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Uit het bestuur

Voor u ligt alweer de zevende uitgave van onze HEEM-EL waarmee
wij u heel direct op de hoogte kunnen houden van onze Heemkundige activiteiten en onze cultuurhistorie.
Als vereniging blijft het toch zoeken naar mogelijkheden voor het
uitvoeren van onze structurele werkzaamheden en organiseren
van activiteiten.
Daar we in het in het Paulushofje door noodzakelijke beperkingen
nauwelijks terecht kunnen, richten we nu in de exporuimte aan
het Burchtplein werkplekken in, zodat we ook vandaar uit onze
reguliere werkzaamheden kunnen verrichten.
In deze exporuimte kunnen we dankzij de glazen scheidingswanden en het onlangs verkregen meubilair en computers heel goed
werkplekken inrichten waarbij er geen risico’s zijn voor besmetting
of zo. Verder proberen we daar in de diverse vitrinekasten cultuurhistorisch materiaal voor leden tentoon te stellen.
Vrijwilligster Francis Koster heeft aangeboden om samen met
anderen de facilitaire zaken van sleutelbeheer tot en met het
verzorgen van een bakske en het digitaliseren en het verzorgen
van administratieve zaken in de exporuimte verder vorm te geven.
Hierdoor is de exporuimte bijna dagelijks beschikbaar voor onze
vrijwilligers. Leden kunnen straks na aanmelding, aldaar terecht
voor allerlei cultuurhistorische informatie.
Helaas is het nog niet mogelijk om deze ruimte open te stellen
voor publiek. Hierdoor kan de geplande tentoonstelling over ‘200
jaar Zusters Franciscanessen in Etten’ niet doorgaan. Wel wordt
vanaf medio september in de etalages allerlei informatie over dit
thema geplaatst. Dit mede in het kader van de Open Monumentendag 2020 dat als thema ‘Leermonumenten’ heeft. In oktober
ronden we de activiteit ’75 jaar Bevrijd’ af met het onthullen van
de plaquette van Samuel Levie aan de Roosendaalseweg en de
Bevrijdingsfilm die door Leo Dekkers is gemaakt. Verder verwachten we dat rond die tijd ook het ‘Etten-Leurse Monumentenboek’
gereed zal zijn en er weer mogelijkheden zijn voor het verzorgen
van lezingen en ledenbijeenkomsten.
Geniet van deze zevende HEEM-EL en wij hopen u weer snel te
mogen treffen.
Heemkundekring
Jan uten Houte
Markt 53,
4875 CC Etten-Leur

Tel.:
076-503 42 44
IBAN:
NL95 RABO 0115 276 637
KvKnr: 40284361
e-mail: info@janutenhoute.nl
website: www.janutenhoute.nl,
		 www.hetwithof.nl 				
		www.hetgeheugenvanettenenleur.nl
Faceboekpagina: Heemkundekring Jan uten Houte
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Van de redactie

M

et genoegen presenteren
we u weer
het nieuwe nummer
van HEEM-EL. Ik
mocht voor de tweede keer meewerken
als hoofdredacteur.
Liever zeg ik eindredacteur, want in de
paar maanden die ik
deze taak nu uitvoer, heb ik ervaren
dat de redactie een
geweldig goed en fijn team is. Ieder levert
een even belangrijke bijdrage. Daar komt nog
bij dat er voldoende goede kopij binnenkomt,
zodat we met alle plezier aan de invulling van
het kwartaalblad werken. En gelukkig komen
er ook reacties op het kwartaalblad, positieve, maar ook kritische en correcties. Beste
lezer, blijf die sturen, daar is ieder mee gebaat! Fouten kunnen worden gemaakt, maar
correctie daarvan is beter.
Helaas voor ons neemt Jac van der Velden
voor de laatste keer deel aan de redactie
want na zijn verjaardag, hij wordt dan 89!,
gaat hij het binnen onze heemkundekring
rustiger aan doen. Hij heeft zijn veren wel
verdiend. We zijn hem voor zijn vele bijdrages veel dank verschuldigd.

Door Maarten Bicknese

U vindt in dit nummer onder andere weer een
aflevering over het Withof en ook de series
over de molens en speciale bomen gaan door.
Van het Brandbrievenverhaal leest u het
slot. Een bijzondere bijdrage is te lezen over
de eerste bewoners van westelijk Brabant.
Genealogie levert soms aardige vondsten op.
Een groep die in Etten heel veel activiteiten
organiseerde, STEP, schrijft zijn afscheid.
Tenslotte: nog even langs de Chinees?
Veel leesplezier.

Onze sponsors

Hotel restaurant “Het Witte Paard”
Vermeulen Trappen
Thetford
Restaurant “het Havenhuis”
Restaurant “Le Jardin”
Verkeersschool “Blom”
Hoveniersbedrijf “De vier seizoenen”
Coppens-Brens Uitvaartzorg
Tandartspraktijk Van der Horst
Stef Cleaningservices
Restaurant “Den Halder”
Mastboom Brosens Stichting
Glazenwasserij Dekkers
Slaapcomfort Jack Suykerbuyk
Winkelhart Etten-Leur

Stamboomonderzoek
Regelmatig leest u in ons kwartaalblad een verhaaltje over familiegeschiedenis of over merkwaardige vondsten daarbij. Het stamboomonderzoek of genealogie is een letterlijk boeiende
hobby voor velen, je blijft ermee bezig. Wilt u ook meer weten over uw stamboom of over
genealogie in het algemeen? Voor Etten-Leur en omstreken, zowat geheel West-Brabant, kunt
U (ook online) veel vinden in het Regionaal Archief West Brabant in Bergen op Zoom (www.
westbrabantsarchief.nl). Voor Breda en omstreken bij www. stadsarchiefbreda.nl. Het Brabants
Historisch Informatie Centrum in Den Bosch heeft een archief voor vrijwel geheel Noord-Brabant, (www.BHIC.nl). Elke grote stad heeft zo zijn eigen archief. Geneanet heeft ook een rijke
verzameling van onderdelen van stambomen maar soms ziet U daar verschillen in data van
dezelfde persoon, dus opgepast! Ook zijn er landelijke archieven, zoals het centrum voor familiegeschiedenis (www. CBG.nl).
Maar onze heemkundekring kan ook hulp bieden tijdens onze Genealogie-inloopavonden op de
eerste woensdagavond van de maand. Zodra Corona het toelaat: kom dan gerust langs met uw
vragen in het Paulushofje of heemkundehuis in het Winkelhart. Dan is er altijd wel iemand die U
verder kan helpen. Veel plezier met het uitzoeken van je eigen familiehistorie!
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Brandbrieven in de 18de eeuw (Deel 3)

Door Maarten Bicknese

O

Brand aan het Strooienhuis

ok 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.

I

n 1782 had Michiel Timmermans het huis
met gelagkamer op de hoek van de Lage
Donk en de Hoevensebaan overgenomen
van zijn schoonvader Anthony van de Borst2.
Tegenwoordig kennen we dit als ’t Strooienhuis.
Het jaar daarna moesten in de zomer helaas
schout en schepenen de locatie gaan bezoeken
want er was brand ontstaan. Michiel en zijn vrouw
Anna werden hierover ondervraagd.
Michiel verklaarde dat hij even voor tien uur in de
keuken was en zijn vrouw in de kamer. Er kwam
een man binnen die hem vroeg aan te wijzen
waar de weduwe van Adrianus Hopstaken op de
Hoge Donk woonde. Michiel liep met de man naar
buiten en wees hem de weg, waarna hij weer terug naar huis liep. Zijn vrouw Anna riep hem toe
of hij wat vuur wilde aanleggen om eten te koken.
Terwijl hij “ja” zei liet hij zijn oog vallen op het
dak van het huis en riep: “Wel me dunkt dat er
vuur genoeg aanlegt vermits het soo sterk rookt.”
Daarop ging hij naar binnen maar vond nergens
vuur. Weer buiten gekomen zag hij rook van onder het dak aan het achterhuis. Kort daarop vatte
het dak vlam. Het vuur moest dus buiten onder
aan het dak zijn ontstaan aan de kant van de hof.
Anna verklaarde verder nog dat zij ’s morgens om
half 6 de koe in de wei liet, en dat zij noch haar
achtjarig zoontje iets ongewoons of iets van brand
hadden gezien. Haar vader Anthonij verklaarde
dat hij rond half negen de koe weer binnen had
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gezet. Ook hij had niets gezien waardoor brand
zou kunnen ontstaan en dat hij geen pijp in zijn
mond had, en dat zijn schoonzoon Timmermans
nooit rookte. Nooit hadden zij een brandbrief gekregen, wel hun naaste buren, Van de Rieth. Samen hadden ze nog wel nachten gewaakt. En zijn
eigen knecht had enige tijd geleden in het stro
een brandende lont gevonden en eruit gehaald.
De buren waren naar de kerk, behalve Catherina van Bedaf, een tante die inwoonde bij Van de
Rieth. Zij zat die ochtend bij de haard en hoorde
enig gerucht. Door het raam zag zij het achterhuis
van de buren in brand staan. Tenslotte gaf ook
een van de buren, namelijk Dominicus Cornelisse van de Rieth, een verklaring af. Hij zei, dat hij
bij het horen van de brand onmiddellijk naar huis
was gegaan, bevreesd dat ook zijn eigen woonhuis schade had opgelopen. In zijn eigen achterhuis vond hij van onder uit het dak een houtje
met een bosje zwavelstokken, waarvan er enige
afgebrand waren.
Schout en schepenen konden niet anders dan
vaststellen, dat het huis van Timmermans met
een kamer, keuken, weef- en achterhuis, geheel
was afgebrand. De schade werd getaxeerd op
ruim 871 gulden, wat tegenwoordig ongeveer
€ 8600 zou zijn.
Anderhalf jaar later kwamen schout en schepenen weer naar de (nu Hoge) Donk, na een brand
die woedde aan het huis van Jan Janse van de
Rieth. Twee getuigen,
Willem van Sint Truijen
en Adriaen Jasperse van
Oers, kwamen rond 9
uur ten huize van Michiel Timmermans aan
de Donk om een kop
soep te eten. Blijkbaar
was hun café weer
herbouwd. Na enige tijd
daar te zijn hoorden zij
gerucht en zagen ze een
beginnende brand aan
de noordwesthoek van
het dak van het kar- of
wagenhuis van Jan.
Daarop gingen zij onmiddellijk naar de plek
des onheils om de bewoners te waarschuwen en
spullen te redden.
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Ook Jan van de Rieth zelf en zijn vrouw Anna
Pieterse Tak vertelden dat zij, nadat ze waren
gewekt door gemelde heren, hun karhuis, schuur
en koetshuis en huis zagen afbranden. Ze hadden
nooit een andere brandbrief gekregen dan die van
zes jaar geleden. Ze hadden sedert die tijd alle
nachten laten waken, maar nooit iets ontdekt.
Ook Jacobus van Lishout, wonend op Attelaken,
gaf een verklaring. Hij kwam op de bewuste
avond van Fijnaart en liep even nadat de Hoevense klok negen had geslagen bij Michiel Timmermans binnen op de Donk, om een pintje bier
te drinken en te zien of er gezelschap was. Even
daarna zagen ze de vuurglinstering door het
raam: brand in het karhuis van Van de Rieth.
Jan van de Rieth en zijn vrouw zeiden dat al hun
goederen mee waren verbrand. De totale schade
bedroeg bijna 3877 gulden. Dat zou nu ruim €
37.200 zijn.
Een week later nog vond Bernardus Tak, wonend
op de Donk achter het huis van zijn zwager Mat-

thijs Cornelis Tijs ook weer een brandbrief en
twee jaar later tenslotte kreeg de weduwe van
Anthonij Janse van de Rieth aan de Hoge Donk er
ook nog een. Haar zoon Adriaan vond de brief op
de dries aan een hazelaarstok.
“Aan de weeduwe van Toon van Driet op de
Hooge Donck onder Hetten”.
Ondanks de heftige bedreigingen in brandbrieven,
brachten veel boeren een gevonden brief naar de
schout. Dankzij dit feit blijven deze gebeurtenissen in ons geheugen.
Wie meer wil weten over brand en blussen in Etten-Leur moet beslist het volgende boekje lezen:
Bijdragen tot de geschiedenis van Etten-Leur V:
“Tot voorkoming en blussching” door Godrie-van
Gils, van der Leer en Voermans (1992), een uitgave van Streekarchief en Heemkundekring Jan uten
Houte.

1 WBA: 0007: Schepenbank Etten, Inv.nr. 0467: Protocol van allerhande akten, 1776-juni 1788
2 Uit: Jos Martens en René Konings, 2012: Van gelagkamer tot grand café. Een uitgave van Heemkundekring Jan uten Houte

Activiteitenplanning vanwege corona-maatregelen
aangepast.

H

et zal u niet verbazen dat wij onze activiteitenplanning vanwege de corona-maatregelen fors hebben moeten bijstellen.
Dat betekent dat ook voor de komende
drie maanden onze deelname aan de diverse
markten niet doorgaat, de presentatie van het
monumentenboek is doorgeschoven naar verderop dit jaar en de heemreis is afgelast. Ook onze
genealogie-avonden kunnen we nog niet laten
doorgaan. Vraag is ook nog wanneer we eindelijk
onze algemene ledenvergadering kunnen houden.
Ook de vrijwilligers- en sponsorbijeenkomsten
hopen we verderop in het jaar nog te kunnen
inplannen. De Open Monumentendag met als
thema ‘Leermonumenten’ is dit jaar beperkt tot
een bijzondere rondgang door het Withof-terrein
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en een bezoek aan de Bisschopsmolen. Allemaal
dus ongewis of dat deze op korte termijn kunnen
worden voortgezet.
Toon Buckens heeft vanuit de Adviescommissie
Cultuurhistorische Bebouwing een wandelroute
met omschrijvingen van de bebouwing ingericht
over het Withof-terrein. De bakermat van de leermonumenten van onze gemeente. De wandelroute
duurt ongeveer een uur.
De routebeschrijving kan men ophalen bij
Kloostergaard op het Withofterrein en bij de City
Shop.
Helaas was het niet mogelijk om gebouwen die
enige relatie hebben met het thema Leermonumenten voor het publiek open te stellen. Wel
kan men in de etalage van de Exporuimte van
het Heemhuis aan het Burchtplein 84 heel veel informatie
vinden die enige relatie heeft met
het jubileum ‘200 jaar Zusters
Franciscanessen in Etten’ en het
thema van de Open Monumentendagen 2020.

Heemkundekring Jan uten Houte

Een portie cultuur bij de “Afhaalchinees”
									

I

n dit artikel zal ik deze op zich wat vreemde
titel verklaren.
Op de lijst ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland’ staan specifiek Nederlandse
cultuuruitingen. Deze lijst wordt beheerd door het
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Onlangs is de ‘afhaalchinees’ aan deze lijst toegevoegd.
Op de web-site www.janutenhoute.nl staat beschreven wat onder immaterieel erfgoed wordt
verstaan. Het is ons niet tastbaar cultureel erfgoed, dat uit enkele domeinen bestaat. Onze
eetcultuur is er hier een van en valt onder het domein “Natuur en Universum”. Immaterieel erfgoed
is een levende en dynamische vorm van erfgoed,
het past zich aan en verandert mee met de tijd.
Nu is dus de Chinees-Indische restaurantcultuur toegevoegd aan de lijst met immaterieel
Nederlands erfgoed. Hiermee is een stuk waardering gegeven en wordt beoogd deze specifieke cultuuruiting in stand te houden. Met hun
Chinees-Indische mix van gerechten, zoals daar
onder andere zijn fou yong hai, babi pangang en
de Indonesische rijsttafel, welke deze restaurants
sinds de jaren twintig van de 20ste eeuw op hun
kaart voeren, zijn zij enig in de wereld. In deze
restaurants is sprake van een unieke samenkomst
van de Indische, de Chinese en de Nederlandse
eetcultuur en is, in deze vorm, waaronder ook het
afhalen, alleen in Nederland te vinden.

Door Frans Passier
foto en mmv Ad van der Logt

Nederlanders met een Chinese achtergrond naar
Nederland.
Ook de terugkerende Nederlandse militairen, die
kennis gemaakt hadden met de Indische keuken,
hadden wel zin in een ‘Indische hap’. In die tijd
is de unieke vermenging van recepten ontstaan,
welke nu nog bij het Chinees-Indisch afhaalrestaurant te verkrijgen zijn.

De eerste ‘Chinees’ in Etten-Leur

Het eerste Chinees-Indisch restaurant vestigde
zich omstreeks 1968 op de Markt in Etten-Leur.
De uitbater in die tijd was de familie Hong uit
Singapore. Het restaurant heette ‘Tshang Cha’. De
familie is inmiddels weer teruggekeerd naar Singapore. Op dezelfde locatie is heden ten dage nog
steeds een Chinees-Indisch restaurant gevestigd,
het heeft de naam ‘Yangs Garden’

		Babi-pangang

Een stukje geschiedenis

De eerste chinezen kwamen in 1911, meestal als
havenarbeider, naar Nederland. Hierdoor ontstond
een groeiende behoefte aan authentieke Chinese
gerechten, met als gevolg dat rond 1930 in Rotterdam diverse Chinese eethuizen werden geopend.
Na WO II en de Indonesische onafhankelijkheid
kwamen veel Indische migranten en Indische
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Na de komst van dit eerste restaurant hebben
zich nog diverse Chinees-Indische restaurants in
Etten-Leur gevestigd. Velen zullen zich nog het,
onlangs gesloopte, ‘Mei Wah’ aan het Stationsplein herinneren.
Op dit ogenblik zijn er hier naast het restaurant
op de Markt, nog twee gevestigd: Pom Lai op de
Kerkwerve en het afhaalrestaurant Kan Ton in de
Concordialaan. Aan de “Lange Leur” staat ook nog
restaurant Rumah Dani maar dat heeft een uitsluitend Indonesische keuken.

Onder druk

sument’ is momenteel meer behoefte aan lichter
voedsel en er is een gebrek aan Chinese koks.
Hierdoor staat een unieke restaurantcultuur onder
druk en dreigt deze te verdwijnen.
Wat mijzelf betreft hoop ik echter dat we hiervan toch nog lang mogen genieten en dat de zin
“zullen we vanavond nog even langs de Chinees
gaan” nog lang te horen zal zijn.
Bronnen:
NOS-nieuws 1 juli
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Stichting ‘meer dan Babi-Pangang’

Het aantal Chinees-Indische restaurants in Nederland neemt de laatste jaren sterk af. Bij ‘de con-

De grwote vekaassie

D

a waar altijd wir spannend. De leste dag
op school vur de grwote vekaassie. Want
dan kreegde oew rapport mee nor uis.
Giengde wel over? Aarde goeie punte vur
gedrag en vlijt, want daor keke oew vaoder en
moeder ‘t jiste nor. Asda ammel goed zaat konde
mee ’n blij gezicht vur nun lange tijd de school
opzij zette. D’r gieng echt jimmel niemand echt
op vekaassie in dieje tijd, dus ge moes oew eige
rond ’t uis zien te vermaoke. Omda wij aachteraf wonde, are we volop ruimte en ik waar wok
nwooit aljin tuis. We ware mee vier broers, dus
dur waar altij iemand om mee te speule.
Nor mijn idee waar ’t vroeger jil de tijd mwooi
weer in de vekaassie. Da kwaam goed uit vur
oos, mar wok vur de boere die bij oos in de buurt
wonde. In de maond augustus moes ’t graon
gepikt worre. Da gebeurde mee ’n maaimessien
waor twee pèèrde vur stonge. Daor aachter liepe
’n paor knechte om de gemaaide graonstengels
saome te binne tot schove. As d’n akker gemaaid
waar wiere de schove mee ’n stuk of zes tege
mekaore gezet om te drwogge. D’r waar vur oos
gin beter plek om wegkruiperke te speule as op
zonnen akker. At geregend aar liepe we wellus
mee blwote voete over de stoppels. Kijke wie da ’t
langste vol kon ouwe. ’t Waoter spetterde dan tegen oew bjinne omwog.
Azzut graon nao ’n tedje goed drwoog
waar kwaam d’n boer mee nun waoge
aongereje, wir mee twee pèèrde d’r
veur. Waar de waoge volgelaoje, dan
are we soms geluk en moge we jimmel bovenop zitte om mee te rije nor
de boederij. Awwe bij d’n overweg van
de sporlijn kwame waar ’t effes oplette geblaoze. Daor ieng nie vur niks ’n
bord: ”Aonraoke draoje levusgevaorluk”. Waarde
op de boederij aongekomme, dan moeste wir nor
beneje zien te komme zonder te valle. Ut kore
wier daor in ’n grwote schuur opgesloge om in de
wienter gedöst te worre.
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Door Piet Luijten
As ’t stik waarum liepe we wellus nor de Lokkervaort, zon onderd meter bij oos vandaon. Dan
gienge we zogenaomd zwemme. Nou vielter weinig te zwemme, want ’t waoter waar nog ginnen
alve meter diep. Ge kon duus aljin mar ’n bietje
pwotje baoje. Mar ’t waar in ieder geval lekker
fris. En agge rondkeek zaagde wok nogges allerlei
bjisjes op en in ’t waoter. Schrijverkes, korepikkers, stekelbaorskes en nog veul mjir. De schetserijerkes vond ik ’t mwooiste. Die konne gewon
op ’t waoter lwope. Ze maokte mitter pwotjes zes
kleine dukskes in ’t waoter, mar zakte d’r nie deur.
Omdaddut waoter van de vaort onder de spordijk
dur moes, waar dur ’n eul of nun duiker gemokt.
Die waar wel twee meter wog. Ge konter gewon
in gaon staon. Ij waar gemetseld van rwooje
bakstjinne. Die lage wok op d’n bojem. Da waar
lekker pwotje baoje daor, want ge liep dan nie
dur de modder. Ut wie jimmaol leutig atter nun
trein aonkwaam. Die worde we dan meej n’n wop
kabaol boven oos rije. N’n goederetrein are we ‘t
liefste want die waar mjistal vul langer dan n’n
perswonnetrein. Da bleef dan mar dreune boven
oewe kop en de leste wagon sliengerde dur ’n
bietje aachteraon, die rammelde alles aon mekaore.

Agge zo de vekaassie dur kunt brenge is ’n maond
zo om. Vurda we ’t in de gaote are moese we wir
nor school.

Heemkundekring Jan uten Houte

Van Etten in Amerika

D

Door Cor Kerstens

e familienaam van Etten, Van Atta en vele andere varianten, komt in de Verenigde Staten van Amerika veelvuldig voor. Hoe komen zij aan deze naam?
Allen zijn nakomelingen van een van de eerste Europese emigranten naar
Nieuw Amsterdam, de in Etten-Leur geboren Jacobus Jansen.

J

acobus Jansen werd volgens het rooms-katholieke doopboek van Etten op 22 oktober
1634 in de oude kerk op de Markt gedoopt
als Jacobus, zoon van Johannes Marinus
en Wilhelmina Johannes. Hij zou in 1632 geboren
zijn. Johannes had twee zussen en drie broers.

Hoewel hij werd geboren in de Gouden Eeuw en
in de bloeitijd van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie moet het armoe troef geweest zijn in
het gezin van onze Jacobus. Etten had, zoals heel
Brabant, veel te lijden onder de Tachtigjarige Oorlog. Het strijdtoneel speelde zich vooral in Breda
en omgeving af.

een jaarsalaris van 90 gulden. Ook Aert Pieters
Tack uit Etten ging met Jacobus mee naar Nieuw
Amsterdam. Hier liepen nog twee personen rond
met de naam Jacobus Jansen. Onze Jacobus, die
hier ook bekend stond als ‘de lange Jansen’ besloot zijn achternaam te wijzigen in Jacob Jansen
van Etten, genoemd naar zijn geboorteplaats.
Nadat Jacobus zijn contract had uitgediend, ging
hij als hoofdarbeider werken op de boerderij van
zijn dorpsgenoot Aert Tack. Deze boerderij stond
bij de Hudson rivier in Esopus, een gebied dat
vroeger aan de indianen behoorde. De kolonisten
noemden het eerst Wiltwyk, tegenwoordig heet
het Kingston in Ulster bij New York. In die tijd was
het er allerzins veilig. Diverse oorlogen werden

Jacobus was echter niet van plan zijn leven lang
in armoede door te brengen. En toen zich de gelegenheid voordeed, besloot hij zijn geluk te zoeken in de nieuwe wereld, Amerika. Op 20-jarige
leeftijd kwam hij in contact met Adriaen van der
Donck. Van der Donck kwam uit een welgestelde
familie en was een kleinzoon van Adriaen van Bergen. Hij was in Breda geboren en had in Leiden
gestudeerd. In 1641 vestigde hij zich als advocaat
in Nieuw Amsterdam (nu New York). Hij speelde
een belangrijke rol in het ontstaan van New York.

met de indianen gevoerd. Tijdens de tweede
Esopus-oorlog, op 7 juni 1663, staken de indianen
12 huizen en de kerk in brand. Ze vermoorden
(scalpeerden) 15 mannen, 4 vrouwen en 2 kinderen en namen 30 kinderen mee. Bij deze oorlog
Jonker Van der
Donck ging het voor de zou ook Aert Tack gedood zijn. Dit bleek niet zo te
zijn. Door de vele schuldeisers die hem achter de
wind, hij verwierf o.a.
broek zaten, had hij de benen genomen en was
een boerderij met 97
naar Nederland teruggekeerd. Zijn vrouw, Annetje
hectare grond. (thans
Arians (ook wel bekend onder de namen Gelvins
in New York bekend
en Kam), die in verwachting was en zijn zoontje,
als de wijk Yonkers).
Van 1649 tot 1653 was liet hij achter. Annetje en Jacob Jansen van Etten
overleefden de slachtpartij.
hij in Nederland voor
overleg met de StaOp 21 augustus 1664 verklaarde de rechtbank
ten Generaal over het
van Nieuw Amsterdam het huwelijk tussen Aert
functioneren van Peter Tack en Annetje Arians als ontbonden. Op 11
Stuyvesant. Hij maak- januari 1665 trad Jacob Jansen van Etten met Ante daarvan gebruik
netje Arians in het Nederlands hervormde kerkje
Adriaen van der Donck
om arbeiders voor zijn
van Kingston, Ulster, New York, in het huwelijk. In
boerderij te werven. Hij spiegelde ze Nieuw Nehet kerkarchief zijn de stukken nog in het Nederderland (nu de staat New York) voor als het land
lands, toen de voertaal, terug te vinden. Jacob en
van melk en honing. Op 15 mei 1652 tekende Ja- Annetje kregen 10 kinderen. Deze kinderen krecobus Jansen een arbeidscontract voor 6 jaar met gen ook weer acht tot negen kinderen. Het wekt
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dan ook geen
verbazing dat
in de Verenigde
Staten van Amerika veel nazaten van Jacob
Jansen van Etten
rondlopen. Naast
de achternaam
Van Etten zijn er
veel varianten
zoals Van Atta,
Van Eaton, die
van Jacob afstammen. Jacob
Jansen van Etten
overleed in 1693
in Hurley.

Enkele bekende nazaten van Jacob zijn o.a. Captain John van Etten (ca. 1720-1786) die contact
had met Benjamin Franklin. Franklin stuurde hem
in 1756 drie brieven waarin hij John verzocht een
compagnie in het leven te roepen en hoe deze in
te richten. Een andere bekende is de honkballer
Russell Van Atta (1906-1986). Hij speelde zeven jaar als pitcher in de Major League o.a. van
1933 tot 1935 voor de New York Yankees. Een nu
bekende nazaat is singer/songwriter Sharon van
Etten. Verschillende keren trad zij op in Pardiso in
Amsterdam. Het laatst nog in 2019. Jacob heeft
zijn sporen duidelijk nagelaten in de Verenigde
Staten van Amerika.
Bronnen: Jacob Van Etten, in het land van overvloed, Rob
Musters BN/DeStem, 30-03-2013, Archief Amsterdam, Genealogische bronnen uit het West-Brabants Archief, Archief
Dutch Reformed Church, Kingston, NY, USA en genealogische
websites geraadpleegd in juli 2020.

Bomen zijn meer dan bomen
Door Jac Hop

I

Julianaboom

n 1948, ter gelegenheid van de inhuldiging van
prinses Juliana, is door toenmalige Wethouder Pijs
een lindeboom geplant op de hoek Zundertseweg
en Hogeweg, staat in het bomenboekje van Etten-Leur vermeld. Navraag en onderzoek laat zien dat
wethouder Kees Pijs hulp heeft gehad van toenmalige
burgemeester van Rooij, bovenmeester Piet van de Berg,
kinderen uit de buurt en van de Gerardus Majellaschool.
De aanwezige kinderen mochten ombeurten grond bij de
boom gooien, vertelden Deen Taks (86) en Jos Christianen (79), die ik tijdens mijn speurtocht ontmoette. Het
was een hele gebeurtenis aan de Zundertseweg wisten
zij zich nog goed te herinneren.
De buurtvereniging Zundertseweg (voorzitter Jan van
Beek, rietdekker) was nauw betrokken bij de organisatie.
De keuze van de plantplaats was daarom een logische
plaats op een spie grond Zundertseweg en de Hogeweg.
Nu is dat hoek Zundertseweg en Kempenerrandweg van
de nieuwe wijk De Streek tussen de woning van de familie Taks, de boerderij van familie Pijs en achter langs het
huis van de familie van Beek. De spie was een overhoek
die grensde aan een grote akker die liep tot het Galgenpad (café De Sportvriend). Het was een groot stuk grond
wist Deen Taks te vertellen. Door de aanleg van RW58
is van de grote akker niets meer terug te vinden. Een
gelegenheidsboom op die plaats was vrij logisch in een
tijd dat er nog geen plantsoenen waren. Het was slechte
grond, wij voetbalden daar, wist Taks te vertellen. In de
beginjaren stond de boom er slecht bij.
Beide heren vertelden mij dat er ook een koker met een
oorkonde mee in de grond was gegaan, maar ze wisten mij niet te vertellen wat er op de oorkonde
stond. Ze vroegen zich af of deze nog ooit terug gevonden zal worden. Nieuwsgierig geworden wat er
op de oorkonde stond geschreven, heb ik navraag gedaan bij het West Brabants Archief, maar daar
kon men ook geen stukken vinden over het planten van deze gelegenheidsboom.
Gelukkig heeft de boom de bouw van de nieuwe wijk overleefd en staat hij er anno 2020 florissant bij.
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Het aangeven van de geboorte van een
dochter en de gevolgen hiervan in 1880
Door Jan van Meer

E

r was op 27 december 1880 een kind geboren te Etten en Leur. De naam van het kind was
Cornelia Antonia Oomen. Het was het tweede kind, wat in het gezin geboren werd. Op 9 maart
1878 was het eerste kind geboren genaamd: Antonia Cornelia en op 10 maart 1878 werd door
de vader hiervan aangifte gedaan op het gemeentehuis. De vader was Adriaan Marijnis Oomen
en de moeder heette Wilhelmina de Herder. Zij waren beide geboren te Oud en Nieuw Gastel en op
1 mei 1877 aldaar gehuwd. Op 15 mei 1877 waren ze vanuit Oud en Nieuw Gastel in Etten en Leur
komen wonen op het adres K 30 (Hoogedonk).
Vader Adriaan Marijnis
Oomen was naar het gemeentehuis te Etten gegaan om op 31 december
1880 aangifte te doen van
de geboorte van het tweede
kind. Als getuigen waren
weer dezelfde personen
aanwezig als bij de aangifte
van de geboorte van zijn
eerder geboren dochter
t.w: de heren F.J. de Drijver (klerk) en A. Alewijns
(veldwachter).

bij Justitie. (Als getuige was er een veldwachter aanwezig)

De ambtenaar van de
burgerlijke stand de heer
J.J. Coopmans stelde de
geboorteakte op en constateerde, dat de vader één
dag te laat was met het
aangeven van de geboorte
van de dochter. Hij kon niet
anders dan hiervan proces-verbaal op maken en
deze “overtreding” melden

In de Burgerlijk Wetboek was bepaald, dat binnen 3 dagen na de geboorte hiervan aangifte diende te
worden gedaan. De dag 31 december 1880 viel op een vrijdag en was de 366ste dag van het jaar. Een
verlenging van deze termijn zat er niet in, daar deze datum niet viel op een zon-of feestdag.
Het Openbaar Ministerie besloot om een rechtszaak te laten plaatsvinden en beklaagde moest zich
hiervoor bij de Arrondissementsrechtbank verantwoorden. De zitting was op donderdag 10 februari
1881 om 10 uur te Breda.
Ook werd als getuige de
baker Mevr. Cornelia van
Oorschot-Lambregts opgeroepen. Zij verklaarde
onder ede, dat zij op 27 december 1880 bij de bevalling aanwezig was geweest.
Mevr. Wilhelmina Oomen-de
Herder had hierbij het leven
geschonken aan een persoon van het vrouwelijke
geslacht.
De Officier van Justitie eiste een boete van f 3,- of een 1 dag gevangenisstraf.
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Als verzachtende omstandigheid was aangevoerd:
“Het gemis en waardeerbaar
nadeel een omstandigheid
is, die het misdrijf schijnt te
verklaren”.
De uitspraak van de rechter
op 17 februari 1881 te Breda was een geldboete van
f 1,- of 1 dag gevangenisstraf. Hier kwam nog wel bij
de proceskosten van f 5,93.
Dit was bij elkaar toch een
weekloon voor een gemiddelde arbeider in die periode.
Indien u denkt “Dat was toen
in 1881”, dan heeft u het
mis. Heden ten dage is deze
termijn nog steeds van toepassing en ook de justitiële
rechtsgang. Deze wetsregel
was ingevoerd door Napoleon
en is na zijn vertrek overgenomen in het Burgerlijk
Wetboek.
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200 jaar Franciscanessen (Deel 3)

Door Jos Hendrickx

T

Kostschool, Kweekschool en Armenschool.

oen de zusters in Etten hun eerste huis
hadden ingericht gingen ze ook gelijk aan
het werk met hun missie om meisjes les
te geven. De kostschool werd ingericht.
Begin mei 1820 kwamen de eerste twee kinderen
van gegoede families naar de kostschool. Voor de
normale lagere school moest lesgeld betaald worden Door de armoede die er was konden alleen
sommige jongens naar school. In die tijd vond
men het niet nodig dat meisjes naar school gingen
want, die gingen toch trouwen en kinderen krijgen en hun taak was dan zorgen voor het gezin
en dat leerden ze toch wel thuis bij hun moeder.
De zusters dachten daar anders over en begonnen
gratis les te geven aan de meisjes in hun eigen
”normaalschool”. In het begin werd veel armoede
geleden. Men had niet genoeg inkomsten om van
te leven. Door de armoede die zijzelf leden waren
ze vaak ziek. Men had hulp nodig. Ze probeerden
van aalmoezen en giften rond te komen.
Door het rotsvast vertrouwen, dat men had in God
en de H. Joseph als beschermheilige geloofden ze
dat het toch goed zou aflopen. Regelmatig kwam
er verlichting in hun leven door onbekende personen die hen hielpen met voedsel of geld. Doordat
hun manier van lesgeven goed was kwamen er
steeds meer meisjes naar de kostschool. In 1821
kwamen er al 21 meisjes naar de kostschool. In
1828 werd een advertentie geplaatst in de kranten in Nederland om leerlingen te werven en dat
pakte goed uit. In 1829 echter stierven enkele
leerlingen en zusters door tekort aan voedsel,
sobere levensomstandigheden en tbc. Sommige
ouders werden ongerust en haalden hun kinderen
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van school terug naar huis. Doch door de reputatie die men al had opgebouwd in de eerste jaren
bleef het aantal leerlingen groeien en kwamen er
verschillende leerlingen uit bv. Den Bosch, Amsterdam, Maastricht, Waalwijk. Bij de dagschool
kwamen ook steeds meer leerlingen. De pastoors
en kerkbesturen van de omliggende parochies
wilden voor hun parochianen ook wel een school
en in overleg met de Congregatie werden scholen
gesticht. Zo zijn er vanaf 1845 tot 1870 door de
parochies tien scholen opgezet waar de zusters
les gaven. Door de sterke groei van de kostscholen in Nederland, kon vanaf 1843 het lespakket
uitgebreid worden met geschiedenis- aardrijkskunde- en niet te vergeten Franse les.
De Franse taal was in die tijd de belangrijkste
taal. In 1854 werd de kostschool omgezet in een
Frans pensionaat oftewel “Pensionnat Français“,
de Franse taal werd als hoofdtaal gebruikt en
men mocht af en toe een dag Nederlands praten. Vandaar de vele Franse woorden die nu nog
steeds gebruikt worden zoals eetzaal, zoals Refter
(eetzaal), Cour (speelplaats), Dortoir (slaapzaal),
Chambrettes (slaapnissen) en Succursale (nevenvestiging). In de periode rond 1854 kwam de helft
van de leerlingen uit Noord Brabant. Er kwamen
zelfs kinderen uit het buitenland hiernaar school.
In 1870 waren er 88 zusters en 12 novicen. Het
lessenpakket wordt verder uitgebreid met o.a.
boekhouden- Engels- Duits- en muziekles. Vijftig jaar na de start in Etten hadden al meer dan
2000 leerlingen in de lagere- en kostschool van
de zusters les gekregen. In 1870 werd de vakantie ingevoerd. Dat wil zeggen, de pensionnaires
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mochten in augustus enkele
weken naar huis. Ook groeide het aantal pensionnaires
(inwonende leerlingen) elk
jaar. In 1882 waren er 160
zusters, 29 novicen en 70
pensionnaires. In 1895 kwamen de eerste onderwijzers
die niet in het klooster waren opgeleid les geven. De
groei van het klooster was
niet te stoppen. Schijnbaar
zag iedereen het nut van
betere opleidingen in. In
1898 waren 247 zusters en
19 novicen in het klooster.
In het moederhuis en in 17
scholen in de omgeving gaf
men aan 5710 leerlingen
les. In 1904 werd de ”Normaalschool” omgezet
in een gesubsidieerde kweekschool met de naam
”Katholieke Kweekschool ’t Withof”. In 1910 was
het aantal pensionaires gegroeid tot 150, acht
jaar later waren het er al 224. De groei zette
door. In totaal werden ook 30 lagere scholen geopend, niet alleen in de regio maar ook in Zeeland,
Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. In 1920
werd de nieuwe kweekschool gebouwd.

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, ”Door zusters
geroepen” van Judith de Raat, de “Informatiemap 190 jaar
bestaan” en Hûske 2, “Huize Adama” van J. Nagelkerke.

Uiteindelijk hebben de zusters een grote invloed
op de algemene ontwikkeling van Nederland.
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De Franken in West Noord-Brabant (deel 1)

door Boy Hendrikx

S

oms vragen de mensen hier wel eens: “Van wie stammen wij nou af, van
de Franken, van een andere Germaanse stam, of van de mensen die hier
woonden voordat de Romeinen kwamen?” Het antwoord hierop is niet zo
moeilijk: zeer waarschijnlijk van de Franken. Deze veroverden en verloren
west Brabant in de late Oudheid en vroege Middeleeuwen enkele malen.

V

oor het eerst werd melding gemaakt van
Franken in de 3de eeuw na Christus. Toen
betrof het rovende groepen barbaren die
het Romeinse Rijk binnen vielen en zelfs
tot aan Spanje zouden zijn gekomen. In dezelfde
eeuw vielen zij geregeld het Rijk binnen, zeker
in tijden van zwak keizerschap. Vooral langs de
Rijn waren zij actief. Rond 287 bezette een stam
van de Franken de Betuwe. Dit waren de Saliërs.
Toen zij de Romeinse opperheerschappij erkenden
mochten zij hun veroverd gebied behouden. Door
het prestige van de toenmalige keizers hielden
de Franken zich relatief rustig. Vaak traden zij
in dienst van het Rijk en bereikten hoge posten.
Toch kwamen zij soms ook in opstand om dan
weer onderworpen te worden. Vanaf 340 drongen
zij verder op naar het zuiden tot in Taxandria.
Rond 350 hebben zij ook het tegenwoordige west
Noord-Brabant bezet. Keizer Julianus de Afvallige
gaf hen toestemming om in Taxandria te blijven
wonen. Dit was in 358. Daarna begon een langzame verovering van het tegenwoordige België en

noord Frankrijk. De vraag is: hebben de Franken
west Noord-Brabant verlaten om het in de Merovingische tijd, na Clovis, terug te veroveren, of
bleef het Frankisch gebied?
Eerst echter is begrip wat onder Franken verstaan
moet worden nodig. Het was een soortnaam van
stammen, met de Saliërs als hoofdstam. Clovis
verenigde rond 500 deze stammen, als “Heerkonig”, een soort van hogere legerleider bij plunderen veroveringstochten. Toen begon een tijd van
expansie. Maar tussen 350 en 500 was al het een
en ander gebeurd. Van ca. 350 tot 450 woonden
er Franken, Saliërs of Arborichi in Taxandria. Deze
ondergingen hierbij een assimilatieproces: zij
werden ariaans-katholiek en namen een andere
houding aan ten opzichte van de Gallo-Romeinen. Het arianisme werd later afgelegd, daar de
bekering tot orthodox-katholiek (de godsdienst
van de Gallo-Romeinen) van Clovis in 500 bekend
is. In 373 leverden de Franken een gevecht bij
Deusene. Volgens sommigen is dit Diesen aan de
Maas in Noord-Brabant. Een eeuw later, rond 445,
leverden zij slag tegen
Aëtius bij Vicus Helena,
het tegenwoordige Visen Artois.
Daarna vestigden zij
zich in het gebied
tussen de Somme en
de Loire. Hierbij zou
er migratie vanuit het
oude kerngebied (=
onder andere west
Noord-Brabant) naar dit
nieuwe gebied plaatsgevonden hebben. Als
gevolg daarvan zouden
deze oude kernlanden
een tijdlang zeer dun
bevolkt zijn geweest en
het aanwezige cultuurland woest geworden.
Tussen 480 en 530
volgde de verovering
van het grootste deel
van Gallië. Volgens
Gregorius van Tours
in zijn Historiën, boek
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II 27 versloeg en onderwierp Clovis in 491 de
Thoringi, die toen zijn oosterburen waren. In de
nieuw uitgave van zijn Historiën is deze naam
echter vertaald met Thüringers die later naar
het oosten van Duitsland vertrokken en daar
Thüringen stichtten. Nederlandse historici bedoelden met Thoringi echter de stam der Tungri
die bij Tongeren woonden, in Taxandria. In boek
II 9 vermelde Gregorius ook de Thoringi, waarna
zowel de vertalingen met Thuringia (Thüringen)
en Thoringi (= stam bij Tongeren) voorkomen. De
Bredase stadsarchivaris Kleyn vertaalde Thoringia
met Austrasia of Francia Theutonica, en beriep
zich hierbij op het testament van Remigius uit
525. De Nederlandse historici kunnen in het geval
van boek II 27 gelijk hebben, terwijl in het andere
geval beide mogelijk zijn.
Waarom zo veel aandacht voor niet meer dan een
paar fragmenten in een boek? Wel, zou Clovis
reeds in 491 de Tungri onderworpen hebben dan
betekende dit dat west Noord-Brabant reeds toen
weer onderdeel van het Frankische rijk geworden was. Brabant viel later onder het bisdom
Luik, de erfopvolger van de pagus Tungri. Maar
moeten we Thoringi vertalen met Thüringen dan

gaat het over een geheel ander volk. Dan valt de
eerste bemoeienis die we kennen van Merovingische koningen met het gebied van het latere
west Noord-Brabant één en een kwart eeuw later
onder koning Dagobert (623-639). Deze keerde
zich tegen de Friezen, veroverde gebied op hen en
bouwde daar, in Utrecht, een kerk. Dit gebeurde
rond 635.
Rond 650 kwam er een tegenstoot van de Friezen
onder Aldgist. De grens werd nu de Maas en de
Waal, terwijl de gehele kuststrook, Zeeland inbegrepen, Fries gebied werd. In de 6e eeuw behoorde Brabant feitelijk niet tot het Merovingische rijk.
Hier kwam verandering in toen de Karolingers
belangrijk werden. Zij werden eerst hofmeier van
Austrasië (het oudste Frankisch gebied in Frankrijk) en na 687 ook van Neustrië (het door Clovis
nieuw veroverde deel van Frankrijk). Hun voornaamste grondbezit was gelegen tussen Maas en
Moezel. Dit gebied lag in de marge van het Frankische rijk en spoedig gingen de hofmeiers over
tot expansie in noordelijke richting. Rond 690
veroverde Pippijn II het centrum van hedendaags
Nederland. Hiermee was Nederland, en daarbij
west Noord-Brabant (weer) onder de heerschappij
van de Franken gekomen.

Activiteitenoverzicht 2020
Dag
woensdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
woensdag

Datum

2 september
12 september
13 september
20 september
27 september
7 oktober
13 oktober
oktober ???
		
		
november ???
		
		
woensdag 4 november
vrijdag
13 november
woensdag 2 december
woensdag 9 december
2021
cursief:
in rood
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Activiteit
Genealogie-avond
Open Monumentendag 2020 / Leermonumenten
Open Monumentendag 2020 / Leermonumenten
Heemreis (uitgesteld)
Jaarmarkt (afgelast)
Genealogie-avond
Gedenksteen Samuel Levie
Bevrijdings speurtocht Winkelcentrum
Vrijwilligersbijeenkomst
Tentoonstelling 200 jaar Zusters Franciscanessen in Etten
Boekpresentatie en lezing MonumentEL
Sponsorbijeenkomst
Najaarslezing Kamp Vught
Genealogie-avond
Heemquiz Wouw of Klundert
Genealogie-avond
Algemene ledenvergadering
Tentoonstelling Jan van de Brink 100

activiteit en/of datum nog niet definitief
de geannuleerde en/of uitgestelde activiteiten
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STEP (Stichting Etten-Leur Promotion) gaat na
50 jaar in slaapstand!

D

e afgelopen 50 jaar vonden er in Etten-Leur heel veel onvergetelijke en
succesvolle activiteiten plaats waarin de
mannen van STEP een belangrijke rol
speelden.
In de jaren 60-70 was Etten-Leur een provinciedorpje, waar voor de jeugd niet zo heel veel was.
Langs Hoevenseweg, tegenover waar LTS “Don
Bosco” stond, was de “Tienerhoeve”, een ontmoetingsplek voor de jeugd vanaf 16 jaar. Broeder
Alexius was er de stimulerende kracht. De jeugd
uit Etten-Leur en omringende plaatsen, vonden
er vertier en vrienden. In de naastgelegen schuur
waren de verkenners van de Lambertusgroep
thuis.

Door Anton van Dorst

resulteerde in uitbreiding van de organisatie waarvan Eric Wullems en Peter Donkers deel vanuit
zijn blijven maken.
Inmiddels waren er ook wat mensen gestopt,
maar Bas, Anton en Lauran gingen door. Eric en
Peter richtten in 1980 SABEL op en zij waren verantwoordelijk voor het popfestival tijdens Amilto
en enkele grote pop-evenementen in de veehallen. Daarnaast waren ze de initiators van Popel en
maakten deel uit van CUMEL.
Later organiseerden zij het smartlappenfestival
nadat de horeca dit had losgelaten.

Eind jaren zeventig was het driemanschap ook
stichting SC de Stijloren ingezogen. Hier leerden
ze Jan Bastiaansen kennen. Jan was oud voorzitEen leider van de
ter van KPJ, Stijloren prins en later ook voorzitverkenners was
ter. Lauran werd al snel penningmeester en voorLauran Mol, als
zitter, Bas volgde Lauran op als penningmeester
twintigjarige stapte en Anton volgde Kees van Haperen op als adjuhij op een avond
dant. Nadat Jan stopte als voorzitter vulde Anton
in augustus 1970,
deze functie in. Hij was niet tevreden over de
de naastgelegen
carnavalsmaandag en dinsdag, overlegde met Jac
Tienerhoeve binvan Dongen en de kiem was gelegd voor het Mami
nen. Daar trof hij
spektakel. Gezamenlijk is het Mami-spektakel uit
Anton van Dorst,
de grond getrokken en vorm gegeven. Van Dorst
Bas Nieuwesteeg en is na 34 jaar gestopt bij Mami.
nog enkele jongeren Om de stijlorenkas te spekken werden er met Jan
Broeder Alexius
aan. Onder toeziend in die tijd touwtrekwedstrijden georganiseerd.
oog van Alexius praatte men over Amilto en dat er Doel was omzet te generen en dus geld tijdens de
voor de jeugd niets te doen is. Er werd geopperd
wedstrijden. De wedstijden werden steeds serieuom in Etten-Leur “iets” voor de jeugd te organizer maar er was nauwelijks omzet. Typisch een
seren tijdens Amilto. Dat “iets” zou een muziekgeval van; aan eigen succes ten onder.
festival tijdens de komende “Amilto” (sinds 1961: Inmiddels was er een hechte samenwerking ontAlgemene Middenstands, Industrie- en Landbouw- staan met Jan met als gevolg dat die zich aansloot
tentoonstelling) worden. De tijd was kort maar
bij STEP. In 1984 werden de mannen van Step
binnen 4 weken was er van alles geregeld.
opgenomen in het Amilto comité. Lauran en Bas
Gedacht werd aan een tent, maar de hoge huur
werden betrokken bij het amusementsgedeelte .
dorsten de 17, 19 en 20 jarige mannen niet aan.
Jan ging de verpachtingen van de reclames doen
De oude limonadefabriek van Van Haperen kwam
en was lid van de technische commissie. Anton
in beeld. Deze werd gehuurd, vergunningen aanwerd verantwoordelijk voor beurs en kermis, deze
gevraagd, bandjes, disco en podium geregeld,
taak nam hij over van Gerard Metsers.
posters gedrukt en verspreid. Onder de naam
Door omstandigheden ging de beurs in 1994 niet
‘Party a Gogo’ vond het eerste popfestival in Etdoor. In 1995 werd de beurs voor het eerst in het
ten-Leur plaats.
Brabantpark gehouden. In 1996 vonden er wat
Daarna werd er door een tweetal een sociëteit
verschuivingen plaats binnen het bestuur. Van
opgericht onder de naam Drop-in. Locatie was De Dorst nam de taak over van Cees Baas en werd
Baai. Hier traden artiesten uit de kleinkunst op.
algemeen secretaris. Cees Baas nam de taak van
Toegankelijk voor boven de 18.
Van Dorst over, Lauran ging samen met Peter
Drop-in organiseerde de eerste kunstmarkt onder Donkers de acquisitie voor de beurs verzorgen.
de moeierboom.
In 1996 vond de beurs wederom plaats in het
Ook de volgende jaren kwamen er popfestivals
Brabantpark. In 1997 nam Van Dorst zijn oude
met alle grote namen uit de Nederlandse popwetaak bij verpachtingen weer op zich, maar bleef
reld. Deze werden tijdens Amilto gehouden, maar secretaris. Een editie van de beurs in 1997 is er
ook in de veehallen.
nooit gekomen. Landelijk liepen de beurzen terug,
In het vijfde jaar werd er verjonging gezocht. Dit
Roosendaal (Waroubi), Zundert, Breda waren
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Kerstmarkt, Tuin &
Idee, Midzomerfestival,
Zilveren Moeierboom,
Stepraces (nationaal
kampioenschap), Amiltosport, Popfestivals
etc..
Behalve STEP hadden
de mannen ook nog
hun eigen dingetje; zo
was
Bas: voorzitter van HV
Internos en is er nog
steeds actief;
Lauran: was lid van de
Kermiscommissie;
Jan is penningmeester bij eventing Etten-Leur;
Anton: aanstichter en
inmiddels oud-voorzitter en oud-penningmeester bij Mami;
Eric: CUMEL, Popel,
Op de foto: Van links naar rechts: Eric Wullems, Jan Bastiaansen, Bas Nieuwesteeg, Lauran Mol,
Peter Donkers en Anton van Dorst.
smartlappenfestival.
Peter: CUMEL, Popel,
allen al eerder gestopt en uiteindelijk viel ook het
smartlappenfestival, oud gemeente raadslid en
doek voor Amilto wegens een te geringe belangvoorzitter MC Speedy Conzales.
stelling van de exposanten.
Step zou in 2020 afscheid nemen, door corona is
Step organiseerde: Montmartre, Oranjevrijmarkt, het geplande afscheid voorzien in 2021.
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Molens in Etten-Leur (deel 2)
door Jos Martens

Molen “De Weltevreden”

voering van het bestemmingsplan Grauwe Polder.
De molen diende op 1 september 1974 ontruimd
te zijn. Dat gebeurde ook, want in 1974 werd de
n 1836 werd in het westen van Etten een
molen met de grond gelijk gemaakt. Nieuwbouwstenen bergmolen gebouwd, geschikt voor
het malen van koren en schors. Het werd de wijk Grauwe Polder verrees in snel tempo en de
plaats waar de molen stond, was weldra onherderde korenmolen in de gemeente. Aan de
Bisschopsmolenstraat en op Leur (De Lelie) stond kenbaar. Het verdwijnen van molen “De Welteeveneens een korenmolen. De bouwer van de mo- vreden” betekende ook het einde van de graanlen was de plaatselijke notaris, Johannes Gerardus en meelhandel van de Gebroeders Coppens, die
hier van oudsher gevestigd was.
de Bosson. Uiteraard ging hij de molen zelf niet
bemalen.
Hij vond een molenaar in de persoon van Nicolaas Een bijzonderheid is het feit, dat de familie CopBuijs. Deze familie woonde tot 1898 bij de molen. pens, zowel vader als de zoons, veel jaren konden
rekenen op Toon Koevoets. Op 3 mei 1961 werd
In dat jaar werd de molen verkocht aan Cornehet heuglijke feit herdacht, dat Toon Koevoets
lis Coppens. Hij gebruikte de molen uitsluitend
40 jaar bij de familie Coppens in dienst was als
als korenmolen en heeft er tientallen jaren volop
molenaarsknecht. In 1921 kwam hij in dienst als
werk gehad.
voerman-mulder en bleef dat tot het moment, dat
In 1946 werden de wieken verwijderd, omdat ze
er een vrachtwagen werd aangeschaft. Toon werd
zo ver versleten waren, dat ze een gevaar vormtoen volledig mulder en bleef dat tot zijn pensiden. Met de wieken verdween ook alle luister van oen.
de windmolen. Het interesseerde de gebroeders
Cees en Piet Coppens niet of hun
molen de omgeving van het industriepark al dan niet verfraaide. Voor
hen gold alleen het zakelijk aspect
van het bedrijf, dat zij in de loop
der jaren rond de molen hadden
opgebouwd. Een complete molen
blijft een zorgenkind door zijn hoge
onderhoudskosten. Eind jaren vijftig
verwijderden de gebroeders het
raderwerk van de molen. Hiervoor
in de plaats kwamen enkele grote
silo’s voor het opslaan van granen.
In 1964 kreeg de molen zijn laatste
opknapbeurt. Het houten geraamte van de kap werd toen gerestaureerd. Alles zag er weer keurig
uit tot in 1968 het perceel met de
molenaarswoning onteigend werd
in verband met het aanbrengen
van een rijbaanverdubbeling van de
weg Roosendaal – Breda. Het werd
het begin van het einde. Het aantal
boerenzakken die gemalen werden,
nam zienderogen af. In 1973 kocht
de gemeente de graanmolen met
bijbehorende grond aan voor de uit-

I
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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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Ingezonden reacties, aanvullingen
en rectificaties

H

et doet de redactie echt deugd dat er zowel mondeling als schriftelijk positieve reacties
komen op ons kwartaalblad. Maar ook kritische opmerkingen, aanvullingen en correcties zijn zeker welkom. Zowel redactie, schrijvers als lezers worden hier wijzer van!

E

Notaris Peters (Jaargang 2-1)

en kleinzoon van notaris Peters kreeg via
een van onze lezers het verhaal door Jan
van Meer over deze notaris te lezen en reageerde als volgt: “Met veel plezier heb ik
het artikel over mijn grootvader gelezen. Hieronder is een wat betere foto van hem! Een foto van
een schilderij dat is geschilderd door Theo van
Delft.
Mijn vader heeft op 10 mei heel veel geluk gehad.
Hij was die dag met mijn grootvader in een taxi
naar het kadaster in Breda onderweg toen ze heel
veel vliegtuigen zagen over komen. Ze zijn toen
direct omgekeerd terug naar Etten. Na aankomst
is mijn vader direct naar de achtertuin gegaan,
terwijl mijn grootvader met de taxichauffeur nog
bleef napraten. Mijn grootmoeder die ziek was,
sloeg vanuit het raam boven dit tafereel gade. Zij
stond dus niet buiten! Zij is later aan de scherven
van de bominslag overleden. Je kunt je voorstellen wat voor ramp zich in dat gezin heeft voltrokken.
Tot zover een kleine correctie op het overigens zeer lezenswaardige artikel”.

D

“60 jaar diepdruk Etten-Leur” (Jaargang 2-2)

e schrijver van dit artikel heeft diverse goede en mooie reacties ontvangen van oud-medewerkers. Zelfs emotionele. Over de vormgeving, inhoud en presentatie spraken ze alle lof.
Maar er werd ook een fout geconstateerd. Een van de lezers schrijft:

“Geachte redactie van HEEM-EL,
Vandaag de laatste uitgave ontvangen van HEEM-EL, weer een perfecte editie. Mijn aandacht werd
meteen getrokken naar het artikel “60 jaar diepdruk Etten-Leur” omdat ik lange tijd met verschrikkelijk veel plezier gewerkt heb bij Roto Smeets en voorheen Drukkerij De Spaarnestad. Geweldig mooi
en goed opgezet artikel. Wat ik u echter even wil melden is dat de genoemde sluitingsdatum aan het
eind van het artikel niet juist is. Dit was niet 31 december 2017 maar 31 december 2016. Bijgaande
een foto die ik maakte
toen ik daar tijdens de
ontmanteling werkte
in 2017. De tekst werd
door een medewerker op een betonnen
draagmuur onder pers
9 in de rollendragerruimte geplaatst op
de laatste dag dat hij
er werkte. Overigens
doet dit helemaal niets
af aan het geweldige
artikel.”
Anton Prins
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Over turf, een zaaghoed en lekkere boterhammen

T

oen ik naar school ging lag er tussen
Rucphen en Schijf een grote heidevlakte.
Er waren nog enkele inwoners die daar
nog heideturf staken. Die turf was gemiddeld 16 cm dik. Ze staken die turf in de voorzomer. De gestoken turf werd op vierkante hopen
gezet. Was hij in de nazomer droog werd de turf
naar huis gehaald en onder een afdak geplaatst.
Mijn vader ging op zondagavond bij boer Suikerbuik de huishuur betalen en ik mocht dan mee.
Dan zaten die mensen bij dat turfvuur. In een
hoek van dat vuur hing een bos droog “buntgras”.
Dat gebruikten ze om hun pijp aan te maken.
Zondags liep vader de hei op. Dan liepen wij mee.
Vader keek dan of de kwaliteit van de turf goed
was.
Hij vertelde dat ze elke 50 jaar op dezelfde plek
terugkwamen. Hij zei dat er vroeger nog veel
vennen waren. Er was nog geen ontwatering en in
mijn jonge tijd was er toen nog een ven waar we
in de winter gingen glijden.
Als het in de zomer heel warm was kon je de
turflucht van ver ruiken.
Ik ben daar met de fiets nog eens wisten (sic,
redactie) kijken maar het is nu weiland en vlakbij
het dorp. Ik heb gelezen dat rond 1400 hier de
eerste nederzetting was. Volgens mij hebben ze
hun nederzetting genaamd naar dat Ruikven. In
1400 schreven ze Rucvenne.
Boer Suikerbuik had 2 broers, dat waren timmerlieden. Die maakten alles wat er toen nodig
was. Ze waren vrijgezel en woonden bij Kees op
de boerderij. Kees had al 4 volwassen zoons. Dus
waren zij voor ons al oude mensen. In de timmerloods hingen de wanden vol met gereedschap en
in de winter was er een open vuur. Als er geen
school was zat ik altijd bij die lui. Dat waren Jan
en Willem. Ze hadden altijd wat voor mij te doen.
Moesten zij beitels slijpen dan kon ik de slijpsteen
dragen. Moesten zij voor een boer een schuur
bouwen dan moest de boer zelf bomen brengen.
Zij maakten van die bomen de hele schuur. Balken
en planken en pennen. Alleen de planken mochten
gespijkerd worden. Buiten stond een zaagstel van
2 meter hoog. De boom ging met kleine stukjes
naar boven tot de gewenste hoogte. Één man
boven en een man beneden. De zaag was ook 2
meter, dan had elk 1 meter voor het op en neer
gaan. Ze zaagden elke plank tot op 20 cm van
het einde. Zo bleef de boom tot de laatste plank
liggen. Wie beneden stond had een grote hoed op
anders kreeg hij zaagsel in zijn ogen. Als ik zei,
“Wat een gekke hoed”, dan zei Jan: “Dat is mijn
zaaghoed”. De dorpssmid kreeg opdracht voor al
het hang- en sluitwerk met de bijbehorende spij-
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Sus Aarts (1910 - 1993)
(zie HEEM-EL 2019-4)
kers te smeden. Lag de hele schuur op het terrein
klaar dan kon de opdrachtgever alles komen halen. Om die schuur te bouwen hadden ze niemand
nodig, geen vergunning en geen tekening. Die 2
mensen en de opdrachtgever maakten zelf uit hoe
groot ze de schuur wilden maken. Ze waren niet
geschoold en toch maakten ze gebouwen die er
300 jaar gestaan hebben.
Willem en Jan reden al op de fiets naar hun werk.
Als het slecht weer was werden alle spullen geslepen, alles met de hand. Er was toen nog niet
één machine. Zij verdienden niet veel, maar wat
zij verdiend hebben is goud geworden. Zij kochten woeste grond, die er toen nog was, voor 3
cent de meter en dat is voor hun nageslacht goud
geworden. Ik heb een aparte herinnering aan die
mensen.
In mijn schooltijd ben ik daar veel geweest.

De boerin was een lief mens, wat ik toen niet
besefte. Dat ik geen moeder had besefte zij wel.
Ik kreeg van haar boterhammen en lekker middageten. Toen ik getrouwd was en zij stokoud ben
ik haar nog wisten (sic, redactie) bedanken. Dat
deed haar goed. Haar overlijden heeft mij toch
wel een traan gekost. Dit laatste waar ik eens aan
moest denken heeft mij aangezet om dit te schrijven.
.............aldus, in die tijd, geschreven door en
naar de mening van Sus Aarts.
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Waar komt onze naam vandaan?
De naam van onze heemkundekring “Jan uten Houte” is ontleend aan de vroegere bewoner
van het kasteel dat in de 13e eeuw in de heerlijkheid Etten is gebouwd. Het kasteel is, nadat
het geheel in verval was geraakt, in 1816 afgebroken. De plaats waar het kasteel vroeger
stond, is nu een overdekt winkelcentrum met parkeergarage.

Wat doet de kring?
Heemkundekring Jan uten Houte onderzoekt, bewaart en ontsluit informatie betreffende het
materiële en immateriële cultureel erfgoed van haar eigen heem: Etten-Leur en omstreken.
Het doel is de aldus verkregen kennis te behouden en of te verspreiden. De studie richt zich
op zowel het heden als op het verleden.
De kring 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. Deze diverse activiteiten worden meestal door een
werkgroep gedaan.
Zie de website voor de diverse werkgroepen. U bereikt de werkgroepen via:
werkgroepen@janutenhoute.nl

Bestuur
Voorzitter:
Piet Paantjens
voorzitter@janutenhoute.nl
Secretaris*:
Wim Buijs
secretaris@janutenhoute.nl
Penningmeester*:
Anton van Dorst
penningmeester@janutenhoute.nl
Werkgroep coördinator: Jos Buijs
werkgroepen@janutenhoute.nl
		info@janutenhoute.nl
Pr en communicatie*:
Piet Paantjens
prcommunicatie@janutenhoute.nl
Ict:
Wim Hendrikx
ict@janutenhoute.nl
Verenigingsactiviteiten: Bernhard Koevoets activiteiten@janutenhoute.nl
Verenigingszaken*:
Piet Vermunt
pwvermunt@hetnet.nl
* = waarnemend (in afwachting van bevestiging in de ALV)
U bereikt het bestuur via: info@janutenhoute.nl

Lid worden?
Voor €20 krijgt u jaarlijks een publicatie in boekvorm, ontvangt u ons kwartaalblad en u 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. Wilt u met z’n tweeën op één adres lid worden dan kost
dat €30 per jaar.
U kan zich aanmelden via het formulier op de website www.janutenhoute.nl of door email aan
info@janutenhoute.nl.

