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Uit het bestuur
Trots. Dat is het bestuur op de mooie tentoonstelling die in het
winkelcentrum is ingericht. Trots ook op het mooie boek dat
verscheen met verhalen over de oorlog. We hebben, samen
met anderen, een waardige herdenking van 75 jaar bevrijding
willen organiseren. Gedurende de periode van 26 oktober tot
en met 5 mei zullen nog meer activiteiten worden ontplooid. U
begrijpt dat dat geen sinecure is. Gelukkig zijn vrijwilligers bereid zich in te zetten voor de bemensing van de tentoonstelling. Waar zouden we zijn zonder hen. Mocht u denken dat u
ook wel een steentje wilt bijdragen, meldt u dan via ons emailadres info@janutenhoute.nl. We kunnen uw inzet goed gebruiken.
In november vond de najaarsvergadering plaats en op 12 december de lezing door Christ Klep. Ook daarmee was het bestuur voor u bezig. We spraken met de wethouder en met de
omroep, de krant bevroeg ons en we gaven antwoord op vragen die via de mail bij ons binnen kwamen. We constateerden
dat we het als bestuur reuze druk hebben met de Heemkundekring. Gelukkig zien we dat mensen dat waarderen. Er melden
zich ook weer meerdere mensen aan als lid. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
En dan de bemensing van het bestuur. We hebben of krijgen
verschillende vacatures. Schroom niet om eens met een bestuurslid te praten als u denkt dat het misschien iets voor u is
om een tijd mee te besturen. We zijn blij als dat gebeurt.

Heemkundekring
Jan uten Houte
Markt 53,
4875 CC Etten-Leur

Tel.:
076-503 42 44
IBAN: NL95 RABO 0115 276 637
KvKnr: 40284361
e-mail: info@janutenhoute.nl

website:www.janutenhoute.nl,
www.hetwithof.nl
www.hetgeheugenvanettenenleur.nl
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Van de redactie

Door Jan Zengerink

Alweer het laatste nummer van de eerste jaargang. In dit nummer het
vervolg van de verhalen van Maarten Bicknese en Jos Buijs. Verder een
bijdrage van Cor Kerstens over een NSB-burgemeester van Etten-Leur in
de tweede wereldoorlog. We denken dat het goed past in deze periode
van herdenking. Ook heeft Rob Schrauwen een fotocollage gemaakt van
de opening van onze tentoonstelling en de uitreiking van ons boek met
verhalen over de oorlog. Ook een verhaal(tje) in dialect mag niet ontbreken. Verder vragen we u om aandacht voor een korte opmerking over het
plaatsen van jubilea. Kortom, veel variatie aan onderwerpen om de eerste
jaargang af te sluiten.
De nieuwe jaargang wordt intussen gepland. Ook dan verschijnt er elk
kwartaal weer een nummer van Heem-EL. Een bijdrage leveren aan die
nieuwe jaargang kan. Mits het uiteraard over een heemkundig onderwerp
gaat, er een passende illustratie bij is en u beschikt over de rechten om te
mogen publiceren (u bent de schrijver en de eigenaar van de illustratie).
Ook suggesties over inhoud en vormgeving zijn welkom. Waar mogelijk
houden we er rekening mee.

Onze wensen voor u
We naderen weer het einde van het jaar en staan voor
de start van een nieuw. Eerst nog de kerstdagen, met
alle bezinning en feestelijkheden die daarbij horen en
dan op naar de jaarwisseling. We zijn benieuwd wat
het ons gaat brengen.
Het bestuur van de Heemkundekring Jan uten Houte
wenst u en al uw dierbaren een fijn kerstfeest en een
gezond en gelukkig 2020.
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Hof van Houte, DEEL 4 (slot)
En die vrouw die kiest een kind….
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 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 komend jaar 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)

In 1717 koopt de niet-adellijke, gereformeerde
en jonge schout Cornelis Cornkoper het Bredase
leengoed Hof van den Houte te Etten en gaat hij
er met zijn bruid Françoise Tilly wonen. Hij laat
het huis flink opknappen, zodat het een voor die
tijd modern, neoklassiek aanzicht krijgt. De toegangsdreef is vanaf de Bisschopsmolenstraat
ongeveer op de plaats waar nu het midden is
van het appartementen- en horecablok aan het
Raadhuisplein, dus tegenover de kerk.
Vijftien jaar duurt hun huwelijk maar er komen
geen kinderen. Françoise en Cornelis nemen
misschien wel daarom het nog minderjarige
weesmeisje Elisabeth Snels in dienst. In tegenstelling tot andere bediendes en knechten mag
zij jaar na jaar in dienst blijven. Normaal wordt
iedereen na een jaar weggestuurd en vervangen. Niet dus Elisabeth, zij wordt zelfs kamenierster van mevrouw. Er is ook nog een knecht
die langer mag blijven, Cornelis van der Mee,
die de persoonlijke bediende, de herenknecht,
wordt van Cornkoper. Na vijftien jaar huwelijk
overlijdt Françoise. Zij wordt in het graf bij haar
schoonouders begraven in het
Leurse (Trouw-)kerkje, waar
hun steen nog steeds te zien
is.

later kent hij per testament het kasteel toe aan
deze trouwe bediende. Hij bedeelt haar dus alsof het zijn eigen dochter is. Dat is op zijn minst
vreemd. Zijn hele familie kan hem gestolen
worden. De verklaring zit hem misschien in het
volgende feit. Op het moment dat Cornkoper
aan Elisabeth akkers en beemden geeft was zij
juist bevallen van een zoon Govert. Dat zou
niets bijzonders zijn ware het niet dat zij ongehuwd is. Wie is de vader? Was het Cornkoper en
is zijn gift in hetzelfde jaar toeval of moet zij
zwijggeld krijgen? Chanteert zij Cornkoper of
klopt haar verklaring voor de schepenen, waarbij zij als de vader Cornelis van der Mee aanwijst?
Wie de vader van Govert werkelijk was zal wel
altijd een vraag blijven, want Cornkoper mag
als zodanig zeker niet uitgesloten worden. Het
is een grote schande in het dorp dat op het kasteel, in het huis van de schout nota bene, een
onwettig kind is geboren. Verdachtmakingen
moeten gesust worden. Govert gaat verder door
het leven als de zoon van Cornelis van der Mee.
Hoe dan ook, Cornkoper ziet in de jonge Govert

Cornkoper hertrouwt niet en
gaat gewoon door met zijn
bestuurlijke streken. Hij staat
bekend als een drammerige,
eigenzinnige schout. Vandaar
dat het volgende merkwaardige feit ons met de nodige
vragen opzadelt. Tien jaar na
de dood van zijn vrouw geeft
hij een deel van zijn grondbezit aan kamenierster Elisabeth
Snels. En nog eens tien jaar
December 2019
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zijn opvolger van zijn leengoederen. Het testament is duidelijk. Elisabeth Snels zal alles erven, Cornelis van der Mee krijgt hoogstens na
haar dood het vruchtgebruik, maar uiteindelijk
zal Govert gaan erven.
Cornkoper is als schout vaak buiten zijn boekje
gegaan en na jarenlange dienst wordt hij dan
ook aangeklaagd. Hij wordt afgezet en vervangen. Hijzelf vindt dit volledig onterecht en hij zal
zich dan ook stevig willen verdedigen. Intussen
is hij echter ziek geworden en hij zal zijn rechtszaak niet meer kunnen bijwonen.
In 1757 sterft Cornkoper eerloos en dan treedt
de uitvoering van het testament in werking. Het
kasteel komt in Elisabeths bezit. Al snel daarna
trouwt ze met Cornelis van der Mee (“en die
vrouw die kiest een knecht, en die knecht die
kiest een meid”). Hij zal in haar naam de zakelijke handelingen doen.
Elisabeth Snels, vrouwe van den Houten en haar
man willen hun zoon Govert een goede opvoeding geven. Govert trouwt en komt met zijn
jonge gezin inwonen in het kasteel. Zijn ouders
moeten financieel alle zeilen bijzetten terwijl de
tijd niet mee zit. Zij doen een poging tot verkoop van het kasteel en de grond er om heen,
maar niemand biedt er op een van de kavels.
Als Elisabeth in 1788 overlijdt mag Cornelis van
der Mee zich nog drie jaar tot zijn dood heer
van den Houten noemen, want hij heeft nog het
vruchtgebruik van het leengoed.

mee eens, maar Govert wint na een proces tot
zelfs in de Raad van Brabant. Het kasteel mag
als slooppand verkocht worden. Wat hij niet zal
verkopen zijn de rente- en cijnsboeken “van den
Houten”, die nog decennia in de familie blijven
en mogelijk nog wat inkomsten geven.
Van je singela singela hopsasa.
Het einde van het liedje is, dat aannemer en
architect Pieter Adriaensz Huijsers uit Breda in
1815 het kasteel koopt en het binnen een jaar
sloopt. Grondig, van het hele huis en plein worden alle stenen afgevoerd en verkocht. Wat
overblijft zijn de grachten totdat in begin 60-er
jaren van de 20ste eeuw de gemeente besluit om
op deze plaats een winkelcentrum te bouwen,
het eerste overdekte van Nederland. En dan
verdwijnen ook deze laatste zichtbare restanten, de grachten. In 2000 wordt begonnen met
de realisering van een modern en nieuw bruisend Stadshart. Het winkelcentrum wordt uitgebreid en er komt een parkeergarage. Dit levert
een mooie gelegenheid om grondig archeologisch onderzoek te doen. Helaas blijft dit onderzoek beperkt en levert het nauwelijks nieuwe
gegevens op. Voortvarend wordt doorgewerkt
aan de grootste ondergrondse parkeergarage
van Nederland, dat dan weer wel.
Wat rest is de naam die het winkelcentrum
krijgt, de naam van wat vijf eeuwen lang een
hof met toebehoren was, een kasteel met stallen, boerderij, boomgaard, weiden en akkers en
omgeven door een gracht, en met 80 onderlenen in de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel: Hof
van den Houte.

Tenslotte volgt in 1791 Govert van der Mee als
laatste kasteelheer. De titel Heer van den Houten zal echter samen met de
afschaffing van het Leenstelsel
verdwijnen. De inkomsten lopen verder terug en daarnaast
zijn er ook verliezen en ernstige beschadigingen door de
Franse bezetting. Hun paarden
en manschappen, ook die van
het Staatse leger moeten gevoed worden en onderdak krijgen. Intussen geeft Govert zijn
kinderen een gedegen opleiding. Al met al besluiten Govert en zijn vrouw dat zij beter
in een van hun andere huizen
kunnen gaan wonen en dat het
kasteel eindelijk toch maar
verkocht moet worden. Aangezien het in minder goede staat
verkeert is verkoop voor de
sloop het beste. Het gemeentebestuur onder aanvoering
Een mooie kasteelsuggestie van de architect. Kasteelmuren met kantélen en een ophaalbrug. Maar
van burgemeester Michiel Aers- zou de gemiddelde bezoeker aan het winkelcentrum werkelijk in de gaten hebben dat hier ooit een
sen is het hier helemaal niet
heus kasteel stond?
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Sus Aarts, de moeite waard om nog eens te lezen
Bij het rondneuzen in de archieven van de Heemkundekring stuitte ik op een
verzameling gedichten en verhalen die geschreven waren door ene Sus Aarts. Het
waren bijzondere vertellingen, die blijk gaven van een grote betrokkenheid van de
schrijver bij de 'toestand in de wereld' in die tijd. Sus hield er een zeer speciale eigen
mening op na en daar kon je het mee eens zijn of niet. Maar hij vond wel dat hij die
wereldkundig moest maken. Sommige hiervan zijn de moeite waard om ze nogmaals te
publiceren. Soms zijn ze leuk, soms geven ze een apart inkijkje in die tijd of roepen ze
verbazing op. Maar voordat we dat gaan doen is het goed om nader kennis met Sus te
maken. In deze HEEM-EL kunt u een artikeltje lezen dat hierin voorziet. Het is
geschreven door Jos Martens.
Frans Passier

Sus Aarts, de Etten-Leurse filosoof (1910-1993)
door Jos Martens
Wie in de jaren tachtig in de vorige eeuw met
de fiets door de Pannenhoef reed en rust nam
bij de Zwarte Schuur, liep grote kans Sus Aarts
uit Etten-Leur tegen te komen.
Sus was een geboren Etten-Leurenaar, trouwde
in 1931 en woonde vanaf 1939 aan de Rijsbergseweg. Na het overlijden van zijn vrouw Naantje
besloot Sus om “zijn gedachten” aan het papier
toe te vertrouwen. Hij deed dat meestal bij zijn
Brabantse plattebuis en filosofeerde daar over
vroeger en nu. De jaren tussen de twee wereldoorlogen waren beslist geen vette jaren. Sus
werd dan ook al vroeg geconfronteerd met de
harde leerschool van het leven. Met zijn twaalf
jaar moest hij bij een boer gaan werken en daar
had hij veel moeite mee, want 'de boeren
maakten misbruik van de armoede van anderen'. Sus kon geen onrecht verdragen en als

Jack Hop en Sus Aarts

December 2019

een “rebel” was hij tegen kerk en staat. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat veel van zijn
schrijfsels over “die goeie ouwe tijd” gingen,
met onderwerpen zoals werkeloosheid, armoede, de werkstijl, de rijken en de armen, de zondag en het geloof. En zo waren er nog veel
meer onderwerpen waarover hij graag van gedachten wisselde.
Omdat hij veel fietste en wandelde in de Pannenhoef, besloot Sus om dit natuurgebied te
gebruiken om zijn werkstukken aan de wereld
toe te vertrouwen.
Zo vond Jack Hop, chef openbaar groen van de
gemeente Etten-Leur, eens een boodschap in
gedichtvorm op een boomstam geprikt. Er stond
geen naam onder. Jack Hop stuurde het gedicht
naar Groot Etten-Leur, de voorloper van De Etten-Leurse Bode , en prompt meldde de
schrijver zich. Zo leerde Jack Sus kennen, die, als het enigszins kon, altijd te
vinden was in het natuurgebied De Pannenhoef, waar hij zijn op papier gezette
boodschappen op ’n boomstam prikte.
Op een avond hoorde Jack bij de Zwarte
Schuur Sus weer praten over de natuur
en de mensen die de natuur geweld aandeden. De heer Hop ging snel thuis zijn
videocamera halen en wist een groot
deel nog op de band vast te leggen.
Sus, de filosoof, vond altijd een aandachtig gehoor voor “zijn boodschappen”.
Veel fietsers maakten een extra rondje
langs de Pannenhoef om “zijn boodschappen” te kunnen lezen. Hij bleef
schrijven zolang zijn geest het toeliet.
In 1993 moesten wij afscheid nemen van
deze bijzondere man.
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De N.S.B. burgemeester van Etten en Leur
Door Cor Kerstens
In december 1943 benoemde de commissaris-generaal voor Bestuur en
Justitie van het Rijkscommissariaat een nieuwe burgemeester in Etten en
Leur, over wie weinig bekend is. Wie was eigenlijk deze van herkomst
Zeeuwse onderwijzer met fascistische voorkeuren en Groot-Nederlandse
idealen?

P.J.G.M. Broos en M.S.M. Hendrikx schrijven in
“Er heerschte een ernstige oorlogstoestand” het
volgende over hem: “In december 1943 werd
burgemeester Hamilton ontslagen. Hij werd opgevolgd door Gerard Theodoor Schuerman, een
N.S.B.-er. Desondanks was hij volgens menigeen geen kwade vent. Hij was afkomstig uit Tilburg en in zijn studententijd in België lid geworden van ‘Verdinaso’(red. Verbond van Dietse
Nationaal Solidaristen). Deze van oorsprong
Vlaamse beweging die zich sterk maakte voor
ontvoogding van Vlaanderen, groeide gedurende
de Duitse bezetting steeds meer uit tot een proDuitse organisatie.
Vanuit deze beweging was Schuerman lid geworden van de N.S.B. Onder hem werden in het
gemeentelijk bestuursapparaat een aantal
‘betrouwbare’ mensen, eveneens N.S.B.-ers
aangesteld. Volgens sommigen was het onder
burgemeester Schuerman gemakkelijker werken
dan onder Hamilton, omdat duidelijk was aan
welke zijde Schuerman stond. Op Dolle Dinsdag
(5 september 1944) nam deze burgemeester de
benen. Later vestigde hij zich in Goirle, waar hij
in de jaren tachtig overleed”.
Gerardus Theodorus Clement Schuerman was
de zoon van het hoofd van de dorpsschool in
een klein dorpje in Zeeuws-Vlaanderen. Zijn vader overleed aan de Spaanse griep toen Gerard
3 jaar oud was. Hij werd net als zijn vader opgeleid voor onderwijzer, maar kon moeilijk werk
vinden. Via zijn lidmaatschap van “Verdinaso” in
België kwam hij in contact met de N.S.B. waarvan hij uiteindelijk lid werd. De organisatie zag
wel toekomst in deze jongeman en stuurde hem
naar de Universiteit van Leuven. Daar studeerde
hij af in de sociale en economische wetenschappen.
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Bij zijn verhuizing naar Tilburg, in 1935, gaf hij
als beroep onderwijzer op. In januari 1939 vertrok hij naar het R.K. Gemeenschapsoord Drakenburg in Baarn. Voor de bouw van dit oord
werd een werkkamp opgericht, waar jongeren
tussen 19 en 24 jaar werkervaring konden opdoen zodat ze meer kans maakten op de arbeidsmarkt. Hier zat hij als staflid in het bestuur.

Nadat het gemeenschapsoord grotendeels afgebouwd was, keerde hij in november 1939 terug
naar Tilburg. In 1941 trad hij in het huwelijk.
In 1940 werd hij ingeschreven in het ledenregister van de N.S.B. In mei 1941 vertrok hij naar
Zeeland, waar hij als rijksambtenaar werkzaam
was. Hier bevorderde hij de propaganda voor
deze beweging door te fungeren als
“hoofdopsteller” van het terreurblad
“De Zeeuwse Stroom”.

Ook was hij districtsvormingsleider van de
N.S.B. en later leider van de Dienst Sociaal Economische Zaken op het Provinciaal Bureau
Zeeland van het N.A.F. (Nederlands Arbeidersfront, de nationaal-socialistische vakbeweging
opgericht op 30 april 1942). Hij werkte ook voor
de Nederlandsche Landstand. In december 1943
ging een droom voor hem in vervulling en werd
hij burgemeester van Etten en Leur.

Heemkundekring Jan uten Houte

Zijn burgemeesterschap in Etten en Leur was
maar van korte duur. Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, nam hij de benen en verdween
naar het Oosten, waar hij na de bevrijding nog
geruime tijd in de Amerikaanse zone verbleef.
Op 21 december 1944 schorste de waarnemend
Commissaris van de Koningin Schuerman als
burgemeester.
Op 8 maart 1948 moest hij voor het Tribunaal in
Middelburg verschijnen. Schuerman betoogde
dat een Groot-Nederland zijn ideaal was en dat
hij slechts één doel had, dit uit te dragen. Daarom was hij lid geworden van de N.S.B.
Twee weken later volgde de uitspraak: 2½ jaar
internering met een proeftijd van 3 jaar; ondertoezichtstelling van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten en ontzegging van zijn rechten.
In november 1948 veroordeelde de perszuiveringscommissie hem voor zijn hoofdredacteurschap van de Zeeuwse Stroom tot 15 jaar ontzetting uit elke journalistieke functie.

Bronnen:
P.J.G.M. Broos, M.S.M. Hendrikx, J. van Dijkman, “Er heerschte een ernstige oorlogstoestand” : Etten-Leur in de Tweede Wereldoorlog.
Etten-Leur, Heemkundekring Jan uten Houte, 1994).
Website Delpher (krantenberichten van de Koninklijke Bibliotheek).
Krantenbank Zeeland, geraadpleegd op 3 en 4 oktober 2017.
Regionaal Archief Tilburg, Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand.

Jubilea
Zoals u heeft gemerkt publiceren we met regelmaat over een jubileum. Vanaf de nieuwe
jaargang willen we daar graag wat orde in scheppen. We zijn immers een heemkundig blad.
Daarom spreken we af dat er voortaan alleen nog aandacht wordt besteed aan jubilea vanaf
50 jaar en de jaren die deelbaar zijn door 25 (dus: 50 jaar-75 jaar enz.) Daarnaast willen
we graag dat degene die een artikel aanlevert zich beperkt tot 600 woorden en een foto. Bij
grotere artikelen behoudt de redactie zich het recht voor in de omvang te snijden. Ook
plaatsen we slechts twee artikelen per nummer. Zijn er meerdere jubilea dan worden die
echter wel genoemd. Uiteraard bepaalt de redactie welk jubileum het best past in een
heemkundig tijdschrift. Met deze maatregel kunnen we de jubilea toch honoreren en is er
meer ruimte voor andere artikelen in ons blad
Jan Zengerink

December 2019
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Vuurtje stoken
Wij aare vroeger ne lods aon de Donk. In die lods lag strwooi en wooi vur de bjeeste. Toen wij, ooze Jan en ikke, klein ware, ginge wij aachter de lods wel es iets uitprobere, meej vuur. Nou motte
weete da ooze Jan en ikke gère stooke. Wij zen echte pyromaone. Nog steeds wor. Da uitprobere
ging fout natuurlijk en de vlamme ginge tege het strwooi omhoog. Wij meej ooze arme klauwe en
ja wor, gelukkig krege we het vuur uit. Maor os vaoder kwaam ut te weete en we moeste zonder
ete naor bed. Ieder mee een rwooie wang!! Om nege uur kwaam os moeder vur ieder nog stiekem
meej un botterammeke. Kijk dan bende pas een moeder vur oe jong!!!
Oos vaoder aar un stookplek gemaokt in de wei. Nou maag da stooke nie mjeer, maor vroeger wel.
Wij blij! Ik moes wel es de wooizolder opruime en alles dur het wooiluik naor buiten vege. De trekker meej de kar stond eronder en alles wat erop viel kon ik opstooke. Nou die kar war vol wor. Ik
aar der stiekum jeele pakke wooi bij gestopt, da brande goed hé.
Ok ne kjeer aare wij un strwooischelfje op de wei zitte, da ware nog van die ouwe busseltjes uit het
dusmachiene.
Wij, ooze Jan en ikke, zaate der bovenop en stooke stiekem een sigaret aon. Da moog nie wor,
maor durom jeet da stiekum hé. Nou viel da vuur ok in da schelfje en denk te da we da vuurke uit
kreege. Wij graaie en graaie, maar het vuurke zakte verder naor ondere. Gin vlamme, maar het
gloeide allemaol.
Ikke gauw emmers gehaold. Naost het schelfje war een slwoot. Wij scheppe en scheppe. Jeel de
slwoot leeggeschept en nog rwooke.
Nou trok de rwook over de weg en het wier miestig op de kwoop toe. Nou are we un echt probleem. Oos vaoder kwaam meehelpe en we moeste alles uitspreie over de wei.
Laoter laage ooze Jan en ikke mee ne watsjieko in bed. Ieder mee een zjeer achterwerk. Toen
kwaam oos moeder nie mee un botterammeke!
Piet Hendrikx
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Expositie '75 Jaar Bevrijd'

De expositie is geopend op
woensdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op
koopzondagen van 12.30 uur
tot 17.00 uur. U kunt terecht
op Burchtplein 84 (tot en met
mei 2020).

Groepen kunnen ook buiten de
gebruikelijke openstellingstijden terecht en wel op dinsdag
en donderdag. Hiervoor moet
men zich wel aanmelden bij
werkgroepen@ianutenhoute.nl
.
De kosten voor de gidsen zijn
€ 15 per gids. Gerekend wordt
10 personen per gids. U kunt
een kopje koffie met bevrijdingstaart drinken bij Dubbel&Dwars Burchtplein: € 4 per
persoon voor 1 kop koffie. En
voor een dubbele kop koffie
met € 5,50 pp. De totale duur
van rondleiding en koffiedrinken is ongeveer 2,5 uur. Totale
kosten dan € 7,00 per persoon.

Inmiddels is in een zijruimte
van de exporuimte de film
'Invasie mei 1940' te zien. Vanaf 19 december wordt de film
'Oorlogsgeweld' getoond. Ook
zijn er diverse beelden van de
oorlog en de situatie in Etten en
Leur te zien.

Binnenkort komt er ook een
dagprogramma met bezoek
Expo ‘75 jaar Bevrijd’ en bezoek tentoonstelling 'Brabantse
drukkers tijdens de Oorlog' in
het Drukkerijmuseum inclusief
lunch.

December 2019
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archief van priorij Sint-Catharinadal
Oud archief van priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout nu online beschikbaar.
De geschiedenis van het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal verliep niet
bepaald rustig. Al sinds 1647 huizen de zusters in de Blauwe Camer, een voormalig kasteeltje in Oosterhout. Ze kwamen er niet uit vrije wil terecht. Oosterhout
was voor de norbertinessen een toevluchtsoord in bange dagen. Het gaf hun de
mogelijkheid als enige klooster in de Republiek der Verenigde Nederlanden onafgebroken te kunnen blijven functioneren.
Voor de oorsprong van dit klooster moeten we
naar de omgeving van Wouw en Roosendaal.
Daar wist een zekere Servatius van Breda, een
persoon die relaties met de toenmalige heren
van Breda onderhield, in 1271 een groep vrouwen bijeen te brengen bij een kapel. Hij voorzag
hen van inkomsten. De heren van Breda deden
hetzelfde en wierpen zich bovendien op als beschermheer. De
zusters werden
opgenomen in
de orde der
norbertijnen,
die in 1121
door Norbertus
van Gennep in
het NoordFranse Prémontré gesticht
was.
Hun woonplaats en goederen werden echter al
spoedig bedreigd door overstromingen. Daardoor werden ze gedwongen te verhuizen en
vestigden ze zich juist buiten de stadsmuur van
Breda. Tot circa 1500 verliep hun leven daar
zonder noemenswaardige verstoringen. Rond
die tijd moesten ze zich echter gaan houden aan
strengere regels. Stadsuitbreiding van Breda en
de opkomst van de Reformatie leidden boven-

dien tot economische en religieuze onrust. Deze
crisis ging gepaard met politieke troebelen. Willem van Oranje, de heer van Breda, moest wijken voor de hertog van Alva. De daarop volgende machtswisselingen in de stad (nu eens
Spaans, dan weer Staats) hadden hun weerslag
op het klooster.
Uiteindelijk moesten de zusters de stad verlaten
en verhuisden ze naar een kasteeltje in Oosterhout. Het klooster in Breda, tot staatseigendom
verklaard, werd verbouwd tot kazerne. Hun andere bezittingen konden ze grotendeels behouden. Hun bestaan in Oosterhout werd in de
Franse tijd wederom bedreigd, maar het houden
van school garandeerde hun voortbestaan. Tot
op de dag van vandaag wonen de zusters daar,
nog steeds als norbertinessen, door zich voortdurend aan te passen aan de tijdgeest.
Deze geestelijke, politieke en economische activiteiten hebben veel sporen nagelaten in de
vorm van archieven en handschriften, alle van
groot belang voor de meest uiteenlopende onderzoeken. Tot voor kort waren ze enkel te
raadplegen in Sint-Catharinadal zelf. In 2016
kon het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) via Metamorfoze, Nationaal programma
voor het behoud van het papieren erfgoed, deze
oude documenten tot ongeveer 1900, materieel
laten verzorgen en digitaliseren, zodat ze niet
meer fysiek geraadpleegd hoeven te worden. Vanaf donderdag 7 november zijn ze digitaal
in te zien. Het archief zelf blijft
veilig bewaard binnen de conventsmuren van SintCatharinadal, maar de informatie is snel en eenvoudig te
raadplegen via de website van
het BHIC: www.bhic.nl.

Fotobijschriften:
Kaart van het kasteeltje in Oosterhout, 1650
Initiaal uit gezangenboek
(Archief Priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout,
BHIC)
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Spelletjes van vroeger

Kikkerdril verzamelen. In een
bak doen en wachten tot er
dikkoppen (jonge kikkers) uit
komen.

Vliegers maken van krantenpapier
en plakken met een koude
gekookte aardappel.

Blaasroer maken van een
pvc-buis. Van papier van
tijdschriften pijltjes draaien
en dan door alle openstaande
slaapkamerramen schieten.

Heemquiz 2019
Vorig jaar heeft de Heemkundekring Fijnaart en
Heiningen de regioheemquiz in Wouw gewonnen. Daarom mochten zij dit jaar de dertigste
editie organiseren. Op vrijdag 23 november
werd het quizteam van “Jan uten Houte” bestaande uit: Rietje Verschuren, Jac de Bruin,
Rob Schrauwen, Cor Kerstens, Ad Kanters, Jan
Aartsen, Toon Buckens en Piet Luijten met nog
20 andere teams verwelkomd in het mooie zalencentrum “De Parel” in Fijnaart. De tafels en
stoelen stonden gegroepeerd rond een uitnodigende dansvloer.
Zoals gebruikelijk werd er gewerkt met
weetvragen en doe-opdrachten. De vragen gingen o.a. over: het jaar 1999, gebouwen, reclameslogans, dieren en natuurlijk de tweede wereldoorlog. Maar
ook over cabaret en dans. Vijf keer gaf
een danspaar een demonstratie. Gelukkig
waren er enkele kenners in ons midden
om telkens te vertellen welke dans het
was.
De doe-opdrachten hadden betrekking
op: bouwkundige en historische termen,
oude auto’s, West-Brabant in prenten,
rotondes en onze mede wereldbewoners.
Bij deze opdrachten werden foto’s en tekeningen getoond.
December 2019

Toen halverwege de avond een eerste balans
werd opgemaakt, bleek dat ons team het goed
deed. Maar de verschillen waren erg klein. Dat
was nog steeds zo toen tegen kwart voor elf de
eindstand bekend werd. Op de eerste plaats
eindigde “De Vierschaer” uit Wouw, tweede
werd “Die Overdraghe” uit Klundert en een
mooie derde plaats was voor “Jan uten Houte”.
Het was een gezellige, goed georganiseerde
avond.
Piet Luijten
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BRIDGECLUB ETTEN-LEUR 60 JAAR
Dit jaar bestaat de eerste bridgeclub van EttenLeur 60 jaar. Notaris San van de Biggelaar was
de initiatiefnemer , animator en oprichter van
de Bridgeclub Etten en Leur. Hij wilde ,als notabele, niet op de voorgrond treden en liet Piet
Zuijdwijk en Cor van Poppel een wervende advertentie plaatsen.

Rond de 32 mensen meldden zich op 18 september 1959 op de zolder van De Zwaan, de
club werd opgericht en wekelijks werd er in 2
lijnen van 8 paren gespeeld. Tandarts Willy van
de Wijer werd de eerste voorzitter. San van de
Biggelaar nam de secretariële zaken en de penningen onder zijn hoede.
De contributie werd vastgesteld op 3 gulden per
jaar en in 1962 verhoogd naar 5 gulden, eventueel te betalen in 2 termijnen.
Bekende namen: Echtpaar Braat, tandarts, Dhr.
Zuidwijk, (vader van Liz), Dhr. Buitenman veearts, Echtpaar Van Poppel, Echtpaar Snijders
gemeentesecretaris, Jonkheer Verheyen, Echtpaar ’t Hart en Echtpaar Meulenbroek.
De eerste feestavond van de club werd gevierd

December 2019

in de Zwaan. Kosten in die tijd: 130 gulden totaal! In de club werd een competitie gespeeld
om het jaarlijks kampioenschap.
Het ledental groeide, de zolder van “De Zwaan”
werd te klein en de eigenaar van De Zwaan wilde verbouwen.
In 1968 werd op initiatief van Jan van den Brink
verhuisd naar de Nobelaer. Bij het vertrek stelde Ad Pijnenburg een
wisselbeker beschikbaar
voor de jaarlijkse kampioenen.
De aanwas in de beginjaren kwam vooral door
bridgers die in Etten-Leur
kwamen wonen door de
steeds uitbreidende industrie.
In 1974 waren er al meer
dan 100 leden en kwam
er een ledenstop en
wachtlijst. In de tachtiger
jaren groeide de club uit to 160 bridgers!
Ook was er toen een ballotagecommissie en
voor nieuwe leden was er een proefperiode waar
gelet werd op ” hoffelijk gedrag en voldoende
bridgeniveau.”
Gezelligheid was troef maar toch wilden verschillende leden 4-tallen bridge en aansluiting
bij de Nederlandse Bridgebond. De ledenvergadering wees het voorstel af en toen werd op initiatief van o.a. Jos Snijders en Gerrit van
Deelen een nieuwe club op gericht genaamd :“De Gong”.
In 2018 werd besloten afscheid te nemen van
de Nieuwe Nobelaer en te verhuizen naar De
Linde alwaar op dinsdagavond wordt gebridged
met ongeveer tachtig bridgers.
Contactadres: bridgetten@gmail.com
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50 jaar Stichting Carnavalsoptocht (SCO)
DEEL 2
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.

Omdat er in die beginjaren nog niet veel blaaskapellen waren werd de levende muziek verzorgd door een aantal harmonieën. Dit waren
naast jeugddrumband Apollo uit Etten en Harmonie Constantia uit Leur de harmonieën uit
Langeweg en Zundert. Later volgden steeds
meer blaaskapellen en meer bouwclubs met eigen muziekinstallaties om carnavalsmuziek te
laten horen.
Er waren in 1981 een recordaantal deelnemers
in de optocht. Van de 52 deelnemers waren er
maar liefst 18 grote wagens. Door de vele deelnemers, de presentaties van de loopgroepen, en
de vertraging bij het oversteken van de rijksweg
en de spoorlijn vielen er in dat jaar enorm veel
gaten in de optocht.
In 1989 bestond de SCO 20 jaar.
De Kinderoptocht zou niet meer op zondag,
voorafgaande aan de grote optocht, maar voortaan op de zaterdagmiddag trekken. En wel van
Etten naar Leur.
In 1990 dreigde de Grote optocht niet door te
gaan vanwege de weersomstandigheden. Door
een storm werden diverse optochten in de regio
afgelast. Gelukkig kon de optocht in Etten-Leur
December 2019

wel doorgaan. Mede omdat hier de wagens minder hoog zijn door de spoorwegovergang was
het volgens de politie en brandweer verantwoord om de optocht door te laten gaan.
In 2001 was de overgang van de Markt naar de
Bisschopsmolenstraat niet mogelijk. De oorzaken hiervan waren bouwwerkzaamheden in het
centrum van Etten en de aanleg van de parkeergarage op de plek waar voorheen de rijksweg liep. Om toch op de Kerkwerve te komen
werd de route omgelegd via de Oude Bredaseweg en de Rode Poort. Dit betekende wel dat de
optocht niet voorbij de residentie van de Stijloren kwam. De prijsuitreiking was dat jaar voor
het eerst in ’t Witte Paard.
In 2004 kwam een einde aan de al jaren bestaande discussie tussen de deelnemers en de
organisatie over de lengte van de optocht en de
te nemen obstakels. Vanwege de reconstructie
van de Markt en het Centrum van Etten waren
de Bisschopsmolenstraat en de Kerkwerve

'Vele uurtjes kou lijden in een schuur en uiteindelijk resultaat'.
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Onze sponsors
Hotel restaurant “Het Witte Paard
Vermeulen Trappen
Thetford
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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moeilijk bereikbaar. Gesprekken met Leurse
Leut en Stijloren hebben ertoe geleid dat de
route dat jaar werd ingekort en om te starten
vanaf de oude Bredaseweg. Hiermee werd de
Bisschopsmolenstraat sinds mensenheugenis
niet meer opgenomen in de route.

Overige activiteiten
Het Colabal.
In 1973 organiseerde de SCO voor het eerst
een Colabal in de Nobelaer om extra inkomsten te generen.
Het Pyjamabal.
In 1986 gevolgd door het Pyjamabal. In
2006 werd voor de 21e keer het pyjamabal
georganiseerd.
De presentatie was vanaf het begin al in
handen van Clown Ria (Ria Voesenek). Omdat haar gezondheid te wensen over liet,
vond ze dit jubileum een mooie gelegenheid
om afscheid te nemen als presentatrice. Ze
kon dit doen voor de camera’s van Omroep
Brabant want die waren speciaal hiervoor
naar Etten-Leur gekomen.
De Inschrijfmiddag voor de grote optocht.
Een gezellige zondagmiddag waar de diverse
carnavalsclubs elkaar ontmoeten en ideeën
uitwisselen.
De Houdoe avond.
Met Half Vasten komen alle bouwclubs weer
samen om de foto`s en videofilms van de
optochten te bekijken en hun prijzengeld
officieel in ontvangst te nemen. Tevens worden de motto`s voor het volgende carnavalsjaar door de Stijloren en de Leurse Leut
bekend gemaakt.
Het Schoolproject.
Dit project ging van start in 2005. Om het
carnaval bij kinderen in zijn geheel te promoten had de Stichting Carnavalsoptocht
dat jaar het initiatief genomen om een
schoolproject samen te stellen voor de groepen 6 van de basisscholen. Alle kinderen
kregen een ‘werkboekske’ waarin 11 lessen
waren opgenomen. Deze lessen varieerden
van een verhaal over de betekenis en oorsprong van carnaval, taalopdrachten en een
knutselopdracht tot het leren van het carna-

vals volkslied. Dit project is uitgegroeid tot
een vast onderdeel van het kindercarnaval.
Aan het einde van het project brengen de
kinderen nog een bezoek aan een bouwclub
waar ze alle in-en-outs van het bouwen van
een carnavalswagen meekrijgen.

Bestuur
De eerste voorzitter van de Stichting Carnavals-

Nog geen arbo eisen

optocht was W. v.d. Boogaart, in 1972 opgevolgd door L. Segers en in 1976 nam A. Jacobs
de voorzittershamer over. Op de voorpagina
van de 'kraant' pronkte toen een tekening van
Lia Tak. Naast A. Jacobs bestond de Stichting
Carnavalsoptocht uit: C. van haperen
(Stijloren), T. Nouws, G. van Mieghem, M. Voeten (Leurse Leut), I. Hefti-Martin (Leurse Leut)
en J. de Kock. In 1986 werd het voorzitterschap
overgenomen door Jan van Vliet. Ria Voesenek
kwam dat jaar ook als nieuw lid in de stichting.
Van haar kwam ook het idee om op maandagmorgen een pyjamabal te gaan organiseren. In
1988 nam Ria Voesenek de voorzittershamer
over, zij kreeg als penningmeester Harry Rubbens naast zich. In 1995 werd Ad van Stratum
de nieuwe voorzitter tot 1999 toen Jack Willemen interim-voorzitter werd. Jan Weterings
werd in 2003 de nieuwe voorzitter.

De SCO bestaat uit de volgende leden:
2013
2019
Voorzitter
Jan Weterings
Wouter de Koning
Secretaris
Nico van Strien
Guus van Mieghem
Penningmeester Guus van Mieghem
Marcel Taks
Bestuursleden
Huub Aarts, Ad Dils, Miranda Dils, Dion Jaspers, Jos Geboers
Bestuurslid namens:
Leurse Leut
Jos Geboers en Toon Bastiaansen
Marcel Staffeleu en Toon Bastiaansen
De Stijloren
Dré Jaspers en Marcel van Hulzen Thomas Lauwen en Geert van Rijsbergen
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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:
Secretaris:
Penningmeester:
Ict:
Pr en communicatie:
Activiteiten:

Piet Paantjens
Jan Zengerink
Jos Buijs
Wim Hendrikx
Petra de Mönnink
Bernhard Koevoets

U bereikt het bestuur via: info@janutenhoute.nl

Werkgroepen:
PR en communicatiewerkgroep
Schrijverswerkgroep
Foto- en beeldwerkgroep
ICT-werkgroep
Genealogiewerkgroep
Monumentenwerkgroep
Werkgroep historisch onderzoek

Activiteitenwerkgroep
Werkgroep postbezorging
Werkgroep documentatiecentrum
Werkgroep collectiebeheer
Werkgroep heemquiz
Werkgroep begraafplaatsen
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.
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