebruik om nog eens op de oude Bikse communiebanken te 
knielen
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