
DE KLEPEL

4C jaargang 
nummer 15

Uitgave van de 
heemkundekring 
“OP DE BEEK”
PRINSENBEEK

De Bikse huiskamer
CAFÉ DE ELSAKKER IN 1971

»TV,.
-



Redactie

Redactie 24Pag-

Wout Timmers 28Pag-

TER INLEIDING.

Door: redactie

1

Redactie
Redactie
Harry Wildhagen

1
2
5
8

14
17
18
20
23

Pag 
Pag- 
Pag-
Pag- 
Pag-

waar:
Pag-
pag-
Pag-
Pag-

artikel:__________
Ter inleiding 
Mededelingen 
De Vredeskapel 
Dialect
Den Uitzet en het 
Peperboereboske 
Boomhoogte meten 
Graafwerk Beek
De Elsakker 150jaar Redactie 
Kath.Ill.St. Paulus 
Geheimzinnige 
Kindermoord 
Herinneringen aan 
ons bakhuis

INHOUDSOPGAVE: 
door:_____
Redactie 
Bestuur 
Redactie 
Piet de Nijs

De 15e Klepel in ons bestaan ligt weer voor u. Onze redactie is 
inmiddels ook uitgebreid met een paar medewerkers: Kees 
Nagelkerke, Piet de Nijs en Wout Timmers. Medewerkers die de 
Beek van haver tot gort kennen en dat geeft vertrouwen in de 
toekomst. De resultaten zult u ongetwijfeld in de komende Klepel 
merken. Piet tekende al in een aantal Klepels voor o.a. zijn 
dialectrubriek en van de verhalen van Wout hebben we al menige 
keer mogen genieten. De naam van Kees Nagelkerke hoeft 
nauwelijks toelichting, want wie Prinsenbeek kent, kent ook de 
verhalen, liedjes en gedichten van hem, die hij op de hem eigen 
wijze tot ieders genoegen zo vaak voor het voetlicht brengt. Kees, 
Wout en Piet van harte welkom. Maar de redactie kan het niet 
alleen af, want voor een groot gedeelte zijn we ook afhankelijk van 
uw bijdrage in de vorm van mededelingen, foto’s en verhalen. Dus 
die blijven welkom. Weer veel leesplezier.



MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.
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Afscheid van oude opslagplaats.
In onze vorige Klepel kon u ook lezen dat wij een nieuw 
onderkomen voor de opslag van ons materiaal hebben in een loods 
achter de brandweerkazerne. Tot half 2000 mochten we echter 
gebruik maken van de schuur van de boerderij van de fam. Rops 
aan de Spoorstraat 11. Toen we in 1996 onze heemkundekring 
oprichtten, wisten we niet waar we met alle spullen naar toe 
moesten en werd er naarstig gezocht naar een oplossing. Piet van 
Hooijdonk wist buurvrouw Rops over te halen om de leegstaande 
schuur bij de boerderij te mogen gebruiken. Daar waren we toen 
heel blij mee en mevr. Rops was dus de redster in de nood. Piet en 
Riet van Hooijdonk zorgden voor het beheer van de schuur. Het was 
dan voor ons ook erg vervelend toen eind 1999 bekend werd dat de 
boerderij gesloopt zou worden. Maar als de nood het hoogst is, is de 
redding gelukkig nabij en is dit probleem ook weer opgelost.
Het bestuur heeft onlangs de Fam. Rops bedankt en ter herinnering 
aan ons verblijf gedurende 4 jaar een door onze plaatsgenoot Jan 
Tankink gemaakte (onderstaande) tekening van de boerderij 
aangeboden. Fam . Rops en fam. van Hooijdonk nogmaals bedankt 
voor jullie medewerking.

Fietsroute “monumentaal groen” nu bewegwijzerd.
In de regionale media en in Klepel 14 werd al melding gemaakt van 
deze nieuwe fietsroute die in samenwerking met de gemeente Breda 
op initiatief van leden van onze Heemkundekring en 
Heemkundekring Teterings Erfdeel tot stand kwam. Op donderdag, 
12 oktober heeft onze Prinsenbeekse wethouder Janus Oomen de 
bewegwijzering symbolisch onthuld. De route voert u langs 
houtwallen, beekdalen, parken, bossen, buitenplaatsen en 
natuurgebieden binnen groot-Breda. Door het aanbrengen van deze 
bewegwijzering kan de ruim 65 kilometer lange fietsroute op ieder 
tijdstip en vanaf ieder willekeurig vertrekpunt (ook in Prinsenbeek 
en zonder een routebeschrijving) worden gefietst.



Janus Iaat de geboorde turf zien .
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BEZOEK AAN DE BERKT
Onder leiding van Staatsbosbeheer, 
Janus Meeuwissen, René v.d. Velden 
en Jos Timmers werd op 25 juni jl. 
een zeer interessant bezoek gebracht 
aan dit natuur- en stiltegebied nabij de 
Zwartenbergse molen. Naast uiteraard 
de prachtige natuur (we zagen zelfs 
reeën), waarover de boswachter en 
René v.d. Velden ons veel vertelden, 
werd door Janus en Jos duidelijk 
gemaakt hoe hier vroeger turf werd 
gestoken. En we hebben ook turf 
geboord. Leuk waren ook de verhalen 
van Janus en Jos over hun jeugd in dit 
gebied en natuurlijk ook het 
kattenkwaad dat er werd uitgehaald. 
Janus, Jos en René bedankt.



NA JAARS ACTIVITEITEN:

Wij zien u graag terug op deze avonden.

AANWINSTEN VERZAMELING.
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Op 28 september konden we in de Horizon al genieten van de 
verhalen en de lezing “in het gareel” van ons lid Ad Goos. Geboeid 
luisterden we naar de verhalen over en keken we naar zijn 
handwerk: de zadelmakerij. Ad bedankt!!!

De schenkers zijn: 
Fam. Roks 
Fam. Oomen 
Mevr. Mol 
Dhr. v. Opstal

Mevr. Rops 
Fam. v. Hooijdonk

verzameling hulpmiddelen en werktuigen 
verzameling hulpmiddelen en werktuigen 
diverse foto’s
dameshoedjes jaren 60
150 bidprentjes
2 griffels
kinderbox/ledikant/kruisbeeld.

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.

Op 16 november om 19.30 uur geeft in de aula van de 
Horizonschool Ferdi Assche een lezing met dia’s over zijn tocht 
naar Santiago de Compostella.

Op 8 november om 19.45 uur voor de derde maal in Marktzicht 
weer het optreden van Bikse “artiesten” met hun verhalen, 
voordrachtjes, liedjes en gedichten van vroeger in de enige echte 
Bikse bonte avond “BIKS BONT”. Natuurlijk zingen we samen ook 
nog volop liedjes.



DE VREDESKAPEL.

Door: redactie.
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Al vanaf 1953 staat de kapel er, vele malen komen we er per week 
voorbij, telkenjare is er op 4 mei een plechtige dodenherdenking en 
toch weten velen niet precies het hoe en wat. Daarom in deze 
Klepel de volledige informatie.
In 1960 nog Mariakapel

1 1

Uw oude foto’s, documenten, boeken, tijdschriften, kaarten, 
gereedschap, apparaten, machines en ga zo maar door hebben 
misschien voor u geen waarde meer en wilt u ze weg 
gooien
maar waarschuw dan even ons secretariaat, want wij kunnen er 
misschien wel iets mee doen.

Wat er aan vooraf ging:
Zo’n 500 jaar geleden werd er een 
kapel gebouwd op de hoek van de 
Kapelstraat en de Beeksestraat op 
de Beek. De Gertrudiskapel was de 
tweede kapel hier en heeft 
honderden jaren dienst gedaan als 
school. In 1796, bij de oprichting 
van een eigen Beekse parochie, 
was het tijdelijk een parochiekerk. 
In 1830 is de kapel afgebroken en 

; vervangen door een nieuw 
, schoolgebouw, dat in 1924 weer 
* afgebroken werd. In 1953 werd er

laB̂
|B

een nieuwe kapel ingewijd, in de Kapelstraat en wel de Mariakapel. 
Oktober 1944: na 4 jaar ziet het er uiteindelijk naar uit dat men 
bevrijd wordt. De Beek werd op 30 oktober 1944 door de eerste 
Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek
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d.d. 1-11-1944
d.d. 2-11-1944
d.d. 30-10-1944
d.d. 2-11-1944
d.d. 31-10-1944
d.d. 2-11-1944
d.d. 31-10-1944

De namen zijn:
F. Blotko
F. Grzyb
J. Hawryszczuk
S. Komas
W. Michalik
K. Heliosz
J. Skszydlo

Het nakomen van een belofte.
Beek had beloofd aan Maria dat er een kapel gebouwd zou worden 
als men ongeschonden uit de oorlog zou komen. En Beek was 
ongeschonden gebleven. Na de bevrijdingsfeesten en het herstel van 
het normale leven herinnerde de parochie zich de belofte en men 
begon aan de uitvoering ervan.
De bouw van de kapel moest gefinancierd worden uit giften en die 
begonnen op 5 november 1949 binnen te stromen. Het ging alleen 
niet zo snel: eind 1949 was er f. 39,50, medio 1950 f. 245,68 en 
eind 1950 f. 469,18. In 1951 werd er een comité benoemd, dat zich 
met de bouw zou bezig houden. De plaats van de kapel zou de hoek 
Pasquélaan/Kapelstraat zijn. Het eerste ontwerp van de heer Gillis 
was voorzien van een toren en qua oppervlakte tweemaal zo groot 
als de huidige kapel. De tweeduizend gulden waren daarvoor echter 
niet toereikend, zelfs niet om de materialen aan te schaffen.
Ongeveer 25 mensen uit de bouwwereld (bouwvakkers, aannemers,

bevrijd. De Polen probeerden daarna de Mark over te steken en dat 
heeft heel wat voeten in aarde gehad.
Bij deze slag om het Nieuw Veer sneuvelden - voor zover bekend - 
15 Poolse soldaten. De namen van zeven van hen komen voor op de 
plaquette in de vredeskapel. Zes daarvan hebben enige tijd 
begraven gelegen op het kerkhof van Beek, Later zijn ze 
herbegraven op het Pools Militair Kerkhof aan de Ettense Baan te 
Princenhage.
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Ontwerp 
Dhr.Gillis

IJ!

schilders, loodgieters enz.) reageerden op de oproep van het comité 
om deel te nemen aan een vergadering en men maakte ijverig 
plannen om de Mariakapel te verwezenlijken. De kapel zou op 15 
augustus 1951 klaar moeten zijn. Op 26 april stond men klaar om te 
beginnen, maar kreeg men een discussie dat het werk volgens het 
oorspronkelijk ontwerp te duur was en het coördineren van 
vrijetijdswerkzaamheden te moeilijk was. Er werd dus een 
eenvoudiger ontwerp gemaakt en het werk werd uitgevoerd door 
aannemers. Op 6 september 1952 vond de aanbesteding plaats en de

s

laagste inschrijvers werd het werk 
gegund. Metsel- en timmerwerk door 
P. Schipperen en fa. Schuijbroek 
voor f. 1.948,—. Het loodgieterswerk 
door J. v.d. Goorbergh voor f. 
176,80. Deze prijzen waren zeer 
laag, want het werkelijke prijsniveau 
zou ongeveer 5 a 6 duizend gulden 
zijn geweest.
Nog voor de winter werden de 
funderingen gelegd en in april 1953 
konden de pannen op het dak. Op 

eerste Pinksterdag, 23 mei 1953 werd de kapel ingezegend. De 
plechtigheid begon met een gebruikelijk lof in de kerk, waar ook het 
Mariabeeld werd gewijd. Dit beeld werd na het lof in processie 
naar de kapel gedragen. Na 8 jaar was Prinsenbeek eindelijk zijn 
belofte nagekomen.
Op 4 mei 1980 werd de Mariakapel, volledig gerenoveerd, ingewijd 
en werd de naam veranderd in vredeskapel. Hier worden sindsdien 
de jaarlijkse dodenherdenking ter ere van de oorlogsslachtoffers 
gehouden. Er werd toen ook een plaquette aangebracht met een 
Poolse tekst, waarin staat dat de gemeenschap deze kapel uit 
dankbaarheid bouwde en dat met eerbied gedacht wordt aan allen 
die bij de strijd voor de vrijheid het offer van hun leven gaven.
Ter gelegenheid van de viering van 50 jaar bevrijding werd ook een 
nieuwe marmeren gedenksteen aangebracht met de tekst

S



DIALECT.

Door: Piet de Nijs.

KOKER:

KAOIE

KWAANSELE
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“Prinsenbeek dankt zijn bevrijders 30 oktober 1944-1994”. Voor de 
kapel werd een vrijheidsboom geplant, waarvoor een tegel ligt met 
de tekst “vrijheidsboom 30-10-1994.

Morsen. Morsen met water maar ook met 
eten, b.v. soep, pap of dunne pudding. 
“Omda ge zo lopt te gaope, hou d’ut 
panneke nie recht en kwaansel-d’ alles 
onder” = omdat je zo rond loopt te 
kijken, hou je het pannetje niet recht en 
mors je overal.

Soms denk ik bij mezelf, zouden ze deze rubriek wel lezen? Maar ik 
ben er achter gekomen van wel, want regelmatig attenderen ze me 
op woorden, die er nog niet in hebben gestaan. Dus ik ga gewoon 
verder:

Neus. “D’n dieje hé-dunnen echte 
jeneverkoker.” = Die heeft een echte 
blauwe neus van te veel drinken.

Kaantjes. Werden gemaakt van het vet 
dat tegen de binnenkant van de ribben 
zat; het z.g. plukvet. In de oorlog maakte 
men ook “kaoie” van de darmen van het 
varken, de z.g. “dèremekaoie”. “Janus 
pak nog mar wa kaoie, want daor zennur 
zat” = Janus, neem nog maar wat 
kaantjes, want er zijn er genoeg.



VERKWAANSELE =

’N KAAIKE

N’N KIETELKAAI =

’N KJETELKAAIKE = Een fijn grintsteentje.

NE KAAI = Een grote steen.

KAAI
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= In de betekenis van hard zijn in handelen 
of optreden. “Hij is zo hard as n’n kaai”= 
hij geeft geen duimbreed toe, er is 
moeilijk mee te praten.

Een groffe grintsteen. “Bij d’n dieje 
kunde toch moeilijk kome, die hé d’n 
hele wèruft vol kietelkaaie ligge” = bij 
die persoon kun je toch moeilijk komen, 
die heeft het hele erf vol groffe grint 
liggen.

Een klein steentje. “Lop toch ’n bietje 
dur”, “ja da kan’k nie, want daor zit ’n 
kaaike in munne schoen” = loop toch een 
beetje door; ja dat kan ik niet, want er zit 
een steentje in mijn schoen.
“as ’t wiendstil is en ge gwooit mee ’n 
kaaike over ’t waoter, dan tits ’t in booge 
’n jil end weg” = Als het windstil is en je 
gooit met een steentje over het water, dan 
springt het in bogen een heel eind weg.

Vermorsen in de betekenis van 
opmaken.”D’n dieje hé niks mir, nou had 
tie ’n paor cente, mar in ’n paor jaor tijd 
hé tie alles verkwaanseld” = die man 
heeft niets meer, nou had hij wat geld, 
maar in een paar jaar tijd heeft hij het aan 
allerlei onzinnige dingen opgemaakt, 
vermorst.



KÈÈR

’N KÉRKE

’N DOUWKÈRKE

’N ÈRTKÈÈR

STULPHOUT
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= Kar. “Mekaore ’n bietje hellepe, ikke ’t 
pèèrd vasthouwe en gij de kèèr laoie” = 
elkaar een beetje helpen, ik het paard 
vasthouden en jij de kar laden.

Het hout dat met de uiteinden onder 
tegen de burries rustte en vast zat omdat 
het aan iedere kant door een grote (soort 
kram) werd gestoken, die weer vast zat 
aan de bak van de kar. Het werd met een 
pin vast gezet.

= Een kar met twee hoge wielen, de bak 
van de kar kon achterover kantelen. Deze 
kar werd gebruikt om mest te rijden, 
maar ook om met het varken naar “de 
Beer” te rijden. Deze kar werd ook wel 
“klikkèèr” genoemd, omdat zoals al 
eerder vermeld, de bak kon kantelen. Dat 
kantelen gebeurde wanneer men het 
“klikhout”onder de burries vandaan trok.

= Een duwwagentje. Duwkarretje. 
“Vroeger leverde-nur veul tuinders mee 
’n douwkèrke biezeme op d’n 
boerenbond” = vroeger leverden er veel 
tuinders met een duwkarretje bessen op 
de boerenbond.

= Een klein wagentje op twee wielen, dat 
voortgeduwd wordt. Een z.g. 
“douwkèrke”.



KLABLAOS

NE KLIPPEL

persoon.

’N KÈRKWOOI

NE KNUT
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= Waterblaas van een varken. In mijn jeugd 
was het de voetbal van vele kinderen,

= Een karrenkooi. Een soort schuur met één 
open zijde, waarin de boeren hun karren 
stalden.

= Een knot. Een tot een bal opgerolde 
hoeveelheid wol die bij het breien 
gemakkelijker hanteerbaar was dan een 
streng. Op de Beek sprak men nooit van 
een streng, maar altijd van “ne knut”. 
Dus op z’n Biks is zowel ne streng, niet 
opgerolde hoeveelheid, als tot een bal 
opgerolde hoeveelheid “ne knut”.

NE MUSTERDKLIPPEL = Een dik stuk hout in een bij elkaar 
gebonden hoeveelheid dun hout; een z.g. 
“musterd”. Als de heggen werden gekapt 
dan werden er van het dunne hout 
“musters” gebonden, die na het drogen in 
de “musterdschelft” gebruikt werden om 
de kachel te stoken en bij de bakkers om 
de oven op temperatuur te brengen.

= Ook wel een aanduiding voor een 
eigengereid moeilijk in de omgang zijnde 

“Da’s toch ne klippel, daor is 
nie mee te werke”= dat is toch een 
moeilijk iemand, dar is niet mee te 
werken.



’N KWOOL

KUUS
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= Een kool. “Kwole” = Kool. “Rwooie en 
wiette kwole” = rode en witte kool.

= Varken. Uitspreken met de “uu” van 
“uur”. “In november, de slaachtmaond, 
wier tur op de Beek in bijna ieder 
huishouwe ne kuus geslaacht” = in 
november, de slachtmaand, werd er op de 
Beek in bijna ieder gezin een varken 
geslacht.
“Asser vruger ’n vèrreke geslaacht wier, 
dan konde da jil ver worre, want die wier 
gestoke in z’n keel, en dan bloeide-nie 
dwood, mar vur ’t zover was kwèkte-nie 
daggem aon d’n aandere kaant van de 
Beek kon worre” = Als er vroeger een 
varken werd geslacht, dan kon je dat heel 
ver horen, want die werd in z’n keel 
gestoken en dan bloedde hij dood, maar 
voor het zover was schreeuwde hij zo 
hard, dat je hem aan de andere kant van 
de Beek kon horen.

NE KNUT SJET (uitspreken met lange “ee”) = Een streng sajet. 
“Gif me mar twee knutte” = geef me 
maar twee strengen. “Zeg Mie, witte gij 
hoeveul knutte dagge nwodig et vur ’n 
trui mee lange mouwe?” = zeg, Marie, 
weet jij hoeveel strengen je nodig hebt 
voor een trui met lange mouwen?



KIENKPUIT

KERREPAP
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KET
VERKET

= Vork (eetvork).
= Ook eetvork (ik heb het zelf nooit 

gezegd).
“Drek gwooi ik mee ne ket agge niet 
uitkekt” = direct gooi ik met een vork als 
je niet uitkijkt, “vruger aten ze op de 
Beek nwoot mee mes en vurk, mar aljeen 
mee ne ket” = vroeger aten ze op de Beek 
nooit met mes en vork, maar alleen met 
een vork.

= neus
= kaantjes
= morsen
= vermorsen/opmaken
= een klein steentje

N’N KIETELKAAl(KE) = een groffe grintsteen(tje)

= Kamemelksepap.
KERREMULLUKSEPAP = Ook kamemelksepap.

Soms waren er twee of drie verschillende 
dialectwoorden om één en hetzelfde aan 
te duiden.
“vruger konde aon ’t kérke (bij de 
melkboer die door alle straten liep) zuute 
pap en kerre- of kerremulluksepap 
kwoope” = vroeger kon je bij de 
melkboer aan de kar zoete pap en 
kamemelksepap kopen.

ALLE NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
KOKER
KAOIE
KWAANSELE
VERKWAANSELE
’N KAAIKE

= Kikker. “Vruger stikte-nut van de 
kienkputte in de slwote van de polders’- 
vroeger stikte het van de kikkers in de 
sloten van de polder.



DEN UITZET EN HET PEPERBOEREBOSKE

Door: redactie.
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= een karrenkooi
= een knot/streng wol
= een kool
= varken
= eetvork
= kikker
= kamemelksepap
- kamemelksepap

= een grote steen
= hard zijn
= kar
= klein (duw)wagentje
= kar met 2 hoge wielen
= deel van kar
= varkenswaterblaas
= knuppel/eigengereid persoon

NE KAAI 
KAAI 
KÈÈR 
’N (DOUW)KÈRKE 
’N ÈRTKÈÈR 
STULPHOUT 
KLABLOAS 
NE KLIPPEL
NE MUSTERDKLIPPEL = dik stuk hout 
’N KÈRKWOOI 
NEKNUT 
’N KWOOL 
KUUS
KET/VERKET
KIENKPUIT 
KERREPAP 
KERREMULLUKSEPAP

Er waren vroeger van die plaatsen op de Beek die bij iedereen 
bekend waren. Wanneer men over “’t vonderke” sprak, wist 
iedereen waar het lag, evenals het “weimers weeltje (wieltje)”. Het 
waren plaatsen waar iedereen om welke reden ook, wel eens kwam. 
Zo’n plek was dan ook den “Uitzet” en het “Peperboereboske”.
Den Uitzet was een afgraving die lag waar nu de op- en afritten 
liggen naar Breda en andere richtingen.
Die plek bestond uit keiharde koffiekleurige grond waar niets op 
groeide, zelfs geen brandnetels die vroeger toch overal welig 
tierden.
Bij den Uitzet en het Peperboereboske kon men komen via “den 
breje pad” . Dit was een zandstraatje, dat gelegen was tussen het 
pand van partyservice Vermunt (vroeger slagerij van Beek) en de
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Op 13 oktober 1962 (ten tijde van de aanleg van het Peperbos) 
werd in de Gertrudisklok (voorganger Modem Prinsenbeek) het 
volgende gedicht van Rie de Nijs gepubliceerd:

boerderij van C. Braspenning, die vroeger bewoond werd door 
Janus Bastiaansen bijgenaamd “de peperboer”. Hoe hij aan die 
naam kwam is bij ons niet bekend (als u het weet laat het ons dan 
even weten), maar het huidige pand draagt nog steeds de naam 
“Peperhoeve”.
Wanneer je die zandstraat inliep kwam je bij “den eikeboom”, ook 
weer zo’n herkenningspunt voor velen en daar iets voorbij begon 
den uitzet, net achter het huis van Kiske en Jaonna Schalk.
Deze plaats was zeer in trek bij al degenen die op ’n stil plekje 
wilden vertoeven om alleen te zijn met hun geliefden. Dat alleen 
zijn was maar betrekkelijk, want ook wij haalden in onze jeugd 
kattenkwaad uit. Het was dan ook zondagsmiddags ’n geliefd 
spelletje om alle paartjes die daar vertoefden met z.g. koffiekluiten 
(stukken uit den Uitzet) te bekogelen.
Het was dikwijls lachen geblazen, maar ook regelmatig zo hard 
lopen dat je geen pak slaag kreeg. De dames waren dan misschien 
wel de stuipen op het lijf gejaagd door hen te storen in hun 
romantische momenten, maar de mannen wilden wel eens flink 
doen. Later toen de bergen er kwamen (die werden voor de oorlog 
al gelegd en zijn de huidige op- en afritten) verdween den Uitzet en 
’n gedeelte van het bosje. Daarna kwam het z.g. “vrijerslaantje”, 
waar ook veel Bekenaren hun eerste liefkozende woordjes 
gesproken hebben tegen hun diva. Het zag er uit als het huidige 
trouwlaantje op de Markt, maar dan boven en opzij helemaal 
dichtgegroeid.
Het stukje bos dat je ziet wanneer je op de afrit naar Prinsenbeek 
rijdt is het laatste restje van het Peperboereboske. Omdat er veel 
Bekenaren zijn die hele mooie herinneringen hebben aan dat stukje 
Beek van toen en omdat het voorgoed weg is, is het misschien wel 
leuk om er nog eens op terug te komen.



HEROPENING VAN DEN PEPERBOER Z’N BOS.
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Het is al lang gelejen
O, wat hebben ze toen gevrejen 
In den breje pad en in 't klein padje 
Daar liepen ze dan met d’r schotje 
Maar het hoogtepunt van dat plezier 
Lag wat verder maar niet hier.
Even voorbij den eikeboom 
Daar lag de Beekse toekomstdroom. 
Het was den Peperboer zaliger z'n bos geheten. 
Ja, jullie zullen dat nog wel weten.
Ze voelden daar geen blindazen of muggen 
En zaten maar in dat bos te vluggen 
En als de voetbalmatch was afgelopen 
Dan kwamen er ook wel kwajongens bij gekropen. 
Rooie mieren en stekkendragers 
Dat waren zoal de belagers
Ja, en wij gooiden ook wel eens met stenen 
En dan namen we gauw de benen 
Het was de liefste plek van heel de Beek 
Daar in dat bos, die zonnige streek 
En het zal ons niemand kwalijk nemen 
Als wij terugdenken aan die tijd van voorhenen 
Maar toen is 1940 gekomen 
En weg waren alle toekomstdromen 
Het minzaam bos werd omgewoeld 
En met duizenden meters zand overspoeld 
Die lieve plekjes van voorhenen
Waren bij toverslag verdwenen 

En de verslagenheid was groot 
Want den Peperboer z'n bos was dood.



BOOMHOOGTE METEN:

Door: redactie
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Geschreven in de conterijen
Waar den peperboer z ’n bos kan gedijen.

Dus nieuwe bewoners uit steden 
Leeft gelukkig en tevreden 
In het Peperbos van ons verleden 
Dan zal met Gods zegen bovenaan 
Het Peperbos nog lang bestaan

Nu, na drie en twintigjaren
Wil den Peperboer z ’n bos nog niet vervagen 
We zijn in een andere tijd gekomen 
Met veel huizen en weinig bomen 
En op de plaats van dat lieflijk gebeuren 
Ontwaar je nu heel andere geuren 
Vroeger was geurig hooi en paardemoppen 
Nu is het Soir de Paris en hoge baardotten 
Ter herinnering aan dat voorhenen 
Kregen we ’n Peperbos van stenen 
En daar komen nu weer andere paren 
Maar sommigen hebben al grijze haren 
En ik moet eerlijk bekennen
Dat ik er nog steeds niet aan kan wennen

In het tijdschrift van onze collega-heemkundevereniging Paulus van 
Daesdonck uit Ulvenhout lazen wij hierover het volgende:
Vroeger had men vaak niet de juiste apparaten om te meten, terwijl 
het toch belangrijk was om bepaalde afmetingen te weten. 
Natuurlijk was het dan niet altijd even nauwkeurig maar wel 
zodanig dat men er mee vooruit kon. Zo ging dat ook met het meten



GRAAFWERK OP DE BEEK.

Door: Harry Wildhagen.
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Toen ik ene brak was van een jaar of 9, kwam er ene moderne 
brandweerwagen in Princenhage. Maar omdat er buitenaf nog geen 
waterleiding was, liet men in het kader van de werkverschaffing 
brandkuilen graven. Naast ons bij Jan van Meer in de Zanddreef 
werd met de schop een diepe kuil gegraven. Met de kruiwagen werd 
via een brede plank het zand uit de kuil weggereden. De grond werd 
gebruikt om de Zanddreef op te hogen. Bij Rieneke van Loenhout 
werd ook een brandkuil gegraven evenals bij Janus Oomen op de 
Vaareindseweg bij de Leurse baan. Toen er bij Jan van Meer flink 
brand uitbrak, had men de kuil nodig.
Er was ook een brandkuil bij Janus Vermeeren aan het Korenpad. 
Dat was ook een grote brandkuil. Die was vierkant en hier werd met 
de uitgegraven grond de kanten verhoogd tot een soort dijkje. Op 
het dijkje kwam een afrastering met gaas en er kwam een poortje in.

X I

i 
i 
i 
i
I

------ 1u----

van bijvoorbeeld de hoogte van een boom. Dat deed men met 
behulp van het “neuskruis”. In geschriften uit 1672 wordt dit 
neuskruis al nauwkeurig omschreven.

Het neuskruis bestaat uit bijna 
even grote latjes of stokjes en 
ziet er uit als een hoofdletter 
T. U houdt de poot van de T 
tegen uw neus en loopt zover 
achteruit dat u de voet en de 
top van de boom precies over 
de uiteinden van de T ziet. 
Meet nu de afstand tussen uw 
standplaats en de boom en 
dan weet u met een speling 
van een halve meter de exacte 
hoogte van de boom.
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Deze brandkuil is een paar keer gebruikt bij een strooischelft en een 
schuurbrand bij J. Tirmners.
De brandweer rolde dan de slangen uit over het erf van F. Timmers, 
over de huisakker, schuin over het weiland van Janus Venneeren 
naar de brandkuil toe. Dat was wel een afstand van ongeveer 300 
meter. De brandweerauto reed dan naar de put, waar met een dikke 
slang het water werd aangezogen en in iets dunnere slangen werd 
het weggeperst. Voor de brandweermannen was het hard werken, 
gezien de afstand en het losse zand.
Ook waren er brandkuilen op het Overveld en andere plaatsen 
buitenaf op de Beek. Door de komst van de waterleiding in het 
buitengebied zijn de brandkuilen overbodig geworden en ook veelal 
verdwenen.
In 1937, werd ook de Strijpenseweg en enkele lage percelen in de 
polder verhoogd. Hiervoor werd de grond afgegraven van de hoge 
akker in de Verloren Hoek (bij de hoogspanningsmast). Daarbij 
gebruikte men ook nog de schop. Maar het zand werd over een 
smalle rail met kipkarren de polder in en naar de Strijpenseweg 
geduwd. Eerst werd het fietspad verhoogd en later de gehele weg. 
Eind dertiger jaren, ten behoeve van de Moerdijkbrug en de Al6, 
werd begonnen met het uitgraven van de Kuil. Meester Titulaer 
vertelde ons toen dat dit de grootste brug van Europa zou worden. 
Eerst werd er een geul gegraven met de schop en daarna werd “de 
ijzeren man” ingezet. Dat was - voor toen - een grote moderne 
graafmachine met een brede metalen draaiende band met scheppen. 
De grond werd gestort in de kipkarren. Die kipkarren werden 
getrokken door een kleine locomotief. Dit was toen een grote 
bezienswaardigheid op de Beek. Een voorbeeld van een dergelijk 
locomotiefje kunt u nog zien in de Oude Liesboslaan 262, als u daar 
langs fietst. Toen de zandwirmingput bijna helemaal open lag 
klaagde men in de buurt dat de gewassen uitdroogden. Dat was 
logisch, want dag en nacht waren twee zware pompen bezig het 
water af te voeren aan de Westkant in de nabije sloten.



DE ELSAKKER 150 JAAR

Door: redactie.
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De geschiedenis van de Elsakker is al in alle toonaarden 
beschreven. In de loop der tijd hebben we er al alles over kunnen 
lezen. Van het boerencafé van vroeger, van het grootste 
verkeersongeluk in Nederland dat er in 1974 vlakbij gebeurde tot 
aan het grote feest bij het 150 jarigjubileum.
Toch denk ik dat al die mensen die een bezoek brengen aan dit 
mooie etablissement, er niet komen omdat ze het verleden van deze 
rustplaats zo interessant vinden, maar doch de velen die hier 
neerstrijken, komen omdat ze er een sfeer vinden van warmte en 
gemoedelijkheid, waarin ze zich thuis voelen. Ze zien er de 
schoonheid van af stralen, ze zien het groene beschermende lover, 
ze zien het uitnodigende en dat is wat het volk trekt. De toeloop 
naar de Elsakker komt van heinde en verre. Vele Bekenaren komen 
hier wekelijks om even uit de sleur van alledag te zijn. Maar nog 
meer mensen uit de verre omtrek (van alle rang en stand zou Jan 
zeggen) komen er even verpozen om gezellig te kletsen en om

Met Merijn Langen ging ik ’s-zondags wel eens kijken. Dan zagen 
we de bodem van de Kuil 11 meter diep. Dat was een heel apart 
landschap met open wateraders en vloeiende bronnen oftewel 
wellen. Een wel werd vroeger wel eens opgespoord om drinkwater 
te zoeken, door middel van wichelroede (gaffelvormige 
wilgentakken of koperdraad). In 1939 werd voor ophoging van het 
spoorwegviaduct nabij de Leursebaan ook een dergelijke kuil 
gegraven ten oosten van Westrik, ten zuiden van de spoorlijn. Die 
kuil werd in de jaren 50-60 volgegooid en als stortplaats gebruikt. 
Nu zijn en volgen er nog veel graafwerkzaamheden op de Beek 
voor de veranderingen aan de A 16 en de aanleg van de HSL en 
wordt ook de Kuil een stukje dichtgegooid.
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In 1850 (bouwjaar van de Elsakker) kon niemand vermoeden dat dit 
“pareltje in de polder” zolang zou bestaan.

ouwerwets te buurten over niks. Velen kennen elkaar en dat warme 
gevoel trekt mensen aan en maakt de Elsakker zo bijzonder. De 
laatste 25 jaar is de drukte enorm toegenomen. Nederland wordt 
ouder en de fiets wordt daarbij alsmaar populairder. In de 
zomermaanden komen er dagelijks honderden fietsers even een 
ouwerwets gezet bakske koffie drinken bij Jan en Piëta’s. Wij 
prijzen ons daarom ook gelukkig dat Jan in plaats van zijn centen 
naar de bank te brengen, een prachtig nieuw café heeft neergezet. 
Geloof ons, het wordt er even gezellig, even gemoedelijk en even 
sfeervol als in de oude Elsakker en het zal voor velen een 
geruststellende gedachte zijn dat ze in het ritme van het dagelijks 
leven hun dierbare plekske, hun tweede thuis, kunnen blijven 
bezoeken tot in lengte van j aren.
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En zo begon het allemaal
(bron: Modem Prinsenbeek 1975 H. Dirven):
Begin 1800 kocht Adriaan Cornelis van der Veeken, die op de Leur 
woonde, op deze plaats een elsenbosje. De oppervlakte was 3360 
M2 (kad. Sectie B 38). Na zijn dood verkochten zijn erfgenamen dit 
bosje aan Johannes Laurentius Baltus, van beroep kamerbehanger 
en woonachtig te Breda. Deze Baltus liet het bosje rooien en er 
bouwland van maken. Op 2 augustus 1850 werd door zijn vrouw H. 
Baltus-Aartsen de eerste steen gelegd voor een huisje. Nog voor de 
winter inviel was het huisje (opp. ± 25 M2) klaar en werd het 
verhuurd aan de hovenier Jan Jansen, die gehuwd was met Piëta 
Rutten uit Meel (B) en hun 4 kinderen. In dit huisje werden nog 3 
kinderen geboren, maar op 25 februari 1858 stierf Jan Jansen en de 
weduwe met haar kinderen vertrokken op 12 april daaropvolgend 
naar België.
De volgende huurders waren Adriaan van Dorst, die getrouwd was 
met Adriana Sprenkels. Ook zij hadden 4 kinderen en op d’n 
Elsakker werd alleen nog hun jongste zoon Antonius geboren. Na 
een jaar huurder te zijn geweest kon van Dorst het boeltje voor een 
schappelijke prijs kopen. In 1891 stierf zijn vrouw en zes jaar later 
hij zelf ook, zodat één van zijn kinderen nl. Antonius dit huisje met 
wat grond eromheen erfde. Deze Antonius is tweemaal gehuwd 
geweest, maar beide vrouwen zijn na enkele jaren gestorven. Er 
waren geen kinderen en bij Antoon heeft enkele jaren zijn broer Jan 
ingewoond. In 1922 stierf van Dorst en werd het huisje 
overgenomen door Cornelis Klijsen, die gehuwd was met Catharina 
van den Bliek. Zij hadden zeven kinderen en hun zoon Jan is de 
huidige exploitant.
Het café is begonnen als een z.g. “stille knip”. Dat wil zeggen, dat 
er clandestien een borreltje geschonken werd. Dat gebeurde nog in 
de tijd dat er de gebr. Van Dorst in zaten. Als de veldwachter dan 
kwam, in die tijd Nagelkerke, dan moesten vliegensvlug de glaasjes 
en de flessen weggestopt worden, anders zou er een proces volgen. 
De stille knip in de polder draaide zo goed, dat het uiteindelijk toch 
’n cafeetje werd.



Door: redactie

“Volkstoneel op de Beek van ruim zestig jaar geleden
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In 1944 met de bevrijding werd, op de voorgevel na, zowat alles 
kapot geschoten, maar in 1945 werd alles weer opgebouwd. De 
totale oppervlakte bedroeg toen 54 M2 en weer 13 jaar later, in 
1971 werd weer aangebouwd en wederom een verdubbeling van het 
woonoppervlak. Nu werd het 108 M2.

Familie Klijsen, bedankt voor al die gezelligheid en nog vele jaren 
veel succes toegewenst.

Ons redactielid Wout Timmers vond een artikel van Herman Dirven 
in Modern Prinsenbeek van 12 mei 1977, waarvan we de tekst 
hieronder herhalen.

FOTO KATHOLIEKE ILLUSTRATIE UIT KLEPEL NR. 14 
BLZ. 31 (PROPAGANDACLUB “ST. PAULUS”).

De jongens en mannen van de toneelgroep zijn allen Bekenaren uit 
de tijd van de eerste wereldoorlog. In die tijd mocht er natuurlijk 
nog niet “gemengd” gespeeld worden. Toon Verwijmeren vertelde 
ons het volgende over die foto:
Het stuk heette volgens hem “Don Garcia Moreno”. Het werd 
opgevoerd en geregisseerd onder leiding van kapelaan de 
Meulemeester. Jos de Meulemeester (geb. in 1886 te Bergen op 
Zoom) was op 13 februari 1914 uit Hoeven naar de Beek gekomen 
en vandaar op 21 september 1917 naar Bergen op Zoom vertrokken, 
waar hij vier jaar later in 1921 gestorven is. Omdat zijn moeder 
toentertijd (winter 1915-1916) te Groesbeek in het Sanatorium 
Dekkerswald verpleegd werd, is de gehele groep daar met hun 
regisseur naar toe getrokken en daar is dan ook de foto gemaakt.



GEHEIMZINNIGE KINDERMOORD.

Door: redactie
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De laatste tijd worden we regelmatig geconfronteerd met berichten 
in de media over kindermisbruik, -mishandeling en -moord. We 
denken dan meestal dat dit echt iets van deze tijd is, maar helaas 
gebeurde het vroeger ook al en zelfs heel dicht bij huis. Over dit 
soort voorvallen werden in het verleden vaak liedjes gemaakt (de 
zg. smartlappen). Een ver familielid van het kind uit het lied is lid

Op de Beek werd het toneelstuk opgevoerd in de toenmalige 
meisjesschool (nu Apolloschool), waarvoor drie klassen bij elkaar 
waren getrokken. Het elektrisch licht voor het toneelstuk werd 
geproduceerd bij en door J. Mulders, die enkele generatoren in zijn 
wagenmakerij had staan.
Op de foto staan de volgende personen: vlnr op de achterste rij de 
pages (met flapbaret): Am. Vonk, C. Verwijmeren, Toon Rops 
Wzn, J. Strijbos en C. Karremans. Op dezelfde rij de soldaten met 
pothelm (omgekeerd steelpannetje zonder steel): C. Beekers, F. v.d. 
Steen, A. Verwijmeren Czn, G. Roovers, A. Klijs, J. Kavelaars.
Op de voorste rij staan de eigenlijke toneelspelers vlnr: Piet 
Weterings (met grote mantel), J. Verwijmeren Pzn (hand aan 
gevest), A. Dikmans en iets daarachter staand G. Dikmans, Adr. 
Verwijmeren Chrzn (met maliënkolder), Tijs Kavelaars (daar iets 
achter) (met bontmuts). Kest Verwijmeren (daar iets achter met zeer 
grote hoed), J. Verwijmeren Czn (met sjerp), Jaak Roovers (met 
ijzeren helm), onbekende (alleen hoofd zichtbaar), J. Mulders (met 
grote V op de borst), H. Weterings (met pluim op de hoed), Piet 
Kavelaars (met toog), Denis Verwijmeren (met grote 
schoudermantel en Chr. Andrik (de laatste).
Het stuk heeft indertijd een groot succes gekend, want veel kosten, 
die kapelaan de Meulemeester in het project had gestoken, werden 
terugverdiend door de entrees die de Bekenaren er voor over hadden 
om te komen kijken.”
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lc couplet
Ach vrienden hoort mijn lied, 
Wat duidelijk u zal verklaren 
Wat er te Princenhage is geschiedt 
Op een knaapje van acht jaren 
De moeder had het knaapje teer 
Al met de koeien naar de weide gezonden, 
Nu ligt het daar verslonden 
En ze heeft geen zoontje meer

Op 18 mei 1913 werd in Princenhage het achtjarig zoontje van 
landbouwer W. v.d. Broek te Princenhage vermoord.
Hierop werd door P.J. Gros uit Breda het volgende gedicht gemaakt 
dat werd gezongen op de wijze van: “Neen, Nooit” (wie de wijs 
kent wordt verzocht contact op te nemen met de redactie):

Refrein:
En gans den duist’ren nacht 
Heeft het kind daar door gebracht 
Liggende in een sloot 
Worstelende met den dood 
Het riep zoo menig keer 
Ach vader en moeder teer 
Ach beul wat heb ik misdaan 
Laat mij naar huis toe gaan.

2e couplet
Het knaapje ging heen 
Vermaakte zich met zijne hoepel 
Stond daar zo gansch alleen 
Begon om zijne moeder te roepen

van onze heemkundekring en er wonen nog familieleden in 
Prinsenbeek. Zo ook getuige het volgende relaas, dat we met 
toestemming van de familie plaatsen:
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5e couplet
’t Ongeval was weldra
Bliksemsnel in ‘t ronde geweten 
Loopend haar zoontje na
Had d’arme vrouw smartvol gekreten 
-ach ! Lief kind, werdet gij - 
Door dien beuls hand getroffen
Men zag ze bij het lijkje nederploffen 
Na een scherp en droef geschrei

4e couplet
Toen in den morgenstond
Eene dienstknecht zijn werk ging verrichten
Vond hij het knaapje dood
Met wonden aan zijn gezichtje
Hij riep groote God
Welke daad is hier misdreven
O moordenaar wilt gij beven
Kent gij dan geen gevaar

3e couplet
Het knaapje lag daar verwond 
Werd door des beuls handen getroffen 
Het riep vaarwel, ouders zoet 
De handjes ten hooge gevouwen 
Zijn laatste klachtbetoon 
Was dus voor zijn arme ouders 
Het kindje stierf-ja d’Albehoeder 
Men bracht het naar zijne ouders woon.

Op eens kwam er eene man 
Die ’t kind kwam te naderen 
Het riep o God mijne vaderen 
Hij pakte het knaapje toen aan
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6e couplet
Bij het zien van haar kind
Begon die arme moeder te beven
Riep zij totaal ontzind
O kind, zonder u kan ik niet leven
De droefheid trof haar,
Zij is toen neder gezegen
Bij het lijk van haar kind zoo genegen
Dra was de vader daar

Slotrefrein:
Die kleine martelaar werd toen
Bedekt onder krans en groen
Vol meed’lij ten grave gedaan
Er werd gewischt meen’ge traan
’t Geval is weleer dan schaarsch
Maar ’t geeft d’echte kinderliefde weder 
Werpen wij daarom bloemekens neder 
Op ’t graf van die martelaar.

t
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HERINNERINGEN AAN ONS BAKHUIS

Door: Wout Timmers
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Het bakhuis stond tegenover de huiskamerdeur op een meter of 25 
afstand. Daartussenin stond de waterput. Daaruit kwam het water 
voor het gebruik in het bakhuis, evenals voor de stal naast de 
huiskamer.
In het bakhuis stond voor het raampje naast de deur de trog. Een 
grote houten bak met deksel waarin het deeg werd aangemaakt. In 
het bakhuis op de Prinshoef staat nog een originele baktrog. Die is 
opvallend laag. Volgens oude afbeeldingen was de trog vroeger ook 
laag en had hij gekruiste steunen.
Verder stond er het fornuis (kookkachel met grote pot), dat voor 
diverse doelen werd gebruikt. En dan nog de oven en de 
schoorsteen. Er was een zoldertje in het bakhuis met zolderluik en 
houten leertje (laddertje).
Ook werd er gereedschap weggelegd op de banken en opgehangen 
aan de muren. De kleding hing aan de achterkant van de deur.
Mijn opa was de bakker en ik mocht als klein kind toekijken. Soms 
mocht ik zelf een broodje kneden, dat ook in de oven werd 
gebakken. Een klein broodje: ”een franske”, dat op een kadetje leek. 
In de trog werd de zeef, wat meel en de zuurdesem bewaard. De 
zuurdesem werd vroeger gebruikt in plaats van gist. Zuurdesem is 
een stuk deeg dat een paar dagen bewaard wordt en door de 
bacterie en/ of schimmelwerking verzuurde (zuurdeeg). Het stuk 
zuurdesem werd dan vermengd met het nieuwe aangemaakte deeg. 
Dat kon dan rijzen onder de meelzak in de open trog. Het meel 
kwam meestal van de Boerenbond, waar het eigen graan door Rien 
Bastiaansen werd gemalen. Andere mensen lieten het malen door 
Jantje Klijs bij mulder Janus Dikmans. Het graan, tarwe en koren 
(rogge) werd zelf op het kleine gemengde bedrijf geteeld, gemaaid 
en in de winter met het dorsmachientje met benzinemotor gedorst.
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Later liet men het dorsen door loonbedrijf Jos Verwijmeren. Het 
handmolentje om koren te malen werd slechts zelden gebruikt. Dat 
stond op het zoldertje.
De oven was aan de achterkant van het bakhuis uitgebouwd met de 
opening in het bakhuis. Het dak bestond uit pannen, waaronder vaak 
zwaluwen hun nest hadden. Onder de oven was een rechthoekige 
ruimte waar het wit zand was opgeslagen. Dit wit zand werd 
gebruikt om over de roodbetonnen huiskamervloer te strooien. Dit 
zand kwam van de afgraving op De Hooiberg en soms van een 
afgraving bij een buurman.
De oven werd gestookt met musterd=mutserd/takkenbos. Musterd 
hadden we in voorraad een hele schelft (tas, stapel) hoog. Musterd 
werd jaarlijks in de winter verzameld. De takken werden met een 
hakmes op lengte gehakt en tot bussels (bossen, bundels) gestapeld 
en met een band gebonden. In het begin was dit een band van gele 
wilg of een eikenscheut (dit is een lange twijg zonder zijtakken). 
Die band werd om de bundel hout gedaan, het dikke einde werd een 
stukje gedraaid (gekneusd) behalve de laatste 15 cm en om het 
dunne gedeelte na het aantrekken van de bundel gedraaid in de 
bundel vastgezet. Het laatste stukje werd ook op een bepaalde 
manier vastgemaakt. Later werd de musterd gebonden met 
ijzerdraad en samengebonden met een speciale musterdklem met 
hendel (handel). Het musterdhout kwam van de heggen van de 
eigen grond of van grond van de buren die om de ongeveer 6 jaar 
werden gebost. Soms werd het ook gepacht in het bos bij de 
houtverpachtingen in Liesbosch tot zelfs Ulvenhoutsebos.
Door het stoken van de musterd bleven er natuurlijk 
houtskoolresten verspreid over de gehele oven liggen. Er werd zo 
lang gestookt totdat de stenen bovenwand met zijkanten geheel wit 
was. Als dan het gerezen brood ook klaar was om gebakken te 
worden stopte men met hout in de oven te doen en werden de nog 
roodgloeiende houtskoolresten met een natte rijs (bezem van dunne 
taaie takken van meestal berken rijzen) met een natte jute zak 
eromheen naar de kant geveegd zodat er een schone warme 
ovenvloer ontstond. Hierop werd het brood deeg met een houten
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schietplank (schieter) de oven ingeschoven (ingeschoten). Onze 
kleine “franskes” (broodjes) lagen vooraan en daarachter de ronde 
tarwemik en soms ook roggebrood.
De warme rook kwam door het ovengat terug en ging langs de muur 
de open schoorsteen in. In de open schoorsteen werd ook worst 
gerookt. Dit deed men door een vuurtje te maken op de grond onder 
het ovengat. Hierop liet men de speciale boomschors smeulen. Dat 
rookte flink. Later werd de worst in de schouw (schoorsteen) van de 
huiskamer in de afgeschermde kast gedroogd. De boomschors 
kwam van het gepachte hout. Dat ontschorsen en op lengte zagen 
deden we zelf. De palen werden als weipalen en frambozenpalen 
gebruikt.
In de hoek van het bakhuis onder de schoorsteen stond het fornuis 
met een buis in de open schoorsteen. Het fornuis werd minstens 
voor 3 doelen gebruikt: om water te koken bij het slachten van een 
varken (om er de haren gemakkelijker af te kunnen schrabben) en 
om aardappelen te koken. Die werden dan door de aardappel-kneeër 
(kneder, aardappelmolen) gedraaid en in een bak opgevangen. Dat 
werd als varkensvoer gebruikt. Het fornuis werd gestookt met 
musterd en wat dikkere stokken die op lengte gehakt moesten 
worden en ander afvalhout.
Verder werd de was in het fornuis gekookt. Als de was gekookt 
was, werd hij eruit gehaald en in een waskuip op een wasbord met 
borstel gewassen. Later ging de was in een wasmachine. Daarin 
werd deze gedraaid (heen en weer) en zo ook door de wringer 
(toestel om de was uit te wringen) gehaald.
In het bakhuis lag en hing ook allerlei gereedschap. Zo was er de 
spanzaag met de pezerik (pees van een mannelijk varken) of 
zwezerik (borstklier), het hakmes, het bijltje en de grote bijl met de 
hakblok alsmede de nodige beitels en boren. Veel van dit 
gereedschap werd ook gebruikt om een draaiboom te maken als 
ingang naar een weiland.
Op het zoldertje stond het koperen rugspuitje met wat 
bestrijdingsmiddelen zoals DDT. en carboleum De klomplaarzen 
(laarzen van klompen met lederen kappen erop) voor het turven en
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Aan het bakhuis vast stond een afhang bestemd tot kippenhok en 
kippenren. Aan de andere kant was het houthok, met een ruimte 
voor turfopslag en kachelhout. Aan de achterkant stond naast de 
oven de bijenstal. Bij een tochtje langs een aantal bakhuizen in 
Prinsenbeek bemerkte ik nog dat er vaak buiten naast de deur een 
slijpsteen stond, zoals dat ook bij ons thuis het geval was.
Zoals op een van de foto’s te zien is, werd het bakhuis de laatste tijd 
als zeugenhok gebruikt. Een zeug was voor ons een heel bezit. Dit 
is wat anders dan de grote aantallen die nu het varkensprobleem 
vormen.

riet snijden. Ook de zeis, zicht, haargetouw (hamer met aambeeldje 
= haarijzer/haarspit om een zeis scherp te kloppen) en ander klein 
gereedschap zoals spijkerbak met hamer, nijptang, koevoet enz. 
Buiten stond voor het bakhuis de slijpsteen om gereedschap te 
slijpen.

Bakhuis bij boerderij Brielsedreef 12 (1999).



Wout Timmers met zoon Jan bij het bakhuis (1964).
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Onze “zog” kreeg ook de nodige zorg. In het bijzonder zorgde mijn 
zus voor de zeug bij het biggen (is het werpen van jonge biggen) of 
dat nu overdag of ’s-nachts was. Ze was zelfs attent bij het 
aanleggen van de biggen bij het voeden zodat iedere big te eten 
kreeg. De biggen groeiden uit tot “lopers” (biggen van ongeveer 6 
weken). Een gelte is een onvruchtbaar gemaakt vrouwelijk varken. 
Alvorens er een aantal te verkopen werden de beren (mannelijk 
varken) “gesneë” (gesneden, gecastreerd). Dat deed een buurman in 
plaats van de veearts. Veearts Koot kwam opvallend op z’n motor, 
veearts v Looveren van de Haagweg gewoon met de auto.
De buurman kwam dan met z’ n “aangezet” (slijpen van een 
scheermes met/aan een riem) scheermes. M’n vader moest de 
biggen pakken en op hun rug tussen zijn knieën vast houden. De 
buurman kon dan goed de bal tussen z’n vingers naar boven laten 
komen. Dan werd er eerst een klets koud water over gegooid, 
waama door een snede in de huid de bal erbovenop kwam te liggen. 
De bal werd er daarna afgesneden. Dan weer een klets koud water 
en vervolgens de volgende bal. Zo ook alle volgende biggen.
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