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In deze aflevering weer de nodige wetenswaardigheden op 
Heemkundegebied en speciaal enkele mooie foto’s van activiteiten 
en de Beek van vroeger. Herinneringen aan burgemeester Baetens, 
Gageldonk, het kerkelijke leven van vroeger, Tante Sur en het 
seminarie worden opgehaald. Met Mieke Mol kijken we nog even 
naar de bakkers op de Beek vroeger terwijl we ook de eerste 
stappen van Kees de Gouw op de genealogische weg meemaken.
Geniet ervan en bedenk daarbij: ook uw herinneringen zijn voor ons 
zo belangrijk dat we ze graag horen. Ook houden we ons 
aanbevolen voor foto’s en afbeeldingen, die we graag in de Klepel 
publiceren.
Wij rekenen op u !!!!



Door: Anneke Verkooijen-de Graauw, secretaris.

Na de opening door de voorzitter, de mededelingen en afmeldingen 
werden de notulen van de vorige ALV zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd.

KORT VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING
D.D. 3 FEBRUARI 2000

Voor een jaarvergadering was de opkomst heel redelijk te noemen, 
er hadden 52 leden getekend.

Resultatenrekening en balans over 1999 zijn door de 
penningmeester overlegd en door de kascontrolecommissie akkoord 
bevonden. De leden hebben haar hiervoor gedechargeerd. De 
begroting 2000 is goedgekeurd.
Jammer genoeg heeft de penningmeester ons te kennen gegeven 
haar functie te moeten neerleggen i.v.m. zeer drukke 
werkzaamheden.
Wij bedanken haar voor de gedane werkzaamheden en inzet. We 
hebben gelukkig een nieuw bestuurslid gevonden in de persoon van 
Wijnand Bouman.
In het jaarverslag van de secretaris over 1999 zijn de volgende 
punten vermeld:
• Deelname aan de Beekse quiz met behalen van de 3e plaats.
• Informatieve bijeenkomst inzake genealogie. Uit deze 

bijeenkomst is een cursus genealogie voortgekomen, waaraan 12 
personen deelnamen. In april 2000 houden zij een reünie om 
eens te kijken wat ieder de afgelopen periode met zijn verworven 
kennis heeft bereikt.

• In juni werden 2 fietstochten georganiseerd. We zijn gaan graven 
in het verleden op Steenakker en daarna brachten we een bezoek 
aan het Bredaas museum, waar de 2 communiebanken uit onze 
oude kerk stonden. De restaurateur heeft e.e.a. over de zeer 
omvangrijke restauratie toegelicht.
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Onze voorlopige activiteitenlijst voor 2000:
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• De tweede tocht ging naar het landbouwmuseum in Etten Leur
• Op de 2C zaterdag in september (jaarlijks terugkerend) is de open 

monumentendag. Voor de tweede keer werd ook de Historische 
Markt gehouden op het terrein van het stadsarchief Breda. Het 
thema was “Monumentaal Groen”. Veel standhouders, prachtig 
weer, maar veel te warm om veel bezoekers te trekken.

• In de 3 Linden hebben we acte de présence gegeven op de open 
dag in oktober.

• November onze jaarlijks terugkerende liedjesavond “Biks Bont”.
• Huize Haga in Princenhage hield een monumenten weekend, 

waarvoor onze medewerking was gevraagd. We hebben veel van 
onze materialen voor deze expositie uitgeleend.

• Ook waren we weer present op de regionale heemkundequiz in 
Hoeven.

• Een werkgroep is maandenlang bezig geweest om de organisatie 
rond te krijgen voor de presentatie van het door Hans Luiken 
geschreven boek over Beekse jongens die in de jaren 1945-1950 
naar Indië gingen. Titel van het boek: “ Van de Beek naar de 
Kali”. De presentatie vond plaats op zondag 16 januari 2000 in 
de Rabozaal van De Drie Linden te Prinsenbeek.

(in januari heeft de presentatie van het boek, de pasar malam en 
foto-expositie al plaatsgevonden en in februari de lezing over 
oogstgebruiken):
• 1 t/m 24 april fototentoonstelling over het gebied Gageldonk
• 28 mei busexcursie naar Bronbeek Arnhem
• eind juni excursie naar de turfsteekputten in de berken
• september lezing over Santiago de Compostela
• november Biks Bont
• nog nader te bepalen een excursie naar de Grote of OLV-kerk 

Breda en aansluitend bezoek aan Bredaas stadhuis.



LIEVER EEN GSM-TJE?

Door: Anneke Verkooijen
Opgetekend uit gemeentecorrespondentie van gemeentepersoneel.

Veel leden hebben ons het afgelopen jaar op allerlei manieren 
geholpen. Het bestuur bedankt jullie daar dan ook voor.

Na de vergadering heeft Janus Meeuwissen een zeer interessante 
lezing gehouden over de Prinsenhoekse bijenhoudervereniging
St.Ambrosius

In oktober 1970 schreef hij een brief aan het 
personeel van de gemeente Prinsenbeek 
inzake:

We zijn nog steeds naarstig op zoek naar een droge locatie voor 
onze materialen, maar er is hoop. Voor de documentatie, 
schilderijen, boeken etc. zijn we intussen verhuisd naar een deel van 
de zolder van basisschool de Horizon.

De exacte tekst luidt:
Vooropgesteld dat contact tussen burgemeester en ambtenaren van 
hoog tot laag in de laatste plaats per circulaire dient plaats te 
vinden, vraag ik u er ditmaal begrip voor te hebben omdat hetgeen 
hieronder staat slechts korte mededelingen betreft, welke het
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In 2000 hebben we nog steeds haast, maar nu hebben we een GSM- 
tje ....
30 jaar geleden ging dat anders zoals uit onderstaande brief van 

oud-burgemeester Pierre Baetens aan het 
gemeentepersoneel blijkt.

HET BESPREKEN VAN ZAKEN MET DE 
BURGEMEESTER.



Er moet dus iets aan gedaan worden.
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Erkend moet worden dat een dergelijke benadering een gevoel van 
belangrijkheid oproept, maar de vorm is inefficiënt en nog voor de 
gezondheid schadelijk bovendien. Ik blijf daarom liever minder 
belangrijk in ruil voor een permanent goede gezondheid.

De oplossing van het probleem meen ik gevonden te hebben in de 
volgende regeling.

Iedere ambtenaar die een zaak met mij wil bespreken laat via de 
bode of anderszins een briefje op mijn bureau leggen, vermeldende 
naam en onderwerp. “Vergeten" is dan redelijkerwijze niet meer 
mogelijk en bovendien kan ik van tevoren mijn gedachten al over 
de zaak laten gaan. Bespreking kan dan bovendien geschieden op 
een moment dat ik er alle tijd aan kan besteden, zonder dat een 
ander - als bij een receptie - op zijn beurt staat te wachten.

bijeenroepen 
motiveert.
De punten welke aandacht vragen zijn de volgende:
Er is momenteel geen goede organisatie voor de wijze waarop 
ambtenaren gelegenheid hebben tot bespreking met mij van 
stukken, welke zij onder zich hebben. Nogal eens blijk ik op 
commando van mijn agenda buitengaats te moeten vertoeven. Om 
te onderzoeken of ik er ben moeten telefoon of bode worden 
ingeschakeld, ofwel men holt naar het raam om naar mijn auto te 
speuren in de veronderstelling dat ik dan binnen een straal van 100 
mtr wel te vinden zal zijn. De meest praktische oplossing hebben de 
meesten gevonden in het mij aanklampen, zodra ik me op de 
vestibule of overloop vertoon.

Het geeft soms de idee van: “Jongens, daar is ie. In de 
startblokken”! Het schijnt bovendien een speling van het lot te zijn 
dat de meeste lopers aantreden als ik in hevige tijdnood verkeer.

van alle personeel in diensttijd niet voldoende



Het tekenen van spoedstukken staat uiteraard buiten deze regeling.

Bij voorbaat mijn dank,

de burgemeester

P. Baetens
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Zodra een of meer mappen met post zijn gevuld kunnen deze op 
mijn bureau worden gedeponeerd ongeacht of ik al dan niet 
aanwezig ben. Zo spoedig mogelijk zal ik voor afwerking 
zorgdragen en bellen wanneer de map kan worden opgehaald. 
Hierdoor wordt bereikt dat ik niet op ongeregelde tijden op de 
typekamer kom binnenvallen voor het tekenen van de post. Analoge 
regeling kan worden getroffen voor de lezing van de B&W stukken. 
Ik zal Mevr.v.d.Meer waarschuwen wanneer ik die stukken op 
Vrijdag niet kan inzien.

Als u in deze zin zoudt willen meewerken ben ik een opgelucht 
mens.

Met het oog op het tekenen van de post verzoek ik de typekamer de 
volgende regeling met de van ouds bekende beminnelijkheid te 
willen naleven.

Tenslotte dit: telefoonklanten niet naar mijn woonhuis verwijzen in 
geval ik niet op het gemeentehuis ben, zelfs niet indien u zou weten 
dat ik thuis vertoef.

Deze regeling laat uiteraard onverlet de mogelijkheid van 
tussentijds contact in gevallen welke geen uitstel kunnen lijden.



DE BAKKERS VAN TOEN

Door: Mieke Mol

In de jaren vijftig waren er op de Beek 8 bakkers.

Bakkerij Mol op de Markt begin zestiger jaren (nu taxibedrijf Rops).
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Op de Markt waren 4 bakkers:
1. Piet Kavelaars en later zijn zoon Roel Kavelaars.
2. Dan waren er Kees en Nelie Rutten. Kees bezorgde het brood 

toen met de fietsmand.

Bakkerij Nagelkerke op de Valdijk. Deze zaak had de naam: “het 
wonder van de 20e eeuw”. Deze bakkerij bestaat nog steeds en er 
bakt nog steeds een Nagelkerke het brood en banket: Leopold.



AANWINSTEN VERZAMELING

sr.

ALLE GEVERS VAN HARTE BEDANKT
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Uw oude spullen zijn voor ons soms goud waard. Dus geef ons even 
een seintje als u denkt dat u iets dergelijks heeft. Natuurlijk zijn we 
ook heel blij met foto’s, feestgidsen, liedjes, afbeeldingen in allerlei 
vorm zoals bijv, schilderijen, oude kleding enz..
Graag melden via tel. 541 28 64 of een van de andere bestuursleden 
(zie tel.nrs. achter in boekje)

Afgelopen tijd ontvingen wij:
• Een vitrinekast van HKK Paulus van Daesdonk
• Een archiefkast met 4 laden
• Documentatie vanaf 1970 gemeente Prinsenbeek
• 2 Medicijnflesjes met etiket van dr.v.d.Kar 

fam.v.Heusden
• Documenten en foto’s archief Herman Dirven van Mevr. Dirven 
Aangezien er regelmatig nieuwe aanwinsten komen en de lijst tot 
een bepaalde datum opgemaakt wordt, is het mogelijk dat sommige 
aanwinsten nog niet zijn vermeld.

3. Ook Molles v.d. Boogaert en later diens zoon Leo hadden een 
bakkerij op de Markt.

4. Jan Mol de Raaff nam in 1935 de bakkerij van zijn vader over 
en bakte brood tot 1956. Hij bezorgde het brood en ook 
levensmiddelen (peperkoek, beschuit, kachelpoets, 
schuurpapier, schoenpoets, pleisters en zelfs zure haring) met 
paard en kar.

van de

In de Beeksestraat was toen de bakkerij van Walterus (Teer) 
Dirken, die naderhand werd overgenomen door Toon Schuijbroek.
In de Kapelstraat was toen de bakkerij van Sjef Schuijbroek Sr, die 
later is overgenomen door zijn zoon Sjef.
In de Groenstraat was de bakkerij van Jan Kavelaars, later zoon 
Roel, in het pand van de huidige Bakker Elias
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De schrijver Hans Luiken overhandigde het eerste exemplaar aan 
Mevr, de Raaff. Zij en haar man waren de laatsten die uit Indië in 
Prinsenbeek terugkeerden.
Zowel de in de zaal ingerichte foto-expositie als de Pasar Malam 
kregen veel aandacht van de aanwezigen en veel belangstellende 
Prinsenbekenaren.
Inmiddels hebben al veel exemplaren van het boek hun weg 
gevonden naar de geïnteresseerden. Het boek is nog te koop voor 
f. 24,95 bij het Rokertje op de Markt en bij Boekhandel Gianotten 
in de Barones in Breda.

Een grote opkomst van Prinsenbeekse Oud-Indiëgangers
Het was een drukte van belang op zondag, 16 januari toen het 
langverwachte boek over onze Prinsenbeekse Indiëgangers werd 
gepresenteerd.
Bijna 200 genodigden(oud-Indiëgangers en hun familie) waren 
getuigen van dit historisch gebeuren in De Drie Linden, waarbij 
herinneringen werden opgehaald aan de jaren 1945-1950. De “Last 
Post” weerklonk en er werd een bord onthuld met de namen van alle 
60 Beekse Indiëgangers.

SUCCES VOOR BOEK OVER DE PRINSENBEEKSE 
INDIËGANGERS EN DRUKBEZOCHTE PASAR MALAM 
EN FOTOEXPOSITIE



De Prinsenbeekse Indiëgangers nog eenmaal voor het voetlicht.

EXCURSIE NAAR MUSEUM BRONBEEK IN ARNHEM
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In het kader van het verschijnen van het boek “van de Beek naar de 
Kali” en het feit dat het 50 jaar geleden is dat Nederland afscheid 
nam van Indië wordt deze excursie georganiseerd. Er hebben zich al 
zoveel deelnemers voor deze excursie opgegeven dat we definitief 
op zondag, 28 mei as. naar Bronbeek gaan.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Indische tijd is dit museum 
een must. In de verschillende zalen worden de diverse periodes van 
de Nederlandse aanwezigheid in Indië getoond door middel van 
foto’s , gebruiksvoorwerpen, uniformen, wapens enz.. Een gids leidt 
ons rond en zal uitgebreid hierover vertellen.
Voor info en opgave: Modem Prinsenbeek of neem contact op met 
ons secretariaat tel. 541 28 64.

Ons bestuur dankt iedereen die zijn/haar medewerking aan het boek 
en deze dag hebben verleend. Het was de moeite waard om dit stuk 
Beekse geschiedenis voor het nageslacht vast te leggen en de 
Indiëgangers najaren nog eens - en nu dicht bij huis - die erkenning 
te geven die hen toekomt.

FT”’



BIKS BONT

BEZOEK AAN “DEN YPELAAR”

le couplet

Refrein
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Een aantal leden van het seniorenkoor droeg de laatste keer onder 
grote hilariteit het onderstaande stukje uit de oude doos voor.

‘k ging lest naar den Ypelaar 
mijn broer Arjaan bezoeken 
dat arrem kiend zat schier een jaor 
te blokken op zijn boeken
‘k nam aon den tram ’n kaortje of tien 
de garde stond verbaasd te zien 
hij zee: wel Jan, wa hebben we nou 
wie gaon d’r allemaol mee mee jou

En ik zeg:
Ons Vaoder, ons Moeder
mijn zuster, broer en mijn cosijn
Marinus en Tinus, Sjo en Mie van tante Nijn 
Suus en Peerke, mar die komen zo maar mee 
Marieke en Sophieke en de kleine Anderé

In samenwerking met het seniorenkoor Viva La Musica 
organiseerde onze Heemkundekring afgelopen jaar al weer voor de 
tweede maal deze gezellige Bikse Bonte Avond met zang, verhalen, 
voordrachtjes enz. uit vroeger tijd. Plaatselijke “artiesten” laten dan 
zien wat ze kunnen. En vaak is dat heel verrassend. Dus zoek maar 
vast naar dit soort dingen in uw verzameling feestgidsen, oude 
liederenbundels, gedichten enz., want dan kunt u dit najaar ook 
meedoen.



2e couplet

Refrein: Zijn Vaoder.

3C couplet

Refrein: Ikke en ons Vaoder.

4' couplet
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We kwamen op’t Seminarie an 
en werden beleefd ontvangen 
en Koos de knecht, diee goeie man 
die vroeg naor ons verlangen 
hij zee: Meneer, hij zee: Mevrouw 
wie wilde gij da’k roepen zou ? 
Ik zeg om kort en goed te gaan 
roepte gij maar gauw m’n broer Arjaan 
want hier is:

En na zo wat ’n minuut of tien 
toen kwam de knecht weer binnen 
hij zee: ik heb hem nie gezien 
ik kan hem nergens vinnen 
ik denk da julliën Arjaon 
mee op de wandeling is gegaon 
maor wacht nou nie en haolt hem bij 
ze zijn pas aon den Blauwen Kei 
En wij liepen:

En toen Arjaoneke bij ons was 
na lopen en veel zoeken 
Toen bracht hij ons in elke klas 
en bij zijn studieboeken
Hij zee: “mensa”, hij zee: “mensae” 
en spelde den Grieksen abc



Refrein: Ikke en ons Vaoder,

5C couplet

Refrein: Ikke en ons Vaoder.

6e couplet

Refrein: Ikke en ons Vaoder
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En nao in ’t bos gewiest te zijn 
mee breeje beukenlanen 
toen bracht hij ons op ’t speulterrein 
bij schiet- en kegelbaonen.
Hij zee: Wel Jan, hij zee: Wel Peer 
kom neem ne bal of schiet ne keer 
hij maokte de baan mee water nat 
we schoten scherm en gooiden lat

Hij vroeg: Wel Jan verstaode gij da? 
Wij knikten allemaol van ja.

En toen het tegen zeuven kwam 
het uur van bitter scheiden 
en ik Arjaonnekes handje nam 
toen kreeg ik medelijden 
ik zeg: Arjaon, we gaon d’r van door 
om zeuven uur vertrekt et spoor 
Toen brak zijn hart van bitter wee 
Wij schreiden allemaal maar mee



7C couplet

c

Refrein: Ikke en ons Vaoder.
14

Ik zeg Arjaon ’t is voor jouw heil
Da gij hier komt studeren
Den berg der wetenschap is steil
Maar boven wacht de ere
En plast vandaog de regen neer
Wel morgen schijnt de zon alweer 
Wees maar gerust en schreeuw nou nie 
We komen trug over een week of drie

Een deel van het bezoek met de 
“kleine” Andere



Klas 5 ± 1945.

ƒ.
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DE BRAVE JONGENS VAN DE JONGENS- OF 
H. HARTSCHOOL IN DE KAPELSTRAAT

Tweede rij (staand): Jo Franken, Rien v.d. Riet, Chr. v. Loenhout, 
Kees Voesenek, Toon Eestermans, Wowt Timmers, Piet Faas, Piet 
Bastiaansen, Sj. Heijmans, Rien Meeuwissen, Fr. Machielsen, Toon 
Vissers.
Derde rij (zittend): Toon Smits, Jos Vrijvogel, Jos Verdaasdonk, 
Theo v.d. Klundert, Toon Geldtmeijer, Toon v.d.Veeken, Aart 
Foesenek, Jan Beekers, Toon Voesenek, Piet v.d. kar, Piet 
Vincenten.
Vierde rij (zittend): Rienus Vissers, Jos Couwelaars, Kees Jaspers, 
Kees Verwijmeren, Frans v. Oploo.

v.l.n.r:
Bovenste rij (staand): Bertus de Vries, Thé v.d.Wiel, Herman 
Dirven, Jos v. Gooi, Rien v. Oorschot, Kees Bastiaansen, Ant.de 
Jong, Meester A. v. Haperen, Jan v. Kinderen, Frans v. Gooi, Sjaan 
Mol, ????, Toon Huijbregts.

o
.. :

Ant.de


Klas 4 en 5 + 1951
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Op deze beide foto’s staan diverse bekende Prinsenbekenaren 
(dikgedrukt): wethouder Oomen, Herman Dirven, Ben Hennekam 
enz.
Als u de ontbrekende namen weet of u meent dat de namen 
verkeerd zijn, neem dan even contact met ons op (tel 541 69 47) of 
met Wout Timmers of Kees Dirven, die deze foto’s beschikbaar 
stelden.

v.l.n.r.:
Bovenste rij: Meester Soethout, Sjaak Farla, Jan Franken, Henk 
Meeuwissen, Jan Farla, Tonny Jansen, Marius Biemans, Frans 
Vincenten, Jos Verwijmeren, Wim Meeuwissen, ...Verwijmeren, 
Kees v. Meer, Fon Renne, Adrie Verwijmeren, Jos de Jong.
Tweede rij: Piet Aarts, Jos Franken, Bert Luijken, Jan v. Peer, 
Johan v.d.Eijnden, Harrie Renne, Rien Blom, Han Vonk, Ad 
Lotstra, Rien v. Aert, Ben Hennekam.
Derde rij: Jos de Jong, Piet Aarts, Ad v. Praat, Tonnie Vonk, Janus 
Oomen, Adrie Bulkmans, Kees v.d. Broek, Harrie Wildhagen, Henk 
v.d.Beemt, Melchior Aarts, Henk Coertjens.

I
1



GAGELDONK
Samenstelling: Anneke Verkooijen en Piet van Hooijdonk

Te zien t/m 24 april in:

Openingstijden:

Toegang gratis
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HET VERLEDEN HERLEEFT IN DE FOTO-EXPOSITIE 
OVER

Hoeve ’t Ijzeren Hek
DE GAGELDONKSEWEG, BINNENWEG, ACHTER EMER 
TOT AAN HET UZEREN HEK ZOALS HET VROEGER WAS!!!

KEUKENSTUDIO WILDHAGEN 
GAGELDONKSEWEG 23, PRINSENBEEK 

maandag 13.00 tot 17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag 09.00 tot 17.00 uur



Om u vast in de stemming te brengen even iets over:

DE HEERLIJKHEID GAGELDONK.
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Wat bedoelen hier nou mee? Er is in dit gebied ontzettend veel 
veranderd, vele boerderijen, “boerebedoeninkskes”, huizen, wegen, 
kleine paadjes, hagen etc. zijn verdwenen. Weggemoeten voor de 
vooruitgang en de aanleg van een nieuwe woonwijk “ De Haagse 
Beemden ”,

Ook in Prinsenbeek lagen nog verschillende gebieden o.a. net ten 
zuiden van de huidige bebouwd kom. De naam “ Westrik “ zou ook 
hier haar oorsprong hebben gevonden, want het was het 
“Westerkwartier” van Gageldonk. Verder lagen er eigendommen in 
Heerle en Wouw, Roosendaal (nieuwbouwwijk ten zuiden van de 
stad) en Nispen. Ook in Sprundel en het vroegere Princenhage (nu 
Breda West) lagen nog verschillende goederen.

En dan het gebied rond de Heuvel te Tilburg. Daar waar nu het 
zakelijk hart van de stad klopt, hadden vroeger de heren van 
Gageldonk alles te vertellen.

i

r

Door middel van foto’s wordt geprobeerd om bovengenoemde 
straten weer te laten herleven en tevens te vermelden wie er 
allemaal gewoond hebben. Want veel Prinsenbekenaren zijn daar in 
dat gebied geboren.

Het Hooghuis en de kapel van Gageldonk vormden vroeger het 
centrum van de Heerlijkheid Gageldonk Tot Gageldonk behoorden 
veel landerijen.
De meeste gronden daarvan lagen in de Haagse Beemden-Oost. Dit 
was het gebied dat in 1976 van de gemeente Prinsenbeek overging 
naar de gemeente Breda. Daar is intussen een nieuwe stadswijk 
gebouwd: de Haagse Beemden.



»

VOOR U GELEZEN:

PAASGEBRUIKEN DOOR DE EEUWEN HEEN.
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De kern van de oude heerlijkheid Gageldonk bestond en bestaat 
grotendeels nog uit:

• een kasteel(tje) omgeven door een watergracht, verwoest door de 
Watergeuzen in 1573. (Dit was waarschijnlijk niet het eerste 
kasteel op Gageldonk, maar zeker het tweede, misschien zelfs 
het derde kasteel dat er gestaan heeft);

• een poortgebouw met woning, die de toegang tot het kasteel 
afsloot. Dit staat er nu nog en wordt in de volksmond: Hooghuis 
van Gageldonk genoemd, (gebouwd tussen 1508 en 1520);

• de Grote Hoeve of Kasteelhoeve van Gageldonk. Deze is rond de 
vorige eeuwwisseling grotendeels afgebroken. De grote Vlaamse 
schuur die er bij hoorde nog in de jaren twintig en de gebouwen 
die er nu staan zijn vanzelfsprekend wel de gebouwen van de 
Grote Hoeve of Kasteelhoeve van Gageldonk, maar hebben niet 
echt meer bij een kasteel gestaan, omdat het toen niet meer 
bestond.

Door de eeuwen heen heeft de vruchtbaarheid een grote rol 
gespeeld in het leven van de mens. De vruchtbaarheid in eigen 
gezin, bij het vee en de gewassen. De vruchtbaarheid werd op 
allerlei manieren en bij alle mogelijke gelegenheden 
gemanifesteerd.

• de kapel van Gageldonk op de kleine Hazenberg (nu 
Moerenstraat). De kapel is tot op de dag van vandaag goed 
bewaard gebleven.

Zomaar een paar herinneringen over Pasen, die ongeveer 
vijfentwintig jaar geleden werden opgetekend door mw. Van Dort 
uit Teteringen en waarvan we de meeste toch wel herkennen.
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Vandaag de dag is daar nog het een en ander van terug te vinden 
zoals ook in de gebruiken rond het Paasfeest.
In de oudheid vierde men tussen St.Maarten (11 november) en 
Pinksteren het ene vruchtbaarheidsfeest na het andere. Tot in de 
vierde eeuw werd op 6 januari de Opstanding van Christus gevierd. 
Op die dag herdachten de Romeinen de doop, de opstanding en de 
besnijdenis en de eerste ontmoeting van de heidenen met het 
christendom (de drie koningen). Kerstmis en Pasen bestonden toen 
nog niet. Wel vierden de Romeinen tussen 25 december en 6 januari 
13 dagen lang feesten van het licht, de z.g. joelfeesten.

Tegenwoordig vieren we Pasen op de eerste zondag na de eerste 
volle maan in de lente. Het licht (de heidense lichtfeesten) en de 
vruchtbaarheid komen daarin samen. Eeuwenoude paasgebruiken 
zijn nog te bespeuren in verhalen van ouderen en uit de 
overlevering en ook nog van in zwang zijnde gebruiken.
Tot in de jaren ’60 was het een normale zaak dat je jezelf met Pasen 
in het nieuw stak.
Op z’n Paasbest gekleed gaan was zeer algemeen. Zelfs de 
allerarmsten kochten minimaal een paar nieuwe klompen.
Als mens moest je schoon zijn, maar ook je huis moest schoon zijn. 
Voor Pasen kreeg het hele huis een grote schoonmaakbeurt. Er zijn 
nu nog huisvrouwen die dit nog steeds doen.
Meer duidelijk op Pasen zelf gericht is de “ PALMPAAS”.
De palmpaas is bedoeld als een meiboom, een levensboom waarin 
het nieuwe leven van Christus wordt weergegeven.
Op de palmpaasstok staat het “HAANTJE PIK“ teken van 
vruchtbaarheid. De haan slaat ook terug op het feest van 
St.Maarten, de heilige aan wie de vogels gehoorzaamden. De mens 
in vroeger eeuwen kende “vruchtbaarheidsfeesten” tussen 
St.Maarten en Pinksteren. Denk maar aan de schuttersfeesten met 
Pinksteren waarbij de vogels van de wip worden geschoten. Al die 
dingen houden verband met elkaar.

MET PASEN “IN HET NIEUW “



HET EI.

WEET JE NOG VAN TOEN
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Het was lof met uitstelling van de Monstrans 
Elke avond thuis de rozenkrans 
Paters en broeders in het lang
En hoogmis met gregoriaanse zang

Op feestdagen een “drieheren”mis
En vrijdags nergens vlees maar vis
Iedere club zijn geestelijk adviseur
Bij een uitvaart geen bloemen, alleen maar zwarte kleur

Pastoor kwam op huisbezoek
En alle overledenen kwamen in het zieleboek 
“Volle aflaat” en veertig quadragenen 
geen korte rokjes, en vooral geen blote benen

Het ei is vandaag de dag nog vast verbonden met de paasviering.
Het verstoppen van eieren en de paashaas zijn duidelijk heidense 
invloeden.
In Klein Zundert kende men in het begin van de vorige eeuw nog de 
“eiergang”. De meid van de pastoor ging de deuren langs om eieren 
voor meneer pastoor op te halen. In Roosendaal hingen mandjes 
met chocolade eieren aan het plafond. Die waren bestemd voor de 
minder bedeelden.
Paasgebruik.
Op Witte Donderdag ging men in West Brabant kijken naar de “ 
benedictie”. Daar werden de prachtig versierde etalages van de 
slagers mee bedoeld. Die hadden b.v. een prachtig opgetooide big 
met een sinasappel in zijn bek in de etalage liggen, fraaie kerken die 
van reuzel waren gemaakt etc. Daar gingen de mensen naar kijken 
nadat in de kerk de plechtigheden van Witte Donderdag hadden 
bijgewoond en de zegen (benedictie) hadden ontvangen. Vandaar de 
begripsverwarring.
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Een priester met zijn rug naar het volk 
En heel veel engeltjes op een wolk 
Dood-oordeel-hemel-hel
Een misdienaar met een altaarbel

Antoniusbrood - Hubertusbrood 
De kerk met hare moederschoot 
Veel wierook in een wierookvat 
Een zieltje waar een vlek op zat

Processie met een baldakijn
En lid van de congregatie zijn
Zaterdagavond: “Ave Verum” en completen
En vooral je kerkboek niet vergeten

Een sfeer van eerbied in Gods huis
Leef vredig - vroom - braaf en kuis
Hoog Eerwaarde: “Zeereerwaarde” en gewooneerwaarde
Kruisdagen voor de vruchten der aarde

Te Deum Laudamus en Pauselijke zegen 
Christoffel beschermt u op al uw wegen 
Een echte priester met een bonnet 
De mis begon met een voetgebed

’s-Zondags mocht je beslist niet breien 
En in de vastentijd niet vrijen 
Vijf geboden van de kerk 
Zilverpapier voor het missiewerk

Voor alles kreeg je: “genade van staat”” 
Één schietgebedje kon heus geen kwaad 
Geloof - Hoop - Liefde en berouw 
Op ’t Priesterkoor vooral geen vrouw
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Af en toe een bedevaart
St. Jozef werd gevierd in maart
Eerste schaal - tweede en derde schaal
Met één cent begon het kapitaal

“Donderpreek” met veel Latijn 
Een misdienaar zit aan de wijn 
Missionarissen, die de zwartjes bekeren 
Drie keer per dag, de Engel des Heren

“Openen en sluiten” met de christelijke groet 
Een moeder die haar kerkgang doet 
De bisschop slaatje op de wang 
Wat was die vastentijd toch lang

“Antonius” voor verloren zaken
Huwelijksbeletselen moetje kenbaar maken
Een zegening met wijwaterkwast
Een drietal glazen stolpen op de kast

Persjonkelen met Allerzielen
Met één of twee knieën knielen 
Engel van God die mij bewaart 
Heeft de duivel wel of niet een staart

Een retraite voor het “volle leven”
En een missiepreek om van te beven
Van de zuster kreeg je een heel mooi prentje
De “knikengel” dankte al voor één centje

St. Cecilia op het koor
Ga zo maar door, ga zo maar door
Per omnia secula seculorum Amen



Door: Kees Dirven.
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Familiefoto kinderen van den Eijnden achter de boerderij aan 
de Valdijk (voorjaar 1916).

De boerderij stond naast het huis van dokter v.d. Kar. Na de aanleg 
van de rijksweg A 16 werd het later Spoorstraat.
De boerderij werd later bewoond door Petrus (van de foto) en zijn 
zoon Kees en daarna afgebroken voor de HSL.
Foto met bokkenkar.
Op de foto staan bij de bokkenkar:
Knecht: naam onbekend (v.d.Made?) Opa Adrianus van den Eijnden 
(45.5 jaar), Naantje (14 jaar), Net (16 jaar).
Op de bokkenkar: Amoldus (bijna 5 jaar ), Comelis (3,5 jaar),
Betsie (7,5 jaar) Cor (9 jaar)
Naast de kar rechts: Jo (10,5 jaar), Petrus (1 of 2 maanden), Leen 
(17,5 jaar), en Toon (15 jaar).
Ontbreken : Moeder Adriana v.d.Eijnden-Luijkx, Keeke 
(overleden 17 jaar in 1914) en Adrianus (12 jaar: kostschool?).



Opmerkingen:

Door: Kees de Gouw
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MIJN EERSTE KENNISMAKING MET GENEALOGISCH 
ONDERZOEK

1. Voor de datering van de foto werd uitgegaan van de leeftijd van 
Petrus. Geboren 10 februari 1916.

2. Bomen zonder blad: alleen in voorjaar of najaar en winter.
3. In het najaar is Petrus ruim een half jaar oud.
4. Op de foto nog maar enkele maanden:
5. Dus de foto is gemaakt voorjaar: rond maart / april 1916.

De meeste mensen die starten met een genealogisch onderzoek 
beginnen bij zichzelf. Dan verzamelt men de gegevens van de 
ouders en grootouders, voor zover die bekend zijn. En wanneer je 
het goed wilt doen, vraag je bij het Centraal Bureau voor 
Genealogie te ’s-Gravenhage de persoonskaarten op van de 
betreffende personen. Tenminste als deze na 1938 zijn overleden. 
Toen is namelijk de overheid begonnen om van iedere inwoner van 
Nederland een aantal persoonsgegevens op een kaart te vermelden. 
Door de afdeling bevolking van de gemeente worden deze gegevens 
bijgehouden. Na overlijden werd de persoonskaart verzonden naar 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die droeg deze kaart weer 
over aan het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag. 
Door een gering bedrag over te maken kan men een uittreksel van 
deze persoonskaart krijgen.
Voor genealogisch onderzoek is vooral deze kaart een belangrijke 
bron van informatie, het bevat gegevens zoals geboortedatum en 
plaats, de geslachtsnaam met de voornamen, de nationaliteit en het 
beroep. Maar ook de naam en geboorteplaats met datum van de 
ouders. En juist deze laatste gegevens kunnen een belangrijk 
aanknopingspunt vormen om in het archief meer te weten te komen 
over nog eerdere generaties. Persoonskaarten (kortweg ook wel
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PK’s genoemd) zijn eigenlijk de eerste belangrijke documenten 
voor de beginnende genealoog om het verleden in te duiken.
Bij mij is het echter allemaal heel anders verlopen. Als kind was ik 
al nieuwsgierig naar de herkomst van mijn achternaam. Mijn vader 
wist mij indertijd te vertellen dat een al wat ouder familielid bezig 
was geweest met genealogisch onderzoek. De gedachte dat er reeds 
gegevens van mijn familienaam bekend moesten zijn, liet mij niet 
meer los. Het heeft echter nog jaren geduurd voordat ik mijn eerste 
genealogische stappen ging zetten.
Ik besloot toen bij enkele familieleden informatie te gaan inwinnen. 
Die wisten mij te vertellen dat ik een naamgenoot had, die evenals 
ik “Kees de Gouw” werd genoemd en met familieonderzoek bezig 
was geweest.
Hij deed er echter niets meer aan omdat hij reeds lang 
gepensioneerd was en op dat moment in een verzorgingshuis in 
Zevenbergen verbleef. Uit het gesprek maakte ik tevens op dat hij 
gehandicapt was omdat zijn been was geamputeerd. Bovendien was 
hij helemaal doof en zodoende was alleen schriftelijke conversatie 
mogelijk. Toen ik later de man ontmoette, bleek hij helemaal geen 
zielig figuur te zijn. Ondanks zijn handicaps zie je zelden zo’n 
levenslustig persoon. Een neef bleek over zijn gegevens te 
beschikken en die beloofde me ze op te zoeken.
Na enige tijd kreeg ik dus enkele volgetypte velletjes papier met een 
hoop namen van voorouders, geboorte- huwelijks- en 
overlijdensdata en het aantal kinderen. De lijst ging terug tot 1730 
en had alleen betrekking op familieleden die in Zevenbergen 
gewoond hadden. De bron stond niet vermeld, maar desondanks 
kon ik er toch aardig mee uit de voeten, vond ik. De allerlaatste op 
de lijst was een zekere Anthonie de Gouw, die oorspronkelijk in 
Dussen woonde en omstreeks 1730 geboren was. Toen hij 
volwassen was ging in Zevenbergen wonen en trouwde daar ook. 
Volgens de neef moest er ook nog een borgbrief van hem zijn. Maar 
wat is nu weer een “borgbrief’.
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Daar wist ik echter toen nog allemaal niets van. Sterker nog, ik wist 
nog niet eens hoe je een genealogisch onderzoek opstart. En met de 
schat aan verkregen gegevens, gunde ik me niet eens de tijd om er 
eens wat boeken op na te slaan of een cursus te volgen. Ik was 
immers zo nieuwsgierig geworden. Het volgende relaas is al weer 
van een flink aantal jaren geleden. Toen belde ik naar de pastoor 
van Dussen en vroeg of de doopboeken uit 1730 in zijn bezit waren. 
Nee dus, maar hij adviseerde me om contact op te nemen met het 
archief in Breda. Doch tevergeefs, ook daar waren ze niet. Dan 
maar naar het rijksarchief in Den Bosch. Ook niet, mogelijk wel in 
het streekarchief van Heusden. Op dat moment waren ze daar ook 
niet. Tegenwoordig liggen kopieën in zowel het Streekarchief van 
Heusden als in het Rijksarchief in Den Bosch.

Vroeger waren de sociale voorzieningen natuurlijk niet zo mooi 
geregeld dan nu, ze bestonden zelfs nauwelijks. Er was veel armoe 
en veel mensen trokken voor werk naar andere gebieden om daar 
hun kostje te scharrelen. Vaak wilde men zich dan ook in die plaats 
vestigen. Maar men wilde liever geen financieel risico lopen met de 
nieuwkomer als hij onverhoopt tot armoede zou vervallen. Daarom 
moest men een akte inleveren, waarin stond dat zijn of haar 
geboorteplaats zich borg (garant) stelde. Door deze regel kon de 
woonplaats niet aansprakelijk worden gesteld. Vandaar de naam 
“borgbrief’.

Mijn eerste kennismaking met genealogie verliep niet zo vlot als ik 
aanvankelijk had gehoopt. En dat tegenvallen zou ik vele malen 
ervaren. Uiteindelijk kreeg ik dan toch van iemand het verlossende 
antwoord. En het was nog dichtbij ook: in Breda. Echter niet in het 
stadsarchief, maar bij de bisschop. De doopboeken zijn indertijd 
wel door de diverse archiefdiensten opgevraagd, maar niet iedere 
pastoor voldeed aan dat verzoek maar stuurde ze naar de bisschop. 
Wat nu gedaan, de bisschop bellen om inzage te mogen krijgen in 
de doopboeken van Dussen, of was er iemand die de boeken 
beheerde? Toch maar de stoute schoenen aangetrokken en 
inderdaad bleek er een archivaris te zijn die de boeken beheerde. Op
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1 november 1983 had ik met hem een afspraak in het bisschoppelijk 
huis in Breda. De archivaris leidde mij door een grote 
vergaderruimte en daar op een tafel lagen ze zo voor het grijpen: de 
originele doopboeken van Dussen uit de periode 1700.
Met de opmerking: “veel succes” en met een kopje koffie werd ik 
alleen gelaten. Alvorens hij de deur dicht deed, schakelde hij een 
rood lampje in zodat ik niet gestoord zou worden.

Voorzichtig deed ik de boeken open. Als je het nooit hebt 
meegemaakt, kun je je niet voorstellen hoe dat voelt. Boeken 
vasthouden die je verre voorouders onder ogen hebben gehad. Die 
daar bij hebben gestaan toen hun kind in het doopregister werd 
bijgeschreven. De lucht van het papier en het geschrevene brengt je 
haast in een gelukzalige stemming. Echt.... je moet het meegemaakt 
hebben om te weten wat ik bedoel. In tegenstelling tot nu waren 
vroeger de originelen raadpleegbaar. Tegenwoordig zijn het 
allemaal kopieën. Toen ik het boek uit die periode opensloeg kwam 
de eerste desillusie als een mokerslag. De inhoud stond namelijk in 
het Latijn Logisch natuurlijk, maar ik had daar helemaal niet bij stil 
gestaan. De tweede desillusie volgde kort daarop. Het schrift was 
bijna niet te lezen. Een cursus Paleografie (het lezen van oud 
schrift) had ik toen nog niet gevolgd. Daarbij kwam ook nog eens 
het feit dat in die tijd de ene geestelijke minder aandacht schonk aan 
het schrijven dan de andere. Een ding viel me echter wel op. Elke 
ingeschreven dopeling begon met dezelfde woorden. Baptizatus of 
baptizata. Dat woord moest dus mannelijk of vrouwelijk zijn. Meer 
woorden kwamen telkens terug. Filius of filia van ..... en dan
volgde de naam van de ouders. Legitimes kwam natuurlijk van het 
woord legitiem. Zo kwam ik toch al een aardig eindje op weg. 
Buiten de namen had elke dopeling dezelfde tekst. Snel bladerde ik 
het boek door naar het jaartal 1730. Omstreeks die tijd moest 
Anthonie geboren zijn. Bladzijde na bladzijde, maand na maand. 
Heel het jaar doorgebladerd en geen De Gouw te vinden. Dan 1729 
maar geprobeerd. Ook niks, dus dan maar 1731. Januari, februari, 
maart enz. En toen plots november, de 15e Baptizatus est



Mijn snippermiddag zat er echter op en na de archivaris bedankt te 
hebben ging ik met een tevreden gevoel naar huis. Een ding wist ik 
echter zeker, ik had een nieuwe hobby gevonden: “Genealogie”.

Antonius, fdius legitimus Adriani de Gouw en Judic Lijnsvelt. Of 
mijn hart stilstond. Ik zag het toch goed. Ja, het stond er echt!!
De adrenaline stroomde door mijn bloed. In mijn enthousiasme 
pakte ik het doopboek op, liep er mee de gang in en maakte de 
eerste de beste die ik tegenkwam deelgenoot van mijn geluk. Dat 
kon die man natuurlijk geen moer schelen, maar hij bleef toch 
aardig. De archivaris maakte voor mij een kopie Tegenwoordig 
staat alles op microfiche om de originele boeken te beschermen. 
Ook ander bladzijdes met broers en zusters heb ik laten kopiëren. 
Het waren mijn allereerste stille getuigen van de familie de Gouw 
uit die periode. Mijn nieuwsgierigheid was toen natuurlijk pas 
goedgoed opgewekt. Veel vragen spookten door mijn hoofd. Wie 
waren die Adriani de Gouw en Judic van Lijnsvelt? Wie waren hun 
ouders en voorouders?



VERJAARDAG VAN ZUSTER BENIGNA.
Door: Kees van Tante Leen van de Beek (Dirven)
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Tante Sur en ik verjaren op dezelfde dag: 14 april ( feestdag van de 
H. Liduina van Schiedam, volgens de heiligenkalender) en omdat 
zowel Oos Moeder als Oos Vader allebei al dood waren, kreeg ik de 
uitnodiging om toch zeker wel op onze verjaardag te komen in de 
Meerten Verhoffstraat in Breda.
Die gelegenheid laat je je natuurlijk niet ontnemen.

Wie waren er allemaal bij:
Allereerst natuurlijk Tante Sur, dan Tante Cor uit d’Oeve ( Tante 
Cor Laurijsse-van den Eijnden) en Tante Cor van de Beek (Tante 
Cor van den Eijnden-Laurijsse) (goed gelezen: overentweer 
getrouwd) Ome Janus van den Eijnden, ook van de Beek (Boerderij 
in de Burgtsedreef) en Ome Janus van der Vorst van Wagenberg, 
Ome Jan Laurijsse uit d’Oeve en ikke zelf natuurlijk. De familie is 
al aardig uitgedund.
Gelukkig allemaal mensen waar ge wel mee kunt lachen.

Uit de vorige klepel kennen we nog de Tante Sur van Kees 
Dirven. Daarom mogen we ook allemaal even op haar 
verjaarsvisite. En dat gaat er in een nonnenklooster als volgt 
aan toe.

Op 14 april was de verjaardag van Tante Soeur (Sur).
Zoals gebruikelijk bij verjaardagen komen broers en zussen naar het 
feest. Bij nonnen wordt een verjaardag overdag gevierd. Met 
ontvangst in de ontvangstkamers, thee en koffie op tafel en de 
koekjestrommel.
Er was op de middag een Brabantse koffietafel voorzien. Broodjes, 
wit en bruin brood, krentenbroodjes, koffiekoeken, vleeswaren en 
jams. Gewoon gezellig wat bijkletsen.
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Voor de nonnen was Ome Janus uit Wagenberg de goedkoopste, 
want vanwege zijn dieet brengt hij zijn eigen eten altijd mee. Och 
het hoeft voor de nonnen niet altijd tegen te zitten.
Na de koffietafel wordt er verkast naar de spreekkamer, zodat de 
werkbij-nonnen de tafel kunnen afruimen.
Weer thee met een koekje.
Wat bijkletsen over het een en ander.
Ook ome Janus van den Eijnden komt met een verhaal en begint: 
"Zeg, dat is daar in Lourdes ook wat geweest zeg".
“Oh”: zeggen de tantes:” vertel es Janus, wat is er gebeurd? “
“Heb je dat dan niet gelezen in de krant? “ zegt Ome Janus met een 
ernstig gezicht.
“Neeje. Wat dan", vragen de luisteraars.
Nou; zegt Ome Janus, Dat van dieje man.
999999979999

Alleen de mannelijke aanwezigen beginnen hartelijk te lachen. 
Vooral ome Janus uit Wagenberg schiet ook hardop in de lach. 
Tante Cor uit d’Oeve spreekt op ernstige toon haar broer toe, dat het 
geen pas geeft om over zulke zaken en zeker niet over Lourdes de 
spot te drijven.

Der was een man in Lourdes bij de Grot en hij riep: Nou kan ik 
weer lopen. Nou kan ik weer lopen.
Een aantal nonnen in de buurt van de man vragen hem wat er is 
gebeurd.
Nou kan ik weer lopen, roept de man hardop.
Een paar nonnen en andere bedevaartgangers op het plein bij de 
grot spreken al van een wonder.
Een gealarmeerde bisschop van vlakbij komt naar de man gelopen 
en informeert wat er is gebeurd en ziet het mirakel op zich afkomen. 
De man zegt weer, dat hij weer kan lopen.
De bisschop, nu helder van geest, vraagt wat er precies is gebeurd.
De man zegt: “Ze hebben mijn fiets gestolen
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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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