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Het nieuwe jaar beginnen wij met de beste wensen voor u en uw 
dierbaren. Onze heemkundekring gaat het vijfde jaar van haar 
bestaan in en ze begint de kleuterschoenen te ontgroeien. Maar 
evenals bij een kleuter - komen nu de moeilijke jaren van het 
opgroeien tot een volwassen mens. Maar steunende op zoveel 
welwillende mede-Prinsenbekenaren moet dat lukken en daar 
rekenen we ook op.
Aan de redactie van de Klepel zal het niet liggen, want die heeft 
weer zijn best gedaan om voor u een interessante brok lees- en 
kijkvoer samen te stellen. U kunt volop samen met Piet, Kees en 
Wout herinneringen ophalen aan het zangkoor de Flierefluiters en 
de bijzondere kerst van 1944 en de inmiddels afgebroken 
kleuterschool de Engelbewaarder met Zuster Martina. De tuinderij 
“Nooit Gedacht” van Piet Vugt zult u zich ook nog wel herinneren. 
Voor de komende klepels kondigen wij artikelen aan over het 
kerkelijke leven. Dr. Leenders geeft een toelichting op de fietsroute 
“Monumentaal Groen Breda”. Kortom dat belooft wat voor het 
komende jaar. Gauw lezen en kijken dus!!!!!

Ter inleiding Redactie
Het kerkelijk leven Kees Nagelkerke
Dialect Piet de Nijs
Een bijzondere kerst Piet de Nijs
Nooit gedacht  Wout Timmers
De Engelbewaarder Redactie en K. Nagelkerke
Om der conynen wille Dr. K. Leenders
Foto van vroeger Redactie



Bedankt voor uw reacties.

Alle gevers van harte bedankt
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Ad Verwij meren 
Hans van Loon

Hemie Janssens
Jan Klijsen

bietenmolen;
gebonden Kath.Illustratie 1932;
geldbuideltje
handgemaakt kinderjurkje;
zwarte petticoat;
zicht, rietdekkershaken, hooiwagenkatrol, 
schaven, avegaar, schoolbord;
wonderpan, snijbonenmolen;
profielschaaf, houtsteekbeitel, snijmes, 
schrobzagen, soldeerbout, sikkels, 
rietsnijmes, wringijzer, hooiplukhaak, 
kapmes, dubbel katrol.

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 naani niet vermeld zien.

AANWINSTEN VERZAMELING
De schenkers zijn:
Jan Foesenek
Fam. Lauwen
Goof Verdaasdonk

RECTIFICATIES
A. In Klepel 12 is in het artikel “Mar kk ant” de naam “Klein 

Alkmaar” gebruikt, terwijl dit “Alkmaar” moet zijn voor de 
naam van de woning van de Fam. Verdaasdonk.

B. In Klepel 15 stonden de volgende 2 onjuistheden in het artikel: 
“Herinneringen aan ons bakhuis”:
1. Een “gelte” is een onvruchtbaar gemaakt vrouwelijk 

varken. Dit is onvolledig want een gelte is ook het nog 
onvruchtbare jonge vrouwelijke varken. In de laatste 
betekenis werd de naam gelte in onze omgeving het meest 
gebruikt.

2. “Veearts Koot” moet zijn: “veeverloskundige en castreur 
Koot”.



HET KERKELIJK LEVEN.

Door: Kees Nagelkerke
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Het is bedoeling dat we naast een aantal niet meer weg te denken 
rubrieken in de Klepel, zoals verhalen, mededelingen, dialecten, 
jeugdherinneringen, foto’s enz enz. toch ook in de geschiedenis van 
Beek-Prinsenbeek willen duiken om het verleden weer voor het 
voetlicht te halen.Het artikel van “de Engelbewaarder” is hiervan 
een voorbeeld en zal ook menig lezer aanspreken.
Zo heeft een van de redactieleden de taak op zich genomen om ook 
over het kerkelijke leven in zijn algemeenheid, maar dat van Beek 
in het bijzonder een en ander op te tekenen.
Nee, niet een zoetsappig kerkelijk verhaal, ook niet bedoeld om u 
alsnog te bekeren of elke zondag in de kerk te krijgen, want dat zou 
te ver gaan. Zulke zaken moet eenieder maar voor zich uitmaken.
Wel om voor onze oudere leden die dingen weer eens de revue te 
laten passeren en voor onze jonge(re) lezers om te laten weten hoe 
een en ander vroeger in zijn werk ging EN om de grote verschillen 
van toen en nu aan te geven.
En er is daar meer dan genoeg over te vertellen. Laten we een aantal 
onderwerpen noemen, waaraan we de komende Klepels de nodige 
aandacht zullen geven. Zaken die of zijn afgeschaft of hele grote 
verschillen te zien geven met nu.
Het dopen, de eerste communie, het vormsel, de H.Misvieringen, de 
verschillende klassen van rouw en trouwdiensten, plekken pachten, 
lof, congregatie, H. Familie, vastentijd en vastenpreek, de beekse 
missiepaters en zusters, biechten, rozenhoedje thuis bidden, 
catechismus, aflaten, processie, brood wijden, heilige dagen, 
zondagsviering, retraites, bedevaarten, geestelijke adviseurs, 
novenen enz. enz.
Daarnaast is er natuurlijk ook veel te vertellen over de geschiedenis 
van onze eigen parochie en parochiekerk, de verschillende pastoors 
die hieraan leiding gaven, de diverse kapelaans, de kosters, de 
weldoeners en ga zo maar door.



KRUIDORUS

KREFFELEN

KRÈK

MIESSE
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Precies - zo is dat. "Krèk goed” = 
precies goed. “Da’s krèk wa’k wou” = 
dat is precies wat ik wilde.

Bemesten. “Ag'oewen akker goed wilt 
bementenere, dan motte naotuurlijk

kruisbessen. “Rwooie en wiette 
kruidores” = rode en witte kruisbessen

Rondscharrelen en daarbij een ander 
hinderen. Ergens tussen gaan lopen 
waar het eigenlijk niet kan. Zich er 
hinderlijk tussen wringen. “Wa iopte 
gij hier amaol rond te kreffelen” = wat 
loop jij hier allemaal hinderlijk rond te 
hangen. “Hij kreffelt overal tussen 
dur” = hij wringt zich overal langs.

DIALECT
Door: Piet de Nijs.

We moeten niet vergeten dat al op 23 juni 1796 de eerste pastoor te 
Beek werd benoemd en wel Adrianus Oomen, die hier 27 jaar 
pastoor is geweest. De parochie telde toen ongeveer 1000 mensen. 
Er is dus in deze ruim twee eeuwen veel gebeurd en het is zeker de 
moeite waard daarover meer te weten.
Het is best mogelijk dat u als lezer ook herinneringen, 
wetenswaardigheden of ideeën hebt omtrent deze nieuwe rubriek. 
Die zijn uiteraard altijd welkom enne kritiek kunnen wij ook 
heel goed hebben!
De bedoeling is om per Klepeluitgave wat af te wisselen. Dat wil 
zeggen: dan een artikel over de geschiedenis (in grote lijnen) van 
onze kerk en kerkgemeenschap en de andere keer dan een artikel 
over een specifiek onderwerp, zoals eerder hierboven aangegeven. 
Wij hopen dat het u zal welgevallen.



MIESSUMME

MIES RIJE
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DE MIESSUM
NE MIESWOOP

De mest vanaf de mestvaalt of vanuit 
de stal naar het land rijden. 
Tegenwoordig worden de wielanden 
en de akkers met drijfmest bemest, 
maar vroeger reed men vaste mest uit 
de koeienstal over de akker. In die 
koeienstal stond de hele winter het vee 
tot in het voorjaar om vervolgens

jist goed miesse” = als je je akker 
goed wilt bewerken (op wilt laten 
brengen), dan moetje natuurlijk eerst 
goed bemesten.

De mestvaalt.
Een mestvaalt.

het bezig zijn met bemesten, “waor is 
ons vaoder toch? oh, die is d'n-jillen 
dag al aon 't miessumme” = waar is 
ons vader toch? oh die is de hele dag 
de akker al aan het bemesten.
“wa doetie nou de jille week? oh hij is 
elleken dag aon 't miesse” = wat doet 
hij de hele week? oh hij is iedere dag 
aan het bemesten. Dus ook hier weer 
twee woorden met dezelfde betekenis.

Dus twee verschillende woorden die 
dezelfde betekenis hebben. “Gwooi da 
mar op de miessum-mieswoop” = gooi 
dat maar op de mestvaalt. “ 
Da-doekske grond ligt-tur nie goedbij, 
da mot gemiest worre” = dat hoekje 
grond ligt er niet goed bij, dat moet 
bemest worden.



de hele zomer in de wei te lopen.

MIESBREKE

’N LEKKERKE

LAMMETERE

LAMMETEREN

NE LALLOOZIE
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Een horloge (zakhorloge). Geen 
polshorloge dus, maar een rond 
zakhorloge, dat aan een ketting 
gedragen werd. De ketting zat met het 
uiteinde door een knoopsgat van het 
vest, wat men in die tijd droeg. Het 
horloge zat dan in de linker of rechter 
vestzak.
Als vroeger een van de notabelen op 
zijn “lalloozie” keek, dan deed hij dat

Het mest dat in hopen op de akker lag 
werd met een riek over het land 
verdeeld. “Gaode gij van 
aachtemiddug mar miesbreke, dan is 
da klaor” = ga jij vanmiddag maar 
mest verdelen over het land, dan is dat 
ook gebeurd.

Klagen. “Och God toch, daor hedde ze 
wir, drek begin ze wir te lammetere” = 
och jé, daar is ze weer, direct begint ze 
weer te klagen.
Ook in de betekenis van steeds maar 
over hetzelfde bezig te blijven, dus 
blijven zaniken over iets en dat iedere 
keer opnieuw.

Een snoepje. “Hedde gij al ’n lekkerke 
ga’d” = heb jij al een snoepje gehad. 
“Ja, mar ik-epput uitgetuft, want ik vin 
di gin lekker lekkerke” = Ja, maar ik 
heb het uitgespuugd, want ik vind het 
geen lekker snoepje.



’N KLETS PAKKE =

LAANTERFAANTE =
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KRÈK
MIESSE
MIESSUM/MIESWOOP
MIESSUMME
MIES RIJE
MIESBREKE

NE LAANTERFAANTER =Een lui iemand die overal de kantjes af 
loopt en waar niemand wat aan heeft.

NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
KRU1DORUS
KREFFELEN

Kruisbessen.
Rondscharrelen en daarbij een 
ander hinderen.
Precies-zo is dat.
Bemesten.
Mestvaalt.
Het bezig zijn met bemesten.
Mest rijden van stal naar akker.
Mest verdelen op de akker.

Kou vatten. “Kleed’oew eige goed 
aon, aanders pakte drek nog ’n klets” 
= kleed jezelf goed aan, anders pakje 
direct nog een kou. “Ok al gaode efkes 
naor buite, doe d’altijd oewen das aon 
en zet oew pet op, aanders hedde zo ’n 
klets te pakke” = ook al ga je maar 
even naar buiten, doe altijd je das om 
en zetje pet op, anders vat je zo een 
kou.
Niets doen, zomaar wat rondhangen. 
“D’n dieje lopt dag in dag uit zomar 
wa te laanterfaante” = die persoon 
loopt dag in dag uit zo maar wat rond 
en doet helemaal niets.

met een wijds gebaar, waardoor het in 
die tijd deftig en voornaam over 
kwam. “Witte gij oew laot ’t is? Neje, 
want ik heb munne lalloozie nie bij 
me” = weet jij hoe laat het is? Nee, 
want ik heb m’n horloge niet bij me.



NE LAANTERFAANTER =
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’N LEKKERKE 
LAMMETERE 
L AMMET EREN 
NE LALLOOZE 
’N KLETS PAKKE 
LAANTERFAANTE

Een snoepje.
Klagen.
Blijven zaniken over iets.
Zakhorloge.
Kou vatten.
Niets doen, zomaar wat 
rondhangen.
Een lui iemand.

EEN BIJZONDERE KERSTMIS 1944.
Door: Piet de Nijs
Geschreven in 1995, vijftig jaar na de oorlog.

Schitterend was het in de polder, alles was prachtig wit van de rijp 
en aan de wazige horizon waren de contouren van bomen zichtbaar 
en in dit kleine wereldje kreeg ik het gevoel dat de natuur zich aan 
mij alleen in al zijn schoonheid toonde, want niemand was er verder 
om dit natuurplaatje te aanschouwen. In deze stilte van prachtige 
schoonheid stond ik te mijmeren over van alles en nog wat. 
Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar het jaar 1944, toen 
het op het plekje waar ik nu stond, niet zo stil en mooi was. Iedere 
Bekenaar weet hoe er bij het Nieuwveer gevochten is door de Polen 
om verder te kunnen in de bevrijding van ons land. Het doet dus 
echt vreemd aan om op die plek nu helemaal alleen in alle vroegte 
te kunnen genieten van de natuur.
Ik dacht dus aan de Beek van 1944 maar ook aan de Kerstmis zoals 
we die toen ook weer in vrijheid konden vieren.
Piet Dircken, onderwijzer op de H. Hartschool, was een actief man 
en had in de oorlogsjaren een kinderkoor, genaamd de Flierefluiters, 
(voor een foto zie Klepel nr. 2) opgericht. Ook ik was daar lid van 
en ik kan u verzekeren dat het een heel goed koor was. We hebben 
zelfs ooit samen met de Oosterhoutse Nachtegalen een concert 
gegeven en dan moest de kwaliteit goed zijn anders deden ze zoiets 
echt niet. De Flierefluiters repeteerden zoals wij zeiden bij Vrouw 
Dircken, boven. Daar waar nu het Juffertje in ‘t Groen is gevestigd 
op de bovenverdieping. Net na de bevrijding leerden wij daar de
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volksliederen van Engeland, Frankrijk, Polen en uiteraard van 
Nederland. Die konden we dan bij ons optreden ten gehore brengen. 
Naast die volksliederen leerden we nog een bijzonder lied n.1. een 
Pools kerstlied. Het werd ons door een Poolse soldaat geleerd. 
Woord voor woord leerde hij ons de uitspraak en daarna met een 
engelengeduld de mooie gedragen melodie. Vele malen verscheen 
hij boven om tussen zijn oorlogswerk door, ons in zijn taal een 
kerstlied te leren uit zijn land en uit zijn kinderjaren. Ver van allen 
die hem dierbaar waren haalde hij in een vreemd land met een voor 
hem vreemd kinderkoor een stukje warmte en schoonheid uit zijn 
vaderland hierheen.
De kerstnacht van 1944 kreeg voor de Beekse gemeenschap zijn 
hoogtepunt toen in de volle kerk in de nachtmis, de Flierefluiters 
dit Poolse kerstlied zongen. Prachtige heldere kinderstemmen 
galmden meerstemmig door de grote ruimte en de kerkgangers 
luisterden ademloos naar dit unieke gebeuren.
Velen lieten bij het horen van dit prachtige gezang en bij de 
gedachten aan de voorbije donkere jaren hun tranen de vrije loop en 
spraken nog lang daarna hun bewondering uit over de Flierefluiters, 
het koor van de onderwijzer Piet Dircken.
Ook de volksliederen die wij meerstemmig zongen, oogstten de lof 
van allen. Ik zing nog regelmatig de volksliederen voor m’n 
kleinkinderen en als ik in de winter door de polder fiets, dan zing ik 
ieder weer het Poolse kerstliedje wat ik 55 jaar geleden leerde. Het 
galmt dan niet door de kerk, zoals toen, maar door de weidsheid van 
het polderlandschap op de plek waar toen de Polen voor onze 
bevrijding vochten.
Dat waren mijn gedachten toen ik op een prachtige wintermorgen 
mijmerde over het leven en de gebeurtenissen van toen.
Hierna nu volgt de tekst van het Poolse kerstlied. Het is de originele 
tekst zoals die mij door de Poolse ambassade in Den Haag is 
toegezonden. Wij zongen echter alleen het eerste couplet. Veel oud- 
leden van de Flierefluiters zullen ongetwijfeld beginnen te zingen 
en terugdenken aan die bijzondere kerstnacht in 1944.



Vertaling eerste couplet:
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Door: Wout Timmers
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“NOOIT GEDACHT” stond vermeld op het hek dat toegang gaf tot 
de tuinderij van Piet Vugt. Vugt is de verkorte naam van “de 
Vooght”. De tuinderij was gelegen op het eind van de “Verloren 
Hoek” met huisnummer 6, voordat men bij de weilanden in 
STRIJPEN of DE BERKTE kwam. Dit is zo gebleven tot aan de 
ruilverkaveling in 1967. Thans is er van de tuinderij niets meer te 
zien en is de straat geheel veranderd. Nu staat er een nieuwe woning 
op deze plek met huisnummer 10.
De tuinderij of het hoveniersbedrijf is bijzonder, vanwege de 
ligging achteraan tegen de polder, de ontginning, waterhuishouding 
en beplanting en de nieuwe en opvallende groente en fruitteelten. 
Thans zijn er plannen om het gehele gebied (omgeving) weer terug 
te brengen in de natuurlijke staat.
Voor u als lezer is het gemakkelijk om verder in het verhaal de 
familieleden gewoon bij de naam te noemen. Als het over Piet de 
Vooght met zijn vrouw en zijn zoons Driek en Kees en over zijn 
dochters Riet en Jo gaat, moeten we terug naar Princenhage.
Piet de Vooght woonde met zijn gezin (4 kinderen) in Princenhage 
in de “Zuilenstraat”. Hij was naast hovenier ook handelaar in 
aardappelen, die in een wagon op het station in Breda aankwamen. 
Ook verhandelde hij groente en fruit. Gedeeltelijk werden deze in 
de eigen tuinderij aan huis geteeld. Voor het vervoer heeft moeder 
de Vooght nog de hondenkar gebruikt. De zonen Driek en Kees 
gingen al heel jong mee naar de veiling terwijl de dochters Riet en 
Jo al vroeg thuis moesten helpen.
Piet was ondernemend en een pionier. In 1924 (Driek was toen 7 
jaar oud) kocht hij 3 hectare grond achter op “De Beek” gemeente 
Princenhage, door het “in te zetten” en daarna “te mijnen”. Piet was 
daarmee mijn opa Wout Timmers (uit de bossen) net voor. Deze 3 
ha bestond ongeveer uit 1 ha. bouwland, een deel struiken en een 
deel lage natte grond welk in de winter regelmatig onder water 
kwam te staan (een kweb). Er werd een huis gebouwd en het
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ontginnen en tuinderen (tuinieren) kon beginnen. In de winter 
werkte Piet in de Suikerfabriek om een inkomen te hebben en er 
helpers mee te betalen.
Het bouwland waarop groenten werden gekweekt werd als eerste 
aan twee kanten afgeschermd tegen de wind met een dijkje. Daarop 
stonden fruitbomen zoals pruimen (Krooskens) de zure groene 
moesappels, de vroegrijpe oogstappel genaamd Yellow Transparant, 
de Goudrenet en verder peren. De perziken en de pruimen 
(Kwetsen) stonden rond het erf.
De grond uit de sloten aan de twee kanten van het dijkje werd 
gebruikt voor het dijkje. Tot laat in de avond groef Piet slootjes. 
Driek moest als schoolkind vaak bijlichten met een stallantaarn en 
de volgende morgen kon men de vorderingen goed zien.
Bij de ingang van de tuinderij met links en rechts een dijkje hing 
een houten hek. Het hek is door Piet zelf gemaakt van mooie balken 
(sommige tuinders waren ook half timmerman), en mooi groen 
geverfd met daarop in witte letters de woorden “NOOIT 
GEDACHT”. Naast het hek was een draaihekje waar men met de 
fiets wel, maar het vee niet door kon. Later is het hele hek 
vervangen door een ijzeren hek.
Het tweede stuk grond werd ook ontgonnen. De struiken werden 
uitgedaan (gerooid) en klein gehakt zodat men steeds hout had om 
te stoken. Ook hier werden rondom en tussen in slootjes gegraven 
en op de kanten bomen geplant. De buurt hielp ook mee met graven. 
Het teveel aan grond werd naar het lage gedeelte gebracht. Hier 
werd ook op een aantal meters afstand een rij bessen geplant als 
windkering.
Het heeft veel inspanning gekost om te voorkomen dat het derde 
lage gedeelte onder water kwam te staan. Rondom werd een dijk 
aangelegd die hoger moest zijn omdat dit gedeeltelijk zeer laag was. 
De sloot werd dan ook breder en dieper uitgegraven. Vooral de 
sloot aan de buitenkant. Zo ontstond er een bijzondere situatie. De 
dijk was opgehoogd op de zeer natte laagveengrond. Doordat de 
brede diepe sloot aan de buitenkant vol water kwam te staan kwam 
er een grote druk op de dijk. Daardoor verschoof de dijk op het veen 
(moer) naar binnen, naar het smalle slootje.
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Piet heeft dit opgelost door het slootje aan de binnenkant vol met 
zand te gooien. Dat zand kwam van de hoge akker (huisakker) en 
uit een nieuw gegraven slootje een paar meter van de dijk vandaan. 
Door de lage grond en de hoge grondwaterstand in de winter 
kwamen de binnenslootjes en de tuingrond onder water te staan. Dit 
werd opgelost door een wind-water-molentje te plaatsen zodat men 
door bemaling de waterstand binnen de tuinderij in de hand had. 
Piet de Vooght heeft over het ontginnen, de bedijking en een goede 
waterhuishouding ongeveer 10 jaar gedaan.

Kwekerij “Nooit Gedacht” Verloren Hoek
Op het afgedrukt kaartje ziet u de omgeving met de kwekerij. U ziet 
het straatje, de dijkjes (gearceerd), het rijpad naar de woning en dan 
naar links tot het einde, tot het molentje. De tussenliggende slootjes 
zijn ook op de plattegrond ingetekend.
Toen alle dijkjes met fruitbomen goed begroeid waren kon je echt 
spreken van een bijzondere kwekerij. Het was bovendien een van de 
eerste in zijn soort. Ook opvallend waren de tuinbouwgewassen die 
geteeld werden. Het meest bijzondere was de bleekselderij. Het lage 
stuk grond was daar bijzonder geschikt voor vanwege (gezien) de 
grond en de waterhuishouding. Bleekselderij werd in de eerste jaren 
alleen door Piet de Vooght geteeld en op de veiling gebracht. De 
afzet was het meest bestemd voor België. Ene mevrouw de Pijper
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De wind/watermolen met de knecht Toon Vissers ± 1947
Ook opvallende teelten waren de staakbonen, de sla, kroten, 
augurken, wortelen enz. op de “volle grond”. Het gebruik van “plat

ging in die tijd de bleekselderij in België kopen totdat bekend werd 
dat die ook op “Nooit Gedacht” werd geteeld. Kees is later voor de 
bleekselderij op een tentoonstelling op de veiling (onderscheiden) 
bekroond. De teelt werd afgewisseld met prei en knolselderij. Later 
toen Driek en Kees ieder de helft van het achterste gedeelte 
gebruikte, leverde ze om beurten op de veiling de bleekselderij. Dat 
deden ze omdat de leveringen van bleekselderij gespreid werden, 
aangezien zij de enige grote leveranciers waren. Weer later kwam 
ook tuinder Jaan Verdonk uit Princenhage met bleekselderij op de
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Piet heeft dat
werden geselecteerd. Die liet men uitgroeien en bloeien om er het 
zaad van te oogsten, zoals van spruiten, witlof, spinazie en andere. 
Men had een “matrijzenmolentje” om het zaad na het dorsen te 
zuiveren van kaf en ander afval. Later is deze activiteit 
overgenomen door de buurman en ook bestuurslid van de

glas” was bijzonder. Er werden planten onder glas gekweekt en het 
glas werd ook gebruikt om gewassen zoals bloemkool en andere 
kolen te telen. Ook de vroege wortelen (bospeen oftewel 
horrepeekes) van het ras Amsterdamse bak waren bekend evenals 
de bak (plat glas) met meloen en komkommer. Kees de Vooght 
heeft later het “plat glas” overgenomen van zijn vader. Driek de 
Vooght had maar enkele ramen “plat glas” om vooral overwinterde 
koolplanten (weeuwen) te kweken door deze met de pottenpers te 
potten en te verspenen.
Fruit was voor Driek de Vooght een bijzondere hobby. Zowel het 
stekken als het enten.
Tuinbouwvakonderwijzer C. Rozen, die een eigen kwekerij had in 
Boeimeer en ook Dr. Rietsema van de Middelbare Land- en 
Tuinbouwschool met de proeftuin, hadden zo hun uitspraken over 
de soorten (variëteiten) en hoe Driek daar aan gekomen was. Driek 
wist van de proeftuin bessenstekken te krijgen. Door deze zelf op te 
kweken en opnieuw te stekken had men al vroeg rode bessen van 
het nog onbekende soort “rondom”. Zo was het ook met fruitbomen 
waarvoor Driek nieuwe soorten ent-hout (loten met mooie knoppen) 
van wist te bemachtigen om zo een aantal jaren eerder dan een 
ander dat fruit aan de veiling te kunnen leveren.
Driek de Vooght had ook bijen houden als hobby. Dat komt bij het 
fruit kweken goed van pas. De opbrengst aan honing was zeer goed. 
Soms had Driek wel 2 melkbussen vol met honing. Zijn schapen 
hielden de grasstroken aan de dijkjes goed kort. Het straatje achter 
de dijk werd afgeschermd met een hek, zodat hij daar ook schapen 
kon houden.
Daarnaast was Piet de Vooght ook actief in de gemeenschap. Zo

12 jaar voorzitter van de Tuinbouwvereniging. 
Bestuursleden gingen zelf tuinbouwzaden winnen voor de leden.

samen met zoon Kees ook gedaan. Goede planten

was hij



DE ENGELBEWAARDER

Door: redactie en C.Nagelkerke
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Het is z’n 60 jaar geleden, ik was toen 4 jaar, dat ik flink heb 
gehuild. De reden hiervoor was dat ik voor het eerst naar school 
moest en de warmte van het thuis zijn bij vader en moeder moest

Tuinbouwvereniging Joch Meeuwissen.
In 1941 (22 febr.) zijn Driek en Kees de Vooght beiden op dezelfde 
dag getrouwd. Driek met Riet en Kees met haar zus Cor van Beek. 
Reden ook om het tuindersbedrijf te splitsen. Kees het stuk bij de 
ingang en de linkerkant van het rijpad naar het molentje. Driek de 
rechterkant, het stuk achter de woning en het stuk grond met de 
hoge elzenafscheiding tegen de wind. Dat werd gehuurd van 
Dikmans.
Piet de Vooght vestigde zich op het Moleneind in de Groenstraat. 
Hij was ook nog van 1954 tot 1962 gemeenteraadslid voor de vrije 
lijst.
Driek en Kees hebben zo jaren getuinierd tot Driek omstreeks 1953 
ging verhuizen naar Westrik. Het stuk grond van Dikmans werd niet 
meer gehuurd en Kees gebruikte voortaan de gehele 3 ha. grond.
Dit heeft geduurd tot de ruilverkaveling in 1968-1970, toen alle 
dijkjes werden geëgaliseerd. Kees heeft in 1971 op een gedeelte van 
de grond (1 ha.) een bungalow laten bouwen. Daar tuinierde 
(tuinderde) hij nog een beetje. Het gedeelte van de overige grond 
met de oude woning kreeg een nieuwe eigenaar. De woning werd 
grotendeels afgebroken en er werd een prachtige nieuwe woning 
terug gebouwd met een grote tuin van 2 ha.
Op “NOOIT GEDACHT” is niets meer van de dijkjes terug te 
vinden.
De hoogspanningsmast in de hoek van het perceel naast het 
watermolentje en het bakhuis bij de nieuwe woning met huis no. 10 
staan er nog.
De naam “NOOIT GEDACHT” staat nu op de bungalow met huis 
no. 12, waar nu een achterkleinkind woont van Piet de Vooght.
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loslaten. Dat vergeet je niet zo gemakkelijk. Ja, ik ging naar de 
Engelbewaarder.
Geen 60 jaar, maar zo ongeveer 60 dagen geleden, was ik weer 
verdrietig en moest ik eigenlijk weer een beetje huilen. De reden 
hiervoor was dat ze diezelfde Engelbewaarder met de grond gelijk 
maakten en voorgoed van Beekse aardbodem lieten verdwijnen. U 
heeft er dus weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat deze 
“Engelbewaarder” veel heeft betekend voor dit dorp en vooral voor 
duizenden van haar inwoners.
Het was in 1925, driekwart eeuw geleden, dat in de schoolstraat 
voor f 34.000,— de Kleuterschool met bovenverdieping en zolder 
werd gebouwd. Het gebouw was eigendom van het Kerkbestuur. Er 
werd de naam Engelbewaarder aan gegeven en boven de 
hoofdingang werd dan ook een beeldje, voorstellend een Engel, 
aangebracht. Boven de deuren stond de tekst: “LAAT DE 
KLEINEN TOT MIJ KOMEN”.
Voor de volledigheid en goede orde zij vermeld dat de bovenzaal 
patronaat werd genoemd en op 12 januari 1926 werd geopend met 
het toneelstuk “De hemelnar” en deze bovenzaal tot de komst van 
Parochiehuis/Eikenbos in 1950 werd gebruikt door diverse 
verenigingen voor vergaderingen, toneel, muziek, fancy fairs enz. 
Gaan we verder met de school: de school had verschillende 
benamingen, althans in de volksmond. Er werd gezegd: “we gaan 
naar de Kleuterschool (en da’s juist, want we waren kleuters), we 
gaan naar de Fröbelschool (en er werd ook inderdaad gefröbeld), we 
gaan naar de kakkeschool (en inderdaad waren nog niet alle kindjes 
zuiver en deden ze het in hun broek), en we gaan naar de 
bewaarschool (en we werden er inderdaad goed bewaard).” Er 
waren zelfs Bekenaren die zeiden: “mijn kinderen gaan naar de 
school van soeur Martina”. Ja, nu ik die naam hier noem, moet ik 
van deze lieve zuster toch iets vertellen. Zij was spil van 
deEngelbewaarder-school en de grote toeverlaat van alle kinderen. 
Een begrip voor heel Beek van toen.
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Op het gedachtenisprentje bij haar overlijden in 1948 staat 
verwoord:

R l f.

En zo was het, het is beslist niets te veel gezegd. Met alle respect 
voor de andere zusters/nonnen zoals soeur Brigida, soeur Beschalia 
en soeur Clementina, ook van de Franciscanessenorde.
En laten we eerlijk zijn, de eerste jaren van het schoolgaan, zijn 
toch van grote betekenis, zowel van het gaan als voor de vorming 
later. Tegenwoordig wordt 90 % van deze leeftijdsgroep met de 
auto naar school gebracht, maar dat was toen wel effekes anders. De 
kleuterkes werden veelal door oudere broers of zusjes, buurjongens 
en meisjes mee naar school genomen én mee terug naar huis 
genomen. En niet op de fiets, maar doorgaans lopend en vaak nog 
lang ook! In de winter op de klompen en in de klompen wat strooi 
voor warme voeten. Dikwijls nog extra droge sokken van huis 
meegenomen om die in schooltijd aan te doen.
En door de kinderen van buitenaf werd tussen de middag 
overgebleven en werden de meegebrachte boterhammen op school 
genuttigd, waarbij meestentijds melk met warm water werd 
geschonken.
Maar er werd ook les gegeven. Wat er zoal werd gedaan. Men 
leerde er uiteraard het bidden, er werden liedjes gezongen, blokken 
bouwen, met een telraampje al voorzichtig tot tien geteld, lapkes 
ploezen en matjes vlechten. De pluizen van de lapjes werden

kw. ion. iws'-rrucvi.
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(M.-vri.i lionnh.t Wonuspc''

■« l-A.,

■M .«»n

Mam hili •’ -<a«4a*i U callan. cl >cda<. 

«rl.c» Mac vaa.AA. an Airdaixai...) A.... .... 
vt'.vaiald da aar «a .al acna’
"■■'-'l ll, <Al

■a raatAaa .*a aala.au ‘Aaa IBAI • »a.*v<a >aa 
alwa ladP^B 1 BBla«V Ia< dif AZB Mal

r.aaalr. VMSr^Mcóccac^i aa Kara.al

| aaani Z« da 1-adajA» Ier»:, laai rara laraa • 

< Ha. Om lira . I ad*.. Al ...a. a|a.a.
j ^Caa.fco.e, hlaaBaa.z.aMM. »<ami CXaaila ...

“Temidden der kleintjes was haar vreugde 
en daar heeft zij gewerkt zolang het dag 
was. Met onvermoeide ijver was zij daar 
bezig, onbekend voor de wereld, maar 
hooggeacht en bemind door de moeders en 
hare kinderen.”
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gebruikt om lappen poppen, beertjes en speldenkussens mee te 
goed sokken te kunnen stoppen. Tijdens het speelkwartier was er 
ook gelegenheid voor de sanitaire stop. Onder de portiek stond een 
hele rij wc’tjes met lage, halve deurtjes. Die herinneren de mannen 
van nu nog aan het verplicht “naar boven kijken” tijdens het 
plassen, want kuisheid stond er hoog in het vaandel. Echt waar? Ja, 
echt waar.
Ook werd er (ja ook toen al!) jaarlijks een foto genomen, zoals u er 
hierbij een ziet uit het jaar 1944. Dat was toen echt een groots 
gebeuren, men deed schoenen aan in plaats van klompen en de 
beste, zeg maar zondagse, kleren werden aangedaan.
Toen Beek wat groter werd, is de school uitgebreid. In 1950 waren 
er 200 kinderen op deze kleuterschool en besloot men de 
bovenverdieping, het patronaat dus, tot vier klaslokalen te 
verbouwen. Dat gebeurde nadat in 1949 naast de school het Maria 
Goretti huis werd gebouwd, waardoor ook een stuk van de 
speelplaats verviel. In de hal van de hoofdingang kwam een trap die 
naar de bovenklassen leidde. In 1957 is boven deze ingang een 
prachtige glas in lood afbeelding van “De Engelbewaarder” 
geplaatst, welke u thans kunt zien in de O.L.Vrouw ten 
Hemelopneming kerk op de Markt. Het kunstwerk is gemaakt door 
Louis de Swart. Als kleuterschool kwam er in 1985 een einde aan 
de Engelbewaarder bij het in werking treden van de wet op het 
basisonderwijs. Even is het nog gebruikt door het L.H.N.O.- en 
door de Griffioenschool, die toen wat ruimte te kort hadden.
In 1991 is het gebouw door de gemeente gekocht en deed dienst als 
een welzij nsaccommodatie voor creativiteitcursussen en als eerste 
onderkomen voor S.J.P.
O, overtuigd zijn we dat we in dit artikel niet volledig zijn geweest, 
maar toch dat we u een indruk hebben gegeven van dit gebouw, 
haar bewoners en haar activiteiten.
En Nu? Het is voorbij, voorgoed voorbij. Het gebouw met de vele, 
vaak toch mooie herinneringen, is weg en komt nooit meer terug, ’t 
Is maar goed, dat soeur Martina het niet heeft meebeleefd.



Kleuterschool klas Zr. Martina 1944.
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De “Fietsroute door Monumentaal Groen Breda” voert vooral door 
het buitengebied van Breda. De binnenstad kun je beter te voet 
verkennen. De fietsroute verkent een buitengebied waarvoor de 
gemeente Breda onlangs een schets op tafel gelegd heeft onder de 
titel “Landgoed Breda”. Dat wil zeggen dat het stadsbestuur het 
buitengebied lijkt te willen beschouwen als één groot landgoed, 
waarin de stedelijke kern met binnenstad en buitenwijken de plaats 
inneemt die bij een landgoed van normale omvang door het 
landhuis of kasteel ingenomen wordt.
Voor het becommentariëren en nader invullen van die schets werd 
ik ook uitgenodigd en wel om een bijdrage vanuit de historisch 
geografische hoek te leveren. Helaas heb ik daar door ziekte niet 
veel meer van kunnen waarmaken dan aanwezigheid op een eerste 
bijeenkomst en het leveren van een historische verhandeling over 
het “Landgoederenlandschap rond Breda”. Deze verhandeling is 
intussen verschenen in het Jaarboek van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Breda en is zo voor iedereen beschik
baar.
De “Fietsroute door Monumentaal Groen Breda” voert dus door dat 
landgoederenlandschap rond Breda. Daar wemelt het van 
voormalige en nog bestaande landgoederen. Van sommige kan 
alleen de ingewijde nog resten aanwijzen, andere staan voor 
iedereen herkenbaar te pronken en van heel wat zijn alleen min of 
meer verminkte resten overgebleven. Ik hoop dat het plan 
“Landgoed Breda” mogelijkheden zal aandragen om verdere 
verminking tegen te gaan en de aanwezige verminkingen zo ver 
mogelijk ongedaan te maken.
Het aardige van het landgoederenlandschap rond Breda is dat zowel

OM DER CONYNEN WILLE 
(toelichting op de 65km lange bewegwijzerde fietsroute 
“monumentaal groen Breda”)
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NOOIT GEDACHT en toch begonnen.

stijlperioden vanaf 1600 wel wat bewaard bleef. Wel behoeven die 
resten vaak een opknapbeurt. Het moet mogelijk zijn om op een 
rondgang langs een reeks landgoederen zowel verschillende stijlen 
van tuin-, park- en landschapsbouw, als van landhuisbouw en van 
de ontwikkeling van boerderij naar landhuis te laten zien. Net zoals 
een rondgang langs de kerken en kapellen van Meer, Meerle, 
Meersel, Minderhout, Hoogstraten en Wortel de hele laat
middeleeuwse ontwikkeling van de kerkebouw laat zien, zo zou op 
een rondgang om Breda de ontwikkeling van het landgoed getoond 
kunnen worden.
Het landgoederenlandschap rond Breda is zeker niet uniek. In de 
Noord-Nederlandse literatuur paraderen vergelijkbare landschappen 
langs de Vecht, op de Utrechtse Heuvelrug en aan de 
binnenduinrand van Holland. In Breda zijn we echter meer gewend 
aan vergelijkingen met Antwerpen. Rond Breda is, net als rond 
Antwerpen, sprake van een op de stad georiënteerd en intern sterk 
samenhangend landgoederenlandschap. In de ontwikkeling daarvan 
herkennen we ruwweg dezelfde fasen als bij Antwerpen. Wel 
moeten in de periode 1650 - 1800 de rijke Antwerpse burgers die 
een landgoed verwerven, bij Breda vervangen worden door 
militairen die landgoedeigenaar worden. Ook is de schaal van het 
Bredase landgoederenlandschap wat kleiner dan bij Antwerpen: het 
bestreken gebied is kleiner, de aantallen zijn kleiner en de omvang 
van de afzonderlijke goederen is kleiner.
Van het Bredase landgoederenlandschap is voldoende bewaard om 
die structuur met zorg in de planning voor de toekomst op te nemen. 
Zelfs zou het landgoederenlandschap als basisthematiek genomen 
kunnen worden voor de uitbouw van de stad en de modernisering 
van de landelijke omgeving. Op die manier blijft haast vanzelf het 
ruimtelijke contact met de stad in stand, terwijl er even 
vanzelfsprekend de oude landgoederen opgenomen kunnen worden 
in de nieuwe structuren. Door die landgoederen (of hun resten) te 
rehabiliteren worden historisch verantwoorde groene rustpunten 
gecreëerd. Overigens zou een dergelijk planningsconcept, aange
vuld met dat van de “Nieuwe Landgoederen”, goed aansluiten bij de



De Spinolaschans.
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van de gebouwen als van de parken en landschappen uit alle

Genoeg over het landgoederenlandschap als geheel. Ik wil graag uw 
aandacht richten op drie elementen uit dat landschap: de 
Spinolaschans, het Liesbos en de kerken van Bavel. De “Fietsroute 
door Monumentaal Groen Breda” voert u pal langs de 
Spinolaschans, dwars door het Liesbos en op het eind ook dwars 
door Bavel.
In de hoek tussen de rivier de Mark en het Markkanaal dat naar 
Oosterhout loopt, ligt een bosachtig gebied: de Spinolaschans. De 
“Fietsroute door Monumentaal Groen Breda” loopt er aan de 
zuidoostkant langs. Dat stukje van de route loopt over de 
middeleeuwse weg die van Breda naar het noorden liep. De 
kaarsrechte Terheijdense Weg dateert pas van 1820. Het 
Markkanaal is nog een eeuw jonger. Voor een goed begrip van het 
verleden in deze hoek moeten we die twee nieuwe elementen dus 
even wegdenken.
De beste leidraden voor verkenning in deze hoek worden geleverd 
door de rivier De Mark, de middeleeuwse weg van Breda naar het 
noorden en de Vuchtpolder. We zitten hier juist in het gebied waar 
De Mark de Brabantse zandgronden definitief achter zich laat. Van 
hieraf stroomt de Mark verder door een polderlandschap richting 
Dintelsas. De “laatste” zandgronden bestaan hier uit zandruggen en 
zandkoppen te midden van kleigronden. Aan de oostkant van de 
Mark lagen de koppen van de Belcrumberg (nu de wijk Belcrum); 
de Emelenberg (waar nu de Macro is) en de Hartelberg (nu Spinola
schans). De middeleeuwse weg sprong vanaf Breda van de ene berg 
naar de andere om zoveel mogelijk de lage natte gronden te 
ontwijken. Verder noordwaarts vond deze weg vaste bodem op een 
zandrug die vanaf Ter Aalst westwaarts loopt: daar heet het nu: ‘t 
Zand.

Toren en andere markante hoge gebouwen aan te leggen. In wezen 
loopt de traditie van landgoedaanleg toch al door, via de Blauwe 
Kamer van 1921 en de Klokkenberg van 1950.
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Ten oosten van deze rij zandkoppen en van de middeleeuwse weg 
strekte zich het gebied van de Vucht uit. Aan het begin van de 
middeleeuwse ontginning, mogelijk in de twaalfde eeuw, moeten 
we ons de Vucht voorstellen als een met veen gevulde kom. Vanuit 
het oosten waterden hogere gronden op deze kom af. Tussen de 
Vucht en De Mark lag de rij zandkoppen. De Vucht moet daar 
tussendoor op de Mark hebben uitgewaterd. Alleen de Hartelse 
Vliet (nu ongeveer Markkanaal) lijkt nog lange tijd zijn karakter 
bewaard te hebben.
De Hartelberg was in de jaren 1340 door de abdij van Tongerlo 
gekocht uit de wildernis van de heer van Breda. De abdij stichtte 
toen in het noorden van de Vucht een grote boerderij: de Abtshoef. 
De schapen van de pachter van de Abtshoef werden op de Hartel- 
bergen te grazen gezet.
Aan de noordkant van de Hartelberg lag het gehucht Hartel. Die 
plek is verdwenen onder de oude Terheijdense Brug en in de 
zwaaikom bij de aansluiting van het Markkanaal op De Mark. Dit 
gehucht de Hartel was niet zonder belang. Van 1328 tot ca. 1410 
zetelde er zelfs een schepenbank. Die is nadien naar Terheijden 
verhuisd. Ook op ‘t Zand lag al vroeg een gehucht: Schimmaer.
De weg van Breda naar het noorden over de koppen van Belcrum, 
Emelenberg en Hartel vergde de nodige zorg. In 1357 werd door 
ene Jan Isac cs. een brug gebouwd over de vaart die vanuit de Vucht 
naar de Mark leidde. Deze brug stond later bekend als de “Hoge 
Brug”. Deze naam verwijst naar de hoge boog van deze brug waar 
turfschuiten, en later hooischuiten, onder door moesten kunnen 
varen. Deze brug verving de voort van Emelenberg, die nog in 1340 
vermeld werd. In de loop van de late veertiende eeuw drongen 
stormvloeden geleidelijk verder door in het uitgemoerde landschap 
van noordwestelijk Noord-Brabant. Via de Mark bereikte de water- 
opstuwing ook Breda. In 1400 werd betoogd dat de weg van Hartel 
naar Breda door dergelijke omstandigheden vaak moeilijk 
begaanbaar was. Op grond daarvan kregen de inwoners van Hartel 
en Schimmaer gedaan dat ze “ter heide” een eigen kapel mochten 
bouwen. In de jaren 1410 - 1414 verhuisde de Hartelse schepenbank



25

De Belcrumberg was dus de eerste hoge kop langs de Mark, juist 
ten noorden van het kasteel van Breda. Verderop lagen nog twee 
naar de nieuwe nederzetting bij die kerk: Terheijden.
van dergelijke hoge zandplekken of donken: de Emelenberg en de 
Hartelberg. Deze twee donken werden in de vijftiende eeuw 
ingericht voor de konijnenjacht. Ze werden sindsdien Kleine en 
Grote Warande genoemd. De benaming ‘warande’ wijst op een 
omsloten jachtgebied van de heer. Op de Kleine Warande werd een 
huis opgericht, vermoedelijk voor de beheerder van het terrein. De 
Hartelbergen werden in het midden van de vijftiende eeuw door de 
heer van Breda tegen erfpacht overgenomen van de abdij Tongerlo. 
Dat terrein mat ongeveer 13 hectare en ook daar werd een huisje op 
gebouwd.
Blijkbaar waren deze waranden niet, of althans niet zo hecht, 
omheind als de Belcrumberg, want de konijnen teisterden de ruime 
omgeving. Wegens de konijnenvraat bedong de pachter van de 
Abtshoef vermindering van zijn pacht. In 1510 vermeldt het over
zicht van de Tongerlose pachthoeve dat er 4!6 hectare bouwland 
was dat niet gebruikt kon worden “om der conynen wille”. Ook was 
er nog een perceel van 5 hectare dat de “Vosheide” genoemd werd. 
Niet alleen de heer van Breda jaagde dus op de konijnen, maar ook 
Reintje de Vos! De konijnenplaag zorgde er via de pachter van de 
Abtshoef voor dat ook de abdij van Tongerlo zelf schade leed. De 
gewone boeren konden tegen de konijnenplaag weinig uitrichten, 
maar de abt van Tongerlo kreeg als machtig prelaat in Brabant wel 
een compensatie voor elkaar. Die compensatie bestond eruit dat aan 
de abdij in 1558 een groot hooiland langs de grens tussen Chaam en 
Baarle ter beschikking werd gesteld. Tussen de Grote en Kleine 
Warande ligt de Strikberg. Mogelijk probeerden daar de boeren 
enkele van die lastige konijnen ten eigen gerieve te verschalken.
In de 80-jarige oorlog werd Breda tweemaal langdurig belegerd. 
Steeds werd de Vucht daarbij onder water gezet. Langs de centrale 
Zwarte Dijk werd dan een schansenrij aangelegd, terwijl de 
Hartelbergen beide keren ten behoeve van een groot legerkamp 
omgespit werden. De benaming Spinolaschans herinnert eraan dat 
het de Spaanse veldheer Spinola was die hier voor het eerst een
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Het Liesbos behoort tot de in Noord-Brabant en de Kempen zeer 
zeldzame bossen die doorheen de middeleeuwen en de eeuwen 
daarna altijd zijn blijven bestaan. Uit een heleboel plaatsnamen en 
veldnamen blijkt dat er in deze streken nog in de vroege 
middeleeuwen veel meer bos geweest is. In de loop van de 
middeleeuwen is bijna al dat bos door de ontginnende mens en zijn 
beesten opgeruimd. Slechts hier en daar bleef een plukje bos 
bestaan. Bij Breda zijn dan het Liesbos, het Ulvenhoutse Bos en het 
Chaambos.
Het Liesbos wordt doorsneden door tal van beekjes. Ook in het 
Ulvenhoutse Bos en het Chaambos vinden we een aantal beekjes. 
Dat lijkt wel typisch voor de oude bosgebieden die steeds bleven 
bestaan. In de in de zestiende eeuw aangeplante bossen van het 
Mastbos en het Sint Annabos komen helemaal geen beekjes voor. 
Wel liggen er langs de dreven gegraven sloten, maar van natuurlijke

legerkamp liet inrichten. Het gehucht Hartel is bij deze gelegenheid 
van de kaart gepoetst. Uit de rekeningen van de rentmeester van de 
heer van Breda blijkt bovendien dat de soldaten alle konijnen opge
peuzeld hebben. Daarmee was het konijnenprobleem opgelost!
De nabijheid van de vesting Breda maakte dat ook later steeds 
militaire werken rond de Vucht in stand gehouden werden. De 
Hartelbergen zijn door de militairen nooit meer verlaten: steeds 
werd de schans weer gemoderniseerd. De huidige schans is veel 
kleiner dan de kampementen uit de Bredase belegeringen. Deze 
kleine omvang blijkt al op kaarten van 1676. Sindsdien overheerst 
ook de benaming Grote Schans. Dan moet er ook een Kleine Schans 
zijn! Die Kleine Schans ligt bij de molen van Terheijden. Beide 
schansen hadden vooral tot taak de toegang over de Mark naar 
Breda af te grendelen. Ter hoogte van allebei de schansen maakte 
de rivier destijds een scherpe S-bocht, zodat men vanaf de schansen 
schepen heel lang onder schot kon houden.
De Spinolaschans heeft dus een drieledige geschiedenis: als 
schapenheide, als jachtwarande en als militaire sterkte.
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beekjes is daar geen sprake.
Het Liesbos werd in 1268 voor het eerst vermeld als een van de 
hoekpunten van het rechtsgebied van Etten onder de palen van de 
Hoeven. De naam Liesbos wijst op natte omstandigheden. Het bos 
en de aangrenzende gehuchten Lies en Bagven liggen op een vrij 
vlak sterk lemig waterscheidingsgebied. In noordoostelijke richting 
verlaat bij de Koevoort een beek richting Prinsenbeek het bos. In 
het bos heeft deze beek, ondanks de later aangelegde perkenstruc- 
tuur, toch nog een deels natuurlijke loop.
In 1308 werd een deel (ca. 79 hectare) van het Liesbos door de heer 
van Breda in erfpacht gegeven aan het toen net gestichte kapittel 
van Breda. Wat het kapittel daarmee gedaan heeft is niet duidelijk. 
De voorwaarden lieten ontginning toe, evenals de uitoefening van 
lage rechtsmacht over de mensen die er zich zouden vestigen en het 
aanstellen van een schutter die op het vee moest passen. Van het 
bestaan van een dergelijke heerlijkheid blijkt later niets. Het project 
lijkt mislukt en het hele bos behoort na 1502 aan de heer van Breda. 
In 1415 blijkt dat er in het bos weiderechten waren, onder meer van 
de hoeve Kreilaar die pal naast het bos lag.
In 1619 werd begonnen met de modernisering van het Liesbos. 
Allereerst werd het bos aan de zuidoostzijde vergroot, door een 
reeks boerenpercelen van Bagven en de tussenliggende wegen bij 
het bos te voegen. Weliswaar werd met de verkopers een koopsom 
overeengekomen, maar nog in 1632 en zelfs 1651 waren die bezig 
om dat geld daadwerkelijk uitbetaald te krijgen. Het aldus vergrote 
bos werd geheel omgeven met een wal en een gracht, met 
daarbuiten een brede met bomen te beplanten weg. Mogelijk werd 
hetzelfde profiel aangehouden als bij de rechthoek in het Mastbos. 
Door deze omgrachting werd de Leurse Baan aan de noordkant van 
het bos waarschijnlijk een eindje noordwaarts verlegd. Op veel 
plaatsen is deze wal en gracht nog goed herkenbaar.
Binnen het bos werden in eerste instantie twee elkaar loodrecht 
kruisende dreven aangelegd: de Nieuwe Dreef en de Huisdreef. In 
het bos stond een jachtopziendershuis van de heren van Breda: de 
“huijsinge van het Liesbos”. De nieuw toegevoegde percelen 
werden bebost. In een latere fase, maar nog in de zeventiende eeuw,
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werden min of meer evenwijdig aan de twee eerste dreven nog meer 
In de zestiende en zeventiende eeuw blijkt het bos vooral een 
jachtbos voor de heren van Breda geweest te zijn. De opdracht van 
dreven aangelegd, zodat het bos in een aantal vrijwel rechthoekige 
perken verdeeld werd. Een van de dreven werd op de toren van 
Breda gericht.
de boswachter Hans Wiggers luidde: “het wild van rode beesten, 
herten, deynen, hasen, conijnen e.a. en ook het bos wel te houden”. 
Hij moest jagende honden “dood hissen ende schieten”. Beweiding 
werd verboden en in 1565 werd een uitvoerig boetetarief opgesteld: 
11 stuivers voor groot vee, 3 stuivers voor jong vee en 1 kwart 
stuiver voor schapen of lammeren. Wie ‘s nachts betrapt werd, 
kreeg een dubbele boete aan zijn broek. Het beschadigen van de 
omringende wal of de afsluithekken werd beboet met 20 stuivers. 
Het gebruik van het Liesbos als jachtbos leidde in 1709 tot klachten. 
Wilde zwijnen, herten en ander wild gedierte uit het bos teisterde de 
boerenomgeving. De omwonenden vroegen dat de dienders op dat 
wild zouden schieten. Bovendien informeerden ze bedeesd waar het 
geschoten wild naar toegebracht moest worden. In het bos zou al in 
de zeventiende eeuw een reigerkolonie gezeten hebben. Twee 
perken in het bos zijn daarnaar genoemd: de Grote en Kleine 
Reigerij. Men joeg met valken op reigers. Er zijn ook aanwijzingen 
voor op houtteelt gericht beheer. In 1653 was er sprake van een 
houtvester en plantagemeester en in 1662 probeerde Jacob Beens de 
domeinen te paaien met het idee om langs de Zanddreef, die toen 
juist aangelegd werd, een vaart naar de Mark aan te leggen, 
waarlangs het hout uit het bos gemakkelijk afgevoerd zou kunnen 
worden. Dat plan zou Beens’ ontginningsproject op Overveld 
(Bosdal, waar de fietsroute ook langs komt) overigens tevens van 
een mooie mestaanvoerroute voorzien. Het plan is niet gerealiseerd. 
Ten behoeve van een beter beheer van het Liesbos vervaardigde de 
toenmalige boswachter F. Coolen in 1782 een nieuwe kaart van het 
bos. Het bos heeft dan in grote trekken al zijn huidige vorm. In het 
bos blijken weinig echt oude bomen voor te komen: er wordt
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In Bavel voert de Fietsroute door Monumentaal Groen Breda langs 
de drie plaatsen waar de Bavelse kerk gestaan heeft. Bavel heeft in 
zijn geschiedenis namelijk last gehad van een wandelende kerk. De

blijkbaar in een vast rotatieschema gekapt. In 1819 waren de oudste 
bomen 80 jaar oud. Heel wat perken waren beplant met hakhout. 
Ten noorden van het boswachtershuis lag de kwekerij.
In 1843 werd het boswachtershuis verbouwd tot jachthuis voor ligt 
het zogenaamde Engelse Park. Dit “dagrecreatieterrein” is nu een 
prins Frederik. Er werd een verdieping op gezet, de ramen werden 
gemoderniseerd en de gevels wit gepleisterd. Tegenover het huis 
groot grasveld met hoge bomen, doorsneden met een slingervijver. 
Vroeger lagen er ook slingerpaadjes met rustieke
bruggetjes over de vijver. De beplanting bestond deels uit 
struikgewas. Het Engelse Park werd in de jaren 1845-1846 aange
legd. In die zelfde tijd werd voor de boswachter een nieuwe woning 
gebouwd: voor hem was op het grote huis immers geen plaats meer. 
Bovendien werd er een schuine dreef langs de boswachterswoning 
aangelegd.
Al eerder, denkelijk in 1802, werd daar vlakbij een sierstructuur van 
beukenbomen aangelegd. Rond 1900 waren de bomen wel op hun 
mooist zichtbaar omdat ze hoog uittorenden boven de lagere bomen 
eromheen. De indrukwekkende structuur kreeg de naam De Tempel. 
Nu resten er nog delen van de grote beuken: het is een bomen
kerkhof geworden dat door dolende geesten wel voor een Keltisch 
heiligdom versleten wordt. Ten westen van het Jachthuis lag rond 
1900 een doolhof waar eerder de boomkwekerij geweest was. Het 
bos was toen dus al enigszins ingericht voor het opkomend 
dagtoerisme.
Het Liesbos is een van de zeldzame bossen die de bos-vijandige 
middeleeuwen overleefd hebben. Het bos werd vanaf 1619 
vergroot. Het werd toen gebruikt als jachtbos en voor de 
houtproductie en kreeg vanaf ongeveer 1900 daarbij een steeds 
meer recreatief gebruik.
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eerste kapel of kerk stond sinds ongeveer het jaar 1300 in het 
noorden, aan het Kerkeind, nu de Dorstse Weg. Op de plek waar dit 
gebouw stond is nu een bosje, even ten westen van de plek waar de 
fietsroute de Dorstse Weg oversteekt. Het eerste kerkgebouw was in 
wezen slechts een kapel van de parochie Gilze waar Bavel toen nog 
toe behoorde. Voor dopen, trouwen en begraven waren de inwoners 
van Bavel aangewezen op de moederkerk in dat verre Gilze. Voor 
het bijwonen van de Heilige Mis konden ze wel in hun kapel 
terecht.
Omstreeks 1488 werd dan 1250 meter zuidelijker een nieuwe kerk 
gebouwd. Klok en altaren uit de oude kerk werden er heen gebracht. 
Dit wijst duidelijk op de voortzetting van een traditie. De kerk van 
Bavel kreeg in 1484 een doopfont. Dit wijst erop dat de 
parochierechten van Bavel in die dagen verder uitgebreid werden. 
Mogelijk mocht er toen ook pas begraven worden en was de nieuwe 
status tevens aanleiding om een nieuwe grotere kerk te gaan 
bouwen. Dat zou verklaren waarom er op de oude plek aan de 
Dorstse Weg geen relict van een kerkhof achterbleef, al was het 
maar een naam als “Oud Kerkhof’. Het gebouw dat daar stond was 
dus écht een kapel!
In 1488 werd niet alleen een nieuwe kerk gebouwd, men verplaatste 
tegelijk het zwaartepunt van de kerkelijke activiteit. Dat roept 
allerlei vragen op. Waarom bouwde men de kerk niet op dezelfde 
grond als de kapel? Dat zou heel gebruikelijk geweest zijn. Neen, 
men koos voor een forse verplaatsing: een kwartier gaans 
zuidwaarts. Als we kijken waar 200 jaar geleden de mensen 
woonden, zien we dat de kerk zo wel een stuk centraler kwam te 
staan. Als die centraliteit inderdaad de keuze bepaalde, dan zou je 
mogen vermoeden dat rond 1300, toen de kapel gesticht moet zijn, 
de gehuchten Eikberg (op de fietsroute), Bolberg, Lijndonk en zeker 
de Lage Aard nog geen gewicht in de schaal legden. De 
verplaatsing uit 1488 wijst er dus op dat Bavel in zuidoostelijke 
richting, langs de straat genaamd Kerkeind en verder, uitgegroeid 
was. De oudste bewoning moeten we blijkbaar in het noorden 
zoeken, bij en ten oosten van IJpelaar.
Zowel de rond 1300 gebouwde kapel als de kerk van 1488 hadden
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invloed op het wegenpatroon in Bavel. Gericht op beide bedehuizen 
ontstond een ster van “kerkwegen”. Sommige van die wegen waren 
maar paden tussen de akkers of er overheen, andere maakten deel 
uit van min of meer doorgaande wegen of van de verbindingswegen 
binnen de gehuchten. Vooral uit de oude benamingen blijkt dat men 
langs die wegen naar de kerk ging.
De nieuwe kerk kreeg in tegenstelling tot de oude kapel wel een 
kerkhof en het is dat lommerrijke kerkhof dat er vandaag nog ligt, 
schuin tegenover de huidige kerk. De fietsroute voert er pal langs. 
De kerk van 1488 was aanvankelijk gewijd aan de Heilige Brigitta, 
maar in later tijd werd die toewijding verdrongen door die aan Onze 
Lieve Vrouw Hemelvaart. In de kerk waren 3 en later 4 altaren.
Deze kerk bleef vier eeuwen in gebruik, maar in die lange tijd zat er 
voor de katholieken een breuk. Van 1672 tot 1809 moesten zij 
kerken in een kerkschuur op het Kerkeind, niet ver van de 
negentiende eeuwse molen van Bavel. In de jaren 1648 - 1800 werd 
in de Republiek der Verenigde Nederlanden, waar Bavel en heel 
Staats-Brabant toe behoorden, de godsdienstvrijheid namelijk wat 
vreemd opgevat. Wie de “goede” (lees: protestantse) religie aanhing 
werd niets in de weg gelegd, maar voor anderen werd het 
godsdienstig leven moeilijk gemaakt. Zo werden de katholieken uit 
hun kerk gezet ten voordele van de spaarzame protestanten van 
Bavel. Die konden dat grote gebouw maar moeilijk goed 
onderhouden.
Na de omwenteling van rond 1800 hebben de Bavelse katholieken 
kans gezien alle ambtelijke barrières te overwinnen en “hun” kerk 
in 1809 weer terug te krijgen. Daarmee waren ze er echter nog niet. 
Het verwaarloosde gebouw moest hersteld en bruikbaar gemaakt 
worden. De bevolking groeide in de negentiende eeuw geleidelijk 
aan en de oude kerk werd te klein. In 1888 werd daarom een 
nieuwe, de huidige, kerk gebouwd op 120 meter van de kerk uit 
1488. Het kerkhof van de oude kerk bleef behouden, bij de nieuwe 
kerk kwam geen kerkhof.
De oude klok, die eerst in de kapel gehangen had en daarna in de 
toren van de kerk van 1488, hangt nu in de toren van 1888. Hij 
overleefde de Duitse klokopeisingen van de Tweede Wereldoorlog.
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DE FOTO VAN VROEGER.
Onderstaande foto ontvingen wij van Adrie Bertens-Vriens. Wij weten zeker dat 
we daar veel lezers een plezier mee doen, dus als u ook nog foto’s van vroeger 
hebt, dan plaatsen wij die graag voor u.

-

Het is een van de oudste kerkklokken uit de verre omgeving: een 
klok die de herinnering aan de drie kerken van Bavel levend houdt. 
Ik hoop met deze uiteenzetting de “Fietsroute door Monumentaal 
Groen Breda” in een wat breder perspectief geplaatst te hebben, en 
tegelijk drie markante cultuurhistorische monumenten van grote 
waarde wat nader toegelicht te hebben.
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