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Van de bestuurstafel

Op het moment van dit schrijven hebben de meeste 65-plussers
hun eerste anti-Coronaprik te pakken. Ook wij zijn blij dat we eindelijk weer voorzichtig fysiek kunnen gaan vergaderen en vervolgens weer bij onze vrijwilligers aan kunnen schuiven.
Onze redactie heeft zich niet laten afremmen en is er toch maar
weer in geslaagd u een nieuwe HEEM-EL te bezorgen. Helaas is
een groot deel van onze adverteerders voor het tweede jaar niet
meer in staat gebleken onze vereniging te steunen. Dat betekent
dat de kostprijs van ons blad slechts voor 1/3 deel financieel is gedekt. Een probleem dat opgelost moet worden. Hebt u een bedrijf
of activiteit, dan kunt u voor een kleine bijdrage in beeld komen
bij een groot publiek. Ons blad heeft een oplage van 800 binnen
Etten-Leur en omgeving.
Onze vrijwilligers zijn het fundament van onze Heemkundekring.
Wij hebben als bestuur het afgelopen jaar niet stil gezeten en de
bestuurs- en vrijwilligersstructuur nieuw leven ingeblazen. We
vertrouwen er op dat we na de tweede prik weer bij elkaar aan
kunnen schuiven en dat we onze vrijwilligers weer kunnen ondersteunen om de draad weer op te pakken. We gaan zo snel mogelijk weer werken vanuit ons tijdelijk Heemhuis aan het Burchtplein. Deze ruimten zijn zo ingericht dat de besmettingsrisico’s
zijn geminimaliseerd. Onze ruimte in het Paulushofje kent veel
meer beperkingen.
Daar de vergrijzing ook in onze vereniging toeslaat is het begrijpelijk, dat mensen op hoge leeftijd, die meer dan een jaar gedwongen zijn afgehaakt, niet meer terugkeren. Er is altijd wat te
doen in en om ons cultureel erfgoed ook voor nieuwe mensen. Net
met pensioen of toe aan een nieuwe vrijetijdsbesteding? Neem
met ons contact op en we praten u bij, om samen met u te zoeken
naar een voor u passende invulling.
Jos Buijs, werkgroep coördinator

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

Beste lezers,

W

ij als redactie zijn trots, want met dit tiende nummer van HEEM-EL
hebben we een eerste mijlpaal bereikt. Het was natuurlijk een avontuur om als vereniging te beginnen met het uitgeven van een periodiek
blad, want je moet maar afwachten of er genoeg sponsoren voor gevonden
worden en of er genoeg kopij van kwaliteit binnenkomt. Wat het eerste betreft, daar zal blijvend aan gewerkt moeten worden, want door corona zijn
er begrijpelijk een aantal adverteerders weggevallen. Wat de kopij betreft
is er gelukkig een regelmatig aanbod, waarmee we steeds op tijd een blad
kunnen vullen. Met dit tiende nummer kunnen we wel vaststellen dat we
ons als vereniging met regelmaat, ook in coronatijd, kunnen presenteren
als bewakers van cultureel erfgoed. We krijgen gelukkig positieve reacties
van de lezers met soms ook opbouwende kritiek. Als ik zelf kritisch terugkijk
naar het vorige nummer, dan wil ik onze excuses aanbieden voor de mindere kwaliteit van een aantal
foto’s. Hier ligt een aandachtspunt voor ons, maar, eerlijk is eerlijk: hier wil ik ook de auteurs nadrukkelijk vragen om te letten op het aanleveren van foto’s met hoge resolutie (bij voorkeur minimaal in
600 dpi). Wij kunnen veel maar niet alles. En oude foto’s zijn natuurlijk soms niet scherper. Hopelijk
is het euvel in het voorliggende blad niet meer te bespeuren. De verscheidenheid aan verhalen is in
ieder geval weer groot. Verheugd kan ik vaststellen dat er regelmatig lezers zijn die door het lezen
van HEEM-EL ook een bijdrage insturen. U vindt er in dit nummer drie voorbeelden van. Verder kunt u
weer van de inmiddels trouwe schrijvers ook weer een verhaal lezen. Als ik de inhoud van dit nummer
doorkijk zie ik weer een gevarieerd aanbod.
Tenslotte wil ik er op wijzen, dat alle nummers van HEEM-EL ook te lezen en te downloaden zijn op de
website van onze vereniging.
Namens de redactie: veel leesplezier.
Maarten Bicknese, hoofdredacteur

Gevonden in
Noord Brabants museum

O

ok Etten-Leur blijkt in Den Bosch vertegenwoordigd met een antiek glaswerk.

Het betreft een kristallen wijnglas uit ca. 1725.
Het was een gelegenheidsglas, zo blijkt uit het
opschrift. Wie zou er een heildronk hebben uitgebracht op “De Leurs, Etten en Sprundels welvaren”? Helaas ontbreken namen. Het zou zo maar
de nog jonge schout Cornelis Cornkoper kunnen
zijn geweest, misschien in de schepenzaal, maar
wellicht ook bij hem thuis op het kasteel van den
Houte. Op het fraaie glas zien we het gemeentewapen van de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel.
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De benoeming van de heer A.P. Snijders als
gemeentesecretaris te Etten en Leur
Door Jan van Meer

Bij K.B.(Koninklijk Besluit) van 11 augustus 1952 was de heer J.P. Godwaldt met
ingang van 1 september 1952 benoemd tot burgemeester van Etten en Leur. Zijn
ambtelijke loopbaan was hij in 1930 begonnen op de gemeentesecretarie van de
gemeente Voorburg.
Hierbij was ook aanwezig de toenmalige gemeentesecretaris de heer C.P. Nooijens.
Hij was geboren op 27 februari 1888 en bereikte op 27 februari 1953 de leeftijd van
65 jaar. Hij zou dan stoppen met werken en ging met regulier leeftijdsontslag.

B

urgemeester en Wethouders kwamen in de
gemeente-raadsvergadering van 30 december
1952 met een voordracht voor het aanstellen van
een nieuwe gemeentesecretaris.
De eerste stemming leverde de volgende uitslag
op: Veelenturf 4 stemmen, Driessen 2 stemmen,
Snijders 5 stemmen en Sterkens 3 stemmen. Omdat geen van de kandidaten de vereiste 8 stemmen behaalde, werd overgegaan tot een tweede
stemming. Deze leverde dezelfde uitslag op. Er
volgde een herstemming tussen de twee personen met de meeste stemmen. De uitslag hiervan
was een verrassing voor B&W. De heer Veelenturf
behaalde 4 stemmen en de heer Snijders kreeg
10 stemmen. De gemeenteraad had hiermee
uitgesproken om geen externe kandidaat als gemeentesecretaris te willen aanstellen en koos voor
de reeds op het gemeentehuis te Etten en Leur
werkzame de heer A.P. Snijders.

terie van Binnenlandse
zaken. De officiële benoeming geschiedde bij
Koninklijk Besluit. Tot zover leek alles volgens de
geldende regels te zijn
gegaan. Maar het onheil
was reeds geschied.
Men was vergeten de
voorletters van de heer
Snijders te vermelden. Er
stond op de lijst van 48
sollicitanten nog een meneer Snijders. De vraag
was of wel alle stemmen
op naam van “Snijders”
bedoeld waren voor de aan te stellen gemeentesecretaris. Het ging om de heer P.J. Snijders uit
Valkenswaard.
Het gemeentebestuur van Etten en Leur had een
landelijke primeur in de Nederlandse ambtelijke
wereld behaald. Deze kwestie was nog niet eerder voorgekomen. Er werd overwogen om via een
nieuwe gemeenteraadsvergadering deze omissie
te herstellen, maar dit is niet geschied.
Er ontstond een niet prettige situatie binnen de
gemeenteraad. De vraag rees: Wie had deze fout
gemaakt en wie had dit aanhangig gemaakt. Was
het de burgemeester of een wethouder. Zelfs binnen de gemeenteraad werd scheef gekeken naar
de voorstemmers van de heer Veelenturf.

De heer Adrianus Petrus (Jos) Snijders, hoofdcommies op de gemeentelijke secretarie, werd
hiermee in de gemeenteraadsvergadering van
30 december 1952 gekozen om de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Etten en Leur
te worden. Hij was geboren te Teteringen op 26
januari 1920 en was januari 1940 als schrijver
(arbeidscontractant) in dienst van de gemeente
gekomen. Gedeputeerde Staten verleende toestemming voor een jaarsalaris tussen de 700 en
900 gulden. Er werd een brief met de aanstelling
tot gemeentesecretaris verzonden aan het Minis-
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Het onderhavige raadsbesluit is op 28
februari 1953 geschorst, omdat twijfel
was gerezen. Bij het afscheid van de heer
Nooijens kon de benoeming van de heer
A.P. Snijders geen doorgang vinden.
Er volgde een besloten / geheime gemeenteraadsvergadering op 20 maart
1953. Gemeenteraadslid Braat had hierom verzocht. Hij was voorstander bij
de stemming geweest voor een externe
kandidaat. Hij deed een verzoek aan de
burgemeester om te onderzoeken wie
deze kwestie aanhangig had gemaakt en
er ook moeite voor te doen. Thans werden
er verschillende mensen op aangekeken.
Er was ook een morele verplichting tegenover de heer A.P. Snijders om op korte
termijn deze zaak op te lossen. Hij vroeg
aan de burgemeester om een verzoek te
doen aan het departement om zo snel
mogelijk met een standpunt over deze
zaak te komen.
Volgens de burgemeester was sprake van
het niet vermelden van voorletters en
hierdoor was de stemming niet geldig.
Er was een formele fout gemaakt en een
juridische aangelegenheid geworden. Hij
vond het een lastige opdracht t.w. “De
benoemings-kwestie van een secretaris,
die B. en W. niet wilden hebben, moet nu
door hem in orde worden gemaakt.”
Mogelijk speelde hierin mee, dat de burgemeester en de “eerste” sollicitant beide
bij de gemeente Voorburg werkzaam waren geweest.
Raadslid Aalbers wees er nog op, dat hij
de medewerking van de burgemeester
twijfelachtig vond. Deze diende naar zijn
mening ten opzichte van deze secretaris-benoeming een zuiver objectief standpunt in te nemen.
Er ontstond een discussie tussen raadslid Braat en de burgemeester, terwijl zij
beide voor een externe kandidaat waren
geweest.
Bij K.B. van 28 juli 1953 werd bepaald,
dat er niet voldoende aanleiding bestond
om het eerder genomen raadsbesluit te
vernietigen. Uit alles was gebleken, dat
het de intentie van de meerderheid van
de gemeenteraad was om de heer A.P.
Snijders tot gemeentesecretaris te benoemen. In de gemeenteraadsvergadering
van 14 augustus 1953 heeft dit plaatsgevonden.
Per 1 juni 1982 verliet de heer A.P. Snijders de gemeentedienst met gebruikmaking van de V.U.T.-regeling.
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Bronnen: West-Brabants Archief:
Gemeente archief van de gemeente Etten en Leur;
Stadsarchief Breda; Delpher.nl;
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1953.
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Thuis Bevallen

Door Frans Passier

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van verloskundigen (KNOV) en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland hebben in januari 2021 bekend gemaakt
dat de “Cultuur van het thuis bevallen” wordt toegevoegd aan de lijst van Nederlands
immaterieel erfgoed.
Reden voor HEEM-EL om eens te kijken hoe het er hier in de 1ste helft van de 20ste
eeuw aan toeging voor wat betreft “het thuis bevallen”.
Twee beroepen speelden hierbij, naast de plaatselijke huisartsen, een belangrijke rol,
namelijk: de Verloskundige (Vroedvrouw) en de Baker.
Ik heb hierbij ook gebruik gemaakt van de in 1989, door Ria van den Maagdenberg-Bekers geschreven uitgave nr.18 van d’Hûskes: ”Zoeje, zoeje kieneke”.

De Huisarts

E

nkele huisartsen welke ook bevallingen uitvoerden waren toen: L. van Genk, F. Hohmann, H. Tielens, P.F. Vermast, Chr. Mol en Dr.
Giesbers.
Dr. Chr. Mol sr. is uit dit rijtje misschien wel de
bekendste huisarts. Dat het soms lastig was om
tijdig bij de aanstaande moeder te zijn maakte
het werk extra zwaar. Vooral in het buitengebied
waren in die tijd nog veel wegen onverhard. Zeker
als het nat weer was of het had gesneeuwd viel
zo’n rit naar de aanstaande moeder niet mee. Dr.
Mol maakte dan noodgedwongen gebruik van de
motor. Op zijn Harley-Davidson kon hij in ieder
geval zo snel mogelijk ter plekke zijn als zich een
nieuwe baby aankondigde.

salaris van een verloskundige ongeveer van f.
250,00 tot f. 1000,00 per jaar, al dan niet met
vrije woning.
Bekende Ettense verloskundigen uit de 1e helft
van de 20ste eeuw waren, onder andere:
Mevrouw Pieternella de Bie (Krijnen)
Pieternella was opgeleid
aan de vroedvrouwenschool in Amsterdam.
Haar diploma behaalde
ze in in juni 1898. Zij
werkte vanaf 1898 tot
juli 1901 als verloskundige in Etten-Leur. In
1900 werd hier haar
dochter Maria geboren.
De vader was echtgenoot Hendrik Johannes
Krijnen. Omdat ze meer
kon verdienen ging ze
als vroedvrouw werken
in Helenaveen tegen een jaarsalaris van 450 gulden, met vrije woning en brandstoffen.
Mevrouw Catharina Maria Haenen
Zij is op 27 januari 1879 te Dortmund in Duitsland
geboren en is op 28 augustus 1914 bijgeschreven
in het bevolkingsregister van Etten. Zij is eveneens als “gemeente-vroedvrouw” in Oosterhout
actief geweest.

Dr. Mol en Dr. de Lo (een kennis) op de
Harley Davidson
Uit: het fotoarchief van Ad Kanters

De verloskundige
Hier zegt men over het algemeen “Verloskundige”, in Vlaanderen luidt de wettelijke beroepstitel
“Vroedvrouw”. De verloskundige houdt zich bezig
met het begeleiden van een normale, zonder complicaties, verlopende zwangerschap en bevalling.
In het 1e kwart van de 20ste eeuw varieerde het
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Dat een bevalling ook bij een ervaren verloskundige vragen kon oproepen blijkt uit onderstaande
vraag van haar in het ‘Tijdschrift voor praktische
verloskunde’ van april 1910.
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en overleed op 19 februari 1988 in
Etten-Leur.

De Baker

De baker begeleidde de verloskundige. Het was eigenlijk een soort
kraamverzorgster. Ze was meestal
al vóór de bevalling in huis. Tot in
de 20ste eeuw waren er in elke stad
of dorp wel verschillende bakers
aanwezig.
De baker was meestal ongeschoold,
maar had wel (en soms veel) ervaring met het ter wereld brengen van
een nieuwe wereldburger. Pas rond
1900 werden er bakercursussen opgezet. Toen eenmaal erkende opleidingen voor kraamverzorgsters, met
een bijbehorend diploma, waren opgezet, werd het beroep geprofessiuit:Tijdschrift voor praktische verloskunde 1910
onaliseerd en kregen bakers steeds
meer een slechte naam.
Mejuffrouw Berendina Willemina Dories
Mevrouw Maes - Evers was een van de eerste
Zij is op 21 augustus 1885 geboren in Groningen
en in het bevolkingsregister van Etten-Leur op 20 gediplomeerde jonge
april 1921 ingeschreven als gemeentelijke vroed- kraamverzorgsters in
Etten. Haar diploma
vrouw, afkomstig uit Valburg.
In 1912 is zij geslaagd voor het toelatingsexamen behaalde ze in 1936.
voor de Kweekschool voor vroedvrouwen, waar zij Dientje Evers zoals ze
gewoonlijk genoemd
in 1915 haar diploma behaalde.
werd, woonde toen op
Mejuffrouw Dories is op 5 mei 1927 overleden te
de Klappenberg. In die
Rotterdam.
tijd duurde de opleiding
voor kraamverzorgster
een jaar.

Het nieuws van de dag op 12 september 1912

Het nieuwsblad van het Noorden op 17 december 1915

Mejuffrouw E. Brouwers (voluit: Johanna Catharina Elisabeth Brouwers)
Zij volgde in 1927 Mejuffrouw Dories op als gemeentelijke vroedvrouw. In die tijd werden zij nog
door de gemeente aangesteld. Nu is verloskundige een vrij beroep.
In 1967 vierde zij het feit dat zij 40 jaar vroedvrouw was. Zij ontving toen, uit handen van
Burgemeester Oderkerk. de gouden eremedaille
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Zij
is op 11 maart 1900 geboren in Gilze en Rijen
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De cursus, bestaande uit ongeveer zes
theorielessen, werd
gegeven in Breda in
de Schorsmolenstraat
en in Roosendaal. De
Dientje Evers
lessen werden gegeven
bron: beeldbank “Het
door zr. van Oerle en dr. geheugen van Etten-Leur”
van Dijck.
nummer 00637

De naam ‘baker’ komt van de term bakeren. Dit
was het strak in doeken wikkelen van de baby,
waarbij de armpjes stijf tegen het lichaam gedrukt
werden.
Tegenwoordig wordt dit soms ook wel weer gedaan.
Enige bakers die in Etten en Leur in de beginjaren
van deze eeuw gebakerd hebben, van ongeveer
1900 tot 1940 zijn:
Sjoke Tak, Kooske van Oers, Sjo Verlaar, Cor Lodewijks (foto), Jaaske Verstraeten, Bet Verschuren, Kaatje Prins, Lijda Oostrijk, Trui van Oers,
Marie Hendrikx, Mien Yntema (foto) en Jo Evers
Huisartsen zijn tegenwoordig nog slechts zelden
bij zwangerschapszorg en bevalling betrokken, de
taken berusten nu bij gynaecologen en (in meer-

Heemkundekring Jan uten Houte

derheid) bij verloskundigen, vooral
doordat in ons land de thuisbevalling gebruikelijk bleef.

In het midden zittend: Cor Lodewijks, rechts zittend Mien Yntema, gediplomeerde kraamverzorgsters in 1933
bron: JuH./Hûske: 18 jaargang 10-1989/Mevrouw Nooijens-Lodewijks

Bronnen
NRC-Handelsblad
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
JuH./Hûske: 18 jaargang 10-1989 Zoeje,zoeje Kieneke
Wikipedia
West-Brabants archief
Tijdschrift voor praktische verloskunde 1910
Het nieuws van de dag
Het nieuwsblad van het Noorden
Het fotoarchief van Ad Kanters
Het privé-archief van Jos Martens

De boerderij van Abraham ziet Abraham.

Door René Konings

D

it jaar (2021) staat de Etten-Leurse boerderij van de familie van Poppel 50 jaar in
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
De boerderij met Vlaamse schuur en
bakhuisje stond aan de Baai, ongeveer
tegenover de Doornikstraat. Nu staan
er de woningen van Markenland. De
boerderij was eigendom van Abraham
van Poppel. Hij was getrouwd met Cor
Dekkers. Ook zijn vader boerde daar al.
Die heette ook Abraham en was getrouwd met Kaat Dekkers. Het was een
gemengd bedrijf met voor die tijd best
veel koeien, namelijk élf.
De boerderij dateert van omstreeks
1700. Van dit boerenhuis was het stalgedeelte driebeukig. De buitenwanden
waren van hout, maar het woongedeelte was helemaal van baksteen. Bij de
boerderij stond een driebeukige Vlaamse schuur
en ook stond er een bakhuisje. Daarin werd brood
gebakken. De oven werd gestookt met takkenbossen (musterts). Vanwege het brandgevaar
stond het bakhuis los van de boerderij. In 1971
zijn de boerderij en de schuur, steen voor steen
en plank voor plank, afgebroken. De boerderij is
in zijn geheel weer opgebouwd in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem. De gebouwen zijn
alleen van buiten te bezichtigen, met uitzondering
van de Vlaamse schuur. Daarin is een tentoonstelling ingericht van wagens, karren en ander gerij.
Op het erf is een kindererf ingericht. Karweitjes
die vroeger heel gewoon waren komen daar tot
leven: water pompen en de emmers dragen met
jukken, wassen in de tobbe met een wasbord en
een (nep)koe melken. In de stal kunnen de kin-
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deren van héél dichtbij kennismaken met koeien,
kippen, konijnen en alle andere dieren die op het
kindererf wonen.

De onderhoudsploeg van het Streekmuseum Etten+Leur en de Heemkundekring Jan uten Houte
heeft in de uren dat er niet verbouwd of geklust
hoefde te worden een maquette gemaakt van dit
boerenbedrijf. Die maquette bestaat uit de Vlaamse schuur die zeer gedetailleerd is nagebouwd.
Ieder latje van het dak is met een mini-spijkertje
vastgezet. Op een deurtje dat open kan is minutieus koperen hang- en sluitwerk gezet. Ook het
woonhuis met aangebouwde stal en het bakhuisje
zijn te zien. De rieten dakbedekking werd gemaakt van een oude bezem. De maquette staat
in de boerenkamer van het Streekmuseum Etten+Leur.
Voor meer over de straat “Baai”, zie “Een Aalscholver
boven Zwermlaken”. Achtergrond van straatnamen.
Een uitgave van Jan uten Houte.
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Nor ’t ziekenuis.
Door Piet Luijten

A

s kiend em ik nwoojt echt in ’t ziekenuis
gelege, mar toen ik ’n jaor of aacht waar
kwaam ik ur toch vur ut jist terecht. Ik waar zo
lomp gewiest om uit n’n bwom te valle en munne
pols deej stik zjeer. Nao ’n week waar t nog nie
geneze, neije, ’t wier aljin mar vervelender. “Lot
mar ’n foto maoke.” zee d’n dokter. Dus te voet
nor de busalte, mee lijn
twaolf nor Bredao en dan
nog ’n ènd lwoppe nor
‘t Ignaosius. Daor bleek
da munne rechterpols
gebroke waar. Die wier
zonder verdwoving gezet.
Gips durromene en wir
nor uis. Zon week of vier
lotter moes ik trug om ’t
gips d’r wir af taole. Ik
schrok m’n eige te pletter
toen ik die grwotte schèèr zaag waor ze da mee
gienge doen. Gelukkig
viel da knippe wel mee.
Mar toen munnen aarem
te vurschijn kwaam wies
ik nie wak zaag. Zo dun,
’t waar gewon vel over
bjin en de kleur klopte wok al nie. Gelukkig ist
ammel goed gekomme.

in ’n grwote hal. Nao ’n tedje stond ie staampvol,
mar ge moog nie wijer lwoppe. Vur de deur nor
de gang stong ’n streng nonneke mee ’n kap op
durre kop. Af en en toe keek ze nor de klok bove
de deur. En presies om zeuven ure, ginne tel jidder gieng die ope en rende de mènse as gekke de
gang in.

Agge de ziekekaomer binnegieng waar ’t efkes
schrikke. ’t Waar gin kaomer, mar echt ’n zaol van
ier tot giender. Aon swiskaante ’n lange rij mee
Ik em ur nie veul van geljird, want wa denkte; ’n
bedde en daor lage dan de pesjente in. Ik moes
paor jaor lotter brook ik munnen rechteraarum.
Ik wou ’n stel evewichtskunstenèèrs naodoen. Die goed kijke vur ik oos opa kende, want ij zaag er
jil aanders uit tusse die wiete laokes. Ik wit nog
are naomeluk in ’t centrum van Ette n’n staole
wel daddut bezoekuur nie lang duurde. As we
kaobel tege de kerktore gespanne en daor liepe
ze mee ne lange stok gewon overene. Ik wou wok goed en wel ’n bietje gebuurt are whorde we op
de gan g n’n wop kabaoal. Dazelfde nonneke van
zoiets doen. Mar da liep jimmel verkjird af. Dus
wir nor ’t ziekenuis. Nou wier ’t iets aanders aon- d’n ingang liep mee ’n grwote bel dur de gange.
gepakt. Ik kreeg ‘n kapke op m’n gezicht en binne Ze belde zo ard asse kon dan wiese de bezoekers
dasse wir nor buite moese. G’aolde ’t nie in oewe
de korste kjirre waar ’t net of ik in n’n jille diepe
zwarte put viel en waar ik totaol buite weste. Toen kop om langer te blijve, want dan kreegde flienk
ik wir bijkwaam waar ik nie ziek, mar stikziek. Da de wiend van veure.
vergeet ik nwoojt mjir.
Gelukkig is ’t tiggeworrig ammel aanders. Ge kun
mee d’n auto nor ’t ziekenuis, de bezoekure zen
Rond dieje tijd gieng ik wok vur ’t jist op bezoek
veul langer en de pesjente emme ‘n kaomerke
bij iemand int ziekenuis. Oos opa waar opgenovur dur eige. Mar in deze Coronatijd is ’t toch wir
me en ik gieng mee oos moeder kijke oet mee
um waar. Netuurluk wir mee de bus, dus we ware moeilijker geworre. Jinne bezoeker per dag is wel
jil weinig. Tis twoppe daddut wir gaauw normaol
net as altijd ’n gèèf ènd onderweg.Toen we bij ’t
Ignaosius aongekomme ware, moese we waachte wordt.
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De eiken van de Oude Bredaseweg
Door Jac Hop

D

e Oude Bredaseweg was
vroeger weliswaar geen
Napoleonweg, maar wel een
belangrijke verbindingsweg
tussen Etten en Breda. Ze was
beplant met inlandse eiken.
In mijn speurtocht viel mij op
dat ze verschillen in leeftijd.
Enkele bomen resteren nog uit
die tijd. In de loop van de tijd
zijn er bij renovaties nieuwe
eiken bomen tussen geplant.
Enkele eeuwen geleden was
het gebruikelijk om belangrijke
wegen als eerste te verharden en te beplanten met een
dubbele rij bomen (laan). De
Oude Bredaseweg in de 60-er jaren
bomen versterkten het wegtracé en hoorden bij de structuur en het landschap
van de weg. Deze boombeplanting hield op bij de
dorpskern. Op de zandgronden was de inlandse
eik het meest geschikt en voorhanden uit het van
oudsher eiken houtproductiebos “Het Liesbosch”.
Een of meer lindebomen, met een geheel ander
silhouet, gaven vervolgens de kern van het dorp
aan. Deze kern fungeerde als een ontmoetingsplaats voor de plaatselijke bevolking. De moeierboom en marktlinde zijn
daar een voorbeeld van. Door
toename van de mobiliteit
kon de Oude Bredaseweg het
verkeer niet meer verwerken
en werd besloten een rijksweg
aan te leggen. Het toenmalige gemeentebestuur eiste dat
het tracé door het centrum
van Etten-Leur moest lopen.
Het centrum kreeg het eerste
overdekte winkelcentrum van
Nederland met daarnaast een
industrieterrein. Een logische
ontwikkeling, maar de stoplichten en lange files maakten
het noodzakelijk dat, veertig
jaar later, Rijksweg 58 om de
bebouwde kom van Etten-Leur
moest worden aangelegd. De
ruimte die hierdoor beschikbaar kwam maakte het mogelijk een bruisend dorps- (stads)
hart te realiseren waaronder
de uitbreiding van het winkelcentrum. Hierdoor nam de
belangrijkheid van de Oude
Bredaseweg af, maar de Eikenbomen herinneren ons nog aan
Het tracé van de Oude Bredaseweg met midden boven de eiken. Rechts
die tijd.
RW58 in aanleg
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Het huis van Heerma van Voss

Door Arie de Bruin

E

en bekend pand in Etten-Leur is “het huis van
met aanduidingen in koopakten van 1868, 1911
Heerma van Voss”, Korte Brugstraat 70. Helaas en 1935. Als Heerma van Voss in 1868 het huis
is niet bekend wie de architect en bouwer waren.
koopt, is sprake van:
Hierna volgen enige gegevens over huis en bewobouwland (B1375, 50 roeden en 10 ellen),
ners.
schuur en erf (B1411, 1 roede en 45 ellen),
huis, slachterij en
Vóór de bouw
erf (B1412, 3 roeden en 75 ellen),
In 1827 was ter plaatse nog weinig bebouwd en
huis en erf (B1413, 2 roeden en 30 ellen).
het perceel waarop later het huis gebouwd werd,
Totaal: 57 roeden 60 ellen.
was nog bouwland. Aan de “Steenweg van Etten
naar de Leur”, direct westelijk van de BrandEerste bewoners
sche weg, in de Westpolder, lag toen een perceel
Het lijkt erop dat de eerste bewoners van het huis
bouwland met nummer B698 en een oppervlakte
twee vrouwen waren. In het bevolkingsregister
van 1.48.90 ha. De eigenaar/vruchtgebruiker was staan zij als eersten genoteerd op de kaart van
Adriaan Corn. Gelijns, wonend “op de leur”.
huis B6, met als datum van vestiging in de gemeente: 15 mei 1853.
Het waren de weduwe
Henriette du Bois (geboren in 1774) en de
ongehuwde Maria Anna
Josephina van Wijck
(geboren in 1818). Zeer
waarschijnlijk zijn zij
huurders van het huis,
of mochten zij er tijdelijk
wonen.
J.E.L. de Rechteren van
Hemert verwierf de
grond op 22 maart 1853
en liet het huis bouwen.
Werd er al gebouwd
voordat de grond in eigendom kwam?
Grootte in 1857
Een koopakte van 1857 omschrijft het object met Per 10 september 1853 kwam de heer E.T.J.P. Neomagus er wonen en in april 1854 zijn vrouw. Per
de aanduidingen: B1374, B1374 en B1375; huis
26 mei 1854 werd dienstmeid Adriana van Oiren erf, remise, stalling, tuin, twee perceeltjes
schot ingeschreven (geboren 1824). Zij kwamen
bouwland, zeepziederij en toebehoren, totaal 57
alle drie uit Oirschot. Twee kinderen werden er
roeden en 60 ellen. Deze grootte komt overeen

Samengestelde foto van de voorkant van het huis, vanuit de Rozentuin, circa 1931. Links de vroegere
zeepziederij, later stalling.
Foto: mevr. E.C.M. Heerma van Voss-van Rijsbergen.
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geboren. Het gezin vertrok 4 mei 1861
naar Breda.
Hierna bewoonden resp. het gezin Brouwers (2 juli 1862 tot 16 maart 1864) en
het gezin Zonnevijlle (vanaf 13 november 1866) het huis, zeer waarschijnlijk
huurders.
Op 25 februari 1857 verkocht J.E.L. de
Rechteren van Hemert het huis aan Jacob Dolk Hendrikzoon en E.T.J.P. Neomagus (ieder voor de onverdeelde helft).
S.C.J. Heerma van Voss kocht 10 maart
1868 het huis van hen en kwam er
11 juli 1868 wonen. Hij was Nederlands Hervormd, koopman en kwam uit
Roosendaal. Hij trouwde 24 juni 1868
met mej. J.C. van der Poest Clement.
Zij kwam uit Poortugaal. Hijzelf heeft er
bijna 66 jaar gewoond.
Per 1 juni 1922 noteerde hij in zijn
boekhouding als waarde: f 10.000. Dit is inclusief
de Rozentuin aan de overzijde van de weg.

Huisnummers

De huisaanduidingen in de Bevolkingsregisters:
In 1853 (bouw)
B6
Op 29 januari 1855 B7
Op 6 mei 1858
B17
Per 1 januari 1860 B20
Per 1 januari 1870 B29
Per 1 januari 1880 B34
Per 1 januari 1890 B39
Per 1 januari 1900 B36
Per 1 januari 1920 B36
Nu: Korte Brugstraat 70. Vanaf 5 mei 1967 een
Rijksmonument.

Latere bewoners

In oktober 1953 kocht Bram de Regt het gehele
huis van de heer Marijnissen. Toen woonden er
drie grote gezinnen in, die
alle een deel van het huis
huurden: Janus de Jong,
Marinus v.d. Beemt en
Marijn Verwijmeren. Twee
jaar later werd het huis
gesplitst. Het linkerdeel
van het huis met grond
werd gekocht door Jan de
Regt. Het rechterdeel van
het huis is door weduwe
De Regt verkocht aan fam.
Van Winkel, die het in 1991
verkocht aan de huidige
bewoners, Yvonne Betting
en Frans Reunis.
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Meer weten?

Dit artikel bevat slechts een klein deel van de
beschikbare informatie. Het is de bedoeling binnenkort op www.heermavanvoss.nl een compleet
boek toe te voegen over het huis van Heerma van
Voss.
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1862,
zo maar een jaar in Etten en Leur. (Deel 1)

door Jos Hendrickx

De fraaie dorpskern van Etten eind 18de eeuw

N

og niet zolang geleden, in die tijd leefden
onze overgrootvader en -moeder.
Op 1 januari 1862 woonden er 5674 personen
in ons dorp. De burgemeester was Lucas van
Aert (1807-1894), wethouders de heren Luijkx
en Takx. Er zaten 8 personen in de gemeenteraad. De jaarrekening van 1861 was: inkomsten
fl.16752,47½, uitgaven fl.13383,72.

aan 296 personen het hele jaar een uitkering
geven en aan 384 voor een gedeelte van het jaar.
Een echtpaar waarvan de man (werkeloos) jonger
dan was 60 jaar en gezond was kreeg fl. 2,40 per
maand. De totale uitgaven door het armenbestuur
waren fl.6423,93½.
Als in 1862 gemeenteraadsverkiezingen werden
gehouden, hadden er 565 mensen recht om te
stemmen. De door de regering ingestelde eis was,
De gemeente had in 1862 een begroting van
dat men pas recht had om te stemmen voor de
fl. 17301.09½. Er waren twee geneesheren, een
gemeenteraad als men meer dan fl 10,- belasting
in Etten en een in Leur. Zij kregen van de gemoest betalen. 212 personen betaalden fl. 1,- bemeente een uitkering voor het behandelen van
lasting. Door de armoede waren de leefomstanarme inwoners die het zelf niet konden betalen
(per jaar fl. 150,-). Ook waren er twee verloskun- digheden gemiddeld genomen niet zo goed, dus
had men een zwakke gezondheid en van hygiëne
digen in het dorp.
had men amper gehoord. De gemiddelde leeftijd
Dat men in een armoedige tijd leefden blijkt ook
was 36,4 jaar (CBS). Er werden verschillende
uit het loon dat verdiend werd. Uit de archieven
kinderen doodgeboren of ze overleden kort na de
blijkt dat de helft van de kostwinners minder dan
bevalling. Ook stierven regelmatig vrouwen in het
fl.180,- per jaar verdiende. Een arbeider verkraambed.
diende ongeveer fl 4,- per week in 6 dagen en
Omdat er weinig werk was voor de Etten-Leugemiddeld 10 uur per dag. Een aankomend klerk
renaren, verhuisden verschillende families naar
verdiende fl. 4,50 (fl. 200,-/250,- per jaar). Een
andere plaatsen. Daarom ging men ook vaak seipaar nieuw schoenen kostte ongeveer fl. 4,- (dit
was een luxe in die tijd). Het Armenbestuur moest zoensarbeid verrichten in Zeeland of Zuid-Holland
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in Etten en Leur. De
wegen waren over het
algemeen zandwegen
en het vervoer ging
meestal met paard en
wagen. Alleen de Markt,
de Korte Leur (1470) en
de weg van Etten naar
Leur (Leursestraatje)
waren verhard (1779).
De Provincialeweg
vanaf de Vaarkant in
Leur naar Zevenbergen werd aanbesteed
in 1862 voor fl. 35234.
Om genoeg ruimte te
hebben moest men
grond bijkopen, dit
kostte fl.815,93. De
gemeente Etten-Leur
moest er fl.7209,85 aan
bijdragen. Het polderbestuur van Zwartenberg deed een bijdrage
Verschillende personen gingen bij de spoorwegen
van
fl.
1000,-.
De
weg
werd
8 ellen breed (1 el
werken met het aanleggen van rails. Men vertrok
is
68.2cm).
Een
brug
aanleggen
was volgens de
dan in het voorjaar en kwam naargelang het werk
Provinciale-Staten
te
duur.
Het
onderhoud
van
in het najaar weer thuis.
de
zandwegen
kwam
neer
op
de
aanwonende,
zij
Er waren twee lagere scholen, een in Etten en een
moesten
de
wegen
zelf
begaanbaar
houden.
in Leur. Ook was er een bijzondere school (Het
Aanvullingen:
Withof) voor de ”arme kinderen”. Een gedeelte
van St. Willibord hoorde nog onder Etten en Leur.
• De straatweg van Breda naar Etten is in
Ook hier was een lagere school gevestigd. Deze
1830 verhard.
school werd bestuurd door de gemeente Rucphen
• De weg van Etten naar Roosendaal is in
maar onze gemeente moest een gedeelte van
1838 verhard.
de kosten bijdragen omdat het deels op Ettens
• De provinciale weg van Etten en Leur naar
grondgebied lag. De hoofdonderwijzer verdiende
Hoeven werd in 1861 verhard.
fl.750,- de hulponderwijzer fl.300,-. Het school• Deze weg is aanbesteedt voor fl. 27380,-,
geld voor het eerste kind uit een gezin was 40
de gronden die bijgekocht werden kostten
cent per maand voor de volgende kinderen 20
fl. 1067,39, de gemeente Etten en Leur
cent per maand. Minder bedeelden en naar het
moest fl. 3271,45 bijdragen aan de kosten.
oordeel van B&W onvermogende gezinnen kregen
• Een draaibrug over de Mark is voor het
vrijstelling van schoolgeld. Er gingen ongeveer
eerst in 1882 gebouwd.
600 kinderen naar de lagere scholen. Men kon
• De weg van Etten naar Rijsbergen is pas in
ook ”Franse les” (fl.1,- per maand) krijgen maar
1892 verhard.
dat werd ’s avonds gegeven, dit ter voorbereiding
Samenvatting uit het boek ”De Oranjeboom” (geschied en
op de kostschool. Een onderwijzer die Franseles
oudheidkundige kring stad en land Breda nr. 15, dit door Drs.
kon geven verdiende daar per jaar fl. 90,- mee.
C. Th. Lohman in 1962 geschreven. Artikelen van A.J. van
De helft van de kinderen (onvermogende ouders) Esch (onder de Moeierboom). Informatie, West Brabants Arging naar de lagereschool van Het Withof.
chief (gemeenteraadsnotulen 1862), BHIC tekeningen/foto’s/
scans.
Pas in 1889 woonden er meer dan 6000 mensen
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Neêrlandsch Koffyhuis - Afspanning

door Jos Martens

V

anaf 1 maart gingen Deni en Helma Jongenelis van hun welverdiende pensioen genieten
na ruim 25 jaar (1995-2021) de scepter gezwaaid
te hebben in het Neêrlandsch Koffyhuis aan de
Markt. Ook wel “Villa Kakelbont” genoemd, DE

plek waar half Etten-Leur graag rondhing. Op de
Markt was de Kerk het centrale gebouw en was
het Neêrlandsch Koffyhuis de centrale pleisterplaats. Dat was geen volkscafé, maar altijd een
burgermanszaak geweest en ook altijd gebleven.
Op zondagmorgen kwamen hier altijd diverse
notabelen bijeen. Het was de stamtafel van een
vaste groep Ettense mensen, vooral zakenlieden,
die daar de politiek van de gemeente bespraken,
bekritiseerden of verdedigden. Het had een geheel eigen sfeer. Hier waren gevestigd of kwamen
bijeen o.a. harmonie
Apollo, de brandweer,
carnavalsverenigingen,
schaakvereniging Staunton, de Waterschappen,
de Ned. Heidemij. De
eerste bioscoopfilms
werden hier gedraaid,
het was halteplaats voor
de tram en later voor de
bus. En er werd toneel
opgevoerd. Hierbij denken we aan de revue’s
van Simon Dresens. Op
woensdagmorgen was
dit o.a. ook de plaats
waar de veehandelaren
het gekochte of verkochte vee afrekenden.

in handen van de familie Leijten, die aan deze
zaak een eigen, enigszins deftige, maar echt Brabantse sfeer gaf. Het buffet, de grote spiegel, het
hele interieur gaf iets degelijks weer, waar iedereen zich thuis voelde. Oorspronkelijk bestond het
café uit drie panden,
die in de loop der jaren
bijeengekomen waren
na diverse verbouwingen. Achter het café
was een grote schuur,
die gebruikt werd om
paarden te stallen van
koetsiers die hun paarden afspanden. Vandaar op de voorgevel
het woord “Afspanning”.
De postkoets wisselde
hier van paarden.
In 1931 nam de in
Etten-Leur bekende
Jantje Leijten de zaak
over van zijn moeder.
Hij maakte er een café-restaurant van. Toen in 1947 de schuur werd
gesloopt, werd de zaal vergroot voor de bioscoop.
Geen van de kinderen wilde de zaak overnemen,
zodat in 1963 alles verkocht werd aan brouwerij
De Drie Hoefijzers (Breda). Wim van Kuijck werd
de exploitant en na hem kwamen Ton Brugman,
Dick Spaans, Cees van Haperen jr. en vanaf 1995
Deni en Helma Jongenelis.
Het Neêrlandsch Koffyhuis werd ook wel “Het
Tramstation” genoemd, omdat eind 19e eeuw
de ZNSM (Zuid Nederlandse Stoomtram Mij.) de

Het Neêrlandsch Koffyhuis was sedert 1893
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Nu Deni en Helma ermee ophouden, hopen we maar, dat
het pand behouden blijft, want
het Neêrlandsch Koffyhuis
heeft een magische klank. Het
was al die jaren in en buiten
Etten-Leur zonder meer een
begrip. Daar hebben Deni en
Helma beslist toe bijgedragen.

**In het boek “Van gelagkamer

tramlijn Breda – Nieuw-Vossemeer werd geopend
en alle trams hier stopten voor goederen- en passagiersvervoer. Op woensdag werden ook koeien
en varkens voor de veemarkt door de tram aangevoerd. Na de tram kwam de B.B.A. (Brabantse
Buurtspoorwegen en Autobusdiensten), die toen
de busdiensten verzorgde en hier een halteplaats
had.
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tot grand-café”, een uitgave van
Jan uten Houte kan men meer
lezen over dit pand. Cees Leijten,
oud-voorzitter van de Etten-Leurse heemkundekring Jan uten
Houte en nadien van Brabants
Heem heeft daar het nodige over
verteld.
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Stadsontwikkeling Etten en Leur eind 18de eeuw

Door Maarten Bicknese

D

e 18de eeuw was een roerige tijd voor Etten-Leur. Weliswaar geen godsdienstoorlog
meer, de builenpest verdreven, maar nog steeds
werd de Vrijheid regelmatig geplaagd met veepest, overstromingen, slechte oogsten, en altijd
weer met problemen aan de Leurse vaart. De
kades en sluizen vroegen voortdurend onderhoud
en het dichtslibben van de haven hield maar niet
op. Daar ging een hoop geld inzitten. Toenmalig
schout Cornkoper wist dat allemaal nog wel te
managen. Zelfs de oorlogswoelingen in stad en
land van Breda tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog1 halverwege die eeuw zouden Etten-Leur
er niet onder krijgen.

bestuur. Niet iedereen was het daarmee eens.
Etten had al enkele jaren een positief eindsaldo
in de dorpskas, maar dat geld kon beter besteed
worden aan een degelijke stenen oplossing voor
de werken aan de Leurse haven, aldus de tegenstanders van herbouw van een in hun ogen nutteloze kerktoren3. De houten herstelwerkzaamheden aan de sluis en kades bleken steeds tijdelijk
te zijn en een goede doorvaart tussen Leur en
Holland was voorwaarde voor behoud van de
welvaart. De voorstanders voor een toren kregen echter hun zin en architect Schonck mocht
in 1771 een nieuwe toren ontwerpen. En dat niet
alleen. Een paar jaar later mocht Schonck ook een

Een minder bekende prent van de Korte Brugstraat op Leur met de vernieuwde tweekleppige brug. Het zicht op
het Trouwkerkje wordt deels ontnomen door een voorbijvarend zeilschip.

In de tweede helft van de 18de eeuw werd het
politiek allemaal wat rustiger. Er kwam een nieuwe schout en de economie bloeide op. En wat
zien we? Het lijkt wel of de Vrijheid Etten, Leur en
Sprundel op dat moment al stadse fratsen kreeg.
Er kwam een hele rits van “stads”-vernieuwingen
op gang2.
In 1732 was de kerktoren van Etten door gebrekkig onderhoud plotseling dwars door de kerk
gevallen. De kerk was grotendeels hersteld maar
miste nog een toren. Dat vond althans het dorps-

18

nieuw raadhuis bouwen met als klap op de vuurpijl ook nog een nieuwe school in de Bisschopsmolenstraat.
Nu de omgeving van de Ettense kerk volledig
werd opgeknapt moest toch ook de Markt een facelift krijgen. Over de hele lengte werd aan beide
zijden een dubbele rij lindebomen geplant. De
moeierboom stond er al en die mocht blijven.
En dan het verkeer. De Markt en Bisschopsmolenstraat waren weliswaar verhard, maar een
comfortabele reis tussen Etten en Leur was vrij-
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wel onmogelijk, vooral tijdens natte periodes en
in de winter. Wie van Etten naar Breda wilde of
omgekeerd moest langs de Bisschopsmolen en
de Hilsebaan of via Leur en Attelaken. Men had
te voet al een route gevonden die directer liep
tussen het Ettens dorpscentrum, via Lies naar
(Princen-)Hage en Breda, maar dan moest je wel
over smalle slootbruggetjes. Het werd tijd voor
een “Binnenweg” of Nieuwe Baan”. Al snel werd
hiertoe een traject opgemeten. De weg moest
12,5 meter breed worden en zou behoorlijk wat
kosten, want over de hele lengte tot aan de
Princenhaagse grens bij het Liesbos moest grond
worden onteigend en vergoed. Inspraak was er
niet. Van 35 eigenaren werd grond ingenomen.
Alles liep voorspoedig en in 1765 lag de weg er.
Nog onverhard, maar een reis van en naar Breda
was behoorlijk ingekort.
Werd Leur nu geheel vergeten? Welnee.
De Leurse kern, al bestraat in 1470, kreeg zelfs
eerder dan Etten een opknapbeurt. De hele Leurse straat, men sprak, en spreekt nog, van de Korte en de Lange Leur, werd opnieuw bestraat. Voor
de reparaties waren 30.000 nieuwe stenen nodig.
En ook de brug over de Leurse haven, die deze
twee straten verbond werd aangepakt, maar plots

bleek één van de twee brugkleppen uit elkaar te
vallen. Dan maar meteen allebei de brugkleppen
vervangen, zo was het besluit. Al in 1762 zag de
dorpskern Leur er spic en span uit. Pas na 30 jaar,
in 1792 zou opnieuw een bestek voor renovatie
van de brug en de sluis op Leur nodig zijn.
Ook de weg tussen Etten en Leur was ontzettend
belangrijk voor beide dorpskernen. Eindelijk, na
jaren ellendig geploeter door de modder werd
deze eeuwenoude route onderhanden genomen4.
Er werden 430.000 Belgische kasseien en 15.000
kantstenen besteld. Alle leenmannen moesten
karrenvrachten met zand en stenen vervoeren en
zo werd in 1780 ook “het Leurse straatje” verhard5. Voortaan kon de handel tussen Etten en de
Leurse haven in alle seizoenen vlot en comfortabel verlopen. De gemeente kon trots zijn op zijn
facelift.
Was het vanwege al die dorpsontwikkeling, renovatie en verfraaiing, dat Dirk Verrijk Etten en Leur
afbeeldde? Als hij tien of twintig jaar eerder was
komen kijken, dan had hij mogelijk zijn tekenspullen niet eens tevoorschijn gehaald. Dank zij
Verrijk hebben we nu een mooie afbeelding van
de drie dorpskernen eind 18de eeuw.
Voor afbeelding Etten, zie pagina 14.

Sprundel hoorde lang bij de Vrijheid Etten. Ook al is deze dorpskern ouder dan Etten, veel aandacht bij de
stadsvernieuwing kreeg die niet. De weg bleef nog onverhard.
1 Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985) p. 71 ev en Jaarboek De Oranjeboom 39 (1986) p. 136 ev: Anieta van Geertruy: De
Baronie in beroering; oorlogswoelingen in stad en land van Breda tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
2 Zie de vele dorpsresoluties uit de tweede helft van de 17de eeuw, te raadplegen via de website van het WestBrabants Archief. Auteur kan indien gewenst de precieze bronnen geven. Opsomming hier zou te veel ruimte kosten.
3 W. Vroom, 1997: Waar de klokken luid(d)en. Hûske nr. 30
4 Uit: Buijks, H.G.J. … [e.a.]; Rondom De Schenkkan te Leur. 1981. Uitgave van Heemkundekring Jan uten Houte.
5 Voor de minder ingewijden, dit is de weg die nu loopt vanaf de Markt over de Stationsstraat, Baai, Korte Brugstraat. Zie ook
over Baai elders in dit blad.
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Raadsel opgelost

I

n het standaardwerk van de heemkundekring over de herkomst en betekenis van de
Etten-Leurse straatnamen staat af en toe een
vraagteken. Niet altijd is de exacte betekenis van
een straatnaam te duiden, maar één vraagteken
kan nu geschrapt worden. Dat betreft de Hanekinderstraat. In dit boek, genaamd “Een Aalscholver
boven Zwermlaken” staat, dat in oude archiefboeken ook de plaatsaanduiding “op Hanneke
Verstraten” voorkomt, maar dat niet duidelijk is
of hiermee de Hanekinderstraat wordt bedoeld.
Welnu, via diezelfde oude boeken kan bewezen
worden dat het inderdaad om dezelfde straat
gaat. Het zijn de zogenaamde pondboeken en
regenootboeken, waarin per eigenaar de belasting
op onroerend goed werd genoteerd. Als in het
ene boek staat dat iemand een perceel weiland
had “op Hanneke Verstraten”, dan is de truc om
datzelfde weiland in een belastingboek van een
ander jaar terug te vinden met de naam Hanekinderstraat. En dat is gelukt. In het pondboek van
1633 tot 1635 staat een aantal keren Hanneke
Verstraten1. In het daarop volgende boek (16351670) vindt men dezelfde eigenaar of de erfge-

Door Maarten Bicknese

naam ervan terug met hetzelfde perceel, gelegen
aan de Hanekinderstraat2. Meestal is de naam met
dubbel n geschreven als “Hannekinderstraat”, wat
ook een overeenkomst aangeeft.
Voorbeeld 1: In 1635 bezit lakenkoper Cornelis
Cornelis van Hulshout uit Breda 7 gemet3 weiland
aan de straat Hanneke Verstraten. In 1675 bezit
zijn dochter Anneke Hulshout ditzelfde perceel
aan de Hannekinderstraat.
Voorbeeld 2: In 1635 bezit meester Willem Vossen 200 roeden4 land, dat hij verkregen had van
Cornelis Geert Jacobs, gelegen aan Hanneke
Verstraten. In de jaren erna blijkt hetzelfde stuk
land aan de Hannekinderstraat te liggen met als
eigenaar Willems erfgenamen.
Voorbeeld 3: In 1635 bezit Jan Cornelis Laureijs
Domus weiland met de naam Vleeshouwersdonk
“achter Hanneke Verstraten”. In een volgend boek
staat “achter Hannekinderstraat”.
Onduidelijk blijft waarom de naam veranderde, en
hoe de tweede letter n verdween:
Hannekinderstraat --> Hanneke Verstraten -->
Hannekinderstraat --> Hanekinderstraat.

Fragment van de “Caerte van de Vryeheydt Etten”, gemaakt door Steven Vereijck in
1677. De Hannekinderstraat in de Westpolder ten noordwesten van de Leur.
Het noorden bij deze kaart is rechts.
1 0890. Buitenpondboek, aangelegd 1633, bijgehouden tot 1635, scan 208, 212, 219
2 0892. Buitenpondboek, aangelegd 1635, bijgehouden tot 1670, scan 105, 0927; en ‘Regenootboek’, legger van percelen met
vermelding van eigenaren en belendingen onder Haansberg, Neerstraat, Hille 1675
3 Een gemet = 300 vierkante roede
4 Een roede = 3,86 m of 14,14 vierkante m
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Reacties van lezers
Behalve mondelingen en enkele schriftelijke reacties met complimenten en opbouwende kritiek waren er ook weer enkele lezers die eerdere artikelen in Heem-EL geïnspireerd werden om ook in de pen of op de laptop te klimmen. Hier volgen er drie.
Geachte redactie,
Met plezier heb ik de twee laatste nummers van het kwartaalblad gelezen. Het ziet er goed en verzorgd uit. Leuke artikelen, waarvan sommige weer herkenning betekenen. Ik vind dat de nummering
van de tijdschriften beter kan. Vooral als in een artikel verwezen wordt naar een eerder nummer. In
de nummers 5 en 7 wordt geschreven over notaris Peters. Er kwamen bij mij ook de
meidagen van 1940 weer boven. Hier volgt een herinnering aan 10 mei 1940 en het echtpaar Peters.
Succes met kring en blad.
Kees Leijten, oud-voorzitter van Heemkundekring Jan uten Houte
Herinneringen aan 10 mei 1940
k was toen ruim acht jaar en herinner me die eerste dag van de oorlog als de dag van gisteren.
’s Morgens lazen we in de krant dat de oorlog begonnen was. Ook de radionieuwsdienst berichtte er over. Op school, de Gerardus Majella lagere school in de Stationsstraat, was de oorlog het
gesprek van de dag.
Die vrijdag-namiddag kregen we vrij. Alles was nog onzeker. ’s Middags kwam met de B.B.A.bus de dagelijkse koker mee van het kadaster voor notaris Peters. Wij brachten die graag weg,
want mevrouw Peters had voor ons altijd iets lekkers. Mevrouw Peters was als altijd heel hartelijk. In ruil voor wat snoepjes nam ze de koker in ontvangst. Bij het kantoor was het op straat
erg druk. De bewoners bespraken de situatie.
Mevrouw Bartels, de Duitse vrouw van de kruidenier tegenover het notariskantoor, was enthousiast over de vrienden die ons land waren binnengevallen. Ik op weg naar huis. Ter hoogte
van brouwerij Cambrinus een enorme dreun en ik lag door de luchtdruk op straat. De bommen
hadden vele mensen, die nog op straat stonden, getroffen. Ook notaris Peters was een van de
dodelijke slachtoffers. Mevrouw Peters, die ik kort tevoren nog gesproken had, was een van de
zwaargewonden. Zij stierf twee weken later.

I

Jeroen van den Brande las met grote interesse het artikel over schout Hendrik van den Broeck. Hij
wist ook de naam van diens moeder te geven. Moeder heet nu niet meer NN maar Kathelijn Dyrck
Aerts. Haar broer was ook schout, in Princenhage. Hendriks vader was eigenaar van een mouterij in
Breda, een belangrijk toeleveringsbedrijf voor de vele brouwerijen.
Een derde reactie kwam van Ria van Son-Wagemakers. Zij was ooggetuige na het omvallen van een
grote lindeboom op de Markt. Geïnspireerd door het verhaal over de Moeierboom schrijft zij:

A

ls geboren en opgegroeid op de Markt wil ik reageren op de Lindebomen geschreven door
Jac Hop. Er stond een boom bij slagerij Klijs (Restaurant De Zwaan, tegenwoordig Tilia
geheten) en bij ons voor Markt 79,
Wagenmakerij Chr. Wagemakers.
En dan stond er nog een op de kop
van de Bisschopsmolenstraat bij
Houtzagerij van Ierssel. De lindeboom bij ons voor de deur is om gegaan daags na de Ettense kermis op
5 juli 1956. Ik kwam ‘s avonds terug
van de Handelsavondschool, het was
zo’n kaal gezicht vanuit de Stationsstraat. Je staat raar te kijken naar
wat er is gebeurd. Mijn broer heb
ik nog gevraagd, wat hij er nog van
wist. Hij vertelde dat ons vader zei:
“de boel is hier zo vaak open gegooid en wortels er uit. Dat is niet zo
prettig voor de boom!!”
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Onze sponsors

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming,
ook indien u elders of niet verzekerd bent.
Dag en nacht bereikbaar
076 501 5006
www.uitvaartcoppens.nl

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

Z

esenzeventig jaar geleden ben ik in Etten
geboren. 43 jaar geleden ben ik er weggegaan, naar Rosmalen. Etten heeft mijn vrouw en
mij nooit losgelaten, we komen er graag en vaak.
Vroeger hield ons moeder ons uitstekend op de
hoogte. “Witte wie er nou weer dood is?“. U kent
dat wel. Tegenwoordig houden mijn broers en
zussen, die nog wel in Etten wonen, ons goed op
de hoogte. De Nieuwsbrieven van Jan Uten Houte
en het tijdschrift van de heemkundekring krijg ik
altijd van een van mijn broers, als hij ze uit heeft.
Die lees ik van voor naar achter en terug. Dat
komt ook, omdat ik hier in Rosmalen ook actief
ben voor de heemkundekring en erg geïnteresseerd ben in wat onze voorouders klaarmaakten.
Het verhaal van Piet Luijten en Corry Musters in
de aflevering van december 2020, geschreven
in ons dialect, vond ik heel leuk. Wellicht kennen
Piet en ik elkaar nog. Ik kan natuurlijk niet zeker
zijn van mijn zaak, want er waren meerdere Piet
Luijtens toentertijd in Etten. Het verhaal van de
jongen die met zijn hoofd vast kwam te zitten tussen de spijlen van het schoolhek herinner ik me
nog goed.

Door Gerrit Mol

rij en hield elkaar bij de hand vast. De voorste
jongen zetten het op een sprint en je hield elkaar
stevig vast. Na een lange slinger hield de voorste jongen plotseling stil en dan draaide de lange
sliert in volle vaart om. Je mocht niet loslaten. De
achterste jongen had het door de zwaaikracht het
moeilijkst, dat begrijpt u! En dan had je ook nog
het bekende “meske piek”. Er waren genoeg zandplekken op de speelplaats waar je dat kon spelen.
Terug naar de huidige tijd. Hier in Rosmalen
woont een kleinzoon van de in jullie kring bekende notaris Peters. Met hem heb ik vorig jaar vaak
gesproken over de manier waarop zijn opa bij een
bombardement om het leven kwam. Ik heb hem
ook het materiaal gegeven dat jullie vorig jaar
publiceerden. De familie was er blij mee!

Ik eindig met een verhaal wat mij anderhalf jaar
geleden overkwam. Ik was in verband met de
publicatie van een oorlogsdagboek op bezoek bij
Theo Danen, de voorzitter van de heemkundekring Berlicum, hier een paar kilometer vandaan.
Net als ik houd Theo van een gezellig praatje. Wij
kenden elkaar niet en dus ging het gesprek eerst
over “van wie bende gij er eentje”. Theo kende
Het betrof volgens mij Dré Monden. Maar ook
Etten goed, zei hij. “Hoezo?” “Ik zat op het juvemensen met die naam waren er verschillende. Dat naat, wilde broeder worden, dacht ik.” Nou had
Dré vast kwam te zitten had ook te maken met
ik toentertijd natuurlijk ook op de Mulo gezeten
zijn grote oren. Die kreeg hij niet meer teruggeen we kenden beiden nog veel namen van broeduwd. Ik heb het verhaal talloze keren aan onze
ders, die ons toen lesgaven. Onder andere broekleinkinderen verteld. Dat slidderen, een woord
der Jejunius, vanwege die prachtige naam. Theo
dat hier in Rosmalen volslagen onbekend is trouvoelde zich in die tijd misbruikt, zei hij. Niet in de
wens, was niet het enige gevaarlijke spel op de
zin waarin broeders en paters nu ongewild bekend
speelplaats van de toenmalige Gerardus Majelzijn, maar hij had als boerenzoon heel veel kruilaschool in de Stationsstraat. Er was daar een
wagens zand moeten sjouwen voor het graven
portiek met de nodige palen eronder. Met een
van het zwembad. Theo had goede herinneringen
groep jongens vormden we een grote kring rond- aan zijn Ettense tijd. Hij is geen broeder geworom zo’n paal, hand in hand. Vervolgens gingen we den. Nog verder namen noemend ging hij een foto
trekken aan elkaar
zoeken van die
en in de richting
tijd. Het was een
van de paal duklassenfoto en wat
wen. Wie met z’n
denk je? Ik stond
lijf tegen de paal
er zelf ook op. We
kwam, was “af”. Je
hadden samen in
zette je met een
dezelfde klas gevoet tegen de paal
zeten! Later vond
sterk af. Als dat
ik thuis dezelfde
misliep, knalde je
foto. Er was in die
met veel geweld
tijd weinig contact
tegen die paal. Metussen de internen
nige jongen hield
en de externen op
er een flinke bult
de Mulo. Maar we
aan over.
kenden wel veel
Een ander hoognamen terug van
tepunt: je maakde jongens die op
te met een man
de foto stonden!
of tien een lange
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Waar komt onze naam vandaan?

De naam van onze heemkundekring “Jan uten Houte” is ontleend aan de vroegere bewoner
van het kasteel dat in de 13e eeuw in de heerlijkheid Etten is gebouwd. Het kasteel is, nadat
het geheel in verval was geraakt, in 1816 afgebroken. De plaats waar het kasteel vroeger
stond, is nu een overdekt winkelcentrum met parkeergarage.

Wat doet de kring?

Heemkundekring Jan uten Houte onderzoekt, bewaart en ontsluit informatie betreffende het
materiële en immateriële cultureel erfgoed van haar eigen heem: Etten-Leur en omstreken.
Het doel is de aldus verkregen kennis te behouden en of te verspreiden. De studie richt zich
op zowel het heden als op het verleden.
De kring doet archiefonderzoek. Ze geeft publicaties uit: boeken en een kwartaalblad, evenals
een nieuwsbrief. Ze doet aan en helpt bij genealogisch onderzoek. Ze organiseert lezingen en
workshops. Ze organiseert tentoonstellingen. Ze doet aan archeologisch onderzoek. Neemt
deel aan lokale en regionale activiteiten waar heemkunde een rol speelt. Ze vestigt de aandacht op (het behoud van) monumenten. Ze bestudeert en legt het plaatselijk dialect vast.
Ze onderzoekt gewoonten en gebruiken. Deze diverse activiteiten worden meestal door een
werkgroep gedaan.
Zie de website voor de diverse werkgroepen. U bereikt de werkgroepen via:
werkgroepen@janutenhoute.nl

Bestuur

Voorzitter
Piet Paantjens
voorzitter@janutenhoute.nl
tel.: 06 551 486 95

Secretaris
Wim Buijs
secretaris@janutenhoute.nl
tel.: 06 537 567 61

Penningmeester
Anton van Dorst
penningmeester@janutenhoute.nl
tel.: 06 252 054 82

Werkgroep coördinator
Jos Buijs
werkgroepen@janutenhoute.nl
info@janutenhoute.nl
tel.: 06 573 480 06

PR en communicatie
aspirantbestuurslid
Krijn ten Hove
prcommunicatie@janutenhoute.nl
tel.: 06 225 685 66

Ict
Wim Hendrikx
ict@janutenhoute.nl
tel.: 06 499 042 20

Verenigingsactiviteiten
Bernhard Koevoets
activiteiten@janutenhoute.nl
tel.: 06 222 421 94

Algemene zaken
Piet Vermunt
algemenezaken@janutenhoute.nl
tel.: 06 360 274 59

U bereikt het bestuur via: info@janutenhoute.nl

Lid worden?

Voor €20 krijgt u jaarlijks een publicatie in boekvorm, ontvangt u ons kwartaalblad en u ontvangt de uitnodiging voor onze vergaderingen. U heeft gratis of gereduceerd toegang tot alle
activiteiten van de kring. En uiteraard bepaalt u mede het beleid omdat u kunt meestemmen
op de algemene ledenvergadering. Wilt u met z’n tweeën op één adres lid worden dan kost
dat €30 per jaar.
U kan zich aanmelden via het formulier op de website www.janutenhoute.nl of door email
aan info@janutenhoute.nl.

