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Uit het bestuur.
Vanwege de Corona-pandemie hebben wij als vereniging bijna 
alle activiteiten moeten afgelasten of uitstellen. Gelukkig is er in-
middels weer wat ruimte voor onze vrijwilligers om mondjesmaat 
aan de slag te gaan.
Helaas hebben wij ook onze activiteiten ’75 jaar Bevrijding’ 
moeten afgelasten of uitstellen. We waren op weg naar meer dan 
3000 bezoekers aan onze nu ontmantelde tentoonstelling. Geluk-
kig heeft Leo Dekkers alles gefilmd en is deze expositie binnen-
kort voor iedereen toch nog digitaal te bezoeken op onze website. 
In de etalage van de exporuimte aan Burchtplein is een presenta-
tie te zien over Levie, waarover in dit blad een artikel staat. Uiter-
aard hopen we verderop in het jaar toch nog eens extra aandacht 
aan ‘76 jaar Bevrijd’ te kunnen besteden.
De bemensing van ons bestuur is weer aardig op sterkte, maar 
door de corona-maatregelen hebben wij dat nog niet officieel 
kunnen regelen in een ledenvergadering. Helaas heeft secretaris 
en hoofdredacteur Jan Zengerink, zoals hij al eerder had aange-
geven zijn werkzaamheden beëindigd. Wij hopen hem later in het 
jaar in het zonnetje te zetten. Met kandidaat bestuursleden Piet 
Vermunt, Wim Buijs en Julia Bakker wordt bezien welke rol zij in 
ons bestuur en organisatie willen en kunnen invullen.
Anton van Dorst is bezig het penningmeesterschap van Jos Buijs 
over te nemen en Maarten Bicknese heeft het hoofdredacteur-
schap van Heem-EL op zich genomen.
Uiteraard kunnen we voor onze werkgroepen nog vrijwilligers ge-
bruiken. Aanmelding kan via werkgroepen@janutenhoute.nl
We merken dat de sponsoring van ons kwartaalblad onder druk 
komt te staan. Begrijpelijk in deze onzekere tijd. Toch hopen we 
dat de huidige ondernemers ons financieel blijven ondersteunen 
en dat ons blad, waarvoor veel interesse is, kan blijven verschij-
nen.
Tot slot wensen wij u een goede gezondheid en hopen wij u op 
korte termijn weer te kunnen treffen. Veel lees plezier in onze 
zesde uitgave van HEEM-EL
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Van de redactie
Door Frans Passier

Over de 2e wereldoorlog .....Wie kent deze persoon? 
Nu we in heel het land 75 jaar bevrijding vieren, komen er ook veel vragen binnen bij de 
heemkundekring. Deze hebben dan meestal betrekking op opa’s en vaders die de oorlog op 
een speciale manier hebben meegemaakt en waarvan de nakomelingen graag willen weten 
wat er precies is gebeurd. Zo ook bij de volgende vraag van Jo-Ieke Visscher. 

Zij schrijft: 
- Mijn opa is geboren in Leerbroek op 17-4-1923 en is overleden op 24-10-2015 te 
Meerkerk. Zijn naam is Aart de Jong. Hij werd te werk gesteld in Brackwedde bij Bie-
lefeld.  
Toen de geallieerden in Bielefeld kwamen, is opa te voet naar Nederland gegaan. 
Leerbroek was toen nog niet bevrijd. Hij heeft de bevrijding in Etten-Leur afgewacht. 
Toen de oorlog op 5 mei 1945 was afgelopen, ging hij terug naar Leerbroek. De 
vraag is nu: Bij welke Etten-Leurse familie vond hij onderdak? Heeft hij een landbou-
wer geholpen in ruil voor kost en inwoning? 
Als iemand hier meer van weet, neem dan s.v.p. contact op met Jos Martens (076 5034325). 

Het zou mooi zijn, als we weer iemand zouden kunnen helpen.

OPROEP 

Dit is alweer het 2e nummer van ons blad HEEM-EL in 2020. Wat is 
er ondertussen veel veranderd! Iedereen is, in meer of mindere 
mate, geconfronteerd met de consequenties van de uitbraak van 
het coronavirus. Met dit nieuwe nummer proberen we om u weer 

enige afleiding te bieden. We zijn in ieder geval blij dat onze redactie weer 
op sterkte is. Met de aanstelling van Maarten Bicknese als hoofdredacteur 
menen wij een uitstekende vervanger voor Jan Zengerink gevonden te 
hebben.
Jan bedankt voor al je inspanningen en creativiteit!
De redactie is ook versterkt met Jos Hendrickx. Jos is tot nu toe vooral 
bezig en druk geweest met de tentoonstelling “75 jaar bevrijd”.
We zijn blij dat hij ons team komt versterken.

In dit nummer vindt u onder meer een artikel over een pestepidemie in Etten-Leur. Het blijkt dat 
de, in vroeger eeuwen, tegen de pest genomen maatregelen opvallend veel lijken op de hui-
dige maatregelen tegen de coronabesmetting. Verder vindt u er deel 2 van het artikel over de 
brandbrieven. Jos Martens heeft 2 molens beschreven, een artikel dat het lezen zeker de moeite 
waard is. En er staat nog veel meer in. Kortom we schotelen u weer  een variabel geheel van 
artikelen voor over “ONZE HEEM”.
Ik eindig met de wens dat we vooral goed voor onszelf en voor elkaar zorgen om zoveel mogelijk 
besmetting en eenzaamheid te voorkomen!
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Op 15 maart 1778 woedde er brand aan het huis van Jacob Sijmen Rommens aan de west-
kant van de Hoge Donk. Twee dagen later kwamen de schout en twee schepenen [soort van 
wethouders] in het huis van buurman Paulus Biestraten voor onderzoek naar die brand. De 
buren Hendrik Meesters en Jan Janse van de Rieth verklaarden dat zij in hun huis de brand 

hebben zien ontstaan aan de noordwesthoek van de schuur van Rommens. Vervolgens is de brand 
met de noordenwind verder door de schuur gegaan. Die schuur was zo goed gevuld met hooi, dat 
daar niemand van binnenuit vuur heeft kunnen maken. De brand moest van buiten begonnen zijn. 

Ook een dochter, een zoon en 
een knecht en meid van Jacob 
verklaarden hetzelfde. Zij ver-
klaarden dat geen van hen die 
dag met vuur daar in de buurt is 
geweest en dat er inderdaad nie-
mand van binnenuit in de schuur 
vuur heeft kunnen maken. De 
brand moest dus van buiten af 
zijn aangestoken, maar nooit 
hadden zij een andere brandbrief 
bij hun huis gevonden dan die 
van 3 jaar geleden. De heren 
magistraten stelden inderdaad 
vast dat de brand moest zijn 
aangestoken, en dat de schuur, 
stal, wagenhuis en huis geheel 
afgebrand waren. Pas in oktober 
kwamen de schepenen tot een 
uitspraak over de hoogte van de 
schade. Zij gingen akkoord met 
de taxatie door een timmerman 
en een metselaar die op een 
schadebedrag waren uitgekomen 
van 2642 gulden en 5 stuivers. 
Dat zou nu € 27.000 zijn. 

Brandbrieven in de 18de eeuw 
Door Maarten Bicknese  

Wijk Donk waar veel brandbrieven werden gelegd, en… brand gesticht.

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 afper-
singen 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 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 Etten-
se rechtsmacht geen greep had op de dader.

Dit was dus bij Rommens, maar het lijkt wel of de afpersers het vooral gemunt hadden op de familie 
van de Rieth en aanverwanten. Want in datzelfde voorjaar was er ook een brandbrief gevonden bij 
Rommens buren: bij Cornelis Cornelisse van de Rieth, wonend bij zijn vader Cornelis Anthonisse van 
de Rieth aan de Lage Donk, en ook bij Jan Jansse van de Riet wonend Hoge Donk. De meid, Antonetta 
Mol, 15 jaar, had om 6 uur ‘s morgens bij de lindeboom vlak bij de put een brandbrief gevonden:

“Jan van Driedt gij moet twintigh risdalders in desen brief brengen aan de 
twe palies [2 paaltjes] in de hoge akker. Voor aan de heg ligt een steen, daar 
onder.”

De van de Rieten bleven niet gespaard. Op 23 april 1779 vonden Willem Jansse van de Rieth, en zijn 
broer Jacobus, zelf wonend op de Donk ten huize van hun moeder Jacomijna Jacob Wijnen, weduwe 

Deel 2  De Donk
“Als het geld gelegd wordt dan is Etten vrij van brand. Zo niet, dan brandt het overal”
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van Jan Anthonisse van de Riet, op de kar bij zijn moeders stede aan de Palingstraat een brandbrief.

“Aan de weedewee [weduwe] van Jan van Driet.
Wij hebben gehoort, dat gij gesijdt hebt dat het u speijt, dat gij den eersten 
brief niet bekendt gemaakt hebt en geen geldt gelijdt [ gelegd]. Gij sult 25 
dechaten [dukaten] in desen brief doen en brengen daar gij den laasten brief 
gebragt hebt in de Sprang bij het eijkenbomken an de brug…..zo niet,  dan 
sult gij in kort een assie hoop sien voor spiegel van anderen [als voorbeeld 
voor anderen]”.

Al in 1773 was daar een brandbrief gevonden, waarin 35 dukaten werden geëist. En nog een tweede 
met een eis van 25 Zeeuwse Rijksdaalders in 1775. Een derde brief in 1776 van 16 Zeeuwse Rijks-
daalders, een vierde in 1777 van 25 Zeeuwse Rijksdaalders, en nog een vijfde in 1778 van 16 Zeeuw-
se Rijksdaalders. De gebroeders van de Riet hadden die brieven met het geld op de aangewezen 
plekken gelegd in de hoop van brand gevrijwaard te blijven en geen brieven meer te krijgen, maar nu 
lag er dus toch weer een brief.
Ook hun tante, die eveneens weduwe was aan de Palingstraat ontving een maand later een brief: 
zoon Jan, wonend ten huize van zijn moeder Willemijna Janse van de Rieth, weduwe van Jan Jacob 
Wijnen reed op een avond naar een akker in het Goed van Ikkel om klaver te halen. Daar vond hij een 
gespleten elzenhoutje waarin papier stak, een brandbrief zo bleek. Dat was de vierde voor zijn moe-
der, eindigend met de dreiging “Wee uw suster op de Donck”.
Een jaar later zouden zij nogmaals een brief vinden, opnieuw niet aan huis maar in de wei in het Goed 
van Ikkel. Het was eenzelfde dreiging als de vorige: 

“We hebben gehoord dat u de wacht houdt om ons het leven te nemen…Leg 
16 rijksdaalders aan de poort van de wei onder de kei bij de eerste hoop hout. 
We zweren [dan] niet meer te schrijven en bent u vrij. Maar als u de wacht 
houdt komen we niet, maar gaan branden. 
XXX dit tekenen wij tesamen voor de duuvel.”

Eveneens in de Palingstraat, bij boer en schepen Anselmus Segers, vond de meid boven de deur in het 
rieten dak een stokje waaraan een bosje zwavelstokjes was gebonden. Anselmus heeft het stokje eruit 
getrokken en overgedragen aan de schout. In wat leesbaarder taal omgezet stond er:

“Te bestellen aan de heere van Hetten [Etten]”
“Ons is bekend, dat de Heer van Etten de roomse boeren verboden heeft om 
geld te leggen, daarom nu een brief voor heel Etten om 25 ducaten te leggen 
aan de Sprangse brugh, daar staat een eiken heester waar een steen ligt; 
daar moet gij de brief onder leggen binnen een of twee dagen en laten lig-
gen, al was het drie maanden; als het geld gelegd wordt dan is Etten vrij van 
brand en brieven van ons komplot;
Zo niet dan brandt het overal en wie wij het meest ontzien hebben die zul-
len wij het meest branden; doet wat je wil, wij zullen dan onze wil ook doen; 
branden zonder brief onder Etten zo lang als wij leven, overal als voorbeeld 
voor anderen.” 

Datzelfde voorjaar, in mei 1780 brandde  de schuur aan de Lage Donk bij de weduwe van Dielis Bar-
tels af. De schepenen brachten een bezoek aan de rampplaats. De bewoners verklaarden dat zij ’s 
nachts om 2 uur wakker werden van gekraak en door het raam zagen dat de schuur in brand stond. 
De brand moest zijn aangestoken, want op de akker waren voetstappen te zien van iemand die naar 
de schuur was gelopen. En ook voetstappen ervandaan die wezen op een gehaast persoon. 
In augustus vond  Cornelis Anthonisse van de Riet (Corniellis Tuene van Driet) op de Lage Donk een 
brandbrief. Opnieuw vreselijke dreigingen met de duivel erbij. 

“wij hebbe verstaan [ begrepen]  hoe dat gij ons het leven wille nemen en 
schieten van alle kandt als wij op den waarf kwamme maar dit sulle wij 
wreeken; wij geven lijf en siel aan den duuvel als wij in den tijdt van ses 
maanden u niet het leven neeme met mijn piestoolen schieten of overhoop 
steken; als gij geen twintigh risdalders in desen brief doet en brengen in de 
Hoevense bimde [beemden] aan de twede poort op den derde moolenweg aan 
den paal van de poort, daar leet [ligt] een steen, daar moet gij den brief on-
der leggen in een of twe dagen … en den steen toedecken; als gij het legt sult 
gij vrij sijn … maar soo gij bekent mackt of de wagt houdt koome wij niet.”
 “….overhoop schieten met een koogel… met de ligte maan kunne wij wijdt 
sien en schieten”.
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De bedreigingen gingen verder. 
Hij zou worden doodgeschoten 
en heel Etten gaat er aan! En 
zo ging het door: weer een jaar 
later kreeg Adriaan Melchior van 
de Rieth, wonend met zijn broers 
en zusters op hun stede op de 
Heul, een brandbrief. En ook 
Anthonij Jan van de Rieth, wo-
nend in het huis van zijn moeder, 
weduwe Jan van de Rieth aan 
de Hoge Donk, vond op het land 
achter de stede (genaamd het 
Schip) opnieuw een brandbrief. 
Dat het niet alleen bij de familie 
van de Riet bleef zien we in de 
volgende laatste aflevering.

De brieven werden bij het secretariaat netter, maar wel letterlijk overge-
schreven

 1 WBA: 0007: Schepenbank Etten, Inv.nr.  0467: Protocol van allerhande akten, 1776-juni 1788

Een jaar later vond Anthonij 
Cornelis vande Rieth van de Lage 
Donk, toen hij in de namiddag 
naar de kerk ging aan de Hoge 
Donk bij een akker van Paulus 
Biestraeten een berkestokje met 
een brandbrief voor deze Biestra-
ten met verregaande bedreigin-
gen.

“Wij sien dat wij onder hette 
[Etten] geen geldt door het 
branden krijgen, maar den 
duuvel heeft ons anderen raat 
geven en dat moeten wij doen 
als gij ons niet en voldoet met 
25 risdalders…”.

Lage Donk
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Molens in Etten-Leur deel 1
 door: Jos Martens

Bergmolen “De Toekomst”

Dit is een ronde bakstenen korenmolen 
op belt. De molen is in particulier bezit.
Van de vijf windkorenmolens die de 
gemeente Etten-Leur in de 19e eeuw 

rijk was, waren er rond 1960 nog twee intact: 
de Bisschopsmolen in Etten-Leur Zuid en molen 
“De Toekomst” aan de Sprangweg op de grens 
van Hoeven. Deze laatste is de jongste van het 
vijftal. Hij dateert van 1862. Dit type molen 
komt in Brabant het meest voor: een ronde ste-
nen bovenkruier, op een berg of belt gebouwd 
en daarom ook berg- of beltmolen genoemd. 
Met zijn 28 meter hoog wiekenkruis een aan-
trekkelijk element in het landschap.
De oprichter van deze molen was Petrus Jo-
sephus van Loon, een uit Essen (B) afkomstige 
schrijnwerker, die sinds 1839 in Hoeven het 
befaamde Hooghuis bewoonde, waar hij tevens 
een herberg hield. De molen begon in 1862 te 
draaien en was bestemd voor zijn oudste zoon 
Adrianus. Deze overleed echter al in 1864. 
Vader van Loon zette het bedrijf, een koren-, 
mout- en boekweit maalderij, met knechts 
voort. Rond 1880 namen twee jongere zoons 
zijn taak over. De jongste, Franciscus, had de 
leiding. Hij bouwde bij de molen een woning, 
die er nu nog staat. In 1937 werd hij opge-
volgd door zijn zoon, J. van Loon, onder wie de 
maalderij uitgegroeid is tot een groothandel in 
graan, meel en kunstmest. In de oorlogsjaren 
heeft de molen voor het laatst op windkracht 
gedraaid. Thans wordt uitsluitend elektriciteit 

De Heemkundekring Jan uten Houte begon in 1985 een onderzoek naar de 
historie van de Etten-Leurse molens. Hierbij werden niet alleen de bestaan-
de molens bekeken, maar ook de bouwsels die er in het verleden waren 
geweest. Dit molenonderzoek werd gedaan door Jacques Nagelkerke en 

Piet Coppens. Van de bestaande molens kon men voldoende gegevens krijgen en 
dat waren de Bisschopsmolen, de molen op Zwartenberg en De Toekomst die op de 
grens met Hoeven staat. Dat op het grondgebied van de toenmalige gemeente Etten 
en Leur heel wat meer wieken hebben gedraaid, maakte het onderzoek zo ingewik-
keld. Vroeger heeft op Zwartenberg een andere molen gestaan, er was er een aan 
de Roosendaalseweg en bij de Leurse haven had je De Lelie. Maar op Leur stond ook 
nog een zogenaamde peperbus. Daarvan staat nu alleen nog een deel van de romp. 
En bij allerlei waterloopjes stonden toen molens. Bovendien was er een groot aantal 
zogenaamde rosmolens geweest, die met paarden aangedreven werden. Al deze mo-
lens wilden zij bestuderen door te gaan spitten in de archieven van de gemeente, de 
provincie en het waterschap. Door de inspanningen van J. Nagelkerke en C. Besters 
is de historie van de Bisschopsmolen in 1994 opgetekend in nummer 25 van de serie 
d’Hûskes, toen de molen 250 jaar bestond.
Het is de bedoeling dat we dit jaar in de HEEM-EL aandacht besteden aan enkele mo-
lens uit Etten-Leur. We beginnen met de 2 volgende molens:
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ogen minder. Hij vond deze in de verwerking van 
bakkerij-overschotten, die weer verwerkt werden 
tot brood- en koekmeel. In de loop der jaren is 
deze handel enorm uitgebreid. Broodmeel werd er 
verwerkt uit Engeland en Duitsland. Er werd een 
winkeltje begonnen in dierenvoeders waarin moe-
der en dochter de klanten bedienden. Later pro-
duceerden zij duiven- en vogelvoeders, die onder 
de naam “Sprint” op de markt kwamen. Dit win-
keltje groeide uit tot een dierenspeciaalzaak “De 
Korenmolen”, die in de regio alom bekend was.
Na de dood van Kees Wijnen hadden de drie ge-
broeders Wijnen en zwager Yde de Lange samen 
de leiding. Zij dreven hier handel tot 2017, toen 
molen en grond aan Klep BV Handelsonderneming 
werd verkocht. Zij gebruiken de molen als opslag-
plaats.

als drijfkracht gebruikt, maar het is nog steeds 
mogelijk de wind te benutten. Dit gebeurt dan 
door een vrijwillige molenaar. Hier is dat vanaf 
1980 de heer Nico van Eekelen. Een grondige res-
tauratie vond plaats in 1973.
Momenteel wordt de molen/het bedrijf gerund 
door Maik van Loon, de 4e generatie. Sinds de 
gemeente Halderberge bestaat hoort de molen 
echt bij Hoeven. Voor die tijd was het er een van 
Etten-leur, want “De Toekomst” stond op de voor-
malige gemeentegrens.

Korenmolen “De Hoop” 

In de Korte Brugstraat in Etten-Leur Noord 
staat al ruim 170 jaar een twintig meter 
hoge korenmolen. In deze molen werden 
vroeger zaden en zonnepitten geperst tot 

olie. De brandstof werd gebruikt voor olielampen. 
Later werd de molen gebruikt voor het veevoeder-
bedrijf van Kees Wijnen, die 
later weer werd overgenomen 
door Yde de Lange en zijn 
echtgenote Miep, de dochter 
van molenaar Kees Wijnen.
Op de molenromp staat het 
bouwjaar 1849, maar de 
geschiedenis van deze mo-
len gaat iets verder terug. 
In 1840 heeft Wouter van 
Rijmenam op deze plaats 
een schorsmolen en een huis 
gebouwd. Enkele jaren la-
ter brandde deze molen af, 
maar werd in 1849 herbouwd. 
Momenteel rest van dat alles 
de romp of molenstomp, want 
in 1921 zijn kap en wieken er 
met een storm afgewaaid.
Deze molen werd in 1912 
eigendom van Martinus van 
Eerd, die uit een molenaars-
familie in Veghel stamde. De 
geschiedenis van deze mo-
len is er een van rampen en 
ongelukken. Zo verongelukte 
Jan Luijkx, getrouwd met de 
molenaarsdochter Christine 
van Eerd in 1944 tijdens het 
werk in de molen. Zij her-
trouwde met Kees Wijnen, de 
zoon van de mulder van de 
Bisschopsmolen,Tinus Wij-
nen. Tot 1960 werd nog met 
stenen gemalen, daarna met 
een elektrische hamermolen. 
Toen er grote veranderingen 
optraden rond de boerenbe-
drijven zocht molenaar Wij-
nen naar een alternatief, want 
hij verdiende de kost met het 
malen van graan en de handel 
in veevoer. Dit werd ziender-
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Pest-epidemie in Etten-Leur
Door Maarten Bicknese      

Afgelopen maanden kopten de kranten “Verbod op bijeenkomsten en boetes voor 
overtreders”. Als er in de 17de eeuw kranten hadden bestaan zouden dezelfde kop-
pen te lezen zijn geweest. Want het is opvallend hoezeer de huidige maatregelen 
tegen Coronabesmetting lijken op de maatregelen tegen de pest in vroeger eeuwen.

Al vanaf de oudheid komen epidemieën voor. Een van de beruchtste is wel de pest, die in 
veel landen voor heel veel doden zorgde. Ook in Nederland en ook in Etten-Leur. Ongetwij-
feld al in de Middeleeuwen, maar de archieven laten geen gegevens los over de pest verder 
terug dan de 17de eeuw. In 1668 werden voor de zoveelste keer maatregelen gepubliceerd 
“ter weringe van de pest”. Ze  lijken precies op de maatregelen die anno 2020 “bedacht” 
worden. Een belangrijk verschil met nu is dat men toen een rol toekende aan “God Almach-
tig, die met zijn rechtvaardige toorn over onze veelvoudige zware zonden beliefde om onze 
vrije heerlijkheid (gemeente) met de besmettelijke ziekte van de pest te bezoeken”.
Men had opgemerkt dat in omliggende dorpen pest was geconstateerd. Door “slap toezicht 
en door toedoen van onbevreesde (roekeloze) mensen zou besmetting en meer en meer ver-
spreiding alhier te beduchten zijn”. Daarom hadden stadhouder (burgemeester) Pieter Nuijts 
en de schepenen (wethouders) samen met de gezworenen (raad), de navolgende verorde-
ning gemaakt. 
In de verordening stond:
1. Het is iedereen, herbergiers maar ook parti-

culieren verboden om mensen van buiten het 
dorp uit besmette gebieden onderdak te ge-
ven, op straffe van 50 gulden. Bovendien, als 
zij dat toch doen en ziek worden, dan worden 
zij verlaten en afgezonderd en zullen zij geen 
gemeentelijke hulp of bijstand krijgen.

2. Iedereen zal, zolang de ziekte rondgaat, zijn 
honden, katten en duiven vastbinden, opslui-
ten of doodslaan. De straf is 6 gulden voor elk 
dier dat de vorster (politie) buiten of op straat 
aantreft. 

3. Als iemand van de pest ziek wordt, en vervol-
gens in datzelfde huis geneest of sterft, dan 
blijft dat huis zes weken gesloten, zodat dege-

nen die daar wonen niet onder het volk komen 
en alleen voor het noodzakelijkste naar buiten 
gaan; zij mogen geen werk of nering bij of met 
anderen doen. Niemand mag geïnfecteerde 
huizen bezoeken, noch met de huisgezinnen uit 
besmette huizen in vergadering gaan. De boete 
is 12 gulden. Bovendien moet men aan de 
deurstijl van besmette huizen duidelijk zicht-
baar een bos stro hangen.

4. Als een zieke persoon uit een huis wordt ge-
bracht maar daar niet is gestorven, zal men 
evenwel dat huis 14 dagen gesloten houden na 
het wegbrengen van de laatste zieke.

5. Geen “schrobbers of schrobberessen”, wie dan 
ook, mag buiten het dorp gaan schrobben, 

De zwarte dood of builenpest was een afschuwelijke ziekte
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zieken verzorgen, lichamen begraven, onreine 
huizen vegen of kuisen, tenzij hij of zij aldaar 
met een heel huisgezin gaan wonen. Zij mo-
gen dan slechts terugkomen na toestemming 
van de schout en schepenen.

6.  Iedereen, die in besmette huizen verblijft, 
mag alleen buitenshuis op straat komen vóór 
8 uur ’s morgens en na 18 uur ’s avonds. En 
dan mogen zij niet bij elkaar gaan zitten, 
drinken of verkeren. Wie dit overtreedt, zal 
uit dit dorp worden verjaagd.

7.  Degenen die naar een begrafenis gaan, mo-
gen geen besmette huizen binnengaan om 
vandaar met het lijk ter grave te gaan. Het 
begraven van pestdoden zal moeten geschie-
den op speciale tijden bijvoorbeeld na zons-
ondergang. Altijd zal er een niet besmet per-
soon voorop lopen, buiten het zicht van het 
lijk. Deze moet de mensen op straat in alle 
stilte waarschuwen, om zo door paniek niet 
besmet te geraken. Ook stond er eens dat de 
volgers van de lijkstoet met zijn allen vóór de 
klok van 11 uur uit de kerk en van het kerk-
hof moesten zijn vertrokken. Nadrukkelijk 
wordt verboden, dat iemand in een geleende 
mantel in een lijkstoet meegaat. Boete bij 
overtreding is 6 gulden. 

8.  Vuil uit de geïnfecteerde huizen moet onder 
de aarde begraven worden in speciaal gegra-
ven putten en kuilen. Dus niet op de mest-
vaalt, in sloten of elders te werpen! En de 
huizen moeten na 6 weken “wel ende loffelijk 
gevaagd en geboend” worden, desnoods op 
eigenaars kosten door de gemeente.

9.  Het is ook verboden in de sterfhuizen, waar 
pestzieken zijn overleden, koopdagen voor 
meubilaire goederen te houden, alvorens 
deze behoorlijk zijn schoongemaakt.

10. Mede is het verboden, dat iemand enige uit-
vaart houdt, of een bruiloft, een braderie of 
andere publieke vergadering. Gezelschappen 

van jonggezellen, gilden of anderszins met 
speelman, drank en vertering zijn verboden. 
Op straffe van 6 gulden per aanwezige.

 Speciaal werd nog verboden om met of zon-
der kraam handelswaren, onder andere wol 
en laken uit Hollandse steden aan te bieden 
op de paardenmarkt van 1 september. Boven-
dien wordt de taverniers nadrukkelijk verbo-
den om op die dag, aan iemand, wie dan ook, 
in hun huis onderdak te geven, te tappen of 
enig gelag aan te leggen. Ook hier staat boe-
te op.

11. Niemand mag school of kinderen houden van 
buiten de dorpskom van Etten of Leur.

12. Aan alle liefhebbers van de jacht wordt ver-
boden om al die plaatsen en huizen, waarvan 
“Godt belieft heeft die met die schuwelijke 
siekte te besoeken” met hun jacht en hon-
den te bezoeken, er te verblijven of te jagen, 
op straffe van 6 gulden. Bovendien zullen 
de honden die daar gejaagd hebben worden 
doodgeschoten.

13. En niemand mag, gedurende het heersen van 
de besmettelijke ziekte, rond de wegen vlas 
leggen om te laten rotten. Hij moet dit naar 
de heide brengen of naar de beemden, op 
straffe van 6 gulden boven op het verbeuren 
van dat vlas.

14. Iedere ingezetene wordt verboden om iets 
aan enige rondgaande bedelaar of bedelares 
te geven, op straffe van 3 gulden. Een soort 
wijkagent wordt gelast dagelijks door de wij-
ken rond te gaan om bedelaars te verjagen.

15. Opdat “de goede ingezetenen alhier die van 
de haastige siekte besogt worden”, bijgestaan 
en met Gods genade geholpen mogen wor-
den, zo wordt verkondigd, dat als er iemand 
is in deze gemeente, die genoemde zieke 
mensen wenst te bedienen en ook te helpen 
bij het begraven, dat die persoon zich kan 
melden bij de schout. 

Een pestmeester met 
middeleeuws “mondkapje”

Tot benoeming van een bekwame pestmeester tot 
hulp en verzorging van besmette mensen kwam 
het pas in een later stadium, na hevig aandringen 
van de schout.
Ongetwijfeld zijn er veel pestdoden in Etten-Leur 
te betreuren geweest, maar er zijn slechts een 
paar concrete gevallen van besmetting vermeld 
in de archieven: in september 1666 bleken het 
huis van Jan Kornelissen van Eekelen op Attelaken 
en dat van Servaas Kornelissen van Eekelen in 
de Neerstraat besmet. En in het schip van Jacob 
Hendrik Nuijens, dat gevaren was naar Holland, 
zou een zoon van de genoemde Jan Kornelissen 
gestorven zijn.
Een tweede voorbeeld in Etten-Leur vinden we in 
februari 1668. Op de tweede dag van die maand 
ging het gezin van de veerman van het Zwarten-
bergse veer in quarantaine. Dat was het veer naar 
Zevenbergen vlak bij waar nu de brug over de 



12 Heemkundekring Jan uten Houte

Mark gaat. De stadhouder had vernomen “dat het 
God Almachtige gelieft heeft het huis van Hen-
drik Jacob Geleins, veerman op Zwartenbergh te 
bezoeken met de besmettelijke ziekte der peste”. 
Verspreiding ervan moest met alle mogelijke mid-
delen worden vermeden, en dus werd onmiddellijk  
het huis tot verboden gebied verklaard. Er mocht 
niet meer getapt worden en het veer moest wor-
den bediend door “zuivere en gezonde personen”. 
In datzelfde najaar werd pest vastgesteld in de 
Grauwe polder. De weduwe van Cornelis Stoffel 

Engelen, moest de lijken, die in haar huis zijn 
gevallen, begraven tussen 9 en 10 uur in de voor-
nacht, zonder enig klokgelui. De buren moesten 
hun honden en katten doodslaan.
Een jaar later kon men het dorp pestvrij verkla-
ren. De middenstand die schade had geleden kon 
vergoeding krijgen, als ze binnen 8 dagen een 
onkostenoverzicht toonden. De pestmeester kon 
worden ontslagen van zijn dienst. 
Zoek de verschillen met 2020!

Bronnen: 
Omwille van de leesbaarheid heb ik de citaten in moderner taal omgezet.
Helaas staat er in de archieven niets over een Lazerij of pestlijdershuis. Zie hierover het artikel door Cor Kerstens op de website 
van het BHIC: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/een-lazarij-in-etten. 
Wel is in de 19de eeuw geschreven over een Cholerahuis. Zie daarvoor het artikel eveneens van Cor Kerstens: https://www.
bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-laatste-cholera-epidemie-in-etten-leur.
WBA Dorpsbestuur Etten-Leur 0001; 
Inv.nr. 0004 Resoluties; scan 104 = p.94  ev dd 26 april 1636.
Inv.nr. 0005 Resoluties; scan 16 = p. 13v dd 2 januari 1656; scan 40 = p. 36 dd 6 oktober 1661.
Inv.nr. 0006 Resoluties; scan 13  = p. 9v + 10  dd 1 augustus 1666; scan 15 = p. 12  dd 27 september 1666; scan 36 = p. 33v  
dd 19 december 1667; scan 42 = p. 40  22 oktober 1668; scan 43 = p. 41 dd 4 nov 1668; scan 54 dd 29 december 1669.

In Ette waar dur vroeger mar jin bewoarschool. Die stong aachter op ’t Meulenend. Ge kreeg 
les van de nonne.  Daor zate jonges en meskes  gewon bij mekaore. Da waar toen nie nor-
maol, want op de laogere school zate ze apart. Mar bij de kleuterkes waar ’t dus gemengd, 
da kon op die leeftijd nog gin kwaod vonne ze.

Toen ik ’n jaor of vier waar, dochte ze bij oos tuis mijn ’n plezier te doen dur mijn daor nor toe te 
sture. Omda wij jil wijd van de school wonde, moog ik aachter op de fiets meerije mee ’n mes-
ke uit de buurt. Zare toen nog gin kienderzitjes, dus ge zaat er zo mar los op. Oew bjinne ienge 
mar ’n bietje  nor beneje te bengele. Agge nie oplette kwaamde mee oew tjinne zo tusse de 
spjikke. Mar das gelukkig nie gebeurd, kem ze alle tien nog.
Ik kan muneige van die tijd bij de nonnen nie zoveul mjir erinnere. Mar ’n paor dienge zen me 
toch wel bijgebleve. Om te begiene de nonne zelf. Wa zage ze dur vur mijn as kleuterke angsta-
onjaogend uit mee die breje kappe op durre kop, da lange zwarte kljid en daoromene ’n dik touw 
mee grwote kraole en wok noggus ’n zwaor kruis eraon. Ze ware nie makkeluk. Vur ellek flauwe-
kulleke kreegde op oew donder. Da merkte bevobbeld  agge nor de wc moes. Zare daor twa-
lette mee jille laoge durkes. Ik docht toen nog dat da kwaam omda kleine kiendere gin grwote 
deur nwodig emme. Mar’t zaat aanders in mekaore. Da waar zo stik makkeluk vur de nonnekes. 
Agge as jonge nun plas wulde doen waar ’t de bedoeling dagge niks van oew eige zaag. Om te 
begiene moeste mee oew aand oewe plasser goed afscherme, mar da waar nog nie genog. Ge 
moog zeker nie nor beneje kijke want dan konde welles iets verkjirds zien. Neije, de bedoeling 
waar dagge nor bove keek. En wie kwame er dan kontrelere of ge echt wel as nun deus nor bove 
stong te gaope ? De nonnekes. En owee agge da nie dee. 
Wak wok nog in munne kop em zitte is ’t zienge om mwooi weer. Awwe nor buite moese mee ’t 
spulkwartier, viel ’t weer wellus tege. Ut kon flienk regene. Dan gienge we mee jil de klas bij de 
deur staon en begonne te zienge:” Ooze lieve Jirke gif mwooi wirke, gif mwooi dag  daddut zon-
neke schijne mag.” Da gieng dan ik wit nie euvel kjirre aachter mekaore dur. En ik mot zegge, 
soms ielp ’t wel. “Ziede nou wel”, zee zon nonneke dan.
Ik em ’t op de bewaorschool nie lang volgouwe. Elleke morrege ak nor school moes blète ik alles 
aon mekaore. Da wiere ze bij oos tuis arstikke moei netuurluk. Gelukkig oefde in dieje tijd pas 
mee oew zes jaor verplicht nor school. Dus nao ’n maond of drie waar ’t afgelwope.  Ziewe me 
gewon tuis en toen ik zes jaor wier gieng ik nor de jiste klas van  de laogere school. ’s Morreges 
geblète em ik nwooit mjir. Mar op de Gerardus Majellaschool ware dur aljin mar mjisters en da 
waar nor mijn gevoel toch aanders.

Nor de bewaorschool
Door Piet Luijten
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Door een besluit van de 
regering, mocht een 
kloostergemeente niet 
meer dan twintig leden 

tellen. In Dongen waren zoveel 
zusters dat er een ander huis no-
dig was. Het Bisdom had het oog 
laten vallen op een oud heren-
huis in Etten, ”Huize Adama”. Op 
dat moment werd het gebruikt 
als boerderij. Nadat de aankoop 
geregeld was, konden de eerste 
2 zusters, Mère Marie Joseph 
en Soeur Bernarda, hun intrek 
nemen in de boerderij. Op 19 
maart 1820 zijn deze zusters uit 
Dongen naar Etten gekomen.

Mère Marie Joseph van Jezus, 
haar familienaam is Maria Raaymakers 
*29-01-1781 - †28-12-1867
Stichteres van de Congregatie van Etten.
De eerste Moeder-Overste van Etten.
Zij was een ondernemende vrouw met een duidelijke visie om een kloos-
ter te stichten en onderwijs te geven aan arme kinderen en dan speciaal 
meisjes.

200 jaar Franciscanessen (Deel 2)
Door Jos Hendrickx

Van vervallen boerderij naar Klooster in Etten.

Om de boerderij bewoonbaar te maken 
als klooster moest er heel wat worden 
gedaan. De boerderij, waar koeien, 
varkens en kippen waren, moest omge-

toverd worden in een klooster. 
Enkele maanden later, begin mei, 
kwamen 4 personen (1 zuster 2 
novices en 1 postulante) hen hel-
pen en werd ook de kostschool 
geopend. De eerste 2 meisjes 
hadden zich op 5 mei 1820 aan-
gemeld om les te krijgen. Ook 
ging men de Ettense arme meis-
jes lesgeven zodat ze een betere 
toekomst konden krijgen. Alle 
begin is moeilijk, zo ook bij de 
zusters. De eerste jaren kon men 
amper rondkomen en werden 
ze achtervolgd door armoede en 
ziekte. De groei zette echter wel 
door en door hun inzet kregen 
ze meer waardering. De rijkere 
boeren en burgers stuurden hun 
dochters naar het klooster. In 
1834 moest voor de eerste keer voorgevel dagschool 1895  
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verbouwd worden, want er verbleven toen al 12 
religieuzen en 40 kostschoolleerlingen. De groei 
duurde voort en regelmatig moest er verbouwd en 
uitgebreid worden. Tussen 1910 en 1920 ,ver-
deeld over 10 jaar, woonden er 426 religieuzen 
en 1049 kostschoolleerlingen. De meesten 3 of 4 
jaar, anderen de hele periode.
In totaal werd er 16 keer uitgebreid. Men wilde 
zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Daarom 
hield men er koeien, varkens, kippen en werden 
er land- en tuinbouw gewassen geteeld. Verschil-
lende zusters waren regelmatig aan het werk 
op de boerderij. Voor het zware werk had men 
ook arbeiders aangenomen. Rond 1960 had het 
klooster een boerderij die ongeveer 21 ha. groot 
was. In de jaren die volgden waren er nog en-
kele verbouwingen maar dat ging gepaard met 
verbeteringen van de woonruimte. De religieuzen 
kregen allemaal een eigen kamer met douche en 
wc. Door de noodzaak om voor de oudere zus-
ters betere woonruimte te maken en door veran-
deringen van de wet in 1974 werd het mogelijk 
gemaakt om het Mariahof te verbouwen naar 
een verpleegafdeling en San Francesco in een 
verzorgingshuis. De gemeente Etten-Leur kwam 
ook aankloppen om percelen grond te kopen in 
verband met de uitbreiding voor een woonwijk. 
Ook werden de eerste contacten gelegd met het 

verpleeghuis St.Elisabeth in Etten-Leur. Die sa-
menwerking verliep voorspoedig en  had een zo-
danige uitwerking, dat men in 2005 is gefuseerd. 
Vanaf toen gingen de huizen verder onder de 
naam ”Stichting Avoord Zorg en Wonen”. Op 14 
november 2012 werden  de laatste gebouwen en 
de omliggende gronden verkocht en kwamen alle 
eigendommen in bezit van de stichting. Men heeft 
goede afspraken gemaakt en de zusters kunnen 
zolang blijven wonen, met de verzorging die daar-
bij past, als mogelijk is.
 
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.
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Onze sponsors
Hotel restaurant “Het Witte Paard

Vermeulen Trappen
Thetford

Restaurant “het Havenhuis”
Restaurant “Le Jardin”
Verkeersschool “Blom”

Coppens-Brens Uitvaartzorg
Tandartspraktijk Van der Horst

Stef Cleaningservices
Restaurant “Den Halder”

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, 
ook indien u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
076 501 5006

www.uitvaartcoppens.nl
Zorg rondom afscheid.
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Tijdens de deportatie in april 1943 woonde 
er nog één Jood in Etten-Leur, de koop-
man Samuël (Sam) Levie. Hij werd afge-
voerd naar Sobibor waar hij in een gaska-

mer om het leven werd gebracht.
Samuël Levie werd op 13 oktober 1877 
in Etten-Leur geboren. Hij was de zoon 
van Jacob Hijman Levie en Jenneke de 
Roos. Vader was koopman in huiden 
en vellen. Ook liet hij in de gemeente 
Hoeven arbeiderswoningen bouwen 
o.a. in Bosschenhoofd in de Pastoor 
van Breugelstraat, die men daar de 
Jodenhoek noemde. Sam groeide op 
in de Doelen aan de Roosendaalse-
weg. 
In 1904 trouwde hij met Trijntje van 
Thijn de dochter van een Amster-
damse slager. In het begin van hun 
huwelijk woonde het gezin twee korte 
periodes buiten Etten-Leur, namelijk 
in Princenhage en Amsterdam. Terug 
in Etten-Leur gingen ze in de Doelen 
wonen. Eerst in een huisje naast de 
ouderlijke woning en sinds 1916 in 
de ouderlijke woning zelf. Zij leefden 
daar hun eigen leven en hadden wei-
nig contact met de buren. Het echtpaar kreeg vier 
kinderen, een zoontje Jacob Hijman (Jac), twee 
meisjes Elisabeth (Bets) en Henriëtte (Jet) en een 
doodgeboren zoontje.
 
 
 
 
 
 
        

Sam was koopman in huiden en geiten. Voor dat 
laatste had hij aan zijn woning een slachterij laten 
bouwen. Ook was hij “Kleerenkoopman” op de 

Joodse koopman uit Etten-Leur 
vermoord in Sobibor.

Door Cor Kerstens

markt en handelde hij in tweedehands meubelen 
en antiek. Evenals zijn vader liet Sam diverse hui-
zen bouwen in de gemeente Hoeven o.a. op het 
Moleneind en het Hermansstraatje. Deze verhuur-
de hij eerst en daarna werden ze verkocht. 

In 1930 overleed Sams vrouw, zij werd begraven 
op de Joodse begraafplaats op de Vrachelsehei-
de bij Oosterhout. Sam bleef met drie kinderen 
achter. Een voor een trouwden ze en verlieten 

Etten-Leur.
Naar mate de oorlog vorderde wer-
den er steeds meer maatregelen 
door de Duitsers tegen de Joden 
uitgevaardigd. Ze moesten o.a. een 
gele Davidster op hun kleding dra-
gen. Ook moest op hun identiteitsbe-
wijs de letter J worden gestempeld. 
In juli 1942 kreeg burgemeester 
Hamilton van Etten-Leur een repri-
mande van het bevoegd gezag om-
dat het persoonsbewijs van Samuël 
Levie nog niet van een stempel was 
voorzien.
In april 1943 ten tijde van de laat-
ste fase van de Jodenvervolging, 
deportatie en systematische moord 
was Samuël Levie in Etten-Leur de 
enige inwoner van Joodse afkomst. 

Sam werd op transport gesteld, eerst naar kamp 
Vught, daarna naar “Durchgangslager” Wester-
bork. Van daaruit werd hij op 11 mei 1943 over-

De woning van Sam in de Doelen 3de van rechts

Sam Levie als koopman op de Markt in Etten
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gebracht naar het concentratiekamp 
Sobibor. Direct na aankomst werd 
hij daar op 14 mei in de gaskamer 
vermoord.
Alle drie Sams kinderen, aange-
trouwden en kleinkinderen ondergin-
gen hetzelfde lot als vader Sam en 
werden in de gaskamers vermoord. 
Aangrijpend is het verhaal van Louis 
Manuskowski, de kleinzoon van Sa-
muel Levie. Louis werd in juni 1943 
met het beruchte kindertransport 
vanuit Vught via Westerbork naar 
Sobibor gebracht waar hij kort na 
aankomst samen met zijn moeder 
Henriëtte Levie werd vermoord.
Behoudens een vermelding in het 
gedenkboek van oorlogsslachtoffers 
herinnerde tot nu toe niets meer aan 
het gezin Levie dat voor de Tweede 
Wereldoorlog in Etten-Leur woonde. 
Als blijvende herinnering zal aan de 
Roosendaalseweg, waar het gezin 
woonde, in oktober 2020 een ge-
denksteen voor Samuël Levie worden 
onthuld. Dankzij een initiatief van 
omroep ONS WestBrabant zal de 
onthulling te zijner tijd op TV te zien 
zijn. In de etalage van de exporuim-
te van de Heemkundekring aan het 
Burchtplein 84 is op een tiental pane-
len het leven van Samuel Levie door 
Cor Kerstens weergegeven.

Het kindermonument in Kamp Vught

zondag 28 juni  Braderie Meulemart
september Tentoonstelling 200 jaar Zusters Franciscanessen
woensdag 2 september Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur
zaterdag 12 september Open Monumentendag 2020 / Leermonumenten
zondag 13 september Open Monumentendag 2020 / Leermonumenten
zondag 20 september Heemreis
zondag 27 september Jaarmarkt
woensdag 7 oktober Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur
donderdag 22 oktober Najaarslezing
woensdag 4 november Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur
vrijdag 13 november Heemquiz Wouw of Klundert
woensdag 2 december Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur
woensdag 9 december Algemene ledenvergadering

cursief: activiteit en/of datum nog niet definitief

Activiteitenoverzicht 2020
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Het ontstaan

Begin jaren 50 in de vorige eeuw besloot de  
overheid om West–Brabant als kerngebied 
aan te wijzen. De minister van Sociale 
Zaken dhr. van 

Rooy, oud burgemeester 
van Etten-Leur, maakte 
zich sterk om de heer-
sende werkeloosheid in 
dat gebied te bestrijden 
samen met zijn opvolger 
burgemeester Godwaldt.
In 1954/1955 hadden 
de Raad van Commis-
sarissen en aandeelhouders van de “Uitgeverij/
Drukkerij Spaarnestad” in Haarlem een delega-
tie o. l. v. Ing. de Goey opdracht gegeven om in 
Zuid-West Nederland of België op zoek te gaan 
naar mogelijkheden voor uitbreiding. Men wilde zo 
dicht mogelijk bij Antwerpen zitten voor de Bel-
gische abonnees. De 50 jaar bestaande uitgeverij 

had geen groeimogelijkheden meer in Haarlem. 
De delegatie was in België niet geslaagd en op 
terugweg naar Haarlem, via toen nog Etten, za-
gen zij de aangeboden bouwgrond en …. Zij togen 
linea recta naar het Gemeentehuis voor nadere 
informatie. Burgemeester Godwaldt ontving deze 
delegatie en het bleek, dat Ing. de Goey en de 
burgemeester studievrienden waren geweest. 
Hoelang deze ontvangst heeft geduurd is niet be-
kend. Het verhaal heeft de ronde gedaan, dat het 
een latertje is geworden. Het vervolg was echter 
wel, dat er in 1955 spijkers met koppen werden 
geslagen.
Het architectenbureau Koldewey uit Haarlem 
kreeg het tekenwerk en Fa. Sprangers uit Breda  
verzorgde de bouwwerken. Eind 1955 werd er met 
de werkzaamheden gestart.
De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, 
dhr. van Esch, kreeg het verzoek om een aantal 
mensen aan te werven voor een opleiding en om-
scholing in Haarlem. In April 1956 kon door prof. 

J. de Quay, minister van 
Soc. Zaken, met enig ce-
remonieel de eerste steen 
worden gelegd in het bijzijn 
van de eerste medewer-
kers. Zij werden bestem-
peld als pioniers en werden 
vervolgens bij elke officiële 
aangelegenheid betrokken.

De opening

Eind  mei 1957 rol-
de het eerste da-
mesblad  “Goed  
Nieuws”, zowel 

Vlaams- als Franstalig, uit 
de eerste drukpers met een 
snelheid van 16.000 exem-
plaren per uur. Zaterdag  
10 december werd  het 
van oorsprong Katholieke 
bedrijf op officiële wijze ge-
opend o.a. onder de wellui-
dende klanken van harmo-
nie Apollo met de inwijding 

60 Jaar Diepdruk in Etten-Leur
Door Rinus Taks

Inleiding

W     ie momenteel over de Roosendaalseweg rijdt en het industriepark be-
kijkt, ziet, dat van Diepdrukkerij Roto Smeets alles is verdwenen. Hier 
hebben veel mensen uit Etten-Leur en omstreken jarenlang gewerkt 
zoals de auteur, een man van het eerste uur. Na ruim zeventien jaar 

in het productieproces gewerkt te hebben, werd hij in mei 1973 conciërge, met als 
neven-functie Commandant  van de Bedrijfsbrandweer. Hij kende het bedrijf als geen 
ander en heeft van alles meegemaakt. Hij vertelt zijn verhaal.    

Toen de  Raad van Commissarissen en Aandeelhouders, groen licht hadden ge-
geven, konden de voorbereidende werkzaamheden een aanvang nemen.
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door deken Koopmans uit Etten, waarna notabe-
len, genodigden en medewerkers van de werk-
vloer met hun partners zich in de bedrijfskantine 
gezamenlijk te goed konden doen aan de rijkelijk 
voorziene koffietafel. Onder de notabelen bevon-
den zich minister de Quay, Mr. Lucas (de man die 
de giro in Nederland heeft ingevoerd), Raad van 
Commissarissen en Aandeelhouders, Ingenieur de 
Goey, bedrijfsleider J.Th.de Groot, Burgemeester 
en wethouders van Etten-Leur, Deken Koopmans  
van de Lambertusparochie en directeur A. van 
Esch van het Gewestelijk Arbeidsbureau.
In grote lijnen was het bedrijf als volgt opge-
deeld:

• De voorbereiding: Filmmontage – Ontwikke-
ling – Overdraging – Etserij – Proefdruk – Slij-
perij – Galvano - Verchroming en Cilindercor-
rectie.

• Fotografie – Retouche - Studio voor het (door 
dames handmatig) inkleuren van: Okki – Tap-
toe - Donald Duck - Tina en Sjors en Sjimmie. 

• Het papierrollenmagazijn.
• Drukkerij.
• Brocheerderij - Nabewerking.
• Inktmakerij, die inkt leverde aan diverse be-

drijven in Nederland.
• Bedrijfslaboratorium en Kwaliteitsdienst
• Technische dienst.
• Algemene Dienst: Bewaking – EHBO – Be-

drijfsbrandweer - Koeriersdienst.
• Administratie.

De prognose was: Binnen 5 jaar over te gaan tot 
aanschaf van een 2e drukpers. Dit gebeurde ech-
ter al na 2 jaar en in gestaag tempo volgden de 

drukpersen 3, 4 en 5. 
Later volgden nog: 6, 
7, 8 en 9.
In 1965  werd voor 
een nieuwe onderne-
mingsvorm gekozen: 
NV  Spaarnestad werd 
Diepdrukkerij Etten  
BV. Het orderpakket 

bestond o.a uit: Vlaamse & Franse Panorama 
–Vlaamse & Franse Libelle - Vlaamse & Franse 
Goed Nieuws - Rosita- KRO gids- Okki - Taptoe - 
Donald Duck -Sjors & Sjimmie en Tina.

Sport en spel

Het bedrijf trad ook naar buiten met sport 
en spel en wedstrijden. Het voetbalelftal 
van Diepdrukkerij Etten BV werd in Den 
Bosch Brabants Kampioen Zomeravond-

voetbal. De bedrijfsbrandweer behaalde verschil-
lende hoofdprijzen op de districtswedstrijden. Er 
werd onderling tussen de afdelingen getennist etc. 
In Zwitserland en Duitsland stond het bedrijf hoog 
genoteerd op de kwaliteitsladder van drukwerk en 
enkele malen werd het begeerde hoogste onder-
scheidingscertificaat in de wacht gesleept.
Kortom: Een bruisend bedrijf.

Mijlpalen

In 1967 heeft bureau M‘c Kenzie onderzocht 
welk van de Diepdrukkerijen, Haarlem, DDI 
Deventer, Rotogravure Leiden en Etten van 
de VNU groep zou moeten afvallen als daar 

noodzaak toe was. Diepdrukkerij Etten BV kwam 
als eerste in aanmerking. Paniek! 
Directeur de Groot heeft gevochten om Etten, 
dat hij als zijn geboortekind beschouwde, te 
behouden. Dat is hem gelukt. Uiteindelijk werd 
het verouderde Rotogravure Leiden gesloten. 
Enkele jaren later werd dhr. de Groot gevraagd 
toe te treden tot de Raad van Commissarissen. 
Een vechtjas zoals hij was, was daar beter op zijn 
plaats. Zijn hart lag echter in Etten. Hier had hij 
als pionier de mooiste tijd beleefd.

Begin juni 1973 werd het bedrijf getroffen 
door een grote brand. Het papierrollen-
magazijn met zo’n 4000 rollen papier à 
10 km lengte ging in een alles verwoes-

tende vlammenzee ten onder. Gemeentelijke- en  
Bedrijfsbrandweer hadden binnen enkele uren 
de brand onder controle. De Bedrijfsbrandweer 
had nog wel 14 dagen nodig voor nablussing en 
opruimwerkzaamheden. Er hebben zich geen 
persoonlijke ongevallen voorgedaan. Het produc-
tieproces kon de volgende dag om 06.00 uur door 
de ochtendploeg weer van start gaan. De schade 
bedroeg ongeveer 4 miljoen gulden. Na ongeveer 
13 weken  kon echter  weer een nieuw en prakti-
scher magazijn in gebruik genomen worden.

In 1979 dienden de jubilarissen van het 
eerste uur zich aan. Directeur de Groot  
was de eerste en ook altijd aanwezig voor 
het uitreiken van de gebruikelijke speld en 

de bonus voor de betrokkene, die zich zoals hij 
memoreerde, met een minimum aan vakkennis, 
maar een maximum aan inzet had getoond. 
In 1982 werd op grootse wijze het 25 jarig be-
staan gevierd door medewerkers met hun part-
ners en gepensioneerden. Ook een tweetal men-
sen van het bouwbedrijf Sprangers, die het hele 
jaar onderhoud en kleine verbouwingen verricht-
ten. Deze waren door de directeur persoonlijk 
uitgenodigd, want zij hoorden  bij de inventaris 
zoals hij dat noemde.
In die jaren hadden zo’n 550 mensen een vast 
dienstverband met alle sociale voorzieningen van 
dien, zoals gratificaties - winstdeling - onder-
steuning vanuit het personeels - Vierhoutfonds. 
Hiervoor gold wel een verplicht lidmaatschap. Dat 
was de voorwaarde voor een vast dienstverband,  
zoals ook voor de vakbond. 

Door terugloop van het orderpakket en 
automatisering omstreeks 1983 kwam er 
een verbouwing en interne reorganisatie. 
Het roer werd omgegooid. De bladenpak-

ketten werden verdeeld onder Haarlem - Deventer 
en Etten, aangevuld met een nieuw product n.l. 
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catalogussen: o.a. Reisgidsen - Wehkamp - Otto 
voor Nederland, Zweden, Engeland, Frankrijk en 

Duitsland. Het werd 
internationaal.
Op 25 mei werd  het 
bedrijf op grootse 
wijze heropend door  
Z.K.H. Prins Bernhard 
en kreeg de naam 
Rotogravure Etten.

1997: 40 jaar Diepdruk   

Een aantal creatieve medewerkers o.l.v. 
Willem Blokland hebben toen het initiatief 
genomen voor een avond in revue-stijl met 
als thema: 40 jaar diepdruk. Dat werd  een 

succes. Er bleken in die groep heel wat talenten 
te zitten, die bewezen, dat drukken, filmmonta-
ge, retoucheren en inkleuren van jeugdstrippen 
of administratieve zaken, veel goede stof bieden 
voor een knal avond. De bedrijfs EHBO zette een 
aantal ongevallen in scene om hun vaardigheden 
te testen in wedstrijdvorm.
In oktober 1996 werd door de directiesecretares-
se aan vutters en gepensioneerden, vooral die 
van het eerste uur, gevraagd, of zij een expositie 
konden verzorgen over 40 jaar die maximaal 6 tot 
7 weken te bezichtigen zou zijn voor alle belang-
stellenden. Eind mei was deze expositie klaar met 
foto’s en werktuigen uit de oude doos waarbij alle 

De heropening in 1983. 
Van links naar rechts zien we de voorzitter Raad van 
bestuur Emondts, prins Bernhard en de auteur Rinus 

Taks 

facetten van het bedrijf aan bod kwamen. Deze 
expositie werd officieel geopend door jawel ... 
oud-directeur de Groot. De expositie is ruim een 
half jaar in beeld gebleven en kreeg ieders waar-
dering. Er is ook een boekwerk van gemaakt. 
De organisatiegroep kreeg de naam van Het His-
torische Archief (H.A.)

2007: 50 jaar Diepdruk 

VVanaf 1998 ging het steeds sneller met 
de automatisering en digitalisering. Door 
de vlucht van het internet werden de 
catalogussen overbodig. Op internet was 

van alles te vinden en er kon rechtstreeks online 
besteld worden. Het orderpakket werd alsmaar 
kleiner. De catalogussen gingen nog wel door tot 
ongeveer 2014 en er werden nog folders gedrukt 
en soms kwam er nog een enkele grotere order.
Het 50 jarig bestaan werd nog wel, maar op een 
zeer bescheiden wijze, herdacht met alleen de 
in dienst zijnde medewerkers. Gepensioneerden 
werden nergens meer bij betrokken.
Vut regeling en andere sociale bedrijfsvoorzienin-
gen, gratificaties en winstdelingen waren verleden 
tijd. Afvloeiing van personeel was meer regelmaat 
dan uitzondering. Diverse afdelingen kwamen leeg 
te staan en werden ontmanteld. Alleen de drukke-
rij, nabewerking en technisch onderhoud bleven 
doorgaan, maar het was alleen nog maar een 
drukfabriek en de kwaliteit was niet hoogstaand.
Er werd uitstel van betalingen aangevraagd, het 
bedrijf was zieltogend geworden. Als laatste bleef 
Het Historische Archief met 2 leden van  het eer-
ste uur: Gerard van Warmerdam en Rinus Taks, 
die alles hebben meegemaakt van opening tot 
sluiting.

Einde van een prachtig 
tijdperk op 

31 december 2017
60 jaar Diepdruk in 

Etten-Leur
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Dit soort mensen zijn door de bijstand 
verdwenen: die vrijgezelle boer waarbij 
mijn vader op de boerderij zat, was voor 
zijn eigen zo zuinig en gierig dat het geen 

daglicht kon zien. Maar voor een ander was hij zo 
goed dat je voor hem geen tweede kon vinden. 
Het was 1929 en een strenge winter. Hij kocht in 
Etten op de Markt een stapel truien en bracht die 
‘s avonds naar verschillende arme mensen.

Op een boerenkoopdag kocht hij 100 kippen en 2 
magere varkens. Die moest mijn vader opnieuw 
mesten. Toen ze weer vet waren bracht hij overal 
waar zieke mensen waren 2 kippen. De varkens 
werden door een huisslager geslacht en klein ge-
maakt. Toen het donker was moest ik het paard in 
de kar zetten en alles op de kar leggen. Hij ging 
zelf mee met een korf. Als we bij een groot ge-

 tekening door Sus Aarts

BIJZONDERE MENSEN
Sus Aarts (1910 - 1993)

(zie HEEM-EL 2019-4)

zin waren deed hij een goede portie in de korf en 
ging naar binnen, en zo weer naar de volgende. 
Mijn zwager liep op een zondag in de Bollenstraat 
te wandelen en te kijken. Hij zag een jong stel 
vaarzen en zei tegen boer Hendrikx: “Als ik geld 
had om zo een vaars te kopen dan maakte ik er 
een goeie koe van.” Nou, zei boer Hendriks, “Dan 
zullen we eens een touwtje gaan halen”. En mijn 
zwager kreeg de vaars voor niks. Een man met 9 
kinderen.
Was er een koe dood en Hendriks wist dat, dan 
liet hij de man komen en die kreeg dan uit zijn 
stal een beste koe. Hij zei altijd tegen de mensen 
dat ze niks mochten zeggen, maar wij wisten het 
wel.

….aldus, in die tijd, geschreven door en naar de 
mening van Sus Aarts (redactie).



Waar komt onze naam vandaan?
De naam van onze heemkunde kring “Jan utenHoute” 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?
Heemkundekring Jan uten Houte onderzoekt, bewaart en ontsluit informatie betreffende het 
materiële en immateriële cultureel erfgoed van eigen heem.
In ons geval is dat Etten-Leur en omstreken. Anders gezegd is het het onderzoek naar de eigen 
leefomgeving, met als doel de aldus verkregen kennis te behouden en of te verspreiden. De stu-
die richt zich op zowel het heden als op het verleden.

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:  Piet Paantjens
Secretaris:  
Ict:  Wim Hendrikx
Penningmeester:  Jos Buijs
Pr en communicatie:  
Activiteiten:  Bernhard Koevoets
U bereikt het bestuur via: info@janutenhoute.nl

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

Lid worden?
Voor een bescheiden bijdrage krijgt u jaarlijks een publicatie in boekvorm. U ontvangt ons kwar-
taalblad 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.


