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Uit het bestuur

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

Zoals reeds aangekondigd in de vorige editie door onze secretaris 
zal er telkens een ander bestuurslid in deze rubriek aan het woord 
komen.
De beurt is nu aan mij.
Ondanks dat oud jaar al weer geruime tijd achter ons ligt wil ik 
toch van deze eerste gelegenheid gebruik maken om iedereen een 
goed en gezond 2021 toe te wensen.
Op het moment van schrijven zitten we midden in de pandemie en 
het vaccineren is nog maar net begonnen. De Engelse variant be-
heerst het nieuws en de  avondklok is net een feit. De wereld ziet 
er met de dag anders uit. Het is in deze pandemietijden dan ook 
lastig om vooruit te kijken. Terugkijkend moeten we concluderen 
dat we vele plannen en initiatieven in de ijskast hebben moeten 
stoppen. Andere gebeurtenissen hebben we in klein comité moe-
ten uitvoeren.
Toch hebben we nog enkele activiteiten kunnen laten plaatsvinden 
zoals de doorlopende tentoonstellingen in ons tijdelijke heemhuis. 
Ook de nieuwsbrieven en het kwartaalblad hebben de weg naar 
onze leden weten te vinden.
Daarnaast heeft het bestuur niet stil gezeten en een nieuwe visie 
op de structuur van de organisatie in behandeling genomen. In de 
komende periode zal hierover meer naar buiten komen.
Onlangs hebben we onze begroting voor 2021 gepresenteerd. 
Hierin hebben we een negatief resultaat moeten laten zien. On-
dernemend Nederland is in deze tijden zeer terughoudend in het 
ondersteunen van organisaties door middel van advertenties of 
anderszins. Als penningmeester zie ik daar voorlopig ook geen 
verandering in komen.
Suggesties vanuit de leden zijn zeer zeker welkom.
Alle financiële en verbindende zeilen zullen bijgezet moeten wor-
den in onze tocht naar een hopelijk coronavrij 2022.
Al bij al zijn het geen leuke tijden, niet voor oud en zeker niet 
voor jong. Maar we moeten het wel samen doen.
Anton van Dorst, penningmeester.
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Beste lezer,
We gaan de derde jaargang in met Heem-EL. Fijn dat het goed gaat met de 
aanlevering van kopij. Het is toch altijd weer afwachten of en wat er binnen-
komt. Na mijn oproep in het vorige nummer mis ik helaas nog de bijdrage 
van een vrouwenhand. Kan ik u na de prikkel van vorige keer nu dan over de 
streep trekken? Zoals u in het voorwoord van het bestuur kan lezen is een 
aantal sponsors, hopelijk tijdelijk, afgehaakt. Een positieve keerzijde is, dat 
er nu een pagina meer ruimte is voor ingezonden artikelen. We hebben weer 
een diversiteit aan onderwerpen kunnen plaatsen. Bomen, gebouwen, stre-
ken, mensen en herinneringen komen aan bod. Onze Moeierboom heeft volop 
aandacht in de media, maar een mooi cultuur-historisch-botanisch verhaal 
past zeker ook in Heem-EL. Het verhaal over 200 jaar zusterwerk krijgt in dit 
nummer een slot. Na het lezen over Attelaken zult u vast met andere ogen 

langs deze gemeentegrens fietsen of wandelen. En als u dan toch in het buitengebied bent, let dan in 
de skyline van Etten-Leur op een watertoren. Lees meer over dit karakteristieke gebouw. Een glimlach 
van herkenning verschijnt vast bij de oudere Etten-Leurenaren als zij over bijnamen en de in dialect 
geschreven verhaaltjes lezen. Twee historische figuren uit Etten-Leur komen aan bod, een daarvan 
zelfs voor het eerst in beeld! En het verhaal over cultureel centrum Nobelaer spitst zich deze keer toe 
op de bibliotheek.
Wat ben ik blij dat er een Heem-EL is. 
We hopen van harte dat u er ook weer van geniet. 
Veel leesplezier.

Van de redactie
Door Maarten Bicknese

Jinne kjir in de zuvvel tijd moese we mwooi 
in kolonne op de fiets van de laogere school 

nor de kerk. Mjistal waar da om te gaon biechte. 
Onder ’t rije docht ik aon alle verkjeerde dienge 
die ik de leste tijd gedaon aar. Mar ik kwaam nie 
wijer dan: snoepkes weggepakt, ’n koekske uit de 
trommel gepikt en voggelnesjes uitgold. Mar ja, 
iederjin aar in dieje tijd zowa ‘tzelfde lijsje in zun-
ne kop zitte. Ik em nog gaauw munne vurganger 
onder z’n kont geschupt, dan kon ik ’t wa langer 
maoke.
Toen we in de kerk aongekomme ware, kreeg ik 
in de gaote daddut ammel vur niks gewiest waar. 
De kappelaon stong klaor mee ’n kellekteschaol. 
Da zal van teveure wel verteld zen dur de mjister 
op school, mar ik aar toen al van die momen-
te, die eigeluk mjir passe bij ooze tiggeworrigge 
leeftijd. Terwijl de guldes en reksdolders vur mijn 
de schaol in rolde, voelde ik in m’n zakke en von 

Drie losse centen
Door Toon Vissers; dialect door Piet Luijten

daor drie losse cente. Toen ik aon de burt waar 
gwooide ik ze in de schaol zonder de kappelaon 
aon te kijke.
Di veraol zou nou afgelwoppe zen mar de zondag 
durnao wier in de kerk de opbrengst vurgeleze. 
Watter precies opgold is weet ik nie mjir, mar ’t 
eindugde op jille guldes en drie cente. Alle guldes 
en reksdolders ware in de massa verdwene, mar 
mijn drie cente wiere spesjaol genoemd. 
Nao de mies gieng ik dus zo grwootsig as wa nor 
uis.
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De Nobelaer 
deel 2: Bibliotheek

Door Jos Hendrickx

heren J. Elands van 1989-1992, J.P. Jacobs van 
1992-1997, P. Cazemier van 1997-2004 en J. 
Hupkes van 2004-2011.
Door de komst van arbeidsmigranten (Joegosla-
visch), kwam de vraag om boeken in hun eigen 
taal te lezen. In 1973 werden bij het L.B.C. (Lan-
delijke Bibliotheek Centrale) de benodigde boeken 
geleend, zodat ook zij van de bibliotheek gebruik 
konden maken. 
Door een wetswijziging van de bibliotheekwet in 
1975, kregen kinderen vrijstelling van lidmaat-
schapsgeld. Dit resulteerde in een sterke toena-
me van jeugdige lezers. In 1976 werd een filiaal 
geopend in de Gong, in de Grauwe Polder. 
Intussen werden er door de bibliotheek boekpre-
sentaties gehouden waar bekende schrijvers hun 
boek kwamen presenteren. Voor de jeugd werd 

veel georganiseerd om hen 
bekend te maken met le-
zen. Zo werden voorleesda-
gen gehouden en was (en 
is) er een voorleeswedstrijd 
voor de jeugd.  
Door de groei van de indus-
trie groeide ook het aantal 
inwoners in de gemeente, 
wat weer meebracht dat 
de bibliotheek uitgebreid 
moest worden. 
In 1980 was dit zover. Het 
uit te lenen aantal boeken 
steeg naar 36000 exempla-
ren. 
Omdat het filiaal in Leur 
werd afgekeurd en om de 
service van de bibliotheek 
aan de bewoners in Noord 

In 1907 is door predikant F.M.G. van Walsem 
van de hervormde gemeenschap op Leur de 

eerste bibliotheek geopend. Na 1920 verdwij-
nen alle gegevens over deze bibliotheek. In de 
twintiger jaren van de vorige eeuw werd door de 
Vincentiusvereniging ook een bibliotheek geo-
pend maar deze had weinig succes. In 1941werd 
deze bibliotheek heropend op Markt 60 en ge-
durende de oorlog werd ze verplaatst naar het 
”Paulushofje”. In 1939 is door kapelaan de Jong 
van de Sint Petrusparochie opnieuw een biblio-
theek in Leur geopend. Door de Katholieke Actie 
werden boeken ingezameld voor de soldaten die 
voor de mobilisatie in 1939 werden opgeroepen. 
De dubbele exemplaren werden eruit gehaald en 
gebruikt voor een bibliotheek. Deze werd geves-
tigd in parochiehuis St. Unum. In 1958 zijn de 
twee parochiebibliotheken, in samenwerking met 
de gemeente samengevoegd tot een ”Katholieke 
Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek”.
Voorzitter werd dhr. Jan van den Brink. De ande-
re bestuursleden waren dhr. C. Belderbos, dhr. A. 
Geppaart, dhr. P. Snelders, Drs. L. Aerden, dhr. J. 
van Hooff, dhr. J. van Oosterhout, Mej. A. Ver-
kooyen en de dhr. P. Smits namens de gemeen-
te. Op 1 september 1959 is Mej. C. Aangenendt 
(onlangs overleden) als directrice begonnen. De 
bibliotheek is geopend op 15 nov.1958 met 3000 
boeken, een filiaal op Leur werd in 1959 geopend.
Door de groei van het aantal leden moest er re-
gelmatig worden uitgebreid. In 1965 is de eerste 
keer verbouwd. 
In 1972 gaf J. van den Brink de voorzittershamer 
door aan dhr. Th. van der Giessen. Daarna kwam 
dhr. Harmeijer, 1977-1989, opgevolgd door de 



6 Heemkundekring Jan uten Houte

te geven, werd de Bibliobus van Breda gehuurd. 
Vanaf 1 juni 1980 tot 1 juli 1981 stond deze elke 
week 2 uren op het van Bergenplein. In 1981 was 
het probleem opgelost en kon men aan het Ber-
genplein terecht waar de bieb werd gevestigd. 
Door bezuinigingen op subsidies werd in 1982 
voor het eerst een beroep gedaan op vrijwilligers.
De moderne tijd brengt veranderingen met zich 
mee en de bibliotheek moet met de tijd mee. 
Je kon vanaf 1986 langspeelplaten en cassette-
bandjes en later compact-disks en dvd’s lenen. 
Tegenwoordig kunnen we alle muziek en films van 
internet downloaden.  
In 1987 werd de nieuwe welzijnswet van kracht 
en moesten de gemeenten zelf het bibliotheek-
werk bekostigen. Het college van B & W kwam 
met het voorstel om fl. 75000,- te bezuinigen 
door beide filialen te sluiten maar de gemeente-
raad ging niet akkoord. 
In 1989 zijn de filialen door algemeen bezuinigin-
gen alsnog gesloten. 

Toen in 1992 De Nobelaer 
ging verbouwen kreeg de 
bibliotheek daar alle ruimte 
op de begane grond zo-
dat iedereen gemakkelijk 
binnen kon lopen. In 2002 
wilde de Provinciale Bi-
bliotheek Centrale dat de 
kleine bibliotheken gingen 
samenwerken. Op die ma-
nier moesten Etten-Leur, 
Rijsbergen, Zundert en 
Rucphen één organisatie 
worden. Na gedegen over-
leg binnen het bestuur of 
dit interessant was voor 
hen heeft men afgezien van 
de samenwerking. Doordat 
het fenomeen ”Internet” 
steeds meer mogelijkheden 

bood en er op een gemakkelijke manier steeds 
meer informatie vanaf gehaald kon worden, werd 
het lenen ook minder. Hierdoor nam het aantal 
leden van de bibliotheek af. Tegenwoordig zeggen 
we makkelijker ”we googelen even” in plaats dat 
we naar de bibliotheek rijden. In 2003 is er een 
website op de computers van de bibliotheek geo-
pend om digitaal kranten te lezen. Een jaar later 
zijn daar tijdschriften aan toegevoegd. De web-
sites werden dat jaar 200.000 maal bekeken. In 
2005 is de stichting gereorganiseerd in ”Nieuwe 
Nobelaer” en zijn alle disciplines onder een beleid 
gekomen wat, inhoudt dat er één directie is en 
één raad van toezicht.

Opgetekend uit de archieven en jaarverslagen van de Nieuwe 
Nobelaer , krantenknipsels van Jos Martens en Heemkun-
dekring Jan uten Houte. Foto’s uit het uit het archief van de 
Nieuwe Nobelaer

Reeks 1 =
Abonnees

Reeks 2 =
Aantal boeken

Reeks 3 =
Uitleningen

Reeks 4 =
Inwoners
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Attelaken, grensrivier(tje) 
Door Ton van den Wijngaart

Velen kennen nog het buurtschap Attelaken en 
nog meer de vrij recentelijk pas vernieuwde 

Attelakenseweg die loopt vanaf de spoorlijn bij 
het Liesbos tot aan de rotonde bij de Lange Brug-
straat.
Waar komt nu eigenlijk de naam Attelaken van-
daan?
In vroegere tijden komt de naam voor als Ettela-
ke, Atteleec en Ettelacke.

Eigenlijk is de naam samengevoegd uit twee 
onderdelen. Het eerste stukje Atte komt van de 
gebiedsnaam Etten. De afwisseling van A en E is 
een tijdsverschijnsel. Zo komen we bijvoorbeeld 
ook Lage Donk / Leegdonck en  Zwartenberg /
Swertenberg tegen. Het tweede deel Lake is de 
zeer oude betekenis voor plas, meer, water en 
grenswater. Denk hierbij o.a. aan de huidige Laak-
se Vaart.
Er zijn ook nog oud inwoners (m.n. Leurenaren) 
die spreken over Patteluk. Dit is ontstaan als 
plaatselijk dialect waarbij twee opeen volgende 

woorden “op Attelaken” samengevoegd werden en 
de eerste en laatste letters “ingeslikt” werden.
De oudst bekende vermelding van Attelaken 
dateert van 1295 maar het is vooral een oorkon-
de van 4 januari 1326 waarbij sprake is van een 
grensbeschrijving tussen Etten en Hage (het la-
tere Princenhage). Hier wordt letterlijk gesproken 
over “de mont van Attelaken valt in de Marck”. 
Dus overduidelijk een waterloop als grenswater. 

Dit grensriviertje in het oosten 
van onze huidige gemeente was 
een afwatering vanuit het Liesbos 
richting Zwartenberg waar des-
tijds (voor de St. Elisabethvloed 
van 1421) de Rivier “De Marck” 
(komt ook voor als Merck) dwars 
doorheen liep. Deze oude Mark-
loop liep destijds ter hoogte van 
de huidige Zwarte Wind-Water-
molen richting Zevenbergen. De 
Leurse Vaart voegde zich exact 
daar ook in De Marck. Net iets 
eerder “valt” de “Attelaken” in de 
Marck vrijwel waar nu de Hal-
se Vliet onder de Strijpenseweg 
doorgaat. Om een idee te krijgen 
van deze natuurlijke afwatering 
kijken we naar het te overbrug-

gen hoogteverschil. Het Liesbos ligt ca. 5 meter 
hoger dan de Zwartenbergse polder.
De huidige wijk Attelaken was vroeger veel groter 
en omvatte vrijwel de gehele huidige Schoenma-
kershoek en al het noordelijk daarvan gelegen 
polderlandschap. In het allereerste bevolkings-
register (1826) valt bijvoorbeeld geheel Zwar-
tenberg daar ook onder met als laatst en hoogst 
genummerd huis no. 611 zijnde het veerhuis dat 
stond bij de uitmonding van de Leurse Vaart in de 
Mark en waar de veerman woonde.
Het is met name bij de laatste ruilverkaveling 

(jaren 60 vorige eeuw) geweest  
dat vrijwel de gehele loop van de 
Attelaken verdwenen is. Is er dan 
helemaal niets meer te herken-
nen in het landschap? Gelukkig 
wel als je het weet en het wil 
zien. Het natuurgebied “De Berk” 
wordt doorsneden door de oerou-
de loop van de Attelaken. Ga je 
het natuurgebied in tegenover de 
Zwarte molen dan loop je eerst 
langs een brede vliet. Op enig 
moment sla je linksaf waar je 
tussen oude turfputten doorloopt 
en vervolgens tussen Elsenbosjes 
door. Op het eind moet je
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rechts/links en het is exact daar dat je de oude 
Attelaken kruist. Richting het noorden slingert de 
waterloop zich dan door de bosjes en weilanden 
richting Strijpenseweg. Net voor hij zich thans 
voegt in de Halse vliet staat een waterkering 
(blauw kastje) schuin tegenover de Haagse fiets/
wandeldijk. Deze waterkering regelt het drassige 
niveau in het natuurgebied De Berk.
Wat dus rest van de Attelaken gemeentegrens 
waar in 1326 over gesproken werd is nu beperkt 
tot het stukje in natuurgebied De Berk.

Geraadpleegde bron o.a.:
Provinciaal archief (BHIC): “De buurtschap Attelaken in Et-
ten-Leur, door Jan Hendrickx
Foto’s:
Google Earth: satellietfoto
Kadasterkaart: schermafdruk
Ton van den Wijngaart: Winters Attelaken

Op het artikel in de vorige Heem-EL over drielingen kwam een aanvulling van Piet Lauwerijs-
sen, secretaris van Heemkundekring De honderd Hoeven. 

“Met belangstelling las ik uw artikel in Heem-EL  jaargang 2 nummer 4 over drielingen in vroe-
ger eeuwen in Etten. Dit omdat in mijn stamboom ook een drieling voorkomt nog eerder dan de 
door u genoemde drielingen.” 
In 1627 werden in de katholieke kerk van Etten drie meisjes gedoopt, alle drie op 6 mei: Maria, 
Johanna en Cornelia Laurentius. De pastoor schreef de achternaam Laureyssen in het Latijn. 
Zoals meestal in die tijd is de achternaam een patronym, afgeleid van vaders voornaam dus. 
Vader van de drie meisjes heette Laureys Mathijs Jacobs, zijn echtgenote Cornelia Cornelis Wil-
lem Wagemakers. Zij woonden op de hoek van de Slikstraat en Hoge Donk, ter hoogte van de 
huidige Isoverbel fabriek. De naam Lau(we)rijsse(n) is dus als achternaam in de familie blijven 
hangen. Piet schrijft erbij dat alle naamgenoten in de omgeving van dit echtpaar afstammen.
U vindt deze dopen terug in RK Dopen Etten 1606-1634 deel 5 in het West-Brabants Archief 
(scan 75). In Jaarboek 20 Van zicht naar Combine, facetten van de Hoevense landbouwgeschie-
denis 2004 van heemkundekring De Honderd Hoeven vindt u vanaf pagina 209 t/m 240 meer 
over deze familie.

Op het artikel over Jan Hofmans kwam een vraag van Gerard de Regt. Hij vroeg zich af wat 
een Staatsraad Gouverneur was. 

Het antwoord is, dat die naam toen werd gebruikt voor de functie van wat we nu Commissaris 
van de Koning noemen. In Limburg wordt nog steeds gesproken van een Gouverneur.

Op het artikel uit nummer 3 van vorig jaar kwam ook nog een reactie: A.J. Heerma van Voss 
uit Amsterdam schreef: 

Uit de interessante historische terugblik ‘Van Etten in Amerika’ van Cor Kerstens (HEEM-EL, 
september 2020) begreep ik dat de Amerikaanse nazaten van Jacob Jansen van Etten (1634-
1693) onder uiteenlopende namen voortleefden. Als voorbeelden werden de honkballer Russell 
Van Atta en de singer-songwriter Sharon van Etten genoemd. 
Ik voeg daar graag J.M. (Jimmy) Van Eaton aan toe: in 1937 geboren in Memphis, muzikant, bij 
insiders bekend als drummer bij het legendarische Rock ’n Roll-platenlabel Sun, aldaar (waar 
o.a. Elvis Presley, Johnny Cash en Roy Orbison debuteerden). Hij is o.a. te horen op de eerste 
hits van mijn jeugdheld Jerry Lee Lewis, zoals ‘Whole Lotta Shakin’ Goin’ On’ en ‘Great Balls of 
Fire’, uit 1957. Nooit geweten dat hij ook West-Brabantse roots had.

Reacties van lezers
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Bijzonder portret: 
schout  Hendrick van den Broeck

door Maarten Bicknese

Schout Hendrick van den Broeck  
(Foto: Guy Coget, bewerkt door Maarten Bicknese)

Het wapentableau boven de voordeur van Huize Adama 
(Maarten Bicknese).

Wie had ooit kunnen denken dat er nog eens 
een portret uit de 16de eeuw boven water 

zou komen, en dan nog wel van iemand uit Et-
ten-Leur.
In hun zoektocht naar voorouders kloppen stam-
boomonderzoekers nogal eens aan bij de heem-
kundekring uit de plaats waar zij hun voorouders 
menen te vinden. Zo deed ook een familie uit 
België en toen bleek dat het soms loont als je hen 
helpt en antwoord geeft.  In dit geval bestond 
het vermoeden dat zij afstammen van de Ettense 
schout Hendrick van den Broeck. Dit vermoeden 
was gestoeld op het feit dat zij een portret ge-
erfd hebben van …..jawel, onze schout. Nadat de 
nodige informatie naar de familie was opgestuurd 
werd aan mijn verzoek om een foto van het 
portret op te sturen voldaan. Hier is hij dan, een 

Etten-Leurse schout van 1580 tot 1612.
En hoe zit het nu met die verwantschap? Over 
Hendrick privé heb ik niet veel gevonden, alle 
aktes in het West Brabants Archief hebben betrek-
king op zijn functie. We weten dat hij getrouwd 
is met Jacobmina Maesland, maar zijn nakome-
lingschap is niet helemaal 100% opgehelderd. In 
Breda leefde een geneesheer en schepen Gode-
fridus Hendriks of Godfroy van den Broeck. Deze 
man moet een zoon van hem zijn en hij is een 
voorvader van de  Belgische familie, die met de 

vraag aankwam. Na het nodige gepuzzel moet de 
conclusie zijn dat Hendrick dus behalve een zoon 
Engelbert, waarover zo meteen meer, nog een 
zoon had. Dat is helemaal niet vreemd aangezien 
Hendriks vader ook Govert of Goort heette. Maar 
een sluitend bewijs in de vorm van een doopakte 
of testament is er niet. Het zij zo. Wij zijn blij met 
dit unieke portret.

Nog even over zoon Engelbert. Ook hij werd 
schout en volgde zijn vader op tot 1643 waarna 
zijn schoonzoon Reinier Pybes d’Adama schout 
werd. Deze was getrouwd met Engelberts dochter 
Maria van den Broeck. De familie van den Broeck 
en ook d’Adama waren katholiek. Een schouten-
functie bij een katholiek werd echter na 1648 niet 
meer geduld. Reinier heeft het nog tot 1653 vol-
gehouden, maar moest toen deze functie afge
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ven aan een protestants man. Reinier is de man 
die het nog steeds bestaande Huize Adama heeft 
laten bouwen. Van hem en zijn vrouw prijken de 
wapens boven de voordeur. 
Samen met enkele andere heemkundigen ben ik 
aan het puzzelen of het fragment van de graf-
steen die achter het St. Paulushofje op Grijsoord 
ligt de grafsteen is van Maria en haar man. De 
tekst is incompleet en bijna niet te lezen, maar 
één familiewapen is goed te zien: het schild is 
eveneens ruitvormig en hangt links (rechts voor 
de kijker), is dus van een vrouw. Bovendien hangt 
het net als bij het alliantiewapen aan Huize Ada-
ma aan een lint. De kleuren zijn natuurlijk niet te 
beoordelen, maar de figuren wel. 

Net als in het bovenstaand wapen bevat het een 
klimmende leeuw met uitgestoken tong. In de 
onderste helft een burcht met open poort, vijf 
kantelen en zes ramen. Er zijn dus verschillen 
met bovenstaand wapen, maar er is ook sterke 
overeenkomst. Maria was medevrouwe van kas-
teel Nieuw-Herlaar. Vreemd is dat zij niet daar 
in Michielsgestel is begraven. Zij stierf in 1677, 
zes jaar na haar man die wel in Michielsgestel is 
begraven. In de archieven is er niets over gevon-

den, maar ik durf de volgende stelling wel aan: 
de grafsteen met het wapen is wel degelijk van 
Maria, de kleindochter van schout Hendrick van de 
Broeck. De opdrachtgever voor het maken van de 
steen heeft op een papiertje geschreven: “boven-
ste helft een klimmende leeuw; onderste helft een 
gekanteelde burcht”. Punt. De kleuren waren niet 
belangrijk. De steenhouwer heeft uit een boek-
je de wapenstukken fraai uitgebeiteld zonder te 
kijken naar het meer stilistische wapenschild aan 
Huize Adama.
Hoe is deze steen aan het Grijsoord  terecht geko-
men? Het antwoord kwam van een van onze seni-
or leden Rijk Oosterijck: “het schoot mij te binnen 
dat de stenen op Grijsoord vroeger bij mijn groot-

ouders in de tuin van de van de kosterswoning 
stonden. Zij stonden tegen de buitenmuur van de 
kerk. Bij de restauratie van de kosterswoning in 
de zestiger jaren waren deze grafstenen door de 
gemeente verwijderd en ergens opgeslagen”.
Zo zien we, dat er nog veel puzzels binnen de 
Etten-Leurse historie bestaan, maar ook dat er 
onverwacht oplossingen en aanvullingen kunnen 
komen.

Bronnen: Voor een uitvoeriger genealogie van van den Broeck 
en Adama kan men terecht bij de auteur, bij Cor Kerstens of 
op de website van Jan van Meer www.inevanmeer.nl

Het fragment van een grafsteen achter 
het Paulushofje aan Grijsoord 

(Maarten Bicknese)

Reconstructie van de steen (Maarten Bicknese)



maart 2021 11

Familienamen en Bijnamen
door Jos Martens

Familienamen

Heeft U ooit als familienaam gehoord Scheef-
nek, Onverwacht, Naaktgeboren, Vroeginde-

wei, Rijstebil of Niemandsverdriet? Hoe zijn deze 
toch wel vreemde namen ontstaan?
In 1811 vaardigde Napoleon een decreet uit 
waarin hij beval, dat iedereen een naam moest 
hebben. Dit decreet van de keizer werd helemaal 
niet gunstig ontvangen, want veel landgenoten 
namen er een loopje mee en dachten, dat, zodra 
Napoleon verdwenen zou zijn, ook de namen wel 
weer afgeschaft zouden worden. Maar onze voor-
vaderen kwamen bedrogen uit en bovenstaande 
namen bleven gehandhaafd.
En toch hadden in 1811 nog lang niet alle Neder-
landse staatsburgers een eigen naam gekozen. 
Koning Willem I herhaalde dan ook dit bevel nog 
eens in 1825 en dreigde zelfs met straf, als men 
zich aan dit bevel onttrok. Over het hele land 
komen we dan de meeste vreemde namen tegen 
in de registers van de burgerlijke stand zoals: 
Schooier, Vliegende Hond, Jans Overal, Poeske, 
Zeldenrijk, Kattestaart, Broekzitter, Klapmuts enz. 
Sommigen kozen als naam het beroep dat ze uit-
oefenden: Arts, Bakker, Smid, Visser, Wagemaker, 
Schoenmaker, de Boer, Mulder, Groenteman enz. 
Anderen namen hun woonplaats zoals van Rijs-
bergen, van Zundert, van Achtmaal, van Gastel, 
van Nispen, van Breda, van Etten, van Rijen, van 
Tilburg enz.
Ik geloof, dat we blij moeten zijn, dat men vroe-
ger zulke “gekke” namen gekozen heeft. Wat zou 
het saai geweest zijn, als we alleen maar namen 
hadden zoals de laatste.

Bijnamen
Een bijnaam is een niet-officiële naam van een 
persoon. Een bijnaam kan voor de drager zo-
wel een positieve als een negatieve bijbetekenis 
hebben. Als het negatief is, wordt de bijnaam een 
spotnaam genoemd en wordt als een scheld-
woord ervaren. Is het positief, dan wordt het een 
koosnaam.
Het gebruik van bijnamen voor personen is oud. 
De Romeinen voegden de bijnaam al toe aan hun 
naam. In plaatsen waar meerdere mensen bekend 
waren onder dezelfde achternaam en/of voor-
naam, was het een gewoonte om het onderscheid 
te maken door een bijnaam. Soms waren de men-
sen dan bekender onder hun bijnaam dan onder 
hun werkelijke naam. Bijnamen dienden dan om 
verwarring op te heffen.
Hoe ontstaan bijnamen? Vaak verwijzen ze naar 
het werk of beroep van de man of vrouw, maar 
ook wel naar fysieke eigenaardigheden, kwalen, 

gebreken of afwijkingen, uitspraken, gedragingen 
of kleding. Bijnamen kunnen ook een smet wer-
pen op iemands naam en de betreffende persoon 
kwetsen. Een bijnaam kan ook worden “overge-
erfd” en generaties lang blijven bestaan. Maar ook 
gebouwen kunnen in de volksmond een bijnaam 
hebben, vaak ontleend aan de vorm: De Punt-
zak (station Rotterdam), de Kuip (Feyenoord), 
het IJspaleis (stadhuis Den Haag), de Apenrots 
(Apeldoorn).
Heel vaak noemt men elkaar bij een bijnaam en 
dit verschijnsel was zo algemeen, dat men van 
velen de eigenlijke naam niet kende, maar wel: 
“ouw bier, de gekke vent, Dieltje pies, de paus, 
zure Lam, de kraai, nattepruim, de reus”.               
In samenwerking met Theo Schoonen zaliger, 
bezigheidstherapeut op het St. Elisabethshuis, 
kwam er een boekwerk met maar liefst achthon-
derd stuks tot stand. We spraken af, dat we het 
nog niet zouden publiceren. Wel kan er uit geput 
worden en dat gebeurt dan ook vaak. Ook door 
ondergetekende zelf. Ga er dus maar even voor 
zitten. En mocht iemand zich aangesproken voe-
len, het is grappig bedoeld, zeker niet kwetsend.
Jan Paf (van de Sanden), Kee Wiel (Cor Boeren), 
Jan de Bokkop (Jan Mathijssen), de Pinda (Jac 
Uijtdewilligen), Jantje Geweer (Jantje Simons), 
van Platdak (van Sundert), Nil van Centjes (Nil 
Wagtmans), d’n Bomenzaoger (Joske Robbe-
son), de Petoet (Snelders), Piet de Nuchtere (Piet 
Sprenkels), de Taaie (Leo Buijs), Zeef Kruup 
(Meesters), Dotje Priegel, Wiete Ko (Ko Lam-
bregts), de Pees (B. Heeren), de Ruil (T. Roovers), 
de lange Gijs (G. Hofmans).
Mooi, maar het blijft uitkijken met die bijnamen. 
Zo maakte R. Lokhof in BN/De Stem eens een 
fout. Hij begon zijn artikel met “Scheetje Rijn-
vos”. Dat oogt aardig als aandachttrekkende kop. 
Maar….de desbetreffende  persoon heette niet 
“Scheetje“, maar “de Scheet”. Hij kreeg die bij-
naam toen hij met een gierkar reed tussen Ou-
denbosch en Hoeven. Ach, Scheetje of Scheet, 
wat maakt het uit. Er zat in elk geval een luchtje 
aan!!
Schrijver van dit verhaaltje kwam op dit onder-
werp, toen hij eind mei een rouwadvertentie zag 
staan in BN/De Stem van Corné van Zundert met 
onder zijn naam de bijnaam “Pielejan”. Hij woon-
de vroeger in de Bisschopsmolenstraat. En toen 
zocht ik het boek met “Bijnamen in Etten-Leur” 
nog eens op.

Bronnen.
--BN/De Stem.
--Wikipedia.
--Krantenknipselarchief Jos Martens
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’n Ouwe kaort
Door Piet Luijten 

datter veul industrie waar. Om aon te geve wat-
ter gemokt wier stong d’r ’n nylonkous afgedrukt. 
Ik em efkes motte naodenke wa daor nou mee 
bedoeld wier. Mar toen kreeg ik ’n elder moment: 
da moes de keustzij zen. D’n HKI. Onder de stad 
stonge twee woorde: conserven en chokolade. 
Da waar nie zo moeiluk. Conserve aar te maoke 
mee d’n HERO en sjukklao da moes wel de Kwat-
ta zen. En bij de naom kwatta gaodde gelijk trug 
in de tijd. De tijd dagge ginne rjip sjuklao kreeg, 
mar gewon n’n kwatta. Op de verpakking waar ’n 
seldotje afgebeeld.  Da konde uitknippe en inruile 
vur mwooje kedookes. Jil bekend waar de rekla-
omespreuk:” Alle wogge zen gericht op Kwatta.” 
Nog veul mwoojer waar ’t woord kwattastrwoojsel 
om op oew botteramme te doen. Agge da woord 
tiggeworrig nog gebruikt motte uitlegge wagge d’r 
mee bedoelt.
Eigeluk mieste ik nog ’t jin en aander. D’r are 
nog veul mjir tjikkeningeskes bij kunne staon: ’n 
bierfleske vur de Drie Oefiizers, ’n kacheltje vur 
dun Etna en gao zo mar dur. Mar witte wa nouw 
’t gekke is; van al die mwooje bedrijve is be-
kaast niks mjir over. Dan ziede watter  in tao-
meluk korte tijd ammel kan veraandere. En das 
nie aljin in Bredao gebeurd. Bij oos in Ette-Leur 
vant zelfde laoke en pak. Gao mar efkes trug nor 
de jiste febrieke op ’t grwote industrieterrein: de 
Temaodo, de Blenzo, Groenewege, de Spaorne-
stad, Felix-Bonzo en nog veul mjir. En dan leesde 

wok moggus in 
de kraant das-
se da prachtige 
gebouw van de 
Temaodo wulle 
gaon slwope. 
Jewig zonde!!

Jin van de meniere om dur aachter te komme 
watter ammel veraanderd is in ’n mèèseleve 

is kijke in nun atlas. Zo zaat ik ’n tedje geleje 
mee ’n mapke kaorte in m’n aande van 1949. Dur 
stong op ”Oos eige laand”. Netuurluk waar de jiste 
kaort waor ik nor keek die van oos eige previn-
sie. Die zaag dur jil simpel uit mee aljin mar de 
belangrijkste plaotse, wege, sporlijne en riviere 
durrop. Ette en Leur waar nerges te vinne. Marja, 
da stelde zon seuvetug jaor geleje wok nie veul 
vur. Mar wel zaagde jimmel in ’t wooste ’n grwo-
te rwooje vlek. Da waar netuurluk Eindove. Dur 
stong nog wel ’n letter E neffe. Wok waar d’r ’n 
klein raodiooke bij getjikkend en ’n goeilaamp. Da 
kon nie miese, da moes Philips zen. Zo konde zien 
wasse d’r ammel mokte. 
’n Bietje int noorde van Braaobaant zaag ik n’n 
wop schoentjes staon. Wij ljirde vroeger op school 
da daor de Langstraaot laag. Da konde op ’t kortje 
trouwes zien aon ’n grwote letter L. ’t Stikte ier 
van de bedrijve die iets mee ljir te maoke are. 
Zoas ljirlwoojerije en schoenfebrieke. Bij ’n stad in 
die streek zaag ik de letter W. Da waar netuurluk 
Waolwijk.
Al gaauw keek ik nor de plaots die vur oos ’t 
belangrijkste is: Bredao. Daor ware wok ’n paor 
simbwoltjes bij gezet. Lienks en rechts van de 
stad zaagde ’n bwomke staon. Die moese ’t Lies-
bos en ’t Mastbos vurstelle. Ge zaag bove Bredao 
’n rwokend febriekske afgebeeld. Da betjikkende 
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Het eerste succursaal werd in Roosendaal 
gesticht. In die tijd waren er veel militairen 

gelegerd die het niet zo nauw namen met de orde 
en regels van de gemeente. Ze zorgden voor 
veel onrust onder de bewoners vooral bij ouders 
die jonge dochters hadden. Burgemeester van 
Roosendaal J.P. van Gilze en pastoor Mutsaerts 
zagen met lede ogen aan dat de jongeren in de 
stad zich erg verveelden en daardoor voor veel 
ongemak zorgden. De voor meisjes opgerichte 
”Borduurschool” alleen kon geen oplossing geven. 
Om de problemen op te lossen gaven zij kape-
laan Hellemons opdracht om te onderzoeken hoe 
het tij te keren. Men wilde de kinderen onderwijs 
aanbieden, te beginnen met godsdienstig vor-
mend onderwijs voor meisjes. In overleg met Mgr. 
van Hooydonk van het seminarie te Hoeven werd 
al snel de naam van het klooster van de Zusters 
van Etten genoemd. De kapelaan ging praten met 
Mère Marie Joseph en zij zegde toe om hen te 
helpen met het opzetten van een school. 

De pastoors en kerkbesturen kregen toen het 
besef dat onderwijs een grote vooruitgang zou be-
tekenen in en in rap tempo werden in vele paro-
chies scholen gesticht.
In de jaren die volgden werden er in verschillende 

dorpen en parochies meer scholen geopend en 
uiteindelijk werd door de zusters Franciscanessen 
in 30 lagere scholen les gegeven.                   
Niet alleen in de omgeving van Etten maar ook 
in de provincies Zeeland, Zuid- en Noord-Holland 
en Gelderland werden scholen geopend. Dat het 
niet altijd van een leien dakje ging kun je je wel 
voorstellen. In 1851 werd onder aanvoering van 
Mère Marie Joseph in het protestante Vlissingen 
een school geopend. Voordat men goede afspra-
ken had vastgelegd met het kerkbestuur van Vlis-
singen en pastoor de Jong overleed deze laatste. 
Door de slechte administratie van de pastoor en 
de grote verschillen, die er toch nog waren, vond 
opvolger pastoor Bots, dat de zusters uit Etten 
beter vervangen konden worden door de zusters 
uit Roosendaal. Uiteindelijk zijn de Ettense zusters 
in 1856 vertrokken uit Vlissingen. 
Sommige scholen hadden eigen huizen voor de 
zusters maar als de school dichtbij was ging men 
op en neer vanuit het Ettense klooster.
Het St. Alphonsus gesticht in Liesbosch was een 
van die succursalen waar de zusters woonden en 
van daaruit lesgaven in de nabijgelegen school. 
Deze school werd geopend op 1 mei 1930 met 
een Fröbel-school, daarna de lagere school en al 
snel kwamen er meer dan 100 meisjes naar de 
school. In het schooljaar 1963/64 zijn de meisjes- 
en de jongensschool samengevoegd. De school 
ging verder onder de naam Pastoor van Arsschool. 

In 1921 was Mgr. Pacificus Bos (Apostolisch Vi-
caris van Nederlands Borneo) met verlof in het 
vaderland en die besprak de mogelijkheid om zus-
ters naar Borneo te laten komen. Met goedkeuring 
van de Geestelijke bestuurder konden de zusters 
van Etten aan de voorbereidingen beginnen. 

200 jaar Franciscanessen (Slot)
Door Jos Hendrickx

Succursalen (buitenhuizen - nevenvestigingen)

Mariadal Roosendaal
Het St. Alfonsus gesticht in Liesbosch
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In 1961 leefden in het klooster en de succursalen 
tezamen 529 zusters, die samen met 293 niet-re-
ligieuze leerkrachten les gaven aan ongeveer 
13.000 leerlingen, van kleuterschool tot U.L.O., 
M.M.S., kleuterleidster, novicen en postulanten.

Op 26 april 1924 zijn de zusters vertrokken en 
hebben zij een eerste school op Borneo geopend 
die onder het klooster van Etten viel. De zusters 
hebben daar tot 1971 missiewerk verricht. De 
kloosterlingen die daar opgeleid werden hebben 
het nadien zelfstandig verder uitgebouwd. 

Interne leerlingen 1892
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Hiermee eindigt 
de serie over 200 

jaar Franciscanessen.  
Franciscus van Assisi 
is geboren 1181 in As-
sisi Italië. Hij overleed 
in 1226 en werd in 
1228 heilig verklaard. 
De in 1209 door hem 
opgerichte orde De 
Franciscanen probeer-
de volgens de leer 
van Christus te leven 
in volledige armoede, 
waartoe alle bezit-
tingen aan de armen 
werden geschonken. 
Om die reden werden 
zij ook wel arme - of 
minderbroeders ge-
noemd. Later kwamen 
er ook vrouwelijke 

ordes en daar is de congregatie van de Zusters 
Franciscanessen van Etten er dus één van.
De zusters waren in het begin nog geen religieu-

ze- maar een lekenorde, echter met de levens-
wijze van Franciscus van Assisi. Rond 1800 werd 
besloten een geheel nieuwe weg in te slaan: er 
moest een Pensionaat komen voor onderwijs van 
meisjes. Na Dongen in 1801 kwam er ook een 
pensionaat in Etten en dit is uitgegroeid tot een 
klooster dat in deze regio veel voor het onderwijs 
betekend heeft. In 1922 heeft de Congregatie 
van Religieuzen een decreet uitgevaardigd, dat 
alle religieuze- lekenordes een oprichtingsdecreet 
moesten hebben om als rechtspersoon op te kun-
nen treden. Mgr. Hopmans vond dat het na meer 
dan 100 jaar bestaan, voldoende was dit decreet 
gewoon toe te kennen, zodat op 23 jan.1923 het 
vereiste ”Decretum Recognitionis” gegeven werd. 
Zo werden de zusters van Etten officieel een reli-
gieuze orde.

Om deze korte verhalen te schrijven heb ik informatie inge-
wonnen 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. 
De foto’s komen uit het archief van het klooster

De watertoren
Door Frans Passier

De watertoren aan de Hoevenseweg te Et-
ten-Leur is een fraai voorbeeld van een stukje 

materieel onroerend cultureel erfgoed. De toren 
is in opdracht van de waterleidingmaatschappij 
Noord-West-Brabant ontworpen door de bekende 
architect Hendrik Sangster.
De toren bevat twee waterreservoirs van res-
pectievelijk 400 m³ en 300 m³. De bouw van de 
toren is uitgevoerd door de Internationale Gewa-
pende Betonbouw (IGB) uit Breda. Men begon op 
2 januari 1923 en op 4 mei 1924 werd het bouw-
werk voltooid.
In die tijd hadden watertorens een dubbele func-
tie. Ten eerste was de toren een  voorraadvat en 
ten tweede diende de toren om de druk op het net 
in stand te houden.
Begin vijftiger jaren is er in de watertoren nog 
een pompinstallatie geplaatst. Het werd toen 
mogelijk het water van het lage reservoir naar het 
hoge te pompen. Op deze manier was er minder 
druk nodig om meer water te vervoeren vanaf het 
pompstation in Bosschenhoofd. Met de komst van 
de elektro-motor verviel de oorspronkelijke func-
tie van de toren. Het werd nu mogelijk om ook 
‘s-nachts de watervoorziening op peil te houden.
In 1966 is de toren grondig gerestaureerd. De 
aanleiding was het optreden van betonrot. De 
wanden werden geïsoleerd en de toren kreeg door 
het spuiten van sierbeton een, voor die tijd, wat 
moderner aanzien.

De watertoren heeft kenmerken van de zoge-
naamde art-decostijl en is een van de weinige 
watertorens in Nederland die in expressionistische 
trant zijn uitgevoerd. De toren is ongeveer 49 
meter hoog. De visie van Sangster op de archi-
tectuur van watertorens heeft een flinke stempel 
op zijn ontwerpen gedrukt. Hij hield niet van de 
toen gangbare, zoals hij ze noemde, “bakken op 
poten”. Hij was van mening dat het dak en het 
reservoir één organisch geheel moesten vormen, 
terwijl het silhouet van de toren goed in het land-
schap moest passen. Als dakbedekking koos hij 
dikwijls voor koper, omdat de Hollandse luchten 
vaak grijs zijn. Op deze wijze vormde het geheel 
een fraai contrast met de achtergrond. In het dak 
van deze watertoren is destijds 2000 kg koper 
verwerkt.
Cultuurhistorisch representeert de watertoren een 
bepaalde fase in de ontwikkeling van Etten-Leur 
en ze is deel van het landschap geworden. Door 
de toren kreeg Etten-Leur een nieuwe ‘skyline’.
Vanwege de cultuurhistorische waarde als voor-
beeld van de ontwikkeling van de watervoorzie-
ning in Noord-Brabant en als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van de betonnen wa-
tertoren met dubbel reservoir is de toren ook van 
algemeen belang.
In 2001 werd de toren een officieel rijksmonu-
ment.
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De Etten-Leurse watertoren aan de Hoevense weg 
(wikipedia.org/wiki/Oude_watertoren)

De Architect
Hendrik (Han) Sangster. 
Geboren te Semarang 
(Indonesië) op 1 juni 
1892.
Hij volgde de HBS te 
Haarlem en studeerde aan 
de Technische Hogeschool 
in Delft.
In 1915 slaagde hij voor 
zijn Ingenieurs- en archi-
tectenexamen.

In 1921 trad Hendrik in dienst van de toen net 
opgerichte NV Waterleiding Maatschappij Noord-
West-Brabant te Oudenbosch. Voor dit bedrijf ont-
wierp hij onder meer de eerste 13 watertorens, 
waaronder die van Etten-Leur.
In 1925 vestigde hij zich als zelfstandig architect 
in den Haag. In die hoedanigheid heeft hij nog 
meer watertorens ontworpen. De meeste van de 

door hem ontworpen torens zijn echter tijdens de 
tweede wereldoorlog door Duitse troepen ver-
woest. In het West-Brabantse landschap kunt u 
echter nog steeds enkele door hem ontworpen 
markante watertorens bewonderen, zoals die van 
Dongen en Raamsdonksveer en natuurlijk die van 
Etten-Leur. Na een productief bestaan, hij bouw-
de diverse woonhuizen, was secretaris van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs en hoofdredac-
teur van het weekblad “De Ingenieur”, ging Hen-
drik Sangster in 1957 met pensioen. Hij stierf op 
24 mei 1971.

bronnen:
Dagblad BN de Stem
BHIC 20130903
Wikipedia
Privé archief Jos Martens
Gemeente Etten-Leur
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
Gedenkboek van de NV Waterleiding-Maatschappij Noord 
West-Brabant
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Jan Jacob Rochussen was geboren op 23 okto-
ber 1797 te Etten op het adres Markt 41 (zie 

HEEM-EL Jaargang 1, No: 3 blz. 20 - 21). Een 
vermelding hiervan op deze woning, dat hij daar 

is geboren, is niet aanwezig. Jan Jacob was als 
Gouverneur- Generaal van Nederlands Oost-In-
dië (1845 – 1851) op de hoogte van de slavernij, 
welke daar plaatsvond. De omvang van het aantal 
slaven in Nederlands Oost-Indië deed zeker niet 
onder voor het aantal, dat aanwezig was in Suri-
name en de Nederlandse Antillen. Hij was daarna 
van 18 maart 1858 tot 1 januari 1861 Minister 
van Koloniën. In deze ambtsperiode is een wet tot 
stand gekomen om per 1 januari 1860 de slaver-
nij in Nederlands Oost-Indië te verbieden en af te 
schaffen. Als compensatie kreeg de eigenaar van 
de slaaf een vergoeding hiervoor. Dit betrof de 

gebieden, welke onder direct bestuur stonden. In 
de buitengebieden heeft dit daarna ook langzaam 
plaats gevonden.
Ook had Jan Jacob drie pogingen/wetsvoorstellen 
ondernomen om als Minister van Koloniën de sla-
vernij in Suriname en de Nederlandse Antillen af 
te schaffen. Dit was hem echter niet gelukt. Aan 
de eisen van de plantage-eigenaren/geldschieters 
kon niet geheel voldaan worden. Echter de wets-
voorstellen waren al zodanig geweest, dat zijn 
opvolger per 1 juli 1863 wel in staat was om de 
slavernij aldaar af te schaffen. Ook hier vond een 
vergoeding/vrijkoping plaats van 300 gulden voor 
iedere slaaf. Voor de Nederlandse Staat was hier-
mee ongeveer een bedrag van 10.000.000 gulden 
gemoeid. Onder andere op grond hiervan is te 
Etten-Leur een straatnaam naar hem vernoemd 
t.w.: Rochussenlaan. De kwalificatie als laan gaf 
aan, dat het om een belangrijk persoon ging. Ook 
werd met de inrichting van de straat hiermee re-
kening gehouden.

Het overbrengen van 
de slaven van Afrika 
naar Suriname en de 
Nederlandse Antillen 
vond onder andere 
plaats door Nederland-
se rederijen. Het was 
een “driehoeks” han-
del. Men voer vanuit 
Nederland met een 

schip vol handelswaar naar Afrika, waarmee men 
de aankoop van slaven betaalde. Hierna stak men 
de Atlantische Oceaan over en vooral in Surina-
me werden de slaven verkocht. Het schip werd 
hierna volgeladen met goederen uit de planta-
ges en keerde terug naar Nederland. De kapitein 
van het schip diende hiervan een administratie 
bij te houden en de gemaakte winst af te dragen 
aan de rederij. Deze verdeelde naar gelang het 
eigendomsdeel van het schip de winst onder de 
aandeelhouders. Het beleid was erop gericht om 
met zoveel mogelijk slaven gezond en wel aan 
de andere kant van de Atlantische Oceaan aan te 
komen. Er was hiervoor dikwijls een scheepschi-
rurgijn aanwezig op het schip. Dan was de winst 
het grootst. 
De slavenhandel werd in die periode in het alge-

meen niet gezien als een 
verwerpelijke manier 
van zaken doen. Als het 
maar geen christenen 
betroffen. In Rotterdam 
was een firma C & R 
(Herman van Coopstad 
en Isaac 

De familie Rochussen en Slavernij
Door Jan van Meer
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Jacobus Rochussen) 
gevestigd, die zich 
bezighield met de 
slavenhandel. Het 
was een familiebe-
drijf. Ze lieten met 
3 schepen zo’n 65 
slaventransporten 
plaatsvinden, totaal 
ongeveer 20.000 
slaven. Ook had-
den zij belangen in 
plantages te Surina-
me. Zij waren in het 
bezit van twee ne-
gotiaties (uitstaande 

geldleningen op plantages) van 650.000 gulden 
en 1.400.000 gulden. Eén van de eigenaren/op-
richters van deze firma was Isaac Jacobus Ro-
chussen. Hij was in 1720 geboren te Vlissingen en 
woonde daarna in Rotterdam. Isaac Jacobus was 
een voorvader (Opa) van Jan Jacob Rochussen en 
had gestudeerd te Leiden om zijn meestertitel te 
behalen. In zijn Zeeuwse periode had hij de ken-
nis opgedaan over de slavenhandel en ingebracht 
in de firma C & R te Rotterdam.
Hij was gehuwd op 3 september 1749 met Esther 
Hudig. Zij was afkomstig uit een zeemansfamilie. 
In zijn huwelijksgedicht uit 1749 kwam dit gedeel-
te voor:

Hieruit blijkt, dat hij zich op dat tijdstip al bezig-
hield met slavenhandel en dit ook ethisch verant-
woord zaken doen was. 
Isaac Jacobus Rochussen kwam ook voort uit 
een zeemansfamilie en een verre voorvader in de 
rechte lijn van hem was kaper/zeerover. Een over-
zicht van de stamboom Rochussen in de rechte 
lijn.
De grootste firma M.C.C. (Middelburgsch Com-
mercie Compagnie) in de slavenhandel was ge-
vestigd te Middelburg. Het archief van M.C.C. 
wordt beheerd door het Zeeuws Archief en staat 
op de werelderfgoedlijst van documentaire wer-
ken. Het is een unieke bron over de trans-Atlanti-
sche slavenhandel. Op de website
https://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/ 
is het mogelijk om een volledige slavenreis met 
het schip “d’Eenigheid” te volgen.
Het bijzondere van het onderwerp “Rochussen en 
Slavernij” is, dat de opa er geld aan verdiende. In 
1779 is de firma C & R opgeheven wegens finan-
ciële problemen. De kleinzoon, welke in Etten het 
levenslicht had aanschouwd, was voor afschaf-
fing van de slavernij en dit kostte de Nederlandse 
Staat een aanzienlijk bedrag. Jan Jacob streed 
voor een goede zaak en het was terecht, dat hier-
aan een einde kwam.

Bronnen:
Rotterdamse Courant van 26 okto-
ber 1797
Afschaffing der Slavernij door Jhr. 
C.A. van Sypesteyn
Het Slavenschip door Prof. Dr. 
Henk den Heijer
De Scheepvaart op West-Afrika en 
West-Indë in de Achttiende Eeuw 
door J. Hudig dzn
Noodige onderrrichtingen voor 
de Slaafhandelaaren door D.H. 
Gallandat 
Gemeentearchief te Rotterdam
Zeeuws Archief te Middelburg
Wikipedia
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Moeierboom van de gemeente Etten-Leur
Door Jac Hop   

Dorpsboom

De Moeierboom en marktbomen zijn al eeuwen 
het dorpsgezicht van de dorpskern “Etten”. 

Een ontmoetingsplek voor heel de plaatselijke 
bevolking. Vanaf 1594 werd hier de eerste paar-
denmarkt van Etten gehouden. Deze groeide uit 
tot een wekelijkse veemarkt. Tot 1960 werd het 
vee buiten tussen de bomen verhandeld.
In de middeleeuwen waren er nog geen rich-
ting- en plaatsnaamborden waarop men zich kon 
oriënteren. Voor vreemden was de moeierboom 
met de marktbomen een herkenningspunt van het 
centrum van Etten.
De moeierboom is niet zomaar een boom, die 
door zijn 350-jarige ouderdom en de prieelachtige 
snoeiwijze bijzonder is te noemen. De moeder-
boom is een levend cultureel erfgoed geworden 
van de gemeente Etten-Leur, Nederland en mis-
schien ook in de toekomst van Europa. 

De naam moeier- of moederboom
Plaatselijk bekend als moeierboom. De naam 
moeier kan afgeleid zijn van een oude kweek-
methode, die bij de grootbladige linde al eeuwen 
lang door de boomkwekers werd toegepast. De 
meeste bomen uit die tijd komen voort uit zaad, 
elke zaailing heeft een eigen groeiwijze met klei-

ne verschillen in kroonvorm en textuur. Door de 
uitlopers van de moederplant te stekken zijn de 
jonge boompjes meer identiek aan de moeder-
plant. 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 werd, net als een navelstreng 
bij mensen van de moeder afgeknipt om daar-
na zelfstandig als jonge boom met eigen wortels 
verder te leven. Het is aannemelijk dat voor de 
bomen van de markt vóór 1700 stekken van de 
onze moeierboom zijn genomen.
Uit de archiefstukken ,,Resolutie Boeken der Vrij-
heid Etten” blijkt dat, alvorens men in 1773 het 
plan had om op de markt van Etten een nieuwe 
dubbele rij bomen te planten, de bestaande bo-
men eerst gekapt moesten worden. De moeier-
boom en nog een lindeboom halverwege de markt 
konden blijven staan. Die tweede boom stond bij 
het Neerlandsch Koffyhuis nabij de voormalige 
houtzagerij van Wagenmakers, een grote linde-
boom. In de zestigerjaren van de vorige eeuw is 
op een zomerdag de lindeboom zonder verklaar-
bare oorzaak omgevallen. Gelukkig heeft de moei-
erboom van dezelfde leeftijd het overleefd, wat te 
danken is aan de ondersteunende stellage. 

Nu de Moeierboom gekozen is tot Nederlandse Boom van het jaar en hij meedingt 
naar de Europese titel is het een mooi moment om even bij deze boom stil te staan.
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De nieuwe aanplant van de markt in 1774 van 
315 stuks stamlindebomen zijn gekweekt door 
een Boskoopse kweker Jan van Duldermerk voor
f. 283,10. Cornelis Jongmans die ze had gekocht 
en afgehaald uit Boskoop declareerde f. 22,15 
voor verteer en veergelden. Deze bomen hebben 
220 levensjaren op de markt gestaan en zijn in 
1976 deels vervangen.
Boskoopse kwekers kweekten toen stambomen 
en struiken door afleggers van moederplanten 
“moerplant” en hadden op hun kwekerij een zo-
genaamde moerenhoek met gesorteerde moeder-
planten.
De meest gebruikelijke Nederlandse naam is “Zo-
merlinde” te herkennen aan de grotere bladeren 
dan de soorten Winter- of Europese linde.
De wetenschappelijke naam is Tilia platyphyllos 
en deze soort is inheems in heel Europa. Daarom 
is de moeierboom in historisch opzicht en door 
de goed verzorgde prieelvorm al eeuwen lang 
een opvallende boom. Hij is dus in de Europe-
se verkiezing van boom van het jaar een goede 
kandidaat om ons land te vertegenwoordigen. De 
Nederlandse naam zomerlinde heeft in andere 
Europese landen een eigen landsnaam zoals in het 
Frans Tilleul a’ grandes; in het Engels Large-lea-
fed  lime; in het Duits Summer-linde.  

Symbolische betekenis van lindebomen
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 van de 
liefde en vruchtbaarheid “Freya” 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.
Van oudsher is het een gebruik om een 
centrale plaats in het dorp te markeren 
met een lindeboom waar recht werd ge-
sproken en een plaats voor dorpsfeesten 
en kermissen.
Een lindeboom kan in volle wasdom wel 
30 meter hoog worden met van onderaf 
een brede kroon. Door hun opmerkelijke 
silhouet zijn lindes een positiebepalend 
element in dorp en landschap. 
Destijds werden in het dorpshart zoals 
in veel Brabantse dorpen  een volwassen 
linde in drie verdiepingen gesnoeid. De 
bovenste verdieping symboliseerde het 
goddelijke, de middelste het gezag en de 
onderste etage de bevolking. Zo werd in 

die tijd een bijzondere plaats aangeduid, herken-
baar aan de opvallende snoeiwijze van de kroon. 
In sommige dorpen stonden de drie etages sym-
bool voor de verschillende standen van de dorps-
gemeenschap. De onderste kroonvormers symbo-
liseert de bevolking boeren, burgers en buitenlui, 
de tweede etage symboliseert de vooraanstaande 
burgers, in de top de schout, schepenen en gees-
telijke leiders.
Vaak werd de lindeboom afgebeeld in het boven-
licht van het raam boven de voordeur in gietijzer 
of hout. Ook werd de lindeboom voor het woon-
gedeelte van de boerderij aangeplant om het 
zonlicht op te vangen. De grootbladige zomerlinde 
en de Hollandse linde waren het meest geschikt 
om nog meer op te vallen door in een etagevorm 
te snoeien. Het hout van de lindeboom laat zich 
gemakkelijk buigen waardoor de kroon in een 
leivorm is te snoeien. De stam bestaat uit zacht 
hout en laat zich gemakkelijk bewerken voor 
houtsnijwerk van heiligenbeelden en keukengerei.  

Drie verdiepingen snoeiwijze jonge etagelinde
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Vincent van Gogh 
Ongetwijfeld heeft 
Vincent van Gogh de 
moeierboom beleefd 
bij zijn thuiskomst 
in Etten in 1881. Die 
stond immers op korte 
afstand van de predi-
kantenwoning van zijn 
vader. Vincent is na 
een jaar verhuisd naar 
Nuenen waar ook een 
dorpsboom stond, ook 
niet ver van de pasto-
rie waar hij van 1883 
tot 1885 gewoond 
heeft. De dorpsboom 
noemt men in Nue-
nen ”De Dingboom”. 
Eind 19e eeuw werd 
deze aangetast door 
de Tonderzwam en de 
gemeente moest de 
twee bovenste eta-
ges verwijderen. De 
onderste laag met de 
zware gesteltakken is 

overgebleven en daardoor lijkt hij nu ook op onze 
Moeierboom.

   
De Ettense Moeierboom als etageboom?
Dat onze moeierboom ook meerdere etages heeft 
gehad is niet ondenkbaar. Zoals bij veel oude 
dorpsbomen kan een zwakkere top door ouder-
dom aangetast worden door de Tonderzwam zoals 
in Nuenen. Deze kan zwakke plaatsen van de 
stam infecteren en uitgroeien tot een dodelijke 
parasiet die het gedeelte boven de zwam voedsel- 
en vochttoevoer afsluit. Er staat geen medicijn 
tegenover. Mogelijk hebben de snoeiers net onder 
de Tonderzwam de tweede en derde etage ver-
wijdert. De onderste etage is behouden. De boom 

is verder gaan groeien op de gesteltakken met 
daarop ook weer kleine boompjes. Door snoei, on-
dersteuning en goede verzorging heeft de moeier-
boom de tijd overleefd.

         

Best verzorgde boom 
In 1989 is de moeierboom uitgeroepen tot de 
best verzorgde boom van Nederland. In 1976 was 
de gezondheid echter niet meer zo geweldig. De 
moeierboom en de meeste marktbomen zagen er 
slecht uit, stonden op omvallen en het blad ver-
kleurde in de zomer al naar de herfst. Het toen-
malige gemeentebestuur had daar zorgen over en 
consulteerde een landelijk bekende boomchirurg. 
Die adviseerde een  chirurgische ingreep, wat 
in die tijd de beste behandeling moest zijn. Alle 
marktbomen inclusief de moeierboom moesten 
behandeld worden. Veel bomen werden voor de 
stevigheid met stalen pennen voorzien.
Bij de moeierboom was de stam hol; voor de 
stevigheid werd er gaas in gebracht en de stam 
volgestort met  een soort cement. Enkele jaren 
later is door een andere boomdeskundige in sa-
menwerking met de eigen plantsoenendienst het 
beton verwijderd wat nodig was voor een natuur-
lijke beluchting in de holle stam. 
De bodem werd onderzocht op lucht (zuurstof), 
vocht en organische voedingsstoffen. Het resul-
taat was bemoedigend en herstelbaar. De Moeier-
boom kreeg extra voeding, o.a. wormenmest en 
organische meststoffen. De groei herstelde zich 
en tot op de dag van vandaag wordt de moeier-
boom door de gemeentelijke plantsoenendienst 
verzorgd, bemest met uitgerijpte compost van 
eigen plantsoenafval en vakkundig gesnoeid. 

Een lindeboom, ondersteund met 
een houten stellage, heeft Vincent 

van Gogh ongetwijfeld geïnspi-
reerd bij het maken van boven-

staande tekening. Het is niet 
duidelijk welke boom de Moeier-
boom uit Etten of  de Dingeboom 

uit Nuenen staat afgebeeld.

Afgeknotte etagelinde in de plaats Nuenen

Kroonvorm met zware gesteltakken van onder af  en daardoor vak-
technisch mogelijk in een prieelvorm te snoeien.

Prieel vorm
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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.

Onze sponsors
Vermeulen Trappen

Coppens-Brens Uitvaartzorg
Tandartspraktijk “Van der Horst”

Stef Cleaningservices 
Luyten verzekeringen
Hermans & Huijgens

Hotel restaurant “Het Witte Paard”
Restaurant “Den Halder”

Restaurant “het Havenhuis”
Restaurant “Le Jardin”

Mastboom Brosens Stichting
Glazenwasserij Dekkers

Slaapcomfort Jack Suykerbuyk
Winkelhart Etten-Leur
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Markt Etten met dubbele rij lindes aan beide zijden (Foto: Jac Hop)

Symbolisch de moeder van alle bomen
Elke dag zien we mensen onder de moeierboom 
hun zorgen en belevenissen bespreken. Maar niet 
alleen voor mensen speelt de Moeierboom een be-
langrijke verbindingsrol in het hart van Etten-Leur. 
Hij staat al eeuwen als moeder van de bomen op 
de markt. Ook op de dag van vandaag vormt hij 
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. Als we de 
bomenstructuur nalopen gezien vanuit dat cen-
trum dan is er een ecologische verbinding met de 
rest van de bomen in Etten-Leur: aan de Oost en 
Westpoort de lindelanen, in zuidelijke richting de 
kastanjebomen van de Bisschopsmolenstraat en 
in noordelijke richting de marktlindebomen. 
Symbolisch gezien is een boom een verbinding 
tussen aarde en hemel.

Snoei van de Moeierbom in 1976

Laat de moeierboom symbolisch een voorbeeld zijn voor de huidige maatschappij: 
De onderste etage van de moederboom (het volk) heeft  eeuwen kunnen 
voortleven. Hopelijk kan de huidige maatschappij in een goed verzorgde 
infrastructuur en onder NATUURLIJKE omstandigheden in goede gezond-
heid voort leven. Laat de MOEDERBOOM symbolisch een voorbeeld zijn. 

Wie meer wil lezen over deze bijzondere boom kan te-
recht op de website van het BHIC- Het geheugen van Bra-
bant. Klik op ”In keiveel verhalen”. Wie dan “Moeierboom” 
intikt kan het verhaal van Cor Kerstens lezen.



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 aan-
dacht 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

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 ont-
vangt 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. 
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