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LedenNieuwsBrief januari/februari 2021 / 1 

Beste leden, 

Helaas heeft het uitwerken en inrichten van onze LedenNieuwsBrief aan het begin van het 

jaar meer doorlooptijd gekost dan we hadden verwacht. Dit komt vooral door de 

superdrukke werkzaamheden en inzet voor meerdere cultuurhistorische activiteiten zoals 

de mooiste boom van Nederland, het behoud van het cultuurhistorische industriële 

erfgoed Tomado en het inrichten van de etalages van onze ExpoRuimte in samenwerking 

met Carnavalsverenigingen en de Leurse Leut, De Stijloren en Mami. (Meer daarover in de 

volgende nieuwsbrief die u de komende week van ons mag verwachten) 

Het doet ons deugd om jullie te kunnen mededelen dat Krijn ten Hove het PR & 

Communicatie-werk op zich wil nemen. Krijn zal zich binnenkort aan u voorstellen. 

In deze nieuwsbrief alles over onze bijna 350 jaar oude Moeierboom. STEMMEN DUS!!! 

 

 

Moeierboom  
Het is tijd voor positiviteit!  
Zoals je wellicht weet, heeft de Moeierboom in Etten-Leur afgelopen najaar de nationale titel Boom 
van het Jaar behaald. En daar zijn we super trots op. Het betekent ook dat we namens Nederland 
afgevaardigde zijn voor de Europese verkiezing Tree of the Year / Boom van het jaar! Wat zou het 
fantastisch zijn voor Etten-Leur als we daar hoge ogen kunnen gooien en op het podium kunnen 
komen. Om dat te bereiken hebben we heel veel stemmen nodig. En daar kunnen we ook jullie hulp 
goed bij gebruiken. Onze Heemkundekring ondersteunt het campagneteam. Tussen 1 en 28 februari 
kan iedereen stemmen (op de Moeierboom) via www.deboomvanhetjaar.nl.  
  
Wij zien de campagne en alle aandacht voor de Moeierboom en Etten-Leur als een lichtpuntje in 
lastige tijden. Als we er met z’n allen voor gaan, verhoogt dat het saamhorigheidsgevoel. Een gevoel 
waarvoor juist de Moeierboom symbool staat. 
  
Uiteraard staan wij als Heemkundekring volledig achter deze actie om onze cultuurhistorische 
Moeierboom tot de mooiste boom van Europa te promoten. Stem daarom op onze boom. Let wel, 
je bent verplicht op twee bomen te stemmen en jouw stem via jouw mailadres te bevestigen! 
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Wij hebben Jac Hop, onze cultuurhistorische groendeskundige, gevraagd om een promotie van de 
Moeierboom te schrijven met een ‘groene’ ondergrond. Deze tref je hieronder aan. 
 
Dorpsboom op weg naar Europeseboom (Jac Hop) 
De Moeierboom en marktbomen zijn al eeuwen het dorpsgezicht van de dorpskern “Etten”. Tot op 
heden een ontmoetingsplaats voor grote evenementen, een bruisend hart met veel gezellige 
terrassen rond de moederboom. Vanaf 1594 werd de eerste grote paardenmarkt op de markt van 
Etten gehouden. Deze groeide uit tot een wekelijkse veemarkt; tot 1960 werd het vee tussen de 
bomen verhandeld. De moeierboom is eeuwenlang door zijn aparte kroonvorm een oriëntatiepunt in 
onze gemeente.  
Het is niet zomaar een boom die door zijn ouderdom en prieelachtige snoeiwijze bijzonder is te 
noemen. De moeierboom is een levend cultureel erfgoed geworden van de gemeente Etten-Leur, 
Nederland en misschien ook in de toekomst van Europa.  
 
De naam moeier of moederboom 
Plaatselijk bekend als moeierboom. De naam moeier kan afgeleid zijn van een oude kweekmethode, 
die bij de grootbladige Linde al eeuwenlang door de boomkwekers werd toegepast.  
Enkele Lindesoorten hebben de eigenschap onder aan de voet van de stam jonge scheuten te 
vormen. Deze jonge scheuten werden naar de grond gebogen en deels bedekt met aarde. Op het 
gedeelte onder de aarde kan de scheut wortels maken. Na één jaar wordt deze scheut, net als een 
navelstreng bij baby’s, van de moeder afgeknipt en daarna zelfstandig als jonge boom met eigen 
wortels verder te leven. In dat opzicht is de moederboom op zijn Ettens dialect “Moeierboom” ook 
een juiste benaming. 
De meest gebruikelijke Nederlandse naam is “zomerlinde” te herkennen aan de grotere bladeren. De 
wetenschappelijke naam is Tilia platyphyllos inheems in heel Europa. Daarom is de moeierboom in 
historisch opzicht en goed verzorgde prieelvorm, al eeuwen lang een opvallende boom die in de 
Europese verkiezing, boom van het jaar, een goede kandidaat, ons land te vertegenwoordigen.  
De moederboom is de best verzorgde boom (1989), de mooiste van Nederland (2020) en hopelijk 
symbolisch de Moeder van alle bomen in Europa in strijd tegen het klimaatprobleem.  
Bij de oud-Germanen was de Linde een heilige boom, gewijd aan de godin Freya de Godin van de 
liefde en vruchtbaarheid en had een vrouwelijk karakter. Dat betekende in die tijd huiselijk- en 
gezelligheid en zo werd de Linde een beschermboom van huis en hof. 
De wortels van de moeierboom dringen in de bodem en de takken wijzen naar boven als symbool 
voor de banden tussen hemel en aarde. 
 
Symbolisch de moeder van alle bomen.  
De moeierboom is een verbindingsboom in het hart van Etten-Leur en staat al eeuwen als moeder 
van de bomen op de markt. Ook op de dag van vandaag heeft ze een verbindende rol, het hart van 
de bomenstructuur van Etten-Leur. De kroon heeft een ronde vorm en wijst in alle richtingen die de 
groei van Etten-Leur in het recente verleden heeft doorgemaakt. 
 
Laat de moeierboom symbolisch een voorbeeld zijn voor de huidige maatschappij.  
De prieelvorm van de moederboom, symboliseert het volk en heeft generaties lang kunnen 
voortleven. Hopelijk kan ze nog generaties lang mee in een goed verzorgde leefomgeving. 
Laat de MOEDERBOOM en alle andere bomen in de toekomst symbolisch een verbindend 
voorbeeld zijn voor alle Europeanen. 
 

STEMMEN DUS!!!  
Ga naar www.deboomvanhetjaar.nl  en klik op ‘Stem op de Moeierboom →’ 
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