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Sinds 1958 
Groots in houten en stalen trappen

Voor particuliere en professionele opdrachtgever

Trappenfabriek Vermeulen BV

Lokkerdreef 14, 

4879 ND Etten-Leur

T: (076) 508 80 00

E: info@vermeulen-trappen.nl

I: www.vermeulen-trappen.nl

Leveringsprogramma:
• houten en stalen trappen & hekwerken
• voor woning- villa en utiliteitsbouw
• voor nieuwbouw, verbouw en renovatie
• ambachtelijk, projectmatig,

enkelstuks en seriematig
• van eenvoudig tot exclusief,

van klassiek tot modern
• alles in eigen beheer en uit eigen fabriek

Unieke showroom met ruim 
35 trappen
openingstijden (alle dagen op afspraak)
ma t/m vrij van 08:00 - 17:00 
za van 10:00 - 16:00

De start op de 
Moerdijkse Postbaan 1958

Huidige locatie aan de Lokkerdreef sinds 2002

Amilto 1971 

Vervoer van trappen in 1963

1968

2 Heemkundekring Jan Uten Houte



ww
w.

ed
ito

o.
nl

HEEM - EL
3 Van de voorzitter
4 Voorw. burgem. De

Vries 
5 Van de redactie
5 Activiteiten 
6 Triest verhaal 
7 Beehive Jazzband
9 Embleem
12Ridder Jan uten Houte
13Tis nie mjir bij te ouwe
15Spelletjes van vroeger
20Wetenswaardigheden

Inhoud
 

 
ColofonVoorzitter:
Piet Paantjens
 
Penningmeester:
Jos Buijs
 
Redactie:
Jan Zengerink
 
Drukker:
editoo B.V. te Arnhem
 
Redactieadres:
Heemkundekring
Jan uten Houte,
Markt 53,
4875 CC Etten-Leur
info@janutenhoute.nl

Van de voorzitter…
Trots. Dat is het woord dat het beste mijn gevoel beschrijft bij het
verschijnen van ons nieuwe kwartaalblad. Natuurlijk hebben we al
veel meer uitgaven het licht doen zien. Boeken, d’Hûskes en
nieuwsbrieven zagen in het verleden al het levenslicht, Maar nu
gaan we vier keer per jaar onze leden en lezers vertellen over de
wetenswaardigheden die wij als vereniging hebben verzameld over
ons heem.
 
Dat brengt me meteen op de naam van ons nieuwe blad: Heem-EL.
Uit alle voorstellen die ons werden toegestuurd is deze naam
gekozen als de vlag die het beste de lading dekt. Het gaat in ons
blad over de heemkunde van Etten-Leur, ons heem. Voor wie wil is
er dan nog de knipoog naar het hogere, al is dat maar toeval.
We wensen alle leden en lezers veel genoegen met het lezen van
dit blad. En natuurlijk, als er op de artikelen historische
aanvullingen zijn, als u er fouten in aantreft of als u op een andere
manier wilt reageren, dan kan dat. Sterker u bent welkom om ook
zelf een bijdrage te leveren aan ons tijdschrift. Wel altijd met naam
en toenaam en voorzien van bronvermelding als het een historisch
artikel betreft.
 
Onze schrijversgroep heeft vol zelfvertrouwen de redactie op zich
genomen. Dat mag ook best eens gezegd. Net als de vormgever,
ook lid van die groep, die bereid was, naast al zijn andere
werkzaamheden, ook dit blad op zijn bekende manier op te maken.
Al met al schetsen we u in dit blad een beeld van een levende
heemkundekring die graag vertelt over alles wat er over uw heem
te vermelden is. Soms spannend, soms heel simpel, soms in
dialect, soms in beeld, maar altijd heel betrokken op ons heem.
 
Piet Paantjens, voorzitter heemkundekring Jan uten Houte
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V O O R W O O R D
 
Voor u ligt het eerste magazine van de Heemkundekring Jan Uten
Houte. Een bijzonder en informatief tijdschrift. Natuurlijk staat de
historie van onze gemeente en haar inwoners centraal, maar er
wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de vele en gevarieerde
activiteiten van de vereniging. Ik vind het dan ook een eer om een
voorwoord te schrijven voor dit eerste exemplaar.
 
Heemkunde staat voor: kennis van je “Heem”, kennis van wat je
“thuis” is. Dat kan dus eigenlijk over van alles kan gaan.
Bijvoorbeeld over onze streek, over de mensen die er wonen met
hun eigen gebruiken en over alle waardevolle overblijfselen uit
vroegere tijden. Heemkunde, en meer te weten komen over de
omgeving waarin wij wonen, werken en leven, is dus niet alleen
leuk en interessant voor de ouderen onder ons. Het is juist ook voor
onze jongeren belangrijk en hartstikke leerzaam om meer te weten
te komen over hun omgeving en de lokale geschiedenis. Onze
toekomst is namelijk gebouwd op ons verleden: zonder dat
verleden geen heden, en zonder heden geen toekomst. Veel om
van te leren dus voor onze jeugd.
 
Als gemeente Etten-Leur is het onze taak om ons cultureel erfgoed
een plek te geven in alle plannen voor onze omgeving. Daar doen
we goed ons best voor, want dat vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld
bij het verlenen van vergunningen voor rijks- en gemeentelijke
monumenten en het maken van regels die voorkomen dat het
cultureel erfgoed om de omgeving wordt aangetast.
 
De Heemkundekring Jan Uten Houte ken ik als een hele actieve
vereniging. Door te onderzoeken, bestuderen en inventariseren
hebben zij in heel veel jaren al een schat aan wetenswaardigheden
over Etten-Leur verzameld en vastgelegd. Ook organiseren zij
jaarlijks excursies, lezingen en tentoonstellingen. Iedereen zou daar
eigenlijk eens een kijkje moeten gaan nemen. Ik maak tot slot op
deze plek een groot compliment aan het enthousiaste bestuur en de
vele actieve leden en vrijwilligers. Ik ben bijzonder trots op al die
mensen die zich op deze manier inzetten voor onze “Heem”.
Dankzij hen wordt er gezorgd voor het behoud én de overdracht
van kennis over de mooie en interessante wetenswaardigheden van
Etten-Leur.
 
Namens het gemeentebestuur wens ik u veel plezier en succes met
het maken van dit tijdschrift.
Ik hoop dat er in de toekomst vele magazines mogen verschijnen
met interessante en leerzame verhalen over Etten-Leur,
ondersteund door prachtige illustraties en mooie anekdotes. En
voor de lezers natuurlijk: veel leesplezier.
 
Miranda de Vries
Burgemeester van Etten-Leur

4 Heemkundekring Jan Uten Houte
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Van de redactie
 
Het kostte wat overleg, luisteren naar voor- en tegenstanders,
zoekwerk naar een redactie, maar uiteindelijk is het gelukt. Het
eerste kwartaalblad van heemkundekring Jan uten Houte ligt voor
u. Tot onze vreugde kon het meer dan gevuld worden met
bijdragen van leden van uw heemkundekring. We ontvingen zelfs
zoveel kopij dat er al een voorraad ligt voor de toekomstige
nummers. Dank aan alle leden die zo bereidwillig waren ons aan
een goede start te helpen.
Onze dank gaat ook uit naar onze burgermeester die zo vriendelijk
was een voorwoord voor dit eerste nummer te schrijven. Natuurlijk
bedanken we zeker ook al onze sponsors: zij zorgen met hun
ruimhartige bijdragen ervoor dat dit blad voor onze
heemkundekring betaalbaar kan worden uitgegeven. U treft de
meesten ervan ook in de advertenties, maar zij zijn niet de enigen.
De artikelen zijn van de hand van leden: wat in die artikelen staat
komt dan ook voor hun verantwoordelijkheid. Mocht u vragen, op-
of aanmerkingen of erger, onjuistheden ontdekken: laat het ons
weten via info@janutenhoute.nl. De redactie controleert uiteraard
of een artikel geschikt is om te publiceren. We kijken ook even naar
de Nederlandse taal en beslissen wat wel en niet in een bepaald
nummer komt.
Wilt u ook een bijdrage leveren weet dan dit: op een pagina A4 kan
een artikel van omstreeks 450 woorden vergezeld van illustraties.
De artikelgrootte zou bij voorkeur twee à drie pagina’s moeten zijn.
Uw bijdrage kan naar: info@janutenhoute.nl  .
De redactie komt voort uit de schrijversgroep van onze
heemkundekring en uit het bestuur.
 
Jan Zengerink, hoofdredacteur

Activiteiten van Heemkundekring Jan uten Houte in
april, mei en juni 2019 
Elke maand wemelt het van de activiteiten in de vereniging. In onderstaand overzicht zie je wat er
allemaal in de planning staat. Kom eens langs of doe eens mee. Weet je activiteiten die ook door onze
vereniging kunnen worden ondernomen? Laat het ons weten, wie weet doen we er ons voordeel mee.
Vind je het leuk om ook eens in de presentatiekraam te staan? Meld je aan via
activiteiten@janutenhoute.nl .

woensdag 10-apr Genealogie inloopavond
 15-apr feuilleton  4 (in de Bode)
za/zondag  Nationale museumweek 
zaterdag 27-apr Presentatiekraam Oranjemarkt
woensdag 8-mei Genealogie inloopavond
donderdag 9-mei Presentatie 'De suikerbaron'
 15-mei feuilleton  5 (inde Bode)
zaterdag 18-mei Bezoek museum in de regio West Brabant
woensdag 5-jun Genealogie inloopavond
vr/zaterdag 7 en 8 juni Presentatiekraam Havenfeesten Leur
dinsdag 11-jun Lezing MonumentEL
  Boekpresentatie MonumentEL
 15-jun feuilleton 6 (in de Bode)
zondag 30-jun Presentatiekraam Braderie Meulemart
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Op 4 oktober 1769 kwam de plaatsvervangend
drossaard van Breda meester Rombout Damisse
naar de Lage Donk. Er had zich daar een drama
afgespeeld en de Ettense schout was er zelf bij
betrokken geweest. Dat laatste was mede reden
om de hoogste rechtsdrager binnen de baronie
erbij te halen. Zoals bij elke mogelijk niet-
natuurlijke dood werd er zogenaamde visitatie
gedaan door schepenen, schout of in dit geval dus
de drossaards plaatsvervanger.
In het huis van Jan Peeter Goorden (of Goverden)
lag “op het scheel van de haktrog, op den rugge”
het dode lichaam van Jans dochter Johanna, 7
jaar oud.  In een wieg bij buurman Steven van
Eekelen lag het “levendige gequetste zoontje
Joseph”, ruim een jaar oud. Damisse wees twee
doctoren plus staatschirurgijn Bruijnincx aan om
de twee kinderen te komen onderzoeken.
Diezelfde dag nog legde Cornelia de Regt, de
vrouw van Jan Peter bij drossaard Willem
Lestevenon zelf in het huis van de buurman een
verklaring af. Ze vertelde, dat zij met de beide
kinderen de ochtend ervoor naar buiten was
gegaan, voor de deur. Vervolgens was zij met
haar oudste dochter binnen gaan bakken en de
oven aansteken. Na enige tijd hoorde zij buiten
een schot. Zij rende naar buiten en vond beide
kinderen gewond, het oudste zat op een paar
plaggen tegen een boom. Ze nam hen mee naar
binnen waarna het dochtertje stierf. Ze was zo
ondersteboven dat ze de mannen die erbij
stonden niet kon beschrijven of herkennen.
Ook die mannen legden die dag een verklaring af.
Het waren de schout van de vrijheid Etten,
Hermanus Heyting van der Hoogh, en de schepen
Anselmus Segers. Bij Anselmus logeerden Hendrik
van Dalen, cornet bij de Troupes van Breda, en
Cornelis Diederik van Dalen, cadet in het regiment
van generaal van Randwijk. Bij de schout waren
diens zwager Willem Spanjaart en Paulus Hendriks
van Pelt, commandeur ter zee, te logeren.
Met hen wilden zij, net als voorgaande jaren, gaan
jagen en zij besloten om dat te gaan doen bij de
Donk. Gisterenochtend om 8 uur waren zij de
polder ingetrokken, zo verklaarden zij, en na
enige tijd, op een akker gelegen bij de Lage Donk
nabij het huis van Goorden zagen zij een haas.
Die dreven zij richting de straat, Willem Spanjaart
legde aan en schoot. Zij gingen het erf op van
Goorden, waar zij meenden te haas te zullen
vinden. Zij gingen naar de sloot die langs de heg
lag en zij vonden daar de twee kinderen waarvan
het meisje zwaargewond. Slechts één van de

mannen verklaarde dat hij de kinderen tevoren
wel had gezien. En verder verklaarden zij dat zij
in vorige seizoenen regelmatig met Spanjaart
hadden gejaagd en hem nooit hebben kunnen
betrappen op onvoorzichtigheid.
Op 16 oktober kwamen Jan Peter Goorden en zijn
vrouw Cornelia bij de schepenen te Etten, waar
zij, op verzoek van Willem Spanjaart verklaarden
nog steeds en volledig te volharden bij de
onderhandse “acte van zoeninge”, die zij op de
6de oktober hadden gedaan ten gunste van de
persoon die het “snaphaanschot” gedaan had en
waarvan ze begrepen hebben dat dat Willem
Spanjaart was. Na het ongeluk met hun kinderen
op 3 oktober hadden zij met Willem gesproken en
zich volledig met hem verzoend. Zij wilden hem
verder niets ten laste leggen.
De acte werd vervolgens voorgelezen en
ondertekend door hen. Toch wel ruimhartig. Nog
maar 14 jaar getrouwd en van de 7 kinderen
waren er al eerder twee jong gestorven. Nu
moesten ze door zo’n ongeluk nog een dochter
afstaan. Jozeph heeft het voorval overleefd en hij
trouwde op zijn 28ste.
 
Bron: WBA; Schepenbank Etten 0466. Protocol
van allerhande akten, december 1761-1775   
Scan 115 e.v. = p. 112 v t/m 117

Triest verhaal aan de Lage Donk

Zoals we vaker zien bij eenvoudige harde mensen
uit het buitengebied konden beide ouders niet
schrijven en plaatsten zij een kruisje, de beide
schepenen konden wel schrijven:
Dit merk is gesteld bij Jan Pieter Goorden
Dit merk is gesteld bij Cornelia de Reght
Jan van Gelooff
G.J.Hendricx

6 Heemkundekring Jan Uten Houte
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In 1961 startte een hobbygroep van de Instuif in
de Biekorf in de Lambertusstraat, waar nu de
moskee is gevestigd, in onze gemeente met een
jazzband, waar praktisch iedereen sceptisch
tegenover jazz stond. Niet alleen in Etten-Leur
was dat trouwens het geval. Het is algemeen
bekend, dat niet alle muziekliefhebbers ook
allemaal jazz-minded zijn. Omdat men in en rond
de gemeente Etten-Leur nu niet bepaald warmliep
voor een dergelijk soort muziek, zag men de taak
van de band min of meer als een "missie-
opdracht".
 
De leden van de actieve jazz-band waren enkele
jongelui die niet bang waren om op dit gebied te
"pionieren". Dat het werk van de jonge band
werkelijk "een missie-opdracht" geweest was,
bleek wel uit het feit, dat enkele jaren voordien
jazz praktisch voor elke tiener in deze omgeving
taboe was. Niemand interesseerde zich ervoor. De
Beehive heeft hierin verandering gebracht. Het
gevolg van hun streven was, dat ook Etten-Leur
toen zijn kring van jazz-liefhebbers kreeg.
 
Het begin
Op 13 oktober 1962 werd de "Instuif 'voor de
jongeren uit Etten-Leur geopend in het Mariahuis
in de huidige St. Lambertusstraat. Met de
jongeren werden ALLE jongens en meisjes uit
Etten-Leur boven de 17 jaar bedoeld. De
bijeenkomsten vonden plaats in De Biekorf. Een
mooiere naam was bijna niet denkbaar, want de
bijen in een bijenkorfvormen een gemeenschap,
of men koningin, een werkbij of dar is. Ieder kent
zijn plaats en werk in deze korf en weet
automatisch wat er van hem verlangd wordt.
Ieder jong mens die de gezelligheid wilde
verhogen was welkom. Er werden toen regelmatig
oproepen geplaatst door de voorzitter Jeanne van
Haperen om deze gezellige avonden te bezoeken.
Deze Instuif was iedere zaterdagavond geopend.
Er werd niet naar rang of stand gekeken.
Belangrijk was, dat de jongeren een nuttig
gebruik zouden maken van de geboden
gelegenheid om de zaterdagavonden aangenaam
en nuttig door te brengen. De muziek werd
verzorgd door de eigen band, die uit zeven
personen bestond. De leider was T. van de
Wijngaardt. Zij hadden een dixieland bezetting en
maakten hun debuut op de opening van de
Instuif. De band die ondertussen was opgericht
werd genoemd: "The Beehive Dixieland Band". Ze
bestond uit: T. Wijngaards (leider en klarinet), N.
v d Zanden (trombone), J. Verpaalen (trompet), J

v d Smissen (piano), K. Arnouts (bas), H.
Verschuren (gitaar), A v Poppel (drums).

Ettense Beehive Jazzband

 
De eerste maanden na de oprichting gingen
gepaard met voortdurende bezettingswisselingen.
Toen de Beehive Jazzband eenmaal "de
kinderziektes" overwonnen had, viel er een
stijgende lijn te bespeuren. De band kon rekenen
op een vaste groep "fans", die voornamelijk
bestond uit middelbare scholieren.
Op 7 juni 1964 vond er in de Nobelaer een
Hartewensconcert plaats naar voorbeeld van de
concerten in Haarlem. Het werd georganiseerd op
initiatief van Jan de Breet samen met de
Cantoreye. Bij deze Ettense muziekmanifestatie
kwamen allerlei muziekgenres aan bod.
Vocalisten uit eigen plaats of directe omgeving "
pleitten"voor hun eigen genre-muziek. Solisten,
ensembles en koren boden het publiek een zeer
gevarieerd programma. Het was een gedurfde
opzet, maar een opzet die geslaagd was. Er werd
gemusiceerd in alle genres. Het voordeel van zo'n
programma was, dat iedereen gedwongen werd
om notitie van elkaar te nemen en om van elkaars
prestaties te genieten.
Hier zorgde de Beehive Jazzband voor het lichte
intermezzo met enkele nummers waarvan de zaal
smulde. Het ensemble speelde erg enthousiast en
de reacties van het publiek op dit gehele
experiment waren erg gunstig.
 
De volgende jaren speelde de band niet alleen op
de gebruikelijke instuifavonden, maar ook op
verzoek in de regio, waar ze een graag gezien
gezelschap waren.
Op 10 juli 1965 werd in de Ettense Veehallen een
geslaagd Tienerfestival afgesloten. Ongeveer 1300
jongelui bevolkten de grote hal waar door de

710 april 2019
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Ettense Instuif een vijftiental bands, solisten en
duo's werden gepresenteerd. Aan dit festival was
een talentenjacht gekoppeld. Een bijzondere
attractie vormde het optreden van Ronnie Tober.
Zijn succesnummers werden op voortreffelijke
wijze begeleid door "The Beehive Jazzband". De
Hollands-Amerikaanse zanger was zeer
enthousiast over de band.
 
Na enkele jaren van onderbreking werd er in de
Etten-Leurse Nobelaer weer een
Nieuwjaarsconcert gehouden. In de eerste jaren
van het bestaan van de Nobelaer was het de
gewoonte, dat met Nieuwjaar de Dutch Swing
College Band naar Etten kwam. Nu dat onmogelijk
was geworden, ging de Beehive Jazzband de
traditie voortzetten. De Beehive Jazzband, die was
samengesteld uit een aantal jongelui uit Etten-
Leur en omgeving had in de afgelopen jaren in
eigen plaats en wijde omgeving reeds een goede
reputatie opgebouwd. De moeite die deze groep
zich sinds de oprichting had getroost, was niet
voor niets geweest, want in januari 1966 gaf de
band haar eerste concert in de Nobelaer. Het jazz-
festijn dat in de Nobelaer werd gehouden onder
auspiciën van de Kunstkring Vincent van Gogh en
de Katholieke Kunststichting had de belangstelling
van ruim 400 voornamelijk jongere
muziekliefhebbers. Het succes, dat de Beehive
Jazzband met het concert had geboekt, had alle
verwachtingen van de acht jonge, maar serieuze
musici overtroffen. Met het muzikale festijn had
men het bestaansrecht van de Beehive Jazzband
zonder meer bewezen en men had tevens het
publiek "bij weten te brengen"dat jazz-oude-stijl
niet zoiets is als Rolling Stones en Beatles.(red.
mening van de auter) De enthousiaste band
bestond uit: Kees Schrauwen (klarinet), Nico van
de Zanden (trombone), Jac Verpaalen (trompet),
Jac van der Smissen (piano), Kees van der
Smissen (banjo), Rob Vermeer (bas), Hans
Verschuren (gitaar) en Ad van Poppel (drums). Zij
zorgden voor een perfekte weergave van de
muziek, maar ook de leden als individuele
artiesten mochten er zijn, Verschillende van hen
gaven op hun instrumenten solo's ten gehore wat
bij het publiek erg in de smaak viel. Voor de band
was het des te meer een succes, omdat men in
1961 als hobby-groep van de Instuif startte in een
gemeente, waar praktisch iedereen sceptisch
tegenover jazz stond.
 
 
Featuring guest op dit eerste echte Ettense jazz-
festijn was plaatsgenoot Ad van Ooijen, die als
amateur-jazzmusicus vooral in het buitenland veel
bekendheid genoot. In buurlanden trad deze

Ettenaar, die werkelijk van alle markten thuis
was, met diverse grootheden in de wereld van de
jazz op. Ook zijn prestaties werden door het
talrijke publiek gewaardeerd en beloond met een
daverend applaus. Hij toonde een veelzijdig
musicus te zijn, die naast banjo ook klarinet,
sopraansax en gitaar speelde.
 
In de carriere van de vijfjaar oude Beehive
Jazzband was dit concert een welverdiende
mijlpaal. Omdat dit concert bij het publiek zo goed
in de smaak was gevallen, wilde men er een
traditie van maken. Dit in het kader van het
kunststichtingsprogramma. De band was
verscheidene keren succesvol opgetreden. Een
hoogtepunt in de carrière van de jongelui was,
zoals eerder gezegd, ongetwijfeld het begeleiden
van Ronnie Tober op een talentenjacht in de
Veehallen. Vermeldenswaard is ook het optreden
tijdens een "Cultural Meeting" in de
Nobelaer, naar aanleiding waarvan ze een
contract kregen aangeboden voor een jazz-avond
in De Trapkes in Breda.

 
De Beehive bleef echter niet stil staan. Zij wilden
nog meer furore maken, al vonden ze het
bijzonder belangrijk, dat het amateurisme
bewaard bleef. Een eerste vereiste daarvoor was
een allround repertoire.
In juni 1966 was de Ettense jazzband toe aan een
eerste plaatopname. De eerste zwarte schijf werd
de band aangeboden door Phonica uit Roosendaal,
die jazzmuziek nogal propageerde en stimuleerde
en ook wel iets in de Ettense jazzband zag. De
plaat werd ter gelegenheid van het eerste
jubileum van de jazzband in een oplage van 350
stuks op de Nederlandse platenmarkt gebracht.
Het hoesontwerp werd gemaakt door de leader of
the band Jac van der Smissen, terwijl de hele
band heeft meegewerkt aan de compositie van
het jubileumnummer, dat "The First lustrum Blues
" gedoopt werd. De plaat werd in de Nobelaer
opgenomen en omdat de Beehive Jazzband nu
eenmaal bekend stond als huisorkest van de
Nobelaer, kreeg die eerste opname de naam van "
Phonica-Nobelaer productie".
 

8 Heemkundekring Jan Uten Houte
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De acht bandleden hadden vijfjaar aan een stuk
hard moeten zwoegen om de plaats te bereiken,
die ze toen hadden veroverd. Daarom was de
uitgave van de grammofoonplaat, die samenviel
met de eerste lustrumviering, de bezegeling van
een muziekcarrière waarop menig amateurband
jaloers zou kunnen zijn.
 
De activiteiten van de jazzband hielden na de
plaatopname niet op. Er bestonden voor de
komende maanden zoveel plannen, dat er niets
meer bij het gevarieerde programma mocht om te
voorkomen dat het overladen zou worden. Meteen
na de lustrumviering in het najaar van 1966
begonnen ze met de voorbereidingen van het
tweede Nieuwjaarsconcert op 1 januari 1967,
waar "jazz-oude-stijl" de boventoon voerde. Oude

jazz was muziek die de klok jaren terugzette en
daarom zelfs voor niet-liefhebbers toch
aantrekkelijk was.
De band bleef nog enkele jaren bestaan en werd
veel gevraagd. Toen de leden echter eenmaal de
leeftijd bereikt hadden, dat studie de voorkeur
kreeg en zij buiten de gemeente gingen studeren,
nam de animo af. Ook verkering, loopbaan,
verhuizing, huwelijk en militaire dienst speelden
hierin een grote rol. Alles bij elkaar genomen
hebben zij eraan gewerkt, dat de belangstelling
voor jazz langzaam maar zeker toenam. Met
andere woorden: zij hebben baanbrekend werk
verricht.
 
Jos Martens

Het embleem van onze heemkundekring

Zoek het verschil !  Rechts het originele zegel uit 1354

Hieronder ziet u ons zegel, ons embleem, weer
keurig afgebeeld. Sommigen vragen zich vast af
wat de herkomst ervan is. In dit blad kan de lezer
een verhaaltje vinden over ridder Jan uten Houte.
Diens kleinzoon Jan Arnouds uten Houte of van
den Houte was de eerste heer van Etten. Dat is de
reden geweest om ruim 50 jaar geleden onze
heemkundekring naar hem te vernoemen. En dan
is zijn persoonlijke zegel natuurlijk een mooi
embleem voor onze vereniging.
In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft één van

de leden de zegels van de eeuwenoude oorkondes
fraai nagetekend. Men kan ze nu bijvoorbeeld
allemaal ook terugvinden op de wanden van de
parkeergarage in het Winkelhart.
Maar helaas, één klein detail werd over het hoofd
gezien. Het Latijnse woord voor zegel is “sigillum” 
en niet “sigilium”. Het is maar één streepje, maar
toch. Vanaf nu moeten we dus maar de goede
versie gebruiken. Er staat ”sigillum Johannis ex
Ligno, militis” wat betekent: “het zegel van Jan
uten Houte, ridder”

910 april 2019
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Al enkele jaren doe ik onderzoek naar het Hof van den Houte, dat in Etten gelegen was. Er is
in de papieren bronnen inmiddels veel meer boven water gekomen dan uit de
archeologische opgravingen, die helaas te summier lijken gedaan. De historie blijkt
bijzonder spannend. Met enkele samenvattende verhaaltjes in de komende kwartaalbladen
licht ik alvast wat tipjes op van het tot op heden nog erg schemerige verhaal over dit
kasteel, dat helaas verdwenen is uit het Etten-Leurse stadsbeeld.
Mijn doel is om een boek uit te geven met alle bijzondere details. Voor bronnen,
opmerkingen en aanvullingen kunt u altijd contact met me opnemen.
Maarten Bicknese  (mjbicknese26@gmail.com)

Deel 1   In Etten staat een huis… 

Bijna de eerste regel van een bekend kinderliedje.
De geschiedenis van het Ettense “huijzing” met de
naam “Hof van den Houte” strekt zich uit over een
periode van 450 jaren. Van dit in de 19de eeuw
gesloopte huis is niet veel méér bekend dan de
locatie en wat summiere beschrijvingen, want er
zijn nauwelijks noemenswaardige archeologische
vondsten. Er zijn maar 3 afbeeldingen bekend, die
het kasteel laten zijn. De bekendste is een al veel
besproken prent van onbekende herkomst, maar
die wel in grote lijnen voldoet aan bekende
beschrijvingen: het huis was tevens slot, dus
stevig, van steen. Het lag binnen een gracht en
was toegankelijk via een valpoort. Een vierkante
toren stond eveneens in het water, los van het
huis.
Wat de indeling betreft weten we dat het kasteel
uit 2 verdiepingen bestond met daarboven een
zolder, er was een ridderkamer plus nog enkele
kamers, een grote en een kleine keuken. Boven
was een zaal met kamers ernaast, die een klein
torentje hadden. Er waren een bottelarij en
kelders.
Het hof bestond niet alleen uit een stenen huis. Er
was ook een hoeve bij, stallen en een bakhuis,
een tuin en een boomgaard. Er was een schuur
tussen het kasteel en het “Puttenhuis”, waar ook
een mestvaalt bij lag. Dat laatste moet men niet
onderschatten. Mest was toentertijd zeer
waardevol en het enige middel om de arme
zandgrond van Etten te verbeteren. Mogelijk is
het Puttenhuis dezelfde als de boerderij die op het
laatst toebehoorde aan de familie Luijkx. Achter,
dat wil zeggen aan de oostkant van het kasteel,
lag De Hofakker, later en in de boeken steeds
vermeld als Hoefsche, Hofsche of Hoofse akker.
Deze was 2 bunder en 100 roeden (bijna 3 ha)
groot.
Al met al ziet het er naar uit dat Hof van den
Houte wel leek op veel andere leenhoven in die
tijd, waarbij de inkomsten werden verkregen via
zogenaamde manschappen (onderleenmannen

hadden leenplichten) en inkomsten uit pacht en
belastingen (cijnzen).

De prent die in 1946 opdook in het Roosendaalse
heemkundebad De Ghulden Roos. Onder het
origineel staat: "Castellum de Etten quod  dicitur
 Van den Houte" (Het  kasteel van  Etten, dat
genoemd  wordt “van den Houte”.

Over de eigenaren en bewoners is meer te
zeggen. Die zijn via testamenten, schepen-
archieven, vestbrieven en dergelijke wel te
volgen. Als je onroerende bezittingen met
inkomsten, waartoe het Hof van den Houte zeker
behoort, binnen de familie wilt houden, en dus
wilt voorkómen dat aangetrouwden er met de buit
vandoor gaan, dan is het veiliger om “met warme
hand” te geven. Dat kan bijvoorbeeld als een
bruidsschat, die testamentair vastgelegd is bij de
notaris. Ook het vruchtgebruik, door je
achtergebleven partner na je dood, moest worden
vastgelegd bij de notaris. Ondanks zulke officiële
aktes ontstonden er geregeld ruzies.

10 Heemkundekring Jan Uten Houte
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Ook de Caerte van de Vryeheydt Etten uit 1677,
die in de schepenzaal van het oude raadhuis
hangt, laat min of meer hetzelfde beeld zien.
Behalve het kasteel zien we ook de oude kerk op
de Markt (nu van Goghkerk geheten). Uiterst
rechts het eveneens verdwenen huize Nobelaer.

Blijkbaar waren de inkomsten uit pacht en cijnzen
de belangrijkste reden om het bezit te betwisten,
want bewoning door de eigenaren lijkt gedurende
lange periodes minder interessant te zijn geweest.
Er is gebrek aan onderhoud en de plunderingen
door soldaten tijdens de 16de eeuw en later
hebben geen goed gedaan aan de gebouwen. In
de 17de eeuw komt daar verandering in. Voor het
eerst werd het woord “kasteel” gebruikt en ging
het huis weer een grotere rol spelen voor
bewoning. De nodige herstelwerkzaamheden
volgden. Er werd een nieuwe brug van 9 meter
lang en bijna 4 meter breed gebouwd en ook aan
de muren en het dak werd veel hersteld.
Daarentegen werden de boomgaard en veel mooie
bomen, die voor beschutting zorgden, gekapt.

In 1717 komt er een einde aan het bezit van het
kasteel door katholieke adellijke families. Het is
de op Leur geboren, gereformeerde burger en
schout, Cornelis Cornkoper, die het kasteel koopt
en het flink laat ombouwen, zelfs herbouwen in
nieuwe stijl. Het zal nog bijna 100 jaar in die
gedaante blijven bestaan, maar dan komt er
opnieuw verwaarlozing en loopt het kasteel met
bijgebouwen behoorlijke schade op door
inkwartiering van Franse soldaten. De laatste
bezitter Govert van der Mee ziet herstel niet zitten
en probeert het kasteel te verkopen, met als doel
het te slopen.
Hij krijgt daarbij flink weerstand van het
gemeentebestuur, dat het kasteel wil behouden
vanwege zijn bijdrage aan het “embellissement”,
de schoonheid van het dorpszicht. Dit laatste mag
niet baten en de Bredase aannemer Pieter
Huyzers koopt en sloopt het kasteel in 1816. De

grachten blijven nog tot de jaren zeventig van de
20ste eeuw bestaan. Bij de ouderen staan deze
bekend als de vijvers van Woutje Dekkers,
waarop in de winter werd geschaatst. Wanneer de
gemeente besluit op de locatie een winkelcentrum
met parkeergarage te bouwen verdwijnen de
laatste resten en blijven enkel nog wat
straatnamen herinneren aan wat ooit een
belangrijk centrum van leen, pacht, macht en
administratie was.
Maarten Bicknese

Gravure op een spiegeltje dat in bezit was van
een erfgename van de laatste kasteeleigenaar.
Gemaakt door een neef van een van de
kasteeleigenaren.

Wat is waar?
 

 
Waar bevindt zich dez lantaarn in Etten - Leur?

1110 april 2019
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Ridder Jan uten Houte strijdend ten onder
 
In 1283 overleed Irmgard van Limburg hertogin van Limburg. Zij was getrouwd met
Reinoud I graaf van Gelre die tevens co-hertog van Limburg was. Reinoud wilde Limburg
inlijven en zo de macht van Gelre uitbreiden.

Een machtige buurman als Gelre kon hertog Jan I
van Brabant echter niet dulden. Het gevolg was
dat tussen 1283 en 1288 zich een strijd ontspon
tussen Gelre en Brabant om het bezit van
Limburg. Deze oorlog stond bekend als de
Limburgse successieoorlog.
In zijn strijd werd Jan van Brabant bijgestaan
door de adel die onder zijn gezag viel. Eén van
hen was ridder Jan uten Houte, schout van ‘s-
Hertogenbosch, bezitter van het allodiale dorp
Westmeerbeek en heer van Etten.[1] Samen met
een aantal dappere mannen, die hij uit het Land
van Breda meegebracht had, vocht hij vele
veldslagen in de omgeving van Tiel uit. Deze stad
was sinds 1271 in handen van Brabant.

De Strijd om Tiel
 
Jan van Brabant had de verdediging van de stad
Tiel versterkt en het bevel toevertrouwd aan Jan
van Kuik. Reinoud van Gelre smeedde het plan
Tiel te veroveren. Daarvoor trok hij zijn troepen
samen bij Senne in de Tielerwaard. Hier werd hij
door Van Kuik, de heren Van Heusden, Hesbeen,
Van der Sluis en andere ridders aangevallen en na
een bloedig en hardnekkig gevecht werd hem een
zware slag toegebracht. Ondertussen had hertog
Jan van Brabant in Oisterwijk, drie uur gaans van
Den Bosch, een leger op de been gebracht om de
Bommelerwaard in te trekken. De overtocht over
de Maas werd hem echter door Gerard van
Rossum, hoofd van een bende huislieden (gewone
boeren en plattelandsbewoners) verhinderd. 
Reinoud, in de hoop Jan te verdrijven, wist zich
met zijn bondgenoten staande te houden in de
Tielerwaard. Jan stelde hem voor de keuze om
naar de Bommelerwaard te komen of hem toe te
staan de Waal over te trekken en in een
beslissende slag deze vernielende oorlog te
beëindigen. Reinoud wees beide plannen af. Op 3
juli 1286 werd Tiel stormenderhand door Reinoud
ingenomen. Zij die aan de woede van het zwaard
en de vlammen wisten te ontsnappen, werden

[1] Het is niet zeker of Jan uten Houte de titel ‘heer van Etten’ mocht voeren. De familie Uten Houte
was vanaf 1287 of eerder gegoed in Etten. In zijn Rymkronyk schrijft Jan van Heelu “Her Jan uten
Houte uten den lande van Breda”. Leenders schrijft in  ‘Etten en de Turf’: “Na de dood van Jan uten
Houte gaf Arnoud van Leuven aan zijn natuurlijke dochter, weduwe van Jan, inkomsten ter waarde van
35 Leuvense kIeine ponden en de rechtsmacht tot een boetebedrag van 3 ponden, alles te Etten”.
( red.: allodiaal is een soort tussenvorm tussen volledig eigendom en eeuwigdurende erfpacht)

gevangengenomen en weggesleept. Frank van
Wanghe, de bevelhebbers Jan de Coc en Jan uten
Houte, drie dappere ridders, stierven in de kerker.
Enige anderen werden later tegen borgstelling en
beroofd van hun bezittingen vrijgelaten.

De ontknoping
De verovering van Tiel door Reinoud was echter
een Pyrrusoverwinning. Op 5 juni 1288 vond de
beslissende slag in deze 5-jarige oorlog plaats bij
Woeringen, nu een wijk van de stad Keulen. Hier
werden de troepen van Reinoud en zijn
bondgenoten door Jan van Brabant in de pan
gehakt. Vanaf die tijd hoorden Limburg en de stad
Tiel definitief tot het hertogdom Brabant. 
Bronnen:
Jan van Heelu, Rymkronyk van Jan van Heelu
betreffende den slag van Woeringen van het jaer
1288 (ed. J.F. Willems). M. Hayez, Brussel 1836
J.P. Arend, Algemeene geschiedenis des
vaderlands van de vroege tijden tot op heden,
tweede deel, J.F. Scheijer, Amsterdam 1841
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Tis nie mjir om bij touwe
 
Een dialect dat we opschrijven doen we op ons taalgevoel. Er zijn geen standaardregels die
voorschrijven hoe je het gesproken dialect kunt omzetten naar geschreven taal. Iedere dialectspreker
kan dan ook, zelfs van hetzelfde dialect, een afwijkende geschreven versie aanleveren. Niet erg, want
het maakt ons des te duidelijker dat dialect geleefde en doorleefde taal is.
Piet Luijten

Vroeger toen ik nog un jil klein manneke waar are
ze bij oos thuis mar jin elektries apperaot: nun
raodio. Dur zate mar un stuk of drie knopkes aon.
Jintje om aon te zette en daor kondum wok arder
of zachter mee  laote speule. Dan nun draaiknop
om de goeie zender te zoeke. Da waar nie zo
moeiluk, want dur ware mar un paor Nederlaase
zenders. Ilversum jin en twee. Ut derde knopke
wier eigeluk nwoit gebruikt. Daor konde de
golflengte mee veraandere. Korte, midde of lange
golf. Mar ij stong altijd op de middegolf.  Buite
waar nun lange ijzere draod gespanne. Da waar
dun antenne. Oe simpel kan ut zen.
 
Un tedje lotter kwaam dur nun plaotespeuler bij.
Jist aljin mar 78 toere plotjes, mar in de lwop van
de jaore kwame dur bij van 45 en elpees van 33
toere. Ut wier al un bietje ingewikkelder.
 
Dur wier nun baandrecorder aongeschaft. Dan
konde lekker  meziek opneme van de raodio.
Watter wok bijzaat  waar un miekrefoontje .
Konde vur ut jist oew eige stem worre. Ik mot
zegge dakkum eigeluk nie erkende. Ij klonk totaol
aanders dan ik van mun eige gewend waar.
 
Mar de ontwikkelinge gienge verder. Ut wier tijd
vur nun stereotore. Ge meug wel zegge daddut
nun echte tore waar mee mar liefst vier apperaote
op mekaore gestaopeld. Bovenop nun
plaotespeuler, dan nun raodio, mar die jitte in
jinne kjir  tjoener, deronder nun casetterecorder
en jimmel onderaon iets nuws, naomeluk nun cd-
speuler. Dur neffe stonge twee luidsprekers, want
de tijd van mono waar vurbij.  Alles moes in
stereo. Om ut dieng te bediene aarde ongeveer
zon fjirtig knopkes tur beschikking. Gaoter mar
aon staon.
 
Gelukkig is ut wir un bietje simpeler geworre. De
tijd van plaote en kesettebaandjes is vurbij en
nou  staot tur aljin nog mar nun raodio mee nun
cd-speuler in de kast. Wel mee afstaasbediening
netuurluk. Mee teveul knopkes.
 
Op un gegeve moment dee de tillevisie zunnen
 intree. Gewon nog zwartwiet. De bediening waar
int begien nie zo moeiluk. Dur viel  nie veul te

kieze. Ut begon mee jinne zender en wij ier int
zuide are geluk want ge kon wok nor den Bels
kijke. Dan zaagde bevobbeld:”Schipper naost
Metilde.”
 
Iederjin moes toen  wel nun antenne bove op ut
dak emme. Ge kunnut oew eige nou niemer
vurstelle, mar op de daoke stong un jil woud van
antennes.
 
Agge dieje tillevisie op un aander kenaol wou
zette, moeste wel elleke kjir uit oewe luie stoel
komme. Ge snap wel; da kon zo nie blijve. Zwart
wiet wier kleur en vur ut gemak nun
afstaasbediening durbij.  Watter wok bijkwaam
waar nun wop nuwe zenders. Intusse mokte we
wir kennus mee un nuw apperaot.: de
vidiorekorder. Daor konde tillevisieprogramma’s
mee op neme en afspeule. En ge kon films bekijke
die ge zelluf gemokt aar. Films ure waar wok
mogeluk. Om ut nie te moeiluk te maoke zaat ur
nun afstaasbediening bij.
 
De tijd gieng verder en in plek van dun
vidiorekorder kwaam ur iets aanders op de mart.
Dun dvd speuler. Ut jinne apperaot mee
afstaasbediening en al de deur uit, mar ut
vollegunde stong dus awir binne. En we zen dur
nog nie.
 
Intusse ware alle antennes vanut dak afgold. En
krege we kaobeltillevizie. Wa denkte, kwame ze
van de KPN wok wir mee un kasje mee
afstaasbediening aon. Da waar dus nummer vier.
Nou em ik mun eige nog moeilukker gemokt want
op aondrang van de kiendere zitter wok nog nun
mediapleejer op de tillevizie aongeslote. Daor
kunne we dan lekker jille series aachter bekaore
afkijke. Mar ut betjikkent wel, daddik  in de laoj
van de selontaofel  vijf afstaasbedieninge eb ligge
mee in totaol zon 196 knopkes. Aggut nie gelwoft
motte ze zelluf mar us  ne kjir naotelle.
 
Nou wop ik mar, dak mee  munne verjaordag gin
kedokes krijg waor veul knopkes aonzitte, want ik
kan ut echt niemer  bijouwe.
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De oplossing van deze foto is: Gevellantaarn aan
de oostelijke (linker) hoek van de gevel van het
pand Lange Brugstraat 56.

oplossing Wat is waar
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Spelletjes van vroeger
 

Kent u ze nog? Die oude spelletjes van vroeger.
 
De liefde voor de natuur is eenieder aangeboren. Maar om die liefde te ontwikkelen moet je er vroeg
bij zijn. Vanaf de kleuterschool tot en met de lagere schoolleeftijd kun je die liefde het best
ontwikkelen. Voor kinderen trekt de natuur aan maar boezemt ook angst in (spinnen). Door te spelen
in de vrije natuur ontwikkelt het kind veel vaardigheden waar het later in zijn leven nog plezier aan
kan hebben. De kinderen van tegenwoordig hebben steeds minder ruimte om in de vrije natuur te
spelen. Nog pas enkele tientallen jaren geleden struinden vooral jongens maar ook meisjes door
bossen, polders en langs waterkanten. Tegenwoordig kan een kind alles vertellen over de ijskappen die
smelten en de ontbossing van het regenwoud, maar direct contact met de nabije natuur wordt steeds
minder. Met het aanleggen van speelbossen en natuurterreinen probeert men dit enigszins te
compenseren. Door te weinig bewegen in de kindertijd kunnen later verschillende
gezondheidsproblemen zich voor doen. Maar als wij vroeger een PlayStation, een WII, een iPad of
telefoon gehad hadden zouden wij de volgende oude spelletjes van vroeger in de vrije natuur ook niet
gekend hebben.
 
Hieronder een bloemlezing van verschillende spelletjes.

In bomen klimmen. Dat ging het
best in een oude, breed vertakte
boom. Onbegrijpelijk dat je
meestal niets brak als je er uit
viel. 

Een geheime hut bouwen of een
hol graven. 

Fikkie stoken. Met thuis achter
over gedrukte lucifers of met
een vergrootglas. Met een
dergelijk vergrootglas kon je in
handvaten van fietsen mooie
gaatjes branden. Als je thuis
kwam viel je door de mand
omdat je kleren naar de rook en
verbrand bakeliet stonken. 

Pluizen van een paardenbloem
blazen en kijken hoe ver ze
wegwaaien. 

Slootje springen. Soms er
overheen, vaak met de hakken
over de sloot en nog vaker er
midden in.

Zandkasteel bouwen. Op het
land stortte het in en op het
strand werd het een prooi van
de vloed.
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Uit het bestuur geklapt
We houden u graag op de hoogte van uw bestuur
doet. Een kleine greep uit wat er de revue
passeerde in willekeurige volgorde. Na de
najaarsvergadering waarin de begroting aan de
orde kwam, ging het bestuur aan de slag om de
algemene ledenvergadering van maart voor te
bereiden. Dat betekent o.a. de verslaglegging van
de financiën opstellen en zorgen dat de
kascommissie alles kan controleren.
 
We hebben ons verdiept in wat er nog moest
gebeuren om de ontvlechting van museum en de
vereniging correct te laten plaatsvinden. Want uit
elkaar gaan is één ding, zorgen dat ieder van de
gremia ten opzichte van de ander weet waar men
aan toe is, is een heel ander ding. Uiteindelijk
leidde dat tot een vaststellingsovereenkomst,
waar, als ik dit schrijf, de laatste hand aan wordt
gelegd.
 

Ook onze huisvesting is een continue zorg.
Eigenlijk vindt het bestuur dat archief en
vergaderruimte dicht bij elkaar moeten liggen.
Liefst in één gebouw. Tegelijk moet dat vanuit het
oogpunt van de kosten ook mogelijk zijn. Onze
vergaderruimte in huisje 53 in het Paulushofje
bevalt ons, daar niet van. Ook de nabijheid van
het streekmuseum is prettig. Alleen werk- en
opslagruimte horen bijeen: als we een gerede
kans zien om dat voor elkaar te krijgen en we dat
ook kunnen betalen, zullen we opnieuw gaan
kijken of we dat gaan doen. Voor nu ligt de
zoektocht even stil.
 
Veel aandacht heeft uw bestuur besteed aan de
opzet van een sponsorcommissie en vervolgens
het verwerven van sponsoren. Na de
noodzakelijke contributieverhoging zijn andere
inkomsten erg gewenst. Het uitgeven van dit blad
bijvoorbeeld mag niet de normale
“bedrijfsvoering” van de heemkundekring dwars
zitten. Zoals u ziet is het de commissie al aardig
gelukt om steun te vinden bij het bedrijfsleven.
Maar we zijn er nog niet. Het liefst willen we naar
meerjarige sponsorcontracten. Dus de commissie
heeft nog het nodige werk te doen.
 
Overleg met derden, zoals gemeente,
parochiebestuur, adviescommissie cultuur-
historische bebouwing, streekmuseum is steeds
aan de orde in de maandelijkse
bestuursvergaderingen. Dat is noodzakelijk, willen
we als heemkundekring tentoonstellingen houden
en boeken blijven uitgeven. Op dit moment is de
werkgroep 75 jaar bevrijding van Etten-Leur druk
bezig met het voorbereiden van allerhande
festiviteiten rondom het jubileum van onze
bevrijding. Er moeten gesprekken gevoerd,
afspraken gemaakt, voertuigen worden gevonden
en ingehuurd, tentoonstellingsruimte gezocht.
Kortom: veel werk dat met enthousiasme wordt
gedaan.
 
Wordt vervolgd.
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Dit is hét moment waarop u kennis kunt maken met de
uitvaartbranche! Voor veel mensen is het moeilijk om stil te staan
bij hun laatste afscheid.Vaak merken wij dat het bij een (plotseling)
overlijden erg moeilijk is voor de nabestaanden om alles in de korte
tijd ‘vaak een paar dagen’ te moeten beslissen en regelen.

In een laagdrempelige sfeer ontmoet u in één dag
o.a. een groot aantal specialisten uit de
uitvaartbranche, lokale ondernemers en
medewerkers van begraafplaatsen, crematoria en
instellingen uit de zorg. Deze dag zullen wij
samen met de exposanten ons graag aan u
voorstellen en laten zien wat er mogelijk is om
een uitvaart persoonlijk en bijzonder te maken. U
kunt overleggen, vragen stellen en verschillende
producten zien en zelfs aanraken! Ook heeft u de
mogelijkheid om een interessante lezing bij te
wonen.
Ontdek alle mogelijkheden voor een persoonlijk
en bijzonder afscheid. Loop ook eens binnen bij
het rouwcentrum van Uitvaartzorg Coppens-Brens
aan de Baai 156 om een kijkje te nemen achter
de schermen in het rouwcentrum.
 

U bent van harte welkom op zaterdag 11 mei van
10.00 tot 17.00 uur.
De uitvaartbeurs is gratis toegankelijk en vindt
plaats in Gemeenschapscentrum De Baai, Baai
154 te Etten-Leur.
 
Houd onze facebookpagina en de website in de
gaten om te zien welke lezingen er gegeven
worden en de exposanten die zich hebben
aangemeld.
 
Voor meer informatie bezoek de website
www.zorgrondomafscheid.nl  
 
De uitvaartbeurs ‘Zorg Rondom Afscheid’ is een
initiatief van Uitvaartzorg Coppens-Brens
i.s.m. Zorgvoorverhuizen.nl

Voor meer informatie, neem contact met ons op via
info@zorgrondomafscheid.nl

De hele maatschappij verandert, ook de
vraag rondom een afscheid…

Melkschepper
 
Vroeger are wij koeie en af en toe kwaam de melkschepper. Da war ne man die meej un uster jeest de
emmer melk moes wege en daornao meej un klein lepeltje meej un lange steel  een bietje melk eruit
moes aole. Da deed ie in een fleske en ´s morges kwaam daor wir un lepeltje melk bij.   Zo wier het
vet-  en eiwitgehalte  gemete en ok de hoeveulheid van de melk.
Toen ik al meej de brommer naor school gieng ben ik ok melkschepper geworre. Da vond ik un mwooi
baontje en ut verdiende goed. Bij twee boere in de week gieng ik melk scheppe. Jist un dag en tijd
afspreke en dan erop af meej un kofferke op mijne rug.  Daor zate allemaol fleskes in en un boekske
meej de noame van al die koeije. As ut regende aar ik pech. Regepak aon en probere ut boekske
drwoag te ouwe. Nou war ik mjeestal mwooi op tijd en kon ik metjeen begiene.
Op un kjeer liepe de koeije nog buite bij ne boer in de Baankestraot.  Ik zeej: “Ik gao ze wel aole”, da
deej ik thuis ok dikkels. Die boer zeej nog wel:  “Let op wor, daor lwoop ne stier bij, maor die kunde
gauw genog kenne aon zijne grwoote kop!” Nou tis maor goed dat die boer da gezeet ar, want ut war
nie pluis in die wei. Ik ben goed weggekomme.
Ik zag die stier al kijke naor mijn en ik keek terug natuurlijk. Toen injeens begon die stier te renne,
maor hij rende nie weg, neje hij rende recht op mijn af. Toen moes ik ok renne. Ik dook over de
pindraod heene en kwam gelukkig goed terecht aon de andere kaant. De stier dook  gelukkig nie. Hij
stond daor een bietje meej zijn pwoote te schure over de grond. Toen hij meej de koeije naor binne
ging, kwaam ik pas un jeel end laoter binne. De boer zeej: “Edde de stier gezien?”
Ik zeej: “Ik docht ut wel, hij viel wel op! Hij ee inderdaod ne grwoote kop!!”
Ik ben zijn koeije nwooit mjeer gaon aole.
 
Piet Hendrik

1910 april 2019
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Waar komt de naam vandaan?
De naam van onze heemkundekring is ontleend aan de vroegere bewoner van het kasteel dat in de
13e eeuw in Etten-Leur is gebouwd. Het kasteel is, nadat het geheel in verval was geraakt, in 1816
afgebroken. De plaats waar het kasteel vroeger stond, biedt nu onderdak aan een parkeergarage en
een gedeelte van het overdekte winkelcentrum.

Wat is heemkunde?
Heemkunde is de kennis van de eigen omgeving in al haar aspecten, in heden en verleden. Het
bestuderen van en de liefde voor alle facetten van cultuur, flora en fauna. Welke invloed had dit alles
op land en volk in onze naaste omgeving, woonplaats en streek. Het resulteert in het verzamelen van
gegevens over de omgeving in (historische)foto- en videocollecties, historische documentatie en
publicaties. Ook het immaterieel erfgoed behoort tot ons interessegebied.
Wat doet de kring?
Ze bestudeert en legt de plaatselijke geschiedenis vast
Ze doet archiefonderzoek
Ze geeft publicaties uit: boeken en een periodiek d’Hûskes, evenals een nieuwsbrief.
Ze doet aan en helpt bij genealogisch onderzoek.
Ze organiseert lezingen en workshops.
Ze organiseert tentoonstellingen.
Ze doet aan archeologisch onderzoek.
Neemt deel aan lokale en regionale activiteiten waar heemkunde een rol speelt.
Ze vestigt de aandacht op (het behoud van) monumenten.
Ze bestudeert en legt het plaatselijk dialect vast.
Ze onderzoekt gewoonten en gebruiken.
Ze beheert twee websites: www.janutenhoute.nl en www.hetwithof.nl

Bestuur
Voorzitter: Piet Paantjens            Ict: Wim Hendrikx
Secretaris: Jan Zengerink            Pr en communicatie: Petra de Mönnink
Penningmeester: Jos Buijs          Activiteiten: Bernhard Koevoets
 
 U bereikt het bestuur via: info@janutenhoute.nl
 

Werkgroepen:
PR en communicatiewerkgroep       Activiteitenwerkgroep
Schrijverswerkgroep                        Werkgroep postbezorging
Foto- en beeldwerkgroep                Werkgroep documentatiecentrum
ICT-werkgroep                                Werkgroep collectiebeheer
Genealogiewerkgroep                    Werkgroep heemquiz
Monumentenwerkgroep                 Werkgroep begraafplaatsen
Werkgroep historisch onderzoek   Dialectwerkgroep
 
U bereikt de werkgroepen via: werkgroepen@janutenhoute.nl
 

Lid worden?
Voor een bescheiden bijdrage krijgt u jaarlijks een publicatie in boekvorm. U ontvangt ons
kwartaalblad en ontvangt de uitnodiging voor onze vergaderingen.
U heeft gratis of gereduceerd toegang tot alle activiteiten van de kring. En uiteraard bepaalt u mede
het beleid omdat u kunt meestemmen op de algemene ledenvergadering.
Meer informatie vindt u op: www.janutenhoute.nl of via: info@janutenhoute.nl.

Heemkundekring Jan Uten Houte


