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In deze eerste Klepel van 2002 is weer zeer gevarieerd en treft u 
allerlei nieuwe zaken aan. Hoe actief het verenigingsbestuur is staat 
in het verslag van de druk bezochte ledenvergadering. In die 
ledenvergadering werd ook weer de enige echte super-gezellige 
Beekse Quiz gehouden met alleen maar vragen over (Prinsen)beek. 
Dat onze redactie niet stil zit wist u al, maar vooral ons redactielid 
Kees Nagelkerke is erg actief. Naast het begin van een nieuwe 
artikelenreeks over het plaatselijke lekenapostolaat in de 2e 
wereldoorlog, zal dit najaar een boek van zijn hand verschijnen over 
de Beekse “Negotie” (ouderwets woord voor handel). Het wordt het 
verhaal met veel foto’s over de Prinsenbeekse middenstand in het 
midden van de vorige eeuw. Een voorproefje ziet u reeds op de 
voorpagina. We kijken er met u nu al naar uit. U hoort er meer van! 
Met de traditionele bijdrage van Piet de Nijs, een blik terug op het 
verenigingsleven in de “wederopbouw”-jaren door Wout Timmers, 
het weer in 2001 door Frans Wildhagen en een bloemlezing over de 
gilden van Piet Hanegraaf is het ongetwijfeld weer een Klepel die 
de moeite waard is. Trouwens het zou best leuk zijn geweest als uw 
artikel/verhaal er ook in zou staan. Denk er eens aan! 11
Veel leesplezier.
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VAN HET BESTUUR.

Door: Anneke Verkooijen, secretaris
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BEKNOPT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADE
RING OP MAANDAG 18 FEBRUARI 2002 IN CAFÉ MARKTZICHT.

Na de opening door de voorzitter, de afmeldingen, goedkeuren van 
de notulen d.d. 08.02.01, las de secretaris het jaarverslag 2001 voor. 
Enkele punten hieruit zijn:

• het bestuur vergadert iedere maand (op de vakantiemaanden 
na) en onderhoudt contacten met de regio-heemkunde- 
kringen;

• het verenigingsblad de Klepel kwam weer vier maal uit;
• uitbreiding van ons documentatiecentrum in de Horizon
• deelname door de leden aan cfe Beekse Kwis en de Regio- 

Heemquiz in Nispen, waar de eerste plaats werd gehaald. 
Zodoende organiseert onze kring op 22 november 2002 de 
regio-heemquiz in Prinsenbeek;

• het Videojaarboek 2000 werd in april i.s.m. de dorpsraad 
gepresenteerd met daaraan verbonden een culturele markt;

• we waren aanwezig op de Prinsenbeekse Dag in Huize 
Hagedonk met een speciaal samengestelde tentoonstelling;

Dat de heemkundekring in ons dorp een warm hart wordt 
toegedragen, bleek wel uit de bijzonder grote opkomst. De 
presentielijst was door 75 personen getekend, maar volgens het 
bestuur waren er veel meer leden aanwezig.
In ieder geval keken we terug op een bijzonder en erg drukjaar.
Het 5-jarig bestaan is in september 2001 uitbundig gevierd. In een 
speciale dienst in de Bethlehemkerk in de Haagse Beemden, gaf Dr. 
K. Leenders een lezing over het gebied Gageldonk en reikte hij het 
eerste exemplaar uit van het boek over Gageldonk/Bethlehem/Emer. 
Tijdens deze dag werd ook het 300e ingeschreven lid: mevr. 
Weijgers, in de bloemetjes gezet en ontving een exemplaar van het 
fotoboek Gageldonk uit handen van onze voorzitter Ad van Melis.
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• 20 mei 2001: “Rond(je) Heem”: kleine presentaties van 
verzamelingen van Ad Mol, Hans Luiken, Pim Monné, 
Lucifermuseum en ons eigen documentatiecentrum;

• 20 mei 2001: onthulling van de naam voor de loods achter 
de brandweerkazerne waar al het materiaal staat: “de 
Wèruft”;

• voor de 4e maal aanwezig op de Historische Markt in Breda 
t.g.v. de Nationale Monumentendag

• lezing door pastor Schakenraad over Het Beloofde Land;
• ook voor de 4e maal i.s.m. het seniorenkoor “Viva La 

Musica” ons eigen Biks Bont;
• er werd een werkgroep genealogie opgericht.

De begroting voor 2002 werd aangenomen en de penningmeester 
Bouman werd gedechargeerd voor het keurig bijhouden van onze 
financiën.Ton van Hees en Wijnand Bouman werden voor een 
nieuwe periode als bestuursleden herbenoemd.
Ook het activiteitenprogramma werd bekend gemaakt met een 
veelheid aan plannen, zoals lezingen, fietstocht, excursies, 
boekpresentaties enz..
Hou de volgende data in de gaten:

• donderdag, 18 april a.s. om 19.30 in de aula van de 
Horizonschool (Kapelstraat) lezing met dia’s over het 
witte stadje Thorn en de relatie met Prinsenbeek (in juni 
wordt bij voldoende deelname ook een excursie naar 
Thorn georganiseerd);

• zondag 26 mei 2002 Speciale open dag van de Wèruft 
georganiseerd door de “de Wèruft”-werkgroep.

Na de pauze werd de kennisquiz over Prinsenbeek weer gespeeld. 
Na drie voorronden hadden we 3 kandidaten over t.w. Maria van 
Hulten, Jan v.d.Hondel en Kees Vissers. Ton van Hees had voor de 
eindronde speciale vragen bedacht.
De uiteindelijke winnaar werd Kees Vissers. Maria eindigde op de 
2e plaats en Jan werd derde. Zij kregen een leuk aandenken 
overhandigd.



AANWINSTEN VERZAMELING.

De schenkers zijn:
ONTVANGEN MATERIALEN 1E KWARTAAL IN 2002-01-16

P.Monné
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Mw. Ada Dekkers
Mw.C.Rombouts

Oudh.kring Oranjeboom 
C.Thielen
J.Verkooijen

J.Matthee 
Aart van Aert 
Mw. Hermus 
Fam.Wulfse

A.Snoeijs 
Mw. van Gurp

mattenklopper 
kleermakers naaimachine (in 
bruikleen)
keramiek geschenkmateriaal 
v/h fa.Roovers. Kapelstr.
Jaarboek 2001 inz. Breda 750 jr.
div.speldjes
speldjes, sigaren- en sigarettenpijpje 
dasspelden, manchetknopen, 
boordeknoopjes
kruiwagen, zinken teil, ossengareel 
oliespuitjes
stormlampje
riek, zeis, hak, handslijpmachine, 
rijschaaf,oliestel, tabakspot, 
Gasmasker, schaven, sigarenplank, 
koffiemolen, koektrommel, poef, 
schaatsen, safe, schilderijen 
medische encyclopedie 
diverse bidprentjes 
oliemaatje uit 1877
jaargang Kath.Hlustratie 1948
2 ratten en 1 mollenklem 
booromslag, muuranker, bankschroef 
inhaleerder, vleesmolen
munitiekist, conserveerapparaat
2 boeken, familiespellen

C. Tielen
D. v.d.Veeken-v.Loebhout
Fam.Th.Gelens
Th.Hoksbergen
W.Taks
C.Tielen

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.



ATTENTIE!!!!!!

-5-

OPROEP VOOR IEDEREEN DIE NOG MEER AANWIJZINGEN, 
FOTO’S EN INFORMATIE KAN VERSCHAFFEN VOOR EEN 
NIEUW BOEK OVER DE PRINSENBEEKSE MIDDENSTAND IN 
DE EERSTE HELFT VAN DE VORIGE EEUW.

En daar is heel veel over te vertellen. Er waren net na de oorlog, 
laten we zeggen de periode 1945-1950, dus meer dan een halve 
eeuw geleden, 52 winkels op de Beek. Daarvan zijn er 43 helemaal 
verdwenen en er zijn er dus nog 9 over. En deze 9 kunnen we weer 
verdelen in enkele die een andere bestemming kregen, enkele die 
een andere eigenaar kregen en enkele waarvan de 3e generatie de 
winkel beheert.

Over al deze 52 winkels wordt in het boek een stuk geschiedenis 
geschreven van oprichting, eigenaren, trouw- en sterfdata, 
assortimenten, prijslijsten, advertenties, reclames, sluitingen, 
verbouwingen, overnames, bijzonderheden en nog heel veel meer. 
Het boek wordt ook geïllustreerd met circa 160 foto’s!!!!!!
Het is de bedoeling dat het boek in het komend najaar door onze 
heemkundekring wordt uitgegeven. Het boekwerk zal ± 140 
pagina’s tellen. De schrijver is Kees Nagelkerke, die al een paar jaar 
bezig is om alle informatie, documentatie en foto’s te verzamelen. 
Alom ontmoet Kees veel enthousiasme van de betrokkenen en het 
wordt zonder twijfel iets heel moois en bijzonders.
Het boek is bijna klaar. Het is natuurlijk de bedoeling om compleet 
te zijn en daarom vragen wij uw hulp.
Het gaat dus alleen om winkels en hun bewoners uit de periode van 
de eerste helft van de vorige eeuw en daarbij ontbreken nog:

Er is al veel over Beek en Prinsenbeek geschreven. Veel 
boekwerken zijn er over Beek en Prinsenbeek al uitgegeven. Vele 
Bekenaren hebben dus al een hele verzameling Beekse 
geschiedenis. Een onderdeel van ons dorp is echter tot nu toe 
onderbelicht gebleven en dat is de “NEGOTIE”.



ALLE FOTO’S KOMEN NATUURLIJK ZO SNEL MOGELIJK WEER TERUG BU U.

REACTIE:

OP KLEPEL 20 BLZ. 6: HET KERKKLOKKENVERHAAL.

CITAAT VIT DAGBLAD DE STEM VAN 12 JANUARI1983:

Prinsenbeek
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Voor alle suggesties, aanwijzingen, foto’s en overige informatie (als 
u bijv, er zeker van wilt zijn dat een bepaalde winkel er in staat) 
kunt u terecht bij:
Kees Nagelkerke, Groenstraat 79 tel. 076-5412717.

EEUWENOUD KLOKJE AANGETROFFEN 
KLOKKEN UIT KERKTOREN PRINSENBEEK.

In Klepel 20 stond een verhaal over de kerkklokken van de 
parochiekerk, waarop diverse positieve reacties kwamen. Zo ook 
van Jan van Dongen, die ons er op attendeerde dat een saillant 
onderdeel was vergeten. Hij deed ons een artikel toekomen uit 
Dagblad de Stem van januari 1983, hetwelk wij hierbij graag in 
zijn geheel ovememen.

• een foto van de winkel van van de Beemt uit hun Grintweg- 
periode,

• een foto van winkel Kapelstraat 7 (van Wijk)
• een beeldfoto van Kees en/ofNeli Rutten.

De firma Petit en Fritsen heeft gistermorgen bij het demonteren van 
de klokken uit de kerktoren op de Markt van Prinsenbeek volkomen 
onverwacht een eeuwenoud Angelusklokje aangetroffen. Tot 
gisteren verkeerde men op de pastorie in de veronderstelling dat het 
Angelus, of ook wel klepklokje, dateerde van maart 1861.
Gisteren bleek er plotseling een klokje te hangen dat dateert uit 
1667.



Einde citaat.
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Toen bleek dat het klokje uit 1667 dateert. Het klokje heeft het 
opschrift "F. de la Paix Fecit voor Gemeijnt van Schaefte”. 
Geprobeerd wordt te achterhalen hoe dit klokje in de kerk is 
gekomen. Het is niet uitgesloten dat het bij de revisie in 1963 is 
omgewisseld.

Nu hopen we 100% volledig te zijn geweest en danken Jan van 
Dongen voor zijn reactie en aanvulling.

De drie grote klokken en het kleine klokje moeten voor revisie naar 
de firma Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel. Dit is een al honderden 
jaren bestaande firma, die ook in 1861 de klokken voor de oude 
kerk van Prinsenbeek heeft gemaakt. Mgr. Van Genk heeft de eerste 
drie klokken, twee grote en het Angelusklokje, gewijd op 11 maart 
1861. De derde klok die in de toren van de oude kerk werd 
opgehangen, is de parochie geschonken in 1927 door een 
parochiaan. De drie grote klokken zij op 2 februari 1943 op last 
van de Duitsers uit de kerktoren gehaald en weggevoerd.

Op 23 juli 1963 zijn de drie klokken en het Angelusklokje uit de kerk 
gedemonteerd. De kerk is hierna gesloopt en de klokken zijn terug 
gehangen in de toren van de nieuwe kerk op de Markt. Gisteren is 
na een periode van 20 jaar ook het Angelusklokje, dat in de 
achtergevel van de kerk hangt, naar beneden gehaald voor revisie.

Ter gelegenheid van het 40-jarig priesterfeest van Pastoor Preijers 
heeft de parochie f. 8.000,— geschonken voor de aanschaf van 
nieuwe klokken. Ook deze werden gegoten door de firma in Aarle- 
Rixtel. Mgr. Koenraad, vicaris-generaal van het bisdom Breda heeft 
ze op 21 maart 1949 gewijd. De klokken zijn gestemd in “f, as en 
bes”, de begintonen van de dankhymne "Te Deum Laudamus”.



Door: Kees Nagelkerke.
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EEN WERK VAN HET LEKENAPOSTOLAAT 
TIJDENS DE OORLOG 1940-1945.

Tijdens de 2e wereldoorlog werden zeer vele jongemannen in 
Duitsland tewerkgesteld. Dat gold dus ook voor de jongens uit 
Beek. In de periode 1942 tot en met 1945 zijn er 81 jonge 
Bekenaren opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.

De Katholieke Actie van Beek heeft in die periode met grote 
regelmaat brieven vanuit Beek naar deze jongens “in den vreemde” 
gestuurd om ze op de hoogte te houden van het Beekse gebeuren èn 
om ze een hart onder de riem te steken.
De vaste schrijvers waren: Kapelaan F. van Kuijk, Dré Renne, 
(parochiaal leider van de Katholieke Actie mannelijke jeugd) en Jac 
van der Veeken (assistent-leider van de Katholieke Actie).

Als de tekst van een brief gereed was, kwamen er een aantal K.A.- 
leden bij elkaar en schreven deze teksten over, zodat aan alle in 
Duitsland vertoevende Bekenaren zulk een brief kon worden 
verstuurd. Het was een hele klus, maar men deed het graag.

Een twintigtal brieven (x 81 = 1620 stuks) zijn er verstuurd en alle 
brieven zijn ook bewaard gebleven. Later zijn deze in een 
soortement boekvorm gebonden en het is natuurlijk prachtig om 
deze in de komende Klepels voor u op te nemen. U kunt in deze 
brieven ook lezen wat er zoal in het dorp Beek in die jaren 
gebeurde, want al het nieuws werd aan deze jongemannen 
doorgegeven. Een stukje Beekse geschiedenis dus van zo’n 60 jaar 
geleden!
Deze publicaties geschieden in de volgorde:
A. het voorwoord van pastoor P. Preijers bij de totstandkoming van 

het boek.
B. een in memoriam van Jan Moerkens, die niet meer terug kwam 

met een indertijd speciaal voor hem geschreven gedicht;



c.

Voorwoord van pastoor Preijers

Aan de Katholieken van Beek N.B.
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D.
E.

Met angst en vreze zagen wij hen vertrekken en niet zonder ernstige 
bezorgdheid vroegen wij onszelven af: “wat zal er van onze jongens

“Een mooi stukje Apostolaatswerk onder de jongens van Beek, die 
in Duitsland waren te werk gesteld”, zo zou ik het brochuurtje 
willen noemen, dat u bij deze ter herinnering en lezing en 
overweging, door de Katholieke Actie der mannelijke jeugd van 
Beek wordt aangeboden.

Van overtuigd ben ik er, dat met deze komende artikelen veel 
mensen een genoegen wordt gedaan.

Gij kent allen de omstandigheden, waaronder het heeft plaats gehad. 
Ons dierbaar Vaderland moest zwichten voor de brute overmacht 
van den overweldiger, die er niet voor terugschrok om een zeer 
groot aantal onzer jongens naar Duitsland te dwingen, om daar 
werkzaam te zijn in de oorlogsindustrie en de wapens te helpen 
vervaardigen, die eenmaal tegen ons en hun Vaderland zouden 
worden aangewend.

een korte geschiedenis en inleiding over het ontstaan, het 
verloop, de ontknoping en een nabeschouwing;
de publicatie van de 20 brieven (uiteraard niet in één keer);
de namen van deze 81 jonge Bekenaren, die in Duitsland waren, 
de periode van verblijf en de plaatsen waar ze waren 
gestationeerd.
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De Katholieke Actie heeft dat gevaar doorzien en gezocht naar een 
middel om met onze jongens in contact te komen en te blijven en zij 
heeft dat gevonden in de geregelde briefwisseling met de jongens in 
Duitsland en daardoor veel vreugde, troost en bemoediging 
gebracht, zoals blijken mocht uit de antwoorden, welke zij van onze 
jongens mochten ontvangen.

Meer dan duizend brieven werden van hier naar onze jongens, die 
over geheel Duitsland verspreid zaten, verzonden en meer dan 
duizend maal vernamen zij zo weer de hartelijke bewijzen van 
medeleven en wisten zij zich niet verlaten, maar dat onze gedachten 
en wensen en gebeden hen vergezelden en vroegen om een spoedige 
en behouden terugkomst naar het Vaderland, geboorteplaats en naar 
de huiselijke kring.

Helaas! Niet allen mochten terugkeren. Een der onzen, Joannes 
Moerkens heeft in het land van den overweldiger den dood 
gevonden; hij ruste in vrede.

geworden?” Zovelen waren er bij, die nog nooit van huis waren 
geweest, zovelen die nog nooit een stap buiten ons vaderland of 
buiten ons goeie Brabant hadden gezet. En nu staan daar ineens ver 
van huis, in een geheel onbekende omgeving, niet langer beschermd 
door een liefdevol toezicht van vader en moeder, geheel op zich 
zelven en op elkander aangewezen. Zij kenden niets van de taal, van 
de gebruiken, van de omstandigheden, waaronder zij zouden 
moeten werken en leven. Zij moesten daar verblijven in een geheel 
ontredderde samenleving, onbekend met de gevaren, die de fabriek 
en de grootstad voor hen medebrachten. Zeker, er was hun voor hun 
vertrek wel op het een en ander gewezen en zij hadden beloofd 
trouw aan Kerk, Koningin en Vaderland te zullen blijven, maar de 
omstandigheden, waaronder zij daar zouden moeten leven, waren zo 
geheel anders dan hier, de gevaren zoveel groter, de 
levensopvattingen zo geheel in strijd met de onze, en onbekend met 
alles als zij waren, was het gevaar niet denkbeeldig, dat zij door 
zogenaamde “vrienden” op een vreemd spoor zouden worden 
gebracht. Waar moesten zij steun zoeken?



P. Preijers, Pastoor.

Memoriam en gedicht Jan Moerkens.

Ik twijfel er niet aan of deze brochure zal bij de jongens, die in 
Duitsland geweest zijn, aangename herinneringen opwekken en 
doen terugdenken aan de goede voornemens, welke na het lezen van 
die brieven door hen zijn gemaakt: moge de herlezing er van hen 
brengen tot een gewetensonderzoek over de al dan niet nagekomen 
besluiten en moge het overigen tot stichting en lering zijn.
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IN MEMORIAM
Nederland was bezet. Nederland, dat ook zijn vaderland was!
Hij ook werd weggevoerd met vele anderen, wier namen in dit 
boekje staan vermeld. De plaats, waar de datum van hun terugkeer



HERINNERING EN HERDENKING.
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Dit woord aan K.A.-vrienden gewijd
Zij tevens een terugblik op zeer droeve tijd 
Want niemand van ons werd d’ellende bespaard 
Van de zorgen en kommer in deez’ jaren gebaard.

De oorlog bracht leed, bitt’re tranen en rouw
Scheidde broeders van zusters - ontrukte man aan de vrouw
Bezetting, terreur, nazidwingelandij
Zij waren ons deel, maar zijn Goddank voorbij.

staat vermeld, bleef alleen leeg achter zijn naam; want toen de vij
and neergeslagen was, keerden zij allen terug naar hun land, hun 
thuis en hun vrienden, behalve hij. God riep hem tot zich, voordat 
de bevrijding voor hem gekomen was. En jongens keerden later 
terug en eiken dag hoopten zijn ouders dat dit hun dag en zijn dag 
worden zou. Maar de dagen werden weken en de werken maanden 
en geen enkel stellig bericht kwam de droevige onzekerheid 
verdrijven.
In alle huizen waar jongens zijn weggegaan, is er een blijde dag 
gekomen, maar in één huis is het stil gebleven, en werd het aldoor 
stiller, de vreugde zonk er dieper weg en de droefheid kwam er 
binnen geslopen, toen eindelijk de tijding kwam dat hij niet meer 
weerkeren kon. Ons rest ons nog dat wij het hoofd buigen voor een 
stil gebed, dat God hem genadig wezen zal en hem zal schenken de 
glorie van het eeuwige licht. Hij keerde weer naar zijn hemels 
Vaderland. HIJ RUSTE IN VREDE.
Jan Moerkens, geboren: 20 november 1923; naar Duitsland 
vertrokken: 14 juli 1943; Overleden: 20 februari 1945 in het 
Concentratiekamp te Neuengamme.

Zeer velen van ons werden gedeporteerd
Maar zijn weer in ’t Vaderland wedergekeerd 
Wat gaf dat een vreugde wat waren we blij 
Helaas rest nog een hij was niet hierbij



v.d.B.
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Hem viel ook ’t lot ten deel van ons te moeten scheiden 
Te gaan naar ’t land van haat, terreur en naamloos lijden 
Waar ’t nazibeest in ’t concentratiekamp loert 
Jan Moerkens ook gij werd naar Duitsland gevoerd.

Gij keerde niet weder, ondanks ’t lange wachten
Op ’t weerzien waar Vader en Moeder naar smachtten 
Beste jan, in eerbiedige herinnering
Herdenken wij den vriend, die van ons henenging.

Zo gaarne hadden w’ ook U gezien in ons midden 
Thans rest ons niets anders dan voor U te bidden 
Uw terugkeer werd ook door ons geruimen tijd verbeid 
Een ogenblik van stilte zij hier aan U gewijd.

Het spreekwoord zegt, dat God schenkt kracht naar Kruis 
Moge Hij die niet onthouden aan Uw dierbaar Ouderhuis 
Gode brenge troost, berusting en vertrouwen
Aan Ouders, Broers en Zusters en al die om U rouwen.

De Katholieke Actie brengt hier haar simp’le hulde
Aan hem die weleer eens ook onze rijen vulde
Thans strijden wij weer voort en niemand kan ons knechten 
Ons ideaal is mooi, wij willen daarvoor vechten.

Maar niet met zwaard of bom of met kanongedonder. 
Neen, de K.A. verstaat iets anders toch daaronder 
Wij strijden voor “t Geloof en niets dat ons kan deeren 
Het doel van de K.A. moge ’t volgende illustreren.

’t Zijn de laatste regels van een lied
Welke ik in mijn verzen bied:
Het leven is geen vrede hier - geen wapenstilstand vragen 
Het leven is de Kruisbanier - tot in Gods handen dragen.



HET WEER IN PRINSENBEEK VAN HET JAAR 2001.

Door: Frans Wildhagen
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Veel uitschieters kwamen dit afgelopen jaar niet voor. Van 22 t/m 
26 augustus was er een echte hittegolf in Prinsenbeek evenals op 
vele andere plaatsen in Nederland. Zoals gewoonlijk bleef het op de 
Waddeneilanden en de kop van Noord- Holland belangrijk frisser.
Na de hittegolf kregen we op 26 augustus ’s avonds een bui waaruit 
in Prinsenbeek en de Haagse beemden hagelstenen vielen met een 
doorsnede van 2 tot 3 centimeter. Vele tuinders en particulieren 
(auto’s) kregen te maken met hagelschade. Nog een ander 
opmerkelijk feit: dit jaar was de temperatuur in oktober hoger dan 
in september. Dat was sinds het begin van de metingen van 1735 bij 
het KNMI nog niet voorgekomen.

Het jaar 2001 zal de boeken in gaan als een iets te warm en veel te 
nat jaar. De gemiddelde temperatuur was met 11.3 °C, een halve 
graad te hoog. De wintermaanden januari en februari kwamen 
terecht in de categorie zeer zacht. Over het algemeen was de lente 
iets aan de koude kant. Volgens de formule van Hellmann - een 
Duitse geleerde - kreeg de afgelopen zomer het predikaat zeer 
warm. De herfst van 2001 zal in de herinnering blijven als zeer 
zacht maar veel te nat.

Nu volgen de cijfers van temperatuur en neerslag. De normalen 
staan tussen haakjes. Maximumtemperatuur hierna Tx en 
minimumtemperatuur Tn genoemd:
De gemiddelde Tx was in 2001 14.9 °C. (14.7)
Gemiddelde Tn 7.7°C. (7.0)
De hoogste Tx was voor 25 augustus met 34.8 °C.
De laagste Tx werd gemeten op 18 januari met - 0.6 °C.
Die dag was ook de enige ijsdag - met temperaturen ook overdag - 
onder het vriespunt.
De koudste nacht beleefden we op 17 januari met een Tn van -7.1 
°C.



Na de temperatuur nemen we nu de neerslag onder de loep:
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De normalen staan tussen haakjes vermeld.
Normaal valt er in Prinsenbeek 858 mm. Dit jaar was dat 1004 mm.
Vooral de herfst was te nat. Daarin viel alleen in september al 217 
mm. (95)
Op 207 dagen viel er neerslag in enigerlei vorm. (179)
Meer dan 1 mm kwam er op 158 dagen naar beneden. (133)
Terwijl op 31 dagen meer dan 10 mm viel. (24)
De hoogste dagsom was voor 19 september met ruim 35 mm.
We kregen in 2001 20 dagen met sneeuw. (9)
Hagel was er op 10 dagen. (7)
Onweren deed het op 23 dagen. (16)
Ook mist kwam op 23 dagen voor. (17)

Dit jaar kende 44 dagen met lichte vorst tot - 5.0 °C. (42) 
Op 5 dagen kwam matige vorst voor. -5.0 tot -10 °C. (9) 
Strenge vorst van meer dan 10 graden kwam niet voor. (3)

Dit was in vogelvlucht een overzicht van het weer in Prinsenbeek 
van het jaar 2001.

Dat het weer ook invloed heeft op oorlogsvoering en terrorisme 
werd op 11 september in New York en Washington weer maar eens 
bewezen. Op het ogenblik van de aanslagen was het in dat deel van 
de Verenigde Staten stralend zonnig weer.
Bij een mistig of donker weerbeeld hadden die terroristen wel 
andere dagen uitgezocht om hun acties uit te voeren.

Zogenaamde warme dagen met Tx boven de 20 graden telde 2001 
103 dagen. (93)
Zomerse dagen met een Tx van meer dan 25 graden waren er 44. 
(42)
Op 11 dagen steeg het kwik tot tropische waarden van meer dan 30 
graden. (5)



DE WEERAMATEUR DEELS2Weel 1: zie klepel nr. 18 blz. 28)

Door: Frans Wildhagen
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Zo gingen de jaren voorbij en zoals dat heel normaal was in de 
bouw heb ik verschillende “bazen" afgewerkt. In 1977 ben ik 
overgegaan tot het aanschaffen van eenvoudige instrumenten. Dat 
waren een plastic regenmeter en een “Six”-thermometer. Daar kon 
je de maximum - en minimumtemperatuur op aflezen. In dat jaar 
ben ik ook begonnen om alle neerslag en temperaturen op te 
schrijven. Daarna kwam daar een luchtvochtigheidmeter en een 
barometer bij voor de luchtdruk. De thermometer en vochtmeter 
hing ik op in een zelfgemaakte weerhut. Daarmee was weerstation 
“PRINSENBEEK” een feit. In 1984 werd ik lid van een landelijke 
vereniging van weeramateurs. Het was in dat jaar dat ik 
professionele thermometers, neerslagmeters enz. aangekocht heb. 
Alles ging nu wat uitgebreider en maakte een weerhut volgens de 
voorschriften van het KNMI in De Bilt alles compleet.
Vanaf toen gingen mijn maandoverzichten naar de vereniging voor 
het maandblad “De Weerspiegel”. Ook werd ik ongeveer een jaar

I)
In de vorige aflevering was ik gekomen op de leeftijd van 12 a 13 
jaar. Het was in die tijd dat je na de lagere school naar iets anders 
uit moest zien. Mogelijkheden waren er genoeg. Je ging werken bij 
een boer of in een fabriek. Er waren bij mij in de klas jongens die 
naar de land en tuinbouwschool gingen.
Enkele pientee^klasgenoten gingen naar de Mulo. Ook kon je een 
vak gaan leren op de ambachtschool.
Volgens meester van Hulten moest ik ook naar de Mulo, maar ik 
koqs voorlfet laatste. Ik wilde timmerman worden en lekker buiten 
werken. Na dg schoolopleiding ben ik gaan werken bij een bekend 
bouwbedrijf in Prinsenbeek.
Mijn interesse voor het weer bleef bestaan en ik kon nu, als er 
buiten gewerkt werd, alles goed in de gaten houden. Vooral als er 
mooie wolkenpartijen overdreven stond ik regelmatig naar boven te 
kijken.



Zo mensen, tot zover mijn “loopbaan” als weeramateur. Mochten er 
mensen zijn die iets meer willen weten over mijn hobby dan kunnen 
ze mij altijd mailen (fa.wildhagen@wanadoo.nl.) of bellen (076- 
5413323).

later neerslag waarnemer voor Meteo Consult in Wageningen. Dat 
doe ik tot op heden nog steeds. Ook het KNMI maakt de laatste 
jaren steeds meer gebruik van onze gegevens. Voordien was de 
samenwerking met ons als amateurs niet al te best. Ook Omroep 
Brabant kwam in beeld en vanaf 1986 ben ik waarnemer voor de 
jullie wel bekende Johan Verschuuren. Met Johan heb ik dagelijks 
een prima contact en ben bij hem in Aarle- Rixtel altijd welkom. Hij 
bij mij trouwens ook. Weer enige jaren laten deed ook de computer 
z’n intrede. Dat was bij mij in 1993 het geval. De verwerking en 
opslag van alle gegevens gingen daarna heel wat sneller. 
Verschillende bedrijven in het land sprongen hier op in en gingen 
elektronische weerstations importeren of zelf ontwikkelen. In 1997 
ben ik ook gezwicht om elektronisch te gaan werken. Gezwicht, 
want met de benodigde software kun je alles aflezen en opslaan 
zonder dat je nog een stap naar buiten hoeft te zetten. In het begin 
vond ik dat wel wat steriel, maar alles went. In datzelfde jaar begon 
ik ook met internetten. Wat een schat aan gegevens datje daar kunt 
vinden hoef ik wellicht niet uit te leggen. Ook het ophalen van 
satellietfoto’s, neerslagradar en vele andere dingen behoort tot de 
mogelijkheden. Via e-mail heb ik nu contact met vele andere 
weeramateurs. Wij houden elkaar door middel van een mailinglist 
dagelijks op de hoogte van het weer in ieders woon -en of 
verblijfplaats. Als er wat bijzonders aan de hand is op weergebied, 
is een aantal van 40 a 50 mailtjes op een dag geen zeldzaamheid. 
Ondertussen gaat het leven verder en in 2001 ging ik vrij 
onverwacht verhuizen. Ik ben van Westrik naar het centrum gegaan. 
Dat had wel tot gevolg dat ik mijn elektronisch station moest 
opgeven. Ik doe nu alles weer lekker op de ouderwetse manier en 
hoop dat nog jaren vol te houden. Maar ja, nu zijn er draadloze 
thermometers dus dat gaat van binnenuit. Alleen de regenmeter 
moet ik nog buiten leeg gaan maken in de gezamenlijke tuin.

mailto:fa.wildhagen@wanadoo.nl


DIALECT

Door: Piet de Nijs

Hier komen ze weer:

Koekeloere

Kontefort

Ne korepikker een libelle

Kortaon
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Stukje leer ter versteviging van de hiel 
in de schoen. “Wa Iwopte mijelijk”= 
wat loopje moeilijk? Ja, m’n 
konteforte zitte te naauw” = ja de hiel 
van m’n schoen knelt.

nieuwsgierig rondkijkend.
Onopvallend ergens in de buurt staan 
om te luisteren en te kijken wat er 
allemaal gebeurt of wat ze allemaal 
vertellen. De indruk wekken datje 
zomaar wat rondkijkt maar impersant 
(ondertussen) alles in je opneemt. “Wa 
staot d’n dieje daor nou te koekeloere” 
= wat staat die (man of vrouw) daar nu 
precies te doen?

dichtbij (in tijd) “Hé hoe zittut mi da 
wèruk want ’t is kortaon wor” = hoe 
ver sta je met dat werk want de tijd om 
het af te maken is maar kort meer.

Het is deze keer een beetje moeilijk lezen omdat er nogal veel 
woorden met een “f” in staan met ongeveer dezelfde betekenis en 
daardoor veel op elkaar lijken, waardoor je de betekenis uit het oog 
verliest. Mocht ik het verkeerd omschreven hebben dan gaarne een 
berichtje. Mocht het dan zo zijn, dan verbeter ik het de volgende 
keer.



’N Klak

’N Kèspoor

Knaauwe

Fiepere
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Kortaon zijn
Kort in de kèèr

gauw kwaad zijn.
gauw kwaad zijn “d’n dieje is jil kort 
in de kèèr dus zegtur mar nie teveul 
tege aanders hedde zo n’n nwoop 
geneuk mee um” = die is heel gauw 
kwaad, dus zeg maar niet teveel tegen 
hem anders heb je zo een hoop 
moeilijkheden met hem.

Een hoofddeksel (meestal een pet), 
“vergit oew klak nie aanders pakt’n 
kouw” = vergeet je pet niet, anders 
pak je een kou.

Een karrespoor. Een zandweg waar 
vroeger de boeren met hun paarden en 
wagens over reden en waarbij de 
wielen van de karren door het 
karrespoor liepen.

Kauwen. “Kik d’n dieje daor hij 
knaauw net oftie bang is da z’t 
afpakke’- kijk hem daar, hij kauwt 
alsof hij bang is dat ze het van hem 
zullen afpakken.

Het geluid dat men maakte door het 
blazen op een “fieperke”. Dat is een 
fluitje dat men maakte van een 
bepaalde houtsoort. Wij noemden het 
“fïeperkeshout”. Om zo’n fluitje te 
maken moest men de bast van het hout 
loskloppen en daarover hoorde ik van 
Sjaan de Jong het volgende mooie 
liedje dat ze onder het maken van zo’n 
fluitje zongen.



Foepere

Foetere

Foep springen =
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“Fieperke, fleperke 
Agger nie af wil gaon 
Dan z’k oew op 
Oew kopke slaon”

De claxons van de eerste auto’s, die 
hier rond reden, maakten een apart 
geluid en dat noemde men “foepere”. 
Het was een gummibol waarop men 
kneep en daardoor waarschuwde dat er 
een auto aankwam. Het is een dof 
geluid wat klonk als “uu - uu” . Toen 
Rien Gommers (een van de eerste 
taxichauffeurs op de Beek, toen de 
Beek nog uit zandwegen bestond) met 
zijn auto iemand wegbracht, liep er 
een kip op straat en de passagier 
waarschuwde hem door te roepen: 
“foepere Rien, ’n tieiet op de weg” = 
knijpen Rien, een kip op de weg.

Mopperen, “die vrouw kan toch 
foetere hé” = die vrouw kan toch 
mopperen hé. “Da mèès foetert altij” = 
die vrouw is altijd kwaad.

Bokspringen (haasje over), een 
kinderspel, waarbij de één krom ging 
staan en de anderen er wijdbeens 
overheen sprongen. Degenen die 
hadden gesprongen, gingen dan ook 
weer staan en zo kon dat lang 
doorgaan. Met een aanloop zette men 
de handen op de rug van de BOK 
(degene die stond) en met een sprong, 
waarbij de benen werden gespreid



Friemele Peuteren om iets goed te krijgen.

Friemele

Gefriemel

Wegfrommele =

Frunneke

Fratse
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ging men er overheen. Gaf men onder 
de sprong een trap tegen hun achterste 
dan was het “MET EEN KAS” en 
anders sprong men “zonder kas”.

Iemand hinderlijk aanraken, “zit nie 
zo aon m’n lijf te friemele” = zit niet 
zo aan m’n lichaam.

Met veel geduld en veel moeite iets 
heel kleins maken of in elkaar zetten. 
Het woord “gepriegel” heeft dezelfde 
betekenis, “a’k da gefriemel/gepriegel 
zie, dan wor ik al zenuwaachtig” = als 
ik naar dat gepruts kijk, dan word ik al 
zenuwachtig.

Vlug verbergen. Stiekem iets 
verstoppen. “Hij frommelde net gaauw 
wa weg, toentie zaag dattur iemand 
keek”= hij verborg vlug iets, toen hij 
merkte dat er iemand keek.

Peuteren en friemelen en frutselen om 
iets in of uit elkaar te krijgen. Dus 
eigenlijk hebben deze drie: “peuteren, 
friemelen en frunneken” ongeveer 
dezelfde betekenis. Een van de 
weinige keren dat ik niet precies de 
exacte omschrijving kan verwoorden.

Streken. Meestal in de betekenis van 
het leuke. “Hou op mee die gekke 
fratse” = hou op met die gekke



Kessumus

Kèskraas

Ne koeistouwer =

Ne griffelkööker =
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streken. “d’n dieje zit vol fratse” = die 
zit vol streken/als hij erbij is dan is het 
altijd lachen.

Kerstmis. “Mee kessumus waar’t altijd 
gezellig thuis” = met kerstmis was het 
altijd gezellig thuis.

Kerstkrans. “Mee kessumus waar’t 
altij fjeest vür Sons, want dan kocht 
ööns moeke ne kèskraas” = met 
kerstmis was het altijd feest voor ons, 
want dan kocht ons moeder altijd een 
kerstkrans.

Degene die de koeien van de ene 
plaats naar de andere dreef. “D’n boer 
zee tege zunne zeun: stouw de koei is 
naor de waai” = de boer zei tegen zijn 
zoon: drijf de koeien naar de wei.
(De weg lopende vanaf de Prinsenhoef 
± 500 M tot aan de Hooiberg wordt in 
de volksmond ook wel de 
“Stouwdreef” genoemd).

Een griffeldoos. In de eerste klas 
leerden we vroeger met een griffel 
(stenen-leien schrijfstift) op een lei 
schrijven. Men begon dus met steen 
op steen de letters te leren. Omdat de 
griffels gemakkelijk konden breken, 
moesten ze na gebruik in een doos 
worden opgeborgen. Een houten 
doosje met een schuifdeksel is een z.g. 
griffeldoos of zoals wij die noemden: 
griffelkoker.



Kraole

Kraolekes

Korteliengs

Op de klavetter zijn =
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Kralen, “Oh, wa hedde gij n’n mwooie 
kraolenbaand aon” = Oh, wat heb jij 
een mooie kralenband aan. “Ja, die èk 
van ööns moeke ga’t” = ja, die heb ik 
van mijn moeder gekregen.

Kleine kraaltjes. “Daor maoke ze 
mjistal klène èrumbaandjes van” = 
daar maken ze meestal kleine 
armbandjes van. “Mee kraolekes 
speulde vruger klène kiendjes, dan 
ware ze mjistal zoet” = met kraaltjes 
speelden vroeger kleine kinderen, dan 
waren ze meestal zoet.

Pas geleden. Nog niet zo lang geleden. 
“Daor ben ik korteliengs nog gewiest” 
= daar ben ik pas geleden nog 
geweest.

Weg zijn. Ergens naar toe waarvan 
men niet precies weet waarheen. “Hij 
is wir nie thuis worre” = hij is weer 
niet thuis hoor. “Oh neje issie wir op 
de klavetter” = Oh nee is hij weer weg 
zonder datje weet, waar naar toe. 
“Agge daor mot zijn, dan kunde beter 
efkes belle, want die is altij op de 
klavetter” = als je daar moet zijn, dan 
kun je beter even bellen, want die is 
altijd weg.



NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
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Foepere
Foetere
Foep springen
Friemele
Friemele
Gefriemel
Wegffommele
Frunneke

Fratse
Kessumus 
Kèskraas
Ne koeistouwer 
Ne griffelkööker 
Kraole 
Kraolekes 
Korteliengs 
Op de klavetter

Onopvallend nieuwsgierig rondkijken. 
Stukje leer achter in de schoen.
Een libelle.
Dichtbij in tijd.
Gauw kwaad zijn.
Gauw kwaad zijn.
Een pet
Een karrespoor
kauwen
Blazen op een zelfgemaakt houten 
fluitje.
het claxonneren van de eerste auto’s 
mopperen
Bok springen (haasje over)
Peuteren
iemand hinderlijk aanraken 
met veel geduld iets maken 
stiekem iets verbergen 
Peuteren/ffiemelen/ffutselen heeft 
ongeveer dezelfde betekenis.
Streken
kerstmis
kerstkrans
koeiendrijver 
een griffeldoos
kralen
kleine kraaltjes 
Pas geleden 
weg zijn zonder te weten waarheen.

Koekeloere
Kontefort
Ne korepikker
Kortaon
Kortaon
Kort in de keer zijn
’n Klak
’n Kèspoor
Knaauwe
Fiepere



Door Wout Timmers.
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HET BEEKSE VERENIGINGSLEVEN IN DE TIJD 
VAN DE WEDEROPBOUW

Hoe was in Prinsenbeek in die tijd het “verenigingsleven” 
georganiseerd en vanwaar moest die impuls, die invloed komen?
Na de oorlog heeft het “verenigingsleven” zich hersteld, waren er 
duidelijke lijnen en was er duidelijk onderscheid. Zeer duidelijk 
waren de standsorganisaties, zoals De Boerenstand, De 
Arbeidersstand en De Middenstand, allemaal voorzien van een 
geestelijk adviseur.

In korte tijd kwamen er grote veranderingen. De trek van het 
platteland naar de industriestad, van het platteland naar de nieuwe 
polders (Noord Oostpolder) of emigreren naar Canada of Australië. 
Er werden veel bouwvakkers gevraagd om de vele nieuwe 
woningen te bouwen en daarom gingen velen naar de 
ambachtscholen voor de diverse bouwvakberoepen. Ook veel 
plattelandsjongeren (jongens uit de kleine boerengezinnen) werden 
timmerman of metselaar. Ook iets oudere plattelandsjongeren 
gingen een opleiding volgen. Zij volgden die op de 
Rijkswerkplaatsen voor de bouw. Zo zijn er nu in Prinsenbeek nog 
veel inwoners, die meegewerkt hebben aan de wederopbouw. Een 
aantal is al in de VUT of met pensioen. Een aantal van hen heeft 
buiten Prinsenbeek tot in de Randstad meegewerkt aan de opbouw 
van ons land door uitbreiding van de woningbouw.

Wederopbouw en herstel is een kreet die bij mij is blijven hangen 
uit de periode na de oorlog.
Er was veel verwoest in Nederland, er waren veel te weinig 
woningen, er moest (w)meer industrie en handel komen, in de land
en tuinbouw was gebrek aan bedrijfsbenodigdheden en er moest 
ook meer productie komen.
Allemaal om ons land op te bouwen na de stilstand of achteruitgang 
in de oorlog.



DE BOERENSTAND.
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De boerenstand kende de Boerenbond, Boerenleenbank, de 
Zuivelfabriek St. Gertrudis en de Tuinbouwvereniging St. Isidorus. 
Met als kleine organisaties: het Veefonds, de Fok- en 
Controlevereniging, het Paardenfonds, de Bijenhoudersbond, de 
Rijvereniging “Ons genoegen” en het Verzekeringsagentschap van 
de N.C.B. later Interpolis,
Daarnaast was er voor de vrouwen de Boerinnenbond met later 
daarbij ook de Boerinnenjeugdbond (B.J.B.). Voor de jongens was 
er de jonge boerenstand (R.K.J.B.) wat later, in 1966, de K.P.J. 
werd.
Er was een grootschalige coöperatieve samenwerking tussen 
Boerenbond, afdelingen van de N.C.B. (Noord-Brabantse 
Christelijke Boerenbond), de Boerenleenbank met zijn centrale in 
Eindhoven, de C.H.V (Coöperatieve Handels Vereniging) en de 
oprichting van de Stichting voor de Landbouw later het 
Landbouwschap.
Er waren grote boeren met akkerbouw en veeteeltbedrijven en 
kleine (keuterjboeren, er waren gemengde bedrijven deels met vee 
en weer anderen ook met tuinbouw. Binnen deze agrarische-, 
boeren- en tuindersbedrijven waren er steeds verschuivingen van 
melkvee- naar akkerbouwbedrijven en zo ook naar varkens- en 
kalvermesterijen.

De parochie was vaak de bindende kracht van de gemeenschap en 
deed de standsorganisaties ieder tot zijn recht komen. De 
standsorganisaties gaven veel informatie en voorlichting met visie 
op de toekomst door voorlichtingsbijeenkomsten en publicatie in 
vakbladen.
Zo ontstonden er ook de 6 jeugdstandsorganisaties, K.J.M. 
(Katholieke Jonge Middenstand) jongens en meisjes, K.A.J. en 
V.K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) jongens en meisjes, R.K.J.B. 
(Rooms Katholieke Jonge Boerenstand) en B.J.B. (Boerinnen Jeugd 
Bond). Ook via deze verenigingen werden de jongeren voorgelicht 
en waren er diverse ontwikkelings- en vormingactiviteiten.



DE ARBEIDERSSTAND.
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Bij de Boerenstand ontstond het jonge boerenvraagstuk. Door de 
vele veranderingen die er ontstonden, mede door de toename van 
de plattelandsbevolking, moest er uitzicht komen voor de toekomst. 
De wederopbouw, het herstel en de hervorming verliepen in de 
agrarische sector snel, mede door het Marshallplan. Dit plan hield in 
dat er omstreeks 1954 diverse steun kwam, waaronder moderne 
machines. (Marshall-hulp vanuit Amerika).

Uitspraken uit die tijd: Blijf je stijl trouw; Trouw binnen je stand; 
Dat ben je aan je stand verplicht; Verloochen je stijl niet.
De boeren hadden de (land)arbeiders en de arbeiders hadden ook de 
boeren gevonden, al was het alleen maar om wat bij te verdienen. 
Zodoende ontstond er (aan de buitenkant) een grote aanvaarding 
van ieders eigenheid.

Voor de arbeiders ging het ook snel, door het herstel en de 
industrialisatie en door de meerdere bouwvakarbeiders werden er 
veel woningen gebouwd en een deel van de woningnood opgelost.
De arbeiders (en ook anderen) werkten 48 tot 50 uur per week 
sommigen in ploegendienst andere tot laat in de avond in de 
landbouw en tuinbouw. De jongere gingen naar de avondscholen 
later naar het leerlingstelsel om zich verder in hun beroep te 
bekwamen. Het was de tijd van werken en leren. Tussen 1945 en 
1955 was er een stijging van 75 % bij de beroepsopleiding op de 
lagere technische scholen.

Maar er kwam ook acceptatie (ondanks dat het standsverschil wat 
door ouderen in stand werd gehouden) doordat steeds meer 
jongeren minder “een boodschap hadden” aan dat standsverschil of 
standsbewustzijn. Men trouwde over en weer en met elkaar. Grote 
met kleine boer en boer met burger of arbeider. Men had elkaar 
gevonden. De middenstand met de boeren en omgekeerd hadden de 
boeren de middenstand gevonden.



DE MIDDENSTAND.
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De Middenstand kende de Middenstandsvereniging met de 
onderafdelingen: de winkeliersvereniging en de kasteleins
vereniging. Enkele aannemers en de ambachtslieden, als smid, 
bakker, wagenmaker, kolenboer enz. behoorden tot die stand. Een 
vrouwenmiddenstand hebben we niet gekend. Wel een Jonge 
Middenstand,

Er werd zo hard gewerkt dat artikel 12 van de arbeidswet uit 1919 
er aan te pas moest komen om de jongsten te beschermen tegen te 
vroeg en te lang werken. Door de grotere openheid, welvaart en 
sociale zekerheid en de verschuivingen in lidmaatschap van de 
vakbonden vonden de bisschoppen dat er een bisschoppelijke brief 
uitkwam: Het Mandement 1954 over “de katholiek in het openbare 
leven in deze tijd”. De brief was een waarschuwing voor of tegen 
de ontkerstening en normvervaging.
De Arbeidersstand kende de K.A.B. (Katholieke Arbeiders 
Beweging) als overkoepeling van de verschillende arbeidersbonden. 
Om er enkele te noemen: de Fabrieksarbeiderbond, later 
Industriebond, de Bouw- en Houtbond, KABO (Katholieke Bond 
voor Overheidspersoneel), Landarbeiderbond later Dienstenbond.
Naast de K.A.B. kenden we Concordia als de 
verzekeringsmaatschappij van de arbeiders, de Centrale Volksbank 
als Spaarbank en Herwonnen Levenskracht als 
gezondheidsorganisatie, De Volkskrant als krant, Credo Pugno club 
als studiegroep en Kanunnik van Schaikfonds als spaarfonds 
priesteropleidingen in de arbeidersstand. K.A.B. werd later F.N.V. 
(Federatie Nederlandse Vakverenigingen)
De arbeidersvrouwen organiseerden zich in de K.A.V. (Katholieke 
Arbeiders Vrouwen) later De Beekse Vrouwenraad.
Als Jongerenorganisatie was er de K.A.J. voor alle werkende 
jongeren en kinderen van de arbeiders. Later kwam daar de 
V.K.A.J. als meisjesorganisatie bij. Later werd dat de K.W.J. 
(Katholieke Werkende Jongeren) en weer later Kritische Werkende 
Jongeren



DE KERK,
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Bijna alle verenigingen op de Beek waren katholiek en de adviseur 
kreeg op alle vergaderingen gelegenheid voor een woordje. Zo 
waren er ook de nodige kerkelijke verenigingen en het katholiek 
onderwijs. Zoals na het vroegere kerkelijke armbestuur nu de 
parochiële caritasinstelling. Na de Pauselijke Missiegenootschappen 
en Missienaaikring is er nu de werkgroep missie- en 
ontwikkelingshulp. Ook de Broederschap van de H. Familie voor 
mannen en voor de vrouwen de Maria-congregatie hadden hun 
invloed naar het kerkelijk leven.

Maar er kwamen ook veranderingen zoals vele geboden en 
verboden. Vooral gebruiken en devoties veranderden. Ook de 
dagelijkse Rozenkrans, nuchter blijven voor de H. Communie, 
veelvuldig biechten enzovoorts.

waar de kinderen van de middenstanders en vrije beroepen lid van 
waren. Later kwam er ook een afdeling meisjes in de middenstand. 
Bovendien kenden we enkele vrije beroepen (notabelen): notaris 
Esser in Princenhage, burgemeester P.Baetens, pastoor Wolters, 
dokter van de Kar enz.

Onze parochie had naast een pastoor, in die tijd, 2 of 3 kapelaans. 
De pastoor en de kapelaans van die tijd deden hun best als 
geestelijke adviseurs of aalmoezenier. De adviseurs werden vaak 
over de standsorganisaties verdeeld, zodat men een beetje een eigen 
adviseur had, die bijvoorbeeld de boeren tegenkwamen bij 
vergaderingen van de Boerenbond, de Boerenleenbank, het 
Melkfabriek, de Tuinbouwvereniging en zo ook bij de kleinere 
organisaties daarvan. Zo ook bij de K.A.B. en de verschillende 
vakbonden.
Binnen de Kath. Kerk was er veel aandacht voor een gezond gezin. 
Zo was er ook wederopbouw van een christelijk gezinsleven voor 
alle standen.



OVERIGE.

in hetwerkten Inter-samen
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Plaatselijke personen die in redelijke stilte hun bijdrage leverden 
waren o.a. Sientje van Rosmeulen uit de Kapelstraat die veel 
huurcontracten met de hand schreef. Dit waren de huurcontracten 
vooral voor de boeren die zo een stuk grond of een weiland 
onderling huurden. Ook To Oonincxs (en Mina Schrauwen) waren 
als alleenstaanden actief voor de missienaaikring, Zo was ook Driek 
Weterings actief voor diverse Charitatieve verenigingen.
Veel verenigingen zijn te zien in de films over Prinsenbeek van 
1953 en 1964. In een “gids voor de parochie” uit 1960 staan veel 
verenigingen uit die tijd met hun bestuursleden vermeld.
Naast de Standsorganisaties en hun verenigingen en de Katholieke 
kerk en haar verenigingen, waren er nog vele andere grote en kleine 
verenigingen in onze gemeenschap. We noemen er enkele:
De Harmonie “Amor Musae”, de schuttersvereniging, De E.H.B.O. 
en het Wit Gele Kruis, de Bibliotheek, het Parochieel Sociaal 
Charitatief Centrum, Katholieke Actie, Katholiek Leven, de 
Bejaardenbond vanaf 1954, Gezinszorg, Kath. Thuisfront, De 
carnaval begon in 1966. Zo ook de drumband. De sport
verenigingen zoals de Gymnastiekvereniging, de Voetbalvereniging 
Beek Vooruit, de Tennisvereniging enz.
Voor de jeugd de Kath. Jeugdbeweging met het meisjesgilde en 
Thomas More Groep later Scouting en de jeugdsociëteit, later 
Schanske en nog later C.J.C.
Dit alles geeft een summier beeld van de vijftiger jaren, uit welke 
verenigingen onze parochiegemeenschap bestond, hoe de Beek was 
samengesteld en welke plaats de jeugdstandsorganisaties daarin 
hadden. Welke invloed de pastoor had via zijn adviseurs en de 
plaats van de burgemeester.
De jeugdstandsorganisaties
standsjeugdcomité.
Een volgend artikeltje wil ik wijden aan de “gezamenlijke 
jeugdstandsorganisaties”, “Interstandsjeugdcomité” en het jeugd- 
dansen vanaf ongeveer 1955 tot 1975.



EEN KLEINE BLOEMLEZING OVER DE GILDEN.

Door: Piet Hanegraaf.
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Eeuwen geleden waren er drie soorten gilden: de ambachtsgilden, 
de schutsgilden en het kerkgemeenschapsgilde.

Kerkelijke broederschappen of gilden waren er op gericht om het 
geloof uit te dragen, maar tevens regelden zij de processies ter 
verering van de heiligen. Verder probeerden zij geld te verzamelen 
om de kerk te onderhouden.

Alle gilden hadden eigen spelregels conform de voorschriften van 
Prins Willem van Oranje en hadden diens toestemming nodig. Dat 
werd vastgelegd in de “Caert”.
De meeste gilden schieten éénmaal per jaar - meestal op een 
kermisdag - koning. Hij die koning schiet is, voor een jaar vrij van 
contributie, maar moet wel een zilveren schild met daarop zijn 
naam en zijn beroep of eventueel een afbeelding daarvan, schenken. 
Dat schild blijft altijd eigendom van het gilde. De binding met de 
kerk is erg sterk doordat de gildebroeder daar zijn eed van trouw 
aflegt.

De schutsgilden beschermden have en goed. Daarnaast beoefende 
men het schieten als sport en ontspanning. Hierdoor konden ze ook 
beter met hun wapens om leren gaan en werden de sociale contacten 
op deze manier onderhouden. Voor de veiligheid werden 
reglementen opgesteld.

De ambachtsgilden zijn de bekendste. Zij zorgden door een grote 
samenwerking, waardoor het ambacht op niveau bleef door strenge 
eisen te stellen aan allen die het vak wilden uitoefenen. Iedereen 
moest daarom ook de opleiding van leerling, gezel en meester 
doorlopen. Tevens kon men op deze manier het aantal vaklieden 
een beetje beperkt houden, zodat er gen prijsdumping kon 
plaatsvinden.



Dan dc onderste uit ca. eind zeventigerjaren, begin 1980. Hagedonk, de nieuwe 
kerk, de grote verkeersweg enz. Allemaal nieuw ten opzichte van de bovenste 
kaart, maar evengoed mooi.U leest op die kaart “groeten uit Prinsenbeek” en hij 
werd verkocht door ’t Rokertje, Fa. P.J. v.d.Eijndcn, Markt 1.

BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD
Twee ansichtkaarten zijn hier afgedrukt. Dan ziet u het grote verschil. Kijkt u 
naar dc bovenste uit 1911 “groeten uit Beek”, de kaart verkocht door de vader 
van Neli en Kees Rutten op de Markt. Kijk eens naar de afbeeldingen van de 
Markt en naar dc Valdijk met aan de linkerzijde nog grote bomen.

Er zijn nog Bekenaren die zowel de ene als de andere kaart herkennen èn het zo 
beleefd hebben, maar het zijn er slechts weinigen
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