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Allereerst de beste wensen nog voor het nieuwe jaar. Zo aan het 
begin van de 21e eeuw en - ook niet te vergeten - het 3C millennium 
valt er weer een Klepel in de bus. Historische momenten passeren 
dagelijks, maar zelden zoals dit afgelopen jaarwisseling het geval 
was. Even waren we bang dat de computers het zouden begeven 
vanwege de millennium-bug, maar dat is alles meegevallen. In ieder 
geval de computer van de redactie doet het in ieder geval nog wel, 
zodat we met een gerust hart de volgende klepels tegemoet kunnen 
zien. En daar gaat het u toch ook om, want er staat weer van alles in 
deze Klepel.
Uw Bikse taalkennis kunt u weer bijspijkeren. U had bovendien van 
ons nog de laatste aflevering van het familieverhaal door
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EEN GOEDE EN GEZONDE TOEKOMST TOEGEWENST.

Door: bestuur
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Na al dat vuurwerk, lekker eten en hapjes van de feestjes rond de 
jaarwisseling is er weer de realiteit van iedere dag. We namen er het 
dit jaar eens extra van omdat het niet alleen een jaarwisseling, maar 
daarnaast ook een eeuwwisseling en zelfs een millenniumwisseling 
was.
We staan dus aan het begin van het derde millennium en dat stemt 
toch even tot nadenken. Opnoemen wat er allemaal veranderd is in 
1 jaar, 100 jaar of 1000 jaar gaat te ver, want dan is onze Klepel te 
klein. Zelfs al zou hij groot genoeg zijn, dan nog zou waarschijnlijk 
de lijst nog niet volledig zijn of kunnen zijn. Teveel is al te 
vanzelfsprekend geworden, dus daar staan we vaak al niet meer bij 
stil. De laatste jaren gaat het nog steeds sneller.
Valt bijvoorbeeld de computer nog weg te denken, terwijl hij amper 
10 jaar geleden voor veel mensen nog als “de ver van mijn bed”- 
show werd gezien. Sommigen vonden het zelfs een bedreiging voor 
de werkgelegenheid. Nu blijkt dat de

Kees de Gouw en ook de “wereldreis” naar Tante Sur van Kees 
Dirven, tegoed. Wout Timmers maakt ons wegwijs in een oud stuk 
Prinsenbeeks grondgebied: de Haagse Beemden. Bep v.d. Westen- 
Frijters brengt herinneringen aan Pastoor Preijers naar boven, 
terwijl Piet Hanegraaf uw aandacht vraagt voor het Prinsenbeekse 
Gilde. Uit een land aan de andere kant van de wereld ontvingen we 
van de oud-Prinsenbekenaar Charles Nagelkerke een eerste 
aflevering van zijn interessante levensverhaal.
Lezen dus en als u daardoor geïnspireerd wordt om ook eens iets op 
papier te zetten, dan hoort de redactie het graag van u.



AGENDA:
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ZONDAG, 16 JANUARI: 11.00 - 13.00 u Presentatie boek “van 
de Beek naar de Kali” (alleen voor genodigden).

werkeloosheid in jaren niet zo laag is geweest. Een duidelijk 
voorbeeld dus van het zich snel wijzigen van omstandigheden, 
voortschrijdend inzicht in ontwikkelingen en gewend raken aan de 
gang van zaken.
Het gebeuren van vandaag is morgen historie. Geheel in de 
hedendaagse trend van niet omzien, maar het richten van de blik op 
de toekomst, wordt het risico gelopen dat het verleden in de knel 
komt of - nog erger - dat daar helemaal geen aandacht meer voor is. 
Voor iedereen en alles is echter het verleden de basis waarop verder 
gebouwd wordt. De oorlogen van nu zijn vaak zelfs nog het gevolg 
van gebeurtenissen van honderden jaren geleden.
Om inzicht te kunnen hebben in het hedendaagse leven moet dus 
het verleden bekend zijn. En daar gaat het onze Heemkundekring 
om: het vastleggen van de historie van ons dorp Prinsenbeek in al 
zijn facetten voor degenen die na ons komen. Niet alleen de 
geschiedenis van vijftig jaar geleden of nog langer, maar ook die 
van het recente verleden. Immers voor je het weet vinden we - 
soms zelf ingrijpende veranderingen - al zo normaal dat het niet 
meer de moeite van het vastleggen waard is. Vervolgens komen we 
er dan over jaren achter dat het niet meer te achterhalen is.
Met uw hulp in de vorm van uw geldelijke bijdrage, het inzenden 
van verhalen voor de Klepel en het beschikbaar stellen van 
spulletjes moet dit lukken. Uw kinderen en kindskinderen zullen u 
daarvoor later dankbaar zijn. Wie is er immers, net als nu, over 
jaren, eeuwen niet benieuwd naar het dagelijks leven van zijn/haar 
voorouders.



VANAF 16 JANUARI 2000 TE KOOP:

“VAN DE BEEK NAAR DE KALI”
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Dit is de titel van het boek geschreven door onze dorpsgenoot Hans 
Luiken. Hierin worden de verhalen, belevenissen en de reacties van 
het thuisfront beschreven van een zestigtal Beekse

13.00 - 18.00 u expositie en Pasar Malam met optredens van de 
Indische Dansgroep Sero in Welzijnsgebouw De Drie Linden (voor 
iedereen gratis toegankelijk).

DONDERDAG, 3 FEBRUARI:
19.30 u -21.00 u Algemene Ledenvergadering in zaal Marktzicht 
21.00 u - 22.30 u Het woord is aan: Bijenhoudersvereniging St. 
Ambrosius.

HET GEHELE JAAR 2000: Video Prinsenbeek 2000
Zoals u al heeft kunnen lezen in Modem Prinsenbeek is in 
samenwerking met de Dorpsraad onlangs gestart met het project 
“Video Prinsenbeek 2000”. De bedoeling hiervan is om een video- 
jaaroverzicht te maken van het reilen en zeilen van de 
Prinsenbeekse gemeenschap in het jaar 2000 in al zijn facetten. De 
dorpsraad heeft hiervoor al f. 3.000,— beschikbaar gesteld. De regie 
is in handen van Jaap Koemans. Een viertal coördinatoren werkt in 
samenwerking met een tiental video-ërs aan de opnames van het 
dagelijks leven en de bijzondere gebeurtenissen in Prinsenbeek in 
dit jaar. Het belooft een prachtig Video-geschiedenisboek te 
worden, dat in het voorjaar van 2001 voor u beschikbaar komt. Uw 
medewerking in de vorm van het aanmelden van gebeurtenissen of 
het maken van opnames enz. wordt zeer op prijs gesteld.
Meldpunt Prinsenbeek Video 2000 is: 076 - 541 42 59.



DIALECT.

Door: Piet de Nijs

GOAPE

GOAPE

HASSES
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Geeuwen. Hij zit d’n hele dag te 
gaope = hij zit de hele dag te geeuwen. 
Hij gop wir = hij geeuwt weer.

In de betekenis van niets doen, alleen 
maar nieuwsgierig rond- kijken. Zit 
nie zo te goape = zit niet zo te kijken.

jongemannen die 50 jaar geleden hun plicht deden in het toenmalige 
Nederlands Indië. Zij gingen van het Nederlandse Beek naar de 
Indische Beek (Kali). Wonder boven wonder overleefden ze 
allemaal het avontuur, maar Indië is sindsdien een onuitwisbaar 
gedeelte van hun leven geworden.
Voor veel Prinsenbekenaren en andere belangstellenden zal het 
lezen van dit boek een verrijking zijn van hun inzicht in een tot nu 
toe onderbelicht stukje Nederlandse en meer specifiek 
Prinsenbeekse geschiedenis. Het zal daarmee een onmisbaar 
onderdeel worden van hun bibliotheek.
Het boek is voor f. 24,95 te verkrijgen tijdens de Pasar Malam op 
16 januari a.s. of later bij ons secretariaat Hertenhoek 54 tel. 541 28 
64.

In de betekenis van hoofd. Hij liep 
met z’un hasses tege n’n lantèrepaol = 
Hij liep met zijn hoofd tegen een 
lantaarnpaal.



HESSES

HUFTER

’N HAKSKE

HOT

D’N HOF

HORREPEEKES =
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Worteltjes. Raawe horrepeekes da’s 
lekker jö = rauwe worteltjes dat is 
lekker.

De tuin. Nou gij hèd'-un mooi hofke = 
nou jij hebt een mooie tuin. Hedde gij 
oewen hof al in ’t zaod = heb jij je tuin 
al ingezaaid?

Een schoffel. We gaon vanmiddag 
mar hakke = we gaan vanmiddag maar 
schoffelen. D’n hof ophakke = de hof 
schoffelen. Drek slok-oew mi-thakske 
= direct sla ik je met de schoffel.

Een zich lomp gedragend persoon in 
situaties waarin het niet past. D’n 
vuilen hufter = De lompzak.

Hersenen in de betekenis van er geen 
verstand van hebben. Daor éé d’n 
dieje gin hesses vur = daar heeft die 
persoon te weinig kennis voor. Daar 
heeft hij te weinig verstand van.

Rechts. Men gebruikte het woord om 
een paard richting te geven. Men 
snukte aan de leidsels en zei daarbij: 
hottum, hottum, en het paard ging naar 
rechts.



HIENKELE

’N HIENKELPERK =

HAKKELE

N’N HAKDOP Een tol, ook wel haktol genoemd.

JUU

ALLEE JUU PERD =

JOT Ja. Jot jö = ja hoor.

JÉRIMINÉ
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Vooruit gaan, het werd gebruikt bij het 
in gang zetten van een paard.

Aanzetten in een situatie waarin men 
draalde te beginnen. Allee juu pèrd 
nou eegut lang genoeg geduurd = 
vooruit beginnen, nu heeft het lang 
genoeg geduurd.

Een stotteraar. D’n dieje hakkelt toch 
èrug = die stottert toch erg.

Hinkelen, op één been al springend het 
doosje van het ene naar het andere vak 
duwen.

Met krijt op de stenen getekende 
vakken waarbinnen men het doosje 
van vak naar vak tikte. Het hinkelperk 
kon ook met een stokje in het harde 
zand worden getrokken.

Een uitdrukking van verwondering, 
verbazing bij nieuws, Jériminé da’s 
erg = potdikkeme dat is erg. Het werd 
ook gebruikt bij het niet nakomen van 
een afspraak. Dan drukte het 
teleurstelling uit.



NEKAONUS

KAONUS
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Een timmermanshamer waarmee men 
ook spijkers uit het hout kon trekken. 
Is nog steeds in gebruik.

Een groffe uitdrukking voor mond. 
Houdoewe kaonus = hou je mond. Het 
woord werd alleen gebruikt tussen 
personen die in opgewonden staat 
verkeerden. Ook echter wanneer 
iemand gulzig zal te eten. Douw nie 
alles tegelijk in oewen kaonus = prop 
niet alles tegelijk in je mond.

NE KLAAUWHAOMER =

In de betekenis van gezicht-kin-kaken. 
Hij gaaf um n’n dreun tege zunne 
kaonus da z’n taande dur z’n lippe 
schoote = hij gaf hem een klap tegen 
z’n kin, kaken, dat zijn tanden door 
zijn lippen schoten.

JEZUS VAN MERAANTE =Ook weer een uitdrukking om 
verbazing uit te drukken. Jezus van 
Meraante mot oew eige daor nou druk 
over maoke? = jonge, jonge, moet je 
jezelf daar nu druk over maken Dus 
bij het zich onnodig druk maken over 
iets. Maar ook in de betekenis van iets 
vernemen waar je niet op had 
gerekend, waardoor je enigszins in de 
problemen komt.



’N KÊSKE Een kaarsje.

’NKÈÈS Een kaars.

KÈSKES
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HAKKELE
N’N HAKKELÈÈR
N’N HAKDOP
JUU
JOT 
JÉRIMINÉ

NE KAONUS
KAONUS
NE KLAAUWHAOMER
KÈSKE

Kaarsen (klein). Gij hè zeker de kèèse 
uit motte blaoze = een gezegde tegen 
iemand die later thuiskomt dan 
verwacht.

ALLES NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
GAOPE = geeuwen
GAOPE = nieuwsgierig kijken
HASSES = hoofd
HESSES = hersenen-verstand
HUETER = dom gedrag van iemand
’NHAKSKE = een schoffel
HOT = rechts
D’N HOF = de tuin
HORREPEEKES = worteltjes
HIENKELE = hinkelen
’N HIENKELPERK = getrokken lijnen waar

binnen men hinkelde 
stotteren 
een stotteraar 
een tol 
vooruit 
jot 
verwondering/ver- 
bazing 
een mond 
gezicht-kin 
timmermanshamer 
kaarsje



CARNAVAL OP DE BEEK

Door: Bep v.d. Westen-Frijters.
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KÈÈS 
KÈSKES 
KÈÈSE

kaars
kaarsen (klein)
kaarsen (groot)

Op 11 november wordt overal weer een prins gekozen of herkozen 
om later in het begin van het nieuwe weer goed carnaval te kunnen 
vieren. Daarover wil ik u nu een verhaal vertellen dat echt gebeurd 
is op de Beek.
Het is fijn om nu zo carnaval te vieren met z’n allen en dat er een 
BAK is in Prinsenbeek. Maar dat is wel eens anders geweest. Het 
was in 1948 en rond vastenavondtijd; zo heette dat toen. Ik was 9 
jaar toen wij ’s-Middags om 4 uur opgewonden uit school kwamen. 
Wij zouden carnaval gaan vieren. Daarom gingen we snel naar huis 
om ons te verkleden en daarna met tien andere kinderen vanaf de 
schoolplaats op de Beek gaan rondhossen. Kun je je voorstellen: 
alleen op de Markt met erop uitkomend de 5 straten Valdijk, 
Groenstraat, Schoolstraat, Kapelstraat en Beeksestraat. De 
verkleedpartij bestond uit wat oude kleren van onze vaders en 
moeders en opa’s en oma’s. Zo was ik ook verkleed en wel in een 
oude baaie rok met voorschoot van mijn oma. Een schoorsteendoek 
om mijn schouders en een kanten mutsje op mijn hoofd. Dit vergeet 
ik nooit meer. Vol goede moed gingen we in een lange sliert (want 
er volgden toen nog meer kinderen ons) op weg en draaiden bij 
koster Watzeels (nu ’t Rokertje) de Markt op. Wat hadden we een 
lo. En maar zingen: “’t is carnaval en je hebt maar één jong 
leven(2x) en heb je mijn mokkel niet gezien, ’t is carnaval, 
boerenbal, leve de carnavaaaal. En dan weer opnieuw, want meer 
kenden we toen niet.



MIJN JEUGD.

Door: Charles Nagelkerke, Nieuw Zeeland.
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Maar als pleister op de wonde waren de appelbeignets en 
pannenkoeken, die mijn moeder bakte, heel lekker. Het is nu, ruim 
50 jaar later, toch veel leuker geworden. Met veel muziek en een 
grote optocht. Als je nu al die verklede kinderen ziet lopen en zelfs 
in buggy’s verkleed ziet zitten, gaan je gedachten even terug naar 
toen. Ja, tijden veranderen, gelukkig maar.

Ik ben op 15 november 1922 op de Beek in de Beeksestraat geboren 
als de jongste op één na in een gezin van 12 kinderen. Later heb ik 
ook nog gewoond op Valdijk 27. Mijn vader was de dorpspolitie 
van de Beek. Dat was toen nog een klein durpke bij Princenhage. 
Mijn kak(kleuter)schooljaren bracht ik door bij de nonnekes Sr. 
Martina en Sr. Brigida in de Schoolstraat. Vervolgens moest ik naar 
de Meesterschool in de Kapelstraat. Daar volgde ik de lessen van de 
meesters Gilijyet, T. van Haperen, J. v. Haperen, van Hulten, P. 
Dircken, W. Vonk en het hoofd Jos Titulaer.

Toen we ongeveer bij de pastorie waren (nu deelstadskantoor) 
gebeurde er iets dat nu niet meer zou kunnen gebeuren. De deur van 
de pastorie ging open, Pastoor Preijers kwam naar buiten en brulde 
tegen ons: “wat zijn jullie nu aan het doen, naar huis jullie allemaal, 
dat mogen jullie niet doen”.
Je kunt begrijpen dat wij enorm schrokken van die grote man. We 
waren tenslotte allemaal maar kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud. We 
stoven uit elkaar en gingen snel naar huis, zo bang waren wij. 
Gedesillusioneerd omdat we niet wisten wat we verkeerd deden. 
Deze gebeurtenis staat nog steeds op mijn netvlies geprint.
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Na die kinderjaren vroeg mijn vader wat ik later wilde worden. 
Daarop antwoordde ik dat ik graag bakker zou worden. Daarom 
kwam ik in 1936 in dienst bij mijn broer Leo die in 1929 een 
bakkerij en winkel op Valdijk 25 had opgezet. Mijn werk deed ik 
met plezier en ik was niet bang om de handen uit de mouwen te 
steken. Mijn aanvangssalaris was 25 cent per week en volle kost, ’s- 
Morgens om 5 uur werd met het werk begonnen. Als we ons (geef 
ons heden ons dagelijks brood) brood hadden gebakken, reden we 
het uit naar onze klanten overal in het dorp en daarbuiten. Broer 
Leo placht vaak te zeggen: “Sam (mijn doordeweekse voornaam), 
vlug over de weg en vriendelijk tegen alle mensen en speciaal tegen 
de klanten. Daar heb ik me altijd strikt aan gehouden.
Toen brak het jaar 1940 aan: het begin van de oorlog. Ons vredige 
dorp werd kort daarop gestoord door de Nazi’s. We stonden daar 
niet te lang bij stil, want het leven ging door. In 1942 echter werd ik 
tegengehouden door enkele nazi’s. Ze vroegen mijn leeftijd en 
vertelden dat ik me de volgende dag in Breda bij de Arbeidsbeurs 
moest melden, omdat ze werkers nodig hadden in Duitsland. Goede 
raad was duur. Vader en ik besloten mijn oudste broer André om 
raad te vragen. Die was nl. lid van de ondergrondse beweging en 
tevens commandant van de rijkspolitie te Hulst (prov. Zeeland). Die 
was direct bereid om zijn jongere broer te helpen en enkele 
dagenlater was Charles dus niet in Duitsland, maar in Zeeuws 
Vlaanderen. Dar begon mijn leven als onderduiker en dat was een 
hele ommekeer. Ik miste de familie, de Beek en mijn werk als 
bakker. Maar alles was beter dan werken voor die Duitsers. Ik 
bracht veel tijd door met niks doen en daarom duurden de volgende 
dagen en weken een eeuwigheid. Uiteindelijk vond mijn broer Dré 
een plaats bij een boer in Zaamslag. Daar kwam ik in het holst van 
de nacht aan en verbleef daar met nog vier andere onderduikers 
enkele maanden. Omdat ze meerdere malen door de SS werden 
bezocht werd het voor die goede mensen te riskant om ons nog 
langer te



herbergen. De volgende plaats was Sluiskil, dama Terneuzen 
(tuinman in ziekenhuis) en later nog in Kloosterzande. Daar kwam 
ik gelukkig terecht bij een bakker, mijn oude beroep. Begin 1944 
kon mijn broer André een Ausweisz voor mij bemachtigen op het 
Arbeidsbureau te Hulst. Daarmee herwon ik beetje vrijheid en 
vertrok dus naar Hulst. Daar werkte ik tot de bevrijding door de 
Polen bij Bakkerij van Rie.
Spoedig daarop sloot ik mij aan bij de Poolse Divisie als een soort 
tolk. IK hielp hen bij het opsnorren van een aantal Moffen die zich 
hier en daar ophielden in Hulst. Ik bleef ook bij mijn Poolse 
vrienden toen ze verder Nederland introkken.
Bij de bevrijding ging ik terug naar mijn dorp Beek, waar zich 
inmiddels al enkele Bekenaren zich hadden aaangemeld bij de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Ik volgde hun voorbeeld, werd 
spoedig opgeroepen en vertrok naar ’s-Hertogenbosch om te 
worden opgeleid als soldaten van het eerste uur onder de naam: 
Regiment Stoottroepen. Voordat wij tekenden als vrijwillige Indie- 
ganger, was ik achtereenvolgens gestationeerd in Veere, 
Vrouwenpolder, St. Annaland, Wouw, Kruisland, Middelburg en 
Vught (bewaking “kamp”).
In september 1945 scheepte ik me in voor Indië. Via Oostende 
kwam ik Engeland. Daarna naar Malakka-Banka-Belitung 
(ongeveer 15 maanden) en vervolgens Zuid Sumatra-Palembang- 
Prabamoely-Medan. Na 3 jaar tropendienst keerde ik terug naar 
Nederland via Java. Bij aankomst kreeg ik 40 dagen verlof en moest 
daarna voor een militaire parade terug naar Den Bosch. We namen 
afscheid van elkaar en vrijwel iedereen ging weer terug in het 
burgerleven. Jammer genoeg moesten we verschillende vrienden 
achterlaten omdat er 2 aalmoezeniers, 1 dominee en de reserve- 
commandant gesneuveld waren voor de goede zaak.
Het burgerleven begon opnieuw en ik kon mijn bakkersberoep weer 
oppakken bij broer Leo. Na een periode van ongeveer 6 jaar voelde 
ik toch mijn drang naar avontuur weer in het bloed
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MAR KK ANT

Door W.Timmers

Er is een Markant punt aan de Mark
5 -i? A-

Het meest zuid-oostelijke punt van het vroegere Prinsenbeek aan de 
Mark is het beginpunt van dit verhaal. Dit is minder een verhaal, 
maar meer een opsomming van plaatsen, namen en veranderingen 
in dit gebied van De Beek, Prinsenbeek. Op een hele oude kaart 
van Hage anno 1825 heet het EMER, HINTELAKEN EN 
ACHTER- EMER. In 1975 heette de straten: Achter Emer en 
Gageldonkseweg.

en greep mijn kans toen ze emigranten vroegen voor Australië en 
Nieuw Zeeland. Ik dacht dat ze daar misschien wel een beetje 
Nederlands zouden spreken (ha, ha). Eind 1954 vertrok ik samen 
met mijn verloofde naar het voor ons onbekende land Nieuw 
Zeeland. Ik kan u verzekeren dat er veel water door de zee is gegaan 
in de bijna 45 jaren dat wij hier woonachtig zijn. Maar daarover 
meer in een volgende Klepel.
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Daar staat nog 1 lindeboom, van de meer dan 3 lindebomen die er 
gestaan hebben voordat het huis van de fam. A. de Craen op het 
eind van het Dreefje, (Achter Emer nr. 2) werd afgebroken in het 
voorjaar van 1960. De lindeboom is nu nog te zien vanaf de twee 
bruggen over de Mark. Zowel van de Stoelemeijerbrug naar het 
noorden kijkend als vanaf de Moerlakenbrug naar het zuiden 
kijkend is de Lindeboom te zien. Wil men er dichterbij komen dan 
moet men op het kruispunt op het eind van Mijkenbroek met 
Rudonk en Overemer, achter huisnr. ”Rudonk 1 a”, door de poort en 
door een klein dreefje naar het eind naar de Markkant.
De fam. A. de Craen heeft er gewoond vanaf hun huwelijk in 1935 
tot febr.1960. Eerder woonde er Mw. J. de Craen-Poppelaars al, zij 
was een dochter van Jan Poppelaars die er vanaf zijn huwelijk in 
1905 met als huisnummers Emer D 339 en Emer L 41 woonde. 
Daarvoor hebben op De Emer gewoond: de fam. Kees Nooren en 
fam. Corn. van Beek als huurders met als eigenaar Jan Schipperen. 
Na 1960 zou de fam. P. Oomen -zoon van C. Oomen van de 
Huifakker- er gaan wonen maar die is gaan wonen in de nieuwbouw 
op de grond waar de fam. M. Bulkmans-Goos heeft gewoond. 
Thans is dat adres Koeieweide 2 Breda.
Waarom is de Lindeboom een Markant punt:
■ Het is op het einde van het dreefje (vh: Achter Emer 2 

Prinsenbeek)
■ Het is de grens van Princenhage met Breda tot 1-1-1942
■ Het is de grens van Beek N.Br. met Breda van 1-1-1942 tot 1-1- 

1952
■ Het is de grens van Prinsenbeek met Breda van 1-1-1952 tot 1- 

6-1976.
■ Het is aan de noordelijke grens van het eerste industriegebied.
• Het is geen grens meer vanaf de annexatie Haagse Beemden 

1976.



■ Het is aan de rivier de Mark aan de Markkant.
Even wat informatie over het gebied ten zuiden van dit dreefje. Hier 
stond het kasteeltje “Huis den Eemer” op de Haagse Emer, 
Bredaas grondgebied (Den Emer onder Princenhage of wel voorste 
Haagse Emer) en is afgebroken in 1856. Een tekening van het 
kasteel genaamd: “Het Huys den Eemer in de Baronye van Breda” 
is bij Mw. de Craen-Poppelaars. Verdere informatie over dit kasteel 
vindt u in HAGE nr. 23 themanummer. (Belangstellende voor het 
lezen van Hage nrs. kunnen contact opnemen met de schrijver van 
dit artikel).
Het Koetshuis van het kasteel werd als woonhuis ingericht (hoeve 
Het Vaarthuis). Daar heeft de fam. Janeke Vissers gewoond tot 
1961. De gebouwen werden gesloopt in 1965.
Aan de Markkant aan de grens op Bredaas grondgebied heeft de 
fam. Janeke v. d. Bliek gewoond in “ Het Koepeltje” van het 
kasteel tot de sloop in 1962. In HAGE nr. 23 blz. 46 lezen we: “Het 
Koepeltje ...iets ten noorden van de theekoepel lag de herberg “Aan 
het trekpad...
Bij de annexatie van het gebied in 1976 was dit zuidelijke deel al 
niet meer bewoond en stonden er al fabrieken en bedrijven. Ook de 
Emerput was al gegraven, evenals de put voor de afvalwaterlozing 
van het suikerfabriek. Ook de woningen en boerderijen als “Het 
Ooievaarsnest” en anderen waren al weg.

Weer terug naar dit Markkant punt, naar de lindeboom aan het 
Jaagpad/ Trekpad. Het Jaagpad was voor de paarden die de schepen 
aan een lang touw door het water trokken. Naar het noorden richting 
Terheijden en het zuiden richting Breda.
Het jaagpad werd ook gebruikt door bewoners van de Achter Emer 
en verder om naar Breda te gaan. Ter hoogte van de Terheijdense 
brug was een pont-veer waar men de Mark over kon steken nabij 
een boerderij-café van de fam. Rien Schets. Later woonde er de 
fam. C. v. d. Kieboom. Verder naar het
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noorden- ter hoogte van Kraaiennest- heeft ook nog een fam. Jan 
Schets gewoond. Daar kon men met een pontveer naar Terheijden 
overgezet worden, vooral om op zondag naar de kerk te gaan.
Dit Markkant punt aan de Mark was de “wacht gelegenheid”, en de 

plaats van aanmeren voor de schepen in de winter zodat zij geen 
“liggelden” behoefden te betalen aan Breda. Ook was dit een punt 
aan de Mark waar de boot met Sinterklaas langs kwam en waar vele 
Bekenaren uit Burgst, Gageldonk en zelfs uit de Kapelstraat naar 
toe gingen om naar Sinterklaas te kunnen zwaaien.
Het huis bij deze boom was café- herberg genaamd “De Emer”, van 
1882 tot 1923 zie ook HAGE nr.1. blz.45: “Ook van Burgst 
afhankelijk was de herberg “Aan Het Trekpad” bij De Emer aan de 
rivier De Mark. In 1723-24 werd hier een huis gebouwd. Kort 
daarna werd dit als café ingericht.” In HAGE nr. 9 blz. 9, 11 en 14 
vinden we o.a.: ”Het inmiddels afgebroken café “Aan ’t Trekpad” 
bij de Emer stond op leengoed van Burgst. Deze vrije uitweg bood 
de heer van Burgst de gelegenheid om per schip te arriveren ter 
plaatse van het latere café “Aan het Trekpad” en via enkele 
binnenwegen, de Gageldonkseweg en Burgstsedreef zijn 
heerlijkheid te bereiken”.
Er werd zowel geschreven over de herberg “Aan Het Trekpad” als 
over het Café “De Emer”. In het bovenlicht boven de deur van het 
café stond de tekst “Café De Emer”.
Dit huis is afgebroken en de Lindebomen zijn op één na gerooid in 
het voorjaarl960.
Deze ene Lindeboom staat er nog. HOE LANG NOG?
Wie heeft zorg om het behoud van deze boom en deze plaats? en 
eerder. Op Achter Emer nr. la woonde fam. Adr. v. d. Boer, Op 
onderstaand kaartje ziet u huisnummers vermeld van 1975 op nr. 1 
b fam. J. Bulkmans- v. Opstal, op nr. 1 fam. P. Oomen later A. 
Vissers. Deze woning staat er nu nog op adres Koeiewei 2.



V

1 
•f

Op nr. 4 de fam. Mar. Goos, op nr. 6 fam. Joh. Goos, op nr. 8 fam. 
Wilh. Goos, op nr. 3 de fam. Toon Verdaasdonk (“Klein Alkmaar” 
geheten), op nr. 5 fam. Fr. Leijten-Oomen, op nr. 7 fam. v.d. Bliek 
en later P. Poppelaars, op nr. 9 fam. Toon v.d. Riet. Deze laatste 
woning staat er nog, evenals andere woningen vederop aan de 
Achter Emer en Rietdijk.
Aan de Gageldonkseweg van toen woonde op nr. 49 fam. C. 
Leijten-Nooren (welke woning er nu nog staat onder adres 
Heienlangdonk 46 Breda) en op nr. 51 fam. J. Franken-Bulkmans. 
Op nr. 20 woonde fam. Ant. Luiken , op nr. 22 fam. Jac. Franken- 
Bulkmans en op nr. 24 fam. C. Franken-v.GooL
Het stuk fietspad - nu geheten Donkpad - vanaf het PNEM- 
transformatorhuisje tot de hoge lindeboom (nabij waar huis nr. 22 
heeft gestaan) is nog een oorspronkelijk stuk Gageldonkseweg met 
asfaltbestrating over de keien en met de bomen aan de kant. Aan dit 
stuk pad van ongeveer 200 meter lengte zien we links het PNEM- 
huisje, het pad naar de boerderij van vh. C. Leijten. Aan de andere 
zijde zien we het bijna dichtgegroeide dreefje van de 
Gageldonkseweg nr. 20 naar de Achter Emer no. la.
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Tante Soeur, wij praatten altijd van Tante Sur.
Zuster Benigna was een zus van mijn moeder en heette eigenlijk 
Adriana Elisabeth, of gewoon Naantje van den Eijnden en was 
geboren op de Beek in 1902 (overleden 7-2-1988).
De boerderij van mijn Opa en Opoe van den Eijnden stond toen nog 
in de Valdijk, naast het huis van Dokter van de Kar. Daar is later de 
snelweg van Breda naar Rotterdam tussen gelegd en werd het stuk 
ten oosten van de snelweg met opritten voor de oversteek voortaan 
Spoorstraat genoemd. Later woonde in die
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EEN STUK DICHTER BIJ DE HEMEL.
Door: de neef van zuster Benigna en de zoon van tante leen van 

de Beek: Kees Dirven

i
L’

Woonhuis Fam. de Craen, Achter Emer 2 (schilderij W. Wevers)
Dit dreefje is in het midden vervallen door de weg Paardeweide. 
Ook vanaf de Emerparklaan is nog een stukje zichtbaar. Op het 
einde van dit stukje fietspad (Donkpad) zien we rechts de 3 
leilinden die gestaan hebben voor de woning van Ant. Luiken op 
no. 20. Op het eind staat nog de hoge lindeboom met vogelnest. 
Vroeger stond hier het huis no. 22 van Jac. Franken-Bulkmans.



1. devan
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2.
3.
De Corthonastichting was een zusterhuis met kamers voor 
religieuzen en had ook een kapel, verder een tuin en een gebouw 
voor de meisjes.
Elk jaar ging Oos Moeder welles naar Leiden en mocht één van de 
kinderen mee. De reis naar Leiden was een hele belevenis. Zeker in 
de jaren vlak na de oorlog, vóór 1950, dus toen ik een jaar of 6/7 
was. Vanuit de Kapelstraat, achterop de fiets bij Oos Moeder. Een 
kussentje op de bagagedrager om geen zeer gat te krijgen. Steuntjes 
voor de voeten en dan uitkijken om niet met je vingers tussen de 
veren van het fietszadel te komen. Oos

boerderij Ome Kernilles en later Ome Petrus (dat werd veranderd 
jaren later in Oom Piet: ge mot tenslotte toch ook mee gaan mee 
oewen tijd). Later is zijn zoon Kees daarin gaan wonen en heeft de 
zaak afgebroken en zelf weer opnieuw opgebouwd. Toen vonden ze 
in Den Haag dat de weg verbreed moest worden en dat er zonodig 
een HSL-lijn moest komen. Rap afbreken die handel en weg was de 
boerderij.
Het was een groot gezin en Naantje was de vijfde van twaalf 
kinderen. Ze werd non bij de orde van de Franciscanessen in Breda 
en later overgeplaatst naar de Corthonastichting in Leiden en kwam 
daar in de verpleging. De Corthonastichting was vergelijkbaar met 
Valkenhorst in Breda: een opvanghuis voor ongehuwd moeders. 
Toen heette dat een huis voor gevallen vrouwen..... ?
Als kleine jongen dacht je bij het horen van een huis voor gevallen 
vrouwen aan een verpleeghuis met vrouwen met gebroken armen of 
benen. Dat bleek helemaal niet te kloppen, maar wist jij veel. Veel 
uitleg kreeg je daar niet bij. Ze hadden niet goed opgepast. Nou kun 
je dat oppassen ook op 3 manieren uitleggen:

Ze hadden niet netjes opgepast, afgeweken 
fatsoensnormen.
Ze hadden niet goed uitgekeken, hadden niet goed opgelet.
Ze waren onvoorzichtig geweest.

een zusterhuis met kamers



*

Moeder waar nogal aan de gewichtige kant. Dan naar het station in 
Breda en met de trein helemaal naar Leiden. Schoon ondergoed aan, 
want er moest een wat gebeuren (nu zeggen ze: schoon ondergoed 
aan, misschien gebeurt er wel wat). Toch dus weer iets met die 
Corthonastichting?).
Kaartjes kopen aan het loket. Uitkijken op welk perron je moest 
zijn. Wachten tot de trein er kwam, maar dat was nooit de eerste 
trein, want er werd altijd op tijd van huis gegaan om de trein toch 
zeker niet te missen.
Dan liep daar de stationchef met pet, bordje met ’n spiegelei en 
fluit. Pas na zijn fluitje mocht de trein vertrekken. De treinen 
werden getrokken door stoomlocomotieven. Goed zwart, 
kolengestookt, waardoor ook de treinmachinisten er beroet en zwart 
uitzagen. De stoom schoot onder de perronkap als ze aan kwamen 
rijden en had een aparte reuk. Alles bewoog rond de wielen met 
stangen, koperen potten en maakte een geweldige indruk. Soms 
lieten de machinisten de stoomfluit gaan om al te onvoorzichtige 
mensen op het perron te waarschuwen, niet te ver over de 
perronrand te gaan hangen. Ze kunnen ook wel naar knappe meiden 
gefloten hebben, wist jij veel, dat had je niet in de gaten........De
trein had een gang met aparte houten compartimenten. Er kwam 
ook een conducteur langs om kaartjes te knippenen die vroeg dan 
meteen waar de reis naar toe was. Zag tie natuurlijk ook wel, dat het 
’n kaartje retour Leiden was, maar hij wilde gewoon weten waarom 
die boerenmensen zo ver weg gingen. Oos Moeder vertelde dan, dat 
ze naar der zuster in ’t klooster in Leiden ging. Na een stop in Lage 
Zwaluwe ging je dan bij Moerdijk over het water. Een lange brug 
met allemaal voorbijschietende lijnen, zodat het een heel apart 
gezicht gaf. Ook het geluid op die brug was, zoals in het liedje van 
Guus Meeuwis van kedeng, kedeng, kedenggedeng. Dan Dordrecht, 
Rotterdam. Met je neus tegen het raam. Weer water en grote boten. 
Maar je moest vlug kijken, wantje was er zo voorbij. Daarna Delft, 
Den Haag en dan waren we der bijna.
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Voor als je niet goed zou worden, had Oos Moeder een fleske in der 
tas zitten. Eau de cologne 4711 of zoals wij dat noemden: 
onjeklonje. Dat rook zo lekker en werd op een zakdoek gedaan en 
onder je neus gehouden. Daar bekwam je dan van. “Edde nog ruuk, 
want ik denk da’k meneigen nie goed begin te voelen” zei je soms 
weleens. De smiegt, den huichelaar.
Dan in Leiden ging je van het station te voet naar Tante Sur. Goed 
uitkijken, op de stoep blijven, bij het oversteken aan de hand en dan 
het laatste stukje voor de brug, daar was het. Oprit met grint. 
Aanbellen met zo’n trekstang en dan kwam zuster open doen. 
Zusters met brede kappen, lange rokken, een wit koord om het 
middel, waaraan een grote paternoster hing en met een lang eind 
met knopen. Dat eind van het koord was wel gemakkelijk om iets in 
de hand te hebben. Paters en broeders konden er vroeger ook een 
flinke tik mee uitdelen.
Voor mij was Tante Sur iets speciaals. Ik had daar een aparte band 
mee. Dat kwam doordat we allebei op dezelfde dag jarig waren, 
namelijk 14 april. Dit is de kerkelijke feestdag van de H. Lidwina 
van Schiedam. Deze heilige had, geloof ik, ook iets te maken met 
jeugdige onschuld.
Tante Sur woonde al lang in Leiden en dat kon je ook horen aan 
haar uitspraak. “Keessie” zei ze en dan bedoelde ze mij. Ze pakte 
me dan zo bij de hand dat ik met haar mee kon lopen naar de 
ontvangstkamer, waar een koektrommeltje stond. Daar mocht je er 
dan eentje uit pakken. Naast het werk in het meisjeshuis was Tante 
Sur ook kosteres en was een bezoek aan haar kapel ook altijd een 
vast onderdeel van het bezoek aan Leiden. “Jij wordt zeker wel 
misdienaar” was steevast haar vraag. Toen dat later werkelijkheid 
geworden was, kon je er helemaal niet meer aan voorbij om de 
kapel te bezoeken. Dan mocht je ook nog eens later horen hoeveel 
je wel kende van Latijn (confiteor, kyrie, dominus vobiscum).
Een woord dat mij ook heel apart in de oren klonk was: Vicaris. Dat 
was een katholieke geestelijke met een aparte status. Wij
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kenden alleen maar de pastoor, kapelaans en verder nog de bisschop 
van het vormsel en dan nog broeders. En natuurlijk de 
missionarissen. Daarvan hadden we der op de Beek een stel aan ons 
eigen, zoals Romme, Nuyten, Geldtmeijer, van de Kar, Titulaer, 
Naalden en nog een paar (Hans Lotstra en Piet van Hullen zijn van 
wa later). En mee missiedagen kwamen er nog Paters preken. Ge 
had er bij, ik wil nie zeggen dat ze vloekten, maar het kon wel 
donderen. Hoe harder ze donderden, hoe meer het opbracht. De 
kerk zat dan stampvol. Bidbankskes ook en tot achterin stonden de 
mensen.
Op de Beek was toen Pastoor Preijers, een gezet persoon, die 
sigaren rookte en een brede harige hoed op had. Zowat dezelfde 
haren als een hoge zijde, maar dan meer een bolhoed zonder gleuf, 
maar met een kwast. Verder waren er de kapelaans de Leeuw, 
Boumans, Fassaert, van Dongen en nog een paar, waarvan ik de 
naam vergeten ben. Ook was er een pastoorsmeid en zuster Martha. 
Maar ene vicaris, nee, die hadden we niet op de Beek. Dat was 
zeker iets aparts. Het maakte dus wel indruk, toen bij een van de 
bezoeken De Vicaris ook aanwezig was en informeerde of ik toch 
zeker wel pastoor zou worden. Ontkennen hielp niet en maakte ook 
niets meer uit, want na de die vraag liep hij meteen weer verder.
Na de ontvangst binnen, mocht je naar de tuin. Het zusterhuis was 
gelegen bij een brug aan het water. Aan de andere kant van het 
water waren de botenhuizen van de studentenverenigingen, die daar 
hun kano’s hadden. Op het water kwamen dan de 2 zonder 
stuurman, de achten met en zonder voorbij gevaren. Dat was iets 
watje op de Beek nog nooit gezien had. Je keek je ogen uit. Vooral 
met stuurman was mooi, aangezien dat hele kleine ventje achter in 
de boot lag met zo’n grote toeter voor zijn mond en dan - voor mij 
althans - iets onverstaanbaars tegen die mannen in die boot riep. 
Die verstonden het blijkbaar wel, want ze trokken de roeispanen 
allemaal gelijk in en uit het water. Het uitzicht over het water was 
heel schoon. Zeker als er een grotere
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boot onder de brug door kwam en vlak langs de kant voer. Dan 
veroorzaakte hij een golfslag en moest je soms terugspringen om 
geen natte voeten te krijgen. Eenden zag je ook op het water en als 
je toevallig een paai- broodkorstjes had gekregen, was het helemaal 
raak. Als je iets op het water gooide kwam den hele hoop er met 
veel gekwaak op af. De woerden dowen de andere zomar weg of 
onder water. Soms zag je ze ook met hun kop onder water en met 
hun gat omhoog op het water staan. Dat ze niet verzopen, snapte je 
helemaal niet. Maar ja, het zijn tenslotte eenden.
Ondertussen zat Oos Moeder met de andere tantes aan de thee bij 
Tante Sur in een van de spreekkamertjes en kregen ook een droog 
mariekoekske uit het koektrommeltje. De meegebrachte rol frou- 
frou verdween als bij toverslag in de mouw van Tante Sur en werd 
naar haar kamer gebracht, buiten het zicht van de medezusters. Dus 
voor eigen gebruik en daaruit blijkt dus dat ook bij religieuzen niets 
des mensen vreemd is.
Tante Sur lachte breeduit en kon zichtbaar genieten van haar familie 
met neefjes en nichtjes. Ook werd soms nog een bezoekje gebracht 
aan het meisjeshuis, samen met Tante Sur.
In de loop van de middag ging je weer terug naar huis om “voor den 
donkeren weer thuis te zijn”.
Jaren later, toen ik al wat ouder was, vertelde Tante Sur wat meer 
over die meisjes, die toch zonder voorlichting snel zwanger werden 
en dan in de Corthonastichting werden opgenomen. Zij maakte de 
meisjes nooit verwijten en had met hen te doen. Voorlichting werd 
nauwelijks gegeven, zodat dergelijke huizen ook in de steden 
noodzakelijk waren. Tante Sur verhuisde na haar pensionering naar 
het rusthuis van de Zusters in Breda in de Meerten Verhoffstraat. 
Terug in Brabant maar met een Leidse tongval en nog steeds 
breedlachend en genietend van de familiebezoeken. Ook daar weer 
de ontvangstkamers met thee, koffie en het koektrommeltje, brede 
rollen voor de koekrollen en haar eigen kamertje in de flat, de



HET PRINSENBEEKSE GILDE

Door: Piet Hanegraaf

Gilden in de Middeleeuwen:

kapel en de grote ontvangstruimten. De brede mouwen werden later 
een handtasje toen het habijt werd vervangen door gewone blauwe 
dameskleding met een klein kapje.
Dank zij onze eigen Tante Sur, voelde je je toch een stuk dichter bij 
den Hemel. Wie heeft die luxe nog op den dag van vandaag.

In de loop der tijden hield de beschermende/ militaire taak van de 
gilde op. De hertogen, koningen en keizers hadden
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Tenslotte waren er ook Ridderlijke Broederschappen. Dit waren 
edelen en ridders die zich te voornaam voelden om een “gewone” 
naam als “gilden” te gebruiken.
Daarnaast waren er nog de “Buurtgilden” (tegenwoordig noemen 
we deze buurtverenigingen). De leden hiervan kwamen alleen 
voor de gezelligheid bij elkaar (denk aan carnaval).

Behalve ambachtsgilden ontstonden er ook andere gilden zoals 
bijvoorbeeld de Rederijkerskamers, of kamers van Retorica, 
waarin toneelspelers en dichters zich als gilde verenigden. Deze 
gezelschappen hielden, naast optredens welke jaarlijks enkele 
malen plaatsvonden, ook geregeld wedstrijden die ze landjuwelen 
noemde. Men trok dan in optocht met kostbare praalwagens door 
de straten. Geleidelijk aan gingen de diverse "beschermgilden” 
zich specialiseren. De een was wat meer “krijgshaftig” (de latere 
schuttersgilden) en de ander legde zich meer toe op de 
bescherming van de kerk, stond de zieken bij en trachtte deze 
zelfs te “schutten” (te beschermen).
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inmiddels hun eigen legers die de bevolking beschermden 
(bewaakten).
De taak van de gilden was hiermee echter niet ten einde, er kon 
nog brand uitbreken en ook ziekten en epidemieën moesten het 
hoofd worden geboden.

Zoals reeds bekend is zijn wij op zoek naar overblijfselen van het 
Prinsenbeekse gilde.
Bij deze al bedankt voor de ontvangen reacties, en wij zien uw 
blijk van waardering en positieve opstelling graag weer tegemoet.

Om echter niet geheel hulpeloos te zijn wanneer er rovers, wolven 
of zelfs muitende soldaten de buurt onveilig maakten, werden de 
wapens niet opgeruimd. Zolang men ze niet nodig had, oefende 
men er toch mee en zo ontstond het sportieve wedstrijdelement in 
de gilden. Tegenwoordig zijn bijna alle taken overgenomen door 
ander instanties. Wetten en verzekeringen zorgen voor de zieken, 
maar ook voor de weduwen en wezen en de oudedagsvoorziening. 
Voor hulp bij rampen en branden is er de brandweer, het Rode 
Kruis en alle andere instanties.
Toch kunnen de huidige gilden nog een grote betekenis hebben. 
Zoals aandacht voor bejaarden, omgaan met gehandicapten, 
zieken bezoeken, klein onderhoud verrichten aan kerken en 
begraafplaatsen en wat verder nodig is. Ook wordt er dikwijls 
assistentie verleend aan andere verenigingen bij het opzetten van 
manifestaties en andere grote gebeurtenissen. Vooral als het gaat 
over oude gebruiken, zoals de schietsport, het vendelzwaaien, 
trommelen en volksdansen, als zijnde de voorlopers van de 
hedendaagse zaken en gebruiken.
Er moet veel werk worden verricht om het oude te bewaren en het 
nieuwe te voeden.



AANWINSTEN VERZAMELING

Reacties zijn welkom bij de schrijver van dit artikel te 
Brabantstraat 12 tel 5415359, en of bij Wout Timmers, Ad Mol en 
Kees Nagelkerke.

Steeds vaker blijken Prinsenbekenaren aan ons te denken als het 
gaat om oude foto’s en materialen bij het opruimen van het huis, 
Dat dit zo onder onze inwoners leeft, geeft een veilig gevoel. Dat 
betekent immers dat men waarde hecht aan historie en de dingen uit 
het verleden van ons dorp. En wij zorgen dat uw spullen voor ons 
nageslacht bewaard blijven.
U weet het dus: geef ons een belletje als u dergelijke spullen hebt. 
Tel. 5412864 of een van de andere bestuursleden (telefoonnummers 
achterpagina boekje)
Onlangs werden we verblijd met een groot aantal bidprentjes die 
bovendien ook nog eens volledig gecatalogiseerd waren. 
Bidprentjes bieden o.a. een schat aan informatie bij genealogisch 
onderzoek en geven ook een goed inzicht in de sfeer van de tijd 
waarin de overledene leefde. Ze zullen zeker nog vaak 
geraadpleegd worden.



De schenkers zijn:

P. Mooijman (oud Bakfotograaf)

Fam. van Heusden

Fam. Mels Aarts

stichting Volks-

Dhr. van Dongen

ALLE GEVERS VAN HARTE BEDANKT !!!!
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Dhr. H. van Opstal
Fa. Vincenten-Franken

Mevr. L. Hoekstra-Adank
Mevr. E. Kleijn 
Fam. Verwijmeren

verzameling bidprentjes 
div. spullen o.a. blokschaaf 
en schaapschaar
verzameling BAKaanden-ken 
en foto’s
Libelle gebonden 1950 
Koekblik Van Melle
Leitje (we zijn nog op zoek 
naar een griffel) 
oorlogskaarsen 
stukken sunlightzeep 
ansichtkaarten
Fietsplaatje (jaren dertig) met 
tekst de Drie Linden Beek) 
Zadelstikmachine 
Houten werkbank 
POK-archief 
Archief 
feesten.
Krantenknipsels.

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



Vervolg jeugdherinneringen van Lies Meeuwessen.

Door: Kees de Gouw.
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FAMILIEVERHAAL (III).
(Voor afleveringen I en II zie: Klepels nrs. 9 en 11. )

Van de sinterklaasperiode kan ik me nog herinneren dat die één jaar 
eens niets dreigde te brengen. Dat kwam omdat tijdens het eten de 
peperkoek werd aangesneden. “Ik wil niet de eerste snee, want die 
is schraal” zei ik. Mijn moeder zei toen: “die krijg je wel, want jij 
bent de oudste”. Dat zeiden ze trouwens altijd en daar werd ik dan 
zo kwaad om dat ik de snee peperkoek pakte, hem ol de grond 
gooide en er vervolgens op ging trappen. Van mijn vader heb ik 
toen nog met de pook gehad. Die nacht had Sinterklaas niets 
gereden ontdekte ik ’s-morgens om 6 uur. Misschien ligt het wel 
ergens anders dacht ik oen en heb het hele huis doorzocht maar 
niets kunnen vinden. Uiteindelijk vroeg ik aan mijn moeder (het 
was inmiddels 9 uur geworden) of ik 5 centen kreeg om toffee’s te 
kopen. Dat mocht toen wel. Toen zie mijnvader, die vanwege zijn 
ziekte in bed lag en toch wel wat medelijden met mij kreeg: ïk 
geloof dat hij toch nog iets heeft gebracht, want ik zie iets op de 
beddeplank liggen”(dat was in de bedstee). En ja hoor, daar lagen 
prentenboeken, potloden, chocolade- en suikerbeestjes en een 
...pop. En met dat laatste was ik heel gelukkig. Het was er een met 
een porceleinen kop die ik veel later nog eens aan mijn jongste 
zusje gegeven heb.
Zo was vastenavond ook zo’n leuke tijd. Het was dan carnaval. In 
het dorp werden dan overal pannenkoeken gebakken. Er kwam 
soms een stoet met verklede mannen aan de deur die een accrodeon 
bij zich hadden en waarop ze een deuntje speelden en daarbij tevens 
zongen. Na afloop werden de pannenkoeken



gegeten en bij sommigen werd er zelfs een borreltje geschonken. 
Bij ons echter nooit.
Het sterven van mijn vader heeft op mij een diepe indruk gemaakt. 
Ik was toen 11 jaar. Nog niet zo lang daarvoor had ik een flinke 
longontsteking opgelopen. Ik was weer aan de beterende hand. De 
dokter kwam nog eens langs en zag mijn vader zitten. Hij vroeg: 
“hoe is ’t nou, Meeuwessen?”. “Slecht dokter, slecht” zei mijn 
vader. De dokter moet wel gezien hebben dat dat inderdaad het 
geval was, want hij heeft toen mijn moeder aangeraden om hem te 
laten bedienen. En week later op 27 augustus 1928 is hij dan ook 
overleden.
’s-Morgens om ongeveer 7 uur riep mijn moeder mij omdat mijn 
vader ging sterven. Ik ben bij hem gebleven, maar mijn moeder kon 
het niet lager aanzien en ging huilend naar de buren. Hij werd thuis 
opgebaard onder het raam, dat open stond. Dat was ook wel nodig 
want het was die maand augustus erg warm. Je kunt wel nagaan wat 
voor een lucht daarbinnen hing. Ik vluchtte naar tante Mie om daar 
te eten, want thuis lustte ik niks.
Op dag van de begrafenis kwam de lijkwagen voorrijden. Hij werd 
getrokken door één paard. Daar kon je al meteen zien dat je het niet 
breed had, want anders waren twee paarden voorgespannen. Dat 
was deftig. De kist was grijzig-groen gebeitst. Daarin lag mijn vader 
met een doodskleed aan. Op de weg naar de kerk liep de lijkbidder 
als eerste achter de wagen. Daarna kwam ik en daarna mijn zus 
Nel. Vervolgens mijn grootvader en grootmoeder, de broers van 
mijn moeder en de hele buurt. En allemaal achter elkaar. Uit de kerk 
gingen we naar het kerkhof, waar hij om 10 uur werd begraven. Dat 
was opzij van de kerk ter hoogte van waar nu de brandweergarage 
staat in de Gertrudislaan. Vervolgens gingen we naar Kees Dirken 
voor de koffietafel met broodjes en kaas. Na de maaltijd wilde ik 
alleen zijn en ben daarom in mijn eentje naar huis gegaan, waar 
mijn moeder alleen was achtergebleven. Die had de begrafenis niet 
kunnen bijwonen, want om te kunnen lopen
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had ze haar krukken nodig en dat gaf op zo’n afstand problemen. 
Omdat ik zo moest huilen en ik niet wilde dat mijn moeder dat zag, 
heb ik aan de slootkant van de Koffiestraat (nu Vianendreef) mijn 
gezicht zitten wassen.
Er brak voor ons een echt slechte periode aan. Omdat mijn vader 
was overleden en mijn moeder invalide was dreigden wij in het 
Luciagesticht in Princenhage te worden opgenomen. Men was 
namelijk van mening dat mijn moeder niet in staat was om ons een 
goede opvoeding te geven. De familie kwam hiertgen in opstand. 
Afgesproken werd dat mijn grootvader voogd over ons zou worden 
en Rienoom toeziend voogd. Maar er was niemand die goed voor de 
akker kon zorgen. Het land verdroogde en bracht dus ook weinig of 
niets meer op. Zo goed en zo kwaad als het ging stak ik de 
aardappelen nog uit de grond. Ik was elf jaar moet je weten en 
moest daarnaast ook nog het huishouden doen. En dat gebeurde 
allemaal voor en na schooltijd. Voor de warme maaltijd ging ik 
dikwijls distels langs de weg steken en daar werd dan sla van 
gemaakt. Ook kregen we van de buren nogal eens een maaltje 
aangereikt of een soeppotje, wanneer men geslacht had. Bonnen 
hebben we indertijd ook wel eens van het armenbestuur gekregen. 
Tegen inlevering daarvan bij de kruidenier kregen we 
boodschappen. Of wij konden dan bij van Rosmolen (die was van 
het armenbestuur) kolen komen halen. Het waren geewn mooie 
kooltjes zoals we die nu kennen maar grote brokken welke 
stukgeslagen moesten worden. We kregen dan een halve mud 
toebedeeld, waar we 14 dagen mee moesten doen. Ik heb me er 
dikwijls aan geërgerd, wanneer ik dat half mudje kwam halen en hij 
dan zei: “is het al weer op?”. Alsof we het over de balk gooiden.
Uiteindelijk verhuurde mijn moeder het land aan Toon Suijkerbuijk 
en Bruuroom voor het bedrag van f. 82,—. Voor het huis zelf was in 
al die jaren nog maar f. 200,- afgedragen. Nu kon tenminste de 
interest (rente) nog worden betaald. Dat heeft een jaar geduurd. Het 
was lastig werken voor hun beide. Flet
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land was door al die gebeurtenissen erg onderkomen. Om dit 
intensiever te kunnen bewerken stelde haar broer toen voor om zelf 
daar te gaan wonen en het hele bedrag aan interest per jaar dan 
alleen op te brengen. Later, toen hij wat kapitaalkrachtigen zou zijn, 
zou jij dan de boerderij van haar overnemen. Véél later in de jaren 
veertig is dit ook gebeurd. Toen betekende het natuurlijk meteen dat 
wij een ander onderkomen moesten gaan zoeken. Wij zijn toen bij 
mijn grootmoeder op het Moleneind (nu Groenstraat) gaan 
inwonen. Wij in de kamer en grootvader en grootmoeder in de 
keuken. We hoefden geen huur te betalen.
Een paar jaar later ben ik in de stad (Breda) gaan werken als 
dienstmeisje. Dat was in de Baronielaan nr. 61 bij van der Zanden. 
Een gezin met twaalf kinderen. Mijnheer van der Zanden had een 
makelaarskantoor in de Wilhelminastraat. Men noemde het de 
grondbriefbank. Kato Baremans was daar de grote meid, die mij het 
huishoudelijk werk heeft geleerd. Ik was dus het tweede meisje. 
Kato deed er de was en ik moest die dan strijken en broeken persen 
voor de jongens. Ik kan me nog herinneren dat ik bij het 
broekenpersen de vouw verkeerd had geperst. In plaats van dat die 
mooi recht van voren zat, zat hij opzij. Ik verdiende er f. 4,50 per 
week. Ik heb daar nog een loonsverlaging gekend. De tijden werden 
slechter. Het was in de jaren dertig en mijn weekloon duikelde terug 
naar f. 4,— per week. Drie jaar heb ik er gewerkt. De kinderen 
waren ondertussen zo groot geworden dat ze naar kostschool gingen 
en zodoende werd mijn taak overbodig. Ik kreeg ontslag en ben 
huilend weggegaan. Dat was in 1936.
Tijdens mijn dienst bij van der Zanden ging ik altijd aan het eind 
van de middag naar huis. Daar was ik dan om kwart over vijf en 
kon dan meteen hout gaan halen om te kunnen stoken, de 
aardappels te schillen en het eten klaar te maken. Daarna tafel 
dekken en afruimen, daarna afwassen enz.. Doordat mijn moeder 
haar been kwijt was kon zij dat soort dingen niet doen. Om negen 
uur ging ik dan slapen, want de andere dag was het
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weer vroeg dag. ’s-Morgens riep mijn moeder me altijd om uit bed 
te komen. “Ik roep nog een keer, het treintje rijdt zo” zei ze dan. 
Om vijf over half zeven kwam namelijk altijd de trein voorbij end at 
was voor mij het sein om uit bed te komen want om half acht moest 
ik uiterlijk weg om op tijd op mijn werk te zijn. Dus als de wekker 
het een keer niet deed, dan wekte de trein mij wel.
Gedurende mijn periode als dienstmeisje, kreeg ik ook mijn eerste 
verkering. Later viel mijn oog op het “busmanneke”.
Dat ging zo. Elke morgen reed ik langs het Liesbos en daar 
passeerde mij de bus van Zevenbergen naar Breda. ’s-Avonds 
kwam diezelfde bus weer over het Moleneind. Achterin zat een 
jongen met een pet op die steeds naar mij zwaaide. Ik stak, ik weet 
nog niet waarom, mijn duim omhoog. Dat heeft zeker een week of 
vijf geduurd. Op een keer fietste ik door de Baronielaan. Komt er 
een jongen langszij gefietst, die zijn hand op mijn hand legde. Hij 
had een schaaltje aan zijn stuur hangen waarin geslachte duiven 
zaten. Hij zei mij goedemorgen en ik wenste hem dat terug. “Maar 
ik ken je helemaal niet’’zei ik. “Ken je mij niet, ik zit iedere morgen 
en avond in de bus nar je te zwaaien” zei hij toen. “Dan ben jij dus 
mijn busmanneke”. Daarop antwoordde hij bevestigend en vertelde 
dat hij bij schildersbedrijf van der Muren in de Dennelaan als 
schilder werkte. Ik was toen 17 jaar. Later heeft hij mij op een 
zondag nog eens proberen te vinden en ging daarvoor per fiets 
vanuit Zevenbergen via de Beek over Princenhage naar Breda. Ik 
was zelf die dag gaan fietsen met een vriendin. We wilden in het 
Mastbos het Leger des Heils zien spelen. Bij de 
marechausseekazerne in Princenhage kwam ik hem tegen. Hi j had 
een vilten hoed op en een net pak aan. Zonder mijn vriendin maar 
met het busmanneke ben ik terug naar het Liesbos gefietst. Daar 
mocht je volgens hem roken en dat deed hij graag. Ik kreeg een ijsje 
van 5 cent van hem en dat was lekker. Dat was 10 juni 1934, de 
eerste dag van onze verkering. Zijn naam was Sjel de
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Gouw. Geen slechte keus, want in tegenstelling tot mijn eerste 
vriend die inde tuinbouw zat, had Sjel een echt vak geleerd. Dat was 
toen heel belangrijk. Thuis hadden ze ook vrede met mijn keuze. 
Mijn grootmoeder had alleen bedenkingen over zijn gezondheid, 
omdat hij volgens haar niet al te sterk overkwam. Deze profetie 
werd inderdaad bewaarheid, want in ons huwelijk is Sjel veel ziek 
geweest.
Sjel schilderde en timmerde bij ons in het huis tijdens onze 
verkeringstijd en dat vonden we heel fijn.
De eerste keer dat ik bij zijn ouders kwam kan ik me nog goed 
herinneren. Het was en met kerstmis en dat was heel leuk. De tafel 
in de voorkamer was erg mooi gedekt met kop en schotel, plaate en 
diepe borden. Het eten was er erg lekker en ik kreeg runderlapkes 
en koteletjes. Ook lagen er een paar konijnen in de pan, maar daar 
hield ik niet van. Ik was dat helemaal niet gewend thuis, want daar 
hadden we een of twee keer per jaar vlees. Meestal was er bij ons 
niet veel meer dan een stuk uitgebakken spek of ’n bukkem 
(bokking). Bij mijn eerste bezoek liep ik bijna het H. Hartbeeld 
omver dat in de alkoof (dat was het middelste kamertje) op een 
hoog en wankel tafeltje stond.
We zijn samen met Joke Mol (mijn vriendin) en haar vrijer Kees 
van Dijk ook nog eens kermis op de Beek gaan houden. Ik had een 
lichte blauwe hoed met een grote donkerblauwe strik op. Bij Kees 
Dirken gingen we een glaasje bier drinken want daar was altijd 
muziek. En steevast als we binnenkwamen speelde de band het lied 
van het meisje met de blauwe hoed. Dat kostte Sjel telkens een 
rondje voor de band. We hebben 41/2 jaar verkering gehad.
Onze trouwdag was 20 oktober 1938. Met de bus van Tichelaar 
kwam de hele familie de Gouw naar de Beek. Toen onze familie 
ook was ingestapt ging het naar het gemeentehuis in Princenhage 
voor de trouwplechtigheid. Het was op een donderdag, omdat dat de 
goedkoopste dag was. We traden
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samen met drie andere echtparen in het huwelijk. Van de 
bruidegoms hadden er drie, waaronder Sjel, hetzelfde pak aan. Een 
echtpaar zat zelfs flink ruzie te maken.
Jammer genoeg hebben we geen foto’s, want dat was te duur en zelf 
hadden we geen fototoestel. De andere echtparen hadden dat 
overigens ook niet.
Na de plechtigheid gingen we weer per bus terug naar de Beek. 
Daar trouwden we voor de kerk. Uit bezuinigingsoogpunt luidde er 
maar één klok en was het een stille mis. Het luiden van één klok 
klonk ongeveer als volgt: “het is niks, het is niks”. Drie klokken 
klonken meer: ”het is ene goeie, het is ene goeie”. Maar wij hadden 
geen cent, dus het was niks. Na de mis moesten we in de pastorie 
ook nog f. 12,50 betalen. Van pastoor Preijers kregen we nog de 
nodige zedepreken en wenken mee, waar we ons in ons huwelijk 
allemaal aan dienden te houden. Bij de uitgang van de kerk stonden 
mijn grootmoeder en moeder te huilen. Dat ben ik toen ook maar 
gaan doen.
Thuis aan het Moleneind stond de tafel in de kamer al opgesteld. 
Heel de familie in de kamer. Hartstikke druk, maar ook gezellig. 
Daag tevoren had ik al het eten al klaar gemaakt. Na het eten was er 
bier en jonge klare. ’s-Avonds is de oudste broer van Sjel, die aan 
de scharrel was met Joke Mol, nog naar Mollekes gegaan om bij te 
halen. Muziek was er niet, maai’ wel werden er veel stukjes 
opgevoerd, zoals het “Bultje”. Het toneel was tussen de 
kozijnstijlen van de keukendeur, die openstond en waarlangs men 
opkwam. Om half een vertrok het gezelschap met de bus weer naar 
Zevenbergen. Toen ze weg waren zijn wij gaan slapen in de 
bedstee. De hele bedstee voor ons alleen. Mijn moeder en twee 
zussen sliepen in de andere bedstee. Het was een gezellige dag 
geweest, maar ik was steenkapot, dus ik had nergens meer zin in..
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