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Een grote variatie aan verhalen in deze Klepel. De “schrik van 
Breda “ heeft zelfs aan de andere kant van de wereldbol reactie 
uitgelokt. Als u van de schrik bekomen bent kunt u ook als niet 
Beeks dialect sprekende allochtoon rustig een Prinsenbeeks café 
binnen stappen en met autochtone Prinsenbekenaren een potje 
biljarten. Maar dan moet u wel eerst het artikel van Piet de Nijs 
lezen.
Niet alleen de Beek “veraandert”, zoals u op de foto’s kunt zien, 
maar zeker ook de samenleving. Dat kunt u lezen in het artikel over 
het kerkelijk leven van Kees Nagelkerke.
Met Wout Timmers duiken we in zijn familiekronieken en het leven 
van vroeger in de Kriekenpolder.
Gerard van Heusden heeft een opmerkelijk verhaal, waarbij in 
vroeger tijden, het dorp “Hage” - gebezigde benaming voor de in 
1942 opgeheven gemeente Princenhage in het kader waarvan een 
restant zich “gemeente Prinsenbeek mocht noemen - betrokken 
was. Hij heeft onderzoek gedaan naar de oude grenzen en hoe die 
eertijds werden aangegeven.
Ongetwijfeld geniet u weer van deze Klepel en bedenk daarbij dat u 
misschien wel een mooi verhaal weet, dat anderen ook graag willen 
lezen. Dus als dat zo is, neem dan even contact op met de redactie.
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VAN HET BESTUUR.

Als het aloude gezegde: “je krijgt wat je verdient” waar is, dan 
klopt dat zeer zeker voor onze prima geslaagde lustrumviering op 
zondag 30 september j.L Het weer was prachtig en we kunnen 
terugzien op vijf succesvolle jaren. Het was een kleurrijk gezicht 
toen ’s-morgens door het centrum van ons dorp de gilden optrokken 
naar de kerk om daar een vendelgroet te brengen.
Ook de officiële viering in de Bethlehemkerk op Gageldonk mocht 
er zijn. Na het welkomstwoord van Pastor Ploum werd er uitleg 
gegeven over de gildentradities en werd het vendelgebed opgezegd. 
De historicus en Gageldonkkenner bij uitstek Dr. Karei Leenders 
gaf een zeer bijzondere lezing over het Gageldonk en omgeving. 
Onze voorzitter Ad van Melis zei dat we met z’n allen trots mogen 
zijn op een bloeiende vereniging en bedankte iedereen die aan dit 
succes heeft medegewerkt.
’s-Middags werd ook nog het 300e lid gehuldigd (Fam. Weijgers). 

Inmiddels is overigens het ledental alweer gestegen tot 313.
Een speciaal moment was de uitreiking van het eerste exemplaar 
van het fotoboek “Gageldonk/Bethlehem/Emer Zo’t vroeger was” 
aan een van de oudste vroegere bewoners van Gageldonk Mevrouw 
van Rijen. Het is een uniek boek geworden waarbij je als het ware 
een wandeling maakt van de spoorwegovergang Spoorstraat tot aan 
Hoeve “t Ijzeren Hek” op de Emer in de eerste helft van de vorige 
eeuw.
Het is aan de samenstellers Piet van Hooijdonk en Anneke 
Verkooijen te danken dat dit historisch document kon worden 
gerealiseerd. Complimenten voor het vele werk dat daarvoor verzet 
moest worden. Gelukkig is het mogelijk geweest om het voor een - 
zeker in deze tijd - erg lage verkoopprijs van f. 15,— aan u aan te 
bieden.
De Gageldonkse kapel was speciaal voor deze gelegenheid open en 
enkele honderden belangstellenden maakten van de gelegenheid 
gebruik om de kapel te bezichtigen, het boek te kopen en te 
genieten van de exposities, demonstraties vendelen, trommelen, 
kruis- en handboogschieten van de gilden.



Paul Gruijthuijzen

Henk van Opstal

T.Bastiaansen-v.Hooijdonk

J.Roks

fam.Klemans
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HKK Chaam via lid 
Fam. Luiken

Henk Bulkmans 
A.Dekkers 
A.Bastiaansen 
fam.Matthee 
fam.Rovers 
W.Timmers

Henk en José Timmers 
Gory Hermans

AANWINSTEN VERZAMELING.
De schenkers zijn:
Mw.D.v.d.Veeken-v.Loenhout stafkaart, delftsblauwe 

voorwerpen, plavuizen, piklat 
en zicht, aspergemes, 
graanschep, broodbakkers- 
scheppen (schieter), wafelijzer; 
gemeentewapens 1914-1989 
reclamemateriaal, 
feestverlichting, haktol;
Prinsenbeekse jubileumwijnen, 
BAK-herdenkingsCD, 
ansichtkaart; sticker;
bidprentjes;

via Cees Roelands/Cees Willemsen oude lantaarnpaal, geruimd bij 
vm huis dr.W.v.d.Kar;
Brabantse poffer met 
binnenmutsje;
tijdklok; 
dompelaar, zakkenhaak; 
fornuis;
div.paardentuig;
2 zg rookfauteuils + tafel; 
pottenpers, pikhouweel, 
brandblusapparaat;
2 fietsenrekken;
orgel, paardentoom, brug voor 
zadel, ezelszadel 
div.timmer- en 
wagenmakersgereedschappen,

div.profielschaven, 
houtdraaibank;
kantelploeg, eg, strosnijder, 
handtakel, aspergekisten 
petroleumschenkkan, pik-



Mw.Brull uit Hoensbroek

Annie en Theo Gelens

HET KERKELIJK LEVEN (4).

Door: Kees Nagelkerke.
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houweel, eierschep, roskam
men, strengen, cultivator; 
schoenleest, schoenmakershamer, 
slakken-klem, wasgoedklem, 
wafelijzer, flitspuit, fietspomp, 
soldeerbout, theezeefje, 
mouwenstrij kplankj e;
etsplaat met tekening van hoeve “t 
Ijzeren Hek

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 niets van hun gift vermeld zien. 
Alle gevers van harte bedankt

Veel reacties kregen we op ons vorig kerk-artikel. Natuurlijk zullen 
we in de komende Klepels nog meer wetenswaardigheden 
vermelden uit het boek Liber Memoralis, waarin veel bijzondere 
parochiële gebeurtenissen zijn opgetekend.
Daarnaast willen we deze keer voor de variatie iets geheel anders 
aan u voorleggen en wel de tekst uit een boekje uit 1902, hetwelk 
werd uitgereikt aan hen die gingen trouwen en als titel heeft: “Korte 
onderrichting over het huwelijk”. Als u dit leest bent u er werkelijk 
van overtuigd dat er nogal wat veranderd is in een eeuw tijd.

REACTIE:
Mevr. A. Bertens liet ons weten dat op de foto van G. Wijnen 
(Klepel nr. 18 blz. 11) de le jongen links: Wim Weterings (zoon van 
Kees Weterings) is en de 2e jongen links: Willoes Wilskowski 
(zoon van Koosje Weterings). Het was in ieder geval op de 
kleuterschool.



Korte oni8>icMin[ over hst Hmljjt
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1- Het Christelijk Huwelijk is oen heilig Sacra
ment., waardoor uuiti en vrouw wettig verbonden 
worden en genade cmtvangen, om de plichten van 
den huwelijken en ouderlijken staat, wal io vervullen,

ÜL Om dit II, Sacrament te kunnen ontvangen, 
cn alzem wettig te trouwen, moeten de Katholieken 
trouwen voer hunnen eigen Pastoor ofeenen Priester, 
door hem daartoe gemachtigd, en minstens twee 
getuigen,

3, Hieruit volgt dat Katholieken, die voor' den 
ambtenaar van den burgerlijken stand hot burger
lijk huwelijk hebhon amtgeguan, daardoor voor 
God. niet getrouwd zijn, en zij zich derhalve als 
enge trouwden moeten gedragen, totdat, zij getrouwd 
zijn voor den Pastoor; want dan eerst zijn zij voor 
God en Zijne Kerk wettig getrouwd.

Welke zijn da plichten der getrouwden?
Deze plichten zijn tweeërlei: 1°, plichten die de 

getrouwden jegens elkander te vervullen hebben 
als eclii.gen ooien, en plichten die zij als o miers 
te vervuilen hebben de ónderen, waarmede 
God hun huwelijk zegenen «al.

•i. Om het H, Sacrament, des Huwelijks waardig 
te ontvangen, zullen Bruid cn Bruidegom eetiige 
dagen te voren biecliten en zoo naogclijk op don 
trouwdag zclven tot de II. Tul'el naderen, om dan 
onder de H. Mis den bijzon deren huwelijkszegen 
van den Priester te ontvangen.



PliditBQ iet EckijBOODtea Mm «Haate
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en int! vlijt. 
Pestoren.

PlichtGii tier Ouders jegens tae Kialereu.
■ ------------- 7------------

II.
.1. Welke zijn de plichten der Ouders jegens 

hunne kinderen.
De eerste en voornaamste plicht welke de ouders 

jegens hunne kinderen te vervullen hebben, betreft 
het Doopsek immers onze. Goddelijke Zaliginakcr 
heeft gezegd: voorwaag ,iA- gep «■; .zoo

I.
1. Welke zijn do ' plichten der echtgenöólen 

jegens elkander?
Do echtgenoöten.moeten; 1°. in liefde, eendracht, 

en huwelijkstrouw te zpmen Jcvéu totdat dn dood 
hen scheidt.

$Jo,- Zij moeten in tijdeïyke,zaken elkandfir behulp- 
zaani zijn, maar vooral door een braaf en deugd
zaam (even elkander stichten en elkanders eeuwig 
welzijn bevorderen.
 3n., De man moot voorzien in het onderhoud 

zijnér vroirw.en.Voor h^Hr zorgen; p.n wederkeorig 
moet de .vróuw haren mau, als haar hoofd., mot 
oerbied en achütig bétratidelen, hem in alles, wat 
g<xül en oerbaar is, gehoorzaam en onderdanig zyn 
en i.riel vlijt, en spaarzaamhoid het huishouden
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iêrrinrid tirrrrdt.uil water.: en-dén ./fe'-.
tijen (idióst (dri-nv: liet ifi-.iSacmioeik (les. Doopsels); •' 
kij.)tan:hct;Éijk.:6qds niét ingaan. 'Jóax III, 5.

Db oudöis■'iyü'.idus-.verplicht te zorgen, .'zooveel? 
iri J'iuLY.vj'j'rrH’ignii isf dal. hun' kind de gwuiiln van 
het H: Doopsel ontvangc. Daarvoor moeten' zij' 
niet •slechts: ’.hy: de geboorte, van'hiin kindj'anaar 
reed:? ihidr 'zijhè gébixirl-e1 alles dóen, wat zij'kunnen! 
't -\Vj-i1: iinóoteh -de. owlpni daarvoor 'doen,??wf 
de-geb.jdrte'i : - 'h

■ Zo<idi’fi::zij bemerken dat' Gód hun huwelijk met 
een -kind-zal'-zegenen, moeten zij: 1« God. da gedijkt; 
liarleiijk- 'bidden;' o|>dd:l;;iieidovend ■itijoge'.gelxireti

. wórden:en de genade vandwlIJijDoopsel cinüvangeii.
■ b 2»; r.inv alles vernüj^ori.vwixaiïloor lief levrn 

van het,kmd;in.,gevaar-kan-'komen. : :
< ev..vèBijtijds.- cot,jbijsciuad der. inoedei- bi|,-de'-ge- 

bootle v\m het imcd eenen geneeskundige n.l «ene 
vrop/d yrcniwr Iti ezen j :di n „als een. gaed: Ciiri^n gê- 
dQöfbman'^ van.-het. H. iJoópsek-

i-?. •'Eveneens ibijtijds: voor.het:Doopsel -van. bun. 
•'-. kind, uil biu.ve:en:gods<lieDslige tnensclieirédii Peter 

en Meióf'; kiezen^ .bind at deze .vooi'öï’li.unne.-tböftwin-- 
ming ino'ètfni gegeven- Jiebhon om-:Peter -en Meter." .- 
te ki.mnon zijn ' ,

UI. Wat móeten' de-.püd.èr3-.doen by de gebboï-te 
van.bun kind.?.
■'■.•ie. ■ Vnmvip.i'st itifihteiï -ehi'istp'l ij lm ouders; zorgen 
dat liet-!kin'd .zoo spoedig inoghlijk naar'de. kerk 
gebracht worde,ioni'.yan.dcii Priester-het41 .-.•Doopsel 
te; ontvangen. -
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2°. Indien daarvoor geen tijd is en het kind in 
gevaar verkeert van sterven, moeten zij zorgen 
dat tiet te huis door een der aanwezige personen 
gedoopt worde; want, in tijd van nood mag iedereen 
doopen.

Vader en moeder echter mogen hun kind slechts 
dim doopen als er niemand anders tegenwoordig 
is, die goed doopen kim.

IV. Wat moet men doen om zeker goed te doopen ? 
'Om zeker goed te doopen moet liij, die doopt,

natuurlijk water (gewijd water is niet noodig) op 
hel hoofd vim liet kind gieten of daarmede het 
hoofd wasschen en wel zoodanig, dat. het water 
vlooit en onmiddelijk de huid raakt, en terwijl hij 
die uitgieting of uKvasscbing doet, moét hij te ge
lijker tijd zeggen: t7r tiQop Ij in den naaw des 
Vilders, en lies Zoon» en de-s Heiligen Geesten.

Hieruit volgt dus: i°.'dat het Doopsel niet goed 
zjjn zou, in dien men slechts cenige weinige druppels 
water op het hoofd van liet kind zou laten vallen, 
of slechts dén vinger in het water zou steken en 
daarmede zijn hoofd aanraken, zoodat er gcena 
behoorlijke vloeiing of afwaseching, maar alleen 
enne bevochtiging van het hoofd plaats heell.

20.- Dar het Doopsel eveneens niet, goed zijn zou 
indien men de woorden: i>xA doop U” zou wcglalen, 
eti alleen zoggen zou: in den naam dci To/d.™, 
cn des Zoons, en des Heiligen Gecsles.

V. Wat moeten de ouders doen, nadut hun kind 
in tijd van nood ie huis gedoopt is'?

Zoodra het. gevaar van sterven geweken ie,
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mocten zjj liél kind naar de kerk laten brengen, 
opdat <le priester de ceremoniën-, (lift bij denplech-
1 igen doop'xzijn vpöifgefechreveri, aan het Dijupeel 
toevoege.

VI; Welke zijn nog de verdere. plichten dor 
ouders jegens hunne kinderen?

De ouders' zijn verplicht hunne kinderen 'té 
tangnfen en voor hou tijdelijk en eeuwig' welzijn 
te' zorgen.

Vooreerst- dus moeten zij hunne kin doren bc- 
munten, cn wel zóó, dat zij na God on de liefde 
welke zij elkander als ee-htgenooten verschuldigd 
zijn, hunne kinderen het meest beminnen en alle . 
goed tpewenschen.

Daarenboven moeten zij voor het lijdelijk welzijn, 
dat ÏH, voor-het loven en de gezondheid hunner 
kinderen zorgen, hun kost en bloeding verecballen 
en hen tot eenéü passenden staat en stand in de 
maatschappij trachten te brengen.

Eindelijk moeten zij nog, en vooral,' voor het 
eeuwig welzijn., het. zielenheil hunnor kinderen 
zorgen on wel: 1°: door onderrichting, 2°. door 
hestïalïing en 3°; door goed voorbeeld,

4°. Door mdem/dding.De ouders. inpotón hunne 
kinderen van jongs af aan leeren bjdden, hen in 
het Geloof onderwijzen en -naar do Christelijke 
leering in de Kerk zetidén.

Ook zjjn zij verplicht, ifidien de gelegenheid 
daartoe bestaat, hunne kinderen i)i godsdienstige 
en'katholieke scholen te lalen onderwijzen: want 
alleen in geval van noodzakelijkheid mogen zij yan

mdem/dding.De
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s
de godsdienstloos, sftl wol gebruik tnakéti. .Vwler

■ moeten zij Hen -ook: niet zorg bewaren -.légen xU 
verleiding vnn gevaarlijke gezelschappen, kwade, 
makkers,-de lezing vriókslechtc boeken, eïia;
/2n. 7?oor fcsdw/'.'w;?. Zij móeten. de‘gebréken f 

en.fouten hunnerkindéren-zpó.npodig-.nWgestr.chg- ‘ 
heid, en tevens niet .-li.ftfiie bestralTen. ■

.-.’S’. Door f/oed vowteM.. .Innneis.dex ouders 
iiweteri niét.alleen door..hun woord, niaad vooral 
xlciïr-liuu. voerluidhunne kinderen tot ccn.;|jfaal’ 
en. christelijk^lcvcn-öji.wekkorï. .-Niets Oucii-..is: zoo.

."f.imidilig, om i-en ,künï - lot hcfi-.go.ed'te :bieïjgcn-,- 
•--.rdsMi het ..goede voorbeéld dat- de oiidcrs'gedurig .
.-geren, - '• ■; :-

Gelukkig'de’'götrjoüwden, ilie .alzóó.a['s.:echtge-
-W1HH-- en <iuder^bi]rine;pli(ddei)-.naai<-vêrfriogeii ■ 
volliiHjg'T G Jd zal hun hu??e!i|k zegpnen, en '

.-;. hïinni;. kinderen zullen, Jï|D| troost, zijn hier »iï dit. d 
Gg-lca'en en hunne króón in -dcjgfdnkraligiVeeu.wgliiMd.

. ..-7-— '. .

KO^.' n?.i>r,dc re nïsriluii: r-iraadit ijjt. b?fhjc tcEküiij •
^rr.ii .TigF.r ik.lKr'Tk ; vmimec er .n’iip’ 4,linl muet awinojiL wur-dca. iUóv'k. ' 
b|j L'»,kci,n(;i-iii yap de 1c (io?hii|i:jui< m In’i Vuczitn dcc Ibduifii.

g- .’k \: ' ;
:n j.-t ,.’. ;' ■

---------- -------------------------------£

Gegeven te ÜVè-zi.z, ijeh 2(1 .Geuembci--'1S88.- :

Bissónoe van Bnimv, 
t XjETJ'Ï’EIST.



Wat is dat leuk om te weten: de Klepel wordt ook in verre landen 
gelezen.
Van Jan van Beek uit d’n Holleweg, die al jaren in Canada woont, 
kreeg ik onlangs weer een bericht, en nu weer vanuit het verre 
Nieuw-Zeeland van Charles Nagelkerke (een oom van Kees). Die 
reageerde op het verhaaltje over “De Schrik van Breda”. Hij kende 
de man ook want die kwam iedere woensdag bij hem in de winkel 
en dan zei hij iedere keer een versje op, luister:

Is dat niet prachtig. Ik heb even na zitten dromen over de 
betrokkenheid van vele emigranten met hun dorp of streek die bij 
allen blijvend is.

Na de zomervakantie begint voor de diverse verenigingen ook het 
nieuwe seizoen weer. Zo ook voor de biljartclubs die ons dorp rijk 
is. Van Kees Franken, de voorzitter van de biljartvereniging 
“Marktzicht”, ontving ik uitdrukkingen en woordgebruik die bij 
deze sport voorkomen en die veelal uit het vroegere taalgebruik 
voortkwamen, doch nu steeds door iedere biljarter worden gekend 
en herkend.
Hier volgt nu een stukje biljarttaal van vroeger en nu:

"Mijnheer of mevrouw 
Gij dienstbode getrouw 
Met armoede begaan 
Bied ik mijn hand aan 
Ik dwaal langs de weg 

Vraag en ik zeg u 
Mijn leed en mijn strijd 

Ach, toon toch menslievendheid. ”

NOG EVEN “DE SCHRIK VAN BREDA” (zie Klepel 17)
Door: Piet de Nijs

DIALECT.
Door: Piet de Nijs



Biljert

een partijtje spelen’n Potje biljerte

die biljert goed

Heule/tosse/trekke

Op gaon

ik begin zelfIk gaoi zelluf op
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biljard, ook wel geschreven Billard. 
Het is de tafel waarop het spel wordt 
gespeeld.

woorden die een gebruik inhouden om 
vast te stellen wie er als eerste mag 
beginnen.
Bij biljarten is het woord “TREKKE”, 
het meest gebruikelijke en waarbij 
degene die het dichtst bij de korte 
band, vanaf de stootrichting, ligt de 
keuze heeft, wie er mag beginnen.

HEULE was bij handboogsport het 
gebruik om de volgorde van schieten 
te bepalen.

TOSSE kwam en komt nog steeds het 
meest voor bij teamsporten: voetbal en 
hockey.

Beginnen-starten.
Bij aanvang van het spel, doch ook als 
men aan het spelen is en de stootbal 
vastligt tegen de te spelen bal waarbij 
men de keuze heeft om te spelen maar 
ook om weer “op te gaon” dus van 
aquit weer te beginnen.

die kan goed biljarten. Dus 
“BILJERT” is de tafel en 
“BILJERTEN” het spel.



Gij meug begienne Jij mag beginnen

Ne poedel

Ne platte stwóót

In ’t nekske raoke

Ne mik

Een normale gemakkelijke stoot.N’n boeren bal

Begiende gij mar 
dan heb ik de 
naostwóót

Ne kuus of 
’n vèrrèke

Begin jij maar, dan mag ik nog ’n beurt als jij 
eerst uit bent.

een misser. “D’n dieje mok mjeer poedels dan 
dattie ze rokt” = die mist meer ballen dan dat 
hij er raakt.
Een poedel wordt echter ook als zodanig 
geteld wanneer een speler met de verkeerde 
speelbal begint, ook al maakt hij de 
carambole.

Een geluksbal.
Een bal die eigenlijk mis is maar door toeval 
toch nog als carambole kan worden geteld, 
(komt zelfs bij profs nog regelmatig voor).

Een snijbal met vrijwel geen effect.
Een snijbal is altijd eerst bal en dan band.

Met de speelbal precies gelijktijdig de band 
en de bal raken (is ook een snijbal).

Een bijna niet te missen carambole Ook wordt 
wel de uitdrukking gebruikt “die kank mee 
m’n oge diecht” = die kan ik nog zonder te 
kijken, “die maok ik nog mee ’t dik end van 
m’n keu” = die is zo gemakkelijk dat ik hem 
nog maak met de handgreep van de keu.



Hij kwèkt

Durschiete

Trekke

Trekbal

Een hele moeilijke stoot die toch gelukt is.Klassebal

Pikeren Kopstoot met achterwaarts effect.

Masseren

Mee-effect

Effect geven tegen de looprichting in.Tegen-effect

Ketse
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Hij lig mi z’n kwèèk 
ope

Een bal die vast tegen de band ligt en bij het 
raken ervan een tegenstoot geeft waardoor de 
richting verandert en de carambole wordt 
gemist.

Doorstoot. Zodanig effect geven dat hij na het 
raken van de bal, waarop men speelt toch nog 
doorschiet naar de andere bal.

Een heel gemakkelijke bal die bijna niet te 
missen is.

Met veel effect de bal naar links of rechts of 
naar achteren laten lopen.

Een te spelen carambole die alleen tot stand 
kan komen op bovengenoemde speelwijze.

Kopstoot met zij- of voorwaarts effect. Bij 
masseren kunnen caramboles met een bochtje 
naar rechts of links worden gemaakt.

Richting geven naar de kant waar de bal heen 
moet.

Stoten waarbij de pomerans van de keu 
wegglijdt.



De looprichting van de speelbal wordt

Fotze

Hij klost

De klos eruit houwe

een versleten laken’N Kwaoi loake

De baande klappe

Rechtstreeks stoten.Die mot’r ineens op

Maar net raken.Jil dun

Hij is te lui

hij was raak.Hij dee ut

hij was mis.Hij dee ut nie

opslaan van de wedstrijdgegevens.Speule vur ’t rwoster

Tèèraovend

Ne klos 
geblokkeerd.

dezelfde betekenis als ketse “da’s d’n derde 
kjeer al da ge fotst” = dat is de derde keer dat 
de afstoot ketst.

De stootbal loopt voordat hij de derde bal 
raakt nog 'n keer tegen de bal waarop men 
heeft gespeeld.

zodanig spelen dat de klos die door dit 
spelbeeld normaal zou kunnen 
plaatsvinden, wordt vermeden.

Hij loopt te langzaam, hij is te zacht 
gestoten en hij komt er dus niet.

feestavond van de club, waarbij het geld 
uit de clubkas omgezet wordt in eten en 
drinken.

Niet goed gespannen banden, waardoor er 
bijna niet op te spelen is.



KRIEKENPOLDER

Door: W.Timmers
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Vroeger gebeurde het wel dat de voorzitter, die zich op de 
jaarvergadering herkiesbaar stelde, het zeker voor het onzekere nam 
en net voor de verkiezing de leden toesprak met de woorden: “As 
jullie mijn herkieze, dan schenk ik mit-de tèèraovend ’n vèrèke.” 
= als jullie mij herkiezen, dan geef ik op de feestavond van de club 
een varken (dan was het eten voor die avond zonder kosten 
geregeld).

Het is een ander verhaaltje dan anders, maar hopelijk bent u toch 
weer iets wijzer geworden.

Onderstaand verhaal “Watzeels in de Kriekenpolder” is een 
gedeeltelijke overname van het verhaal geschreven door H. 
Watzeels en onder redactie van Johan van der Made. Het is een 
overname met toestemming uit de Familiekrant Watzeels nr. 16 
van dec. 2000.
Gedeelten van het familieverhaal zijn weg gelaten, maar de 
beschrijving van de woning, aard en erf, gang van zaken met het 
bedrijf, koop en verbouwing zijn wel een voorbeeld van hoe het 
ging in die tijd.
Vermelding van andere families die ook in de Kriekenpolder 
woonden worden er in dit artikel aan toegevoegd.
Het kaartje van vroeger geeft aan de wegen en waar iemand woonde 
met huisnummers.
Zoals uit het afgebeelde kaartje blijkt was de Fam. Joch Aarts de 
naaste buur van de Fam. Watzeels. Joach. Aarts met huisnummer 5, 
had zijn uitweg langs de Boterbloemstraat. Jos Watzeels trouwde 
met zijn buurmeisje Lies Aarts.
Als men vanaf De Beek kwam, dan was voorbij de woning van de 
familie Watzeels de volgende woning van C. Joosen en To 
Wildhagen. Deze woning is later gebouwd. Daarna woonde er Jan
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de Hoon schilder, gehuwd met Truus Wildhagen. Nu woont Stoffel 
Vermunt op Krekelweg 5. De Familie Fr. Aarts woonde op het eind 
van het straatje, thans woont er zijn zoon C. Aarts op Krekelweg no. 
4). Rijden we verder de Kriekenpolder in dan woonde links Co 
Naalden met Jo v Zundert en zijn gezin.(Eerder Kees Naalden) 
Aan de rechterkant woonde de Fam. Jantje de Vries (Krekelweg 10) 
met later in de woning vooraan, H. (Driek) Meeuwissen en nu zijn 
zoon Rienus Meeuwissen. (Krekelweg 8)
Daar voorbij woonde de Fam. Piet Schipperen (een woning waar 
verschillende fam. hebben gewoond) nu woont er de familie Fr. v. 
Loenhout op Krekelweg no. 12.
Op het einde rechts (voor de spoorwegovergang) woonde de Fam. 
van de Sanden.



1
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Watzeels in de Kriekenpolder
Door: H. Watzeels.
Ongeveer een jaar geleden zag ik bij Wout Timmers een oude 
landkaart van het vroegere Beek. De kaart was verkend in 1868, 
herzien in 1893 en 1904 en uitgegeven in 1913. Op die kaart zag ik 
op het raar gevormde perceel 1860 geen bebouwing staan. Dat klopt 
ook met het verhaal van Johan van der Made in ons familieboek 
over de bouw van de boerderij in de Kriekenpolder door opa Jaan 
Watzeels. Toen zijn gezin in mei 1908 van de Neelstraat 10 in de 
Tuintjes naar de Kriekenpolder verhuisde, begon de geschiedenis 
van ruim 92 jaar Watzeelsen in de Kriekenpolder (nu officieel 
Krekelweg 7 genoemd). Die periode eindigde toen Jos Watzeels

Op het eind links woonde de Fam. W. van Endschot met Mieke 
Staaltjes. Ten noorden van hun woning lag een perceel van de 
familie Watzeels genoemd Varkensbos.
Zoals uit het kaartje en de beschrijving blijkt was de Krekelweg een 
doorgaande weg, over het spoor naar het Liesbosch (Leursebaan).
Op het eind kon men voor het huis van H. v. d. Sanden over een 
rijpad naar de Zanddreef.
(Heintje van de Sanden werkte vele jaren op de Princenhoef)
Aan de andere kant naast de woning van de Fam. van Endschot was 
er een verbindingsweg naar de Boterbloemstraat, naar de Boerderij 
van Sjaan Romme. (voorheen Damen en Nooren)
De boerderij van toen Sjaan Romme had een uitweg lang de 
boerderij van Dikmans naar de Groenstraat. Een betere uitweg was 
vaak het verlengde van de Boterbloemstraat de spoorweg overgang 
over en zo naar het Liesbosch.
De twee genoemde spoorwegovergangen en de 

verbindingsweggetjes van Zanddreef naar Krekelweg en van 
Krekelweg naar Boterbloemstraat zijn verdwenen met de 
ruilverkaveling evenals “De Lage straat” de verbinding van de 
woning van de Familie Watzeels naar de Vianendreef. Het tweede 
gedeelte van de Krekelweg is nu doodlopende weg. De woningen 
van de familie Watzeels en Naalden zullen afgebroken worden, 
terwijl de woning van de familie Joch Aarts al lang verdwenen is.
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met zijn vrouw Lies en zoon Alwin 19 juli 2000 verhuisde naar 
Overveldsestraat 35 (zij zelf praten over ‘in den Briel’), waar een 
gloednieuwe tuinderij op hen wachtte.

Namen
Hoewel ik, in eerste instantie op geen enkele kaart of ander 
document de naam Kriekenpolder zag, was het wel de gewone 
benaming voor de plek, waar wij woonden. Later zag ik op een 
kaart van de “werkgroep Haagse beemden” de naam Krieke polder. 
De naam Krekelpolder of later Krekelweg klonk ons dan ook nogal 
stads of deftig in de oren en de gewone Bekenaren bleven de naam 
Kriekenpolder dan ook nog erg lang gebruiken en misschien zijn er 
nog wel mensen die deze naam blijven bezigen. Volgens Van Dale 
betekent kriek inderdaad krekel, alhoewel het ook een bepaalde 
soort kers (laatrijp, nagenoeg zwart, zeer zoet met grote pit) kan 
betekenen, denk maar aan Kriek, het bekende kersenbier. De 
betekenis krekel in het woord kriek komt ook voor in de 
uitdrukking : ‘zingen als een kriek’ =‘zingen als een krekel’. Ik 
kende die uitdrukking niet, wel : ‘zich een kriek lachen’, maar daar 
betekent kriek : bult.
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Het gezin Jaan Watzeels in de Kriekenpolder (1908-1937)
Jaan Watzeels heeft met zijn eerst uitbreidende, later inkrimpende 
gezin daar tot 1937, toen zoon Wout trouwde, gewoond. Met tante 
Mie sprak ik over die tijd. Zij woonde er 25/2 jaar. Zij herinnerde 
zich heel goed de situatie zoals die daar was. De vele bomen achter 
de schuur, waarvan veel fruitbomen, zoals die met die grote sappige 
perziken, staan haar nog helder voor de geest. Ze herinnerde zich 
ook de ‘moos’ (keuken). Daar was een kijkraampje naar de stal, 
zodat je van daar de koeien in de gaten kon houden. Daar paste ook 
een stallantaarn of petroleumlamp in, die dan vanuit de ‘ de moos’ 
de voorvloer van de stal verlichtte. Dat venster werd ‘vustergat’ 
genoemd. Daar was ook de stookopening voor het fornuis (dat zelf 
in de stal stond) en voor de oven. Ze herinnert zich niet dat die oven 
ook veel gebruikt werd. Meestal bakte de bakker het brood, wel van 
meel, dat van eigen graan kwam. Ze weet ook nog de open w.c. in 
de stal. De poepdoos zelf was een planken verhoging, met een gat 
erin, waarop een houten dekseltje lag. Als de staldeur open stond, 
kon men je van buiten af zo zien zitten. Toen opa Watzeels in juni 
1937 met een aantal familieleden naar de Groenstraat verhuisde, 
begon in de Kriekenpolder de periode van het gezin van Wout 
Watzeels.
Het gezin Wout Watzeels in de Kriekenpolder (1937-1966)
Over de eerste 10 jaren van het jonge gezin weet ik weinig te 
vertellen. Het gezin breidde zich gestaag uit. In 1948 of 1949 werd 
op de Beek begonnen met in het buitengebied elektra aan te leggen. 
Dat werd bij ons gedaan door Jan v.d. Goorberg (de Koperen). In 
1949 kwam als een slag bij heldere hemel het overlijden van de 
vrouw van Wout. Ik beschrijf nu hoe ik mij ons huis (en alles wat er

Het eerste adres was trouwens Groot Overveld H 15 en pas op 1 
januari 1942, toen Princenhage door Breda geannexeerd werd en 
Beek officieel als Beek N.B. zelfstandig werd, werd het nieuwe 
adres Krekeipolder B 47, wat weer duurde tot 1 januari 1951, toen 
Beek N.B. Prinsenbeek werd en het adres veranderde in Krekel weg 
1, later bij de ruilverkaveling (1969-1970) kwam het huidige adres: 
Krekelweg 7.



bij hoort) uit die tijd herinner. Kwam je van de Beek naar huis dan 
ging je vanaf de zandweg Koffiestraat (Vianendreef), al op de 
hoogte waar nu de tuin van Toon Chantrel eindigt, linksaf. Na 50 
m. kon je linksaf (wij noemden dat de ‘lege straat’) richting Joch 
Aarts en als je verder reed naar onze akker: de Genietjes. Ging je 
vanaf de Vianendreef verder de Kriekenpolder schuin rechts in, dan 
kwam je langs dichtbegroeide heggen bij het huis dat opa Jaan 
Watzeels in 1907-1908 daar liet bouwen. Je kon over een rijspoor 
links van het huis en over een fietspadje rechts van het huis achter 
op de werft komen. Bleef je het zandweggetje volgen dan kon je 
ofwel de Kriekenpolder blijven volgen en over het spoor in het 
Liesbosch komen of je ging, na de akker van Sus Aarts rechtsaf 
naar de Zanddreef. Nu moet je over de verharde Vianendreef (met 
een gescheiden fietspad links, als je komt vanaf Prinsenbeek) 
doorrijden tot je voor de kassen van Piet Aarts linksaf de Krekelweg 
in kunt. Na ong. 200 m. kun je linksaf een doodlopende weg in 
(Eigen Weg), dat, als je het volgt, eindigt op het verharde erf van 
Krekelweg 7. Je bent nu bij het hetzelfde huis, dat opa liet bouwen.
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De indeling van het huis is lang hetzelfde gebleven. Aan de 
voorkant van het woongedeelte (waar je de voordeur met 1 raam 
zag) was de voorkamer. Hier waren 2 bedsteden. Achter de 
woonkamer was de ‘moos’, met 5 deuren: die van de woonkamer, 
de kelder, de opkamer, naar buiten en naar de stal. De opkamer lag 
boven de kelder en had een raampje aan de achtergevelkant. In de 
kelder was een gemetselde bak, waarvan het gezouten vlees van het 
varken lang bewaard kon worden.
Ook stonden daar de weckpotten en de Keulse potten. Het 
kelderraampje lag in de zijgevel. Aan de buitenkant van het 
kelderraam stond een maggiplant, omdat die het ongedierte uit de 
kelder hield. In de opkamer was ook de trap, die naar de open 
zolder ging. In de keuken was een schouw met kookfomuis en ook 
de stookruimte voor de fornuisketel in de stal was er nog steeds. 
Ook de poepdoos, zoals tante Mie wist, was er. Daaronder was een 
aparte verzamelplaats voor wat er in viel. Die stak gedeeltelijk naar 
buiten uit en was schuin afgeplankt. Enkele keren per jaar kon die 
ruimte met de poepemmer (een emmer aan een lange steel) geleegd 
worden.
Mijn broer Wim wist zich uit die tijd (rond 1950) te herinneren, dat 
kwajongens bij sommige huizen op de Beek wat gist in zo’n 
verzamelruimte van zo’n poepdoos gooiden, waarna de hele inhoud 
door de gisting naar buiten stulpte.
In de stal stonden de koeien. Dat waren er gemiddeld drie. Wat de 
koeien lieten vallen, kwam in de gierkelder terecht, die schuin 
achter de stal op het erf lag, met twee betonnen deksels erop, die 
geopend werden, als er gegierd moest worden. Aan weerskanten 
van de dorsvloer in de stal was hooi of stro gestapeld en ook boven 
op de tasruimten was daar plaats voor.
De paardenstal was aan de erfkant.
De werft (het erf) was onverhard. Tegenover de achterkant van het 
huis stond de schuur. Het linkerdeel daarvan was voor de kar en 
allerlei ander landbouwtuig. Rechts in de schuur waren onder 2 
varkenshokken met deurtjes naar buiten, want rechts van de schuur 
was hun buitenhok. Boven het achterste varkenshok was een 
kippenhok. Achter de schuur konden de kippen langs een steile trap
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naar hun buitenren. Later kwam er een apart kippenhok rechts 
achter de schuur met een ruimere buitenren. Later kwam er ook 
boven het voorste varkenshok in de schuur een duivenhok, met 
openingen naar de kant van het erf. Aan die kant is later ook nog 
een aparte karkooi bijgebouwd.

Als je vanaf de straat langs het paadje rechts van het huis het erf op 
kwam, was er net om de hoek de waterput. Op de put lag het 
puthout: een houten steel, met onderaan als haak het afgebroken 
stuk van een hak (waarmee normaal onkruid gewied werd). Daaraan 
kon de emmer hangen, dan naar beneden laten zakken, met een 
flinke zwaai de emmer vol water scheppen en weer ophalen. Bij die 
put stond ook een houten tafel, waar wel de vaat gedaan werd. Er 
stond ook een houten rek, waarop de melkbussen konden drogen na 
het schoonmaken. Ook was er waspaard, een soort schraag, waarop 
de was kon uitdruipen, maar ook met uiteinden, zodat je er met 2 
personen mee kon lopen en de was verplaatsen. Achter die put was 
de ‘mozzegoot’, (afwateringsgeultje voor al het afvalwater) van 
naast deze put tot in de sloot rechts (bij de heg, die onze grond 
scheidde van die van Koos van Meer). Achter de waterput stonden 
een paar grote boomstruiken en rabarber en selderie, omdat die daar 
op die vochtige grond het beste groeide.
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Vanaf 1952 stond er achter de put het fornuishok(zie verderop), met 
daar weer achter de mutserdschelf. (wij zeiden altijd: 
musterdschelft). Dat was een grote stapel met klein hout, 
voornamelijk takken uit de heggen, die er toen nog in overvloed 
waren. Later kwam die mutserd links van de schuur tegen de 
varkenswei. Ging je langs het fornuishok verder naar achteren 
richting akkers, dan kwam je na ong. 20 m. bij de biestal ( 
bijenstal), waar de bijenkorven en kasten stonden. Achter de 
paardenstal was een dichte waterput. Deze was twee ringen diep en 
had een bodem. Hierin werd via de dakgoten en een regenpijp het 
regenwater opgevangen voor schoon waswater. Het water uit de 
andere put was daarvoor niet schoon genoeg. Wim herinnert zich 
dat hij rond 1948-1949, toen hij nog te klein was om zo op het 
paard te stappen deze put als opstapje gebruikte. Jos zegt dat ons 
eerste paard, Dora, op 5 maart 1948 bij ons kwam. Het was een fel 
beest. Wim moest het paard voor hij naar school ging, meenemen 
naar de wei in de Mastpad (waar nu Toon Chantrel en Ad wonen) 
en na school weer ophalen. Daar gebruikte hij een deels droge sloot 
om het paard in te leiden, zodat hij op kon stappen.
Ging je links van de schuur naar achteren, richting akkers, dan had 
je rechts van je bessenstruiken en wat fruitbomen en links van je 
een soort boomgaard, waar echter ook lang varkens gelopen 
hebben: de varkenswei. Ging je links van de schuur helemaal links, 
langs de musterd, dan kwam je over een paadje op een plek, waar 
vaak een hooiberg of stroberg, de strooischelft, stond. Links 
daarvan was, achter de paardenwei een waterpoel met veel kikkers 
en bedekt met eendekroos.
De eerste verbouwing aan het huis door Hein Boot was de bakoven 

veranderen in een echte w.c., zodat de poepdoos, die in een 
uitbouwtje aan de stal zat, van functie kon veranderen. Ook kwam 
er (van oude stenen) op de werft, rechts schuin achter de waterput 
een apart fornuishok. Er waren twee fomuisketels, een goede voor 
het was- en badwater en een oude voor b.v. varkensvoer. Deze 
ruimte diende behalve voor wasruimte ook als badruimte, zolang er 
geen douche was. Of deze verbouwing gelijktijdig plaatsvond met 
de bouw van de kamer voor Mia Hendrickx die in 1952 bij ons



kwam, weet ik niet precies, maar is heel goed mogelijk.. Voor haar 
werd een kamer bijgebouwd links van de woonkamer (als je aan de 
voorgevel van het huis gaat staan); in feite in de stal dus. De 
bedsteden verdwenen en op die plaats kwam een klein halletje met 
de trap naar boven. De voordeur ging uit de woonkamer en kwam in 
het halletje. Op de plaats van de voordeur in de kamer kwam een 
tweede raam en links van de voordeur kwam het raam voor de 
nieuwe kamer. Er zaten toen dus 3 ramen in de voorgevel, 1 rechts 
van de voordeur en 2 links. Verder kwamen er rechts op de zolder 2 
slaapkamertjes en in plaats van het ene zolderraam in de zijgevel nu 
twee. Er is, waarschijnlijk net voor of begin jaren ’60, nog een 
verbouwing geweest. Deze werd gedaan door Jos de Vries uit onze 
straat, met als metselaar zijn oudere broer Frans. De keuken werd 
toen zo uitgebreid, dat de achtergevel gelijk kwam met de 
achtergevel van de stal. Ook het uitbouwtje van de vroegere w.c. 
verdween en er kwam naast de w.c. in de stal een doucheruimte. 
Ondertussen waren ook bij ons al wat broers of zussen het huis 
uitgevlogen.
Het gezin Jos Watzeels in de Kriekenpolder (1966-2000)
Jos zou eind mei 1966 trouwen en de boerderij overnemen, terwijl 
de bouw van het nieuwe huis aan de Viannendreef op ons perceel, 
de Mastpad genoemd, wat langer duurde dan verwacht. Tijdens de 
tijd,dat Jos en Lies in de Kriekenpolder woonden, hebben er 
regelmatig verbouwingen plaats gevonden. Zo werden de kelder en 
opkamer samen tot speelkamer verbouwd, (rond 1973). Ook werd 
er rond dat jaar een nieuwe voorgevel gebouwd, met één groot raam 
van de woonkamer. Later kwam de speelkamer weer samen met de 
kamer en keuken, zodat er één grote kamer met open keuken 
ontstond (rond 1975). Weer later kwam er ook een dakkapel en er 
kwamen nieuwe slaapkamers boven, de trap verhuisde van achter de 
voordeur naar de stal en nog later (rond 1989) werd de rest van de 
zolder (boven de hele stal) tot een grote kamer voor Eric verbouwd. 
Alles in stukjes. Omdat een grote verbouwing ineens te veel kostte. 
In het begin van de jaren ’90 kwamen de huizen van de uitbreiding 
van Prinsenbeek steeds dichterbij. Ze zagen in, dat er op een 
gegeven ogenblik geen ontwijken aan die uitbreidingen meer 
mogelijk zou zijn. Ze begonnen te zoeken naar een andere plek om



2 koeien 
bascule met gewichten 
sproeier 
knolmolen 
bijen
divers klein gereedschap

Inventaris (afgesproken op zondag 20 juni ’37): 
f. 400,- 
f. 25,- 
f. 25,- 
f. 10,- 
f. 25,- 
f. 15,- 
f.500,-

een nieuwe tuinderij te kunnen vestigen. Dat viel niet mee. Toen ze 
na het overlijden van oom Piet (van Lies) de grond in de Briel 
(Overveldsestraat 35) konden gebruiken, werden de plannen 
gemaakt en kon de bouw beginnen. De grond aan de Kriekenpolder 
was al aan projectontwikkelaar L. van Ginneken uit Dongen 
verkocht en op 25 juli 2000 werd ook notarieel de verkoop van het 
huis vastgelegd. Het huis werd niet afgebroken, maar de nieuwe 
eigenaar liet een gezin het pand bewonen.
De overdrachten.
Toen Wout in juni 1937 het bedrijf van zijn vader overnam, werd 
het niet gekocht, maar gehuurd. In de nalatenschap van oom Bart 
vond Johan van der Made deze brief:
“De familie Watzeels is met W. Watzeels overeen gekomen dat hij 

het gehele bedrijf van zijn vader over kan nemen voor f. 300,- in 
totaal.
Het bedrijf, behalve de Genietjes en de Mastpad, dus alleen het 
perceel gelegen aan de woning en het “Varkensbosch” voor f240,-. 
Dit laatste heeft W. Watzeels gekozen. Voor circa 50 are fruit moest 
hij voor overname f. 100,- betalen, voor de rog 45 cent per are en 
asperge f. 8,- (niet overgenomen).

Hieruit blijkt dat Wout het bedrijf gehuurd heeft..
Na het overlijden van opa Jaan Watzeels op 17 januari 1943 heeft 
Wout alles gekocht. Dat is vastgelegd in de notariële akte van 11 
mei 1943 van notaris Esser in Princenhage. Daarbij verschijnt oom 
Bart (als gemachtigde voor al zijn broers en zussen, op Wout na, en 
voor Marinus Machielsen, die de ‘toezienden voogd’ is voor de 
minderjarige kinderen van oom Driek) en Wout. Die akte zegt dat
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EN

J. van

GRENSPALEN
SLIJK

Door: Gerard
Heusden

Inmiddels zo’n twaalf 
jaar geleden vertelde me 
een kennis - uiteraard 
óók lid van Heem- 
kundekring“Op de Beek” 

- dat hij op een wandeling midden in een bos een verweerde stenen 
paal was tegengekomen waarin de nog min of meer leesbare teksten 
HAGE en RIJSBARGEN gebeiteld stonden.
Na bezichtiging door mij waren er twéé mensen die zich afvroegen 
wat die uit natuursteen gehouwen blok te betekenen had.

zij ‘wenschen over te gaan tot de scheiding en deeling van den 
gemeenschappelijken boedel, bevattende de nalatenschappen van 
wijlen de echtelieden Adrianus Watzeels en Adriana Lips, hiertoe 
vooraf te kennen gevende: dat Adrianus Watzeels en Adriana Lips 
met elkander in algeheele gemeenschap zijn gehuwd geweest.’
In gewone mensentaal gezegd,wordt er bepaald dat huis, stal, 
bouwland en weiland, bestaande uit de percelen 1860 (bij de 
boerderij, huis, stal en bouwland: (1 ha, 60 a en 10 ca), 598 
(Varkensbosch, bouwland: 1 ha, 27 a), 645 (Gemetjes, bouwland: 
90 a en 60 ca) en 290 (Mastpad, weiland: 25 a en 40 ca) met 
lopende pacht toebedeeld worden aan Wout Watzeels voor
f. 10.000,- en dat dit bedrag over de rechthebbende erfgenamen 
verdeeld wordt.
De overdracht van Wout Watzeels aan Jos vond plaats op 6 mei 
1966 voor notaris Bots in Breda. Het handelt dan alleen om de 
percelen 1860 en 598. Van perceel 645, de Gemetjes, is in 1965 een 
deel, groot ongeveer 50 are, verkocht aan de zwager van Wout: 
Rien Dielemans, die daar een huis wilde bouwen. De rest van dat 
perceel wordt aan Jos verhuurd. Het perceel 290 is door Wout zelf 
gebruikt om daar zijn nieuwe woning te bouwen.



Aldus benaderde ik Gemeente Rijsbergen en kwam in contact met 
Streekarchief Nassau-Brabant. Archiefmedewerker de heer H.C.C. 
Jonckheere was zo vriendelijk mij literatuur toe te zenden waaruit ik 
een wel heel opmerkelijke geschiedenis kon putten.

In vroeger tijden lagen tussen de dorpen ‘Hage’ - benaming tot in de 
19e eeuw voor de in 1942 opgeheven gemeente Princenhage - en 
‘Rijsbargen’ woeste gronden die geleidelijk werden ontgonnen. 
Omstreeks 1609, toen ook de heidevelden rond een hoeve op de 
schop gingen, naderden de ontginningen rond beide dorpen elkaar 
waarmee de kiem van een groot geschil tot uitbarsting kwam.
Zolang een gebied niet in cultuur was gebracht kon men er alleen 
schapen weiden, plaggen steken en dergelijke. Elk dorp was voor de 
woeste grond een vast bedrag verschuldigd (de jaarbede) als 
vergoeding voor het gebruik dat de ingezetenen ervan maakten. 
Echter, werd grond ontgonnen ontstond, financieel bezien, 
belangrijk gebied: er konden allerlei belastingen worden geheven! 
Grenzen tussen dorpen liepen vaak dwars door rivieren, moerassen, 
woeste gronden enzovoorts en het verloop ervan was ooit in het 
grijze verleden tussen de bewoners van aan elkaar grenzende 
nederzettingen vastgelegd. In de heide dienden bomen of heuvels 
als gemakkelijk te herkennen grenspunten.
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Het mocht allemaal niet baten, er werd geen oplossing voor het 
gekrakeel gevonden, de touwtrekkerij liep uit de hand. Zo werden 
koeien die op de bewuste omstreden gronden liepen door 
ingezetenen van ‘Hage’ in beslag genomen waarop ‘Rijsbargen’ 
onmiddellijk bericht aan het bestuursorgaan zond. ‘Seer swaare en

-29-

Moesten de grenspunten overigens zo eens opnieuw worden 
vastgelegd, werden vooral kinderen erbij betrokken. Opdat ze zich 
het gebeurde des te beter zouden herinneren, kregen ze eerst een 
fikse aframmeling en vervolgens een traktatie...
In het “grote mensenspel” van genoemde ontginningen rees, begin 
17e eeuw dus, de vraag van wie de gronden nu eigenlijk waren. 
Behoorden ze ‘Rijsbargen’ danwel ‘Hage’ toe en, hamvraag, aan 
wie waren ze tiendplichtig?
Jarenlang werden door wederzijdse partijen - in de stukken 
consequent ‘die van de Hage’ en ‘die van Rijsbargen’ genoemd - 
veelal bejaarde personen opgeroepen en gehoord om te verklaren 
aan welk dorp zij vroeger ‘theinden’ hadden gegeven. Onder meer 
het schouwen van de Bijloop werd door ‘die van Hage’ als 
argument naar voren gebracht terwijl ‘de begraeffenissen, daer van 
onder Rijsbargen gehouden’ voor de tegenpartij als bewijs moest 
dienen.



f„ 72:3:0
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voor het graven der cuylen en aenvullen 
met eenigh ander verschot

Saemen

‘Den 26 Junij 1730 heeft Alexander 
van Poppel gepretendeert voor 
verteeringen gevallen op het setten 
en reguleren der limiten tusschen 
Rijsbergen ende de Hage, 
voor beyde dorpen saemen

kostbaare proceduren’ werden gevoerd, vanzelfsprekend ‘tot groot 
nadeel der wedersijtsche plaetsen’.
Het proces sleepte zich voort tot 1729 in welk jaar eindelijk, na 
maar liefst honderdtwintig jaar dus, het heden ten dage zogeheten 
voortschrijdend inzicht kwam en een definitief grenstracé werd 
vastgesteld waarbij Rijsbargen in het gelijk werd gesteld
In juni van het jaar 1730 werden zes stenen grenspalen geplaatst 
waarvan nog de volgende rekening bestaat:

Hierin moet bydraegen de Hage de helft of f. 145:1:2.’
Rijsbergen betaalde de andere helft en moest bovendien een nota 
voldoen van mr. Arnoldus Swaens, advocaat te Breda, wegens 
salaris inzake de grensscheiding met Prinsenhage, van f 458 en 6 
stuivers, zo’n anderhalf keer zoveel als waarvoor de aannemer zich 
aannemelijk in het zweet werkte maar dit terzijde. Van de in totaal 
6 grenspalen resteren er drie, één in het museum van Heemkundige 
Kring “De Drie Heerlijkheden” te Rijsbergen, een tweede die we in 
1989 aantroffen terwijl de derde recentelijk door ons werd 
opgespoord. De andere palen zijn wellicht bij ruilverkaveling 
verdwenen of door onbekende liefhebbers meegenomen.

f. 212:0:0
(florijnen:stuivers:penningen)

Aen Adr. Adriaenssen en Com. Floren 
over leverantie van 6 steenen palen 
gestelt op de limiten, de karvragt, 
verschot aen licensen etc.

f. 6:0:0
f. 290:3:0



Dit laatste maakt schrijver dezes wat terughoudend in het onthullen 
van de nauwkeurige locatie van de twee grenspalen die al bijna drie 
eeuwen op de ‘limiten’ de elementen staan te trotseren.
Zo lezen we in dit verhaal maar weer eens wat het slijk der aarde 
vermag.

BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD
O ja, er is al veel over de kerk geschreven. Er zijn ook al veel foto’s 

een keer geplaatst in deze

De huidige kerk is 
gebouwd in 1964. 
De briefkaart is 
uitgegeven door L. 
Watzeels, Koster, 
Prinsenbeek.
De “nieuwe” 
(huidige) kerk is 
een moderne en 
heeft een vrijstaand 
toren van 35 meter.

gepubliceerd. Toch deze foto’s nog 
rubriek. Wat een verschil !!!

Deze kerk, gebouwd in 1860 en de 
briefkaart is indertijd uitgegeven door 
S. Mol, Koster, Beek. De “ouwe”kerk, 
zoals wij die noemen was een neo
gotische met een toren van 40 meter.



Nico

Al vinden velen het jammer, dat de ouwe kerk is verdwenen, de 
nieuwe is ook best aardig en gelukkig wordt ook deze nog goed 
bezocht. Maar inderdaad: “De Beek is veraanderd”.

WIE KENT ZE
De Jonge Middenstand Vereniging. De foto is waarschijnlijk 
gemaakt ± 1940.
Wij missen twee namen. Als u die kent, laat het ons dan even 
weten.

Het zijn van links naar rechts de jongemannen:
Bovenste rij:
Henk Schets, Roel Kavelaars Pzn, Bart Herremans, 
v.d. Wijngaard, Toon Verwijmeren Chrzn.;
Middelste rij:
Ko Aarts, Roel Kavelaars Jzn, Piet Dircken, Sjaan Dircken, Jan 
Mathijssen, Frans Boot, Driek Lodewijk, Christ van Dongen, Piet 
Boot, Charles Nagelkerke,............ ;
Onderste rij:
Kees Schuijbroek, Piet v.d. Wijngaard, Ko Boot, Kapelaan van 
Kuijk, Dines v.d. Bogaert, Piet Schets, Jos Schuijbroek.



deze omslag werd geschonken door Rabobank Hage-Beek


