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Uit het bestuur.
Belangrijk tijdens de afgelopen bestuursvergaderingen was de
zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Op het moment dat dit
stukje geschreven wordt is die zoektocht als geslaagd te beschouwen. Drie leden hebben zich gemeld om het bestuur te komen versterken. Anton van Dorst draaide al wat langer mee en
zal zoals we nu weten zich verkiesbaar stellen tijdens de aanstaande jaarvergadering.
Twee andere leden gaan eerst een paar maanden meedraaien en
beslissen dan definitief of en hoe ze het bestuur gaan versterken.
Daarmee zijn de vacatures die zich aandienden ruimschoots vervuld. Sterker nog, er vertrekken twee bestuursleden en er komen er drie voor terug. Overigens is dat geen luxe, maar noodzaak. Er ligt zoveel werk dat de huidige bestuursleden allen eigenlijk overbelast worden. Met de komst van de nieuwe bestuursleden hopen we dat er wat meer lucht komt.
Verder is onze voorzitter weer druk in de weer geweest om de
activiteitenagenda voor het komende jaar samen te stellen in
overleg met de andere bestuursleden. In dit nummer ziet u al
een deel van het resultaat. Uiteraard krijgen de leden de hele
activiteitenagenda ook nog per mail toegezonden.
De tentoonstelling in het winkelcentrum trekt nog steeds bezoekers. U leest al in dit nummer dat we de 1500 bezoekers gepasseerd zijn. Een mooi resultaat voor al die hardwerkende vrijwilligers die dit mogelijk maken. En uiteraard ook voor de sponsors
en voor de mensen die bereidwillig stukken ter beschikking stelden. Ook de groepsbezoeken lopen inmiddels goed. Er is nog
plaats, dus schroom niet om u aan te melden via
werkgroepen@janutenhoute.nl.

Redactieadres:
Heemkundekring
Jan uten Houte
Markt 53
4875 CC Etten - Leur
info@janutenhoute.nl
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Van de redactie

Door Jan Zengerink

In dit nummer starten we met twee series artikelen. Een van de hand
van Maarten Bicknese, die ons laat zien dat dreigen met brand ook vroeger al aan de orde was. Jos Hendrickx schrijft een serie naar aanleiding
van een bijzonder jubileum. De zusters Franciscanessen, u weet wel, van
het Withof, bestaan 200 jaar. Aanleiding om ook over één van de eerste
moeder-oversten een portret te plaatsen van de hand van Cor Kerstens.
Ook Jan van Meer schrijft een bijdrage. In zijn artikel over notaris Peters
zullen velen vooral het statige huis van de notaris als herinnering hebben. Leuk dus om meer over hem te weten te komen.
De redactie verheugt zich in de komst van Maarten Bicknese, die met
ingang van dit nummer de redactie gaat versterken. Van harte welkom.
En gezien zijn eerdere bijdragen zijn de verwachtingen natuurlijk hooggespannen.
Een leuk bericht kregen we van een zoon van de heer Van Poppel, de
voorzitter van Apollo. Hij was aanwezig bij de overhandiging van het
boek “Etten-Leur maakt muziek-deel 2” en schrijft daar kort iets over.
Zijn bijdrage laat ook zien dat cultuur-historisch besef nog altijd onvoldoende aanwezig is op de plaatsen waar dat wel zou moeten.

Postbezorging
Door Ad Kanters en van harte onderschreven
door het bestuur.
Bij een vereniging zoals de Heemkundekring Jan
uten Houte, met 456 leden (januari 2020), is
het van groot belang, dat de leden tijdig en op
correcte wijze de informatie krijgen die voor hen
van belang is. Van een groot aantal leden is bij
de ledenadministratie het e-mailadres bekend.
Voor een actuele en snelle berichtgeving is dit
moderne medium ideaal. Voor de algemene berichtgeving geeft Jan uten Houte een kwartaalblad uit met de naam HEEM – EL. Ook ontvangen de leden jaarlijks een boek, dat door de
vereniging zelf wordt vervaardigd en uitgegeven. Daarnaast komt het soms voor dat er nog
incidenteel post naar de leden moet.
Om al die post bij de leden in de brievenbus te
krijgen kan de vereniging vertrouwen op een
groep van 16 vrijwillige postbezorgers, die worden aangestuurd door de postcoördinator. Die
zorgt voor het samenstellen van de pakketten
waarmee de bezorgers, elk in hun eigen wijk, op
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pad gaan. In het geval dat er één of meerdere
bezorgers verhinderd zijn om hun taak te verrichten, kunnen we terugvallen op een viertal
reserve-bezorgers.
Niet alle leden wonen in Etten-Leur. De post
voor hen gaat via Post.nl en de coördinator
zorgt ervoor dat die post, voorzien van adresstickers en postzegels, op het postkantoor wordt
afgegeven. Bij de te verzenden post zijn ook
stukken, die bestemd zijn voor externe contacten en sponsoren, die soms worden toegevoegd
aan de pakketten van de bezorgers of worden
verzonden via Post.nl. Op deze manier is er een
goed geoliede machine ontstaan waarop de vereniging bijzonder trots is.
Voor hen die ook een radertje willen worden in
die goed geoliede machine, doe ik hierbij een
oproep om zich aan te melden als reservepostbezorger van onze Heemkundekring Jan uten
Houte. U kunt zich aanmelden bij onze secretaris via het e-mailadres info@janutenhoute.nl

Heemkundekring Jan uten Houte

Tentoonstelling ‘75 jaar Bevrijd’ trekt veel belangstelling
door Frans Passier
Bij de tentoonstelling ‘75 jaar Bevrijd’ in
het Etten-Leurse winkelcentrum hebben
we eind december de 1000ste bezoeker
mogen verwelkomen. Deze eer viel te
beurt aan mevrouw Melenboer, geboren
in Krimpen aan de IJssel maar al sinds
1982 woonachtig in Etten-Leur. Zij werd
verwelkomd door Jos Martens, Jos Hendrikx en Tijm, die we nog kennen van
toen hij samen met burgemeester Miranda de Vries de tentoonstelling opende.
Na eind december de 1000ste bezoeker
te hebben ontvangen, mochten we op
vrijdag 7 februari de 1500ste bezoeker
alweer verwelkomen. Dat waren de heer
en mevrouw Baremans uit Etten-Leur.
Ook dit moment wilden wij niet geruisloos laten passeren. Boy Hendriks en Jos
Martens spraken het echtpaar toe. Zowel mevrouw Melenboer als het echtpaar
Baremans ontvingen een jaarabonnement van Jan uten Houte en het boek
“Oorlogsherinneringen en verhalen uit
Etten-Leur”. Dit werd door hen zeer gewaardeerd. Maar niet alleen deze geste,
maar ook de tentoonstelling. Als echte
Etten-Leurenaren wisten de heer en mevrouw Baremans veel van de diverse
situaties en namen van Etten-Leur. Bij
het verlaten van de tentoonstelling zeiden zij: “Dit moet iedere EttenLeurenaar gezien hebben”. Dus...volg
hun gezegde op!

de 1000ste bezoeker mevrouw Melenboer

De expositie “75 jaar bevrijd” slaat bij
het publiek aan en dat komt, omdat er
alleen maar beelden van de oorlog in
Etten-Leur te zien zijn. Velen hebben
nog een deel bewust meegemaakt, maar
de meesten hebben de verhalen gehoord van hun ouders en willen dat nu
de 1500ste bezoekers de heer en mevrouw Baremans
ook zien. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel inwoners van Etten-Leur de
weg naar het Burchtplein (oude Rabolocatie) wethe bike on the dike’; ‘De Invasie’ en
ten te vinden.
‘Oorlogsgeweld’. Bij het verlaten van de exporuimte kan men een kortingsbon krijgen voor een
Extra aandacht krijgen ook de video’s: de Invalekker 'bakske met' bij ‘Dubbel & Dwars Tostibar’
sie, de Bezetting, het Verzet en de Bevrijding van
aan het Burchtplein 60.
Etten en Leur tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze kan men bekijken in de tentoonstellingsDe tentoonstelling is geopend op woensdagen,
ruimte. In de ‘bunker’ kan men, rustig zittend,
vrijdagen, zaterdagen en koopzondagen van
kijken naar de Etten-Leurse video’s in het kader
13.00-17.00 uur.
van ’75 jaar Vrijheid’ met als titels ‘The man on
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Brandbrieven in de 18de eeuw
Maarten Bicknese
Deel 1
“Als gij het bekend maakt schieten we u achter de ploeg overhoop”.
Regelmatig lezen we in het nieuws over poederbrieven, bombrieven en dreigmails. Maar dat is niet
alleen van onze tijd. Ook in de 18de eeuw en eerder kwamen afpersingen voor. Het schepenboek van
1776 tot 1788 doorbladerend komen we tientallen aangiftes van brandbrieven tegen, die gedaan zijn
in die twaalf jaren van de 18de eeuw1. De meldingen kwamen van heel het buitengebied, Attelaken,
Haansberg, Vaartkant, Bankenstraat, Neerstraat en Heistraat maar vooral ook van de Hoevense kant
van Etten, namelijk de Donk en Palingstraat. Mogelijk had dit te maken met het feit dat een dader al
snel over de gemeentelijke grens in veiligheid kon vluchten, waardoor de Ettense rechtsmacht geen
greep had op de dader.
Een brandbrief was een dreigbrief: betalen of we steken je boerderij in brand. De brandbrieven, die
werden gevonden, staken bijna altijd in een gespleten stokje dat zichtbaar op het erf in bijvoorbeeld
de mesthoop was geplaatst. Meestal werd het in de vroege ochtend gevonden door een meid of
knecht of de boer zelf, als men water ging halen in de put, of naar de stal liep voor de koeien.
Het taalgebruik van de brandbriefschrijver getuigt ervan dat de daders niet erg geschoold waren. Er
staan veel spellingsfouten in, de zinsbouw is gebrekkig en de woorden zijn soms gewoon volgens de
uitspraak opgeschreven:

Door order van verschijde soort van volck moet gij wedeweeu bertelen [= weduwe Bartels] 16 dückaten in desen brief doen en brenge die in iuffrou kerkwerven dreef aan de tweede banck staat een (h)eijken boom daar agter is een
kuijlie daar moet gij den brief met het geldt in leggen … of wij sullen alles in
den brant steken … soo gij het bekent mackt aan den offesier of de wagt houdt
dan sullen wij u afwagtten in het veldt den eersten dn eersten overhoop schieten … gelijck wij in den brandt sulle steken bij eenne boer onder hette (Etten)
… wij sullen u ook niet sparen.

En wat een dreigende taal werd er gebruikt! Steeds werd flink geld geëist: 16 dukaten, 15, 20 of zelfs
35 rijksdaalders. Men moest die met de brief samen onder een steen leggen op een markant punt,
bijvoorbeeld bij een bepaalde boom of bij de Sprangse brug. Nogal eens werd gevraagd om het geld
te leggen “in de dreef van juffrouw van Kerckwerven”. Dat is het laantje dat vanaf de Markt langs
huize de Nobelaer liep. Juffrouw van Kerkwerven was de weduwe van Bruininckhuizen die in dit huis
woonde. In dat laantje heeft zich nog eens een politieman verscholen om de dader te betrappen bij
het ophalen van het geld, wat wel een verdachte, maar geen zekere dader opleverde:
Frederik Piper, ondervorster (politiebeambte) te Etten had begin juli 1777 een
zakje met geld in een brief gevonden achter een eiken boom in de genoemde
dreef. Vervolgens had hij zich enkele dagen achter elkaar in een korenveld aldaar verscholen om te kijken of er iemand dat geld zou komen ophalen. Inderdaad had hij een man tot op de akker waar hij lag zien komen. Deze naderde
tot op een pas of 10 van de plaats waar het geld lag. Echter de man sloeg links
af, ging dwars door een vlasveld langs de zelfde weg terug. Waarschijnlijk verkende de verdachte het veld. Frederik kende hem niet, maar was de volgende
zondag ten huize van de diender van Hoeven geweest en had vandaar gekeken naar het volk dat naar de kerk ging. Daar zag hij iemand, die qua postuur,
houding en gang zeer op de persoon leek die hij in het veld had gezien. Zeker
was hij echter niet. De diender vertelde hem dat het Jan Brouwers was, timmerman in Hoeven.
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En zo kwamen nog enkele andere verdachten van buiten Etten-Leur in beeld:
Adriana Meijeren en Anthonetta Bogers, wonend aan het Wipeinde verklaarden
dat er op 5 juli 1781 ’s avonds tussen 7 en 8 uur, toen zij zaten te naaien, aan
de deur een zekere persoon kwam, die in de wandeling Adriaan Klos werd genoemd, zeggende te wonen in de Lepelstraat onder Halsteren. Hij vroeg aan
Adriana vuur om de pijp aan te steken. Toen zij zei dat ze dat niet had, zei de
man: “dan zal ik van de nacht uw huijs in brand steken, dan hebt ge vuur en ik
ook”. Buurmannen zeiden dat zij de bedreiging hadden gehoord. Dat zij de man
vroegen of hij dat meende, waarop de man zei: “Neen, want ik heb altoos een
goeden mensch geweest”. Maar ook zei hij zoiets als, dat zij met zijn tweeën
geen verklaring konden afleggen, “want dan moet je met z’n drieën zijn of er
moet een schepen bij zijn”. Zonder dat zij ernaar vroegen begon hij te vertellen
over brandbrieven, die onlangs onder Gastel en Standdaarbuiten waren gelegd.
De man was dus een opschepper, die wel degelijk meer wist over brandstichtingen, maar niet bang
was om er over te praten.
Bijna was er een dader op heterdaad betrapt:
Marijnis Rovers verliet op de 12de september 1779 om 20 uur hij herberg De
Haan aan de Haansberg. Op weg naar huis kwam hij langs het huis van Aart
Luijcx aan de Haansberg. Hij zag tussen diens huis en de schuur enig licht, “en
wel so even of er een swavelstok aan een tinteldoos wiert aangestoken”. Daarop
had hij geroepen: “Bliksemse karel blijf staan als gij een braaf karel zijt. Of zoekt
gij dit huijs in brant te steken gelijk gij mogelijk dat van andere boeren hebt gedaan?” Daarop werd het licht onmiddellijk uitgedoofd. De onbekende persoon liep
geruisloos weg en is nooit achterhaald.
Dat men de dader wel graag wilde pakken blijkt uit het feit dat in 1780 de premie op het ontdekken
van de daders van het leggen van brandbrieven verhoogd werd van 500 tot 2000 gulden 2.
In Breda is dezelfde periode een groot proces geweest over de brandstichter en brievenplaatser Adriaan van Campen, die dus wel gesnapt was3. Hij werd ter dood veroordeeld.

Met de rug naar het Strooienhuis gekeerd kijken we over de Hoevense weg op de
Middendonk. De zichtbare boerderijen zijn in de 18de eeuw afgebrand of bedreigd.

In de volgende Heem-EL zullen een aantal voorbeelden van brandbrieven in de wijk Donk worden besproken.
1

WBA: 0007: Schepenbank Etten, Inv.nr. 0467: Protocol van allerhande akten, 1776-juni 1788
WBA; 0001 Dorpsbestuur Etten-Leur; 165: Ingekomen stukken. Brief van 24 mei 1780: publicatie dd 29 april
1780 door de Prins van Oranje en Nassau.
3
Karel van Campen en Frank van Gils, 2012: Adriaan van Campen, de grootste crimineel van de Baronie van
Breda. Heemkundekring Paulus van Daesdonck
2

Maart 2020

7

Mère Xavier, een klein vrouwke, maar o zo wijs
Door Cor Kerstens
Mère Xavier Schutjes was de vierde moederoverste van de congregatie der
Penitenten Recollectinen van Etten, beter bekend onder de naam ’t Withof.
Tijdens haar moederschap van 1898 tot 1919 kwam de congregatie, mede
door haar inspanningen, tot grote bloei.

‘t Withof

In 1820 stichtten de Zusters van Dongen een
pensionaat in Etten. Het werd gehuisvest in Huize Adama, een verwaarloosd herenhuis op het
Moleneind. Het was de bedoeling dat het een

zelfstandige congregatie werd. De congregatie
werd in de volksmond ‘t Withof genoemd omdat
het herenhuis wit geverfd werd. In de 19de en
20ste eeuw ontstond er een gigantisch gebouwencomplex als gevolg van de toename van het aantal pensionaires en externe leerlingen. Dit kwam
mede door uitbreiding van het onderwijsaanbod.
Het oorspronkelijke pensionaat voor lager onderwijs werd in de loop der tijd uitgebreid met lager
onderwijs voor externen, een ULO, een kweekschool en een MMS. Aan deze uitbreiding heeft
Mère Xavier tijdens haar moederschap een belangrijke bijdrage geleverd.

Mère Xavier Schutjes

Jeannette Schutjes werd op 4 november 1840 in
het Limburgse Meijel geboren. Zij was de dochter
van Adrianus Schutjes en Maria Theresia Swinkels. Beide ouders kwamen uit een vroom katholiek gezin waarvan verschillende leden hun leven
in dienst stelden van God en Maria.
Na de lagere school bezocht Jeannette ’t Frans
pensionaat in Vaals. Om haar tante Elisabeth,
soeur Baptiste, de zus van haar moeder, te plezieren, ging zij op haar vijftiende naar de kostschool ’t Withof in Etten. Gedurende de jaren die
zij hier doorbracht, groeide bij haar het verlangen naar het kloosterleven. Dit werd nog gestimuleerd door haar heeroom, Jan Baptist Swinkels, provinciaal der Redemptoristen.
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Op 6 april 1862 legde zij bij Mgr. J. van Genk
haar H. Geloften af als soeur Xaveria van de Onbevlekte Ontvangenis. Zij haalde haar hulpakte
voor onderwijzer, hoofdakte voor hoofdonderwijzer en een akte Frans. Daarna ging zij aan de
slag als hoofd van een school op de Beek (nu
Prinsenbeek). Op 12 juni 1872 keerde zij terug
naar ’t Withof in Etten om les te geven aan de
pensionaires. Zij werd door haar medezusters
verkozen tot decretine en vicaresse. Moederoverste benoemde haar tot Maîtresse Générale van
het pensionaat en directrice van de Normaalschool. Nu konden haar talenten tot volle bloei
komen. Met haar helder verstand, grote mensenkennis, brede blik en haar organisatietalent
dwong zij alom respect af.
Het lag dan ook voor de hand dat zij Mère Birgitte, na haar overlijden in 1898, als moederoverste
opvolgde. Zij ontpopte zich als een ware moeder
voor haar zusters. Altijd konden zij bij haar aankloppen en voor ieder had zij een luisterend oor.
Zij was de eenvoud en bescheidenheid zelf,
steeds steunend op Gods hulp in wie zij een onuitputtelijk vertrouwen koesterde. Mgr. Eygenraam noemde haar ooit: ‘een klein vrouwke, met
een doekje om. Maar o, dat kleine vrouwke is
zo’n wijze, zo’n wijze vrouw.’

Uitbreidingen onderwijs

Een godsdienstige opvoeding en goed onderwijs
waren haar levensdoel. Bij haar aantreden als moederoverste schreef ze voor
haar zusters het
boekje Bizonder Doel
der Congregatie. Hierin zette ze duidelijk
uiteen de waarde en
noodzakelijkheid van
een godsdienstige opvoeding en goed onderwijs. Het diende
als handvat hoe hieraan op het pensionaat vorm gegeven kon worden. Tijdens haar moederschap veranderde er
veel op onderwijsgebied door de leerplichtwet
van 1900. Voor het moederhuis en de zusterhuizen veranderde er weinig, daar praktisch alle katholieke meisjes al lager godsdienstig onderwijs
genoten.

Heemkundekring Jan uten Houte

zen. Zo kwam er het Bernardusgesticht in Oud-Gastel, het Sint
Gerardusgesticht op de Baronielaan in Breda, Sint Josephgesticht
in Den Hout en het Sint Anthoniusgesticht in Lepelstraat.

Vreugdevolle en
trieste dagen

Anders was het voor het herhalingsonderwijs, de
avondscholen voor aanvullend onderwijs. De bijzondere scholen, zoals ‘t Withof, kregen nu ook
subsidie van het Rijk, waardoor de zusters nu
een salaris kregen.
De Normaalschool genoot haar bijzondere aandacht omdat ze hier zelf les had gegeven. Mede
door haar inspanningen zette ze de Normaalschool op 30 december 1904 om in de Katholieke
Kweekschool ’t Withof. Dat ze vooruitstrevend
was, mag blijken uit het feit dat ze naast zusters
ook mannelijke lekenleraren aanstelde.

1912 was voor Mère Xavier een
vreugdevol jaar. Op paaszaterdag 6 april vierde ze haar gouden professiejubileum. Voor haar
verdiensten op onderwijsgebied
werd zij op 31 augustus, destijds
Koninginnedag, benoemd tot
Ridder in de Orde van OranjeNassau.
Groot was het verdriet onder haar zusters toen
zij op 11 april 1919, na een godvruchtig leven,
overleed.

Bouw en verbouwingen

Door de groei van het aantal leerlingen en zusters was de fraaie kleine gotische kapel te klein
geworden. Het was een lang gekoesterde wens
van Mère Xavier ooit nog eens een grootse kapel
met uitstraling voor de congregatie te bouwen.
Na overleg met Mgr. Leyten, geestelijken en deskundige leken mocht in 1907, onder architectuur
van Petrus van Genk, een nieuwe kapel worden
gebouwd. Gelijktijdig werd ook een nieuw noviciaat en een nieuwe linkerachtervleugel gebouwd,
die de oude en de nieuwe kapel met elkaar verbonden. De oude kapel werd gesplitst in een congregatiekapel en kloosterrefter. In 1908 werd
‘Withofs kathedraal’ plechtig door Mgr. Leyten
ingewijd.
Amper twee jaar later, in 1910, moest het instituut wegens ruimtegebrek weer uitbreiden. Er
werd een nieuwe vleugel aan het pensionaat gebouwd met een recreatiezaal, handwerklokaal,
een slaapzaal en een wasplaats en badkamers.

Nieuwe zusterhuizen

Met de invoering van de leerplichtwet in 1900
moesten meisjes, die ouder waren dan 7 jaar, in
plaatsen waar geen zusterschool was naar de
openbare school. Dit was voor Mère Xavier aanleiding om in de regio nieuwe zusterscholen te
stichten. De zusters die daar onderwijs gaven,
werden opgeleid in ’t Withof. De plaatselijke parochies zorgden voor de bouw van de zusterhui-
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Bronnen:
Sr. M. Annette P.R., Geschiedenis van de Congregatie
der Penitenten-Recollectinen van Etten (NBr.), 1951.
Website Wiewaswie, geraadpleegd op 4 januari 2020.
Wikipedia, geraadpleegd diverse onderwerpen op 5
januari 2019.
Foto Mère Xavier Schutjes, ’t Withof Etten-Leur.
©Cor Kerstens, Etten-Leur, 11 januari 2020.
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200 jaar Zusters Franciscanessen (deel 1)
door Jos Hendrickx
Feest bij de Zusters Franciscanessen van Etten.
Wat 200 jaar geleden begon met 2 zusters en in
de jaren 1945-1955 uitgroeide tot meer dan 600
kloosterlingen is heel wat. In totaal zijn er vanaf
het begin 1323 zusters (waarvan 38 uit Suriname) die in het klooster hun opleiding hebben
genoten en die vooral in deze regio eerst werkzaam zijn geweest als onderwijzeres en later
ook als verpleegster en andere maatschappelijke
beroepen. De roeping van, “en leven van eenvoud, intense Godsverbondenheid en hart voor
de zwakken”, heeft bij de zusters een grote invloed gehad op hun leven en hun manier van
leven bepaald. Hoewel het in het begin geen religieuze orde was maar een lekenorde, moest
men tegen allerlei instanties op vechten voor
een bestaan. Gesterkt door hun gedrevenheid
om de mensen een beter leven te geven groeiden ze uit tot een gerenommeerde orde die in
1922 door Paus Leo X met ”Oprichtings–decreet”
tot religieuze organisatie werd benoemd. Het
lesgeven begon in 1820 met een arme school
(bijzonder onderwijs) voor de kinderen (vooral

meisjes) in Etten en een kostschool waar de gegoede burgers en boeren hun kinderen naar
school lieten gaan. Er was een lagere school in
Etten maar daar moesten de leerlingen schoolgeld betalen. De meeste gezinnen konden dit
niet omdat er weinig werkgelegenheid was en
daarom grote armoede. De zusters gaven de
arme kinderen gratis les zodat men in de toekomst een beter bestaan kon opbouwen. Het
lukte om de bevolking in hun doelstelling te laten geloven en er volgden steeds meer ouders
die hun dochters naar school stuurden.
Zo werd in 1832 de eerste dependance (later
een zelfstandig klooster) met lagere school in
Roosendaal geopend. In de loop der jaren volgden er nog 29 in de regio West Brabant en in
Zeeland, Noord-, Zuid Holland en Gelderland.
Later zijn ook zusters uitgezonden naar Borneo
en Kongo. Na de tweede wereldoorlog groeide
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de economie sterk, daardoor kwamen er grote
veranderingen in de wereld. De bevolking nam
sterk toe, maar ook de industrie groeide hard en
door de ontwikkeling van moderne apparaten
werd het leven ook minder zwaar. Men kreeg
steeds meer de kans en behoefte om luxer te
leven (auto-tv- telefoon). Na het door paus Johannes XXIII in 1962 uitgegeven Vaticanum II,
zijn er ook grote veranderingen binnen de katholieke kerk gekomen. Door de mogelijkheden
van industrialisatie en luxe kreeg men een heel
andere kijk op het leven. Door de mogelijkheden
van industrialisatie en luxe kreeg men een heel
andere kijk op het leven. De maatschappelijke
en economische veranderingen waren groot en
hierdoor nam ook het aantal mensen die zich
geroepen voelden om religieuze te worden af.
Een grote ommezwaai volgde. Omdat er in die
tijd geen nieuwe leden in de congregatie bij
kwamen stopte de aanwas, en door het ouder
worden moesten steeds meer zusters zich terugtrekken uit het openbare leven. De laatste zuster, die lesgaf stopte in 1992. Al in de jaren zestig van de vorige eeuw werd door de zusters in
verschillende plaatsen zorg verleend aan mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Dit nam grotere vormen aan in de jaren
zeventig. Door de gedrevenheid van de zusters
(wij willen nog dienstbaar zijn) kwam ook de
ouderenzorg in beeld en lieten zij zich omscholen tot bejaardenverzorgster. Ook de gezinszorg
werd een belangrijke taak voor de zusters
De eerste stap in de bejaardenzorg was in 1966,
namelijk de aankoop van het klooster in Biezenmortel als woongelegenheid voor de bejaarde
zusters. Eigenlijk een ruil van verschillende organisaties naar een betere benutting van de gebouwen. In de ruil waren de Theologische faculteit van Tilburg en de Paters Capucijnen en de
Congregatie betrokken. Het was een ”win-win”
situatie voor alle partijen. Vanaf 1967 is het
klooster bijna 30 jaar bewoond door ongeveer
40 zusters en werden er in die jaren hun vergaderingen, studiebijeenkomsten, retraites en ook
hun vakanties gehouden. Tot 1994 is het op die
manier in gebruik gebleven. Het werd te groot
voor de congregatie daarom is het klooster verkocht aan een ondernemer die er een conferentieoord (Beukenhof) van maakte. In 1972 is ook
een samenwerking met de paters ”Societas Verbi Divini”(SVB) uit Teteringen voor een periode
van 25 jaar aangegaan. Ondanks de grote verschillen binnen de congregatiën konden de religieuzen elkaar goed aanvullen in hun belangen
want uiteindelijk hadden ze vanuit de Franciscaanse orde dezelfde grondbeginselen. De ver-
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Klooster in Biezenmortel

anderingen van werkomgeving (van onderwijs
naar zorgverlener) werd door verschillende zusters als zeer positief ervaren. Hun talenten kwamen in de nieuwe situatie soms beter tot hun
recht, waardoor ze met plezier hun nieuwe taken
uitvoerden. In 1974 werd besloten om voor San
Francisco een erkenning aan te vragen als verzorgingstehuis en voor Mariahof als verpleeghuis.
Deze huizen gaan als zelfstandige stichtingen
functioneren. Vanaf 1990 hebben ze andere personen (leken) ingeschakeld die hen konden meehelpen met besturen en uitvoeren van de dagelijkse taken. De ontwikkelingen volgden elkaar in

rap tempo op. Door wetswijzigingen moesten er
steeds weer andere besluiten genomen worden.
In de jaren na 2000 heeft het bestuur grote veranderingen doorgemaakt. Geleidelijk werden de
bevoegdheden, taken en eigendommen overgedragen. De werkgroep die was ingesteld ging in
overleg met het St Elisabethhuis, het bejaardenhuis in Etten-Leur. Hieruit vloeide voort dat men
na enkele jaren alle eigendommen aan de stichting zou verkopen. In 2012 is dit proces voltooid.
Men ging verder onder de naam ”Avoord Zorg en
Wonen”. Vanaf nu is het doel van de congregatie
een zo aangenaam mogelijk leven te scheppen
voor de zusters. Bijna alle zusters hebben intussen een leeftijd bereikt dat ondersteuning bieden
niet meer van toepassing is, maar dat het omgedraaid is en er ondersteuning voor hen moet zijn.
Men kan nu de zorg krijgen die nodig is en elkaar
ondersteunen en genieten van een mooie tijd.
Op 31 december 2019 waren nog 24 zusters in
het klooster.
Om deze korte verhalen te schrijven heb ik informatie
ingewonnen bij de Zusters Franciscanessen. Ik heb
verschillende boeken gelezen over het leven van de
zusters o.a. de boeken, Geschiedenis der Penitenten
Recollectinen van zr. Annette, Ramen en deuren gingen open van zr. Victima, de informatie map 190 jaar
bestaan en Hûske 2, Huize Adama van J Nagelkerke.

Bjiste en noggus bjiste
Pas geleje zaat ur bij oos nun mwooje voggel in
de tuin. Bruin mee blaauw en ier en daor wok
nog un bietje wiet. “Da mot wel nun annekbroek
zen”, zee ik tege munne jongste kleinzeun. Dur
kwaam nun glaozige blik in zun wogge. Ik zaag
um denke:”Gaoggut wel goed mee oos opa?”
want ij aar gin idee woar ik ’t over aar. Dus moes
ik um vertelle da da bjisje un vlaomse gaoij
waar.
Toen gieng ik in gedachte wir wijd trug in de tijd.
Want as kiend aar ik wok al in de gaote datter
soms un jil grwoot verschil waar tusse oos dialekt en de standaord taol as ut over bjiste gieng.
Ik merkte da al al op de boederije bij oos in de
buurt. Ik zaag ne kjir un boerin mee nun emmer
voer staon bij de pindraod. Ze riep:”Kiep, kiep,
kiep”. En wie kwame dur as gekke aonrenne: gin
kippe mar de klenste kalfkes. Op de boederij
wiere de eiere trouwes geleed dur tiete. Mjistal
deje ze da in de tietekwooj, mar soms mokte ze
op un aander plekske, in de schuur bevobbeld,
un soort nest en liete daor de eiere aachter. Ware
die uitgebroeid dan liep de kloek rond mee un
stel donzigge ballekes dur aachter aon: de pielekes. En in de maond november waar ut afgelwope mee ’t luie levetje van de kuse. Die ware lekker vetgemiest en wiere dan gewon op dun eige
waaruft geslacht. En as we ut as kiendere over
varrekes are bedoelde we de pissebedde die onder ne stjin uitgekrope kwame.
Mar wok aandere bjiste are nun aparte naom. Wa
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Door Piet Luijten

denkte van de voggeltjes die ge aachter de koeie
aon zaag lwope om de insekte te pakke die in de
buurt rondvloge. Da ware kwikstertjes mar wij
noemde ze: koeistouwerkes omda ut leek asof ze
de koeie vurruit stouwde die nor de stal moese
om gemolleke te worre. En nou we ’t toch over
insekte ebbe: Wie is ur nog nwoojt gestoke dur
un perreweps. Zogaauw ’t augustus is vliege ze
rond oewe kop. Dur oef mar un bietje züttigeid in
de buurt te zen of ze komme dur op af. En oe
mjir dagger nor slaot oe kwaoier da ze worre.
Zon zen dur wel mjir van die kleine vervelende
bjisjes. At un bietje waarrum gaot worre in ut
vurjaor stikket in de tuin binne de korste kjirre
van de muuzeikers. Ze zen dan wel klein, mar
taai as ik wit nie wa. Ge kun wel prebere ze weg
te krijge, mar ze blijve trugkomme. Diep in de
grond emme ze un nest mee eikes en daor komde zomar nie bij.
Dur zen trouwes nie aljin vervelende insekte. En
dan kom ik uit bij de korepikker. Agge die rond
ziet vliege denkte datter nun mienie-illikopter
vurbij komt. Ze doen gin mèns kwaod en ziender
kleurig uit. Nou mot ik zegge, dasse dur nie aljin
schitterend uitzien mar da de bjisjes wok noggus
nun stik mwooie naom emme in ut Standaord
Nederlaas naomeluk: Libelle.
As afsluiting un passende Braobaase wijseid: Agge jinne muuzeiker dwood trapt, komme dur tien
op de begraofenis.
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DE ARBEIDER OP DE FIETS en andere zaken
Sus Aarts (1910 - 1993)
(zie voor de introductie van Sus Aarts, HEEM-EL
2019-4, blz.7)
Zover ik me kan herinneren waren er in 1926 in
Etten twee motorfietsen van het merk Harley
Davidson en één auto. Voor de rest reed arm en
rijk op de fiets. In Etten zelf konden maar 'n
paar mensen hun bestaan vinden. De anderen
moesten het elders gaan zoeken, 'n Klein groepje werkte op de fabrieken in Breda. Een klein
groepje reed elke dag op en neer naar Bergen
op Zoom naar een ijzergieterij. Een andere
groep reed naar Eindhoven bij Philips in de
nieuwbouw. Ze vertoefden de hele week in
werkketen en kwamen zaterdags naar huis.
Er waren wegenbouwers die met hun werk 30
km van huis waren maar ze reden dat elke dag
op en neer. De wegen waren bar slecht, geen
verharde fietspaden.
De oude Napoleonwegen waren drie meter basaltkoppen breed. Daarnaast een zandpad met
een laagje koolas. Als het in de winter gevroren
had en het ging dooien moesten ze over die basaltkoppen rijden.
Je had in die tijd ook veel mensen met 12 ambachten, die wilden geen vaste baas. In het
voorjaar trokken ze de kleipolder in, tot in de
Haarlemmermeer. Ze huisden in hokken en
schuren op de landbouwbedrijven.
De eerste zes weken deden zij daar hakken en
wieden, was dat klaar dan brak de hooitijd aan
en trokken ze naar de graslanden. Daar zaten de
koeboeren en ze konden daar het gras maaien.
Sommigen kwamen dan naar huis. Die hadden
wat land. Dat had de vrouw in die tijd schoongemaakt van onkruid. Tot de kermis leefden ze
dan van wat het land opbracht, aardbeien en
frambozen.
De andere mannen gingen terug naar de landbouwboeren om de vroegste producten te oogsten en later de aardappels en de bieten. De
aardappels en bieten namen ze aan per mud en
per roe. Dan moest iedereen mee, man vrouw
en kinderen boven de 13 jaar. Kleine kinderen
werden aan opoe toevertrouwd. Groot en klein
sliep dan in het stro. In de schuur was een kleine ruimte voor het klaar maken van het eten. Er
stond een kolenkachel. Op rekening van boer
mocht daar gekookt worden, en de kleren gedroogd als het regende. Bij regen en wind werd
er doorgewerkt. Er stierven veel mensen aan
longontsteking, in de schuur was weinig tijd voor
gejammer. Het leven was keihard. Als alles gerooid was werden alle benodigdheden op de fiets
gebonden en keerden ze huiswaarts. Dan zag je
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ze in groepen van dertig of veertig man over de
wegen fietsen om te overwinteren en te overleven.
Opoe had de kinderen verzorgd en opa het varken. Het varken werd voor de winter geslacht.
De lezer van dit alles zal misschien zeggen:
"Wat een armoede".
Toch viel het mee,
want het was in die
tijd normaal. Als je
trouwde kocht je
stoelen een kast en
een tafel, 'n paar
sterke gietijzeren
pannen en een kachel. Dit alles was
zo sterk gemaakt
dat het een mensenleven meeging.
Er was geen modeziekte. Geen rekening van het energiebedrijf en het
water stond in de
put. Hout werd uit
de bossen gehaald.
Voor 4 liter olie
Houtblokken zagen
voor de lamp betekening: Sus Aarts
taalde je 10 cent.
In de kelder bewaarde je aardappelen en winterwortelen en 'n
paar kisten rode kool. Andere groeien werd gepekeld. Spek van het varken hing aan de zolder.
De huur was 2 gulden en 2 liter melk l0 cent.
Daar kwam nog bij de hulp onder elkaar, dat
werkte perfect. Er waren veel minder zieken,
geen verslaafden en geen scheidingen. De maatschappij was arm en daarom praktisch geen dieven. De mensen aten gezond. Niet omdat ze dat
wilde, maar ze moesten omdat er geen weelde
was.
Zelf heb ik gestreden om die wantoestanden, die
ik beschrijf ongedaan te maken. Dat is gelukt,
voor de armoede is nu weelde, maar de goede
dingen van de armoede hebben we ook verloren.
We hebben nu een maatschappij die ziek, verpest en verrot is als nooit tevoren.
.............aldus, in die tijd, geschreven door en
naar de mening van Sus Aarts (redactie).
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Bomen zijn meer dan bomen
Voormalig hoofd gemeentelijke plantsoendienst, Jac Hop beschrijft in een
aantal artikelen bijzondere bomen in de
gemeente Etten-Leur. Uiteraard is er
aan deze bomen ook een stukje heemkunde verbonden. In dit nummer zijn
eerste bijdrage.(red.)
De gemeente Etten-Leur kan zich gerust een
groene gemeente noemen. Meteen aan de gemeentegrens zie je de zogenaamde groene poorten, herkenbaar door de krachtige Lindelanen
aan de Oost en Westzijde, die eindigen in het
centrum waar de eeuwen oude moederboom
staat, hierover later meer. Op oude pentekeningen van enkele eeuwen geleden kunnen we zien
dat de markt toen al volstond met lindebomen.
Ook Vincent van Gogh was gecharmeerd door de
knotwilgen in het buitengebied van Etten-Leur.
In mijn dagelijkse wandelingen door Etten-Leur
geniet ik van deze groenvoorzieningen en mijmer
weg naar de tijd dat de groenplannen werden
ontwikkeld, het groen kreeg een plaats in de wijken, dit was de visie van het toenmalige burgemeester mr. Frank Houben. In nieuwe wijken
maar ook in oude wijken moesten bomen worden
geplant. Het groen kreeg aandacht en zorgde
voor een fraai straatbeeld, sfeer en recreatiemogelijkheden voor jong en oud.
Naast de milieuwaarde van
bomen kunnen ze ons
herinneren
aan bepaalde
gebeurtenissen of gelegenheid. In
Etten-Leur
zijn er verschillende geplant. Ik zal
deze tijdens
mijn boomwandelingen
bezoeken en
beschrijven.
Vaststaat dat
bomen en
mensen bij
een bepaalde
gebeurtenis
van oudsher
onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

door Jac. Hop

gelegenheid. Zo kennen we in onze gemeente,
enkele Oranjebomen die verbonden zijn aan ons
koninklijkhuis.
De meeste gelegenheidsbomen staan in het
Oderkerkpark, maar ook op andere plaatsen zijn
bomen geplant, waar en bij welke gelegenheid of
bijzonderheid is voor mij een uitdaging deze bomen dit jaar te bezoeken en uitzoeken waarom
ze destijds zijn geplant.
Afgelopen jaar heb ik het symposium over de
toekomst van het Oderkerkpark bezocht en zag
bij de ingang van het Oderkerkpark aan de Oude
Bredaseweg een grote lindeboom, die mij herinnerde, dat deze iets met ons koninklijkhuis te
maken had. Verder in het park viel mij een klein
roodkleurige boompje op, die mij toen een foto
waard was.

ORANJEBOOM

Nader onderzoek bleek dat deze solitair staande
Lindeboom ter gelegenheid van de geboorte van
Prinses Beatrix op 1 februari 1938 was aangeplant. (Foto 1) Plaats: Oude Bredaseweg
Achter glas was toen te lezen:
Drievoudig verbond
GOD, ORANJE, NEDERLAND
Bescheiden, rustig plekje grond.
Waar eens een waterbron opstond
Die frischheid bracht en leven
Waar thans een Lindeboom is geplant
Het eenzaam werk van alle kant
,,Oranje” eer te geven “
onzichtb're bron en boom en grond
In U zie ik het trouw verbond
Een gids ook mij ten zegen
O morgenzon in Nassau’s Huis
O vreugd en heil na leed en kruis,
Beschijn thans alle wegen.

JAPANSE ESDOORN

Botanische naam: Acer palmatum Dissectum
Plaats: Achter hotel Het Witte Paard.
(foto 2) Najaar 2019
Een bijzonder mooi boompje ongeveer 40 jaar
geleden geschonken door de bekende dorpsdokter Mol. Het was in die tijd een uitzonderlijke botanische bezienswaardigheid en kreeg een plaatsje in het Oderkerkpark, dat toen net was aangelegd. Nu na veertig jaar staat deze Japanse Esdoorn er nog
florissant bij.
Bruidspaartjes
hebben hem
gevonden als
een decoratieve achtergrond
bij hun trouwfoto’s.

GELEGENHEIDSBOMEN.

In Etten-Leur zijn een tiental bomen geplant die
verbonden zijn aan een bepalende gebeurtenis of
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Etten en Leur slaags
Door Henk Buijks (artikel aangedragen door Jos Martens)

Het oud-bestuurslid van heemkundekring Jan uten Houte, Henk Buijks,
heeft in 1979 een artikel geschreven in De Gazet in de serie “Tussen de
Moeierboom en de Leurse haven” over de verhoudingen tussen Etten en
Leur. Nu er zoveel geschreven en gesproken wordt over “Etten stripke
Leur” past het volgende artikel hier heel goed bij. Het laat zien, dat 150
jaar geleden de twee dorpen elkaar niet zo vriendelijk gezind waren.
Henk Buijks is geboren en getogen in Etten, maar woont al sinds 1983 in
Heesch. Tot zijn pensionering in 2014 was hij streekarchivaris van
Noordoost-Brabant. En hij vindt het erg leuk dat Jan Uten Houte dit
artikel opnieuw publiceert!
Op papier vormen Etten en Leur samen één bebouwde kom. Maar vooral in de maanden tussen
de elfde van de elfde en Vastenavond valt je op,
dat het evenwel nog steeds twee dorpen zijn.
Dorpen die het lang niet altijd met elkaar eens
zijn. Maar hoewel ze elkaar soms flinke plaagstootjes toedienen, blijft de bereidheid tot een
onderling gesprek steeds aanwezig. Honderd
jaar geleden lagen de verhoudingen bepaald anders. Etten en Leur maakten toen, evenals nu,
deel uit van dezelfde gemeente, maar voor het
overige leken ze weinig gemeenschappelijks te
hebben. Cornelis Hembroek, die van 1868 tot
1882 pastoor in Leur was, kon daarvan meepraten. In het “Parochiaal Geschiedenisboek”, dat
nog steeds in het parochie-archief aanwezig is,
schreef hij liefst veertig pagina’s vol over het
wel en wee van de Leurse dorpsgemeenschap.
Hij had daarbij het voordeel, dat hij de toestand
van het dorp omstreeks 1874 kon vergelijken
met dertig jaar eerder, toen hij kapelaan in Leur
was. Uit de tekst blijkt, dat deze priester zich
nauw betrokken voelde bij typisch Leurse zaken,
zoals de terugloop van de handel en de achterstelling door het gemeentebestuur. Mede daardoor stonden de inwoners van Etten en Leur met
elkaar op gespannen voet.

openlijk lieten blijken. Niet alleen in de gemeenteraad, maar zelfs bij een dorpsfeest: namelijk
de viering van het 25-jarig regeringsjubileum
van koning Willem III op 12 mei 1874. In veel
Nederlandse dorpen en steden waren die dag
optochten georganiseerd, bestaande uit praalwagens, muziekkorpsen, schuttersgilden enz.
Ook in Leur en Etten trokken dergelijke stoeten
door de straten. Helaas konden de Ettenaren
moeilijk verkroppen, dat het buurdorp vijf praalwagens had gebouwd en zijzelf maar twee.
Wat voor verwikkelingen daaruit voortvloeiden,
vertelt de pastoor in geuren en kleuren, nadat
hij een beschrijving heeft gegeven van de Leurse wagens. Dat doet hij niet zonder trots. Zo
hadden de arbeiders van de suikerfabriek een
praalwagen gebouwd die “de industrie” voorstelde. Er stond een heuse stoommachine op. “Men
zag een schoorsteen rooken, een machien
draayen, men hoorde de stoomfluit en men
sloeg op dien praalwagen gedenkpenningen voor
het feest”. Een andere wagen was gewijd aan de
landbouw. Daarop “prijkte op een hoogte een
verzilverde bijenkorf, blinkende koperen melkvazen, emmers, rijven, zeissens, egge, ploeg,
dorschvlegels, graan- of kafmolens en alles wat
tot den landbouw behoort”.

Klippels

Afkeer

“De pastoors die geroepen zijn om Etten en Leur
te besturen, moeten tevreden zijn, als onder
hun parochianen een koele vriendschap bestaat.
In 1873 en ‘74 ontbrak die helemaal, want toen
gingen Ettenaren en Leurenaren elkaar in de
herbergen opzoeken met benden van veertig tot
tachtig man, niet om op elkaars welzijn te drinken, maar om elkaar met stokken en klippels te
lijf te gaan. Om ongelukken te voorkomen, hebben de pastoors erover gepreekt in de kerk. Ook
moest de politie hare zorgen en manschappen
verdubbelen. God betere het!”
Hembroek vond het jammer, dat zelfs de welgestelden van Etten hun afkeer van “de Leur”
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Het was begrijpelijk, dat de Leurenaars met een
optocht waaraan zoveel geld en moeite was besteed, voor de dag wilden komen en waarom
dan niet een bezoek aan het andere gedeelte
van de gemeente gebracht? En zou dat de Ettenaren niet mooi de gelegenheid geven zich bij
de optocht aan te sluiten en Leur met een tegenbezoek te vereren? Maar de Leurenaars hadden geen rekening gehouden met “die ingewortelde afgekeerdheid van Etten tegen de Leur”.
Wat er toen gebeurde wordt door de pastoor als
volgt beschreven.
“Zoodra het ruchtbaar werd, dat de optocht van
Leur naar Etten zou optrekken, begonnen de
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Ettenaars de Leurenaars bang te maken, dat er
weer vechtpartijen zouden plaatshebben en dat
de weg versperd zou worden. Daarvoor boden de
bouwmaterialen voor de in aanbouw zijnde Lambertuskerk ruimschoots de gelegenheid. Men nam
den burgemeester in den arm, teneinde de Leurenaars thuis te houden, maar die waren overtuigd van hun gelijk en niet bang voor een pak
slaag. Zo trokken zij rustig naar Etten, defileerden het dorp door, bleven circa een half uur op
het plein voor het raadhuis staan, gebruikten er
eenige ververschingen en keerden even vreedzaam terug naar Leur.

Uitvaart

En wat hadden de Ettenaars gedaan om hunnen
broeders te verwelkomen? De optocht van Etten
had expresselyk de gemeente verlaten en was
een half uur over de Roosendaalschen Steenweg
afgetrokken om de Leurenaars niet te ontmoeten.
Ofschoon de burgemeester ook te Etten was om
de orde te handhaven, was het raadhuis gesloten
als by een uitvaart; de burgers van Etten hielden
zich schuil achter de gordijnen der ramen en keken zo stiekum naar de Leursche optocht. Op de
straten zag men slechts Leurenaars die meegekomen waren om zoo noodig hunnen optocht te beschermen.Ik ben met den ouden heer H.
Binck op dat oogenblik te Etten geweest om de

vercieringen daar ook eens te bekijken en om
erop toe te zien dat men mijn volk geen kwaad
deed. En ik verklaar in vollen ernst, dat wij op de
straat van Etten geen enkelen fatzoenelyken Ettenaar ontmoet hebben dan alleen eenen der geneesheren, die zijne patiënten ging bezoeken. Hij
glimlachte ons vriendelijk toe, alsof hij zich
schaamde over het wonderlijk gedrag van zijn
medeburgers. Ik verliet met mijnen vriend het
dorp Etten en wij dachten hardop: “Oh, die
steilooren van Etten; zij toonen zich in alles dezelfden!”.
Wij volgden onze stoet naar de Leur, waar eene
geheel andere stemming heerste. Opgeruimde
gezichten, twee erebogen, een groene dreef van
boomen die door zwierige guirlandes met elkaar
verbonden waren; eene prachtige versierde brug
met fresco schilderingen, naamcijfers van de koning, groote nationale laggen en oranje wimpels;
twee feestelijk-opgetuigde schepen. Dat alles
deed ons weldra de sombre lindendreven van Etten vergeten om met de Leurenaars ‘s konings
feest te vieren”.

Noot: Ter wille van de leesbaarheid van Hembroeks
tekst heb ik hier en daar kleine wijzigingen aangebracht.

Boekpresentatie Apollo
Door Paul van Poppel (Paul is de zoon van de voorzitter van de voormalige harmonie Apollo)
In ons gezin draaide jarenlang heel veel om harmonie “Apollo”, omdat ons vader van 1947 tot
1963 voorzitter was. Zo was hij elke woensdagavond – de repetitieavond – weg en ook op diverse andere tijden werd het huiselijk gebeuren
aangepast.

We waren dan ook aangenaam verrast dat we
een uitnodiging ontvingen voor de boekpresentatie van de “Kroniek van de Koninklijk Erkende
Harmonie Apollo” – ca. 50 jaar na beëindiging –
op vrijdagmiddag 29 november jl. in De Linde.
Volop jeugdherinneringen, die door de jaren heen
wat waren weggezakt, kwamen weer boven....ons vader met hoge hoed en in jacquet,
pal achter het vaandel, als de harmonie zich op
straat vertoonde, is het meest duidelijke beeld op
ons netvlies, maar ook dat de harmonie erop uittrok om een publiek evenement, jubileum, bijzondere gebeurtenis, opening, etc. op te vrolijken
en luister bij te zetten. Verschillende keren liepen
we mee.

in hebben gestoken. Maar het resultaat is er dan
ook naar.
Het is een goed gedocumenteerde en chronologische hommage geworden aan alle besturen en
leden van “Apollo”, die op één jaar na 100 jaar
lang de harmonie tot iets moois hebben gemaakt
voor de Ettense samenleving. Niet altijd liep alles

De presentatie werd een leuke happening met
daarin centraal het uitgebreide verhaal van onderzoeker en schrijver Jac van der Velden. Wat
moet hij er, vrijwillig en onbaatzuchtig, veel tijd
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in pais en vree en ook daaraan besteedt de kroniek volop aandacht.
Door de tekst, door de vele illustraties en foto's
en door de uitgave is het een prachtig boek geworden.
Alles wat de presentatie tot leven bracht, omlijst
door het seniorenorkest “Pro Musica”, hebben ons
een aangenaam middagje “Etten en ons Apolloverleden” gebracht.

Al terugwandelend over de Markt zagen we dat
de brouwerij tot de grond toe is afgebroken. De
reden zal wel zijn, schatten we in, dat er appartementen gebouwd gaan worden. Toch jammer dat
dit industrieel erfgoed verloren is gegaan. Maar
bij ons staat dat óók in ons geheugen gegrift!
Els en Paul van Poppel.

Notaris J.A.F. Peters
Door Jan van Meer
Josephus Antonius Franciscus Peters was geboren te
Boxmeer op 25 oktober
1870. Zijn vader was leerlooier. Op 13 oktober 1898
was hij uit Boxmeer in Etten op het adres A236
(Bisschopsmolenstraat 2)
komen wonen. Hij huwde
op 16 november 1898 met
Catharina Maria Josephina
Antonia van der Ven en
ging bij haar inwonen op haar ouderlijk woonadres. Zij was de dochter van de op 15 mei 1898
overleden notaris B.G.C. van der Ven.
BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Middels het op 21 augustus 1891 gehouden notarieel staatsexamen was hij bevorderd tot kandidaat-notaris en in 1898 was hij benoemd tot notaris te Etten. Hij had als notaris nog een aantal
neven betrekkingen. Er stond vermeld, dat hij in
1906 was aangesteld als agent voor de voogdijraad in de regio Breda. Bij Kon. Besluit van 7 oktober 1925 no: 45 was hij benoemd tot kantonrechterplaatsvervanger in het kanton Zevenbergen. Op 8 november 1930 volgde zijn herbenoeming. Op 6 augustus 1938 werd hij tijdens zijn
huldiging wegens zijn 40 jaar ambtsjubileum door
burgemeester Hamilton in opdracht van het Ministerie van Justitie benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.
Een van zijn grootste opdrachten was het regelen
van de nalatenschap van de heer S.C.J. Heerma
van Voss. Deze was overleden op 19 oktober
1934 te Leur. Het eindigde in een akte van de
notaris, welke meer dan 100 pagina's groot was
en volgens de slotuitdelingslijst was het totale
vermogen
f 1.566.625,60.
Zijn gezin bestond uit 4 kinderen en er was nog
een levenloos kind geboren op 16 februari 1906.

18

De zoon Petrus Franciscus Gerardus Maria Peters
was geboren op 6 juni 1902 te Etten. Hij studeerde aan de universiteit te Nijmegen. Hij ging samen met zijn verloofde Mempel van Asijh in een
kano op de Waal varen. Ten gevolge van een
golfslag sloeg de kano om en zijn zij beide verdronken. Volgens de overlijdensakten van de gemeente Ubbergen zijn zij te Ooij overleden op 2
juli 1925 om 17 uur in de leeftijd van 23 en 22
jaar.
Zijn woning was gelegen op de hoek van Bisschopsmolenstraat en Roosendaalseweg te Etten.
Er was een grote tuin bij en op de eerste kadastrale kaart van 1827 kwam deze woning reeds
voor.

De locatie van de toenmalige woning

Op vrijdagmiddag 10 mei 1940 omstreeks 15.45
uur verschenen 12 Duitse vliegtuigen boven het
centrum van Etten. Iedereen liep uit om het
schouwspel aan te zien. Notaris Peters en zijn
vrouw stonden ook buiten te kijken. Er was geen
luchtalarm gegeven door het waarschuwingssysteem. Er viel een ding uit een vliegtuig. Maar
men had niet in de gaten, dat het een bom was.
Zo is het te verklaren, dat de eerste bommen
veel slachtoffers maakten.

Heemkundekring Jan uten Houte

aan de verwondingen door het bombardement.
Hun woning was ook zwaar getroffen en onbewoonbaar geworden. Zij verbleef daarna bij haar
kinderen te Tilburg.
Begin 1942 is een bouwvergunning afgegeven
voor het herstellen van de woning. De schade
werd ingeschat op f 3040,- door de oorlogsschadecommissie. In 1949 is een bouwvergunning
afgegeven aan de heer A. van Gastel voor het
wijzigen van de woning in een kledingwinkel. In
het jaar 1956 is nogmaals een bouwvergunning
verleend voor de verbouwing van het woonhuis
en de winkel. In verband met de aanleg van de
nieuwe rijksweg in de jaren 60 is de woning door
de gemeente aangekocht en in zijn geheel gesloopt door sloopbedrijf Mouwen.
De huidige situatie

Notaris Peters is op 10 mei 1940 om 4 uur in de
middag ten gevolge van het bombardement te
Etten overleden. Zijn echtgenote is op 23 mei
1940 te Tilburg overleden op 65-jarige leeftijd

In het overlijdensbericht staat een foutieve overlijdensdatum van haar
vermeld. Een gedeelte van de overlijdensakte, welke op het gemeentehuis
te Tilburg is opgemaakt.

De desolate woning van het gezin Peters, die
achterbleef na het bombardement op 10 mei 1940.
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50 jaar Stichting Carnavalsoptocht (SCO) DEEL 3
Jos Buijs, schrijversgroep
Met bijdragen van Huub Aarts, SCO
vergroten. Het was de bedoeling om de rest van
de voorpagina met een foto en tekst op te vullen
maar de eerste jaren werd er het logo van de
SCO op geplaatst. De vooruitgang is niet te stoppen. Daarom is sinds 2011 de voorpagina volledig aangepast. De kop van de krant is helemaal
gedigitaliseerd en gerestyled en ook de lay-out
van de andere pagina’s hebben een ware metamorfose ondergaan. Mede doordat carnaval zo
laat viel in 2011 had men bij uitgeverij Vorsselmans meer tijd om de krant vanaf deze uitgave
een verfrissende nieuwe uitstraling te geven.

Prijzen

Karnavalskraant
In 1976 veranderde de naam van Carnavalscourant in ‘Karnavalskraant’ De lay-out werd
grondig aangepakt en opgefrist. Ook aan de opmaak van de advertenties werd veel aandacht
besteed. Deze jaargang bestond uit 32 pagina’s
bedrukt op gekleurd papier. Nadat in 1976 al een
frisse wind door de karnavalskraant was gegaan
werd in 1977 ook de naam definitief aangepast.
De nieuwe naam werd ’t Kulleke. Maar liefst 48
pagina’s boordevol informatie over de komende
carnavalsoptocht en over de programma’s van
De Stijloren en De Leurse leut. Ook de deelnemers aan de optocht kregen nu de ruimte om
zich te presenteren. In 1981 prijkte vol trots het
nieuwe logo van de SCO op de voorpagina van ’t
Kulleke.
Wie dit logo heeft ontworpen is niet geheel duidelijk. Wat het uitbeeld des te meer. Twee figuren
die De Stijloren en De Leurse Leut symboliseren
geven elkaar de hand bij de spoorlijn die de
scheiding tussen Etten en Leur aangeeft.
De krant werd dat jaar weer gedrukt bij Drukkerij
Vorsselmans in Zundert. Vanaf 1983 werd de
voorpagina getekend door Huub Aarts. Hij maakte een tekening die de beide motto’s onder de
aandacht bracht. In 1984 werd er overgestapt
op rotatiedruk en werd ’t Kulleke gedrukt op tabloid formaat. Hierdoor kreeg de krant een mooiere uitstraling en werd het mogelijk om de voorpagina met een steunkleur te drukken. In 1993
kreeg ’t Kulleke een nieuwe vaste kop. Dit werd
gedaan om de herkenbaarheid van de krant te
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Omdat bouwclubs veel kosten moeten maken om
tot mooie creaties te komen worden geldprijzen
uitgereikt. Er is een subsidie van de Gemeente en
de grote optocht wordt vooraf gegaan door een
reclame optocht, om prijzengeld mogelijk te maken. Om aan de steeds stijgende kosten te voldoen reed in 1979 voor het eerst een schooiwagen mee van de stichting. In ’t Kulleke werd hij
als volgt aangekondigd “d’r komt wir een prachtige leutstoet, agge d’r wat vur wilt doen, dan kan

Leurse Leut (1970)
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da nu. Drink ’n pilske minder en gooi wa in deze
waoge”. Tot op de dag van vandaag is de schooiwagen een vast onderdeel in de optocht. Met deze opbrengst wordt het prijzengeld op niveau gehouden.

Wisseltrofeeën doen hun intrede in 2004

De Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur heeft
veel energie gestoken in een initiatief om de
deelname aan de Grote Optocht en de kwaliteit
daarvan in hoge mate te stimuleren. Begin april
2003 is daarmee gestart. Er werden 5 wisseltrofeeën in het leven geroepen en deze waren toegespitst op te jureren onderdelen waar in het
verleden door de jury niet op werd beoordeeld.
Speciaal was dat ook een trofee voor deelnemende muziekkapellen werd geïntroduceerd om de
deelname van levende muziek, maar ook de presentatie en originaliteit te bevorderen. In 2004
werden de trofeeën voor de eerste keer aan de
prijswinnaars overhandigd. Aan iedere trofee
werd een extra geldprijs verbonden.

CV de Kwarre (2010)

De Trofee van de Gemeente
Etten-Leur

Deze trofee wordt toegekend aan de deelnemer
die één of beide motto’s van de Stichting Carnaval De Stijloren en Carnavalsvereniging Leurse
Leut het meest carnavalesk uitbeeldt.

De Narren Trofee
Deze trofee wordt toegekend aan de deelnemer
die het beste inspeelt op het publiek.

De Prinsen Trofee

Deze trofee wordt ingezet als aanmoedigingstrofee, bestemd voor die deelnemer, die potentie
heeft voor deelname aan de Grote optocht in de
komende jaren.

KV Duimkes (2000)

De Adriaan van Bergen Trofee

Deze trofee wordt toegekend aan de deelnemer
die het meest originele idee, thema of ontwerp
heeft. (Adriaan van Bergen heeft immers met een
origineel idee, Breda van de Spanjaarden bevrijd.)

De Met de Muziek mee Trofee
Deze trofee wordt toegekend aan die muziekkapel die in de optocht het meest swingend en origineel voor de dag komt.
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Na het succes van de wisseltrofeeën in de grote
optocht worden sinds 2007 ook in de kinderoptocht 2 wisseltrofeeën geïntroduceerd. Toen is
gestart met de Motto trofee en daarna is daar de
‘Oele’trofee bijgekomen. Oele is een oud Nederlands woord dat staat voor gekheid. De deelnemers die het meest ludiek of gek voor de dag
komt in de kinderoptocht maakt dus kans op deze extra prijs. In 2009 werd de Publieksprijs Trofee toegevoegd. Deze wordt toegekend aan de
deelnemer die door het publiek wordt verkozen.
Deze stemming wordt uitgevoerd ongeacht de
categorie waarin men deelneemt. Zowel schriftelijk als via de web-site van de SCO.
Tot op de dag van vandaag is de organisatie van
de Grote Optocht, Kinderoptocht en Reclameoptocht in handen van de SCO Etten-Leur. In 2019
was dat dus voor de 50e keer! Ook keren jaarlijks de activiteiten zoals, de uitgave van `t Kulleke, de inschrijfmiddag voor de grote optocht, het
scholenproject, het pyamabal en de houdoe
avond met halfvasten terug.
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Activiteiten in de komende maanden
maandag
23 maart
maandag
30 maart
wo, vr, za en koopzondag

Lezing Kamp Vught
Algemene ledenvergadering
Tentoonstelling '75 jaar Bevrijd' Burchtplein 84

woensdag
1 april
maandag
27 april
wo, vr, za en koopzondag

Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur
Koningsmarkt Etten-Leur centrum
Tentoonstelling '75 jaar Bevrijd' Burchtplein 84

zondag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vr-zaterdag

Trivium '75 jaar Bevrijd'
Laatste dag: Tentoonstelling '75 jaar Bevrijd'
Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur
Bezoek BevrijdingsMuseum Walcheren
Tentoonstelling 200 jaar Zusters Franciscanessen
Winkelcentrum Kleur Etten-Leur
Havenfeesten op de Leur

3 mei
5 mei
6 mei
15 mei
23 mei
24 mei
29/30 mei

Activiteiten in samenspraak met Etten-Leurse organisaties.
Tentoonstelling ’75 jaar Bevrijd’

In het kader van ’75 jaar Bevrijd’ is in de voormalige ruimte van de Rabobank aan het Burchtplein 84 een tentoonstelling ingericht over de
Tweede Wereldoorlog.
Hierin wordt aandacht besteed aan de Invasie op
10 mei 1940, aan de tijd van de Bezetting en
Verzet in de periode mei 1940 tot en met mei
1945, en aan de Bevrijding op 30 oktober 1944.
Ook kan men in ‘De Bunker’ films bekijken over
de’ Invasie’, ‘Oorlogsgeweld’ en ‘De Man on the
bike on the dike’. Deze films hebben een directe
relatie met hetgeen er in Etten en Leur heeft
plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Elke maand komt er een filmpje bij.
In de bunker staan stoelen zodat men zittend
naar de filmpjes kan kijken.
De tentoonstelling is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag en ook op de koopzondagen,
steeds van 13.00 tot 17.00 uur. Buiten deze openingstijden is het ook mogelijk dat groepen deze
tentoonstelling onder leiding van een gids bezoeken. Dat kan zelfs eventueel ’s avonds. Het bezoek aan de tentoonstelling is gratis.
Bezoekers van de tentoonstelling kunnen een
kortingsvoucher krijgen voor een ‘bakske met’ in
de ‘Tostibar Dubbel & Dwars’ aan het Burchtplein
60. In combinatie met het bezoek aan de expo
kan ook de tentoonstelling in het Drukkerijmuseum worden bezocht, met lunch bij Dubbel&Dwars.
Voor groepsbezoek kan men zich aanmelden bij:
werkgroepen@janutenhoute.nl.
Geadviseerd wordt om de grootte van de groepen
te beperken tot maximaal 30 personen. Hiervoor
zijn dan twee gidsen beschikbaar. De kosten van
het gidsen zijn € 10,00 per gids (max. 15 personen per gids)
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Lezing Kamp Vught

Op maandagavond 23 maart neemt Piet Pruijssers uit Sprang-Capelle, als vrijwilliger-rondleider
verbonden aan het Nationaal Monument Kamp
Vught, ons in zijn presentatie mee naar het voormalige SS-concentratiekamp in Vught en Moerdijk. Een voor velen nog vrij onbekende oorlogsgeschiedenis, die niet zover hiervandaan heeft
plaatsgevonden. Aanvang 19.30 uur. Locatie nog
niet bekend.

Excursie Bevrijdingsmuseum
Zeeland

Ter afsluiting van de Bevrijdingsactiviteiten organiseert onze Heemkundekring een uitstapje naar
het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp op
vrijdag 15 mei. In het Bevrijdingsmuseum toont
de bevlogen geschiedenis van Zeeland tijdens de
Tweede Wereldoorlog in het bijzonder aan De
Slag om de Schelde.

Genealogie-avonden

Maandelijks is er een genealogie-avond waarbij
met ondersteuning van deskundigen van de
Heemkundekring informatie kan worden ingewonnen over het zoeken naar Stambomen en
werkwijzen hiervoor. Vanaf 19.30 tot 22.00 uur
kan men steeds in de ontmoetingsruimte terecht.
De eerstvolgende avonden zijn ingepland op 4
maart en 1 april.
Meer informatie op
www.hetgeheugenvanettenenleur.nl en
www.janutenhoute.nl
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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
Faceboekpagina: Heemkundekring Jan uten Houte

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Ict:
Penningmeester:
Pr en communicatie:
Activiteiten:

Piet Paantjens
Jan Zengerink
Wim Hendrikx
Jos Buijs
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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