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Uit het bestuur.

I

n de voorgaande zeven edities bent u gewend om hier een
woord van de voorzitter te vinden. Omdat de rubriek “Uit
het bestuur” heet is er voor gekozen om telkens een ander
bestuurslid het woord te geven. Deze keer is de (waarnemend)
secretaris Wim Buijs aan het woord.
Regeren is vooruitzien en dat is ook het geval met besturen. Om
vooruit te kunnen kijken moet er wel een horizon zijn waarop je
je kan richten. Als die horizon ontbreekt is het dus een lastige
klus om vooruit te kunnen kijken. Met een beetje pessimistische
gedachte zouden we als bestuur kunnen zeggen dat wij in deze
corona pandemie geen horizon zien en derhalve het besturen
maar achterwege laten. Gelukkig voor onze vereniging is het bestuur niet pessimistisch en kijken wij wèl naar een nieuwe horizon
waarin veranderingen voor de toekomst duidelijk zichtbaar zijn.
We zien dat we een weg moeten inslaan waarin samenwerken een
van de sleutelwoorden zal zijn. Samenwerken binnen de eigen
vereniging maar ook samenwerken buiten onze eigen Heemkundekring. Intern zal het vooral gaan over het samenwerken van de
verschillende werkgroepen onderling en het contact met het bestuur. Wat kan het bestuur meer en of beter doen om die samenwerking tot stand te brengen? En moet het bestuur meer faciliteren zodat de werkgroep, indien nodig, beter kan presteren? Een
tweede zaak is, of wij voldoende doen voor onze leden en zo niet,
wat is dan de behoefte van onze leden? Dat is uiteraard belangrijk om te weten en indien nodig de koers daarop aan te passen.
Ook externe samenwerking met de verschillende verenigingen,
stichtingen en professionele organisaties die binnen Etten-Leur en
in de provincie zich bezig houden met culturele zaken. De hierboven genoemde punten zullen door het bestuur opgepakt moeten
worden om onze vereniging boeiend en bloeiend te houden.
Wim Buijs, secretaris

I.v.m. Corona zijn er geen activiteiten gepland
tot nader bericht.
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

Door Maarten Bicknese

Waar blijven de vrouwen?

T

hea Beckman, Yvonne Keuls, Thera Coppens, Simone van der Vlugt,
Jo Rawling (Harry Potter), noem maar op, vrouwelijke schrijfsters
genoeg. Maar waar zijn ze in Etten-Leur? Het valt me op dat zij zich
binnen onze heemkundekring verborgen houden. Kom op dames, waarom moeten het (vrijwel) altijd de mannen zijn die boekjes of artikelen
schrijven over Etten-Leur? Schrijf ze eens op: herinneringen aan gebeurtenissen, verdwenen clubs of gebouwen binnen onze gemeente. Of je
ervaringen met onderzoek naar je stamboom of naar de cultuurhistorie in
Etten-Leur. We nemen graag je verhaal op in onze kopijmap om te bekijken en eventueel te plaatsen in HEEM-EL.

Niet dat we tekort hebben! Ook deze keer is er voldoende aanbod om een
gevarieerd nummer samen te stellen. Toch willen we iedereen uitnodigen
om kopij in te sturen, zodat er ook meer variatie komt in de vertelling, want nu komt vrijwel alles
van nog geen tien schrijvers.
We sluiten in dit nummer een paar series af. De molens, De Franken en Sus Aarts zien we na dit
nummer (voorlopig?) niet terug. Een nieuwe serie over Cultureel centrum de Nobelaer begint en de
serie over de zusters Franciscanessen wordt voortgezet. Ook wordt er weer een bijzondere boom
gepresenteerd en krijgen we een verhaaltje in dialekt. Voor de liefhebbers van genealogie is er een
interessant verhaaltje, over drielingen. Een veldwachter uit de 19de eeuw blijkt zelf wat op zijn
kerfstok te hebben! En wat hebben we dit jaar de kermis gemist! Niet in HEEM-EL!
Kortom, ik zou zeggen, “blader snel verder en lees met plezier”.

De filosofie van Sus Aarts uit Etten-Leur

Door Frans Passier

I

n vijf voorafgaande afleveringen van HEEM-EL
(waaronder deze) hebben wij u kennis laten
maken met de in 1993 overleden Sus Aarts
uit Etten-Leur. Deze aan het begin van de vorige
eeuw in de Ettense Brakkenstraat geboren mens
hield er een eigen en aparte filosofie op na. Deze
deelde hij graag met zijn dorpsgenoten. Hij deed
dat op een bijzondere wijze, namelijk door het
prikken van zijn geschriften op een boomstam
in de Pannenhoef. Voor de introductie van Sus
verwijs ik u naar het artikel van Jos Martens in de
HEEM-EL nummer 4 uit 2019. Sus schreef graag
en meestal met een eigen visie over de, wat hij
noemde, ‘goeie ouwe tijd’. Over deze periode
schreef hij dan ook menig pennenvrucht zoals
deze:
„Arme mensen met een geit.
Stonden bij de rijken in het krijt.
Je moest op tijd betalen.
Anders kwamen zij het halen.
En had je een grote mond.
Verkochten zij het hemd van je kont”.
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In deze aflevering verschijnt nog een laatste
postume bijdrage van Sus. Wij hopen dat u ervan
heeft genoten en dat het u soms tot nadenken
heeft geleid.
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De Nobelaer van Gemeenschapshuis naar
Cultureel centrum/ knooppunt

Door Jos Hendrickx

Dit artikel hebben we opgemaakt uit gesprekken met medewerkers en na inzage
in het archief van de Nieuwe Nobelaer en krantenknipsels uit het archief van onze
Heemkundekring.

N

u we aan de vooravond staan van een
nieuw cultureel centrum lijkt het ons een
goed moment om eens terug te kijken naar
de ontwikkeling van ”De Nobelaer”.
In ruim 60 jaar tijd is er veel veranderd.
Onze gemeente werd in
1949 door de regering
aangemerkt als kerngemeente (grote werkeloosheid en armoede).
Bedrijven die in de knel
kwamen in Zuid-Holland
konden subsidie krijgen
om naar Etten en Leur
te verhuizen.
In 1951 kwamen de
eerste fabrieken. De ligging van Etten speelde
een grote rol omdat het
tussen de havens van
Rotterdam en Antwerpen lag. Het personeel
van deze fabrieken
kwam ook mee, waardoor er ook meer woningen moest komen. De
bewoners van Etten-Leur konden ook werk vinden
in de fabrieken.
Door de grote groei van het aantal inwoners werd
ook de behoefte aan ontspanning aangekaart door
de notabelen. Het idee was om mensen te kunnen
laten ontspannen in een gemeenschapshuis waar
men naar concerten, toneel of film kon komen
kijken en waar ook een bibliotheek met leeszaal
was. Ook verenigingen moesten er gebruik van
kunnen maken voor hun activiteiten.
In 1954 werd in samenspraak met de gemeente
het voortouw genomen door huisarts dr. Chr. Mol,
een vooruitstrevend persoon die zich bekommerde om de medemens. Hij kreeg steun van:
A.J. van Esch; secretaris,
E. van Voorden; (protestant-christelijke gemeenschap Etten en Leur),
M. Aerts; Katholieke arbeiders Etten,
L.J.M.de Bruijn, R.K. middenstandbond,
F.J.A.M. Gladdines; jeugd en onderwijs,
P. W.J. van Iersel; (RK. Middenstand Leur),
W.A. Luijkx; R.K. Boerenbond,
M.A. Marijnissen; Katholieke Arbeiders Leur,
M.M.A. Pilzecke; Industriëlen, en
J.P. Godwaldt; burgemeester.
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In de eerste jaren van voorbereiding zaten ook
de heren S. Bekers en A. Ferket in de commissie
maar door verhuizing zijn ze eruit gestapt. Deze
heren vertegenwoordigden bijna alle geledingen
van de bevolking binnen de gemeente.

In 1954 zijn de eerste gesprekken erover begonnen. Het idee van een cultureel centrum kreeg
gestalte en het stichtingsbestuur ging voortvarend
te werk.
In de woorden van dr. Chr. Mol:
Een gebouw voor culturele en sociale
verheffing met als doel verhoging van
levenspeil en levensgeluk.
In 1957 is de door architect
H.M. Koldeweij getekende
Nobelaer gebouwd. In het
centrum werd een bibliotheek/leeszaal - theater/filmzaal gerealiseerd en er was
ook een ruimte voor tentoonstellingen. Het centrum werd
gebouwd aan het Vincent
van Goghplein. De gemeente
stelde in 1957 fl. 100.000,beschikbaar. Met subsidie van
Rijk en Provincie kon begonnen worden met bouwen. De

Logo Nobelaer 1958.
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bibliotheekstichting kreeg eveneens een eenmalige bijdrage van fl.100.000,- voor het inrichten.

Niet alleen de inwoners van onze gemeente
kwamen naar de Nobelaer, ook uit de omliggende
dorpen kwam men naar de voorstellingen in het
In 1958 is ”De Nobelaer” gebouwd. De eerste
voorzitter van stichting ”De Nobelaer” was dr. Chr. theater.
Mol, voorzitter van de bibliotheek werd dhr. J. van Doordat er steeds meer industrie in Etten en Leur
kwam nam het inwonersaantal evenredig toe en
den Brink, en meester Braat werd voorzitter van
kwamen er ook meer culturele activiteiten. De
de kunstkring St. Frans.
De opening van het gemeenschapshuis ”De Nobe- vraag om in de Nobelaer wat te organiseren werd
laer” is door staatssecretaris van Onderwijs, Kunst steeds groter en de ruimtes die men had werden
al snel te klein. De bedrijven wilden ook gebruiken Wetenschappen dhr. R.G.A Höppener verricht
maken van de Nobelaer met vergaderingen en beop 15 november 1958.
drijfsfeesten. De eerste verbouwing werd in 1970
uitgevoerd. De ingang, kwam aan de andere kant
van het gebouw, aan de Anna van Berchenlaan
Dr. Chr. Mol voorzitter Stichting ”De
te liggen. Aan het Vincent van Goghplein bleef de
Nobelaer”:
ingang voor de bioscoop.
Zo zij dit openingsfeest een feest van
Zo werd nog enkele malen verbouwd om te kunhoopvolle verwachting; dat dezelfde
nen voldoen aan de steeds grotere vraag om actiharmonische samenwerking, welke zo
viteiten te organiseren. In 1987 is er zelfs sprake
succesvol leidde tot deze dag ook zal
van geweest om een hotel te bouwen naast de
leiden naar de bloei van
Nobelaer. Dit plan is echter ook weer snel in de
”De Nobelaer”.
prullenmand belandt. Om de verbouwingen te realiseren moest de gemeenteraad toestemming geven. In de politieke arena van de gemeente werd
Krantenkop bij opening van de Nobelaer;
volop gediscussieerd of het wel nodig was en wat
het kostte. Dat ging niet altijd even gemakkelijk
maar uiteindelijk, kreeg men toch de goedkeuring. Zo werd in 1980, 1992 en in 1998 en 2005
verbouwd naar de huidige Nobelaer. De eerste
In de eerste jaren waren ook de openbare lagere
school en de levensschool gehuisvest in de Nobe- gesprekken over nieuwbouw van de Nobelaer
dateren al van 2004. Het plan is diverse keren
laer.
aangepast om uiteindelijk tot een multifunctioneel
gebouw te komen, dat de goedkeuring van heel
de gemeenteraad kreeg.

Etten heeft een schouwburg van allure
in het noodgebied.
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Veldwachter Jan Hofman

J

an Hofman was op 7 november 1791 geboren
te IJzendijke en was van beroep gemeente-veldwachter. Hij had gesolliciteerd in Etten
en Leur en was daar aangenomen. Een veldwachter had als taak om de orde in de gemeente te handhaven. Het toegekende
salaris was dikwijls laag en de meesten
deden er wat bij. In de eerste volkstelling van 1822 stond hij als bewoner van
Etten en Leur vermeld. Op 7 december
1822 was Jan gehuwd met Bredana de
Bruijn. Zij had reeds een dochter. De vader was
onbekend. Hij woonde in 1840 met zijn gezin in
de “Baan” (Oude Bredaseweg) te Etten op nummer 97a.
In de “Bredase Courant” van 25 februari 1841
stond het volgende bericht:

Door Jan van Meer
de op 25 augustus 1843, dat Jan wegens diefstal
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 2
jaar.
Met ingang van 30 oktober 1843 moest Jan deze

straf in het Burger Gevangenhuis gevestigd op de
hoek van de Halstraat te Breda ondergaan. Maar
het verblijf in de gevangenis was van korte duur.
Volgens de overlijdensakte is Jan Hofman in de
gevangenis te Breda op 8 november 1843 overleden.
De aangevers van het overlijden van
Jan Hofman waren twee “bekenden”.
Zij waren beide werkzaam (Conciërge
en Knecht} in de gevangenis te Breda.
Hij zal hun in zijn functie als veldwachter bij het overbrengen van arrestanten naar de gevangenis regelmatig zijn
tegengekomen.

Jan had veel geluk gehad, dat de heer R.A. Verlegh hem had gereanimeerd. Maar zijn “tweede
leven” zou op een andere manier drastisch veranderen.
In de gemeenteraadsvergadering van 14 maart
1843 werd door burgemeester Schrauwen medegedeeld, dat veldwachter Jan Hofman wegens wangedrag was ontslagen. Er was door de
Staatsraad Gouverneur toestemming verleend
voor dit ontslag. Hij had hierdoor geen bron van
inkomen meer. Men besloot om de aanstelling
van een nieuwe veldwachter nog even aan te
houden.

De oorzaak van het overlijden zo kort
(8 dagen ) na zijn gevangenneming
is niet duidelijk geworden. Het tijdstip van overlijden van 12 uur in de middag doet vermoeden,
dat geen sprake was van een lichamelijk gebrek,
waaraan hij is overleden. Zijn echtgenote Bredana
de Bruijn is in Etten en Leur blijven wonen en is
op 24 oktober 1860 overleden.

Op 24 maart 1843 werd door notaris Willems de
gehele inboedel van zijn woning openbaar verkocht. Het betrof o.a. een tafel en stoelen, een
rookstoel, een bed, het serviesgoed en allerhande
in de woning voorkomende artikelen. De totale
opbrengst hiervan was 63 gulden en 50 cents.
Maar hier bleef het niet bij. Burgemeester
Schrauwen had opdracht gegeven om Jan te
arresteren en hij werd op 6 mei 1843 door de andere veldwachters overgebracht naar Breda. De
verdenking was diefstal en de Officier van Justitie
beval tot een onderzoek. Op 9 mei 1843 werd
hij overgeplaatst naar het Huis van Arrest (Bewaring). Hier bleef hij tot er een beslissing werd
genomen in zijn rechtszaak. De rechter oordeel-
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Molens in Etten-Leur (deel 3)
door Jos Martens

De Zwartenbergse molen

H

alverwege de weg van Leur naar Zevenbergen staat eenzaam in de Leurse polders de
Zwartenbergse molen. Een magnifiek monument, dat door restauratie behouden kon worden. Het is een van de weinige watermolens in De
Baronie van Breda. Het mooie bouwwerk vormt
een prachtige decoratie tegen de achtergrond van
het polderlandschap, dat jammer genoeg in de
greep van de industrie is gekomen.
Bij de oude molen hoort onafscheidelijk de familienaam Coppens. Vandaar dat men ook wel de
naam “Coppense molen” tegenkomt. De molen
werd beheerd tot 1937 door Frans Coppens. Deze
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stamde uit een echt molenaarsgezin, dat vroeger
in Chaam een graanmolen bezat. Frans Coppens
werd in 1876 geboren in Chaam, kwam rond 1895
naar Etten, werkte er tot 1937 en werd opgevolgd
door zijn zoon Jef. Bijna de hele familie was opgegroeid rond en in de molens. Frans ging vanaf zijn
15e jaar actief deelnemen aan het zware leven
van een molenaar. Enkele jaren later verhuisde hij
met een broer en een zus naar de molen aan de
Roosendaalseweg in Etten, waar hij verschillende
jaren woonde. Dit veranderde toen in het landelijke Leur de functie van molenaar op de Zwartenbergse molen vrijkwam en er met spoed een opvolger werd gevraagd. Frans Coppens solliciteerde
en werd meteen aangenomen. Er brak een tijd
van hard werken aan. Bovendien was het gezin
verstoken van alle modern
comfort, zelfs elektriciteit
en stromend water ontbraken. De molenaarsfunctie
van Frans Coppens omvatte
niet alleen de zorg voor
de molen, maar ook de
wacht over de polders. Die
“wacht” hield onder meer
in de controle op het vee in
de polder, waarbij de molenaar meestal door de modder moest ploegen. Maar
ook het feit, dat men was
aangewezen op de windkracht, maakte het voor de
molenaar niet gemakkelijker. Toch zeker niet, als
het dagenlang stil was en
het water in de polder bleef
wassen. Een grote verandering ontstond in 1920 toen
de eerste machinepomp in
de molen werd geïnstalleerd. Een groot deel van
de romantiek rond de oude
molen was er toen af. De
Zwartenbergse molen werd
er na deze omschakeling
echt niet beter op. Bovendien werden de terugkerende reparaties zoveel mogelijk uitgesteld. Op den duur
werd het zo gevaarlijk, dat
na herhaaldelijk aandringen besloten werd de oude
molen in zijn oude glorie te
herstellen. De oude molenaar bleef alles nauwgezet
volgen, maar hij vond toch,
dat de drukknop het beeld
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van de moderne pomp beheerste. De molen had
weinig aantrekkelijks meer voor hem, maar hij gaf
toe, dat de technische vooruitgang in de molen
ook een vooruitgang voor de polders betekende.
Bevroren zeilen, nachtwerk en gevaarlijke acrobatiek behoorden tot het verleden. De bloeiperiode
van de wind-watermolen was voorgoed voorbij.
Stiekem hoopte hij op een tweede bloeitijd als de
molens als toeristische attractie zouden worden
opengesteld. Dit was een schrale troost voor molenaar Frans Coppens, die de oude molen zijn hele
leven trouw was gebleven. Nog steeds is deze
molen een duidelijk herkenningspunt in de polder.

1888: Molen door bliksem getroffen, ging in vlammen op en werd opnieuw opgebouwd. Nu
een ronde stenen grondzeiler. Deze kwam
in 1889 gereed.
1905: Frans Coppens nam café en molen over tot
1937.
1922: Plaatsing van een zuigermotor met pomp.
1937: Jef Coppens nam café en molen over tot
1972 (boer, molenaar, kroegbaas en polderwacht).
1945: Wegens verlaging van het polderpeil kwam
er een dieselmotor.
1963: Gemeente Etten-Leur nam de molen over
van het waterschap De Haagse Beemden.
Belangrijke data in de geschiedenis van de molen.
1966: Pand en molen op de monumentenlijst
1722: Wind-watermolen gebouwd; een acht-kangeplaatst.
ten molen met riet bedekt, die de landerij- 1968: Molen buiten gebruik door het bouwen van
en van het overtollige water moest verlosde elektrische watermolen bij het gemaal
sen door het met een ijzeren scheprad uit
Halle.
te slaan op de Leurse vaart.
1972: Echtpaar Smits-Coppens nam alles over tot
1795: Nieuwe woning gebouwd. Deze moest laag
1996. Toen kwamen er vrijwilligers.
gehouden worden om de wind voor de
1974: Grote restauratie afgerond.
molen niet te onderscheppen. In het huis
1996: Echtpaar Smits- van Vessem werd de nieuwas vanaf het begin een tapperij gevestigd
we bewoner.
(gelagkamer). Deze moest in de loop der
2004: Gemeente Etten-Leur droeg de molen over
jaren worden aangepast aan de regels door
aan Waterschap Brabantse Delta.
de Horeca opgelegd. Vandaar dat men op
de voorgevel ziet staan: Café In de Molen.

Bomen zijn meer dan bomen
Door Jac Hop

I

Dakplataan Gildebos

n het najaar van 1993 is door het St. Hubertus Gilde ter afsluiting van het geslaagde
Landjuweel samen met de bevolking een bos
aangeplant. Elke inwoner of vereniging kon een
boom aanschaffen en planten op het stuk onbebouwde grond, dat gelegen is in de hoek Plantijnlaan, Aletta Jacobslaan en Sander.

De dakplataan en het bos hebben zich goed ontwikkeld. Van de strakke lijnen is niet veel meer
te zien. De natuur heeft in 27 jaar daar een eigen
vorm aan gegeven. Een bos met allure in een stedelijke omgeving met ecologische en landschappelijke waarden is bijzonder te noemen.

Als ik daar aan terug denk dan zie ik in
mijn herinnering Jan van Harssel in zijn
bakkerstenue bij mij aan de tekentafel
staan met het verzoek (in feite de opdracht) om een tekening te maken voor
de plantplaatsen van zoveel mogelijk bomen voor een zogenaamd Gildebos. Om
het een beetje ordelijk te laten verlopen
werden de plantgaten van te voren volgens een vast patroon aangegeven. De
namen van de planters moesten worden
vastgelegd op tekening, was het idee van
Jan. Een bijzondere boom moest op de
voorgrond staan.
Hoofdman Jan van Harssel en burgemeester Van de Ven plantten een dakplataan (Platanus acerifolia) geschonken
door de stad Siauliai in het kader van de
vriendschapsband met Etten-Leur.

december 2020
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2020...50 Jaar Pannenhoef...
Een paradijs voor natuurgenieters.
door Jos Martens

D

e Pannenhoef (700 ha) is gelegen tussen
Rijsbergen, Zundert, Sprundel en Etten-Leur en bestaat uit unieke en afwisselende landschappen met allemaal een eigen
verhaal. In en rond de Pannenhoef ontwikkelde
Vincent van Gogh zijn liefde voor de natuur. Deze
was een bron van inspiratie voor hem. De Pannenhoef, de Pan’noef in de volksmond, bestaat
niet alleen uit bossen. Ook kenmerkend zijn de
beekdalen, landschappelijke pareltjes met een
afwisseling van beken, vennen, moerassen en
graslanden. Vóór 1800 was het hier nagenoeg
allemaal heide. Nog vroeger, rond 1400, werd
in grote delen van wat nu het landgoed is, veen
gedolven. Het oorspronkelijke veenpakket werd
in enkele eeuwen (tijd) weggegraven. Nu kan je
er over een pad lopen waarvan aan weerszijden
water stroomt. Aan de ene kant kabbelt de Bijloop en aan de andere kant de Turfvaart. Deze
vaart is begin 17e eeuw aangelegd om turf per
platte schuit vanuit dit gebied en het achterland
naar o.a. Breda te vervoeren. Er liepen jaagpaden
langs, zodat de schepen getrokken konden worden. De weg Schuitvaartjaagpad herinnert nog
aan die tijd. Turf wordt ook wel “het bruine goud”
genoemd, want turf uit deze regio was tussen
1250 en 1750 de brandstof in kachels in Vlaamse
en Hollandse steden.

Centraal in De Pannenhoef staat De Zwarte
Schuur, waar men informatie kan verkrijgen over
de turfwinning (dezwarteschuur@gmail.com) en

de wandelroutes, die door een historisch gebied
lopen waar turf gewonnen werd. De wandeling
gaat afwisselend door bossen, over heide en langs
graslanden. Variatie, dat is het eerste wat een bezoeker opvalt aan de Pannenhoef. Een rijk gebied
met een gevarieerde plantengroei, voor elk wat
wils. Het centrum van het gebied (totaal 500 ha)
is eigenlijk het mooist. Het landgoedkarakter is in
tact gehouden. Cultuurlandschap wordt hier afgewisseld met loof- en naaldbossen, moeraslandschap met vennen en heide.
Voordat het landgoed de naam De Pannenhoef
kreeg, heette het De Arendsberg. Een landhuis
met die naam gebouwd in 1925, herinnert nog
daar aan. Het dak van de centrale boerderij bestond in die dagen uit gebakken pannen. Waarschijnlijk vormde dat een bijdrage aan de naamsverandering. Het bos bestond voornamelijk uit
naaldbomen voor mijnhout.
De Pannenhoef is een belangrijk broedgebied van
vogels zoals sperwer, buizerd, boomvalk, ransuil,
mezen enz. Er broeden hier wel tachtig verschillende soorten vogels. In het voorjaar kun je hier
het mitrailleurgeluid horen van de grote bonte, de
groene en de zwarte specht. Konijnen zijn er bij
de konijnen af. Overal bespeur je de holen en de
keutels, vooral aan de randen van de weilanden.
Als je hier ‘s avonds bij schemer komt, zie je er
soms wel zeventig bij elkaar zitten.
De wat oudere bossen van het landgoed bestaan
nog voor een groot deel
uit grove dennen met veel
opslag van eiken, berk
en lijsterbes. Opslag zijn
gewassen die opkomen
zonder door de mens te
zijn geplant of gezaaid.
Door goed beheer o.a. uitdunnen, zodat het zonlicht
ook de bodem kan bereiken, heeft zich onderaan
de hoge bomen een afwisselende vegetatie kunnen
ontwikkelen. Zodoende is
er een fraai bos ontstaan.
Sinds 1970 is Het Brabants
Landschap de eigenaar
van het landgoed. In de
afgelopen 50 jaar werd het
gebied door aankoop uitgebreid met 200 ha. Meegaand in de landelijke trend
doet deze organisatie veel
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De Pannenhoef doet volgens het Brabants Landschap niet onder voor het
mooiste stuk natuur, waar
dan ook in Nederland,
want: “Waar vind je die
afwisseling van bos, heide,
moerasland en grasland
nog zo dicht bij elkaar, met
zo’n verscheidenheid aan
dieren? De Pannenhoef is
een paradijs voor natuurgenieters”.
Menig streekgenoot heeft
de schoonheid van de Pannenhoef al ontdekt en heeft
er vele kilometers “per
benenwagen” afgelegd.

aan natuurherstel: naaldbos wordt steeds meer
vervangen door inheemse loofbomen, 11 dichtgegooide vennen zijn weer uitgegraven. Daarmee
kwamen ook zeldzame planten terug, zoals heidekartelblad en moerashertshooi. En amfibieën als
poel- en heikikker.

Bronnen:
-- https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/baronie-van-breda/pannenhoef/
-- Op pad in De Baronie van Breda.
-- De Bode van Etten-Leur.
-- Krantenarchief van Jos Martens.

Stolpersteine en gedenksteen onthuld
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We gaon de wienter wir in.

Door Piet Luijten en Corry Musters

“I

k zal nog mar ’n extra deketje op bed
lègge, want we gaon de wienter wir in.”
Da zee oos moeder vroeger toen we nog
kleine kiendere ware zo op ‘t end van november.
Da waar de jinnige manier om ‘t ’n bietje waarmer
temme in oew bed. D’r waar nog gin centraole
verwarming en van dubbel glas aar jimmaol nog
niemand geword. Agge ’s morges wakker wier en
taar gevrore dan stonge de ijsbloeme op ’t raom.
Ge moester ’n gatje in krabbe om nor buite te
kunne kijke.
De jinnige waarme plek in uis waar bij de kachel.
Die moes wel elleke morge opnuw aongemokt
worre. Nun ouwe kraant, ’n paor dunne stukskes
kachelout en vur alle zekereid nog wa bromolie
durbij. Dan pas konne de jiste koltjes durrop en
nie teveul tegelijk. Efkes noaoderaand stong de
plattebuiskachel rwoodgloeiend. Waarde goed en
wel opgewaaremd, dan moeste nor school toe. De
wienterkou in. Nou gienge we altijd te voet, dus
agge lekker durstapte lede niks. At flienk gevroren
aar keke we onderweg nor de slwote ofter misschien al ’n bietje ijs op laag. En dan gauw efkes
prebere oe staarek ’t al waar. Op sommige plekke
waar ’t ijs jimmel wiet. Daor zaat gin waoter mar
lucht onder. We noemden ’t kraokijs, want ge konter lekker durene trappe. Da krokte dan lekker en
ge wier nogges nie nat wok.

At gesneeuwd aar waar ’t jil leutig op school, want
dan gienge we ’n glijbaon aonlegge. Jist ’n goeie
plek uitzoeke. Da waar altijd in de richting van de
straot. De koer liep ’n bietje schuin af nor dieje
kaant. En d’r stong wok noggus ’n stevig ek waor
ge tegenanon kon sliddere. Dan wa extra sneeuw
bij mekaore aole om ’n flienke dikke laog temme.
En nou mee z’n alle de zaok flienk aonstaampe.
Dan konde pas begiene mee glije. Binne de korste
kjirre waar de baon spiegelglad. Jil ’t spulkwartier
konde aon de gang blijve. Ge moes wel goed uitkijke, want d’r ware wellus van die klierekoppe die
gaauw nun voet uitstoke net agge in volle vaort
vurbij glee.
Mar jinne kjir gieng ’t echt fout. D’r waar ne
jonge die efkes nie goed oplette toen ie bij ’t ek
kwaam. En vurdattie d’r aarig in aar zaattie mee
zunne kop tusse twee spijle.Ij wou wel trug, mar
da gieng nie mjir. Oew arder dattie trok oe vaster dattie kwaam te zitte. Twee mjisters kwame
durbij om ‘m telpe. Ze deje wa ze konne, mar
ij kwaam nie los. Dur al da gesjor aar ie ’n paor
grwote bulte op zunne kop gekrege. Oplest emme
ze iemand laote komme mee ’n ijzerzaog. Die eter
’n stuk van ne spijl uitgezaogd. Waar da manneke
efkes blij dattie wir los waar. Ik mot zegge, da wij
vurtaon wok net iets vurzichtiger wiere bij ’t glije.
En nou motte we mar afwaachte of de kommende
wienter wok zo leutig is vur de jeugd.

Dialectgroep Jan uten Houte Etten-Leur

D

e dialect-groep bestaat uit 5 leden: Adri Nuiten, Piet Luijten, Johan Kerremans, Jan van
den Berg sr. en Corry Musters- Hendrikx. In 2015 zijn we met deze groep gestart.

We komen (als er geen corona is) om de ca. 6 weken bij elkaar. Dat zijn ook gezellige
bijeenkomsten. Er wordt op zo’n avond veel dialect gesproken en gelachen over vroegere gebeurtenissen.
Dan bespreken we wat we kunnen doen om het dialect te ‘bewaren’ voor de toekomst. We bespreken wie wat gedaan heeft, en luisteren dan naar verhalen, gedichten, liedjes, interviews.
Zodat deze, als straks de website klaar is, erop gezet kunnen worden. Nu zetten we deze verhalen, liedjes, gedichten interviews nog in onze eigen werkmap.
Het doel van deze dialectgroep is om het Etten-Leurse dialect te behouden.
Dit dialect wordt nl. door een steeds kleiner wordende groep nog gesproken. Veel ouderen kennen deze streektaal nog omdat dit thuis gesproken werd. Het is nu grotendeels verdwenen door
diverse invloeden, o.a. van media en onderwijs.
Een dialect is een gesproken taal en daarom moeilijk op te schrijven. Er bestaat echter een
woordenboek dat vele begrippen en voorwerpen uit het Etten-Leurse dialect beschrijft: “TètteleursWoordeboek” van Frans Verschuren.
Hoe willen we deze Etten-Leurse streektaal graag behouden.
**Door verhalen op te schrijven, maar deze ook voor te lezen en dit op te nemen en op te slaan
op de website van Jan uten Houte. Zodat men deze later terug kan lezen, maar ook beluisteren.
**Interviews met Etten-Leurenaren die in het dialect kunnen vertellen over hun leven en waar
ze gewoond en gewerkt hebben.
**Door oude liederen en gedichten op te nemen en op de website te plaatsen.
**De dialectgroep kan eventueel een presentatie verzorgen over bovenstaande onderwerpen.
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200 jaar Franciscanessen (Deel 4)

Door Jos Hendrickx

Wet- en regelgeving

B

ij de aankoop van ”Huize Adama” stuitten
de zusters op een probleem. Namelijk, voor
congregaties en geestelijke-(leken) ordes
was het niet mogelijk om in die tijd (1820) een
huis te kopen. Ondanks dat Koning Willem 1 wel

onder leiding van minister president J. Thorbecke
een wetswijziging had aangenomen, kon in 1845
de aankoop wel wettelijk geregeld worden. Nu
konden de zusters ”Huize Adama” op hun eigen
naam laten registreren. Op 2 augustus werd de
overeenkomst bij notariële akten overgezet op
naam van Associatie ”Firma F.B. Steyvers & Co”.
De toenmalige overste Mère Louisa Steyvers en
nog 17 zusters hebben de akte ondertekend.
Op 18 januari 1846 werd de akte door de erfgenamen van de intussen overleden heer A.M.
van Hooijdonk ondertekend. Tot 1845 stond de
orde onder jurisdictie bij de Nederduitse Minderbroeders uit Leuven. Daarna werd Mgr. J van
Hooijdonk de persoon die de rechtshulp verleende. De zakelijke kant bleef niet onbelicht vanaf
1846 werd elk jaar de boekhouding overlegd aan
Mgr. Van Hooijdonk.
Na een wijziging in de grondwet van 1848, kon de
Firma omgezet worden in een zelfstandige stichting. De Associatie verscheen 20 maart 1855 op
huize ”het Withof “ voor notaris Van Goch, om te
stichten een ”VERENIGING van vrouwen tot het
geven van opvoeding en lager onderwijs aan
kinderen waaronder die van armen en onvermogende kosteloos” op te richten als zedelijk lichaam
onder de zinspreuk: “OPVOEDINGSGESTICHT
‘t WITHOF”.

Koning Willem 1

achter de filosofie van de congregaties stond, gaf
de in 1815 goedgekeurde grondwet aan, dat de
Zusters in 1819 geen zakelijke transactie konden verrichten. Bij de aankoop is daarom een
”stroman” ingeschakeld. Het huis werd op naam
gezet van Adriaan M. van Hooijdonk, de vader
van de president van het seminarie Bovendonk in
Hoeven, welke betrokken was bij het opstarten
van het klooster en de onderhandelingen over de
aankoop in Etten.
mére Marie Joseph vroeg onder haar familienaam
een vergunning aan om in het door haar gehuurde huis les te mogen geven. Ondanks dat zij wel
lesgaf, had zij niet de juiste bevoegdheden om
als hoofdonderwijzeres op te treden. Pas in 1847
heeft zij die akte gekregen. Nadat de regering
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Toch moesten de zusters zich tegenover de
regering nog steeds
verantwoorden, namelijk dat hun inrichting geen geestelijke
vereniging was, maar
een burgerlijk zedelijk
lichaam. Daarom antwoordde burgemeester
Van Aert, die de zusters
goedgezind was, op 7
april 1859 aan de Commissaris der Koningin,
P.J. Bosch van Drakestein, dat er in zijn
gemeente de daar gevestigde KOSTSCHOOL
VOOR JONGE JUFVROUWEN, géén klooster was.
In 1878 werden de eisen veranderd en mochten
er minder kinderen in de klassen zitten (per klas
geen 70 slechts 40), maar geld om dit te financieren kwam er niet. Vanaf dan moest er door de
ouders van de kinderen schoolgeld betaald worden. In 1889 werd voor het eerst subsidie voor
het onderwijs gegeven. Vanaf 1891 werden alle
scholen, dus ook degene, die onder het Opvoedingsgesticht ‘t Withof vielen, gesubsidieerd.
Vanaf 1895 kwamen de eerste onderwijzers die
niet bij de zusters zijn opgeleid, lesgeven in het
klooster. In 1904 kreeg de Kweekschool voor het
eerst subsidie. In 1920 is de schoolwet zo veranderd dat, als het ”bijzonder algemeen vormend
lager onderwijs” hieraan voldoet, zij ook subsidie
krijgt net zoals als het openbaar onderwijs.

waarna ze gefuseerd is met de technische school
”Don Bosco” en het Burgemeester Alberts college in Rucphen en verdergegaan onder de naam
”Munnikenheide College.
De school voor U.L.O en de M.M.S zijn in 1967
een samenwerking met de Broeders van Liefde
aangegaan en hieruit is de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (K.S.E.) ontstaan.

In 1969 werd de kleding aangepast en de habijten verdwenen in de kast. Tot 1970 zorgde de
Moeder-Overste voor alles wat de zusters ook
persoonlijk nodig hadden. Vanaf nu hadden ze
de beschikking over eigen geld. De taak van de
zusters, om les te geven aan kinderen (meisjes)
was na een periode van 172 jaar vervuld. Nu
men alles aan het afbouwen was kwam de vraag
natuurlijk ”hoe verder”. Hoe kunnen we ons leven
nu zinvol inrichten in de geest van St. Franciscus?
Hoe moet de leuze ”een leven van eenvoud, intense Godsverbondenheid en hart voor de zwakIn 1923 is de Nijverheidsschool (later huishoudschool) voor de dorpsmeisjes geopend. Deze is in ken” nu zinvol ingevuld worden? Hoe kun je daar
op een positieve manier mee omgaan? Het motto
1950 als zelfstandige huishoudschool, genaamd
”Regina Mundi” aan de Zundertseweg voortgezet. ”Withof in de steigers” moest een invulling geven
De huishoudschool is in gebruik geweest tot 1998, aan de toekomst maar met de mogelijkheden van
deze tijd. De moderne
tijd werd deel van hun
leven.
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
Raat, de Informatiemap 190 jaar bestaan
en Hûske 2, Huize Adama van J Nagelkerke
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Onze sponsors

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

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”
Mastboom Brosens Stichting
Glazenwasserij Dekkers
Slaapcomfort Jack Suykerbuyk
Winkelhart Etten-Leur

Dag en nacht bereikbaar
076 501 5006
www.uitvaartcoppens.nl

Zorg rondom afscheid.
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De Franken in West Noord-Brabant (Deel 2)
Door Boy Hendrikx

V

orige keer zagen we hoe west Noord-Brabant (weer) onder de heerschappij van de
Franken was gekomen.

Hoe zag het gebied er toen uit? Volgens Kleyn
was het een grote woestenij, bebost en vol struikgewas, met veel water en poelen. Het was haast
niet toegankelijk en er was dus ook zo goed als
geen verkeer. Vooral het vele water maakte dit
moeilijk. Nederland is een deltagebied waarin
vele rivieren stromen en stroomden. En in die tijd
was de techniek nog niet zo ver om de vele stromen te temmen. Bovendien was er rond 250 een
klimaatsverandering opgetreden die veel vocht
bracht. Een andere verteller verhaalde ook van
veel water en bossen en haalt daarbij een verhaal
uit de 12de eeuw aan die een vikingtocht uit ca.
936 beschrijft. Brabant was toen een onduidelijk
en uiterst schaars bewoond grensgebied.
Wie bewoonde dit grensgebied? Het is niet bekend, maar vermoed mag worden dat het een
mengeling van Franken en voor-Frankische bevolking is geweest. Volgens Kleyn waren deze
bewoners wild en onbeschaafd, maar ze waren al
wel christenen. Uit de beschrijving van de geografische toestand van het gebied valt al op te maken
dat het een erg onbewoonbaar deel van het Frankische rijk geweest zal zijn. Dus wild en onbe-
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schaafd zal wel kloppen. Echter, ook pioniers, een
ook niet al te beschaafd volk, moeten er aanwezig
geweest zijn.
In het Frankische rijk waren er twee manieren
van expansie bedrijven: 1) de koninklijke weg; en
2) het langzaam voortdringen van vooral de adel
in onbezet en onbewoond gebied. De koninklijke
weg had een meer officieel karakter en daarover
is vrij veel bekend. De tweede manier gebeurde
geruisloos en is alleen af te lezen aan het resultaat. Na 698 bleken de grondbezitters in Brabant
banden met de Austrasische adel te hebben en
al minstens één generatie daar te wonen. Een
dochter van Pippijn I van Landen, Geertruid (626659), stichtte het klooster te Nijvel en gaf dit
klooster grote gebieden in west Noord-Brabant.
Dit betekent dat Pippijn I zelf of zijn vrouw Itta,
de moeder van Geertruid, hier al gebieden bezeten moet hebben, daar Geertruid nooit gehuwd is
geweest. Pippijn zelf was van de hoogste Austrasische adel en hieruit mogen we concluderen dat de
banden van de adel met west Noord-Brabant al uit
het eerste kwart van de 7e eeuw stammen.
Uit de beschrijving van de bevolking valt al op
te maken dat ik veronderstel dat er vanaf 350
Franken in west Noord-Brabant gewoond moeten
hebben. Maar deze hebben de oorspronkelijke
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bevolking niet, of niet helemaal, verdreven. En
ook zijn zij niet allemaal naar het gebied tussen
de Somme en de Loire getrokken na 450. Maar
of enige Frankische vorsten hier effectief geregeerd hebben waag ik te betwijfelen. Het was een
grensgebied en door de geografische gesteldheid,
in het begin van de Frankische kolonisatie, een
weinig begeerd gebied, vooral nadat door het
vochtiger worden van het klimaat het waterpeil

aanzienlijk gestegen was. Later veranderde dat,
door de expansiezucht van de Austrasische adel.
Deze, meer dan de koningen, trokken het gebied
in de invloedsfeer van de Merovingische
koninkrijken. Zij koloniseerden west Noord-Brabant, maar of de kolonisten allen Franken geweest
zijn, is een open vraag. Onze kennis van die tijd is
te klein om daar antwoordop te kunnen geven.

Literatuur:
A.G.N.: Algemene geschiedenis der Nederlanden
De Boer, D.H.E., J. van Herwaarden en J. Scheurkogel, Middeleeuwen (Groningen, 1989).
Blok, D.P., De Franken in Nederland (Bussum, 1974).
Ganshof, F.L., “Het tijdperk van de Merowingen”, A.G.N. I (Utrecht / Antwerpen, etc., 1949) p. 252-305.
Kleyn, A.G., Geschiedenis van het Land en de Heeren van Breda (Breda, 1861).
Meijer, F.J.A.M. (vertaling en aantek.) en J.A. Wes (inleiding), Gregorius van Tours Historiën (Baarn, 1994).
Slicher van Bath, Bernard, De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850 (Utrecht, 1987).
Verlinden, Ch., “De Frankische kolonisatie” in A.G.N. I p. 215-251.

Drielingen in vroeger eeuwen

Door Maarten Bicknese

A

ls er een tweeling wordt geboren
vindt men dat wel bijzonder, maar
als er sprake is van een drie- of
vierling, dan komt de krant erbij. In de
Etten-Leurse Bode stond in 2011 een Etten-Leurse drieling vermeld en wie herinnert zich niet de geboorte van een vierling bij de familie de Hoon in 1983?
Ook in vroeger eeuwen vond men een drieling
heel bijzonder. Ik zocht er niet naar maar vond er
toevallig twee in de 17de en in de 18de eeuw.
Op 18 mei 1680 liet de Ettense dominee Petrus
Plasschaart een drieling dopen. Inderdaad liet,
want hij was zelf de vader. Zijn Leurse collega
mocht naar Etten komen en het werd een waar
doopfeest. Er waren niet alleen doopheffers, maar
meerdere getuigen uit de rijkere kringen en uit
het gemeentebestuur1.

Toenmalig burgemeester Frank Houben en zijn vrouw
met de vierling de Hoon
(met dank aan familie de Hoon)

Plasschaart schrijft zelf in het doopboek een hele bladzijde vol:
Anno 1680 tusschen den 14 en 15 februarii, is mijn vrouw na derde half uur stenens [=weeën], in de kraam gecomen van 3 jonge dogters, redelijk kloek en welgeschapen.
Waarvan de eerste is geboren ontrent een uure, de middelste ontrent twee uure, de derde ontrent helf drien. En sijn sondags voor de middag, sijnde de 18 februari in de kerk van
Etten gedoopt van dominee Carolus Schulerus, predicant op de de Leur. Die bij die gelegenthijd verklaarde de woorden Math. 28:19.
En heeft na de predicatie, onder een grote toevloeijing van menschen, laten singen de 2
eerste verzen van psalm 128.
Als getuijgen hebben gestaan notaris Tobias Schrans, in de plaats van Hendrik Plasschaart
en van advocaat Adriaan Voorhof.
Johannes van Riel, jongman in de plaats van de heer secretaris Hendrik van Gent, en van
Pieter Nuijts junior, soon van de heer schouteth.
Voor haar selven hebben gestaan: Anthoni van de Moer en Jacob Hendriks, jongman, als ook
juffr. Paulina de Morera, huijsvrouw van Paulus Dalen, apotheker te Zevenbergen, die het
jongste kind in den tuijn bragt, en daar overgaf aan mijn jongste dogter.
De drielingen sijn ten doop geheft van haar drie susters:
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den oudste van Magdalena Plasschaart,
het middelste van Joanna Maria Plasschaart,
het jongste van Margaretha Plasschaart.
Het oudste is genaamd Adriana Henriette, naar Hendrik Plasschaart en Adriana Gotzius, sijn
vrouw saliger, naar Hendrik van Gent en Hendrik van Lemens, mijn moeders oudste broeder.
Het tweede Jacoba Martina: Jacoba naar mijn moeder, Martina naar mijn vrouws moeder en
naar mijn vrouw saliger.
Het derde Anna Cornelia, naar mijn moeders oudste suster, en naar mijn vrouws jongste
suster.
Het aardige van zo’n aantekening is, dat je nu in het doopboek niet alleen een kind met ouders gevonden hebt, maar nog veel meer familiegegevens. Dit pleit ervoor om de originele boeken te raadplegen
en niet alleen uit te gaan van uitgetypte alfabetische lijsten.
Ook bij de katholieken vinden we 90 jaar later de doop van een drieling in het doopboek van Etten2.
Een drieling was bijzonder in die tijd, vooral als ze alle drie leefden en bleven leven. Dat laatste is
niet zeker. Ook de pastoor vond deze geboorte bijzonder en tekende een kroontje bij elk van de drie
kinderen, iets wat hij niet bij andere doopkinderen deed. In keurig handschrift werden de kinderen,
regel voor regel, vermeld met ouders en peter en meter. Het eerste kind weliswaar een dag eerder,
maar alle drie onder voorwaarde. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij een vroeggeboorte of als het onzeker
was of het kind nog wel leefde, en dan met de woorden “Si vivis, ego te baptizo in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti” [ = Als je leeft, dan doop ik je in de naam van de Vader, de zoon en de Heilige
Geest].

Vertaling:
•

Joannes, is op dezelfde dag [25 juni 1769] gedoopt de zoon van Jacobus Joannes Lambregs, alhier
geboren, en van Petronilla Joannes Schrauwen, alhier geboren, echtelieden; ten doop gedragen
door Joannes van der Muren en Joanna Tack

•

Rumoldus, is op deze 26ste gedoopt de zoon van Jacobus Joannes Lambregs en van Petronilla
Joannes Schrauwen, zoals hierboven echtelieden; ten doop gedragen door Marinus Schrauwen en
Cornelis Brabers, zijn vrouw

•

Anna Maria, is op dezelfde dag gedoopt de dochter van dezelfde ouders als hierboven; ten doop
gedragen door Wilhelmus Marinus van den Bempt en Petronilla Joannes Lambregs, alle drie onder
voorwaarde gedoopt.

Rumoldus overleed als dagloner, ongehuwd wonend aan de Haansberg op 63-jarige leeftijd. In 1794
trouwt een Anna Maria Lambregts. Mogelijk is zij dezelfde als van de drieling. Haar overlijden en dat
van haar broer Joannes heb ik niet gevonden.

1
2

WBA; NH Doopboek Etten deel 12, p.83v+84 = scan 21
WBA; RK Dopen Etten, Inv.nr. 8 scan 11

december 2020

19

BIJZONDERE MENSEN

I

DORPSRUST TUSSEN 1920 EN 1930.

k heb tot 1930 tussen de boerenbevolking
moeten leven en er is geen beter bewijs om
het te weten. ‘s Morgens om 5 uur was alles
present.
De een ging met het paard naar het land en een
ander met de schop, nog een paar naar de stal
voor het vee. Elke dag hetzelfde ritme. Om 8 uur
kwam iedereen weer naar de hoeve. Op de deel
stond een pomp met daaronder een hardstenen
bakje daar wasten ze de mest en het slijk van
hun handen. Naast de pomp hing een tot slierten
versleten overhemd als handdoek. Aan tafel werd
brood met spek gegeten en
het gesprek ging over wat
er allemaal moest gebeuren die dag.
Als het 12 uur was ging de
vrouw buiten staan en liet
een jodelend geluid horen in de richting van het
land, dat was het sein dat
het middaguur was en dan
stonden de aardappelen
te koken. Als de aardappels gaar waren pakte ze
een steelpan, gooide er
een bepaalde hoeveelheid
water in, wat vet en peper
en de jus was klaar. Op de
tafel stond een bord gesneden spek en een grote
schaal karnemelksepap,
meestal gemaakt van eigen meel. Was de pap op
dan stond de boer op en de
rest kwam vanzelf. Iedereen wist waar hij naartoe
moest.
Als het 4 uur was kwam iedereen weer bij elkaar.
Op de tafel stond dan brood een schaaltje spekvet
en een zoutvat. Ze namen met het mes een hoeveelheid vet, doopte dat in het zoutvat en smeerde dat op het brood.
Tot 8 uur werd er dan weer gewerkt. Dan was de
welbestede dag weer voorbij. De vrouw bakte het
restant van het middageten en ze aten nog veel
pap want ze hoefden niet meer te werken. Na nog
wat heen weer geloop ging men zachtjesaan naar
bed. Aan de wand van de bedstee hing een wijwatersvat. Ze doopten daar 2 vingers in en maakten
een kruisteken en onder de wol. Zondags verzorgde zij hun vee.
De boer deed zijn zwarte pak aan en een platte
pet op zijn hoofd. De vrouw een zwarte jurk en
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Sus Aarts (1910 - 1993)
(zie HEEM-EL 2019-4)

een mantel die sleepte over de grond. Op haar
hoofd een witte muts. Het paard werd voor de
sjees gespannen en ze gingen naar de kerk. Het
paard stond dan in de stalling. Na de kerkdienst
terug naar de stalhouder. De boer kreeg een borrel en de vrouw koffie. Benodigdheden die ze zelf
niet verbouwden werden van de stalhouder gekocht. Om 12 uur waren ze thuis en werd er weer
zorg besteed aan het middagmaal.
Jongens en meisjes moesten om 2 uur weer naar
de kerk. Dat was het lof. Daar kreeg de jeugd dan
extra doping.

Aardappels schillen 1926

‘s Avonds mochten de jongens nog wel uit maar
de meisjes gingen achter slot en grendel.
Als ze 20 jaar waren en er was een boerenbruiloft
mochten ze er naar toe op de hoop dat ze daar
een boerenzoon vonden. Als ze zomers op het
land werkten en het was zeer warm moesten de
kleren gesloten blijven, broer en zus zagen nooit
een stukje bloot van elkanders lichaam.
Na een hele week ploeteren en zweten kregen ze
wel schone kleren maar het woord baden hadden
ze nog nooit uit horen spreken nog minder het in
de praktijk brengen. Het was onzedelijk. Toen ik
17 jaar was, was ik eens op een zeer warme dag
met een paard aan het ploegen. Tussen de Bremberg en de Hoge Vaartkant loopt de Turfvaart en
daar stroomde mooi helder water. Ik liet het paard
rusten en dook in het water, poedelnaakt. Het was
mijn eerste bad.

Heemkundekring Jan uten Houte

Boerenmensen vielen op als zij buiten hun eigen
territorium moesten zijn. Hij tekende zichzelf
door zijn kleding, gedrag en hij sprak zijn eigen
dorpstaal.
Er was geen radio, geen telefoon, geen krant,
alleen een blaadje van de kerk.
Hij was een lompe boer, zo zei men. Maar hij was
niet lomp, hij leefde op zijn eigen manier in en
met de natuur en vaak had hij goede hersens.
Maar ze leefden eenzijdig en waren maatschappelijk dom.
Zo werden ze door rondzwervende kooplui bedonderd. Die kooplui kende de samenleving beter en
daar moest de boer het tegen afleggen. Zo ging
het ook met de verkoop van vee.
Een boer had b.v. 2 varkens klaar voor de slacht.
Dan kwam er een koopman en die kocht de varkens voor een bepaald bedrag per kilo. Op maandagmorgen 10 uur moest het varken dan afgeleverd en gewogen worden. Dat wegen op een
bascule, ging aan de lopende band.
Kwam de boer daar met de varkens op zijn kar
dan was er een hoop kabaal van schreeuwende varkens en vloekende sjouwers. De sjouwers
grepen de varkens en gooide ze op de bascule.
Een van de groep riep met luide stem 86 kilo. Het
volgende varken ging dito. Door die overrompelende handelswijze was het boertje al 8 kilo kwijt.
Dat kunstje lukte de kooplui dikwijls.
Had een boer vee te koop, dan bood de eerste
koopman Fl. 25 beneden de waarde, de tweede
nog een tientje beneden de eerste en de derde
ging tien gulden boven de eerste. Die Fl. 15 deel-
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de ze dan samen en het boertje zat er weer in.
Waren er ‘n paar zieke biggetjes waarvan ze wisten dat die morgen toch dood waren dan reden ze
gauw naar ‘n arm boertje en probeerde ze deze
tegen ‘n zacht prijsje te verkopen. Dan hadden zij
nog wat en het boertje niks. De boeren bevolking
had een eigen stand. Rijke boeren hielden hun
kinderen gescheiden van de minder rijken en die
weer van de armen.
Ze gingen geklasseerd naar school. Op school
deden de zusters en de leraren dat ook weer. De
armste zaten in de winter het verst van de kachel
af.
Was een boerendochter of boerenzoon verliefd
dan werden ze op de particuliere school gezet.
Werd hij of zij te licht bevonden of was het buiten
hun stand dan ging de bruiloft niet door.
Er waren goede en slechte boeren. Dat kon je zien
aan het personeelsbestand. Er waren boeren die
geen knecht of dienstbode konden krijgen en bij
de ander was een ieder graag.
De diensttijd bij een boer liep van mei tot mei.
Beviel de meid of de knecht goed dan probeerde de boer ze weer in te huren tot het volgende
jaar. Lukte dat, dan moest hij 3 gulden betalen.
Dat noemde ze een driepenning, en dan waren ze
verplicht om te blijven. Ze werden helemaal in het
gezin van de boer opgenomen. De knecht sliep op
de zolder en de meid in het opkamertje. Het bleek
ook wel eens dat de knecht en de meid samen op
een van die plaatsen geslapen hadden.
Foto: uit collectie BHIC, fotograaf en uitgever niet bekend.
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Kermis...”no way today”

H

et is intussen al zo’n 15 jaar geleden dat het
boek “Zwaaien en zwieren rondom de Moeierboom” werd uitgebracht. Als initiatiefnemer
daarvan heb ik i.s.m. de Heemkundekring het
idee geopperd om een tweede uitgave van de kermis in Etten-Leur centrum het levenslicht te laten
zien. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen, maar
wees gerust, lezers van dit artikel zullen tijdig
op de hoogte worden gebracht. Ook de kermis in
Etten-Leur-Noord zal in al deze door mij geschreven artikelen aan de orde komen, maar voornamelijk betreft het de zomerkermis van Etten-Leur.
De inhoud zal bestaan uit diverse onderwerpen,
waarbij attracties de boventoon zullen voeren,
met speciale aandacht voor 100 jaar Janvier/Reemer (cakewalk).
Helaas ging dit jaar dit volkscultuurfeest niet door
vanwege het intussen bekend virus, maar geen
nood, om de boel toch wat op te vrolijken volgt
hieronder de beschrijving van een kermisloze
juni/juli maand 2020.
Zomer 2020, eind juni, normaliter zouden na de
weekmarkt de kermiswagens al klaar staan voor
de opbouw van de zomerkermis. Echter, een
vervelend virus stak daar een stokje voor, geen
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Door Hans Meesters

volop werkzaamheden aan de attracties dus. Heel
Nederland kon niet deelnemen aan het volkscultuurfeest, alles stond stil.
Heel het jaar werden ook in EL voorbereidingen
getroffen om het jaarlijkse feest zo mooi mogelijk
te maken, zowel op attractiegebied als voor het
randgebeuren. Schitterende molens, de bruggen
in de cakewalk, reuzenrad, spelkramen, enzovoort hebben we dit jaar niet gezien, laat staan de
snoepkraam, oliebollen en noem maar op. Alles
wordt doorgeschoven naar volgend jaar 2021.
Het was dus stil einde juni/begin juli in het centrum, geen vertier qua kermis en Meulenmart. Dat
is, voor zover ik weet nog nooit voorgekomen, de
tweede wereldoorlog buiten beschouwing gelaten.
Jammer dus, helaas dit jaar geen spel van klank,
licht en kleur in het centrum, dus helaas ook niet
in Noord.
Gelukkig zijn exploitanten wel “doordouwers”, en
geven ze niet gauw de moed op, dus wie weet?
We houden de moed erin, want ook de slogan van
de kermismensen blijft “uw vermaak is onze taak”
en dat moet zo blijven.

Heemkundekring Jan uten Houte

Zingen of gansrijden met Vastenavond?
Vergeet het maar!

G

ansrijden is met name in België nog steeds
een volksvermaak. Men probeert, rijdend te
paard de ingevette kop van een opgehangen gans af te rukken. In feite is het haan clippelen hetzelfde maar dan met een haan, die dan
vaak steeds op en neer wordt getrokken om het
moeilijker te maken. Men moet met een knuppel
(clippel) de kop proberen af te slaan. Het haringtrekken is de variant met een vis waarbij men
moest proberen de kop af te bijten. De winnaar

Door Maarten Bicknese
werd de koning voor dat jaar.
Hoe vaak mopperen we niet op de wet. Of anders
wel op Handhaving. “Tegenwoordig mogen we
niks meer… vroeger….”. Ja vroeger leek alles beter,
maar als we de oude boeken openslaan komen
we toch heel wat wetten en dorpsbesluiten tegen
die nu verdwenen zijn, of die flink versoepeld zijn.
Neem het volgende besluit in november 1668.
Kerst, jaarwisseling en daarna carnaval zijn in
aantocht1:

Al vaker is van hoger hand, per koninklijk besluit aan de ingezeten van de Vrije Heerlijkheid Etten, Leur
en Sprundel verboden, dat er tijdens de godsdiensten op zondag en op andere dagen vóór de middag getapt
wordt. Ook ’s avonds na zeker uur mag niemand zich meer aan de tap zetten en om drank vragen. Ook al is
deze verordening al vaak gepubliceerd, men heeft vastgesteld dat de herbergiers en tappers “dagelijx hoe langer hoe meer gedurende den godtsdienst ende bij onbehoorlijke tijd aande ingesetenen ende jonge gesellen tappende
sijn”. De jongeren bezoeken de herberg vaak zonder toestemming van hun ouders en plegen “groote lightveerdigheit tot ontstightinghe der eerlijke luijden”. Bij nacht en ontij plegen zij straatschenderijen in plaats van
God de Heere aan te bidden, dat “hij genadigh gelieve af te wenden sijne bemettelijke roede der peste ende andere
gedreighde plagen”. Om hier een eind aan te maken hebben de schepenen van beide banken “expresselijk ende
wel scherpelijk verboden… alle tappers, weerts ende herbergiers” om tijdens de zondagdienst en ’s avonds na
negen uur na het slaan van de klok, te tappen. Ook kaart- en dobbelspelen moeten stoppen. Dit op straffe
van zes gulden per keer voor de waard en van drie gulden voor elke gast.
De waard mag niet met de “smoes” aankomen dat hij op die uren “spoelgasten” of andere zwervers bij
zich in huis heeft. Tenslotte wordt nog maar eens herhaald dat niemand met Nieuwjaarsdag, Driekoningen
of Vastenavond langs de deuren en straten mag lopen te zwerven met sterren, gemaakte zotten of andere
onstichtelijke bedenksels. Ouders en schoolmeesters zullen voor hun kinderen en hun dienstbodes moeten
instaan. Hierop zal streng worden toegezien.
Als aanvullend gemeentebesluit in deze 17de eeuw moet genoemd worden het steeds terugkerende verbod2 om
met Vastenavond de “gans te rijden oft te trecken, den haen te clippelen, haring te trecken of dergelijke publieke
blijschap”.
Dit alles hangt natuurlijk samen met het streng
gereformeerde lands- en dorpsbestuur in die
tijd. Het zal wel een eeuwenlange strijd geweest
zijn met de overwegend katholieke bevolking in
onze gemeente. Alhoewel toendertijd de pest
rondwaarde hebben deze maatregelen niet met
besmettingsrisico te maken. Nu in 2020 de pandemie van het coronavirus heerst, krijgt dit verhaaltje een bijzondere wending, want zingen in

het openbaar is opnieuw uit den boze.
Hier volgt nog een voorbeeld van een dorpsbesluit uit 1664. De lezer kan meteen een oefening
doen in het lezen van oud schrift3. Vier jaar vóór
het vorige voorbeeld was het al verboden om met
Nieuwjaar en Vastenavond langs de deur te gaan
zingen. Als je iemand aanbracht kreeg je één
gulden!

De selve [het dorpsbestuur] verbieden eenen yegelijcke [iedereen] dat hem niet sal
vervoorderen [toestaan] op nieuwe jaers ofte derthien [?] dage avont
langhs de huijse in de quartieren [wijken]onder dese heerlt [heerlijkheid] omme
te gaen tsij als sangers, speelders op eenige instrumenten
ofte eenige ghemaeckte figuren van sterren, op peene [straffe] dat
ijder in sulcke schijn ommegaen hebbende door de quartieren ofte die haer ijets gegeven soude mogen hebben te
verbeuren dry [drie] guldens, een derdendele voor de heer officier [de schout], een derdendele voor de armen ende het resterende
derdendele ten behoeve van den aenbrenger, ordonnerende [gebiedende]
een ijder hun daer naer te reguleren [te handelen]. Actum ut supra [Genoteerd zoals
hierboven op 28 december 1662]
1
2

3

WBA 0001 Dorpsbestuur Etten-Leur; Inv.nr. 0006. Resoluties van het dorpsbestuur, scan 50 ev dd 17 november 1668
WBA; Resoluties Dorpsbestuur Etten-Leur In.nr. 0004: dd 25 februari 1623 scan 7; dd 10 februari 1624 scan 32; In.nr.
0006 dd 6 februari 1676 scan 325; dd 13 februari 1677 scan 307; In.nr. 0008 dd 3 februari 1695 scan 183
WBA 0001 Dorpsbestuur Etten; Inv.nr. 0005. Resoluties van het dorpsbestuur, scan 46 dd 28 december 1662
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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
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Voorzitter
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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.

