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Van de bestuurstafel
U hebt weer een nieuwe HEEM-EL voor U liggen met veel informa-
tie. Het is mijn beurt als bestuurslid met ICT in de portefeuille om 
daarvoor een voorwoord te schrijven. 
Het einde van de pandemie in Nederland is in zicht. We hadden 
nog even een terugslag, waarschijnlijk omdat het einde iets te 
enthousiast is verwelkomd maar er zijn al een paar werkgroepen 
opgestart o.a. de Bibliotheekwerkgroep en de ICT-werkgroep. We 
verwachten in het najaar weer met de andere aan de gang te kun-
nen. We doen dat in ons tijdelijke home aan het Burchtplein. Daar 
voelen we ons als bestuur al helemaal thuis en we hopen dat dit 
ook met de vrijwilligers van de werkgroepen het geval is of wordt.
 Voor ons als ICT- werkgroep is dat wel een uitdaging. We hebben 
intussen een internetaansluiting geregeld maar die is nog niet erg 
snel. Daar wordt aan gewerkt. Ook hebben we een drietal PC’s 
werkend en we zijn nu aan het onderzoeken hoe we weer volledi-
ge ondersteuning kunnen geven.
Daarmee hopen we de werkgroepen weer goed van dienst te kun-
nen zijn. Het zou goed zijn als we versterking van het ICT-team 
krijgen omdat er nogal wat op ons bordje terecht gekomen is. We 
kunnen daarom nog steeds niet de service geven die we zelf nodig 
achten.
De website is intussen wel goed gepositioneerd. We zijn bezig om 
de input voor de website via goede afspraken te stroomlijnen. 
Daarbij zijn we afhankelijk van de werkgroepen voor de juiste om-
schrijving van hun actuele werkzaamheden. Trek dus aan de bel 
als er op de site iets niet klopt. 
De werkgroep PR&C is nu weer versterkt en we hopen dat de re-
sultaten van haar werkzaamheden binnenkort weer goed zichtbaar 
worden.
Ik kwam vandaag langs de gebouwen van de Tomado. Triest om 
te zien dat een iconisch industriegebouw zo gaat verdwijnen. Wij 
hebben dat niet tegen kunnen houden ondanks al onze inspannin-
gen.
Ik wens U veel leesplezier met deze HEEM-EL.
Wim Hendrikx
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Van de redactie
Door Maarten Bicknese

Beste lezer,
Op het moment dat ik dit schrijf vind ik dat geen straf: het regent, op de 

achtergrond zie ik de Olympische spelen en bovendien denk ik dat we 
u, lezer weer een mooi gevarieerd nummer kunnen aanbieden. Er is weer 
voldoende kopij binnengekomen. Verrassend is dat we voor het eerst een 
bijdrage hebben gekregen van de 11-jarige. “Is dit niet iets voor de heem-
kundeclub?” zo vroeg zij zich af. Zie haar verhaal in dit nummer. We vinden 
het fijn en belangrijk dat we als heemkundekring ook de jongeren bereiken. 
Geschiedenis gaat nogal eens om strijd, echt lijfelijk maar ook over juri-
dische strijd. Ook in dit nummer vindt u verhalen over Franse invallen, en 
gevechten om recht. Maar ook de genealogen komen weer aan hun trekken. 
U wordt van harte uitgenodigd door de werkgroep Bidprentjes, om uw fami-
liegeschiedenis aan te vullen. En natuurlijk worden ook wat schetsen uit ons 

stadsbeeld gegeven, zoals het Waaggebouw en de Botanische tuin. De werkgroep Dialect heeft weer 
een verhaaltje geleverd, plichtsgetrouw. In dienst geweest Piet? 
Kortom: weer veel leesplezier gewenst met Heem-EL nummer 11.
PS. Onze excuses voor de slechte kwaliteit van de omslagfoto. De redactie vond de foto echter zo 
uniek en treffend voor dat tijdsbeeld dat zij heeft besloten ondanks dat feit, de foto toch te plaatsen. 
Kijk hier dus overheen en geniet van het beeld dat u wordt getoond.

Deze zitgroep is voltooid in 2016. Het ontwerp is gebaseerd op “Herinnering aan de tuin van Etten” 
door Vincent van Gogh, geschilderd te Arles in 1888. 
Kunstenares Irene Hemelaar uit Etten-Leur, die dit werk maakte, zegt er onder andere over:
“Net zoals op het schilderij slingert het oranje tuinpad zich ook hier door de tuin en drapeert zich over 
de bovenkant van de bank.
Het doorlopend en verbindend bruggenmotief verwijst naar de gracht om het Kasteel van Etten, waar-
van de pastorietuin vroeger onderdeel is geweest, alsook naar de “Bruggenbouwers” uit deze wijk, 
Centrum oost.
……Al het gebruikte keramiek is bij elkaar gezocht op de voormalige stortplaats van de fabriek van 
Emaux de Briare.
Kinderen kunnen hier lessen in de buitenlucht genieten en wijkbewoners strijken neer om te vertoe-
ven en elkaar te ontmoeten. En ook voor u natuurlijk, de tuin is vrij toegankelijk…bekijk het mozaïek 
van dichtbij, …raak aan…fotografeer, zet u neer…en geniet even!” 
www.rondomvormen.nl

Gezien in de Lambertusstraat voor Basisschool De Vincent: 
een zitgroep met mozaïek

Door Maarten Bicknese
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Geen Lijk - Geen Overlijdensakte - 
Geen tweede Huwelijk

Door Jan van Meer

Willem van Steen was 4 januari 1823 gebo-
ren te Leur en op 22 augustus 1852 als 29 

jarige gehuwd met Joanna Hopstaken. Joanna 
was 25 jaar en had als beroep dat van dagloner. 
Zij was een bijna buurmeisje en samen woonden 
zij in de wijk “Hil en Vaartkant” op een locatie die 
“Het Ligtje” werd genoemd. Willem had als beroep 
eveneens: dagloner. Na zijn huwelijk was Willem 
op het eiland Duiveland gaan werken als seizoen-
arbeider. 
Nadat de oogst op het veld was binnengehaald 
keerde hij terug naar de Leur.   
Vanuit Zierikzee nam Willem op 2 oktober 1852 
de boot naar Bergen op Zoom. De kapitein op 
het schip was de 77- jarige beurtschipper Gerret 
van Dort uit Bergen op Zoom. Kort na het vertrek 

kwam het schip in een zware storm terecht. Nog 
in het zicht van Zierikzee om 11 uur in de morgen 
leed de “Acht Gebroeders” schipbreuk. Na onder-
zoek zouden er 10 tot 12 slachtoffers te betreuren 
zijn. Een aantal lichamen spoelde aan en hiervan 
was het mogelijk om de identiteit vast te stellen. 
Op 14 oktober 1852 werd de overlijdensakte van 
kapitein Gerret van Dort te Zierikzee ingeschre-
ven. Bij Ouwerkerk spoelde op 3 december 1852 
nog een lijk aan. Het was echter in een zodanige 
staat van ontbinding, dat herkenning niet meer 
mogelijk was. Dit lijk werd ter plaatse begraven. 
Maar van de vermoedelijk eveneens verdronken 
Willem van Steen was geen spoor te vinden. 
Indien er geen lijk aanwezig is, kan ook niet 
onherroepelijk worden vastgesteld, dat iemand 
is overleden. Het gevolg hiervan is, dat ook geen 
overlijdensakte in de gemeente van overlijden/

aanspoelen kan worden opgemaakt. Een tweede 
huwelijk van de weduwe behoort op grond hiervan 
niet tot de mogelijkheden.

Het schip was terecht gekomen op de zandplaat 
“Dorschman” en de restanten waren overgebracht 
naar Zierikzee. Hier werd het scheepswrak te 

koop aangeboden. Over dit voorval 
heeft J.C.A. Gosling uit Bergen op 
Zoom een gedicht van twaalf blad-
zijden geschreven. 
Het huwelijk van Willem van Steen 
en Joanna Hopstaken was van korte 
duur geweest. Na 42 dagen was zij 
weduwe. Vermoedelijk hebben zij 
als man en vrouw weinig dagen sa-
men op de Leur doorgebracht. Maar 
hoeveel zal een vraagteken blijven.
Maar het verhaal gaat verder: Er 
werd een spoorlijn van Roosendaal 
naar Breda aangelegd. Bij Etten 
werd tijdelijk met het werk gestopt. 
Er waren namelijk grondeigenaren, 
die niet wilden meewerken met de 
verkoop van hun land. Bij besluit 
van 21 augustus 1854 no: 33 werd 
door Koning Willem III besloten dat, 

waar geen minnelijke schikking mogelijk was, de 
gronden voor de aanleg van de spoorlijn zouden 
worden onteigend. De spoorlijn kruiste de Vaart-
kant en Attelaken te Leur. Voor de aanleg en het 
gebruik van de spoorwegovergangen was perso-
neel nodig. En zo kwam mevrouw Johanna van 
Steen-Hopstaken in contact met de heer Adrianus 
Luijckx. Hij was van beroep spoorwegwachter en 
hij was in 1826 geboren te Kalmthout, gemeente 
Essen (B). Een huwelijk met hem was zoals ge-
zegd, niet mogelijk. Ze besloot om aan de rechter 
toestemming te vragen tot het aangaan van een 
huwelijk. 
Op 28 december 1855 werd door de rechtbank 
verlof verleend om via een drietal publicaties aan 
te tonen, dat de heer Willem van Steen niet meer 
in leven was. De eerste publicatie in de Staatscou-
rant en de Bredasche Courant vond plaats op 29 
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december 1855, de tweede was op 18 april 1856 
en de hierna volgende derde publicatie geschied-
de op 22 augustus 1856.

In december 1856 kwam de positieve uitspraak 
van de rechtbank. Er werd toestemming verleend 
om een ander huwelijk te sluiten.  
En zo huwde Johanna van Steen-Hopstaken op 18 
december 1856 met Adrianus Luijckx. Ze gingen 
inwonen bij haar vader Cornelis Hopstaken. Op 13 
april 1857 werd zoon Adrianus geboren. Ze wa-
ren op dat tijdstip 4 maanden getrouwd. Ook dit 
huwelijk was echter van korte duur. Op 18 maart 
1858 overleed Johanna Hopstaken op 31 jarige 
leeftijd. 
Op 30 december 1858 hertrouwde Adrianus Luij-
ckx (zonder enige belemmering) met Anna Maria 
Verhoeven. Zij gingen met zoon Adrianus Luijckx 
wonen op het adres Attelaken H 42. Hij was nog 
steeds van beroep: spoorweg-wachter. Uit dit 
huwelijk werden nog 2 kinderen geboren. Op 13 
december 1864 verhuisde het gehele gezin naar 
Heist op den Berg (B). 

Bronnen:
Staatscourant
West-Brabants Archief
Zeeuws Archief
Bredase Courant
Delpher.nl

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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  50 jaar Trouwkerkje 
1971-2021

Door Jos Martens

Over de geschiedenis van het Trouwkerkje 
verwijs ik U graag naar de uitgave van de 

serie d’Hûskes nummer 27 (jaargang17) 1996 
“Trouwen doe je in de Kerk”, welk boekje speciaal 
ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het 
Trouwkerkje werd samengesteld. Daarin wordt 
uitgebreid ingegaan over het ontstaan, de verbou-
wingen e.d. In dit artikel, ter ere van het 50 jarig 
bestaan van het Trouwkerkje, wil ik me beperken 
tot “gebeurtenissen rond het trouwen” en dan 
met name over enkele ludieke ervaringen welke ik 
als “Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand” (BABS) mocht meemaken.

Het huwelijk begon altijd met een kennismakings-
gesprek om de plechtigheid persoonlijk en goed te 
kunnen invullen. Dat waren altijd mooie momen-
ten en ik voelde me altijd welkom bij de paartjes 
thuis. Had je de nodige informatie gekregen, dan 
kon je thuis aan de slag met de speech.
De bruidsparen willen allemaal chique voor de dag 
komen. Begrijpelijk! Niet alleen met hun kleding, 

maar ook met het vervoermiddel. Liefst zo opval-
lend mogelijk. Dit trekt altijd veel bekijks, zoals:
Bruidegom en bruid komen op de motor, begeleid 
door zo’n 30 andere motoren. Na afloop drie rond-
jes rond de Moeierboom en daarna werden alle 
motoren gestald voor café De Klomp. Een bont 
gezelschap. Nog nooit waren er zoveel tatoeages 
te aanschouwen.               

Of ze arriveerden op een splinternieuwe tractor 
met wielen van 1 ½ meter doorsnede De bruid 
kwam met een laddertje omlaag.

Een ander ludiek vervoermiddel was de bakfiets.  

Verder passeerden nog de fiets, de brandweerau-
to, een helikopter, diverse politieauto’s, motoren 
of bussen, old-timers, een koets met paarden en 
alle andere mogelijke vervoersmiddelen de revue.
Erehagen waren er ook in diverse soorten en 
maten. Dat konden ruiters zijn met paarden, kin-
deren van een kleuterschool, mensen met Duitse 
herders, de scouting, politieagenten, sportlieden 
(korfbal, voetbal), de beide Etten-Leurse gilden 
(met vendelgroet).
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Ook dieren speelden regelmatig een rol. Hier vol-
gen enkele voorbeelden:
Een bekende amazone uit Etten-Leur trouwde 
met een Belg. Zij kwamen met een Vlaamse knol.                                                                                                                                         
“Als jij trouwt, krijg je van mij een koe” zei Jochie 
Taks tegen Jessica Dekkers en Corné Buijs. Hij 
vatte de koe bij de horens en maakte zijn belofte 
waar. 

Een Berner Sennerhond bracht van achter uit de 
trouwzaal de ringen. Dit mag nu niet meer i.v.m. 
hygiëne en angst bij de bodes.
Trouwen op een datum om nooit te vergeten is 
ook in trek. Op 07-07-07 kwamen maar liefst 12 
paartjes trouwlustigen naar het Trouwkerkje. Het 
was er een komen en gaan van koppels. Dat bleef 
niet zo, want op 10-10-10 en 11-11-11 waren het 
er veel minder. Het nieuwtje was er af.                                                                                                                                             
Ook muziek geeft extra cachet aan de zaak. Of 
dat nu instrumentaal of vocaal plaats vindt, het 
doet zonder meer vrolijk aan. Zo hebben we in 
de trouwzalen van de volgende gezelschappen 
kunnen genieten: de Etten-Leurse koren, inge-
huurde zangers of zangeressen, het Princenhaags 
Mannenkoor, 5 man van het Haarlems conservato-
rium, een Gospelzanggroep. Meestal speelt onze 
vaste organist Michel Gottmer zijn “Daar komt de 
bruid….” voor de aanwezigen.  
De kleding van, met name, de bruid trekt veel 
belangstelling. Opvallend daarbij was een outfit 
geheel in eigen stijl zoals bij:
Een Westernhuwelijk; heel de club, leden van El 
Paso, was in 19e-eeuws western kostuum.  Een 

Schots huwelijk; de bruidegom en een aantal 
overgekomen familieleden waren gekleed in een 
kilt. Doedelzakspelers begeleidden het paar.
Een gothic gezelschap; iedereen was in het zwart 
gekleed. Het bruidspaar maakte gebruik van een 
zwarte koets en zwarte paarden.
Voor een bruid, afkomstig uit India, hadden de 
tantes in India een kleed gemaakt, dat helemaal 
bedekt was met kraaltjes. Het woog 12 kg. 
Of de jurk van het bruidje dat haar trouwjurk zelf 
had gehaakt.
Andere memorabele momenten waren:                                                                                      
Er ontstond een groot oponthoud toen het bruids-
paar de ringen vergeten was.
“Nooit te oud om te trouwen” zei het bruidspaar 
van 79 en 72 jaar oud. 
Het bruidspaar bracht de baby in een maxi-cosi 
mee en plaatste deze op de tafel bij de BABS.
Huwelijken op een mooie loctie gesloten zoals bij 
Molen De Lelie, in mooie tuinen, in de Stopera 
(A’dam). Of aan huis, omdat een van de twee de 
laatste levensdagen inging. Dat was erg ontroe-
rend.
Onze beide trouwlocaties, het Trouwkerkje en de 
Van Goghkerk, hebben een blijde uitstraling.  Dat 
maakt het voor de bruidsparen, de ouders, de 
trouwambtenaren en bodes aangenaam. Hier heb-
ben vele historische taferelen plaats gevonden. 
In 2011 realiseerden de trouwambtenaren een 
succesrijke expositie, waarbij alle facetten van het 
trouwen in beeld werden gebracht.

Voor mij was één plechtigheid onvergetelijk. Dat 
was namelijk het huwelijk van mijn kleindoch-
ter Milou en haar man Tom, waarbij ik hen het 
ja-woord mocht vragen. Het was huwelijk 1001. 
Dat was een mooie afsluiting van een bijzondere 
periode.
Jos Martens
BABS 1995-2014

BRONNEN
1. Medewerking van de BABSEN: Anny Vergouwen, Anne 

Schilder, Dorien Schouwenaars, Greet van Voorden.
2. Album “40 Jaar Trouwkerkje” van Greet van Voorden.
3. Knipselarchief van Jos Martens en de map “Bijzondere 

huwelijken”.  
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De Franse invallen op het eind van de 18e eeuw
Door Boy Hendrikx

Hoofdstuk 1
1793

De eerste “volksopstand” op het eind van 18e eeuw was de Nederlandse Patriotten revolu-
tie, die in 1787 door Pruisen in de kiem werd gesmoord. In Brabant, dus ook in Etten-Leur 
werd er weinig van gemerkt. Wij mochten niet meedoen, zoals al anderhalve eeuw de 
gewoonte was in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Wel werd er natuurlijk par-
tij gekozen. Omdat de Patriotten voor vrijheid waren, kozen hier velen, aarzelend en liefst 
heimelijk, voor hen. Echter de Prinsgezinden wonnen en alles bleef bij het oude.

In 1789 brak de Franse Revolutie uit. Nogmaals 
waren er verwachtingen omdat ook de Fransen 
voor vrijheid waren. Vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap, vele Brabanders verlangden daarnaar. 
Maar de vorige Franse invallen waren niet verge-

ten, en zeker niet de arrogantie en roofzucht van 
de Franse troepen. 
Veel Patriotten waren gevlucht naar Frankrijk en 
daar probeerden zij de revolutionaire regering rijp 
te maken voor een poging om de Nederlandse 

revolutie weer aan te wakkeren. Maar de Fransen 
hadden al moeilijkheden genoeg in eigen huis en 
werkten niet mee. Echter, toen de moeilijkheden 
de nieuwe regering daar boven het hoofd leken te 
groeien, zag zij een oorlog met het buitenland als 

een kans om de Franse 
eenheid weer aaneen 
te smeden. Wij konden 
alleen gelaten afwachten 
wat er zou gebeuren.
Eind 1792 vielen de re-
volutionaire Fransen de 
Zuidelijke Nederlanden 
binnen, nadat zowel de 
Pruisen als de Oostenrij-
kers geprobeerd hadden 
Frankrijk te bevrijden 
van de Revolutie. Op 1 
februari 1793 verklaarde 
de Franse republiek de 
oorlog aan Groot-Brittan-
nië en aan de Republiek. 
Op 7 februari besloot het 
Ettense dorpsbestuur om 
de belangrijkste papieren 
van de secretarie in vei-
ligheid te stellen in het 
omwalde Breda. Zeven-
tien februari kwamen de 
schout, Pieter Johan Det-
mers, de schepenen en 
de gezworenen in Leur 
samen voor de oproep 
van de drossaard om de 
negen aanwezige sche-
pen in de haven naar 
het noorden uit te laten 
wijken. Op 18 februari 

begon de Franse opmars naar de grote rivieren en 
generaal Berneron met zijn troepen bezette via 
Zundert zowel Rijsbergen als Princenhage. Nog op 
dezelfde dag werden in de laatstgenoemde twee 
dorpen een vrijheidsboom op gericht. 
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Op vrijdag 20 februari werden Etten en Leur bezet 
en in diezelfde dag werd in Etten ook een vrij-
heidsboom opgericht. Het was een dunne spar 
met een rode muts en de Franse vlag versiert. 
Hierbij was geen enkele notabele of regent aan-
wezig. De bevolking toonde geen enkel enthou-
siasme.  Op donderdag was Leur aan de beurt 
voor een vrijheidsboom, waarbij wat meer lawaai 
gemaakt werd. Wel vonden de Fransen geen enkel 
schip meer in de haven. De schout moest naar 
Hoeven komen waar het Bataafs Comité zetelde 
en hoorde daar dat hij voor een geldlening voor 
het verarmde Frankrijk moest zorgen. Om de 
bevolking te informeren en het geld te incasseren 
belegde het comité op zaterdag een vergadering 
in de kerk van Etten, waar de bevolking van de 
drie dorpen Etten, Leur en Sprundel te horen 
kregen wat het Bataafs Comité van hen wilde. 
Deze vergadering werd ontregeld door baldadige 
en luidruchtige Franse soldaten die met de kus-
sens en bijbels gooiden en het orgel onbruikbaar 
maakten. Toch werd meer dan 15.000 gulden 
opgehaald, omgerekend ongeveer een miljoen in 
huidig geld. Bovendien werden in de loop der tijd 
ongeveer 1500 man ingekwartierd bij ruim 140 
huisgezinnen. Dat daarbij zowat alles gestolen 
werd, was niet verwonderlijk. In juni werd een 
klachtenboek opgemaakt en daarin stonden een 
groot aantal gestolen goederen: kleding, zoals 
broeken, vrouwenrokken, hemden, sokken en een 
muts; spullen als neusdoeken, kussens, lakens, 
emmers, zilveren gespen; en etenswaren: vooral 
spek en bier. De schout kon confiscatie in natura 

afkopen door de leve-
ring van 25 koeien en 
150 zakken rogge. En dit 
ging door tot het ver-
trek van de Fransen in 
april. Ondanks de enor-
me som die zij al gege-
ven hadden, werden de 
dorpen ook ingedeeld bij 
de lening van 100.000 
gulden die de gehele Ba-
ronie moest opbrengen. 
Met veel moeite werden 
daarvoor 1200 gulden 
opgebracht.
Op 29 maart raakten 
Nederlandse en Ba-
taafs-Franse troepen in 
het Mastbos met elkaar 
in gevecht. De overwin-
nende prins Frederik, 
generaal van de Neder-
landse soldaten, bezocht 
de dorpen en zelfs de 
erfprins verscheen in 
Leur en legerde daar 
zijn troepen. In Etten 
en Leur werden na het 
vertrek van de Fransen 
Nederlandse troepen 

ingekwartierd. In april verloren de Fransen de slag 
bij Neerwinden en trokken toen naar het zuiden 
terug.
De Franse bezettingstroepen waren niet eerste 
klas: zonder krijgstucht, vuil, arm, slecht luisteren 
naar hun meerderen. De officieren waren slecht 
geoefend, kenden geen enkele gekleed en onwil-
lens te krijgskunst, maar waren niet kwaadaardig 
en snel tevreden. Velen van hen waren tegen de 
oorlog met Nederland en tegen de maatregelen 
die in Frankrijk waren genomen. De Bataafse 
en Belgische hulptroepen kenden geen orde en 
teerden het liefst op de burgers voor hun beno-
digdheden. Ze stalen alles wat los en vast zat. 
Dus geliefd bij de burgers waren ze zeker niet en 
volkomen terecht. Maar het Ancien Regime was 
hersteld en er volgde een jaar waarin geen drei-
ging van een inval voor kwam.

Bronnen:
- 1793: J.Rosendaal & A. van de Sande (redactie), “Dansen 
rond de Vrijheidsboom, Revolutionaire cultuur in Brabant en 
de Franse invasie van 1793” (’s-Hertogenbosch, Stichting 
Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1993). Hieruit 
Hoofdstuk 8: Rosendaal & Van de Sande ‘De bevrijdinge van 
het slaafsche juk’. Bataven en Fransen in de Baronie en het 
Markiezaat, pagina 151-171.
- 1794: W.J.F. Juten, Uit den Franschen tijd I & II; in Taxandria 
(9e jaargang, Bergen op Zoom 1902) pagina 22-30 (I) en pag 
41-47 (II).
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Zuid Nederlandse Stoomtram Maatschappij.
De stoom en paardentram in Etten-Leur

Door Jos Hendrickx

Om de economie te stimuleren werden begin 
negentiende eeuw treinen ingezet. Dit was 

echter niet genoeg om de dorpen rond de grote 
steden te bereiken. Om deze zoveel mogelijk op 
het spoorwegnet aan te sluiten werd in 1880 de 
tramlijn geïntroduceerd.
Zo is toen het plan gemaakt om een stoomtram 
van o.a. Breda naar Bergen op Zoom aan te leg-
gen (een traject van ± 70 km.). Het traject liep 
via Etten – Hoeven – Oudenbosch - Oud Gastel 
- Roosendaal enzovoort verder naar Bergen op 
Zoom.
In dat jaar kwam de eerste vraag bij de gemeen-
te om grond vrij te geven voor de aanleg van het 
spoor. 

De Zuid Nederlandse Stoomtramweg Maatschap-
pij werd in 1889 opgericht en gefinancierd door 
Société Hollando Belge de Tramways Brussel. Er 
was nogal wat discussie over waar de tramlijn 
moest komen. Leur was op dat moment nog een 
drukke handelsplaats. De notabelen van Leur 
dienden een verzoek in om de trambaan vanaf het 
Liesbos over Attelaken naar Leur aan te leggen 
en daarna via Baai en Leursestraatje naar Etten. 
Hiertegen kwam veel protest, tweemaal de spoor-
lijn oversteken en door het ”smalle” Leursestraat-
je was geen goed plan. De ZNSM wilde de kortste 
weg van Breda via Oudenbosch naar Roosendaal 
en had besloten via de rijksweg en de markt in 
Etten te gaan. De financiering bedroeg voor 1,3 
miljoen gulden aan aandelen en 1,15 miljoen aan 

obligaties. Door onderhandelingen heeft Jonk-
heer D.J.A.A. van Lawick van Pabst van Nijevelt 
als vertegenwoordiger van de ZNSM de conces-
sie aan het Ministerie van Waterstaat Handel en 
Nijverheid betaald (fl.18000,-) voor de aanleg en 
exploitatie van de tramlijn. De ZNSM moest een 
borg storten bij al de gemeentes waar men door-
heen reed. Voor Etten en Leur was de borg 
fl. 500,-. 
Het spoor is daarna aangelegd met een afslag bij 
de Vaartkant (nu Lage Vaartkant) richting Leur 
met de bedoeling om het spoor nog door te trek-
ken naar Zevenbergen tot aan Willemstad, dit is 
echter nooit gebeurd. Er werd een vergunning af-

gegeven vanaf 1 januari 1890 voor 
30 jaar. Daarin stond vermeld dat 
de tram 5 keer per dag op en neer 
zou rijden. De snelheid werd vast-
gelegd op maximaal 6 km per uur. 
Later werd de snelheid verhoogd tot 
maximaal 20 km per uur. De eerste 
tram reed op 7 augustus 1890 op 
en neer naar Breda en een week 
later naar Oudenbosch. Voordat de 
tramlijn naar Leur werd aangelegd 
moest er nogal wat gebeuren, het 
traject liep langs de Provincialeweg 
naar Zevenbergen en de Provincie 
moest natuurlijk ook meewerken. 
Bij de staatsspoorwegen duurde het 
2 jaar voordat men het kruispunt 
met de rails kon aanleggen. Ook 
stonden er bomen op het traject, 
die moesten gekocht en afgezaagd 
worden. Uiteindelijk heeft het nog 
tot 3 november1892 geduurd voor-
dat er een tram naar Leur reed. De 
wagons met passagiers werden met 
paarden naar Leur getrokken, het 

vrachtvervoer ging met de stoomtram. Na de eer-
ste wereldoorlog kwam er verandering, de auto-

Overzicht van stoomtramverbindingen in Westbrabant

De Markt gezien vanaf  de richting Hoeven
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bus en vrachtwagen werden een gedegen concur-
rent waardoor de stoomtram in de verdrukking 
kwam. In 1893 werden op het traject 8 locomotie-
ven, 25 rijtuigen (personenvervoer) en 65 wagons 

Dienstregeling 1924/25

(vrachtvervoer) ingezet.
Het personenvervoer naar Leur met de paarden-
tram is rond 1 augustus 1924 gestopt. Alleen 
het vrachtvervoer vond nog plaats, maar men 

moest uitkijken bij de kade omdat 
deze zwak was en zou verzakken. 
De vrachtauto kwam in opgang en 
zorgde voor concurrentie. Die kon 
namelijk bij de bedrijven aan huis 
ophalen en afleveren. 
Om de concurrentie het hoofd 
te bieden werd een fusie aange-
gaan met de zes andere Brabantse 
stoomtram maatschappijen. In 1934 
werd de Brabantse Buurtspoor-
wegen en Autodiensten opgericht. 
Deze maatschappij kon echter geen 
vuist maken tegen de oprukkende 
autobussen en vrachtauto’s. In 1931 
werd door de ZNSM bij de gemeente 
nog subsidie aangevraagd. Ondanks 
dat er veel kritiek was is die eenma-
lig toegezegd. Het werd 10 cent per 
inwoner, totaal was dit fl.943.30. 
Het rijk gaf in 1931 nog een subsi-
die van fl. 56000,-. Vanaf 1933 is 
de BBA ook met bussen gaan rij-
den. Op 7 oktober 1934 werd het 
personenvervoer per tram helemaal 
gestaakt. Tot 1937 is het vrachtver-
voer nog doorgegaan. Op 11 januari 
1937 is het overige transport door 
de BBA stilgelegd, de lijn werd op-
geruimd en als schroot naar Duits-
land verkocht voor de opkomende 
industrie. 
 

Opgetekend uit;
De Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-
Maatschappij Een historische terugblik op 
bijna 100 jaar regionaal openbaar vervoer 
(1889-1985) en De Stoomtram in West-
Brabant door W.J.M. LEIDERITZ, uit de 
collectie van ’t Srooienhuis.
WBA; Verslagen in de notulen van 
raadsvergaderingen Etten en Leur 1880-
1939.

Bietenvervoer was een van de belangrijkste transporten. 
Groenten en fruit werden vanuit Etten-Leur naar Breda vervoerdTramstation, Markt Etten
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Botanische tuin
Door Jac Hop   

Zoals de naam al aangeeft is dit een tuin met 
bomen, heesters en coniferen van uitheemse 

herkomst. Het zuidelijke gedeelte van de botani-
sche tuin was oorspronkelijk een groentetuin, be-
horende bij de ambtswoning van de burgemees-
ters van die tijd. Burgemeester Godwaldt vond 
destijds de groentetuin te groot en hij gaf deze in 
gebruik bij de aangrenzende gemeentekwekerij. 
Deze lag toen op het eind van de bebouwde kom 
en is nu wijk Beatrixpark. Het beheer ervan was 
bij de Gemeentelijke plantsoenendienst. 
De toenmalige chef van de plantsoenen-
dienst was Jan Nieuwesteeg die ook vakle-
raar was voor de hoveniersopleidingen in de 
regio. Als plantenliefhebber uit een kwekers-
familie en botanicus plantte hij de stekjes in 
een kweekhoekje van de kwekerij en voor-
zag ze van een naamplaatje met de we-
tenschappelijke naam. In de zestiger jaren 
van de vorige eeuw waren de coniferen en 
groenblijvende heesters een nieuwe ontwik-
keling in de plantsoenen. In de zeventiger 
jaren was het een verzameling van plantjes 
geworden van ca. 1500 stuks bomen, coni-
feren en heesters.
In de jaren erna nam de belangstelling 
voor de botanische tuin af en de groei van 
de bomen en struiken was er debet aan dat het 
onderhoud minimaal werd. De stekjes groeiden 
en verdrongen elkaar zodat alleen de sterkste 

soorten zijn 
overgebleven. 
De tuin is nu 
een parkje 
geworden. De 
Natuur heeft 
van de tuin 
een bijzonder 
groenelement 
gemaakt van 
3000 m2 met 
bijzonde-
re bomen in 
het stedelijk 
gebied van 
Etten-Leur.
Bijzonder is 
uit die tijd, dat 
veel exclusieve 
coniferensoor-
ten werden 
aangeplant in 
de nieuwe wijk 
het Beatrix-
park. Dit is nu 
nog goed te 

zien als je door het Beatrixpark loopt.  
Tijdens mijn wandeling bezocht ik weer de tuin 
die verscholen ligt tussen Bredaseweg voormalige 
burgemeesterswoning en Beatrixpark. De entree 
is aan de noordzijde van de tuin, in de zuidelijke 
helft van het Beatrixpark. Daar ontmoette ik en-
kele vrijwilligers die wekelijks op maandagmiddag 
onderhoud plegen. Kees Naalden liet mij vol trots 
hun werk zien. Een waardevolle excursie mocht 
ik beleven met prachtige kiekjes. De doorzichten 
maakten mijn middag zeer aangenaam.

 

Mammoetboom
In het midden van de botanische tuin staat een 
imposante 
boom, een 
mammoetboom 
of reuzen-
sequoia. De 
boom is medio 
1960 als stekje 
geplant en is 
nu naar schat-
ting 35 meter 
hoog. Hij heeft 
op 1 meter 
hoogte een sta-
momvang van 
260 cm, een 
stamvolume 
van ca. 11 m3 
en een gewicht 
van ca. 5 ton. 
De gemiddelde 
groeisnelheid is 
50 cm per jaar 
en de boom zal 
naar verwach-
ting komen-
de decennia 
uitgroeien tot Bijzondere aanplant in het Beatrixpark

Het toegangshek tot de botanische tuin tussen huisnummers 5 en 13

Voorjaar 2021 bloeiend doorkijkje
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een hoogte tussen de 40 - 50 meter. Gezien zijn 
groeikracht kan hij nog eeuwenlang meegaan.
De wetenschappelijke naam is Sequoiadendron 
giganteum en hij is direct te herkennen aan de 
rode en zachte schors. Er zijn exemplaren van ca. 
115 meter hoog bekend met een stamomvang 
van ca. 30 meter. Ook in onze gemeente zal het 
de hoogste boom zijn of worden. Deze soort komt 
van nature voor in Californië maar uit gevonden 
fossielen van miljoenen jaren oud kan men op-
maken dat deze soort over heel de wereld voor-
kwam, ook in ons land. 

Nog meer mammoetbomen in Etten-Leur
Destijds was er een verzoek van Aanhangwagens 
fabrikant Groenewegen om de weg Vossendaal 
voor zijn bedrijf met bomen aan te planten. De 
Mammoetboom was een beste keuze, die paste 
bij het bedrijf dat aanhangwagens fabriceerde 
met een mammoet in het logo. Nu tientallen jaren 
later zijn ze uitgegroeit tot echte Mammoetbomen 
die zomer en winter groen blijven.

Mammoetboom in de Botanische tuin Mammoetboom in het Beatrixpark Ook in een Landschapstuin Zundertseweg 
staat een mammoetboom (25 jaar oud)

Mammoetbomen op het industrieterrein Vossendaal
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Bidprentjesverzameling bij Heemkundekring
 Jan uten Houte

door Lous van der Weegen-Palmen

Vraag aan een willekeurige Heemkundekring 
of zij in het bezit zijn van bidprentjes en het 

antwoord zal steeds “Ja” zijn. 
Bidprentjes werden en worden gezien als religieus 
erfgoed dat voor het nageslacht bewaard moet 
blijven. Op deze manier wordt er ook nu nog naar 
gekeken.
De prentjes hebben hun ontstaan te danken aan 
de diverse devotieprentjes. Deze prentjes werden 
vaak uitgegeven ter ere van een heilige of met 
een afbeelding uit de bijbel. Ook de analfabeten 
konden op die manier de bijbel tot zich nemen. 
Achter op deze prentjes kwam op een gegeven 
moment de naam van een overledene te staan. 
Wanneer men het prentje, dat in een missaal 
werd bewaard, bekeek, kon men de naam nog 
eens tegenkomen en voor die overledene bidden. 
Tegenwoordig zijn al deze heiligenafbeeldingen 
verdwenen en is het prentje veel persoonlijker 
geworden. Er wordt niet meer opgeroepen tot 
gebed, maar de tekst bevat een herinnering aan 
zijn of haar leven. Dankzij de moderne druktech-
nieken kan er ook een foto geplaatst worden en 
is men niet meer afhankelijk van de voorgedrukte 
afbeeldingen.

Toen ik 25 jaar geleden bij de maandagavond-
groep van Heemkundekring Jan uten Houte be-
gonnen ben, werd daar door Ria van den Maag-
denberg-Bekers gewerkt aan het invoeren van 
de bidprentjes van Etten-Leur. Ria had daar hele 
lijsten van uitgedraaid: op naam overledene en op 
naam van echtgeno(o)t(e).
Toen Ria haar computer thuis een keer gecrasht 
is, ben ik begonnen alle reeds aanwezige prentjes 
opnieuw in een Excelbestand in te voeren. Hier-
voor heb ik een handleiding geschreven, zodat 
afkortingen e.d. steeds op dezelfde manier geno-
teerd kunnen worden.
Het stamboomonderzoek (genealogie) was erg 
in opmars in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
en onder leiding van Cor Kerstens zijn er diver-
se genealogische dagen georganiseerd in het 
Neerlandsch Koffiehuijs en later in het Heemkun-
dig Streekmuseum Jan uten Houte. Vrijwilligers 
leverden hun stamboom aan en toonden die op 
grote borden. Heemkundekringen uit de omgeving 
werden uitgenodigd evenals het Archief uit Ze-
venbergen (dat nu opgegaan is in het West-Bra-
bants Archief in Bergen op Zoom) en ook Jan uten 
Houte was aanwezig met haar bidprentjes. Deze 

konden gescand worden als 
mensen een prentje von-
den met hun naam erop. In 
het begin was dit zoeken 
in mappen, later kon het 
bestand op de computer 
geraadpleegd worden. 
Het digitaliseren heeft een 
steeds grotere vlucht ge-
nomen. Er is steeds meer 
mogelijk.
Ongeveer een tien jaar 
geleden is er door enkele 
mensen van de Heemkun-
dekring besloten om alle 
gegevens van de bid-
prentjes, maar ook van 
bijvoorbeeld de gegevens 
van graven van de diver-
se begraafplaatsen in een 
soortgelijk bestand onder 
te brengen. Dit maakt het 
mogelijk om naast het 
bidprentje ook het grafmo-
nument te vinden en zelfs 
een artikel uit de krant is in 
dit programma “hetgeheu-
genvanettenenleur.nl” erbij 
te vinden.
In de beginjaren heb ik zelf 
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Reactie op Eikenbomen Bredase weg in nummer 10

Jan van Meer van Meer maakte ons erop attent dat de oude eikenbomen te 
zien zijn in een oude film:

In de in 1936 gemaakte film over Marijntje Gijsen is aan het einde (laatste 2 
minuten) van de film de tocht te zien naar zijn vriend Flierefluiter in de koe-
pelgevangenis te Breda. Hij loopt over de Roosendaalseweg richting Etten. Op 
een gegeven ogenblik springt hij achter op een kar. Op de achtergrond in de 
verte is de molen van Coppens te zien. Daarna komt hij het centrum van Etten 
binnen. Je ziet het gemeentehuis, de markt en de moeierboom. In Breda rijdt 
hij via de Haagweg het centrum in en arriveert bij de koepelgevangenis met 
daar tegenover het toenmalige St. Ignatiusziekenhuis. Het geeft b.v. een goed 
beeld zoals de Roosendaalseweg er toen uitzag met die bomen ernaast. De 
fietsers reden op de kant van de weg. De weg van Etten naar Breda was een 
kopie hiervan. De film is te vinden op Youtube.com met als zoekopdracht: ma-

rijntje gijsen eye filmmuseum. Volgens de krant trokken de opnames in Etten veel bekijks zodat men 
moeite had om het publiek op afstand te houden en het verkeer stil te leggen.
Zie de Bredasche Courant van 6 augustus 1936, p. 2 En Dagblad De Grondwet van 8 augustus 1936, 
p.2

het invoeren, opbergen e.d. voor mijn rekening 
genomen. Sinds de Corona uitbraak heeft alles 
een tijdje stil gelegen, maar nu heeft de Biblio-
theekgroep bestaande uit Hans Bartels, Magda 
Broeders, Marij Rokx, Elly van der Woerdt sa-
men met mij deze taak op zich genomen. Elke 
woensdagmiddag komen we op het Burchtplein 
bij elkaar om gezamenlijk te proberen de prentjes 
in het systeem in te voeren en online te plaatsen. 
Wanneer alle prentjes ook fysiek aanwezig zijn op 
het Burchtplein, kan er wellicht een middag geor-
ganiseerd worden om eens te komen “grasduinen” 
in de verzameling.
Ook ander religieus drukwerk, zoals rouwbrie-
ven, misboekjes n.a.v. huwelijk en overlijden, 
novemberprentjes, geboortekaartjes, herinne-
ringsprentjes eerste Communie en Vormsel, wordt 
door de werkgroep die zich bezig houdt met deze 

bidprentjes, bewaard. 
Van dit laatste is nog 
weinig tot niets digitaal 
te vinden.
In het begin was het 
namelijk toeval als er 
tussen de aangeleverde 
prentjes ook een com-
munieprentje zat of een 
rouwbrief. Momenteel 
willen we vragen om 
ook dit religieus erf-
goed, uit bijvoorbeeld 
een nalatenschap of 
privé, aan te leveren bij 
de Heemkundekring in 
plaats van het weg te 
doen. Voorlopig bewa-
ren we het alleen, maar 
zodra de ruim 12.000 
prentjes ingevoerd zijn 
en op de site “hetgeheu-
genvanettenenleur.nl” 

te raadplegen zijn, kunnen daar bijvoorbeeld de 
rouwbrieven of de novemberprentjes aan toege-
voegd worden. Deze collectie heeft alleen betrek-
king op personen die binding hebben gehad met 
Etten, Leur, Etten en Leur en Etten-Leur. Zij zijn 
er geboren, overleden, begraven en/of zij hebben 
er gewerkt of gewoond.
Bijzonder zijn de keren dat de Heemkundekring 
een schenking heeft mogen ontvangen o.a. van 
Rietje Verschuren-Luijkx, de vrouw van Frans en 
van Mevr. T. Dingenouts-Brans. Zij had bij leven 
al bepaald dat de kisten prentjes die zij had aan 
de Heemkundekring geschonken moesten worden. 
Uiteindelijk heeft ze zelf enige jaren geleden de 
verzameling nog aangeboden. Maar ook een map 
met daarin de rouwbrieven, bidprentjes en overlij-
densadvertenties van mensen die bij Roto-Smeets 
gewerkt hebben is van bijzondere betekenis.

Genealogischedag 2005

Reacties van lezers
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Die Nederlandse man was Johannes 
van Nijnatten, op 9 oktober 1817 
geboren te Sprundel en op 22 decem-
ber 1844 te Etten en Leur gehuwd 
met Petronella Feijaarts. Zij was op 
6 juni 1824 geboren te Etten en Leur 
als dochter van de ongehuwde Maria 
Feijaarts.Zij kregen op 24 oktober 
1846 een dochter Catharina en op 
10 oktober 1855 een zoon Johannes. 
Daartussen werd nog een zoontje 
Cornelis geboren, maar die stierf al 
na een jaar. Ongeveer drie maanden 
na de geboorte van zoon Johannes 
had zij met haar twee nog in leven 
zijnde kinderen de woning overdag 
verlaten met onbekende bestemming. 
Hij was niet thuis, toen dit geschiedde en ze was 
niet meer teruggekeerd in de echtelijke woning. 
Na ingewonnen inlichtingen bleek, dat zij zich 
met vreemde landlopers in België ophield en zich 
aldaar als rondleurster in haar levensonderhoud 
voorzag. Zij kreeg daar nog vier kinderen. 
Johannes ontkende het vaderschap van deze in 
België geboren kinderen. Hij had na haar verla-
ten van de woning buiten gemeenschap van zijn 
vrouw geleefd en weigerde te voorzien in het le-
vensonderhoud van die vier kinderen. Er werd een 
procedure aanhangig gemaakt bij de Arrondisse-
mentsrechtbank te Breda. Als bewijsmiddelen had 
hij uittreksels van de burgerlijke stand van de Bel-
gische gemeenten Vorselaar, Norderwijk, Lummen 
en Baelen ingediend, waarin stond, dat zij ge-
huwd was met Johannes van Nijnatten en dat hij 
derhalve ook de vader van de kinderen was. Hij 
verklaarde echter om buiten staat te zijn om nog 
verder enig bewijs te kunnen leveren. 
De rechtbank vond, dat niet het overtuigende be-
wijs was geleverd en vonniste op 27 oktober 1868 
dat de vordering tot ontkenning van de wettigheid 
van die kinderen ongegrond was. Er was echter 
geen akte van betekening van de uitspraak aan de 
persoon van de eisende partij (Johannes) aanwe-
zig. Hierdoor mocht hij ervanuit gaan, dat hij het 
gelijk aan zijn zijde had.

Het overlijden van Petronella van Nijnat-
ten-Feijaarts op 14 februari 1868 in het gasthuis 
te Turnhout (B) maakte het voor Johannes van 
Nijnatten mogelijk om te kunnen trouwen met 
Adriana de Koning. Dit huwelijk vond plaats op 
7 augustus 1869 in de gemeente Rucphen en er 
werd een dochter Catharina geboren op 19 april 
1873. De eerder al in 1846 geboren dochter Ca-
tharina is in België op 8 januari 1868 te Loenhout 
gehuwd met Franciscus Kampermans en aldaar 
gaan wonen.
De vijf kinderen, die bij de burgemeester aanklop-
ten waren:
- Johannes van Nijnatten, geboren in 1855 te 

Sprundel. Na zijn terugkeer uit België is hij bij 
zijn vader Johannes van Nijnatten gaan wonen.

- Angelina (ook Carolina genoemd) van 
Nijnatten, op 17 december 1859 te Vorselaar 
(B) geboren. In de geboorteakte vermeld als: 
Angelina van Eynand. Aangever was Henricus 
van Eynand, rondleurder. Zij was “toevalliglijk” 
geboren ten huize van Gieliemus van den Broek. 
Verder stond in de geboorteakte vermeld: 
“Joannes van Eynand was de wettige vader en 
verbleef in de gevangenis”.

- Maria van Nijnatten, geboren op 4 juni 1860 
in de Doornestraat te Norderwijk (B). Vermeld 
als Maria Fayers. Aangever was: Ludovicus Ver-

In België geboren kinderen
Door Jan van Meer

Op 18 februari 1868 (vier dagen na het overlijden van hun moeder) kwamen bij 
de burgemeester van Rucphen en Sprundel te voet 4 onverzorgde jonge kinde-

ren met een baby aan. Zij waren door een voerman met een kar van Turnhout (B) 
naar Rucphen gebracht. Hij had hun de raad gegeven om naar de burgemeester te 
gaan. De Nederlandse regering had daarop bij de Belgische overheid een klacht in-
gediend over deze weinig menslievende wijze, waarop de kinderen naar Nederland 
waren overgebracht. Het antwoord vanuit Turnhout hierop was, dat zij zich niet 
verantwoordelijk voelden voor het lot van de kinderen. De overleden moeder was 
immers als Nederlandse in Etten geboren en zij was nog steeds gehuwd met een in 
leven zijnde Nederlander. 



18 Heemkundekring Jan uten Houte

meulen met als beroep rondleurder.
- Antonetta van Nijnatten, gebo-

ren op 17 juni 1863 te Lummen 
(B), in de akte vermeld als Antoi-
netta Vaneynand. Aangever was 
Ludovicus Vermeulen, van beroep 
koopman in kramerij. De ver-
lossing gebeurde in het huis van 
Helena Vanderheyden te Gestel 
onder Lummen. Bij haar huwelijk 
op 17 augustus 1887 met Adrianus 
Graauwmans ontbraken de wette-
lijk vereiste geboorteakte van haar 
en de overlijdensakte van haar 
moeder. Zij verklaarde daarom on-
der ede bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente 
Ginneken en Bavel deze gegevens. 
Zij zou geboren zijn te Lemmen/
Lommel in België.

- Victor van Nijnatten is op 8 au-
gustus 1867 te Baelen (B) geboren 
en 10 maanden oud te Rucphen 
op 26 juni 1868 overleden. In 
de geboorteakte stond als naam 
vermeld: Victor van Heinanten. 
Aangever was Petrus Andreas 
Kemps van beroep landbouwer 
wonend te Baelen in Wijk Steegh. 
De bevalling had op het adres van 
de aangever plaatsgevonden. 

De vraag ontstond, wie nu de in België geboren 
kinderen moest onderhouden. Was dat Johannes 
van Nijnatten, het gemeentebestuur van Etten 
en Leur, het gemeentebestuur van Rucphen of de 
landelijke overheid? Om aan deze vraag te vol-
doen werd Staatsraad Mr. K. A. Meeussen inge-
schakeld. Deze maakte een verslag van het ge-
beurde en dit werd in de vergadering van 3 maart 
1869 ter beoordeling aangeboden.
Op 10 april 1868 waren deze kinderen door de 
Burgemeester van Rucphen reeds in onderstand 
(bijstand) opgenomen ten laste van het Rijk. De 
in België geboren kinderen Angelina, Maria en 
Antonetta waren geplaatst bij gezinnen in de ge-
meente Rucphen.
In het Koninklijk Besluit van 10 april 
1869 werd bepaald, dat de kosten 
van het onderhoud van de drie kin-
deren en de verpleging van het kind 
Victor van Rijkswege zouden wor-
den betaald uit fondsen, welke voor 
dergelijke uitgaven waren bestemd. 
De kinderen werden beschouwd als 
onechte en in overspel verwekte 
kinderen. Zij bleven wel de achter-
naam: van Nijnatten behouden in de 
Burgerlijke Stand.

De voorkomende namen bij het onderzoek zijn: 
van Nijnatten, van Nijnanten, van Eynand, Vaney-
nand, van Eynhant, van Heinanten, Feijaarts, 
Fijaarts, Freyers, Faeyers, Feyaerts en Faijers.

Bronnen:
West-Brabant Archief
Gemeentearchief van Turnhout
Raad van State 1869
Familysearch.nl
Gemeentearchief van Breda
Rijksarchief in België
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Het Waaggebouw
Door Jos Martens

In 1971 kwam de zuidelijke aansluiting van 
de Markt op de vernieuwde rijksweg A 58 tot 

stand. Het werk werd uitgevoerd door wegen-
bouwbedrijf Rasenberg uit Breda. Op het Raad-
huisplein wilde men een waaggebouw plaatsen, 
een open markthal, die goed bij het historisch 
marktdeel paste. Bovendien beschikte men dan 
hier in het centrum niet alleen over een openbare 
overdekte ruimte met diverse mogelijkheden voor 
muziek, recreatie, ontmoetingsplaats, markt en 
dergelijke, maar ook over een visuele afsluiting 
van de historische markt. Dit laatste gezien vanaf 
de nieuwe rijksweg.

Wij in Etten-Leur zijn in het gelukkige bezit van 
een uitgestrekt marktplein, dat reeds stamt uit 
de vroege Middeleeuwen en gerekend wordt tot 
de Frankische markten, die er nog slechts enkele 
zijn in Noord-Brabant, te weten in Hilvarenbeek, 
Eersel, Sint-Oedenrode en ‘s-Hertogenbosch.
Een Frankische markt heeft de vorm van een drie-
hoek met aan drie zijden een volledige afsluiting. 
Vóór “de doorbraak” was onze markt aan drie 
zijden zo goed als afgesloten. Waar toen het plein 
voor het oude Raadhuis was, stonden woningen 
en zakenpanden. De laatsten werden door het ge-
meentebestuur weggekocht voor de aanleg van de 
nieuwe rijksweg. Het gevolg was, dat de zuidzij-
de van de Markt open kwam te liggen, waardoor 
het karakter van een Frankische markt verloren 
ging. De rijksweg was gereed en toen wilde men 
de zuidzijde van de Markt dicht maken. Waar 
voorheen winkelpanden stonden, werden nieuwe 
winkels aan het Raadhuisplein gepland. Er werd 

als voorwaarde gesteld, dat dit Raadhuisplein één 
geheel zou blijven vormen met de Markt en dat de 
nieuwe winkelpanden aan dat plein niet aan “het 
zicht” vanaf de Markt onttrokken zouden worden. 
Dus mochten er aan de zuidzijde geen wonin-
gen of zakenpanden worden gebouwd, omdat 
het “uitzicht” op de winkels dan verviel. En toch 
moest daar iets komen! Maar wat? Toen kwam 
iemand op het idee om die afsluiting uit te voeren 
met het bouwen van een waag, waardoor tegelijk 
aan twee voorwaarden werd voldaan, namelijk: 
het “zicht” op de winkelpanden zou blijven en de 
afsluiting van de Frankische Markt was een feit en 

kon worden uitgevoerd.
Een aantal Etten-Leurse 
raadsleden waaronder J. 
van Kuijck en P. van Staay 
waren nu niet bepaald en-
thousiast. Zij hadden nogal 
wat bedenkingen tegen dit 
plan. Burgemeester Oder-
kerk zette uiteen, dat van 
de kant van de provincie 
bezwaar werd gemaakt 
tegen het ontbreken van 
een stedenbouwkundige 
afscheiding tussen Markt en 
rijksweg. Uiteindelijk werd 
toch het waaggebouw de 
beste oplossing gevonden 
om aan de wensen van de 
provincie tegemoet te ko-
men. November 1972 werd 
het eerste dakspant op het 
Waaggebouw geplaatst 
door aannemingsbedrijf 
Klep, waarna de vlag erop 

werd gehesen. Dit oude gebruik wordt “de mei” 
genoemd, waar dan op de goede afloop wordt 
gedronken. Ook hier gebeurde dat. Eenmaal klaar 
was men met dit waaggebouw best tevreden, 
ofschoon men het in het begin “gewaagd” vond, 
maar achteraf viel het best mee. In de kronieken 
van Etten-Leur kan men nu alleen maar lezen, 
dat in 1971/1972 in Etten-Leur een waaggebouw 
werd opgericht onder protest van een deel van de 
bevolking. Het nageslacht denkt dan: Hoe komen 
ze daarbij? Dit behoort toch bij Etten-Leur! Di-
verse activiteiten vonden bij de waag plaats en 
de kritiek op dit gebouw nam af. De waag werd 
opgenomen in het aanzien van Etten-Leur.
In 2000 kwamen plannen om de rijksweg om de 
kom heen aan te leggen (de huidige situatie) en 
men nam het besluit om het waaggebouw af te 
breken. Het moest plaats maken voor nieuwbouw 
in het kader van het centrumplan. Op deze plaats 
moest een horecawand komen. De kans dat het 

Waaggebouw aan de kop van de Markt met op de achtergrond de Lambertuskerk.
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waaggebouw elders in Et-
ten-Leur een nieuwe be-
stemming zou krijgen was 
klein. Een van de mogelijk-
heden was aan de Leurse 
Haven, maar Stichting Ha-
venfront vond het gebouw 
daar niet passen. De diver-
se onderdelen zouden dan 
maar opgeslagen worden op 
de gemeentewerf. Zo ver is 
het gelukkig niet gekomen, 
want J. Fikke van het Witte 
Paard kwam met het plan 
om het gebouw te verplaat-
sen naar het Oderkerkpark. 
Wederom veel protesten, 
maar nu van de horeca van 
de Markt. De gemeenteraad 
van Etten-Leur heeft echter 
half december 2000 met 
een krappe meerderheid 
besloten, dat het Waag-
gebouw alsnog verplaatst 
werd naar het Oderkerk-
park. Voor deze megaklus, 
uitgevoerd in opdracht door 
de BVR-groep, werd groot 
materiaal ingezet o.a. twee 
kraanwagens en een diepla-
der. Alles verliep vlekkeloos. 
Sindsdien wordt er bij aller-
lei activiteiten nog steeds 
dankbaar gebruik gemaakt 
van deze waag. Met veel 
genoegen kan men nu naar 
dit gebouw kijken, dat in de 
gemeente al veel kritiek had 
uitgelokt.

De verhuizing van het Waaggebouw naar Oderkerkpark. Foto’s: Cor Viveen.

Waaggebouw op de huidige plaats, in het Oderkerkpark. foto: Heemkundekring Jan uten Houte



september 2021 21

Gruun, gruun, alles gruun
Door Piet Luijten

Pas laas ik in de kraant daddin 1996 de leste 
diestplichtige opgeroepe zen. Das dus precies 

vijfentwientig jaor geleje. Ik moes gelijk denke 
aon munnen eige tijd bij de suldaote. Da begon in 
1964. Op ’t end van de maond november moes ik 
opkomme in Mestricht. Ut stikte toen van de ka-
zernes ier in de buurt, mar neije ik moes zo nwo-
dig wijd weg. Da waar nog ’n jille onderneming. 
N’n grwote weekendtas inpakke, mee de bus nor 
Bredao en van daoruit mee de trein nor Mestricht. 
Toen ik doar op ’t stesjon aonkwaam stonge dur 
al ’n paor beroepsmilitaire te waachte en ik wier 
mee ’n stel aandere jongemanne in n’n vracht-
waoge gezet. Jist leek ie jimmel vol te zen, mar 
da waar mar efkes. De sjeffeur gieng bij ’n stop-
licht vol op de rem staon en toen vloge we ammel 
ne meter nor veure en are we plek over. Zo wiere 
we dan nor de kezerne gebrocht.
Daor vertelde ze dawwe vurtaon onder de krijgs-
tucht viele. Da wouw zegge, dagge zonder te 
vraoge gewon moes doen watter gezeed wier. En 
luisterde nie goed of maokte ’n foutje dan are ze 
allerlei straffe aachter daand. Dornao wiere we 
nor oos kaomer gebrocht. Ge wies nie waor ge 
terechtkwaam. Ut waar eigeluk gin kaomer, mar 
’n grwote zaol mee wietgekallukte mure waor 
staopelbedde tegenaon gezet ware. Op die bedde 
lage blaauwe tijke mee strwooj durrin. Daortusse 
wogge staole kaste. Dur stonge wok nog zwaore 
oute taofels mee oute baanke 
om op te zitte. Mar gaar aamper 
tijd om ’t goed te bekijke want 
ge moes oew militaire spulle-
kus gaon aole. Ge liep mee n’n 
grwote plunjezak laast ’n stel 
taofels en dan wier dur van 
alles ingegwooid. ‘t Waar ammel 
gruun. Grune broeke, grune jas-
kes, grune sokke, gruun onder-
goed, zelfs grune zaddoeke. Aljin 
oew schoene ware bruin, mar 
gaar wel ’n alf uur nwodig om 
de niesels dur ’n bietje fesoenlijk 
in te rijge, want ’t ware van die 
wogge suldaotekiesjes. 
En toen begon ur vur mijn en al 
die aandere ’n jil nuw leve. Mee 
’n man of dertig op ’n kaomer, 
‘s morreges om ’n uur of zes 
wakker gemokt worre dur n’n 
serzjant die mee n’n stok tege 
de bedde  aon rammelde. Agge 
oew eige gewasse en aonge-
kleed aar konde nie gaauw efkes 
oew bed dichtgwooie.  Neije, de 
bedoeling waar dagge ’n wolle-

tje gieng maoke. Ge moes dan oew dekes op ’n 
jille ingewikkelde menier in mekaore vouwe tot 
’n soort vierkaant pakketje. En om te zörrege da 
al die pakketjes dur ‘t zellufde uitzage krege we 
dur wok nog ’n maotlatje bij. En nie aljin oew 
bed, mar wok oew kast moester picobello uitzien. 
Alles aar z’n eige plekske en ’t moes ammel op 
mesbreedte opgevouwe worre. Wok zoiets, want 
iederjin aar z’n eige bestek. Da moeste meeneme 
agge gieng ete. Da dede in ’n grwote eetzaol mee 
onderde suldaote tegelijk. Ge liep laast ’n soort 
buffet en dan wier ’t ete op oew bord gekwakt. En 
zellufs da waar soms gruun. Zo verliepe de jiste 
daoge en toen moes ’t echte werk nog begiene. 
Mersjere, op bivak, nor de schietbaon en gao zo 
mar dur.
Ware jin geluk. ’t Suldaoteleve wier goed betold. 
Pur dag krede mar liefst ne gulde. En agge nao 
twee maonde geoefend suldaot waar giengde vijf-
entwientig procent omwog nor jinne gulde en ’n 
kwartje. Da waar toch ammel aanders as tigge-
worrig. Nou neme sommige jongelui ’n tussejaor 
vur ze gon werreke. Wij are dus as dienstplichtige 
wok n’n soort tussetijd. En al waar ’t gedwonge, 
ik aar ’t nie wulle miese. Ge kwaam mee allerlei 
soorten mèèse in aonraoking en da waar jil goed 
vur oew verdere leve. 
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Onze sponsors
Vermeulen Trappen

Coppens-Brens Uitvaartzorg
Tandartspraktijk Van der Horst
Mastboom Brosens Stichting

Stef Cleaningservices
Winkelhart Etten-Leur

Slaapcomfort Jack Suykerbuyk
A.H.Pollemans

Blokker
Branderij Joost

Tomado
Onze heemkundekring heeft zich tevergeefs ingezet om de sloop van het monumentale indus-

triepand Tomado/Frijado te voorkómen. Een pleister op de wonde was onlangs een bezoek 
door een zoon van voormalig Tomadodirecteur, Ben van der Togt en de oud-directiesecretaresse, 
Willy van Eijk. Zij brachten een cadeau mee voor de Heemkundekring. Onder genot van een kop 
koffie met gebak mocht onze voorzitter het receptieboek ontvangen van het openingsfeest van de 

fabriek in 1955 
Een mooi geschenk met 
handtekeningen van de 
genodigden, waaronder 
de kunstenaar, die het 
gevelornament ont-
wierp, niemand minder 
dan Ossip Zadkine. Hij 
maakte in het boek een 
bijzonder schetsje.
Dank je Tomado voor 
vele jaren bijdrage 
aan het welvaren van  
Etten-Leur en nu dus, 
voor deze tastbare her-
innering.
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DANK JE WEL  Zoë Teunissen

Dit historische pand was in 2019 275 jaar oud en 
het is de 5e molen die op deze plaats gebouwd is. 
Daarmee heeft de rijke historie van deze molen, 
waarvan het oerverleden in nevelen gehuld is, het 
vroegste begin van Etten overschreden, of ten-
minste mee aan de basis gelegen van deze stad.
In de noord-oostgevel vinden we de fraaie stich-
tingssteen, die op last van de bouwheer Guiliël-
mus Philippus, bisschop van Antwerpen, werd ge-
plaatst. Hij bracht ook zijn devies aan “Praesum et 
Prosim”, hetgeen zoveel betekent als “moge ik zo 
aan het hoofd staan dat ik tot nut strekke”. Ver-
der lezen we op de enorme gevelsteen “Opgericht 
onder de doorluchtige en zeer-eerwaarde heer 
Guiliëlmus Philippus, bisschop van Antwerpen, in 
wiens naam de eerste steen werd gelegd door de 
eerwaarde heer Maximilianus Henrart, Licentiaat 
in de beide rechten, deze 22 juni 1744”.
De connectie met het Bisdom Antwerpen komt 
doordat Etten en Leur tot 1853 tot het diocees 
Antwerpen behoorden.
De huidige Bisschopsmolen is de opvolger van een 
standerdmolen die in 1596 herbouwd werd nadat 
de vorige in de 80 jarige oorlog door “staatschen”, 
in Zevenbergen gelegerd, in de “hens” was gesto-
ken (1586). In 1292 werd een akte verleden door 
de heer van Breda, Raso van Gaveren. Deze sprak 
in zijn akte, waarin hij het wind en maalrecht 
onder Etten verkoopt aan de kloosterlingen van 
“Bernardus aan de Schelde”, van de plaats waar 
destijds de molen van Etten stond. Uit eeuwen 
oude bronnen blijkt dat deze molen werd afgebro-
ken, dus versleten was. We mogen uitgaan van 
een maximale levensduur van 150 jaar maar we 
weten niet zeker wanneer de eerste molen werd 
opgericht. Deze akte uit 1292 bevindt zich nog in 
de archieven te Bornem onder Antwerpen.
Raso gaf de monniken het uitsluitend recht om 
op de plaats waar de molen stond, (de hoogste 
natuurlijke heuvel) of elders een nieuwe molen op 
te richten. De Ettenaren werden daarbij verplicht 
om hun graan op de Ettense molen of op die op 
Halderberge, die ook in het bezit van de kloos-

Onderstaand artikel is door Ton Agterbos* geschreven. Het wordt als informatieblad over 
de molen uitgereikt aan leerlingen van scholen die op bezoek komen.

Zo ontving Zoë Teunissen uit Etten-Leur dit artikel ook. Zij benaderde ons als redactie, via 
Ad van der Logt, met de vraag “Is dit artikel niet iets voor Jan uten Houte”?
Nou Zoë, zeker wel! Wij stellen deze jeugdige belangstelling van je zeer op prijs.
Ook de schrijver Ton Agterbos zei ons: “het verspreiden van de historische kennis is belang-
rijk. Het blad deel ik daarom juist uit, vooral aan de jeugd”. Ton stelde het zeer op prijs dat 
nu door jouw initiatief dit artikel in de HEEM-EL is geplaatst.
Redactie HEEM-EL

terlingen was, te laten malen. Een molenban, 
dus. Om hun granen te laten malen moesten zij 
een maalloon betalen, een afgesproken hoeveel-
heid van 1/24e deel uit elke zak. Daartoe had de 
molenaar een schep, een tiendschep. In 1600 zijn 
processen gevoerd omdat de molenaar een te 
grote schep gebruikte!
De naast de molen gelegen wijk heet dan ook niet 
voor niets de Banakker**, daar waar de vroeg-
ste agrarische horigen zich wisten te redden met 
schapenhouderij en graanteelt. De Westzijde van 
die akker, nu de Bisschopsmolenstraat, kende de 
vroegste burgerbewoning, werkzaam in de turf-
winning. Het valt aan te nemen dat de monni-
ken, die de bouwmeesters van de middeleeuwen 
waren, snel een houten standerdmolen opgericht 
hebben op de plaats waar nu de Bisschopsmolen 
staat. Voor de Abdij van St. Bernard was dit een 
goede inkomstenbron en vanaf de 16e eeuw ook 
voor de bisschoppen, die toen in bezit van de 
molen kwamen, omdat in 1559 in de Nederlanden 
nieuwe bisdommen werden gevestigd. Daarbij 
werd de Bernardusabdij in het bisdom Antwerpen 
geïncorporeerd. Hierdoor werd de bisschop gelijk 
abt van het klooster en omdat een bisschop nu 
eenmaal inkomsten nodig had wees de paus hem 
o.a. de Bisschopsmolen en die van Hoeven toe.
De kloosterlingen hebben zich hier tientallen jaren 
tegen verzet en in 1649 werd die incorporatie on-
gedaan gemaakt, maar de bisschop bleef eigenaar 
van een deel van de abdijgoederen waaronder de 
molens.
Deze molen heeft tot 1959 gewerkt onder profes-
sioneel molenaar Tinus Wijnen, sinds 1980 draait 
vrijwillig molenaar Ton Agterbos de molen, vanaf 
2010 geassisteerd door Ilona Hoefnagel .
*Zie ook zijn boek “Klap van de molen, het ont-
staan van Etten bij de molen”. Dit boek is, o.a. bij 
Jan uten Houte, te koop voor euro 25,00
**Hierover bestaat een verschillende uitleg. Zie 
hiervoor het door Cor Kerstens geschreven artikel 
“De Banakker” op de website van het BHIC: 
www.BHIC.nl

De Historie van de Bisschopsmolen te Etten-Leur.
Door Ton Agterbos



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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