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Ook voor u staat waarschijnlijk de vakantie voor de deur. Vaak is 
dat tegenwoordig een verre reis. Immers vakanties in den vreemde 
zijn tegenwoordig heel gewoon. Vroeger was dat anders en zagen 
de meeste Prinsenbekenaren gedurende hun hele leven meestal niet 
meer van de wereld dan Prinsenbeek en omstreken. De kijk op de 
wereld wordt dan ook anders en men richt zich dan ook meer op de 
eigen leefomgeving. Een stuk van die leefomgeving van toen 
proberen wij door middel van de Klepel, het verzamelen van 
documentatie en materialen te bewaren en vast te leggen voor de 
toekomst. Dat kunnen wij niet zonder de hulp van degenen die die 
tijd hebben meegemaakt. Dat bent u dus!!
In deze Klepel daarom weer een aantal aanknopingspunten 
waardoor u zich misschien ook weer bepaalde zaken herinnert. En 
die herinneringen horen wij graag van u. Schrijf ze op, stuur foto’s 
of neem contact met ons op. Prinsenbeek zal u dankbaar zijn.

Ter inleiding
Mededelingen
Voor u gelezen:
1. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
2. Archeologie in het project HSL-Zuid
3. Brabanders staan zichzelf in de weg
4. Beek bouwt
Dialect
Landbouwverlof
Prinsenbeekse gilde. Piet Hanegraaf
Zomaar een naam
Propagandaclub
St. Paulus



MEDEDELINGEN VAN BESTUUR:

NIEUW ONDERKOMEN VOOR MATERIALEN.
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Regelmatig heeft u kunnen lezen dat wij op zoek waren naar een 
geschikt onderkomen voor onze materialen die door gulle gevers 
zijn en nog worden geschonken. Immers binnen afzienbare tijd zou 
onze huidige opslagplaats aan de Spoorstraat worden gesloopt.
Maar het is gelukt. In de Gertrudislaan achter de brandweerkazerne 
stond nog een loods ongebruikt en leeg. Deze loods biedt voldoende 
ruimte, is weersbestendig, kan worden verwarmd en is gemakkelijk 
toegankelijk.
Met vereende krachten is de verhuizing van de inmiddels flink 
uitgedijde verzameling aangepakt en is men begonnen met de 
inrichting, het opknappen en herinventariseren.
Dank aan de leden van de werkgroep die deze klus ter hand 
genomen hebben: Kees Vissers, Nol Schipperen, Piet de Swart, 
Kees Roozen, Kees Roelands, Goof Verdaasdonk, Jan Lauwen. 
Speciale dank aan Aart van Aert die de werkzaamheden 
coördineert.
Als u tijd over heeft of belangstelling voor dit werk, dan bent u 
uiteraard van harte welkom in de werkgroep. Laat het even aan één 
van de bestuursleden weten.
Natuurlijk zijn we de afgelopen tijd erg blij geweest met de 
mogelijkheden die ons door Mevr. Rops werden gegeven, anders 
hadden we echt met de handen in het haar gezeten. Onze 
Heemkundekring dankt haar daarvoor en natuurlijk ook ons lid Piet 
van Hooijdonk voor het “beheren” van de verzameling.
U kunt dus de spullen die u toch niet meer gebruikt en mogelijk 
heemkundige waarde hebben weer met een gerust hart aan ons 
toevertrouwen. Wij zorgen er dan voor dat ze voor het nageslacht 
bewaard blijven.
Ons documentatiecentrum blijft uiteraard gehuisvest op de zolder 
van de Horizon-basisschool in de Kapelstraat, dat inmiddels ook 
prima ingericht is.



AANWINSTEN VERZAMELING:

Cursussen oud-schrift 2000/2001 in Breda.
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De schenkers zijn: 
Mevr. Rumpff 
Dhr. Moeleker 
Mevr. Mol 
Fam. Hermus

De 12 lessen worden 1 x per 14 dagen van 19.30 - 21.00 uur 
gegeven, op maandagavonden.

Cursusplaats: Stadsarchief Breda, Parade 10, Breda.
Aantal deelnemers per cursus: ca 15 personen.
Docenten: G. van der Heijden (beginners) en H. Wessels 
(gevorderden).
Cursusgeld: fl. 100,— inclusief lesboek.

Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 
oktober 2000.

Inlichtingen en opgave van deelnemers:
Stadsarchief Breda: Bezoekadres: Parade 10, tel. 076-5294429.

Postadres: Postbus 90156, 4800 RH Breda.

verzameling foto’s 
timmermansgereedschap 
foto’s
profielschaven

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. Ook willen sommige gevers hun 
naam niet vermeld zien.
Natuurlijk worden alle gevers van harte bedankt.

In oktober start het Bredase Stadsarchief bij voldoende 
belangstelling met cursussen “Oud-Schrift” ten behoeve van 
amateur-historici, genealogen en andere geïnteresseerden.
De cursussen zijn bestemd voor beginners en voor gevorderden.



GENEALOGISCHE DAG BRABANT

BELOOND INITIATIEF.
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ZATERDAG 16 september 2000 
10.00 -16.30 uur
RUKSARCHIEF IN NOORD-BRABANT, 
(DE CITADEL) ZUID WILLEMSVAART 2 
HERTOGENBOSCH

Vorig jaar werd op initiatief van 2 leden van onze Heemkundekring 
Jan en Anneke Verkooijen en in samenwerking met Jos 
Verdaasdonk van Heemkundekring “Teterings Erfdeel” een 
spiksplinternieuwe fietstocht van ongeveer 60 KM langs de grenzen 
van Groot Breda uitgezet. Een flink stuk daarvan gaat ook over 
Prinsenbeeks grondgebied. Tijdens de monumentendag 1999 werd 
deze fietsroute gepresenteerd en sindsdien was er een mooie 
routebeschrijving verkrijgbaar op diverse adressen. Het was echter

Steeds meer mensen houden zich bezig met genealogie 
(afstammingsonderzoek). Vorig najaar organiseerde ook onze 
Heemkundekring met veel succes een cursus. Als u geïnteresseerd 
bent in genealogie, dan mag u deze genealogische dag zeker niet 
missen. Neem uw eigen gegevens mee, want misschien treft u wel 
andere onderzoekers die waardevolle aanvullingen kunnen geven, 
of kunt u anderen blij maken met uw resultaten.

Op de genealogische markt zijn tal van organisaties en verenigingen 
present om u te informeren over stamboom- en familieonderzoek. 
Er is ook een grote ruilbeurs van bidprentjes, rouwadvertenties en 
rouwkaarten. Voor belangstellenden is er o.a. de workshop 
“Genealogie op Internet”. Verder zijn er films, lezingen, 
presentaties en tentoonstellingen. U kunt zelfs een middeleeuwse 
terechtstelling bijwonen. Heeft u brandende vragen, dan kunt u die 
op de informatiewand kwijt als u een “U zoekf’-kaartje invult en op 
het bord hangt.



Heemkundekring ‘Op de Beek’

ƒ 45.000,-

S-gS Gemeente Breda
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bewegwijzering
'Fietsroute door Monumentaal Groen Breda’

Certificaat
PROJECTEN KLEINSCHALIG INITIATIEF 2000

jammer dat je alleen aan de hand van deze folder de route kon 
fietsen.
Dat lieten ze er niet bij zitten en men stelde alles in het werk om de 
fietsroute bewegwijzerd te krijgen. En dat werk werd onlangs 
beloond met de toekenning van een bedrag van f. 45.000,— aan onze 
Heemkundekring uit de pot “projecten kleinschalig initiatief 2000” 
van de gemeente Breda. Hiermee wordt de eerste bewegwijzerde 
fietsroute binnen de gemeente Breda straks een feit. Nog even 
geduld en dan zult u het resultaat kunnen zien. Tijdens de 
monumentendag 2000 vindt de opening plaats. Een applausje en de 
complimenten voor de initiatiefnemers zijn hier wel op zijn plaats.
Dat wordt dus ongestoord genieten van een gezonde fietstocht langs 
alle mooie plekjes in onze omgeving. Natuurlijk hoeft u niet de hele 
route in één keer te fietsen, want dat kan ook in gedeelten. Speciaal 
ook voor gezinnen met kinderen een aanrader. Wij houden u op de 
hoogte.



TERUGBLIK OP DE FOTOEXPOSITIE GAGELDONK.
Door: Anneke Verkooijen.
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Er zijn in april 2000 ruim 65 foto’s over het gebied Gageldonk in 
Keukenstudio Wildhagen tentoongesteld.
Ruim 200 mensen hebben deze expositie bezocht en dat was 
aanzienlijk meer dan was verwacht. Volgens de medewerkers van 
Keukenstudio Wildhagen zijn er echt iedere dag wel een paar 
mensen komen kijken. Dat is voor ons natuurlijk fijn om dat te 
horen, want onze Heemkundekring wil graag goede onderwerpen 
brengen voor iedereen.
Enkele reacties die werden opgeschreven willen 
onthouden:
■ Er is gelukkig nog iets bewaard.
■ Een mooie herinnering.
■ Bedankt en voor herhaling vatbaar.
■ Het was voor mij even terug in m’n jeugd.
■ Het was heel leuk om alles weer eens terug te zien. We gingen 

terug in de tijd.
■ Een goed verzorgde tentoonstelling. We hebben genoten.
■ Nostalgie, dat waren nog eens tijden. Armoe maar sociaal rijk.
■ Ik zal m’n moeder nog eens sturen.
■ De Gageldonkseweg ziet er nu nog hobbeliger en smaller uit 

dan in mijn herinnering; in de jaren dat we naar school fietsten 
reden we steeds in dezelfde volgorde over het “fietspadje”.

■ Het was voor mij een hele belevenis. Ik woon hier al bijna 68 
jaar. Veel huizen die hier op de foto’s staan, ken ik van binnen 
en van buiten.

We willen heel graag onze dank uitspreken aan Ad Wildhagen en 
zijn medewerkers, maar ook aan Mevr. Wildhagen-Goos. Zij 
genoot er enorm van en heeft heel wat bezoekers het nodige verteld 
over “de Gageldonkseweg”.
En natuurlijk ook Piet van Hooijdonk voor alle knowhow en 
medewerking.

we u niet



VOOR U GELEZEN:

GIJ ZIJT DE GEZEGENDE ONDER DE VROUWEN

KERKGANG.
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Dagblad de Stem: Rijke Roomse Leven.
Door Ad Rooms.

Tenslotte smeekte de zwangere vrouw dat haar kind ook eens “het 
eeuwig licht deelachtig mocht worden”. Nadat vrouwen hersteld 
waren van de bevalling, deden ze in de meeste gevallen de

■
J smeekt

onder de vrouwen”, 
op. De tekst 
andere “Eens hebt 
en de ziel van de 
Maria zo toebereid 
waardige 
voor Uw Zoon”. En 
“Aanvaard nu het 
rouwmoedig hart 
vurig verlangen van 
die U nederig 
behoud en welzijn 
welke Gij haar hebt 
De aanstaande 
deze manier de zegen over zichzelf afriep, vroeg vervolgens de 
vrucht te beschermen tegen schadelijke invloeden. “Laat Uw 
machtige hand mij verlossen en zo de vrucht welke ik draag 
voorspoedig het levenslicht aanschouwen. Moge mijn kind het 
geslacht der rechtvaardigen voortzetten”.

t'ffl
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Zwangere vrouwen waren in de tijd van het Rijke Roomsche Leven 
in de gelegenheid in de kerk de zegen te ontvangen.
Daarvoor bestonden ook speciale gebeden er was eveneens een 
prentje waarop zo’n gebed was afgebeeld. “Gij zijt de gezegende 

ston<^er a^s 
vermeldt onder 
Gij het lichaam 
glorierijke Maagd 
dat zij een 
woonplaats werd 
verder staat er 
offer van mijn 
en vervul het 
Uw dienstmaagd 

om het 
van de vrucht 
doen ontvangen”, 
moeder die op



REINE.

Naschrift redactie:
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Kerkgang. Ze gingen dan naar de kerk om God te bedanken en om 
over moeder en kind de zegen af te smeken. De priester haalde de 
moeder dan de eerste keer als een eregeleide de kerk binnen. De 
vrouw had daarbij een brandende kaars in de hand, die ze later als 
offer achterliet bij het altaar van de H. Maagd. Verschillende jonge 
moeders heb ik destijds in de kerk gezien, maar wat de diepere 
betekenis daarvan was, ontging mij toen. Ook voor de plechtigheid 
van de kerkgang bestonden er gebeden en gebruiken. Tijdens een 
van de gebedjes hield de vrouw het uiteinde van de stola van de 
priester in de hand.

Het doen van de “kerkgang” was een typisch verschijnsel van het 
Roomse Leven tot halverwege vorige eeuw en is begin zestiger 
jaren in ongebruik geraakt. Waarom is niet helemaal bekend. Ook 
in Prinsenbeek hebben veel vrouwen hun “kerkgang” gedaan en 
hebben daar ongetwijfeld herinneringen aan of misschien ook nog 
wel een prentje daarvan.
Het kan natuurlijk zijn dat het in Prinsenbeek volgens een bepaalde 
ceremonie of op een andere manier plaats vond. Allemaal vragen 
waar we graag antwoord op hebben om dit in de geschiedenis van 
ons dorp een plaats te geven. Graag zouden wij daarom van u een 
reactie op dit artikel willen.
Dus als u hierop wilt reageren of u uw verhaal wilt vertellen, zet 
het op dan even papier en stuur het naar de redactie: Rijtseweg 24, 
4841 JK Prinsenbeek of bel even naar de redactie (5416947) of het 
secretariaat (5412864).

Overigens was er nog een andere belangrijke aanleiding voor de 
kerkgang. Vrouwen werden op die manier “gereinigd”. Ze moesten 
onder meer weer in het reine komen met God, omdat ze tijdens de 
herstelperiode van de zwangerschap de zondagsplicht niet hadden 
kunnen vervullen.



VOOR U GELEZEN:

HSL-Zuid Bericht.

ARCHEOLOGIE IN HET PROJECT HSL-ZUID

Samenwerking.
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Wat gebeurt er met de sporen die mensen lang geleden hebben 
achtergelaten, bepaalt vanzelfsprekend niet de Projectorganisatie 
HSL-Zuid of het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het 
archeologisch erfgoed is de verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Haar Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) vertegenwoordigt 
daarom het bevoegd gezag bij het project HSL-Zuid als het gaat om 
de archeologie. Ook de twee HSL-gemeenten met een eigen 
opgravingbevoegdheid Rotterdam en Breda spelen een belangrijke 
rol bij het bepalen van de manier waarop binnen het project HSL-

“En al wat gevonden?”
Dat is de meest gestelde vraag als mensen archeologen aan het 
werk zien. Ook op het tracé van de HSL-Zuid, want dat wordt al 
vanaf 1995 systematisch onderzocht op de aanwezigheid van 
sporen uit het verleden. Archeologen brengen stapsgewijs alle 
mogelijke vindplaatsen in kaart.
Waar tot voor een paar jaar geleden archeologie vooral een zaak 
was van wetenschappers en enthousiaste amateurs, ziet het 
werkveld er nu heel anders uit. In een kleine tien jaar tijd is 
archeologie een echte bedrijfstak geworden. Zo heeft de 
projectorganisatie HSL-Zuid een soort ingenieursbureau in de arm 
genomen dat voor haar ontwerpen maakt, bestekken schrijft en de 
directie over het archeologisch werk voert. En voor het uitvoerend 
veldwerk zijn inmiddels allerlei verschillende bedrijven ontstaan. 
HSL-Zuid besteedt in feite het archeologisch onderzoek op dezelfde 
manier aan als al het andere werk dat samenhangt met de aanleg van 
de lijn.



“En is er nu al wat gevonden?”

Archeologische Monumentenzorg.
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Dit betekent in eerste instantie kiezen voor beheer van het 
archeologisch erfgoed. Zijn oorspronkelijke context blijft het 
cultureel-historisch erfgoed het best behouden voor toekomstige 
generaties. In de praktijk komt het er op neer dat eerst de 
mogelijkheden onderzocht worden om de overblijfselen te 
behouden op hun oorspronkelijke plaats, in de bodem. Pas als dat 
niet mogelijk blijkt, volgt een opgraving. Maatregelen om een 
vindplaats te beschermen variëren van het aanpassen van het 
bouwontwerp tot het toepassen van bepaalde bouwmethoden. Bij de 
Westrik bleek dat niet mogelijk. Voordat het grondverzet voor de 
aanleg van sporen. Op die plaats van start gaat, zullen archeologen 
in opdracht van de projectorganisatie HSL-zuid alle kennis over het 
verleden veilig stellen die in de bodem verborgen ligt.

Tussen Hoofddorp en de Belgische grens zijn op het tracé van de 
HSL-Zuid zo’n veertien plekken als “mogelijke vindplaatsen” 
aangemerkt. Die zijn aan het licht gekomen naar aanleiding van 
onderzoek in bibliotheken en archieven - “zijn er al eerder in de 
buurt resten ontdekt?”- en grondboringen. Op dit moment 
onderzoeken archeologen de waarde van die vindplaatsen. Door op 
die locaties proefopgravingen te doen, proberen zij een antwoord te 
krijgen op een aantal vragen: in welke periode(n) zijn hier mensen 
actief geweest, hoeveel en wat voor soort sporen hebben zij 
achtergelaten, hoe groot is de vindplaats eigenlijk, en: in welke 
conditie is die? Soms valt het tegen en blijken bijvoorbeeld sporen 
uit de Romeinse tijd toch voor een groot deel te zijn weggevaagd 
door vergravingen in latere tijden. Maar soms is het raak.

Zuid met vindplaatsen wordt omgegaan. De vier partijen (ROB, 
Breda, Rotterdam en HSL-zuid) werken in een stuurgroep nauw 
samen om de archeologische belangen te behartigen.
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De archeologische dienst van de gemeente Breda heeft een flink 
aandeel in dit project. Het is voor onze heemkundekring een 
geruststellende gedachte dat er op een professionele wijze aandacht 
word besteed aan deze unieke gelegenheid om het vroegste verleden 
van Prinsenbeek en zijn bewoners bloot leggen en te beschrijven. In 
ieder geval is dit een prettiger geluid dan het geluid van de HSL en 
de aanleg daarvan.

Naschrift redactie:
In onze nabije omgeving hebben al verschillende opgravingen 
plaats gevonden en met succes. Vorig jaar hebben we dit tijdens een 
excursie op de Steenakker mogen aanschouwen (zie foto’s onder).



VOOR U GELEZEN:

Tijdschrift Brabant 200/1.

BRABANDERS STAAN ZICHZELF IN DE WEG.
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U bent cum lande gepromoveerd op een studie over de Brabantse 
pastoors; u bent katholiek opgevoed?
Zeker, ik ben maar liefst zes jaar misdienaar geweest. Maar ik ben

Heeft u er last van gehad dat u van Brabantse komaf bent?
Ik heb onder meer in Amsterdam gestudeerd en gewerkt; daar 
denken ze dat je ’n Belg bent. In de Randstad ben en blijf je de 
provinciaal. Maar daar heeft iemand uit Twente ook last van.

Maar gezien uw werkveld heeft 
stoelen of banken gestoken....
Vanaf het begin van mijn studie geschiedenis heb ik eigenlijk altijd 
onderweipen gekozen die iets met Brabant van doen hadden

U bent zelf geboren en getogen in Waalre. Heeft U een hekel aan 
Brabant?
Nee, integendeel, ik hou van Brabant. Het geeft me een gevoel van 
thuiskomen.

Interview met Arnoudjan Bijsterveld (hoogleraar Cultuur in 
Brabant aan de Katholieke Universiteit Brabant).

u uw afkomst bepaald niet onder
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wel een katholiek van na het concilie. Mijn ouders waren altijd 
kritische katholieken. Maar nog steeds noem ik mezelf katholiek en 
ben ik wel degelijk kerkelijk betrokken. Van haat tegen de 
katholieken is geen sprake.

Wat opvalt is dat het beeld van Brabanders buiten de provincie 
nagenoeg gelijk is aan het beeld van de Brabanders zelf. Iedereen 
heeft het over gemoedelijk, gastvrij en Bourgondisch....
We hebben het verleden zo verdraaid dat we nu denken dat we 
fijnproevers zijn, terwijl we een paar decennia geleden nog massaal 
aan de aardappelen zaten. We maken onszelf van alles wijs op basis 
van het halfware en onware historische verdraaiingen.
We prenten ons een beeld in - voor een deel wordt ons dat door de 
buitenwereld ingegeven - en vervolgens gaan we er ook naar leven. 
We maken de beelden deel van onze eigen identiteit. Op zich is dat 
niks abnormaals. Mensen hebben altijd de neiging om de 
persoonlijke identiteit aan te vullen met onderdelen van de groeps-

Daar zullen ze bij het bisdom van opkijken. In een reactie op uw 
rede wordt gesteld dat u geen idee heeft wat er in de katholieke 
samenleving van Brabantia Nostra omging...
Het beeld van Brabant is heilig, iets sacraals. Daar moet je van af 
blijven. Dit verklaart de lawine aan reacties op mijn rede. Vooral 
het katholicisme ligt erg gevoelig. Als we nu aan het katholieke 
Brabant denken, zie we beelden van het rijke roomse leven. Voor 
het gemak doen we maar net alsof dat er altijd zo heeft uit gezien. 
Het enige dat ik heb gezegd, is dat de bestaande nostalgische 
beelden van het Brabantse verleden - het Brabant van de contente 
mens - een eigen leven is gaan leiden, los van de actuele 
werkelijkheid; deze beelden verdoezelen hoe Brabant werkelijk is.
De katholieke kerk is een meester in het in stand houden van 
dergelijke beelden; daar heeft zij belang bij. De bisschop wil de 
katholiciteit in Brabant liefst zo gesloten en eenvormig mogelijk 
presenteren. De kerkleiders maken graag gebruik van de oude 
beelden om mensen op hun gevoel van vroeger aan te spreken.
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identiteit. Dit is een vorm van ontworteling; houvast. Dat wordt 
alleen maar meer in deze hectische samenleving. Naarmate de 
wereld globaliseert gaan mensen steeds sterker in regionale beelden 
denken.
Identiteit is een optelsom van allerlei verhalen over je verleden, 
over je afkomst, over je karakter. Probleem is alleen dat er 
elementen in de verhalen zitten die niet meer kloppen; elementen 
die al lang voorbij zijn. Daar zitten elementen bij die ooit door de 
katholieke elite zijn gepropageerd, maar die nu nergens meer op 
slaan. Dat soort onjuiste zaken bepaalt het imago van Brabanders; 
daar moeten ze onderhand van af.

Maar die karikaturen spelen blijkbaar wel een rol bij het imago en 
zelfbeeld van Brabanders?
Dat heeft gevaarlijke kanten. Door de starheid van het gefantaseerd 
zelfbeeld, wordt bijvoorbeeld de integratie van allochtonen 
bemoeilijkt. Voor die integratie moet je flexibel zijn en met twee 
benen in de huidige wereld staan. Starre iconen uit een 
gesimplificeerd verleden staan die flexibiliteit in de weg.
Een ander gevaar is dat we niet zien wat er om ons heen gebeurt. De 
provincie Brabant wordt in een razend tempo volgebouwd. De 
economie draait als nooit tevoren; een geldmachine die veel 
welvaart brengt maar ook enorme schade aanricht. Maar we zien die 
niet omdat we blijven kijken door die gekleurde bril. We praten

We proberen het verleden vast te houden
Het beeld van Brabant is iets heiligs. Naarmate ons huidige leven er 
minder op lijkt, wordt hetzelfde beeld steeds sacraler. Dat is heel 
paradoxaal: hoe minder het lijkt op het heden, hoe echter en 
authentieker het beeld wordt beleefd. Dat is typerend voor folklore. 
Een plaggenhut is zo totaal anders dan onze huizen; dan moet het 
wel heel echt zijn. Dat er ook in die tijd diverse woonvormen 
waren, willen we niet weten. We willen het beeld van één hut en dat 
wordt vervolgens een icoon van echtheid. Het verleden wordt 
maximaal gesimplificeerd.
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De Brabander moet hoognodig naar de psychiater?
Ik wil het niet veroordelen. Het is eigen aan mensen. Dergelijke 
processen zie je overal in de wereld.

over authentieke dorpjes, terwijl er tegenwoordig om elk dorp een 
ring van nieuwbouwwoningen ligt.

VOOR U GELEZEN:
Het maandblad van de KAJ afdeling Beek N.Br. “BOUW OP” 
Samen sterk aan het werk. Redactie.
3C jaargang nummer 24 van 7 juni 1947.

BEEK BOUWT
Naar aanleiding van de geruchten die zo hier en daar opduiken over 
het bouwplan van onze gemeente, als zouden er in ons dorp binnen 
zeer korte tijd een aantal nieuwe woningen worden gebouwd, zijn 
wij er eens op uit gestapt om daarvan nu eens precies het naadje 
van de kous te weten te komen. Het is wel een erg ongezond idee, 
te weten dat het hart van een lichaam een paar kilometer buiten dat 
lichaam, in het lijf van iemand anders zit, maar dat ongezonde feit 
hebben we nu eenmaal te aanvaarden.
Om dus goed op de hoogte te komen moesten we dus een 
buitengemeentelijke reis maken om in Breda (Princenhage) het hart 
van onze gemeente binnen te treden. We troffen het erg goed, want 
de ambtenaren die ter zake het best op de hoogte moeten zijn waren 
gelukkig aanwezig. We hadden zo het idee dat er in het 
gemeentehuis een zekere hoogspanningsatmosfeer heerste en toen 
we onze vraag stelde hoe het nou met het aantal te bouwen

Naschrift redactie:
We wilden u deze bijzondere kijk van deze nieuwe hoogleraar op 
de Brabanders niet onthouden. De lering die er naar onze mening 
uit te trekken valt is; men moet het verleden koesteren zonder 
daarbij het heden uit het oog te verliezen. En dat lijkt ons als 
Heemkundekring een goed uitgangspunt voor onze benadering van 
de Prinsenbeekse geschiedenis.
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woningen stond, werden we door het antwoord zelf als het ware 
ook meegesleept in de atmosfeer die in deze weken zijn stempel op 
ons gemeentehuis gedrukt heeft. Er werd ons verteld dat Beek nog 
in dit jaar niet minder dan 40 woningen mag bouwen. Nadat er 
vroeger al eens gemompeld was van acht huizen, en terwijl het 
gunstigste gerucht zelfs durfde spreken van zestien woningen, 
kunnen we nu het verheugende nieuws mededelen dat het getal van 
de laatste toewijzingen tengevolge van de activiteit van ons 
gemeentebestuur en gemeenteambtenaren is uitgegroeid tot veertig. 
Hoewel bij het ter perse gaan van dit nummer de 
gemeenteraadsvergadering over deze belangrijke kwestie nog niet 
heeft plaats gehad, en wij dus nog geen nadere bijzonderheden 
kunnen mededelen, toch schijnt het wel zeker te zijn dat men met 
deze woningen zal beginnen te bouwen tussen Kapelstraat en de 
Beeksestraat. De zich daar bevindende beroemde akker zal 
misschien voor het moderne Beek moeten ruimen. Het betreft hier 
de bouw van arbeiderswoningen vooral met het oog hierop dat de 
grote arbeidersgezinnen aan behoorlijke woongelegenheid 
geholpen moeten worden. Een voorwaarde moet echter vervuld 
worden wil deze grote onderneming doorgang vinden. En deze is 
dat de huizen voor 1 juli moeten aanbesteed zijn. Koortsachtig 
wordt er dan ook aan de plannen gewerkt, zowel aan het bouwplan 
van ieder huis alsook aan het stratenplan, en aan de zorg die men 
heeft de nodige variatie in de gevels aan de huizen aan te brengen. 
Het zal kazernebouw zijn maar allemaal gebouwen van twee 
woningen en ieder tweetal los van elkaar. Het gevaar is niet 
denkbeeldig dat onze plaatselijke aannemers dit werk, bij gebrek 
aan arbeidskrachten in zijn geheel niet kunnen uitvoeren. Indien dit 
werkelijk zo zijn zou, zullen misschien vreemde aannemers een 
handje moeten komen helpen. In elk geval is het woningprobleem 
wel zo gewichtig dat er niet alleen aan gewerkt moet worden, maar 
zelfs met de meest bekwame spoed. Bouwvakarbeiders en 
aannemers van Beek, werkt, werkt, werkt. Hiermede is een groot 
belang van de arbeidersstand gediend. Mogen we spoedig het reeds 
zo oud en reeds zo verklonken, geluid van de metselende werkman

i
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boven op zijn stellingen vernemen. Het klinken van het flikkerend 
metaal op de stugge baksteen, en het bonken van de steen op de 
met kalk bemorste stellingplanken. Als bij dit werk de Mei op de 
nok staat, mag er feest zijn in dit doip.

i
I

Vlnr. P. Gccrts, H. Thijssen, P. v. Gurp. C. Aarts, H.v.d Mccr-Zandstra, J.Bruijns 
en A. Mureau.

Naschrift redactie:
Dit artikel bewijst wel hoe blij men indertijd was met de 
nieuwbouw die op veel plaatsen de woningnood lenigde. Het was 
in die tijd vrij normaal dat men bij de ouders “introuwde”. Het 
kwam zelfs regelmatig voor dat er dan maar één kamer ter 
beschikking van het jonge echtpaar was.
Het gemeentehuis van de (toen nog geheten) gemeente Beek NB 
was gevestigd in Princenhage aan de Haagse Markt. Sinds vorig 
jaar kan men er weer trouwen. In 1969 verhuisde het gemeentelijk 
apparaat naar de als gemeentehuis verbouwde pastorie aan de 
Markt in Prinsenbeek. Vlak voor de verhuizing werd nog de 
onderstaande foto van een aantal ambtenaren gemaakt.
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Zittend J. Bruijns (achter) cn A. Voesenek (voor). Staand: C. Aarts en F. 
Brekelmans.

Afd. Algemene Zaken: zittend vlnr P. v.Gurp, Th. Gelens en M. Thijssen 
Staand: F. Brekelmans Burg. Baetens en A. Geerards.

Het gemeentehuis in Princenhage zag er in 1969 heel anders uit als 
men heden ten dage gewend is van kantoren. Dat laten 
onderstaande foto’s wel zien.



DIALECT.

Door: Piet de Nijs.

GIENEGAPPE

HOBBELKAAIE

STROTSKAAIE

HAORZAK

Een Vlaamse gaai.

’N HANGUZER
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In Klepel nr. 12 stonden de volgende foutjes:
Blz. 5: “goape” moet zijn “gaope”;
Blz. 7: hakkele is “stotteren”

“stotteraar” is “N’n Hakkelèèr”

Iemand die niet weg te krijgen is, die 
altijd blijft plakken, die met de laatste 
man de zak opgeeft.

Zeer ongelijk wegdek van ouderwetse 
straatstenen.

Straatstenen, vierkant gehakte stenen 
z.g. kinderkopkes, die men nu nog 
alleen op sommige buitenwegen tegen 
komt, maar waar vroeger alle straten 
uit bestonden. In oude steden zoals 
Breda of Maastricht komt men ze om 
nog iets van vroeger te behouden nog 
tegen.

Vals spelen. “Gij doet haorzak” = jij 
speelt vals. “Agge nog jinne kjeer 
haorzak doet, dan meude nie mjeer 
meedoen” = als je nog één keer vals 
speelt, dan mag je niet meer meedoen.

Gniffelen-grinneken met een zichtbaar 
leedvermaak naar iets kijken of 
luisteren (minzaam lachen).

N’N HANNEKBROEK =



’N HANGIJZER

HAOPERE

’N HELLEVEEG

D’N HORT OP

JUKE

JUT EN JUL
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D’N HEFFER
EN D’N LEGGER

Mankeren. “Haopert'ur wa d 'aon” = 
mankeert er wat aan? Maar ook: voel 
je jezelf niet goed?
Vragend: “Daor haopert toch ommes 
niks” = er toch niets zeker?
“D’n dieje haopert altij wa” = die 
mankeert altijd wat, die is altijd ziek.

Ook een vervelend persoon die maar 
blijft zeuren over iets.

Een bijdehand iemand, die zichzelf 
wel kan redden. Iemand die niet altijd 
gemakkelijk is, die je beter mee kunt 
hebben dan tegen.

Twee opvallende aparte figuren die 
door hun gedrag en opvallende manier

Weg zijn. “Z’is wir d’n hort op” = ze 
is weer weg. Vragend: “is ze nou wir 
d’n hort op” = is ze nu weer weg. “die 
zen ok altij d’n hort op”= die zijn nu 
altijd weg ook.

Degene die altijd alles uitmaakt, die 
zegt wat en hoe alles moet gebeuren. 
“Da mot aon heur vraoge, want zij is 
daor d’n heffer en d’n legger”= dat 
moet je aan haar vragen, want zij 
regelt daar alles.

Jeuken. Uitspreken als de “U” van U 
bent aan de beurt, “’t jukt” = het 
jeukt.”hé juket omda ge zo krabt” hé 
jeukt het omdat je zo krabt.



JUIN Uien.

JUINEN

KLEPPERE

KLEPPEN

’N KOMMEKE
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Een ratelend geluid maken. Het maken 
van geluid met twee korte stukjes hout 
(platte korte plankjes), die tussen de 
vingers werden geklemd en waarmee 
door diegenen die het goed 
beheersten, roffels gemaakt konden 
worden als op een kleine trom.
Maar ook: “hoorde da nie, daor staot 
’n raom te kleppere” = hoor je dat niet, 
er staat een raam niet vast, waardoor 
het open en dicht waait.

Uien schoonmaken. “Om wa bij te 
verdiene, juine ze” = om wat bij te 
verdienen, maken ze uien schoon.

Kletsen, alles doorvertellen. “Tegen 
heur motte niks vertelle, want da’s 
nogal gin klep ok” = tegen haar moet 
je niets vertellen, want die vertelt alles 
door aan anderen.

Een kopje, “motte gij nog ’n kommeke 
koffie” = wil jij nog een kop koffie? 
“ik heb er altij n’n hekel aon om 
kommekes af te dwroge, omda ge mee 
n’n doek zo moeilijk bij de workes 
kunt kome” = ik heb een hekel aan het 
afdrogen van kopjes, omdat je zo 
moeilijk bij de oortjes kunt komen.

van leven zo genoemd werden en door 
iedereen uit hun omgeving ook zo 
werden genoemd en herkend.



’N KROES OF KROESKE =Een kopje van metaal.

KETSELE

KETSEBALLE

NE KWAOIJONGE

NE KWAAIER

’N KOEI

KOEIENEREN

KESKENAODE
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= Kaatsen. Een balspel dat door meisjes 
werd gespeeld.

= Kaatseballen (in een volgende klepel 
wordt hierop teruggekomen).

Een koe. “N’n boer die mullukt z’n 
koeie” = de boer die melkt zijn koeien.

Pesten. “Da doettie om te koeieneren” 
= dat doet hij om te pesten.

Vervelend doen, iemand lastig vallen, 
plagen, pesten. “Hou op mee oew

de 
de 
en

= Een moeilijk te omschrijven woord, 
maar ik doe m’n best: door het met 
een luid geluid ophalen van de neus en 
het schrapen van de keel 
verzamelde afvalstoffen in 
mondholte met bolle wangen 
getuite mond naar buiten blazen (zoals 
je een kersenpit de mond laat verlaten) 
waarbij de afvalstoffen op de grond 
uiteen spatten, alsof je een rauw ei op 
de grond gooit. Dat is een echte 
ouwerwetse “kwaaier”.

= Geen kind maar ook nog geen 
volwassen man. “och da zen
kwaoijonges streke”= maak jezelf niet 
te druk, dat zijn streken van 
opgroeiende jeugd.



KERREMENAAIE

’N KLETSKE

’N KLIEKSKE

ALLES NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
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HAOPERE
D’N HEFFER EN D’N 
LEGGER
’N HELLEVEEG
D’N HORT OP
JUKE

GIENEGAPPE
HOBBELKAAIE
STROTSKAAIE
HAORZAK
N’N HANNEKBROEK
’N HANGUZER

= Een kleine hoeveelheid. “Ik heb nog 
’n kletske staon” = ik heb nog een 
beetje staan.

keskenaode” 
geplaag.

degene die alles uitmaakt 
bijdehand iemand 
weg zijn
jeuken

gniffelen-grinneken 
ouderwetse straatstenen 
straatstenen
vals spelen
Vlaamse gaai
iemand die niet weg te krijgen 
is/vervelend persoon 
mankeren

Een etensrestje. “Ik kook vandaog nie, 
want ik heb nog ’n kliekske van 
giestere” = ik kook vandaag niet, want 
ik heb nog een restje van gisteren.

Karbonade. “Slaachter hedde gij vur 
mij nog wa lekkere kerremenaaikes” = 
Slager heeft u voor mij nog wat 
lekkere karbonade? “Jazeker Jaoneke 
motte-nutter mee of zonder bjintjes 
zijn?” = jazeker Janus, moeten het er 
met of zonder beentjes zijn?

hou op met dat



VERSJES:
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JUT EN JUL
JUIN
JUINEN

KLEPPERE
KLEPPEN
’N KOMMEKE
’N KROES/KROESKE 
KETSELE 
KETSEBALLE
NE KWAOUONGE 
NE KWAAIER 
’N KOEI 
KOEIENEREN 
KESKENAODE 
KERREMENAAIE 
’N KLETSKE 
’N KLIEKSKE

Ik wou dat het alle dagen Zondag was
En kermis in de week
Dat drinken en zwieren een ambacht was 
Dan werkte ik geen steek.

Mieke moest eens melken 
Die zoete bonte koe 
Potdikke zei ons Mieke 
De gaatjes zitten toe.

opvallende figuren 
uien
uien schoonmaken
Stinken
ratelend geluid maken 
kletsen/doorvertel len 
een kopje
kopje van metaal 
kaatsen/balspel 
kaatsen
opgroeiende jeugd 
(zie omschrijving) 
een koe
pesten
vervelend doen
karbonade
kleine hoeveelheid 
een etensrestje



LANDBOUWVERLOF EN HERINNERINGEN UIT DIE TUD

Door: Wout Timmers
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Landbouwverlof op de lagere school is, twee weken in de oogsttijd 
juni-juli op 12-13 jarige leeftijd, geen school maar thuis helpen. In 
de oorlog - vooral in 1944 en 1945 - waren we vaak vrij van school, 
omdat de school door de Duitsers en later door de Canadezen was 
bezet. In de zomers van 1946 en 1947 had ik dan landbouwverlof. 
Dit werd zo genoemd, maar het was er ook voor de tuinders. Dat 
waren dan meestal gemengde bedrijven met in de zomer klein fruit: 
aardbeien, bessen en frambozen en als groente: tuinbonen, erwten 
en dubbele bonen. Vooral tijdens het landbouwverlof moest ik als 
oudste veel in het huishouden doen. Mijn moeder kon beter en 
sneller plukken dan ik, zodat die ging oogsten en ik thuis voor het 
eten moest zorgen en alles schoonhouden. De huiskamervloer moest 
regelmatig opgeveegd worden. Het was een rode betonvloer, 
waarop wit zand werd gestrooid.

Een paar voorbeelden van de zorg 
om het eten. Het koken van de 
havermoutsepap was een dagelijks 
gebeuren. Een grote aluminiumpan 
omspoelen en met melk opzetten. 
Als die kookt, een paar 
kinderhandjes vol havermout erin 
en blijven roeren. Zo ook de ruim 
een halve emmer vol met geschilde 
aardappelen wassen en in de pan 
met water opzetten. Ook hier een 

Rf' “handje” vol zout erover strooien 
E en op tijd afgieten. Ook spek 

snijden in kripjes en voor ieder er 
“ enkele bakken. Vaak sla 

schoonmaken en daarna slaolie en azijn erover. Azijn werd gemaakt 
door azijnextract aan te lengen met water. Op een keer was het 
azijnextract op en moest ik vlug naar het winkeltje van Koos
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Wildhagen in de Zanddreef om dat te halen. Normaal kwam Piet 
van Endschot, een oude buur, (die in de stad woonde in de 
Fellenoordstraat - eerder in de Leurse baan) eerst boodschappen 
opnemen en daarna aan het eind van de week bezorgen. Bakker 
Schuijbroek kwam een paar keer per week de broodvoorraad 
aanvullen.
Het brood snijden deed mijn moeder vaak door het ronde brood 
tegen haar buik te houden, er een kruis over te maken en daarna met 
het grote broodmes de sneden eraf snijden. Later hadden we 
langwerpig brood dat op de tafel werd gesneden, zodat de 
insnijdingen in het tafelzeil zichtbaar werden.
Leuk was ook het eten van pannenkoeken. Die kregen we, als eind 
september de aardappelen gerooid waren, als het kon vóór Beekse 
Kermis.
Ook vermeldenswaard en bijzonder was het roepen van “koewen” 
als teken om te komen eten. Op d’n akker was men vaak niet op de 
hoogte van de tijd. Men kon ongeveer aan de stand van de zon 
opmaken hoe laat het was. Duidelijk was het Angelus om 12 uur. 
Dit klepje (een apart klokje in het kleine torentje van de oude kerk) 
kon men na de 12 slagen van de klok vaak goed horen. Vooral bij 
Oostenwind. Nu is er nog steeds een klepje wat geluid wordt om 
12.00 uur. Ook het klepje van de boerderij “Het Varkenseind” (nu 
Schutsestraat nr. 44) was vaak te horen. (Aan de Mark werd vaak 
etenstijd aangekondigd met een oude scheepshoorn, aldus een 
kennis). Om 4 uur ’s-middags (frures) kon men bij Westenwind ook 
het slaan van de klok van de Leur horen.
Maar het met twee handen aan de mond, in de richting van de akker 
waar men aan het werk was, roepen, is toch wel een bijzondere 
herinnering. Het laten horen van de klanken KOE OE OE was iets 
aparts. Zo waren deze klanken van iedereen uit de buurt 
verschillend. Zo wist men vaak van elkaar dat het etenstijd was. Op 
d’n akker stak iemand een hand in de lucht als teken dat men het 
gehoord had. Om of na 4 uur ’s-middags werden er meestal 
boterhammen met vet en suiker gegeten. De kinderen waren dan uit 
school thuis. Daarna ging iemand vaak de enkele koeien die men 
had melken. ‘s-Avonds na 8 uur werd er in de zomer weer gegeten.



HET PRINSENBEEKSE GILDE

Door: Piet Hanegraaf.

Resoluties 12 (1788-1792).

Men zendt een rekest aan de domeinraad. 10 januari 1789

De bedelaarsjager krijgt nieuwe kleren. 10 januari 1789
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Frans Leyten, hoofdman van het St. Hubertusgilde, verklaart dat, 
daar het gilde is “vermindert", het de gewone pacht van bieren 
niet meer kan betalen en verzoekt om ontheffing hiervan;
■ 15 november 1788 wordt dit voor kennisgeving aangenomen 

en 22 november 1788 wordt besloten dit gilde wat minder hoog 
aan te slaan in de bieraccijns

Verschillende mensen uit Beek vragen dat het dorp een nieuwe 
schoolmeester zal zien te krijgen, want er is er geen.

In de resolutieboeken die opgesteld zijn in Princenhage over de 
periode 1617 - 1794 viel mijn oog op enkele gebeurtenissen welke 
over de Beek gingen. Voor de goed gang van zaken worden hele 
jaren vermeld, zodat er ook enkele bekende Beekse namen in 
voorkomen.

De etenstijden van 4 en 8 uur werden later verschoven naar 
omstreeks 5 of 6 uur, vooral doordat de kinderen buitenshuis gingen 
werken en omstreeks die tijd thuis kwamen. Ook in de winter was 
er een verschuiving in de etenstijd. Na het eten was het dan soms 
spruiten schoonmaken. Ondertussen werd vaak het Rozenhoedje 
gebeden.

Organistenplaats is open gekomen en wordt provisioneel bediend 
door Pieter Wilcke 6 november 1788



De sluis in de polder Kraaiennest wordt vernieuwd. 5 juli 1789.

Klokken luiden driemaal op 7 augustus 1789.
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’n Onmondige zoon van de bedelaarsjager Andries van den Berg, 
welke bij de kleermaker Jan Williams te Notsel “op het ambacht 
was gedaan” is vandaar naar Brabant gegaan. De vader verzocht 
pogingen om hem terug te krijgen. 7 maart 1789.

Pieter Dielemans (van die geschillen) is travernier in de 
“Bloemkool” 3 oktober 1789.

Op 8 maart wordt er driemaal geluid. Niet schieten. 
Herstel brug IJzermolen, welke weggespoeld was.

Er zal een pleidooi gehouden worden op het hoge koor 
(= consistoriekamer) in de kerk i.v.m. de zaak Zeylman-Janssen.

Vernieuwing brug turfvaart bij Cornelis Huybregts. 4 april 1789.
Zij zal op 13 mei worden aanbesteed. 2 mei 1789
Zij zal niet van steen, maar van hout worden gemaakt. 16 mei 
1789.

Geen sterke drank en baldadigheid op koopdagen. 11 februari 
1789.

Voorlopige aanstelling van Th. Pasque, schoolmeester te Breda, 
te Beek voor de domeinraad. Nieuwenhuyzen behoudt het ambt, 
doch moet de helft van het tractement afstaan. 26 september 
1789.

De onderschout Haeck wordt met enige soldaten van de roode 
roede ter assistentie verzocht. 25 februari 1789.

Jan Meijer, de pachter van het tolgeld krijgt de drie wilgen 
bezijden het Duitenhuis voor f. 10,—. 1 augustus 1789.



Tot de volgende keer namens de warme harten voor het gilde.

ZOMAAR EEN NAAM.

Door: René van der Velden.
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Verdere vragen en opmerkingen bij de schrijver van dit artikel of 
bij Ad Mol, Wout Timmers en Kees Nagelkerke.

Overigens iedereen bedankt voor de positieve reacties. Wij zien ze 
ook graag weer tegemoet op dit artikel.

Predikant Van den Broek herdenkt op 1 november 1789 (zondag) 
zijn 25-jarige predikantsfeest.

Tot ons heem, onze leefomgeving dus, behoren van oudsher ook de 
planten- en de dierenwereld.
Onze voorouders hadden hier vroeger nog veel meer mee te maken 
dan wij nu. Veel is er dan ook verdwenen, vooral na de oorlog. Op 
de akkers zie je bijna geen onkruid meer en de weilanden zijn 
biljartlakens. Waar immers wilde planten staan, kan geen gras 
groeien. Vroeger was dan ook alles veel fleuriger met vooral in de 
maanden mei en juni een bonte bloeipracht. In de meimaand ging 
er regelmatig een vers boeketje wilde bloemen naar het 
Mariabeeldje op het kastje. Het koren werd vertrapt om de 
diepblauwe korenbloemen te plukken. Samen met Margrieten en 
Klaprozen was hier een prachtig nationaal boeket van te maken.
Nu probeert men met veel kunst en vliegwerk om nog te behouden 
wat er is of terug te krijgen. Maar er verdwijnt nog veel door de 
bebouwing en de aanleg van wegen. Ook de overvloedige 
bemesting en ontwatering hebben de plantenwereld veel schade 
gedaan. Gelukkig ziet men nu in dat men verkeerd bezig was en 
komt er wat herstel. En als er nog iets bewaard is, dan kunnen we 
daar ook over praten.
Daar gaat het hier nu om: over welk onderwerp praten we. Alle 
planten en dieren hebben een naam. Maar een bepaalde plant had in
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van zijn werk, zoals u

ons land vaak een aantal verschillende namen. Zo kende men 
vroeger bijvoorbeeld het madeliefje. In ons land is dit beter bekend 
onder de naam van Meizoentje, Margrietkransje, Fennebloem, 
Koeienbloem, Meliefke en Landjebloem.
Dit zijn een aantal Nederlandse namen en in Engeland en Duitsland 
noemt men deze plant weer anders. Al deze namen geven alleen 
maar verwarring, want men weet vaak niet precies over welke plant 
men het heeft. Dit heeft men vroeger dan ook ingezien en er een 
goede oplossing voor gevonden. Vooral de Zweed Linnaeus heeft 
hier veel aan bijgedragen. Hij werd geboren op 23 mei 1707 in het 
Zweedse Rushult en overleed op 10 januari 1778 te Hammersby. 
Hij heeft in de plantenwereld een bepaalde rangschikking gemaakt, 
zodat alle planten volgens een bepaald systeem hierin onder te 
brengen zijn. Heel belangrijk hierbij was, dat hij alle planten en 
ook veel dieren twee Latijnse of Griekse namen gaf. Een 
geslachtsnaam die steeds met een hoofdletter begint en een 
soortnaam die begint met een kleine letter. Deze namen zijn over 
de hele wereld hetzelfde. Vaak zien we achter deze namen nog een 
hoofdletter bijv, een L. Dit is dan de eerste letter van de naam van 
diegene die een bepaalde plant voor de eerste keer helemaal 
beschreven heeft. Heel vaak is dat dan de L van Linnaeus.
Het grote voordeel van dit systeem is dat, of men nu in Nederland, 
Canada of Rusland over “Bellis pevennis L” spreekt, men precies 
weet dat het dan gaat over het “madeliefje”, dat vooral vroeger 
volop in onze grasvelden stond te bloeien. Vaak werden ze geplukt 
voor een vaasje binnen of om kransen van de vlechten.
Maar waarom een plant een bepaalde naam heeft is vaak een 
raadsel. Soms is het af te leiden van het leefgebied of van het soort 
blad of bloem. Maar vaak weet men het niet.
Van één plant zijn we echter zeker en wel van het LinnaeuskJokje 
met de Latijnse naam “Linnaea borealis”,. Dit is een plantje uit de 
wilde flora van o.a. Lapland. Dit heeft Linnaeus naar zichzelf 
genoemd. In 1757 werd Linnaeus in de adelstand verheven voor 
zijn geweldig wetenschappelijk werk. Toen kwam ook het 
Linnaeusklokje op zijn wapenschild.
En tot nu toe plukken we nog de vruchten 
ziet zelfs nu nog op de Beek.
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Correctie Klepel nr. 13: blz. 16: helaas viel de bij de foto van klas 
4 en 5 ± 1951 de vierde rij namen weg.

Hieronder alsnog de namen:
Vierde rij: Toon Joosen, Christ v.d. Kar, Jan Verwijmeren, Theo 
Bulkmans, Piet Geldtmeijer, Cor Sprenkels, Piet v. Beek, Tonnie de 
Graaf, Kees Dirven

EEN GOED WERK VOOR EEN GOED DOEL:
De propaganduclub „Si. Paulus," uit Beek bij Breda, heeft onlangs voor do 
patiënten van het R. K. Sanatorium „Dekkerswald" te Groesbeek op voortref
felijke wijs het drama „Alfred de Groote" opgevoerd. Als een voorbeeld ter 
navolging en om aan dat edel streven hulde te brengen, geeft de „Katholieke 

Illustratie" hierboven een kiek van de deelnemers aan de voorstelling.

PROPAGANDACLUB
IN EEN OUDE

WIE KAN ONS IETS MEER VERTELLEN OVER ONDERSTAAND 
ARTIKEL OVER DE PROPAGANDACLUB “ST. PAULUS” 
WAAROVER WU LAZEN IN EEN OUDE “KATHOLIEKE 
ILLUSTRATIE”
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