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Tekst in Word, 
Foto’s in jpeg 

Door Jan Zengerink, secretaris 
 
De Heemkundekring is druk geweest in de afgelopen maanden. 
De meeste aandacht kreeg de sloop van de voormalige drukke-
rij van RotoSmeets.  (In ons volgende nummer van Heem-EL 
staat een artikel hierover) Een groot aantal kunstwerken van 
Luc van Hoek konden worden gered. Dankzij medewerking van 
de sloper en van gespecialiseerde bedrijven uit Etten-Leur kwa-
men de kunstwerken in goede staat van de muur. 
 
Inmiddels heeft u kunnen lezen dat ook onze inspanningen voor 
het behoud van het Edward Poppe internaat voor een groot deel 
succesvol zijn geweest. Het beeldbepalende gedeelte van het 
pand blijft bestaan. Een volgende zorg dient zich alweer aan: 
het oude Antoniusgebouw op de Leur wordt straks een apparte-
mentencomplex. Blijft de erin aanwezige kunst behouden voor 
Etten-Leur of wordt er rigoureus gesloopt? 
 
U kunt elders in dit blad lezen dat een werkgroep van de Heem-
kundekring zich tot het uiterste heeft ingespannen om een goe-
de herdenking te organiseren van de bevrijding van Etten-Leur 
in 1944. Dat is een klus van jewelste geweest. Verhalen beluis-
teren, spullen verwerven, schrijven en herschrijven van een 
boek, een tentoonstelling organiseren, een lezing laten houden, 
kortom te veel om allemaal op te noemen. 
 
We zijn ook bezig de website van Jan uten houte een nieuwe 
look en feel te geven. We hopen daarmee binnen zeer korte tijd 
gereed te zijn, zodat we weer goed bereikbaar zijn via internet. 
Vermeldenswaard is misschien ook dat we proberen documen-
ten en foto’s voor onze werkgroepen bereikbaar te maken ” in 
de cloud”. Onze ictwerkgroep neemt hierin het voortouw om zo 
anderen hun werk gemakkelijker te laten doen. Natuurlijk lukt 
alles niet meteen zoals iedereen wil, maar ook dat hoort erbij. 
De Heemkundekring is in mijn ogen dan ook een actieve club 
mensen die zich gezamenlijk inspannen om alle mooie histori-
sche spullen, kunst en feiten van Etten-Leur niet verloren te 
laten gaan. 
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Een blad uitgeven is geen sinecure weten we inmiddels. Artikelen, op-
maak en advertentie moeten alle de juiste hoeveelheid aandacht krijgen. 
In dit nummer hopen we daar weer in geslaagd te zijn. Belangrijk is dat 
we voldoende actuele en historische artikelen hebben om uw aandacht 
vast te houden. Maarten Bicknese gaat verder met zijn verhaal over Hof 
van den Houte en ook Cor Kerstens vertelt ons weer een belangwekkend 
verhaal. Maar er zijn natuurlijk meer bijdragen.  
 
We vragen ook uw aandacht voor onze activiteitenkalender. Er staat het 
komende halfjaar enorm veel te gebeuren. Brabant, in het bijzonder Et-
ten-Leur, is 75 jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetting. De Heem-
kundekring mag beschikken over de ruimte die tot voor kort door de Ra-
bobank werd gebruikt in het Winkelcentrum. Fijn dat Wereldhave, de ei-
genaar van het pand, ons in de gelegenheid stelt om in die ruimte onze 
herdenkingstentoonstelling in te richten. Verder is er een officiële start 
gepland van alle activiteiten rondom die bevrijding die we in samenwer-
king met een aantal partners hebben op touw gezet. Verder geeft de 
Heemkundekring een boek uit met verhalen uit die oorlogstijd. Van harte 
aanbevolen.  

ETTEN-LEUR MAAKT MUZIEK deel 2 
 
Aan het eind van dit jaar volgt de uitgave van 
het boek: Etten-Leur maakt muziek deel 2. 
Het boek handelt over de geschiedenis van de 
Harmonie Apollo. 
Er wordt ook aandacht besteed aan het 
ontstaan en het einde van de Harmonie Vlijt en 
Volharding. Deze harmonie is uiteindelijk 
opgegaan in de Harmonie Apollo. De leden van 
de heemkundekring ontvangen dit boek gratis. 
Voor overige belangstellenden is dit boek te 
koop bij de Heemkundekring en bij de 
plaatselijke boekhandel. 
 
Deel 1 van "Etten-Leur maakt muziek" is ook 
nog beperkt verkrijgbaar. Dit deel handelt over 
de geschiedenis van "Harmonie Constantia" en 
"Seniorenorkest Pro Musica". 
 
In onze planning is inmiddels ook de uitgave 
van deel 3 opgenomen waarin, de geschiedenis 
van jeugddrumband / drumband "Apollo", die 
van drumfanfare "Again" alsmede die van 
"Bugle en Drumselection" wordt beschreven. 
 
De uitgave van dit deel staat gepland voor 
2021. 
 
Schrijversgroep Heemkundekring Jan uten Houte 

Van de redactie 
            Door Jan Zengerink 
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De Franse revolutie doet niet alleen Frankrijk schudden. Een gevolg is dat de Fransen opnieuw ons 
land binnendringen. Een ommekeer zat er ook in de Nederlanden aan te komen, maar wie zou de 
onderstaande gemeentelijke maatregelen verwachten? 
 

Kinderen in het gareel ! 
 

Publicatie 
 

Het voorlopige gemeentebestuur der Vrijheid Etten heeft vernomen 
“dat verscheide kinderen en jongelieden van meerder en minder 
jaaren zich op de straten vertonen met sabels en schietgeweer, waar 
van niet dan ongelukken te wagten zijn”.  
 

Daarom heeft het bestuur goedgevonden zulks zeer nadrukkelijk te 
verbieden op een boete van drie guldens. De schout zal die boete bij 
de ouders en voogden van die kinderen verhalen. Bovendien zal 
mogelijk vergoeding ge-eist worden van de daar door veroorzaakte 
schade. 
 

Etten, 11  februari 1796 
   
 

 

Ook het gemeentebestuur zelf 
moet voorbeeld zijn: “Order!!!” 
 
Vergadering gehouden te Etten 7 december 1795; 
present zijn de praetor [voorzitter], alle 
schepenen behalve J.M Adriaansen, C. Oomen en 
A. Luijcx en alle gezworenen [dat zijn 
vertegenwoordigers per wijk, zonder stemrecht]. 
 

Op voorstel van den president Roels en gedane 
omvrage is goedgevonden dat alle de leden zullen 
moeten blijven zitten aan de tafel, zonder eenige 
particuliere discoursen [= gesprekken] te voeren, 
veel min te mogen roken, tot dat de vergadering 
behoorlijk zal zijn gescheiden [= gesloten]. 
 

Bron: WBA;  0001: Dorpsbestuur Etten-Leur, Inv.nr. 0039. 
Resoluties van het dorpsbestuur, oktober 1795- februari 1796. 
Scan 95 = p. 92 dd 11 februari 1796, en Scan 57 = pag. 54 dd 
7 december 1795. 

Soms moet je ingrijpen 
 

                                                                                                  Door Maarten Bicknese 
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De kwade hand van Mie Berkevoets 

Het verhaal 
van Mie Berke-
voets is een 
bestaand 
streekverhaal 
uit Etten-Leur. 
Eén van de 
verhalen opge-
tekend door 
Jacques Sin-
ninghe en voor 
deze gelegen-
heid bewerkt 
door Stichting 
Legendejagers 
 

Sinds onheuglijke tijden is het niet pluis in de 
Holle Bergen nabij het kruispunt Zundertseweg 
en Ouwe Baan. Al vele verhalen gaan er de ronde 
over dansende katten tussen de donkere bomen 
die daar wild tieren. 
“Daar woont Mie Berkevoets,” zo zei men. “Maar 
komt niet in haar buurt want zij heeft de kwade 
hand.” Het was één van de vele uitdrukkingen 
waarmee men aangaf dat iemand de toverkunst 
bezat. Van toverkunsten moest men niets heb-
ben, zelfs al waren ze goed bedoeld. Toverkun-
sten waren voor een leek onbegrijpelijk en dus 
des duivels.  
Mie Berkevoets was een zonderlinge vrouw, die 
per toeval heel goed voldeed aan het predikaat 
‘heks’. Ze ging altijd gekleed in zwart of donker-
grijs alsof zij voortdurend in de rouw was. Daar-
bij had ze van het harde werken op het land een 
kwalijk gebogen rug. Het lot was haar niet gun-
stig gezind geweest en had haar niet bepaald tot 
een knappe verschijning gemaakt. Haar grote 

haakneus werd nog meer ontsierd door een dikke 
wrat en haar puntige kin stak naar voren. Kort-
om, het loog er niet om, Mie Berkevoets leek wel 
heel sterk op een heks! 
Maar… Mie Berkevoets wás ook werkelijk een 
heks. 
 

Een boer aan de Zundertseweg had haar eens 
betrapt toen zij met haar twee geiten langs zijn 
graanvelden schuifelde. Aan haar riem hing een 
sikkel. Links en rechts sneed zij wat gras weg en 
voerde daarmee haar geiten. 
“Wat mot da Mie?”, riep de boer verontrust. 
“Ach boer”, zei Mie lichtelijk verontwaardigd. “Ik 
snijd slechts wat gras voor mijn geiten.” 
“Dat doe de dan maor bij een ander. Nie hier! 
Ondertussen ben de mijn graan aan ‘t beheksen. 
Wegwezen voordat ik oe meej m’n schop van 
mijn land jaog.” 
Mie’s boze blik gleed over de landerijen die juist 
waren ingezaaid. En even bleef haar blik hangen 
in de even boze blik van de boer. “Gao de nog?”, 
riep deze haar na. 
“Je vriendelijkheid is duidelijk niet je sterkste 
kant, beste boer.” Langzaam hief ze haar hand 
op en zwaaide deze zachtjes over de landerijen 
voor zich, alsof ze het land streelde. 
“Maar ik zal gaan, zoals je wenst.” Daarop draai-
de ze zich om en verdween. 
Het jaar vorderde en het graan van de boer 
groeide prachtig en goudgeel op. Toen het lot de 
paden van de boer en heks nogmaals deden krui-
sen kon de boer het niet nalaten om haar spot-
tend aan te spreken: “Nou Mie, waar blef de nou 
meej oew getover? D’r is gin mooier graonveld 
dan het mijne.” Maar Mie keek eens over het 
graanveld en glimlachte slechts. 

Toen diende de oogst-
tijd zich aan en vol 
verwachting werd het 
graan op de dorsvloer 
gegooid. Maar hoe 
men ook sloeg met de 
vlegel, er kwam geen 
korrel uit het graan en 
het had niet veel ge-
scheeld of de boer was 
geruïneerd. 
Dat was de kwade 

hand van Mie Berke-

voets. 
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Groeten uit Brabant  

Brabants dorpsleven in ansichten 

Door Brabants Historisch Informatie Centrum 

Meer dan 400 prentbriefkaarten online 
Voor deze ansichtkaartenreeks werd het rauwe 
boerenleven vastgelegd, maar dan wel met een 
gouden randje van poffers en zondagse kleding, 
mooie meisjes en schattige boerenkinderen. 
Meestal werden de opnames in scene gezet. 
Boerinnen zetten hun zondagse poffer op bij het 
voeren van de kippen en kinderen mochten voor 
deze ene keer meerijden op de hondenkar. Toch 
geven de foto’s van Brabantse mensen in hun 
omgeving een uniek inkijkje in het leven en werken 
van Brabanders van begin 20ste- 
eeuw; een periode waarin het versturen en 
verzamelen van prentbriefkaarten een ware rage 
was en de ene na de andere uitgever zich grif op 
deze nieuwe markt begaf. Fotografie was in die tijd 
nog bijzonder en fotografen en uitgevers wisten wat 
de mensen mooi vonden én wat goed verkocht. 
 

De site www.brabantsdorpsleven.nl is de plek waar 
iedereen online plaatjes kan bekijken van (en 
verhalen kan lezen over) het Brabantse 
boerenleven van vroeger. Je ziet het Brabant zoals 
dat in de eerste helft van de vorige eeuw is 
vastgelegd op foto's en uitgegeven en verstuurd 
werd als prentbriefkaart. Het zijn herkenbare én 
bevreemdende beelden van Brabantse 
binnenhuizen, Brabantse types, boeren en 
boerinnen aan het werk in het veld, buurpraatjes en 

rust na gedane arbeid, de wekelijkse tocht naar de 
markt in de regio en gescharrel op het erf. De 
prenten en verhalen nemen je mee terug naar de 

Brabantse idylle van toen. 
Verzamelaars   
Daarnaast is dit ook de plek waar 
prentbriefkaartenverzamelaars van de reeks 
‘Brabants Dorpsleven’ terecht kunnen bij vragen en 
voor het uitwisselen van informatie. In het 
onderdeel ‘Uitgevers’ delen we alle informatie die 
wij hebben kunnen achterhalen over de naar 
schatting 1900 verschillende prentbriefkaarten, 
gerubriceerd naar uitgever. 
“Het is moeilijk om álle gegevens van al die kaarten 
te achterhalen. Waar is de foto genomen en door 
wie, wanneer precies en wie staat er op? Jan Aerts 
(1930 – 2009) heeft het fundament gelegd voor de 
inventarisatie van deze collectie. Wij prijzen ons 
gelukkig dat we gebruik kunnen maken van zijn 
uitgebreide verzameling en van zijn aantekeningen. 
Jac. Biemans en Albert Pennings voegden hun 
eigen bevindingen aan deze collectie toe en 
ontwikkelden een site, waarvan deze een 
voortzetting is”, vertelt Mathilde Min, 
beeldredacteur en samensteller. 
 

Contact 
Ga terug in de tijd op www.brabantsdorpsleven.nl. 
Heb je herinneringen aan deze tijd of heb je 
aanvullingen, vragen of opmerkingen? Laat het ons 
weten via het forum op de site. 

Nostalgische terugblik op het leven en werken van de Brabanders 
 

Struise boerinnen aan het werk in de boerderij en op het veld, bonkige boeren die hun waar aan de 
man brengen op markten in de regio, het spinnenwiel, de hondenkar, de schapenwagen of 
Brabantse kinderen op het erf; samen vormen deze beelden de prentbriefkaartenreeks ‘Brabants 
Dorpsleven’. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft rond deze nostalgische 
kaartenreeks een nieuwe site gemaakt: ‘Brabants Dorpsleven’ (www.brabantsdorpsleven). De site 
is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers en verzamelaars Jac. Biemans en 
Albert Pennings 
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Dit artikeltje gaat over het uiterste noorden 
van Etten-Leur, een plek die zó noordelijk ligt 
dat een deel ervan intussen in de gemeente 
Moerdijk verdwaald raakte. 

Plaat of Blaak? 
Door Karel Leenders 

Over de auteur 
K.A.H.W. Leenders (*1946) werd geboren in ’s-Hertogenbosch maar groeide op in Breda. 
Daar raakte hij geboeid door de turfvaarten en het veen dat verdwenen leek. De studie 
Verdwenen Venen werd in 1985 bekroond met de Geschiedenisprijs van België. In 1996 
promoveerde hij in Amsterdam op een proefschrift over de middeleeuwse geschiedenis van 
de streek. Naast zijn werkzaamheid als historisch-geograaf was hij een kwart eeuw 
demograaf bij de provincie Zuid-Holland. Hij schreef eerder voor onze Heemkundekring in 
“Bijdragen tot de Geschiedenis van Etten-Leur” ( de Hûskes) in 1980  en “Etten en de turf” 

In de zestiende eeuw was de rivier de Mark 
waar ze tussen Etten en Zevenbergen 
doorstroomde erg breed. Te breed, omdat 
door het bedijken van westelijk Noord-
Brabant de functie van dit water veranderde 
van getijdengeul in die van regenrivier. Door 
die omschakeling trad er opslibbing op: er 
ontstond een vlak zanderig eilandje in de 
rivier, een plaat. In 1611 werd die voor het 
eerst in de archieven vermeld, 7½ hectare 
groot. Het jaar daarop werd het eilandje 
verkocht. Langzaam werd het groter en zo 
groeide het vast aan de Ettense oever. In 
1677 heette die grond De Plaat. In 1827 was 
het volgens het kadaster, dat deze plek ook 
nog steeds De Plaat noemde, ruim 40 hectare 
groot. De Mark, die hier in 1560 nog tot 450 
meter breed was, had in 1827 genoeg aan 22 
meter. 
 
Toen stichtten de Belgen hun eigen koninkrijk 
en lag het Nederlandse leger in Noord-
Brabant te niksen. Niet helemaal: de 
militairen gingen gedetailleerde topografische 

Fig. 1 De nog brede Mark tussen Creytenborch (Etten) 
en het Oudland van Zevenbergen in 1565. 

kaarten maken. Onder leiding van de 
officieren G. Schuurman, J.L. von Motz en 
D.W.F. Pichot werd in 1837-1840 ook het 
noorden van Etten verkend. Toen ging er 
wat mis: De Plaat kreeg op deze kaart de 
naam Blaak. Van de kladkaart werd een 
nette kaart gemaakt, die werd in steen 
gegraveerd en zo verder. Nog op de 
nieuwste kaarten heet deze plek, die door 
het verleggen van de rivier nu aan de 
Zevenbergse oever vast zit, De Blaak. De 
ontwikkeling is te volgen op de kaarten in  
http://www.topotijdreis.nl/ 

J.B. van Loon heeft in zijn Water en waternamen in 
Noord-Brabants Zuidwesthoek uit 1965 heel wat 
ingewikkelde toeren uitgehaald om deze naam 
Blaak te verklaren, ondermeer door een verband 
met het acht kilometer westelijker gelegen Barlaque 
(1278: Berlake) te zoeken. Dat was dus een 
oefening voor niets. De naam Blaak komt in deze 
streken niet vaak voor, maar een nu verdwenen 
watertje in Moerdijk werd in 1611 op de kaart van 
het gebied van de latere Royale Polder toch als 
Creeke genaempt de Sevenberchsche blaecke 
aangeduid. Het toponiem Blaak betekent: het 
blinkende water. Bij zo’n kreekje moet dat 
betekenen dat daarin niet te veel planten groeiden. 
 
Dit geval roept de vraag op wat de naam van die 

De Blaak op de topografische kaart van rond 1950. 
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plek aan de Mark tussen Etten en Zevenbergen is. 
De oorspronkelijke naam is Plaat. Die naam 
behoort tot de Ettense binnenwereld. Notarissen 
zullen de naam nog lange tijd in hun acten hebben 
doorgegeven omdat zij de kadastrale omschrijving 
overnamen. Omdat de heren officieren, die van 
buiten Etten kwamen, die naam misschien niet 
goed verstonden of in hun geboorteplaats een 
Blaak kenden, werd er op alle militaire 
topografische kaarten Blaak van gemaakt. Die 
naam behoort dus tot de Ettense buitenwereld, de 
wereld waarop ze vanuit Etten geen grip hadden 
en die zijn eigen gangetje ging. Via de 
waterstaatskaarten kwam de naam Blaak meer in 
gebruik. In de binnenwereld en in de buitenwereld 
hebben voor dezelfde plek dus twee namen naast 
elkaar bestaan. 
Nu, na 180 jaar, denken we dat het plekje echt De 
Blaak heet. De Blaak op de topografische kaart van 2018. 

Zoals eerder al aangegeven is onze Heem-
kundekring inmiddels meer dan een jaar 
bezig met de voorbereidingen voor het 
belangrijke gebeuren, 75 jaar leven in 
vrijheid, Etten en Leur zijn op 29 okto-
ber 1944 bevrijd. Op initiatief van onder an-
dere Jos Martens, hebben we met vele vrijwil
-ligers, een speciale commissie opge-start 
om voor dit doel aan de slag gegaan.  
Deze voorbereidingen worden in nauw over-
leg met de Oranjestichting gedaan en afge-
stemd met andere door ons ingeschakel-de 
partijen zoals Brabant Remembers, Cam 
Com Producties, Nederlands Drukkerijmu-
seum, Vooruit Mars, fotoclub AFVP, Maria 
Parochie, Gemeente, Koepel en vele 
anderen. 
 
Wij willen op vele manieren aandacht beste-
den aan “75 jaar bevrijd” en hebben een uit-
gebreide programmering van activiteiten 
over een langere looptijd van begin oktober 
2019 tot eind mei 2020. Voor die activiteiten 
verwijzen we naar het programma. 
 
Het is geweldige uitdaging. We hebben 
echter vele handjes nodig om alles voor el-
kaar te krijgen. Mensen die enthousiast wor-
den van onze activiteiten zijn welkom om 
een bijdrage te leveren. Met name om sa-
men met onze vrijwilligers enige dagdelen 
voor je rekening te nemen in onze tentoon-
stellingsruimte,  draagt bij aan het slagen 
van onze ambities. 
Stuur een mailtje naar  

werkgroepen@janutenhoute.nl en wij 
nodigen u uit om aan te schuiven. 
 
De periode 26 oktober 2019 tot en met 5 
mei 2020 zullen geheel in het teken staan 
van ‘75 jaar bevrijd’, omgeven door veel 
publici-teit,  activiteiten en bijpassende aan-
knopings-punten, zoals optochten, een 
tentoonstelling in 
ons tijdelijke 
Heemhuis, 
Burchtplein 82 bij 
het winkelcentrum, 
uitnodigende 
vitrines enz. enz. 
Alle inwoners van 
onze gemeente van 
schooljeugd tot 
senioren, worden 
nadrukke-lijk erbij 
betrokken en zullen 
er niet om heen 
kunnen.  
 
We brengen ons jaarboek 2020 vervroegd uit 
met als titel “Oorlogsherinneringen en 
Verhalen uit Etten-Leur”, een aaneenscha-
keling van herinneringen die bovenkwamen, 
naar aanleiding van interviews gedaan door 
Jos Martens, Jos Buijs en Jos Hendrickx, 
alsmede diverse door inwoners aangedragen 
verhalen. 

Heemkunde project ‘75 jaar bevrijd’  
 

Door Jos Buijs, commissievoorzitter 
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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 originele 
bronnen, opmerkingen en aanvullingen kunt u altijd contact met me opnemen. 
Maarten Bicknese  (mjbicknese26@gmail.com) 

Hof van Houte, deel 3 
En die man die kiest een vrouw…. 

In de vorige aflevering zagen we hoe het 
kasteel van den Houte uit de familie van den 
Houte verdween en bij de zeer adellijke 
Schoonhovens terecht kwam. Er is vanaf dat 
moment, 1528, tot aan de verkoop in 1717 
één familielijn te trekken wat betreft eigena-
ren. Daarvan worden 100 jaar opgevuld door 
de van der Stratens. We zullen zien dat die 
lijn bovendien lastig te volgen blijkt door een 
juridisch steekspel met aanverwanten, die 
onterecht aanspraak maakten. We pakken 
de draad op bij Jonker Jan van der Straten, 
wiens moeder ook een van Schoonhoven is. 
Jan kreeg het kasteel van zijn oom en tante. 

Jonker Jan trouwt met Catharina de Bije, die 
een ander mooi leengoed meebrengt, name-
lijk Gageldonk. 
Daarmee bezit dit echtpaar heel wat land 
rond Breda. Zij krijgen twee zonen, waarvan 
de oudste, jonker IJsbrand, het goed Gagel-
donk krijgt. Lange tijd is in publicaties IJs-
brant of Isebrant aangezien als heer van den 
Houte. Dat is onterecht want het Hof van 
den Houte geeft vader aan zijn tweede zoon, 
jonker Johan van der Straten junior. Die 
sterft echter jong als schout van Antwerpen, 
zodat diens beide dochters het kasteel er-
ven. Als dochter Johanna eveneens sterft 
verwerft de tweede dochter Charlotte van 

der Straten in haar 
eentje het kasteel. 
Als vervolgens de 
zoon van oom IJs-
brand overlijdt, ook 
weer een ridder Jan 
van der Straten, dan 
krijgt Charlotte bo-
vendien Gageldonk. 
Haar man Charles 
Hinckaert brengt ook 
nog eens ter Brug-
gen in, zodat er een 
zeer vermogend 
echtpaar overblijft. 
Charlotte heeft met 
haar man nooit op 
het kasteel ge-
woond, zij verhuren 
het aan de secretaris 
van Etten. 
 
Uiteindelijk zal Char-
lottes doch-
ter,Johanna Hinc-
kaert, dit alles erven 
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en sterven als Vrouwe van ter Bruggen, ter 
Elst, Gageldonk,Tichelt en Hof van den Houte 
te Etten. Dat is in 1651. Zij heeft geen kin-
deren, maar wel een man, ridder Peter d’As-
signies. Hij en zijn vrouw voelen zich wel 
thuis in Etten, ondanks dat ze ook in Aar-
schot een woning hebben. Wanneer Johanna 
overlijdt heeft Peter het vruchtgebruik van 
het kasteel. Hij verblijft er tot zijn dood in 
1664. Maar dan begint het gedonder. 

De grafsteen in de Vincent van Goghkerk van HIV Straten 
(Heer Iohan van der Straten), niet van Isebrant. Foto: Maar-

ten Bicknese 

 

En die man die kiest een vrouw…. 
 

De dichtstbijzijnde bloedverwant van Johan-
na is haar volle nicht Elisabeth Hinckaert, die 
het kasteel in 1664 erft. Nou ja erft, toe-
eigent zullen andere belanghebbenden stel-
len. Alles wijst erop dat haar man Jan Willem 
van der Schueren hiertoe het initiatief 
neemt, want zij is niet goed bij haar ver-
stand. De conclusie moet zijn dat Jan Wil-
lem, nog geen 30 jaar oud, heel bewust deze 
meer dan 60 jaar oude vrouw heeft gekozen 

om de nalatenschap van haar nicht Johanna 
in de wacht te slepen. Dat zij lelijk is en dat 
je je er absoluut niet mee in het openbaar 
kunt vertonen deert hem niet: “niet voor het 
velleke maar voor het gelleke” (niet om de 
schoonheid maar om het geld). Lang heeft 
hij van deze sluwe zet geen gewin, want al 
na een paar jaar sterven eerst Jan Willem en 
vervolgens Elisabeth. 
 
Er ontstaat een tientallen jaren lopend ge-
schil tussen aan de ene zijde de twee 
schoonzusters van Elisabeth, Anna en Catha-
rina van der Schueren, zich Hinckaert noe-
mende (!), de laatste getrouwd met Pieter 
Savernel, die namens hen optreedt. Aan de 
andere zijde leden van de familie van 
Schoonhoven. Ja ze zijn nog wakker: Ze 
hebben erop liggen azen dat Peter dood zou 
gaan: Adam van der Duijn, Jacob de Suijs, 
Robert van Schoonhoven, maar vooral Gra-
vin Maria Anna Scholastica van den Tempel, 
bijgestaan door haar man Philippe Antoine, 
Graaf van Vertain. Haar oma was een van 
Schoonhoven en via haar had zij uiteindelijk 
de meeste rechten op het leengoed uit de 
nalatenschap van Elisabeth Hinckaert. (De 
graaf van Vertain kreeg later van Koning Ka-
rel II van Spanje de titel Prins van Rubempré 
en Eversbergen) 
Twintig jaar lang is er een juridische strijd 
geleverd met beschuldigingen wederzijds. In 
die tijd is onder andere schout Pieter Nuijts 
op het kasteel komen wonen. Uiteindelijk, in 
1686, moet Pieter Savernel of juister ge-
zegd, moeten de gezusters Anna en Cathari-
na het kasteel overdragen aan de juiste erf-
genaam, namelijk volgens de bloedlijn 
Schoonhoven en dat is Maria Anna Scholasti-
ca. En zo krijgt niet de directe bloedverwant, 
maar de juiste leenvolger het Hof van den 
Houte. 
Maria Anna Scholastica sterft in 1713 zodat 

haar oudste dochter, 
Louise Brigitte prin-
ses de Rubempré, 
bezitster wordt van 
Hof van den Houte 
“met alle toebehoor-
ten”. Zij deelt dit be-
zit met haar zuster 
Sabine Claire, prin-
ses de Rubempré. 
Dit zijn de laatste 
katholieke en adellij-
ke bezitsters. Vanaf 
1460 tot 1717 is het 
kasteel  via ver-
erving en daarmee 
gepaard gaande 
leenopvolging met 

 de nodige hindernis-
Dat het leen Hof van den Houte naar Elisabeth Hinckaert gaat is al dubieus.  Dat de 

Van der Schuerens het claimen is geheel onterecht. 
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sen “in de familie” gebleven. De zeer rijke 
familie met een enorm grondbezit zal na de 
juridische overwinning niettemin weinig inte-
resse hebben gehad in Etten. Het is niet dui-
delijk of zij ermee geadverteerd hebben, 
maar het is de gereformeerde niet-adellijke 
schout Cornelis Cornkoper die het leengoed 
van hen in 1717 koopt en er met zijn bruid 

Françoise Tilly gaat wonen. Zij zijn in ge-
meenschap van goederen getrouwd. Françoi-
se overlijdt echter al vroeg, waarna Cornko-
per per testament het kasteel toekent aan 
zijn trouwe bediende Elisabeth Snels, die hij 
hiermee -als ware het zijn eigen dochter- 
bedeelt. Dat is op zijn minst vreemd. Daar-
over volgende keer meer. 

Het beeld 'de twee wethouders' symboliseert 
het naar elkaar toe groeien van de dorpen 
Etten en Leur. Het stelt 2 geabstraheerde 
mensfiguren voor die met elkaar in gesprek 
zijn. Tussen 1967 en 1973 zorgde de 
realisatie van de uitbreidingsplannen Baai-
Lage Banken, Markenland en de bomenwijk 
ten westen van het Lichttorenhoofd voor de 
"eenwording" van Etten-Leur.                                    
Etten en Leur ontmoetten elkaar.                                                                                                                                
Het beeld is vervaardigd door Cornelis Lucas 
Joannes (Kees) Keijzer (Heerle1927-Wouw 1990) 
uit Wouw en onthuld in 1974.                                                                                                                    

Het beeld bevindt zich tegenover de kruising 
Concordialaan - Brabantlaan. 
Aanvankelijk kreeg dit standbeeld, gemaakt 
van cortenstaal*, de titel "Twee in gesprek". 
Doch al vrij snel werd het in de volksmond 
"De twee wethouders" genoemd. Refererend 
aan de wethouders Leon de Bruyn (1966-
1978) uit Etten en Jos Luykx (1967-1978) 
als vertegenwoordiger van de Leurse 
gemeenschap in het college van 
Burgemeester en Wethouders. 
 
In 1978 namen de beide wethouders 
afscheid en besloot de gemeenteraad van 
Etten-Leur om de naam "de twee 
wethouders" officieel aan het beeld toe te 
kennen. Toen Leon de Bruyn zeventig jaar 
werd vond de toenmalige burgemeester 
Houben het een mooie gelegenheid om op 2 
juli 1979 een koperen plaat te onthullen met 
hun namen erop. 
 
Bronnen: 
Huske 21 jaargang 12 - 1991 Toon Buckens 
https://Ettenleur.stappen-shoppen.nl 
www.Kidor.nl 
Wikipedia 

 
* Cortenstaal, ook bekend onder de merknaam COR-

TEN-staal, is een metaallegering, bestaande uit    
   ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en 

chroom zijn toegevoegd.                                           
   De sterkte is vergelijkbaar met die van andere 

gelegeerde staalsoorten zoals roestvast staal. Het is 
een weervast staal en de bruine roestkleur is het 
meest typische uiterlijke kenmerk 

Beeld 'De twee wethouders'   
Door Frans Passier  
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Regelmatig vragen vooral nieuwe bewoners 
van Etten-Leur zich af, woon ik nu in Etten 
of op Leur. Een veel voorkomend misver-
stand is dat men denkt dat Etten en Leur 
vroeger twee aparte gemeenten waren. 
Vanaf het ontstaan van Etten rond 1200 en 
Leur rond 1300 hebben beide dorpen altijd 
onder één bestuur gevallen. Tot 1810 was 
dat de vrijheid Etten, Leur en Sprundel. Bij 
de instelling van de gemeenten in 1810 werd 
het kerkdorp Sprundel een aparte gemeente, 
de latere gemeente Rucphen. Nog tot 1953 
behoorde de Dorpstraat van Sint Willebrord 
en alles wat daarvan aan de oostkant lag tot 
de gemeente Etten-Leur. Bij de laatste ge-
meentelijke herindeling in 1997 ging een 
stukje van de bebouwde kom van Hoeven 
naar de gemeente Halderberge. 
 

Tussen 1842 en 1854 heeft de Leurse acces-
sor (wethouder) Lucas van Aert diverse 
keren geprobeerd van Leur een aparte ge-
meente te maken, Bij Koninklijk Besluit van 

19 oktober 1845 werd hij benoemd tot bur-
gemeester van Etten en Leur. Hij zou dit 
ambt tot 1885 uitoefenen en was daarmee 
de langst zittende burgemeester van deze 
gemeente. 
 

Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw 
waren Etten en Leur nog twee aparte kerk-
dorpen. Na de industrialisatie zijn de dorpen 
in de tweede helft van de twintigste eeuw 
gestaag aan elkaar gegroeid. Het inwonertal 
steeg van 9.000 toen naar ruim 41.000 in 
2009. Op het kaartje van Suringar uit 1866 
zijn de contouren van beide dorpen nog 
duidelijk zichtbaar zoals deze nog waren tot 
ca. 1950. 
 

De oudste scheidslijn staat in het pondboek, 
hierop zijn ook de latere begrenzingen van 
de parochies en de Nederlands hervormde 
gemeenten gebaseerd. Deze scheidslijn liep 
grof genomen van het noorden naar het 
zuidoosten: Te beginnen bij de Veerweg 
naar Kelsdonk, de Haansberg, Sander, Slag-
veld via de hier gelegen melksloot naar de 
Baai, Lage Neerstraat tot de Bredaseweg 
(voorheen de Oude Baan) langs deze weg 
naar de Lage Vaartkant en zo verder naar 
het Liesbosch. Alles ten westen en zuiden 
van deze lijn was Etten, Alles ten oosten en 
noorden van deze lijn Leur. Het plan Hoog-
huis zou dan grotendeels tot Leur behoren, 
immers de grens was de voormalige Lage 
Neerstraat, nu het fietspad, dat dwars door 
de wijk loopt. 
 

Op Etten waren georiënteerd de bewoners 
van De Haansberg, Het Sander, de westkant 
van de Baai tot de splitsing met de Lage 
Neerstraat. Vanaf de splitsing waren beide 
kanten op Etten gericht evenals de bewoners 
van de Lage Neerstraat. De bewoners van de 
Bredaseweg (Rijksweg) behoorden tot de 
Lage Vaartkant aan beide zijden tot Etten, 
vanaf de kruising Lage Vaartkant tot het 
Liesbos atteen zij die aan de zuidzijde van 
de weg woonden. Het Slagveld, Kwade-
straat, de oostzijde van de Baai tot de split-
sing met de Lage Neerstraat waren op Leur 
georiënteerd, evenals de bewoners aan de 
Leurse kant bij de kruising Lage Vaartkant- 
Bredaseweg (bakker Knobel) tot aan het 
Liesbos. 
 

Op de bijgevoegde plattegrond van de 
Gemeente Etten en Leur uit 1866 staan de 
oude dorpskernen van Etten en Leur in 
groen omcirkeld. Tot begin jaren vijftig van 
de vorige eeuw was er niet veel veranderd. 
De zwarte lijn is de globale oorspronkelijke 
scheidslijn tussen Etten en Leur. 

Etten of Leur   

      Door Cor Kerstens 
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Het bekende Etten-Leurs gemengd koor De 
Cantorije bestond op 1 februari van dit jaar 
precies vijftig jaar. Aan dit gouden jubileum 
werd op verschillende manieren aandacht 
besteed. Zo was er op zaterdag 9 februari in 
gemeenschapshuis De Linde in de 
Lambertusstraat een receptie, een reunie 
met veel oud leden en een kort concert. 
Om op het verleden terug te blikken was er 
ook een kleine tentoonstelling met  oude en 
nieuwere foto’s, programma’s, plakboeken 
en krantenknipsels. Ook een jubileumfeest in 
de Turfvaart met rondvaart en diner hebben 
de koorleden al achter de rug. 
Later dit jaar op zaterdag 16 november vindt 
er in het Trouwkerkje een officieel 
jubileumconcert plaats. 
 
Gemengd koor De Cantorije werd op 1 
februari 1969 opgericht. Het koor is destijds 
ontstaan uit een fusie tussen het “Christelijk 
gemengd koor Etten” en  het "R.K.Gemengd 
koor De Cantorye”. Begin 1969  stonden 
beide koren onder leiding van de bekende 
Bredase dirigent Jan de Breet. Onder zijn 
leiding werden door deze Etten-Leurse koren 
gezamenlijk grotere koorwerken uitgevoerd. 
Na meer dan tien gezamenlijke concerten en  
de daarbij behorende gezamenlijke repetities 
besloten de koren in 1969 tot een fusie.  

Na de fusie veranderde niet alleen de naam, 
ook het repertoire onderging een wijziging. 
Waren het tot die tijd vooral de grotere 
koorwerken die de aandacht kregen, nu 
legde het koor zich toe op kleinere werken, 
waardoor de Cantorije een gevarieerder 
repertoire kreeg. 
 
In het voorjaar van 1973 werd Wim van Dijk 
uit Etten-Leur de nieuwe dirigent en met 
deze dirigent veranderde ook het repertoire. 
Kleine muzikale “pareltjes” kwamen op het 
programma, maar ook delen uit missen en 
oratoria. De concerten die onder zijn leiding 
in de Lambertuskerk en de Nobelaer werden 
gegeven, trokken een breed publiek. Er werd 
met verschillende orkesten en solisten 
samengewerkt. 
Wim van Dijk werd in 1985 opgevolgd door 
de jonge dirigent Hans de Wit uit Willemstad. 
Met hem kwamen enkele koorleden uit 
Willemstad mee die momenteel nog steeds 
lid zijn van het koor. In die tijd werd onder 
meer een concert gegeven in samenwerking 
met harmonie Constantia. Hans de Wit werd 
als dirigent opgevolgd door Clara Legêne uit 
Etten-Leur. 
Haar manier van instuderen was totaal 
anders dan die van haar voorgangers. Zo 
werkte ze vooral op het gehoor en zonder 

Koor de Cantorije viert haar  
gouden jubileum 

 

Door Toos Schouten en Lia Hamel 
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pianobegeleiding. Clara wist steeds weer 
originele nummers te bemachtigen die door 
het koor werden ingestudeerd en uitgevoerd. 
Zoals Engelse glees (korte liederen) op 
teksten van  
Shakespeare, die op het Shakespearement in 
het nagebouwde Globe-theater in Zundert 
werden uitgevoerd. Er werd zelfs op initiatief 
van Clara een opdracht gegeven aan de 
Etten-Leurse componist Pieter van Dijck, die 
een historische gebeurtenis uit de 
geschiedenis van Etten-Leur op muziek 
zette. Zo kreeg het koor een uniek lied op 
het repertoire over het opstijgen van het 
eerste vliegtuig in Nederland. Deze 
gebeurtenis vond plaats op 27 juni 1909 op 
de Klappenberg in Etten, op de plaats aan de 
Rijsbergseweg waar nu nog de gedenknaald 
aan deze historische gebeurtenis herinnert. 
Het koor heeft onlangs dit unieke nummer 
nog uitgevoerd in het Vliegend Museum in  
Seppe. 
Bij veel evenementen in Etten-Leur was de 
Cantorije van de partij. Of het nu de  
culturele manifestaties waren, 
koninginnedag of Kerstmarkten op de markt 
en in het winkelcentrum, zelfs bij een 
culturele manifestatie in en rond het 
buitenzwembad De Banakker was het koor 
van de partij, waarbij niet alleen gezongen 
maar ook nog eens geacteerd moest worden.  
Begin 2000 verruilde Clara Legêne het 
dirigeerstokje voor de gemeentepolitiek en 
na een interimperiode, waarbij het koor werd 
geleid door Anja Brummer, kwam in 2003 
Marc van den Broek uit Kapellen (B) op de 
bok. 
Alweer bijna zestien jaar is hij de muzikaal 
leider. Hij weet het koor te stimuleren tot 
grote muzikale prestaties en door zijn 
uitstekende repertoirekennis weet hij altijd 

weer een boeiend en origineel programma 
samen te stellen. Het koor moest 
aanvankelijk wel wennen aan de Vlaamse 
uitdrukkingen maar allengs raakten zij 
gewend aan deze sympathieke dirigent. Marc 
van den Broek brengt steeds de originele 
versie van de  koorwerken ten gehore. Zo 
kon het voor komen dat de Cantorije, 
Japans, Russisch of Fins zong. Het repertoire 
bestaat momenteel niet alleen uit klassieke 
nummers, ook musical nummers, spirituals, 
folksongs en nummers uit het populaire 
genre worden uitgevoerd. Het koor is beslist 
geen kerkkoor al staan ook enkele religieuze 
liederen op het programma. 
Gemengd koor de Cantorije bestaat 
momenteel uit een veertigtal zangers en 
zangeressen. De dames zijn daarbij veruit in 
de meerderheid. Het blijkt moeilijk om aan 
bassen en tenoren te komen. Ook jongeren 
zijn steeds moeilijker te strikken om lid te 
worden van een (klassiek) koor. Naast het 
streven naar kwalitatief goede uitvoeringen 
hebben de leden van het koor een hechte 
band. Velen zijn decennialang lid. Al wordt er 
pittig gerepeteerd, er is ook ruimte voor 
sociaal contact in de pauze en na afloop. De 
koorleden delen lief en leed met elkaar. Het 
is één grote muzikale familie. 
De rijke geschiedenis van De Cantorije kent 
vele muzikale hoogtepunten. Jaarlijks 
werden meerdere concerten gegeven 
waaraan vaak solisten of andere muzikale 
ensembles hebben meegewerkt. Het koor 
trad niet alleen op in Etten-Leur, maar bij 
voorbeeld ook in de prachtige Carolus 
Borromeuskerk in Antwerpen.  Het bestuur 
van het koor heeft in het verleden 
regelmatig zelf de handen uit de mouwen 
gestoken om bijvoorbeeld het Etten-Leurs 
Korenfestival te organiseren of een 
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kerstgedichtenwedstrijd uit te schrijven, 
waarbij de finalisten tijdens het kerstconcert 
hun winnend gedicht mochten voorlezen. 
De repetities vonden wekelijks plaats op 
verschillende locaties in Etten-Leur, zoals het 
Turfschip, de Nobelaer en De Baai. Maar de 
laatste tijd repeteert het koor tot volle 
tevredenheid op woensdagavond van half 
acht tot half tien in het gezellige 
gemeenschapshuis de Linde. 
Half augustus gingen de leden van de 

Cantorije weer hard aan de slag om zich 
voor te bereiden op het jubileumconcert in 
november. Dan zal een doorsnee van het 
repertoire zorgen voor een gevarieerd 
programma. 
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Geschiedenis 
 

Op initiatief van Rien van Thoor en wijlen 
Marius van Rijckevorsel wordt op 30 mei 
1969 Tafeltennisvereniging Tanaka 
opgericht. De naam van de club wordt 
ontleend aan de wereldkampioen tafeltennis 
van 1955 en 1957. In sporthal De Lage 
Banken wordt voor het eerst gespeeld met 
drie seniorenteams. Nadat in september 
1969 een scholierentoernooi de aanleiding is 
voor meerdere aanmeldingen, wordt er ook 
een jeugdafdeling opgericht. 
 
Omdat Van Thoor en Van Rijckevorsel zo’n 
belangrijk aandeel hebben gehad in de 
ontwikkeling van de club, worden zij in 
oktober 1970 benoemd tot erelid van TTV 
Tanaka. In 1972 wordt het eerste sportieve 
succes geboekt wanneer Adi Snijders beste 
meisjeswelp van Nederland wordt. Hierna 
volgden de successen zich op. In 1973 wordt 
het eerste meisjesteam kampioen van 
Brabant en Marianne Wagemakers wordt 
individueel kampioen van Brabant. 
Wagemakers wordt ook in 1974 Brabants 
kampioen en behaalt een finaleplaats bij de 
Nederlandse kampioenschappen. In het 
seizoen 1973/1974 wordt het meisjesteam 
bovendien kampioen van Nederland. 1975 is 
het jaar dat het damesteam voor het eerst 
in de historie promoveert naar de Eredivisie 
met Adi Snijders, Marianne Wagemakers en 
Jolanda Noordam in de gelederen. Snijders 
en Noordam spelen bovendien in de Franse 
open kampioenschappen en Snijders dubbelt 
in 1976 met Bettine Vriesekoop op het Open 
Engelse Kampioenschap naar een tweede 
plaats. 
   
Door een derde plaats in de Eredivisie 
bereikt Dames 1 Europese wedstrijden. In 
de Europa Cup II wint het in de eerste ronde 
van Vojvodina uit Joegoslavië (5-1 winst 
voor 450 toeschouwers). Tijdens een 
liveverslag van "Langs de Lijn" zijn de 
Tanakadames landelijk op de radio te horen. 
In de ronde hierna wordtd er helaas verloren 

van het Duitse Weiss-Rot-Weiss. Hierna 
verlaat Wagemakers Tanaka en degradeert 
het damesteam uit de Eredivisie. Met Lisette 
Vaessen als nieuwe speelster wordt er dat 
seizoen direct een feestje gevierd, omdat 
het team weer promoveert naar het hoogste 
plan. 
 
Van 1977 tot 1981 wordt de eerste 
hoofdsponsor gevonden in de vorm van 
Maanblad Club. De vereniging stijgt in 
ledenaantal en de ideeën voor een eigen 
tafeltennishal worden steeds serieuzer. Dit 
komt mede uit noodzaak, omdat de 
verblijfplaats van destijds, De Nobelaer, 
wordt verbouwd en de gymzaal niet meer 
beschikbaar is. In augustus 1980 wordt 
daarom begonnen aan de bouw van een 
eigen hal aan de Concordialaan. Op 16 april 
1981 vindt de eerste oplevering plaats, 
waarna op 30 mei 1981 (de dag van het 12-
jarig jubileum) de hal officieel wordt 
geopend door burgemeester Houben. 
Hiermee is het tweede tafeltenniscentrum 
ooit in Nederland geopend. 
 
Spelers van Tanaka hebben in de loop der 
jaren in verschillende kleuren gespeeld. Bij 
de oprichting in 1969 wordt er gespeeld in 
een oranje shirt en bruin short, maar men 
speelt ook in mintgroen, blauw en lichtgrijs. 
De laatste jaren wordt er gekozen voor 
combinaties, zoals grijs/oranje, grijs/wit en 
momenteel grijs/paars. 
 
In 1994 wordt het 25 jarig bestaan gevierd 
door de komst van twee paarse speeltafels. 
Ondertussen wordt de Tanaka-hal aan de 
Concordialaan steeds meer omgetoverd tot 
echte sporthal met nieuwe bar, keuken en 
kantine. Een zwarte bladzijde uit de 
geschiedenis van Tanaka is zonder twijfel 28 
november 1996. Op die datum overlijdt zeer 
plotseling mede-oprichter Marius van 
Rijckevorsel. De verslagenheid en het 
verdriet zijn enorm bij de leden en de gehele 
vereniging. Tot op de dag van vandaag 
wordt er tijdens de jaarlijkse 

Tafeltennisvereniging 50 jaar TANAKA 
 

Door: Delano Dekkers Bestuurslid 

Tafeltennisvereniging Tanaka vierde dit jaar op 30 
mei haar vijftigjarig jubileum. De afgelopen jaren 
heeft Tanaka een naam opgebouwd in Etten-Leur 
als tafeltennisvereniging waar iedereen welkom is 
en waar sportieve ambities samen gaan met 
gezelligheid. De afgelopen 50 jaar kende de club 
meerdere hoogtepunten. 
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clubkampioenschappen gestreden om de 
Marius van Rijckevorsel-wisseltrofee. 
In 1997 wordt het eerste herenteam 
uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar van 
de Gemeente Etten-Leur, nadat het 
promoveert naar de landelijke competitie. 
Dit team bestaande uit Marco van Opstal, 
Edwin Verhoeven en Rob Verschuren 
degradeert hierna weer, maar met 
kampioenschappen van Jongens 1 en Dames 
1 worden er alsnog successen behaald. 
 
Na bijna 20 jaar heeft de accommodatie aan 
de Concordialaan zijn beste tijd gehad en 
wordt er in 1999 begonnen aan de bouw van 
een nieuwe hal. Aan de Van Genkstraat 
verreist een gloednieuwe Tanaka-hal waar 
de club nog steeds is gehuisvest. Vanaf 29 

januari 2000, de datum van de officiële 
opening, weet de top van de Nederlandse 
tafeltenniswereld Etten-Leur meer dan eens 
te vinden. Door de Nederlandse 
Tafeltennisbond (NTTB) worden er meerdere 
trainingsstages georganiseerd voor de 
topjeugd en in oktober 2000 wordt er een 
heuse interland gespeeld. Nederland – 
Tsjechië wordt gewonnen door de bezoekers, 
maar wat duidelijk is dat de accommodatie 
van topniveau is. In 2001 wordt een tweede 
interland gespeeld, tussen Nederland en 
Denemarken. 
 
Ook op eigen niveau maakt Tanaka 

sprongen. Voor het eerst in de historie 
promoveert het eerste herenteam in 2004 
naar de tweede divisie en spelen alle 
seniorenteams op dezelfde avonden thuis. In 
2007 kent het echter een minder jaar. Door 
een daling in het ledenaantal en de 
sponsorinkomsten is het financieel moeilijk. 
Bovendien komt het overlijden van Mister 
Tanaka Martin Noordam als een grote schok. 
 
De jaren hierna worden er meerdere 
initiatieven opgezet om het ledenaantal op 
peil te houden. Zowel voor jeugd als 
senioren worden clinics en toernooien 
georganiseerd en met succes. In 
tegenstelling tot collegaclubs uit de regio 
lukt het Tanaka om het ledenaantal gelijk te 
houden en een jeugdtak intact te houden en 

worden er belangrijke stappen gezet, zoals 
de installatie van zonnepanelen. 
 
Ook op sportief gebied gaat het Tanaka 
steeds meer voor de wind. In dit gouden 
jubileumjaar promoveert het damesteam 
voor de eerste keer sinds 1979 weer naar de 
Eredivisie, waar het in het najaar van 2019 
actief is. Het eerste Herenteam acteert 
momenteel in de Hoofdklasse en de 
vereniging telt acht senioren- en vijf 
jeugdteams. Tanaka telt momenteel ruim 
100 leden in de vorm van jeugd en senioren, 
zowel competitief als recreërend. 
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 Het huis is gebouwd door een zekere 
Huybregt Roovers, waarschijnlijk omstreeks 
1680 (in 1675 had hij de grond er voor 
gekocht). Het is in ieder geval ouder dan het 
aangrenzende St. Paulushofje, waarvan de 
bouw in 1681 is begonnen. Dit kan men zien 
aan de noordgevel van het pand Markt 41, 
die in schoon en gevoegd metselwerk is 
opgetrokken als een vrijstaande gevel, 
terwijl de zuidgevel van het hofje op 20 cm 
afstand in vuil metselwerk en zonder 
invoegen is opgehaald en dus jonger is. 

 
In 1742 verkochten 
de kinderen en 
erfgenamen van de 
genoemde Huybregt 
Roovers hun 
ouderlijk huis aan 
François Boon, 
notaris en procureur 
in Etten. Aan hem 

herinnert nog het sluitsteentje van de 
voormalige boog boven de inrit van de 
achterbouw, waarop te lezen stond: Anno 
1742 F. Boon. Ook is er nog een 
opengewerkt windvaantje met het jaartal 
1751  bewaard gebleven, dat tot voor enkele 
jaren op een schoorsteen stond. Notaris 
Boon heeft blijkbaar vrij veel aan het huis 
laten verbouwen, het in- en uitwendig naar 
de smaak van zijn tijd vernieuwd en zijn 
woning een voornamer aanzien gegeven in 
overeenstemming met zijn maatschappelijke 
positie. De ingangspartij met de fraai 
bewerkte voordeur, de sierlijk geprofileerde 
deuren van de benedenkamers en nog 
enkele andere 18e-eeuwse onderdelen van 
het gebouw dateren waarschijnlijk uit zijn 
tijd. 
 
In 1786 kreeg het huis een nieuwe eigenaar 
en bewoner: Jan Rochussen, secretaris van 
Etten, Leur en Sprundel, een geboren 

Het pand Markt 41 in Etten-Leur behoort tot de oude voorname dorpshuizen 
die aan de Ettense Markt een bijzonder cachet verlenen. Ondanks 
verschillende verbouwingen en toevoegingen, vooral in de 19e eeuw, heeft 
het zijn oorspronkelijk karakter in hoofdzaak behouden. Het is dan ook 
terecht geplaatst op de monumentenlijst voor de gemeente Etten-Leur, die 
het omschrijft als “een mooi dorpshuis met twee dwarse zadeldaken achter 
elkaar tussen zijtopgevels. Hardstenen deuromlijsting met omgekornieste 
kroonlijst op consoles in Lodewijk XIV stijl. Authentieke deur met 
versieringen in dezelfde stijl”. 

Onze buurman in pand ……..MARKT  41 
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Rotterdammer, die in 
het geambieerde 
ambt van 
gemeentesecretaris 
was aangesteld door 
de Heer van Breda, 
Prins Willem V. 
Rochussen heeft 
deze functie bekleed 
tot 1806, toen hij 
benoemd werd tot lid 
van het 
departementaal 
bestuur van Brabant 
en naar Den Bosch 
moest verhuizen. Hij 
was behalve een 
bekwaam 

bestuurder, een geleerde man, dichter en 
sterrenkundige. 
 
Op 23 oktober 1797 werd in de woning van 
secretaris Rochussen een zoon geboren, die 
enkele dagen later in de hervormde kerk 
werd gedoopt en de namen Jan Jacob kreeg. 
Hij bleek evenals zijn vader aanleg te 
hebben voor de studie en voor praktisch 
werk, ging rechten studeren en kreeg reeds 
in 1814 toen was hij 17 jaar? een 
verantwoordelijke positie, controleur van ’s-
Rijksbelastingen in Amsterdam. Hij maakte 
snel carrière. Van 1840 tot 1843 was hij 
minister van financiën en van 1845 tot 1851 
Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië. 
In 1851 werd hij lid van de Tweede Kamer. 
In 1858 belastte de koning hem met de 
formatie van een kabinet, waarin hij zelf de 
portefeuille van koloniën op zich nam. Jan 
Jacob Rochussen is de vertrouwensman 
geweest van drie koningen: Willem I, II en 
III en was kind aan huis bij verscheidene 
Europese vorsten. De belangstellenden in de 
politieke geschiedenis heeft hij aan zich 
verplicht door het schrijven van een 
boeiende autobiografie. Hij overleed in 1871. 
 
Nadat de familie Rochussen Etten verlaten 
had, werd hun huis tientallen jaren lang 
woonhuis en kantoor van een notaris: Isaak 
de Bosson (1806-1819), Johannes Antonius 
van Etten (1821-1831) en Johannes Willems 
(1832-1873). Na de dood van 
laatstgenoemde bleven zijn zoon en dochters 
er nog vele jaren wonen. Nadat de laatste 
van het drietal in 1923 was gestorven, nam 

de familie Luijkx haar intrek in het oude huis 
en ging er een agrarisch bedrijf uitoefenen. 
Zij kon o.a. gebruik maken van de gronden 
ten westen van de Markt, waarop vroeger 
het kasteel De Nobelaer had gestaan. Toen 
echter de grond voor de bouw van woningen 
moest worden afgestaan, zag de heer M.C. 
Luijkx zich genoopt zijn bedrijf te 
beëindigen. Hij besloot tenslotte ook zijn 
huis aan de Markt van de hand te doen en 
vond een gegadigde in de Heer Drs. A.C.J.M. 
Sturm uit Roosendaal, die zich als apotheker 
in Etten-Leur wilde vestigen. Dat gebeurde in 
1971. Onder architectuur van zijn vader 
werd het oude pand voor de nieuwe 
bestemming ingericht en ofschoon de 
algehele restauratie eerst later doorgang 
vond (in 1978), mocht 
de apotheek een fraaie 
aanwinst voor de 
Ettense Markt genoemd 
worden. 
 
Etten-Leur,  
9 mei 1970    
                                          
Drs. C. Th. Lohmann                                                               
(1918-1999) 
Gemeente-archivaris. 
 
 
 
 
 
***Apotheek Sturm bleef in het pand Markt 
41 tot 2010 en verhuisde toen naar het 
achterste gedeelte van de Markt naast de 
dokterspraktijk. In 2011 werd Markt 41 
omgedoopt in Markthuys en deze zaak is 
eveneens een aanwinst voor de Markt. 
 
 
Markt 41. Dit pand bood de laatste eeuw  
onderdak aan een tuinbouwer (voornamelijk 
fruitteler), daarna aan een apotheker en 
thans is er Het Markthuys gevestigd. In dit 
huis werd in 1797 Jan Jacob Rochussen 
geboren. Jan Jacob heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de landelijke politiek. Hij was 
achtereenvolgens minister van Financiën, 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 
kabinetsformateur en minister van Koloniën. 
Het huis werd in 1978 gerestaureerd. De 
deur en de omlijsting met kroonlijst zijn in 
Lodewijk XIV-stijl. 
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Hoe het allemaal begon…. 
Van Etten en Leur naar  
Etten-Leur 
 

Nadat de Gemeenteraad in 1968 had beslo-
ten de naam van de gemeente te wijzigen 
werd het centrum van het dorp Etten aan-
gewezen als het centrum van Etten-Leur en 
werd het dorp Leur omgedoopt tot de wijk 
Etten-Leur Noord. 
Op de verenigingen werd druk uitgeoefend 
om te komen tot één Etten-Leurse verenig-
ing. Die missie is verre van geslaagd te 
noemen. Nagenoeg alle clubs zijn tot op 
heden zelfstandig gebleven. Ook de twee 
carnavalsverenigingen, de Stijloren in het 
Stijlorenrijk Etten en de Leurse Leut in ‘t 
Zwaaigat op de Leur. Alleen de optochten 
werden uiteindelijk samengevoegd, als wis-
selgeld om als carnavalsverenigingen zelf-
standig te mogen blijven. 
 
Voor het ontstaan van de carnavalsstoet in 
Etten moeten we zo'n 60 jaar terug in de 
tijd. 
De eerste Ettense optocht was op een 
zaterdagmiddag en bestond uit drie wagens. 
Een vrachtwagen van de Cabrinus brouwerij 

waarop de hofkapel zat opende de stoet, 
gevolgd door een wagen met tractor waarop 
een huis en een grote pop van hardboard 
was gezet. De optocht werd afgesloten door 
een volgwagen waar een raket op was 
gebouwd. Deze was beschikbaar gesteld 
door N.V. Superieur. In de jaren erna was 
het vooral de Kinderoptocht op zondagmid-
dag die in Etten de boventoon voerde. Maar 
in 1967 kwam de grote optocht  weer op 
gang en kreeg deze een meer volwassen 
karakter. Enkele namen van de deelnemen-
de clubs van die tijd waren; “De Brakkers”, 
“De Geitenmelkjers” en “De Bisschops-
molen”. 
 
Maar ook op Leur zaten de carnavalsvierders 
niet stil.  
In 1958 nam Harmonie Constantia deel aan 
de carnavalsoptocht in Breda. Dat was bij 
enkele muzikanten zo goed bevallen dat ze 
na afloop, na nog wat biertjes te hebben 
gedronken op de Leur bij het clubhuis van 
Sjaan Heijligers, tegen elkaar zeiden:" Het 
was stik gezellig, maar waarom moeten wij 
daarvoor naar Breda toe gaan, dat kan toch 
op de Leur ook wel!!!". 
Dus werd er een groepje mensen bij elkaar 
geroepen die toch in het café aan het biljar-
ten waren, en deze kregen de vraag of ze er 
ook wat voor voelden. Dit waren onder an-
dere Kees Beemd, Toon Schipperen, Jef 
Kerstens, Rinus Hermans en Jantje Bink. 
Ook werd een aantal muzikanten gevraagd 
die wel voor de muziek wilde zorgen zoals 
Denie Jongenelen, Driek Theunissen, Piet 
Aarts, Rien Kerstens Sr. en Jos van Elteren. 
Toon Schipperen had een paard, hij was 
melkboer, Rinus Hermans zou wel de prins 
zijn. Rinus leende van jonkheer Verheijen 
een jacquet en Jan Roovers, zou de pliesie 
zijn met een pet welke geleend was van 
Denie Jongenelen, deze werkte namelijk bij 
de PTT. En zo ging de carnaval in 1958 van 
start op de Leur. Nilleke de Wit, die een win-
kel had in gordijnen en andere stoffen, heeft 
de stof geleverd voor de eerste kielen, die 
gemaakt werden door de vrouw van de 
politie, Adrie Roovers en door de vrouw van 
de prins, Mieke Hermans. In 1959 trok de 

DEEL 1 
 50 jaar Stichting Carnavalsoptocht (SCO) 

 
Jos Buijs schrijversgroep. met bijdragen van Huub Aarts, SCO. 

Al bijna 50 jaar kunnen de inwoners van Etten-Leur genieten van de Grote 
optocht die tijdens carnaval door de straten trekt. Maar de organisatie 
hiervan en de objectieve rol die Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur 
(SCO) hierin altijd heeft gespeeld, is voor velen wat minder bekend. 
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eerste optocht door de straten van de 
Leur. Als politie reed Jan direct in het eerste 
jaar voor de optocht uit, met een fiets met 
hobbelwielen. Naderhand is dit nog een step 
met solex motortje geworden welke weer 
werd opgevolgd door een scooter. In de 
optocht deed hij ook ieder jaar als indivi-
duele deelnemer mee, steeds met een 
andere creatie met zijn scooter. 
 

Uiteindelijk één optocht in  
Etten-Leur 
 

In 1970 reed in Etten-Leur een eerste 
gezamenlijke optocht. Op de kop van de 
Carnavalscourant stonden voor het eerst de 
namen van de Leurse Leut en van de 
Stijloren gebroederlijk naast elkaar. Na veel 
vergade-ringen was er constructie gevonden 
om tot één op-tocht te 
komen. Hiervoor werd 
Stichting Carnavals Optocht 
opgericht op 13 februari 
1969. Deze stichting maakte 
het mogelijk dat zowel de 
Leurse Leut als de Stijloren 
hun eigen identiteit konden 
behouden. Dit was een 
belangrijke eis. De voor-
zitter van de Leurse Leut, de 
heer van Vleuten, beschreef 
het als volgt in zijn voor-
woord: ‘Veel is er geconfer-
eerd, afgewezen, aangeno-
men en bekritiseerd van 
beide kanten. Maar toch is er 
veel belangstelling om dat-
gene wat bij de 
samenstelling van de 
optocht wordt gepre-
senteerd verder uit te dragen. 
Van deze plaats stel ik de 
verwachting, na het uit-gebreide overleg dat 
wij met Etten tot nu toe hebben gehad, dat 
onze meningen vrijwel parallel lopen en 
moeten leiden tot een goede samenwerking 
en een eerlijk begrij-pen. De 
carnavalsvereniging blijft voor beide een 
eigen aangelegenheid, ieder doet het op zijn 
oude vertrouwde wijze’. 
De voorzitter van de Stijloren, de heer P. 
van Staaij, verwoordde het als volgt; ‘Om 
zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te 
stellen carnaval te vieren is dit jaar een ver-
broederings carnavalsoptocht samen gesteld. 
In onderlinge samenwerking met de Leurse 
Leut, en deze is zonder meer voortreffelijk te 
noemen, moet het mogelijk zijn dat alle in-
woners van Etten-Leur niet alleen passief 
maar ook actief bij de carnaval betrokken 
worden’. 
Dat beide stichtingen hun eigen identiteit 
behielden betekende ook dat er twee prinsen 

in de optocht waren. Een vrij uniek gebeuren 
voor die tijd. De stoet opende met prins 
Harrie de 1e van de Stijloren en werd afge-
sloten door prins Hannes de 1e van de 
Leurse Leut. 
 

De eerste optocht. 
 

In 1970 was de route een duidelijk compro-
mis  tussen beide verenigingen. Het vertrek 
en de aankomst was bij sportpark de Lage 
Banken, centraal gelegen tussen Etten en 
Leur. De lengte van het traject van de 
optocht was meer dan 6 km. De prijsuitrei-
king van de grote optocht  was al een half 
uur na ontbinding in de kantine van de 
sporthal. Voor de kinderen van Leur was de 
prijsuitreiking op maandag in het Turfschip 
en voor de kinderen uit Etten was dat in het 

patronaatgebouw ´De Beuken`. 
 
Al snel na de eerste gezamenlijke  optocht 
was het duidelijk dat de lengte van de route 
van meer dan 6 km te lang was. Zeker ook 
voor de kinderen die dezelfde route liepen 
als de deelnemers aan de Grote optocht. 
Daarom werd in het tweede jaar besloten om 
het ene jaar te starten in Leur en het 
daaropvolgende jaar in Etten. Hiermee werd 
de lengte van de route teruggebracht tot + 5 
km. Was de start op Leur dan reed de 
prinsenwagen van de Leurse Leut als laatste 
en De Stijloren als eerste en was de 
prijsuitreiking van de Grote optocht in Etten. 
Het jaar daarop net andersom. Deze traditie 
is nog steeds in gebruik. 

Loopgroep uit de eerste gezamenlijke carnavalsoptocht. De titel was:  
‘We begraven de strijdbijl en roken de vredespijp’. 
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Onze sponsors 
 

Hotel restaurant “Het Witte Paard 
 

Vermeulen Trappen 
 

Thedford 
 

Restaurant “het Havenhuis” 
 

Restaurant “Le Jardin” 
 

Verkeersschool “Blom” 
 

Coppens-Rens Uitvaartzorg 
 

Tandartspraktijk Van der Horst 
 

Hoveniersbedrijf “De Seizoenen” 
 

STEF CLEANINGSERVICES 
 

Restaurant “Den Halder” 
 

ING bank 
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Toen ik mjir dan 65 jaor geleje mee m’n 
broers  nor de laogere school gieng laast d’ 
Ouwe Kerkstraot en de Roosendaolseweg,  
liepe we mar vurbij  jin febriek . Da waar ut 
stjinfebriek. Mar da gieng snel veraandere.  
Omdatter in de jaore 50 veul mèèse in ooze 
gemjinte werkelwoos ware, moese dur nuwe 
febrieke gebouwd worre om die  aon werk 
tellepe.  
 

Da begon mee de Superieur en Van Voorden. 
Vural de leste waar voor oos as kiendere 
interressaant. Aon de vurkaant waar ’n 
grwotte ijzere schuifdeur. Die stong in de 
zomer wellus ope en dan konne we lekker 
nor binne kijke. Ut mwooiste om te zien 
waar ’t lasse. Dan keekte in arstikke fel licht. 
“Kek nun aande kaant op !” zeje da lassers 
dan.”Aanders krijde laswogge.” Daor snapte 
wij netuurluk niks van. Mar op weg nor uis 
begonne we flienk in oos wogge te vrijve. Ut 
waar net ofter zaand in gekomme waar. De 
vollegende kjirre  keke we wel beter uit. 
 
Mar ut bleef nie bij die twee febrieke. Dur 
moese dur mjir komme en ’t waar nwodig 
om jil d’Ouwe Kerkstraaot op zunne kop te 
zette. Ze begonne mee de riolering. Dus 
stonge dur binne de korste kjirre dreglijns en 
lage dur ik wit nie oevel  buize. Da waar vur 
oos as kiendere netuurluk stik leutig. Ure 
stonge we te kijke nor al da gegraof.  Dur 
ware wok werkmèèse bij die nog mee ’n 
schop aon de gang ware. As ’t dan tijd waar 
on te gaon schafte gienge we mee nor de 

schafkjit en zate daor nor allerlei staareke 
veraole te luistere terwijl die manne zwaore 
sjeskes draaide en flienk durrwokte zoda ge 
aamper aosem kon aole.  Zoiets kundoew 
eige tiggeworrig nie mjir vusstelle. 
 
Vur de riolering moese dur wok putte 
gemetseld worre. Ut laag dus vol mee 
stjinne., waor ge lekker muurkes mee kon 
bouwe. In ooze faantezie ware we ridders 

mee ’n eige kesteel,  en we 
mokte van ‘n  stuk out ’n 
zwaord. De weg moes daornao 
nog bestraot worre. Daor waar 
jil veul rwooj zaand vur nwodig. 
Weke aachter mekaore reje 
vrachtwaoges af en aon om 
zaand taole. Da ware nog van 
die GMC’s.  Vrachtwaoges die 
de Amerikaone ier nao dun 
oorlog aachtergelaote are. Ne 
kjir moog ik mee jin van de 
sjefeurs meerije. Da waar wel ’n 
fjist. We zate nwooit in n’n auto 
en zeker nie in nun 
vrachtwaoge. We reje over de 
Roosendaolseweg nor Seppe. Ik 
zaat lekker wog en kon alles 
goed zien. In Seppe wier d’n 
bak dur nun dreglijn jimmel 
volgegwoid mee rwooj zaand en 
dan wir trug nor d’Ouwe 

Kerkstraot. Da waar geniete, aljin zonde 
datter niemand mijn in diejen aoto aar zien 
zitte. 
 
Toen de straot klaor waar, wierter wok nog 
nun sporlijn neffe geleed. Ik weet nog goed 
da dun jiste trein dur op gieng rije. Da waar 
nog ’n stwomlokemotief. Nou zaatter in de 
lijn ’n klein bogje. Da waar goed te merreke, 
want dieje lok waar gèèf lang en ’t krokte en 
piepte laast  alle kaante  vurdattie dur vurbij 
waar. 
 
Nou de straot en de lijn afgewerkt ware 
konne dur mjir febrieke bijkomme.  Bakker 
kwaam mee z’n grwote vrachtwaoges, 
Schewill vur de dakplaote, de Blenzo gieng 
schoene en petoffels maoke, en netuurluk 
wok de mwoojste grwotste en bekenste van 
allemoal :de Tomaodo. Binne ’n paor jaor 
kwame dur zoveul, ’t waar aamper om bij 
touwe. We zeje toen regelmaotig tege 
mekaore: “Awir ’n febriek durbij.” 

Awir ’n febriek durbij 
Door Piet Luyten 
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Zeg kende gij den moeierboom,  
Op de mart van Etten, 
Praette gij ook van ene stui, 
En aot gij mee verkette. 
Waor de vroeger ook n'n brak,  
Op een paor oute klompen, 
Want as ge somstijds ruzie ar,  
Dan konde daor mee stompe. 
Kochte gij hij Anneke Mat,  
N'n spekbrok, zonne vette, 
Maor dan witte gij van niks 
Dan komde gij van Etten. 
 
Kende gij 't Meuleneind, 
De Baai en 't Leurse straotje, 
Witte d’olle berrege, 
De grintweg mee 't vaortje. 
Witte de Zandspui en den Nil,  
en Duiskes ien de Doelen, 
Da waor zo'n bietje griebes daor,  
Want daor arre ze zukke smoelen.  
Witte soms den ijzeren pot, 
Aon de Leurse kaant van Etten,  
Maor dan witte gij van niks, 
Dan komde Gij van Etten. 
 
Kende de Zeuvenklapper en de Rat, 
En den Hengst mee z'n maandje,  
De Taaie, de Pilo en Jans Ploeg,  
De Kappel mee z'n haandje, 
En kende gij soms Mina Bras, 
De Muis, de Kool en Vuurhoutje,  
En Bet Wijngaards en Jan Krens,  
Da waore malse boutjes. 
En kende Willem van den Oudera,  
En de Petoet, nie zonne vette, 
Maor dan witte gij van niks, 
Dan komde gij van Etten. 
 

Edde gij den Bemt gekend,  
Uit 't Leurse straotje, 
En Tiest v. Haperen mee de kraant,  
Die riep altij: „Hee Maotje", 
En de Snoepcent, kende die,  
Nou ja, da waor n'n rakker, 
En Driek van Zundert van de Leur,  
Wel, da waor onzen bakker. 
Maor edde den Carbol gekend,  
Waor 't Sjefke op most lette,  
Maar dan witte gij van niks,  
Dan komde gij van Etten. 
 
Kende gij de Pinda nog, 
Dieje kleine, mee z'n dikke Naan,  
De Pees, de Kilo en Mieke d'Held,  
Daor kwamen alle Leurders saom.  
En Krupp, ge wit wel uit de Leur,  
Mee 't ouwe ijzer en z'n bulle, 
En den Drees, witte nog, 
Wa kon die vent toch lullen. 
En hedde de Krensen gekend, 
Da waore me toch vette, 
Maor dan witte gij van niks, 
Dan komde gij van Etten. 
 
Maor komde nou in Etten aon,  
Zo bij het ochtend krieken, 
Dan ziede alle mensen gaon, 
Naor kantoren en fabrieken,  
Tomado, Suprieur en Isobel, 
Te veul om op te noemen, 
Ja zelfs 'n konturele school,  
Waormee ze kunnen roemen.  
Plantsoenen, pleinen en onderwijs,  
Zijn ze heel groots op gaon zetten,  
En nuuwe wijken overal, 
Dat is tegenwoordig Etten 

Bijgaand gedicht, waarschijnlijk rond 1955 geschreven, komt uit het 
archief van Jan uten Houte. 
Wie de dichter is en ter gelegenheid waarvan dit is gemaakt, weten 
we nog niet. 
Heeft u hierover informatie, dan stellen wij het op prijs als u dit met 
ons deelt via info@janutenhoute.nl 



ww
w.

ed
ito

o.
nl

 27 16 oktober 2019 

26 oktober   Opening tentoonstelling, Burchtplein 82  
   door Burgemeester Miranda de Vries.   
   Uitreiking boek “Oorlogsherinneringen en Verhalen uit Etten-Leur”,  
    
   Opstelling op Burchtplein historische militaire voertuigen,     
   volgen Timberwolvesroute, via Drukkerijmuseum.   
          
26 oktober t/m 5 mei 2020  Tentoonstelling Burchtplein 82   
     Mobilisatie, oorlog en verzet, bevrijding en vrijheid 
  
29-okt  Herdenkingsdienst   
   Oecumenische dienst in Lambertuskerk met processie naar Mariakapel. 
           
   Scholenproject 
   Schoolklassen rondleiden op tentoonstelling vertonen films foto`s e.d.   
   gastcolleges      
          
6 november  Genealogie inloopavond  
 
.. november  Presentatie van het boek: Etten - Leur maakt muziek, deel 2 
 
.. november  Concert Kon Luchtmachtkapel, organsatie Oranje Stichting 
 
26 november  Najaarsvergadering, bericht volgt.  
    
4 december  Genealogie inloopavond 

Activiteitenkalender voor de maanden  
oktober tot en met december 2019 
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  28 Heemkundekring Jan uten Houte 

Waar komt de naam vandaan? 
 
De naam van onze heemkunde-kring 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 onder-dak 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 kwartaalblad, 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 drie websites:  www.janutenhoute.nl,  
      www.hetwithof.nl en  
      www.hetgeheugenvanettenenleur.nl 
 
 

Bestuur 
 

Voorzitter:  Piet Paantjens 
Secretaris:  Jan Zengerink 
Ict:  Wim Hendrikx 
Penningmeester:  Jos Buijs 
Pr en communicatie:  Petra de Mönnink 
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 be-
paalt 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. 


