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Dit is al weer de laatste Klepel van 2001. De Klepel is heel erg 
belangrijk in het bestaan van de heemkundekring. Immers dit 
verenigingsblad brengt de geschiedenis bij de leden thuis, roept 
herinneringen op en schept een onderlinge band.
De redactie doet daarom ook zijn uiterste best om in iedere Klepel 
weer leuke en interessante verhalen te plaatsen. In de afgelopen 
Klepels heeft u naast artikelen van de redactieleden ook al diverse 
malen freelance bijdragen van anderen aangetroffen. De redactie 
stelt dat soort bijdragen zeer op prijs, want iemands verhaal over het 
verleden kan voor een ander ook weer zaken oproepen die men 
vergeten is en die men dan ook weer op papier kan zetten. Zo 
worden dan vanuit verschillende gezichtspunten zaken benaderd. 
Het gaat er niet om of het wel de enige en de echte waarheid is. Van 
belang is dat het op papier gezet wordt, zodat het voor de toekomst 
wordt vastgelegd. Het is dan later aan de geschiedkundige om de 
veelheid van verhalen wetenschappelijk te analyseren en het 
resultaat in het juiste perspectief te plaatsen. Zo is het natuurlijk ook 
met foto’s, want veel artikelen worden verrijkt met foto’s. Er is 
uiteraard een hele voorraad foto’s in het documentatiecentrum van 
onze heemkundekring, maar we zouden ook graag een beroep
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REACTIES:
A.
Charles Nagelkerke liet ons vanuit Nieuw Zeeland weten dat op de 
foto van de Jonge Middenstand Vereniging in Klepel nr. 19 (blz. 
32) de ontbrekende namen waren:
Bovenste rij: Jo Snijders (knecht bij Jan Kavelaars).
Middelste rij: Aart Otten (knecht bij Piet Kavelaars)
B.
De huidige kerk in het artikel Beek, “gij zijt veraanderd” werd in 
gebruik genomen op 12 september 1963 (bron: 200 jaar Parochie 
Prinsenbeek).

u prettige

TERUGBLIK
2001 was - zeker als lustrumjaar een prima jaar - voor onze 
heemkundekring. Een flinke ledengroei, 4 mooie Klepels en een 
groot aantal evenementen. Om enkele grote evenementen op te 
noemen: de samenstelling van de video “Prinsenbeek 2000”, de 
presentatie daarvan en de cultuurmarkt in de Drie Linden, de open 
dag “Rond-je-Heem”, de lustrumviering en de presentatie van het 
fotoboek over Gageldonk, het winnen van de le prijs in de regionale

willen doen op uw fotobezit. Maar al te vaak gaan foto’s op een of 
andere manier verloren. Heeft u dus foto’s, waarvan u vindt dat het 
aardig is om ze te publiceren in de Klepel of die u helemaal kunt 
missen, denk dan aan ons.
In deze Klepel vertelt Kees Nagelkerke waar u de klepel kunt 
vinden als u de klok hoort luiden, maken we met Kees Weterings 
een kroegentocht door de Beek van 1930, bekijken we met René 
v.d.Velden de teelt van zomerkoninkjes en herinnert Piet de Nijs 
zich een koopdag van vroeger. Een zeer interessant artikel is de 
lezing over Gageldonk van Dr. Leenders tijdens onze 
lustrumviering van 30 september jl.
Natuurlijk bent u nieuwsgierig geworden en nadat wij 
feestdagen hebben gewenst kunt u snel verder lezen.
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1E PRIJS REGIONALE HEEMQUIZ.
We zijn heel trots op ons team dat in Wouw de wisselbeker 2001 bij 
de jaarlijkse regionale heemquiz wegsleepte. Ze lieten 16 teams van 
andere West-Brabantse heemkundekringen achter zich en gingen 
met de eer strijken. Voorwaar dus een prima prestatie die alle lof 
verdient. Proficiat dus!!!
Ons bestuur bekijkt op dit moment of het kan voldoen aan de 
winnaarsplicht om het evenement in 2002 te organiseren en dat 
moet met uw hulp zeker lukken.

Heemquiz te Wouw en de bonte avond “Biks Bont”.
Een druk jaar dus voor ons bestuur. Er was een heleboel werk te 
doen, maar dat zou allemaal niet gelukt zijn als we niet konden 
rekenen op de medewerking van een heleboel anderen in onze 
gemeenschap (leden en niet-leden). Daarom zijn we iedereen zo 
dankbaar en is het een fijn gevoel dat we samen met u terug kunnen 
kijken op al die uitermate succesvolle gebeurtenissen. Bovendien 
sterkt dat ons allemaal om er ook het komende jaar weer de 
schouders onder te zetten. Er is al een heleboel tot stand gebracht 
maar er is ook nog een heleboel te doen. Maar we gaan er samen 
met u voor en wensen u een gelukkig en gezond 2002.

VERJAARDAGSKALENDER.
Bij een verjaardag hoort een cadeautje. Immers “Op De Beek” is 
vijfjaar oud geworden. Een vereniging is van de leden en daarom 
zijn het de leden die jarig zijn. Dus naast een proficiat behoren zij 
een cadeautje te krijgen.
Dat was voor ons bestuur dan ook aanleiding om aan alle leden een 
verjaardagskalender te geven. En niet zomaar een 
verjaardagskalender, maar een unieke kalender waarop mooie 
ansichtkaarten van het Prinsenbeek van vroeger staan. Iedere maand 
is er een andere straat aan bod en zodoende staan er twaalf straten 
op de kalender. Onze leden Ad Mol en Henk Roks hebben ieder een 
prachtige verzameling ansichtkaarten, waaruit ruimschoots geput 
kon worden. Natuurlijk bedanken wij hen voor hun medewerking. 
Wij weten vrijwel zeker dat we er u een groot plezier mee doen.



Le noir Duforné (Trio de Zwart/Duforné)
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BEKS BONT.
Het was weer een echte Bikse Bonte avond bij van Dongen, zoals 
de foto’s laten zien.

GRAAG AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING VAN LIDMAATSCHAPS
BIJDRAGE.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt in 2002 € 15,-. Dit bedrag 
wordt - als u toestemming heeft gegeven voor automatische 
afschrijving - binnenkort van uw rekening afgeschreven. Dit hebben 
de meeste leden dan ook gedaan. Daarvoor is de vereniging u heel 
dankbaar, want dat brengt slechts weinig kosten met zich mee.
Iets anders is het betalen via accept-giro. Naast het vele extra werk, 
wat dat met zich meebrengt voor onze penningmeester, kost het ook 
nog ± f. 3,50 gulden per acceptgiro extra en dat is in feite geld, waar 
u noch de vereniging iets aan heeft. Dit kost ons dus al gauw enkele 
honderden guldens per j aar. Jammer van het geld, want dat kunnen 
we beter gebruiken, afgezien nog van het extra werk.
Daarom doet de penningmeester een extra beroep op u om ook 
machtiging voor automatische afschrijving te geven. U kunt altijd 
weer uw machtiging intrekken.
Informatie bij secretariaat tel. 541 28 64.



Viva La Musica met “In Holland staat een huis”.

AANWINSTEN VERZAMELING.

Alle gevers van harte bedankt.
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De schenkers zijn: 
Fam. Lauwen 
Goof Verdaasdonk

P. Wildhagen 
Kees Vissers

Ria Frijters-de Graaf 
Fam. Roelands

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.

koperen ketel 
steekpasser, tang (zie foto 
hieronder), schuurpapier 
kassa
Kar-onderstel, schop, houten 
spie, ankerzijzer, waterpomp 
div. schaatsen, kapmes 
houten lessenaar met inktpot

Wout Timmers/levenschool Breda 16 mm-projector



(Doosje lucifers is voor de verhouding)

Door: Kees Nagelkerke
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DE KLOKKEN VAN DE KERK VAN DE PAROCHIE VAN 
ONZE LIEVE VROUW TEN HEMELOPNEMING BEEK EN 
PRINSENBEEK.

WIE KENT DIT VOORWERP EN WAARVOOR WERD HET 
GEBRUIKT?
Graag uw reactie aan redactie Klepel of secretariaat.

WAT IS DIT?
Voor onze verzameling ontvingen we deze afgebeelde metalen tang:

Als ge in het dorp komt, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, en 
de klokken van de kerk luiden, dan vraagt de een aan de ander: “wie 
wordt er begraven?” of “wat is er gaande?”.
Het luiden van de kerkklokken hoort zo bij een dorp en doorgaans 
vindt men het alleraardigst, maar men kent er niet altijd de 
betekenis van. Voldoende reden dus om in dit artikel wat meer over 
deze kerkklokken te vertellen, alsook uit te leggen wanneer welke 
klok luidt.



Het is goed te beginnen met de historie van onze kerkklokken van 
de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

Het klepklokje of angelusklokje woog ± 84 kg en had een diameter 
van 39 cm en had als opschrift: “Sancta Gertrudis Ecclesiae Patrona 
secundaris” (H. Gertrudis tweede patrones van de kerk). De drie 
klokken kostten met alles wat er bij hoorde ongeveer f. 3.700,—.

De grootste klok met de naam Maria droeg als opschrift: “Maria 
laete invigilat Parochiae ac ecclesiae recenter consecratae” (blijde 
waakt Maria over de parochie en de pas geconsacreerde kerk). Ze 
woog ± 940 kg en had een diameter van 150 cm.
De tweede klok droeg de naam Anna en had een gewicht van ± 480 
kg en een diameter van 91 cm. Het opschrift luidde: “Anna Vocor, 
Deo dedicor, pia religione Pastoris et Fabricae” (Anna word ik 
genoemd, Gode ben ik toegewijd door de diepe godsdienstzin van 
pastoor en kerkbestuur).

In november 1860 werd aan Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel 
opdracht gegeven voor het gieten van drie nieuwe klokken, twee 
voor de grote toren en een klepklokje voor het kleine torentje. 14 
maart 1861 was vastgesteld voor de wijding door Mgr. Van Genk. 
Wat gebeurde er echter?
Bij het vervoer van de klokken over de hobbelige keien van de grote 
weg tussen Tilburg en Breda brak op 11 maart 1861 de as van de 
wagen waarop de klokken vervoerd werden. De tweede klok in 
gewicht viel van de wagen en brak.
Er arriveerden dus slechts twee klokken in Beek, die op de bepaalde 
dag werden gewijd. De gebroken klok werd opnieuw gegoten, 
kwam op de Beek aan op 24 april 1861, werd gewijd door Mgr. van 
Genk, die daarvoor speciaal was teruggekomen, en direct 
opgehesen. Bij het vertrek van de bisschop luidden de klokken tot 
voldoening en tevredenheid van hen die ze zagen en hoorden. 
De drie klokken droegen respectievelijk de namen van Maria, Anna 
en Gertrudis.
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In 1927 kwam de derde klok in de grote toren van de oude kerk. De 
naam was Theresia. Ze woog 290 kg en had een diameter van 76 
cm. Ze was een geschenk van één parochiaan en werd gemaakt door 
de Firma Eijsbouts te Asten.
De Maria, Anna en Theresia werden op 2 februari 1943 op last van 
de Duitsers uit de kerktoren gehaald en op 11 februari 1943 
weggevoerd om nooit meer terug te keren.
Bij gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest dat Pastoor Preijers op 
9 juni 1946 vierde, werd hem door de parochianen een bedrag van 
meer dan f. 8.300,— aangeboden voor nieuwe klokken in de 
kerktoren. Deze werden wederom gegoten door de Firma Petit en 
Fritsen te Aarle-Rixtel.
Ze zijn aangekomen op 21 maart 1949 en gewijd door Mgr. Dr. 
Koenraad, Vicaris Generaal van het bisdom Breda. Evenals de door 
de Duitsers afgevoerde klokken kregen ze de namen: Maria, Anna 
en Theresia.

Op 23 juli 1963 zijn de drie genoemde klokken alsook het 
Angelusklokje door de Firma Petit en Fritsen uit de oude kerk 
gedemonteerd en vervoerd naar Aarle-Rixtel voor revisie. In 
augustus 1963 zijn ze gemonteerd in de toren van de huidige kerk. 
De totale kosten inclusief het aanbrengen van o.a. gecombineerde

De Maria draagt het opschrift: “Quod ftiror teutonius triste abstulit 
jubulaeum parochi laete retulit” (wat de Duitse woede jammerlijk 
heeft weggenomen, werd door het jubileum van de pastoor 
teruggegeven).Ze weegt 996 kg en heeft een diameter van 116 cm.
De Anna heeft als opschrift: “Heel droevig was het scheiden, heel 
groot ook ons verblijden, nu na het lange zwijgen weer 
jubelklanken stijgen”. Ze weegt 593 kg en heeft een diameter van 
98 cm.
De Theresia heeft tot opschrift: “St. Theresia van het kindje Jezus”. 
Ze weegt 414 kg en heeft een diameter van 87 cm.
De drie klokken zijn gestemd in F, As, en Bes; de begintonen van 
de dankhymne Te Deum laudamus.
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Nu u een en ander weet van waarvandaan, monteren, demonteren, 
kosten en zo meer, is het ook van belang dat u weet wanneer, hoe 
vaak en welke klokken worden geluid. Leest u dus maar verder.

Bij een uitvaart wordt de grote klok geluid en wel 30 minuten en 10 
minuten voor aanvang van de viering. Daarna ook na de 
uitvaartmis, als de overledene de kerk wordt uitgedragen.
De middel en kleine klok worden beiden geluid bij trouwmissen, 
zilveren en robijnen bruiloften.
Bij gouden en diamanten bruiloften wordt daar dan de grote nog aan 
toegevoegd en luiden ze dus alledrie. Dat luiden van alledrie 
geschiedt overigens ook voor de aanvang van de H. Missen op de 
grote feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. En dat zowel 
30 als 10 minuten voor de aanvang van de vieringen. Voor alle 
normale diensten, zowel op zondag als in de week luidt 30 en 10 
minuten vooraf de kleine klok.
Dan kan het u verder niet ontgaan zijn dat elke dag om 9.00, 12.00 
en 18.00 het Angelus wordt geluid. Dat betekent 3 doffe slagen met 
erop volgend nog even kort de kleine klok. Tot slot is er dan ook 
nog het z.g. luidklokje, hetwelk als enige handmatig door de kosters 
wordt bediend tijdens de consecratie bij de Eucharistievieringen.
Zo, als u immer de klok heeft horen luiden, maar niet wist waar de 
klepel hing, dan bent u wat dit onderdeel betreft helemaal op de 
hoogte.

klokkenstoel, moederklok, vier cijferringen en wijzers, compleet 
elektrisch angelusapparaat en verdere bescheiden: f. 13.727,50.

Op 12 januari 1983 werden tussen 10 en 12 uur de drie klokken uit 
de toren en het luidklokje bij de consecratie uit de achtergevel van 
de kerk door de Firma Petit en Fritsen gedemonteerd en voor revisie 
naar Aarle-Rixtel gebracht. De werkzaamheden zouden ongeveer 7 
weken duren. De kosten bedroegen f. 20.000,—.
Een speciaal daartoe opgerichte commissie van het toenmalige 
kerkbestuurslid Anton van den Eijnden heeft een loterij 
georganiseerd om dit bedrag bij elkaar te brengen.



AARDBEIEN.

ZO MAR IETS OVER ’N ERREBEEZIE.

Door: René van der Velden.
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Dit was de algemene naam van een vrucht die vooral in de veertiger 
en vijftiger jaren van de vorige eeuw in de Baronie van Breda veel 
geteeld werd.

Inleiding:
Wie lust ze niet: de aardbeien. Vroeger betekende het eten van de 
eerste aardbei dat het zomer werd, zodat we ze toen ook 
“zomerkoninkjes” noemden. Maar dat is bijna allemaal verleden 
tijd, want ze zijn tegenwoordig vrijwel het hele jaar door te koop, 
deels door aanvoer uit het buitenland.
Ongetwijfeld realiseert u zich ook wel eens dat de 
productietechnieken zich in deze snelle tijd steeds sneller 
ontwikkelen. De meeste mensen kopen hun levensmiddelen alleen 
maar in de supermarkt en dit zal in de loop der jaren nog meer 
worden. Temeer ook omdat het ambachtelijke steeds meer 
verdwijnt. Daardoor komt het dat we steeds minder begrip hebben 
voor het werk dat er achter zit en dat we steeds verder van de natuur 
af komen staan. Iemand die opgroeit in de stad en zelfs 
tegenwoordig in ons dorp, realiseert zich misschien niet dat er 
bijvoorbeeld een relatie is tussen het dier: de koe en het product: de 
melk. Die denkt mogelijk dat alles in een fabriek gemaakt wordt. In 
het gunstigste geval leert hij/zij het tegendeel via boeken, 
tijdschriften, tv of museumbezoek, maar zeker niet in de praktijk.
Het is allemaal jammer, maar wel een teken aan de wand. En 
daarbij komt nog dat we straks helemaal niet meer weten hoe 
vroeger (vorige eeuw) aardbeien geteeld werden, want ook dat 
wordt steeds fabrieksmatiger gedaan. Voldoende reden voor onze 
redactie om dit voor U allemaal nog eens in herinnering te brengen 
en zwart op wit vast te leggen. En daarvoor tekent René v.d.Velden.
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Ook op de Beek was het een voorname bron van inkomsten. Op alle 
gemengde boerenbedrijven werd ze geteeld.
De gekweekte aardbei stamt uit wilde aardbeien, zoals bijv, de 
bosaardbei “Frangaria vesca, die we soms in de vrije natuur nog wel 
tegenkomen. Door kruisingen en veredeling kwam de vrucht te 
voorschijn die we nu nog kennen. De aardbei behoort tot de familie 
der Rosaceae en de soort is Fragaria, die weer vele rassen bevat. De 
aardbei is een lage bos (± 30 cm hoog en ± 40 cm doorsnee) die 
witte bloemen geeft waaruit de rode vruchten ontstaan. Het is een 
meerjarige plant die het eerste jaar de mooiste vruchten geeft. In 
latere jaren komen er meer vruchten aan maar ze zijn dan wel 
kleiner. Dit vroeg dan ook meer pluktijd. Zodoende werden daarom 
ook na enkele jaren de aardbeivelden vervangen door nieuwe. Het 
planten vond meestal plaats in augustus/september of in het 
voorjaar.
Doordat men vroeger nog niet over regeninstallaties beschikte, 
moest men zorgen dat de pas geploegde grond niet te snel 
uitdroogde. Daarom werd de grond dan vaak gerold of getrapt. Het 
laatste was tijdrovend. De akker moest dan n.1. met kleine pasjes 
worden aangedrukt. Men gebruikte hiervoor afgesleten klompen die 
van onderen goed plat waren.
Hierna kon men gaan planten. Om alle planten op de juiste afstand 
te zetten werd alles eerst afgemeten. Eerst de afstand tussen de 
rijen, want om en om kwam een plukpad dat breder was dan het 
andere. Om rechte rijen te krijgen werd de rittouw gebruikt. Dat 
was een dun lang touw of telefoondraad, die over de akker werd 
gespannen en waarlangs de plantgaten werden geslagen. Dit 
gebeurde met een speciaal plantschopje dat smaller was dan een 
normale schop. Afhankelijk van het te planten ras waren de 
plantafstanden verschillend, want het ene ras maakte grotere bossen 
dan het andere. In elk plantgat werd een plant gezet, soms twee als 
ze klein waren en daarna met de voet goed aangedrukt. Na enkele 
weken werden de planten die niet waren aangeslagen (groeien), 
vervangen door nieuwe.
Na het planten tot de volgende pluk moest het aardbeiveld 
onkruidvrij gehouden worden. Dit gebeurde door te “hakken” (met



een schoffel het onkruid doorsnijden van de wortel en de grond 
tegelijk losmaken). In het late najaar gebeurde dit door het 
“dubben" (heel licht de grond omspitten, waardoor het onkruid 
onder de grond komt, maar de aardbeiwortels niet beschadigd 
werden).
Ongeveer half mei begonnen de vroege aardbeirassen te bloeien en 
na ongeveer 3 weken kon men de eerste vruchten plukken. Om deze 
eerste vruchten te beschermen, werden er vogelverschrikkers 
geplaatst of kraaien die gedood waren boven de aardbeivelden 
gehangen. Hierdoor werden de merels en kauwen die de eerste 
aardbeien graag lustten, afgeschrikt.
Omdat aardbeibloemen bijna geen nectar bevatten worden de 
bloemen niet bestoven door bijen, maar veelal door vliegen. 
Eigenlijk is de vrucht, die wij zo smakelijk vinden, een

maar 
zo smakelijk vinden, 

schijnvrucht. Het is n.1. de uitgegroeide bloembodem en de echte 
vruchten zijn de 
gele pitjes er 
bovenop. 
De aardbeien 
werden op twee 
manieren geplukt. 
Als ze voor de 
fabriek geplukt 
werden dan moest 
de sluif (de 
kelkblaadjes van 
de aardbei) er af 
zijn.

Fain. Verdaasdonk aan de aardbeipluk Dit gebeurde door
het vruchtsteeltje met de kelkblaadjes geheel van de vrucht te 
trekken. Voor de verse consumptie werd de sluif aan de vrucht 
gelaten. Men moest dan heel voorzichtig het steeltje met de nagels 
“doorknippen”.
Een vroeg ras was toen de Deutz Evem, die heel smakelijk was, 
maar vaak door late nachtvorsten veel schade ondervond. Dat ras 
werd ook “vroege mof’ genoemd.
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ze 
fabriek 

Later

De aardbeienoogst.
vandaar werden ze met grote wagens gezamenlijk naar de veiling 
vervoerd voor de verkoop.
Na de oogst werd al het onkruid

Voor de fabriek werd lange tijd het ras Jucunda gebruikt. Dit ras 
moest zonder dop geplukt worden. Dat was een voordeel omdat dit 
gemakkelijker was dan ze met de dop te plukken. Dit ras werd ook 
“late mof’ genoemd.
De pluk van de aardbeien had boven alles voorrang en iedereen die 
beschikbaar was moest dan ook meehelpen. Men kende dan 
officieel wel geen kinderarbeid, maar alle kinderen moesten als ze 
uit school kwamen of op woensdagmiddag meehelpen, weer of geen 
weer.
Alleen op zondag werd er niet geplukt, want dat mocht niet 
vanwege de kerk (zondagsplicht).
De aardbeien werden geplukt in “sipskes” (langwerpige vierkante 
mandjes). Hierin kon 2 kg netto als ze voor de consumptie waren en 
2 !6 kg als 
voor de 
waren, 
werden ze ge
plukt in bakjes. 
Elke dag moes
ten de aard
beien naar de 
“verzend” (ver
zamelplaats van 
tuinbouwprodu 
eten) gebracht 
worden en

van het aardbeiveld verwijderd. 
Dan begonnen de aardbeibossen te “ranken” (het vormen van 
uitlopers waar weer jonge aardbeiplantjes aan groeien). Als er dan 
voldoende wortels aanzaten dan konden ze gebruikt worden voor 
een nieuw aardbeiveld.
Wilde men een aardbeiveld na de pluk nog een of meerdere jaren 
benutten, dan werden deze ranken met een scherpe ring van de bos



GAGELDONK
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Door: Dr. K.A.H.W. Leenders
(Onderstaand artikel is identiek aan de lezing van de heer Leenders tijdens de 
lustrumviering in de Bethlehemkerk op Gageldonk op 30 september jl.)

losgemaakt.
De oogst van aardbeien duurde tot ongeveer het feest van Petrus en 
Paulus (29 juni). Vandaar komt het bekende gezegde: Piet en Pauw 
gaan met d’n errebezie op sjouw”.
Het was dan ook net of vanaf die datum alle aardbeien verdwenen 
waren. Maar gelukkig komen er elk jaar weer nieuwe. En als men 
dan op een warme dag ergens op de Beek langs een veld met rijpe 
errebezies loopt dan komt de geur je al tegemoet.

Twee duizend jaar geleden was het op Gageldonk en verder richting 
Prinsenbeek, al een drukte van belang. Opgravingen, die overigens 
nog steeds doorgaan, hebben aangetoond dat heel het gebied van 
Steenakker en Huifakker (achter de Lunetstraat) toen al druk 
bewoond was. Vergelijkbare bodemsporen hebben we hier bij 
Gageldonk destijds ook gezien, maar we konden het niet voor 
elkaar krijgen dat er ook maar enig onderzoek naar gedaan werd.
Niettemin mogen we aannemen dat de bewoning zich in de 
Romeinse tijd ook over Gageldonk en Burgst uitstrekte.
Wat waren dat voor mensen? Het waren boerenmensen van de

Ruim 20 jaar geleden werden de sleutels van de eerste Bredase 
woningen bij Gageldonk aan de nieuwe bewoners uitgereikt. 
Sindsdien heeft Breda hier driftig verder gebouwd en nu wonen er 
zo'n 30.000 mensen in de Haagse Beemden-oost. Destijds heb ik me 
met de bouwplannen bemoeid met de bedoeling dat er ondanks alle 
nieuwigheden toch nog iets van het oude landschap over zou 
blijven. In hoeverre dat gelukt is en in hoeverre u daar gelukkig mee 
bent, moet u zelf beoordelen. Die bemoeienis verklaart echter wel 
waarom u zo hier en daar intrigerende blikken in een ver verleden 
kunt werpen. Over dat verleden wil ik het nu kort hebben.
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streek, het waren zeker geen Romeinen Ze hadden boerderijen 
waarin gewoond werd en waarin ook het vee stond, met daarbij nog 
wat andere gebouwen. Niets bijzonders, zo zagen de boerderijen er 
tot 1950 nog steeds uit.

In de jaren rond 1200 breidde de hertog van Brabant zijn macht 
vanuit kem-Brabant tot hier uit. De heer van Gageldonk schaarde 
zich met zijn 650 hectare grote landerijen en bijhorende mensen het 
eerst achter de hertog. Hetzelfde deed de heer van Burgst, maar dan 
alleen voor zijn kasteeltje, niet voor zijn 600 hectare grote 
landgoed. Omstreeks 1198 koos ook de heer van Breda voor de 
hertog en tegen de graaf van Holland. In ruil voor die keuze kreeg

Tussen 100 en 200 na Christus was de drukte het grootst. Daarna 
liep de bevolking wat terug en na de Germaanse inval van 273 
bleven alleen de stoerste binken achter. Zij werden na 400 over
rompeld door een volgende golf: de Franken. Die bleven maar kort, 
maar de archeologen denken dat ze er toch war rommel 
(potscherven en zo) van teruggevonden hebben. Het lijkt dat dan 
deze streek enkele eeuwen onbewoond was, maar tegen 700 groef 
toch al weer iemand enkele diepe waterputten vlak bij het NAC 
stadion. Dat was het begin van een nieuwe ontginningsgolf en het 
begin van een voortdurende bewoning van de streek tot op vandaag.

Het archeologisch onderzoek is nog niet afgerond, maar het ziet er 
naar uit dat geleidelijk enkele grote akkergebieden ontstonden: de 
Steenakker, de Huifakker, de Emerakker (dat is bij NAC), Burgst, 
Resteren. Hier vlakbij lag de Grote Hazenberg: dat is de uitloper 
van de Steenakker die nu omgrensd wordt door de straten 
Peerdsbroek en Binnenweg Aanvankelijk stonden de boerderijen 
min of meer op die akkers, maar na ca. 1200 verschoven ze naar de 
randen ervan. Bovendien ontstonden in die tijd de landgoederen 
Burgst en Gageldonk, die grote delen deze akkers tot hun bezit 
rekenden. Samen besloegen ze het grootste deel van de Haagse 
Beemden-oost.
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hij eigenlijk alle hertogelijke rechten in heel de streek: dat werd het 
land van Breda, later de Baronie genaamd.

Waar het kasteel van 1465 stond is onbekend, maar de plek waar we 
nu zijn is een van de voornaamste kandidaten. In 1573 hebben de 
Watergeuzen het kasteel in brand gestoken.
De fundamenten ervan zitten nog in de grond. In 1580 werd de klok 
van de kapel opgehaald om in Antwerpen met andere klokken tot 
kanonnen omgesmolten te worden.

Van de voorhof is alleen de poorttoren blijven staan en ook de kapel 
is er nog. Bij de boerderij werd na de verwoestende belegering van 
Breda door Spinola in 1627 de grote schuur gebouwd die er ook nog 
altijd staat.

In die overeenkomst tussen Breda en Brabant werd ook Princenhage 
voor het eerst genoemd, als "Hage". De heren van Gageldonk en 
Burgst behielden echter hun rechtstreekse band met Brussel, zodat 
hun bezit nadien wel als Hage-Hertog aangeduid werd. De rest van 
Princenhage heette toen "Hage-Breda". De toestand die we toen hier 
hadden, kunt u nu nog in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog gaan 
bewonderen.

In 1388 had de hertogin van Brabant echter veel geld nodig om 
oorlog te voeren tegen Gelre. Ze heeft toen haar rechten op 
Princenhage aan Breda verkocht. Het is daardoor dat we nu niet in 
een Belgische enclave zitten, maar in Nederland.

Als centrum van Gageldonk was er al in 1320 een woning, die in 
1465 beschreven werd als een stenen huis met gracht, valbrug en 
voorhof met poort, stal, schuur, brouwerij. Er liepen minstens 7 
mannen en 2 vrouwen als personeel rond. Een kapel werd toen 
echter niet genoemd maar de plek waarop ze nu staat werd wél 
vermeld. Toch is het een testament dat ons zo gedetailleerd inlicht. 
Tussen 1504 - 1520 werd dat alles afgebroken en elders herbouwd, 
terwijl op de Kleine Hazenberg de kapel verrees.



-17-

Het is voor de verre omgeving het vroegste voorbeeld van dit 
schuurtype: de zogenaamde Vlaamse Schuur.

Een heel andere fictieve bewoner van het Hooghuis was de duivel. 
De mensen vonden dat maar niks en ze haalden de pastoor er bij. 
Die is, zwaaiend met een wijwaterkwast, de trap op gegaan en heeft 
zo de duivel de toren uitgejaagd. De engerd sprong uit het nog altijd 
aanwezige zolderraampje en belandde op een plek voor het 
Hooghuis waar sindsdien niets meer wilde groeien. Daarom had 
boer Schalk daar dan maar zijn varkens gezet. Aldus het verhaal.

Van de kapel wordt verhaald hoe een schaap daar een wolf ving.
Het schaap werd door de wolf achterna gezeten en vluchtte de kapel 
in. Wolf er achteraan, ook naar binnen. Het schaap rende weer naar 
buiten, maar de het paaltje, waaraan het beest te tuieren gezet was, 
trok de deur achter hem dicht: de wolf zat gevangen en werd tot 
prooi van de boeren die op het geblaat afkwamen.
We hebben van de Tachtigjarige Oorlog de Watergeuzen al zien 
langskomen en ook de Spaanse veldheer Spinola. Daarna kwam

De poorttoren of hooghuis en het kapelletje van Gageldonk zijn 
opmerkelijke gebouwen die steeds de fantasie van de mensen 
geprikkeld hebben. Zo zou het Hooghuis het restant van een 
klooster geweest zijn, maar we hebben nooit kunnen achterhalen 
welke kloosterorde hier gevestigd was en wanneer dat dan was. 
Hooguit hebben wat gevluchte paters er een tijdje gewoond.

Op de plaats van de huidige Bethlehemkerk, stond een tweede 
boerderij van de heren van Gageldonk. Een derde hoeve van 
Gageldonk was de hoeve Hóógsteen, net aan de andere kant van de 
Lunetstraat. Die hoeve werd al rond 1370 het centrum van een 
afzonderlijke heerlijkheid: Hambroek. De vierde hoeve was De 
Emer. Ook die splitste af: in 1408. Daar werd een kasteeltje ge
bouwd dat centrum van ene uitgestrekt landgoed werd.
Het kasteeltje werd in 1856 gesloopt, nu is daar een industrieterrein. 
Aan het landgoed Gageldonk kwam in 1917 een einde.



De katholieke eigenaar van Gageldonk stelde de kapel daarom ter 
beschikking van de Bredase katholieken, die er kwamen kerken.

Frederik-Hendrik Breda nog een keer belegeren, met schanswerk rond 
het Hooghuis. Bij de opgravingen op Steenakker zijn onder andere 
Breda en omgeving gingen voor 150 jaar tot Staats-Brabant behoren, 
waar de toenmalige zogenaamde godsdienstvrijheid betekende dat 
katholieken hun eredienst niet meer openlijk konden uitoefenen. 
Binnen de vesting Breda konden de dominees dat redelijk goed 
controleren. Buiten de vesting was dat wat moeilijker.



DIALECT.

Door: Piet deNijs

’N Klöóteraai

Ne kwiebus
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Hier volgen weer enige mooie dialectwoorden uit onze Beekse taal 
van vroeger.

Niet zo snugger ogend iemand. In hee z’n 
gedrag sufferig over komen. “Wa’s da toch 
vur ne kwiebus die daor staot” = wat is dat 
toch voor een apart iemand die daar staat? 
“Jonge, jonge ge ben toch ne kwiebus ok

Men moest daarvoor vanuit de Haagpoort een wandeling van twee 
kilometer maken. Daarbij passeerde men over de Papenvonder het 
beekje dat tussen Huifakker en Steenakker stroomt. Direct na dat 
bruggetje was er een herberg, die weldra "Bethlehem" genoemd werd. 
Het beekje en het weggetje zijn daarnaar ook vernoemd: 
Bethlehemloop, Bethlehemstraatje (nu: Binnenweg). De kapel was in 
ieder geval in 1661 nog een eigen priester rijk en in 1695 werd ze 
zelfs weer eens opgeknapt. In 1729 waren de dominees al deze paapse 
stoutigheden en roomse superstitiën beu. Ze kregen het voor elkaar 
dat het kapelletje met het stadsslot van Breda gesloten werd. Na 2 
eeuwen boeren gebruik werd de kapel in 1918 gekocht door de 
vereniging Hendrick de Keijser. Het was het eerste monument dat 
deze vereniging voor monumentenbehoud aankocht. De naam 
Bethlehem van de kerk waarin we nu zijn, is dus niet alleen een mooie 
bijbelse naam, maar hij hoort dus ook echt hier thuis.

Een vuil ei. Een ei dat rot is van binnen. Ook 
een ei waar het begin van een kuikentje in zit. 
“Hij gwooidenum mee ’n klóöteraai tege 
zunne kop en toen zaatie jillemaol onder d’n 
derrie” = Hij gooiede hem met een vuil ei 
tegen z’n hoofd en toen zat hij helemaal 
onder de vuiligheid.



Ne kwiedam

Ne keuterboer

Ne kèèsstullup

Kwakke

’N Kwakske
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wor” = jonge, jonge, je bent toch een sufferd 
ook hoor.

Iemand die soms gekke domme streken 
uithaalt. “Hedde gij da gedaon?, wa bende 
toch ne kwiedam hé” = heb jij dat gedaan? 
Wat ben je toch een kwajongen hé.

Iemand die een klein boerderijtje heeft. “Ga’d 
vroeger grwote boere mee veul koei en 
keuterboerkes mee ’n paor koeikes” = je had 
vroeger grote boeren met veel koeien en 
kleine boeren met een paar koeien.

Een kaasstolp. “De kèès laag bij de mjiste 
mèse onder de kèèsstullup, dan konnenur de 
vliege nie op gaon zitte” = de kaas lag bij de 
meeste mensen onder de kaasstolp, dan 
konden er de vliegen niet op gaan zitten.

Neergooien. Een beetje een ruw woord dat 
meer naar smijten neigt. Meestal gebruikt bij 
het ruw neerzetten van iets, dat tegen een 
stootje kon. “Kwak ut daor mar in diejen 
hoek” = gooi het daar maar in die hoek neer. 
“Ge kek mar waor g’ut weg kwakt” = je kijkt 
maar waar je het neergooit.

Een beetje. “Wa d’edde nou wir 
meegebrocht?, Ja hij had nog ’n kwakske 
peejzaod ligge en da d’ek mar meegenome, 
want ik heb nog wa plek om te zaaie” = wat 
heb je nu weer meegebracht?, Ja hij had nog 
een beetje wortel-(peeën) zaad liggen en dat 
heb ik maar meegenomen, want ik heb nog 
plaats om het te zaaien.



Klóóte

Knoeste

Ne knoest

Wienterknoeste
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Winterperen. Hele harde peren die in de 
winter op z’n lekkerst waren.

Een hard iemand. Ook iemand die bot en 
onbehouwen overkomt. “Da’s toch ne knoest 
hé” = dat is toch een hard/bot overkomend 
iemand hé.
Het hard zijn uit zich dan bij zo iemand als je 
er mee gaat handelen en het botte 
onbehouwene toont wanneer zo iemand zich 
in een gezelschap vertoont.

Helemaal niets. “Hoe is ’t nou? ’t Is klóóte” = 
hoe is het nou? Het is helemaal niets. Het gaat 
niet goed.
“As ’t waor is wa ge staot te vertelle, dan 
kan’k aljeen mar zegge da’k-ut klóóte vien” = 
als het waar is wat je staat te vertellen, dan 
kan ik alleen maar zeggen dat ik het helemaal 
niets vind.
Het heeft ook de betekenis van: jammer. 
“Da’s ok klóóte, nou gaotie wedstrijd nie dur” 
= dat is ook jammer zeg, nu gaat die wedstrijd 
niet door.

Knoeste van haande Hele grote groffe handen. “Agge daor ’n klap 
van krijgt dan overleefd’ut nie, want die ee-d 
d’un paor knoeste van haande” = als je daar 
een klap van krijgt, dan overleef je het niet, 
want die heeft een paar grote groffe handen.

Aangroeiingen op een boomstam. “In de 
Iwóóp der jaore zennur knoeste op gekome” = 
bij het ouder worden zijn er aangroeiingen 
ontstaan.



Knoraove

’N Kiep

Mee kiep zitte

Kjeere

Kèèskop
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Knolrapen. Uitspreken met een korte “o”, dan 
klinkt het als “knorraove” . Ik vind het een 
prettig dialectwoord.
Bieten voor de koeien. Korte ronde bieten. 
Aan de bovenkant donker en vanaf het 
midden grijs van kleur. Er was ook een gele 
soort, die “baggen” genoemd werd.

Een kip. “De kieppe zate in de kieppekwooi 
op de roest te slaope” = de kippen zaten in de 
kippenkooi op de roest (de stok waar ze ’s- 
nachts op zitten) te slapen.

Een hele platte grove uitdrukking om aan te 
geven dat iemand ongehuwd zwanger was. 
“Heddet al gewort, die zit ok mee kiep hé” = 
heb je het al gehoord, die is ook in 
verwachting. Deze uitdrukking werd niet 
dagelijks gebezigd, maar de betekenis ervan 
was wel bij iedereen bekend.

Een soort scheldnaam om aan te duiden dat 
iemand een Nederlander is. “N’n Hollaanse 
kèèskop” = een echte Nederlander.

In de betekenis van het omkeren van een jas. 
Dus van de buitenkant van de jas de 
binnenkant maken, waardoor hij weer als 
nieuw leek.
Doch ook in de betekenis van: terug gaan of 
omdraaien.
En de derde betekenis is: het aantal maal. 
“Hoeveul kjeer he'k da nou al niet gezeet” = 
hoeveel maal/keer heb ik dat nu al niet 
gezegd.



NOG EVEN OP EEN RIJTJE:

KOOPDAG.

Door: Piet de Nijs

-23-

KNOESTE
NEKNOES

KJEERE 
KÈÈSKOP

’N KLÓÓTERAAI
NE KWIEBUS
NE KWIEDAM
NE KEUTERBOER
NE KÈÈSSTULLUP 
KWAKKE 
’N KWAKSKE 
KLÓÓTE

Als ik het woord “Koopdag” hoor of zie, dan gaat er een wereld 
voor mij open zoals die vandaag de dag niet meer bestaat. Dan denk 
ik niet aan etalages vol spullen, dan denk ik niet aan prachtige 
winkels. Dan denk ik ook niet aan hallen, waar honderden mensen

KNOESTE VAN KAANDE = 
WIENTERKNOESTE 
KNORAOVE 
’N KIEP
MEE KIEP ZITT

een vuil ei.
een sufferig persoon 
iemand die streken uithaalt 
een hele kleine boer
een kaasstolp
neergooien
een beetje
er niets aan /het slecht/jammer 
vinden
verdikkingen op een boomstam 
een hard persoon/bot onbehou
wen iemand
grote grove handen
harde winterperen
bieten voor de koeien
een kip
platte grove uitdrukking voor 
iemand die ongehuwd zwanger 
is
omkeren-omdraaien-maal
een soort scheldwoord voor 
een Nederlander

Even terug in de tijd van vroeger naar een gebeuren dat veel voor 
kwam en waar velen plezier aan beleefden.



Jaonus v.d. Broek
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in kunnen om van alles en nog wat te kopen. Nee, dan denk ik aan 
een gewoon huis of aan een gewone boerderij.
Koopdag, dat was niet iets zoals tegenwoordig uitverkoop - dus op 
vaste tijden in het jaar - maar meer te vergelijken met opruiming. 
Dus dat kon een heel jaar door gebeuren , gewoon als het nodig 
was.
Koopdag houden was een gebruik waarvan ik niet weet hoe ver het 
zich uitstrekte en of het overal op het platteland zo ging, of dat het 
aan bepaalde streken was gebonden.
Ik weet wel dat ik het altijd als iets bijzonders en iets heel prachtigs 
vond. Ik weet zeker dat, als er nog eens een boer een echte 
ouderwetse koopdag zou houden - zoals vroeger - en hij gaf daar 
enige bekendheid aan, dan zouden er duizenden mensen op 
afkomen.

Wat was het dan eigenlijk 
“KOOPDAG”?
Het is heel simpel. Als er 
vroeger iemand ophield met 
een bedrijf, meestal een 
boerenbedrijf, maar het kon ook 
iedere andere zaak of 
particulier zijn, dan verkochten 
ze alles wat ze hadden, dus niet 
alleen hun huis, maar echt alles. 
Ze gingen dan meestal in het 
dorp wonen en de spullen die 
ze niet meer konden gebruiken, 
verkochten ze dan tegen elk 
bod dat er op gedaan werd. Dat 
ging natuurlijk niet zomaar, dat 
werd officieel gedaan d.w.z. 
door een notaris.
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De spullen werden echter gewoon aan huis op het erf verkocht. De 
dag voor de verkoop was het meestal ook al druk, want dan was het 
“KIJKDAG”. Dan kon je alles wat er te koop werd aangeboden op 
je gemak bekijken en als er dan iets tussen lag, waarvan je dacht dat 
is iets voor mij, dan schreven ze dat op een briefje en zette er achter 
wat het voor hen waard was.
Het klinkt misschien gek, maar het is waar, alles wat tegenwoordig 
voor antiek doorgaat en waar je bijna niet meer aan kunt komen, 
daar brak je vroeger je nek over op zo’n dag.

Ze gooiden je dood met kolenkitten en poken, met olielampjes en 
kolenschoppen, met kandelaars en ouderwetse lampenkappen, met 
stallantaarns en met wijwatervaten. Al dat spul was in grote 
aantallen te koop. Om nog maar niet te spreken van H.Hart-beelden, 
Mariabeelden en Jozeffen van een halve meter hoog. En natuurlijk 
ook kruizen in allerlei formaat met een Lieve Heer erop die je op 
sommige kruizen aankeek, alsof hij zeggen wilde: “neem me 
alstublieft mee voor een paar centen, want anders kom ik in het 
schuurke terecht”.

Dan kwam er in de krant een grote advertentie, waarin 
aangekondigd werd dat er een koopdag was. Meestal werd er - om 
de mensen lekker te maken - al van alles opgenoemd wat er zoal te 
koop werd aangeboden.
Het huis of boerderij zelf werd op zo’n dag niet verkocht. Dat 
gebeurde meestal vlak daarna in een café. Dat werd dan eerst 
ingezet (dus in bod opgaand) en werd het na een week afgemijnd 
(dus van hoog naar laag).

Op een kijkdag kwamen meestal burgers, renteniers en boeren, want 
die hadden tijd en de gewone man moest werken. Getuig kopen, 
zeiden ze dan en dat was dan om zelf te gebruiken op de akker, 
zoals eggen, schoppen, rijven (harken) en hakken. Maar ook 
schaarploegen en klikkarren, platte wagens en dorsvlegels, 
hooivorken en rieken. Kortom al het spul dat op een boerderij werd 
gebruikt kon je daar kopen.



Jaonus v.d.Broek in actie tijdens een verkoop.
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U begrijpt wel dat zo’n verkoop op een boerderij interessanter was 
dan bij een particulier, omdat bij de boer ook de veestapel werd 
verkocht. Dat gebeurde niet altijd, maar meestal wel.

De varkens liepen dan in de buitenkooi bij elkaar. De kippen liepen 
in de buitenren en als er geiten waren, dan stonden die op de tuier. 
Koeien en paarden werden één voor één naar voren gehaald om ze 
beter te kunnen bekijken. Dat was dikwijls een consternatie van 
jewelste.
Een koe en een paard zijn wel rustige dieren, maar dan moet de 
omgeving ook rustig zijn, anders raken ze in paniek. Dat heb ik een 
keer meegemaakt en dat was bij de omstanders lachen geblazen. 
Het is wel lang geleden, maar ik weet het nog als de dag van 
gisteren: koopdag bij Meeuwissen op de hoek van de Strijpenseweg 
en de Verloren Hoek.
De schuur stond, net als bij de meeste boerderijen, maar een meter 
of tien achter het huis en in die tussenruimte stond d’n afroeper: 
Jaonus van den Broek.



Een afroeper is degene die voor de notaris alles verkoopt. Dat wil 
zeggen de notaris en zijn medewerkers zijn er wel bij aanwezig, 
maar die schrijven alleen de namen van de kopers op en de 
bedragen die ze zijn verschuldigd. De afroeper kondigt aan wat er 
verkocht wordt en let daarbij goed op degene die bieden (bieje). Dat 
ging natuurlijk altijd wel serieus, maar de grappen waren niet van 
de lucht.
De dag dat ik ging kijken, werden er ook koeien verkocht en hoewel 
ik hou van alles wat leeft, zijn er toch beesten bij, waar ik 
voorzichtig mee ben en daar horen ook koeien bij.
Jaonus stond op n’n platte wagen tussen het huis en de schuur zodat 
er voor de kijkers ook al niet veel plaats meer was om te staan. 
Maar ik wilde het goed zien en daarom stond ik er dus.
Ineens komt er iemand met een koe uit de schuur en dat beest 
schrok zich bijna dood bij het zien van al dat volk en begon te 
trekken en te kruien precies in mijn richting. Toen iedereen zag dat 
ik bang was, zorgde Jaonus er wel voor dat er gelachen werd. Afijn, 
ze hebben zeker ’n paar minuten met die koe achter me aan gezeten 
en ik maar lopen en kwèke dat ze het op de Beek konden horen. 
Dat waren dan van die dingen die bij iedere koopdag wel eens 
gebeurden en die de kijkers dan ook vermaakten.
U moet niet denken dat het altijd goede spullen waren die werden 
verkocht. Welnee, allerlei rommel boden ze aan om er geld van te 
maken en als er iemand was die er wat voor gaf, dan was dat mooi 
meegenomen.
Ik weet nog dat ons Moeke op de koopdag van Jaaske Schot in de 
Kromme Elleboog (waar nu Verpaalen woont) vijf stoelen kocht 
voor dertig centen.. Toen ze er mee thuis kwam en ze in de keuken 
werden gezet, waren er binnen twee dagen al vier naar z’n ouwe 
zus, omdat we er doorzakten. De vijfde heeft er echter twintig jaar 
gestaan, dus ze had toch een goede koop gedaan.
Koopdag was ook niet aan stand gebonden, want ons Moeke heeft 
op één van de laatste koopdagen die op de Beek (bij mijnheer 
Titulaer op de Valdijk) werd gehouden, een prachtig buffet met 
tafel en zes stoelen gekocht voor de prijs van f. 125,--. Nu zou je er 
vlot veel duizenden guldens voor betalen.
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HERBERGEN OP DE BEEK IN DE JAREN ‘30
Door Kees Weterings op zijn eigen wijze verteld.

Het was een gebeuren, waar in die tijd iedereen gebruik van maakte 
om van de spullen af te komen. Zo’n gebeuren zie je niet meer, alles 
gaat naar de rommelmarkt of met het grof vuil mee. Zo’n 
ouderwetse koopdag, die er vroeger zoveel waren, die kom je nooit 
meer tegen en ik zou het zo graag nog een keer mee willen maken. 
Het was niet alleen interessant om het te beleven, maar ook 
plezierig onder elkaar en dat mis ik tegenwoordig nogal eens een 'n 
keer.

Aan de Markt zat Jan Nuijten. Op de plaats waar nu Van Dongen 
zit, runde hij de beste herberg. De boeren zaten aan de stamtafel te 
praten over het vee en ‘achter’ werd geschoten op de schietbaan van 
schutterij Sint Sebastiaan). Op de hoek van de 
Groenstraat/Schoolstraat was gevestigd “café De Harmoniezaal”, 
later De Stal. De bovenzaal werd gebruikt voor repetities en uitvoe-

Vóór de Tweede Wereldoorlog, toen de Beek nog de 
Beek was, kende ons dorp vele cafeetjes. Vier 
straten en wat padjes  maar zo ’n twee dozijn aan 
drankgelegenheden!
Veel cafeetjes waren niet veel meer dan een tafel en 

een paar stoelen. Het bier was goedkoop: zeven flesjes of kririkjes 
voor een gulden. Een tap bestond nog niet. Het bier was donker van 
kleur en kwam van De Koei uit Princenhage of De Weert van Leur. 
De herberg (zo noemde ze toen een café) speelde in de jaren '30 
een belangrijke rol. De mensen zaten ondanks het harde werken 
vaak op zwart zaad. Maar ze hadden best wat centjes over voor 
gezelligheid, zoals op zondag na de kerk. In ons dorp waren het vee 
en andere boerenzaken belangrijke onderwerpen van gesprek. 
Afspraken hierover werden vaak in de herberg gemaakt.
Hier volgt een verhalend overzicht van de herbergen die ons dorp 
in de jaren ‘30 rijk was.



Café De Weegbrug (Dien v. Eijl)
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ringen van Amor Musae en toneelstukken. Beneden zorgde Kees 
Dircken ervoor dat het weggeblazen vocht werd aangevuld. 
Verderop in de Groenstraat zaten Sjaon Franken (oude Riche/nu 
Pallieter) en Rien Machielsen (Veehandelshuis).
Waar nu ‘t Hert is, was vroeger café “De Weegbrug”van Dien van 
Eijl. Dien hield niet zo van zatte mensen. Als je genoeg op had kon 
je vertrekken.
Later nam zoon Toontje Aarts het café van zijn moeder Dien van 
Eijl over. Hij was het die in de vingers van het Heilig Hartbeeld een 
bestell ing zag: “Twee bij Dien en twee bij Kees (Dircken)!”.
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Café
Elsakker

De moeder 
van Sjaan 
Dircken, de 
barbier, stond 
bekend als 
uiterst zuinig 
en zat in ‘t 
Swaentje op 

—__ de Markt. Als 
je de hoek 

MN om g>ng 
kwam je bij 
Piet Rovers, 

later Toon Giesbergen. Daar kon je zondags de paarden stallen. 
Biljarten met ivoren ballen (!) kon je bij Jaan de Hoon. Voor 5 
centen kon je ‘een plaatje’ draaien op zijn orgel. Ook was Jaan 
fietsenmaker.
De Schutsestraat begon bij de herberg van Driek van Dongen en 
zijn 7 dochters. De voorganger van Driek was Peer van de Bliek en 
na Driek kwamen Leeke Sprenkels en als laatste Sjaantje Roks.
In de Beeksestraat zat “De Toekomst” van Lockx. Hij was visboer, 
ijscoman en caféhouder tegelijk. Waar nu de stoplichten zijn stond 
vroeger op de hoek Beeksestraat/Velsgoed een café. Daarin hebben 
vele eigenaren gezeten zoals: Jan Bastiaansen, Jobke Sprenkels, 
Mina Bos, Wildhagen en Van Halteren.
En dan nu de polder in. Op de hoek Beeksestraat/Weimersedreef zat 
Pauw van Dongen, die ook in petroleum handelde. Een heel eind 
verderop stond Kiske Klijsen waarschijnlijk al naar buiten te kijken 
vanuit zijn Elsakker. “Komen de mensen voor mij of gaan ze naar 
de Bor?”, moet hij weleens gedacht hebben. De Bor (Baremans) zat 
schuin tegenover d'n Elsakker. Omdat je moest bukken om binnen 
te komen, kreeg de Bor al gauw de bijnaam “Café buk je hoofd”. 
Het was niet meer dan een klein tafeltje, een plattebuiskachel en een
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De gezelligheid blijft net als vroeger.
Bij sommige mensen was maar al te vaak een zoete inval: spontaan 
bij mensen thuis wat gaan drinken.
Ondanks dat de mensen arm waren, wisten ze toch wat geld opzij te 
leggen voor de kermis. Sparen deden ze in ‘de gleufkes’. Je ziet ze 
nog wel eens hangen in een café, een houten kast aan de muur vol 
met gleuven. De avond voor de kermis was het teeravond. Dan 
werd het gespaarde geld als kermisgeld aan de deelnemers

kelder met wat kratten.
De huidige Texasbar heette vroeger hoeve “Vormen” Vanaf daar 
richting Keihoef, kwam je op de hoek van de Bredestraat voorbij 
Tinus Taks bij café “het Kraaienest”. Dat was toen blijkbaar een 
vruchtbaar natuurgebied: Tinus kreeg maar liefst 18 kinderen...
Als je via de Valdijk de Beek uitliep, kon je naar Piet vd Eijnden, 
later café Spoorzicht. Via het Steenakkerstraatje kwam je bij café 
“De Leeuwerik” van Piet de Laat. Hij maakte zult en zou later de 
eerste televisie hebben van de Beek. Van daaruit gingen mensen 
wel eens te voet naar Het Witte Schaep (in de Leurse Baan); het 
oorspronkelijke gebouw stond tegenover het huidige café).
Ten zuiden van het dorp zat Jan Moerkens in het Jagerspadje (bij de 
Manege). Hij was ook eigenaar van een houtzagerij. Op verloren 
maandag gingen daar de oudjes ‘s middags een borreltje pakken. 
Het eerste borreltje was, zoals in elke herberg, dan gratis.
Toontje Mol en Peer Franken hadden een goed lopend café 
tegenover het huidige frietkot bij het Liesbos (waar nu het eetcafé 
‘De Peer’ zit). Ten westen van het dorp zat op de hoek 
Overveldsestraat/ Schutsestraat Schalk, later Jan van Loon. Daar 

gingen de boerkes biljarten.
Aan de Zandreef zat Koos 
Wildhagen in café “De 
Heibloem”. Tevens had hij een 
klein kruidenierswinkeltje
Naast al die herbergen waren er 
nog vele zogenaamde ‘stille 
knipkes’; bij elkaar thuis wat 
drinken. De knip bleef dus dicht.
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BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD

uitbetaald. Maar de teeravond was altijd erg gezellig zodat van de 
kermiscentjes uiteindelijk maar weinig over bleef!
De tijden zijn veranderd. Geen stamtafel meer met boerkes die over 
het vee praten, geen bestelling meer van “een kruikske meej zult”. 
Maar ondanks de huidige welvaart, met al haar televisies en 
computers, komen de mensen nog altijd graag naar het café. Het 
aantal café’s is danwel sterk gedaald, het café als ontmoetingsplaats 
heeft z’n kracht zeker niet verloren.

Dit idyllische stukje Beek werd vroeger “Het Kobuspadje” 
genoemd. Het was een weggetje dat liep bij Valdijk nr. 11 rechtsaf 
en kwam uit bij waar nu ongeveer het kantoor van notaris Roeien 
staat. Het werd zo genoemd, omdat aan de ingang van de Valdijk op 
nr. 13 Kobus van de Pas woonde. Het was dus geen officiële naam. 
Halverwege stonden enkele huizen. Naast de zandpad liep een loop 
(zo werd deze sloot genoemd) waar we nog wel eens kleine visjes 
gingen vangen. Veel kinderen liepen langs deze weg naar de H. 
Hartschool en behoefden dus niet over de Markt. Alles wat u op 
deze foto ziet is weg, ja Beek, gij zijt veraanderdü!



deze omslag werd geschonken door Rabobank Hage-Beek


