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Van de bestuurstafel
 “Ut lopt wir”
Dat dacht ik van de week toen er 3 dagen achtereen volop drukte 
was in ons tijdelijke Heemhuis. Francis en Piet hadden het er maar 
druk mee. De schrijversgroep, de bibliotheek en bidprentjesgroep, 
’n bestuursvergadering, de werkgroep Jumbo en nog een ver-
gadering over huisvesting e.d. Natuurlijk heeft het, ’t afgelopen 
jaar ook niet stil gelegen. Ik denk alleen al aan deze Heem-EL, 
nummer 12 alweer! En wat dacht U van alle perikelen rondom de 
Tomado?
Onze voorzitter en secretaris hebben tientallen uren gestoken in 
dit project: Wob verzoeken, veel overlegrondes, besprekingen met 
diverse organisaties, helaas het mocht niet baten. Een belangrijk 
industrieel erfgoed is vernield, door slecht (geen) beleid.
Wat mij het meest verraste was de oorverdovende stilte vanuit 
ons hoogste beslisorgaan, de gemeenteraad, en dat terwijl er toch 
heel veel publicaties rondom de Tomado geweest zijn.
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, de 
enige keer in de 4 jaar dat wij ook iets te zeggen hebben! 
INVLOED! 
Dus ik dacht, even kijken naar de programma’s van de politie-
ke partijen in Etten-Leur. Nou, die zijn er nog niet! Dan maar de 
programma’s van de huidige periode bekijken; benieuwd wat ze 
te zeggen hebben over behoud belangrijke monumenten in onze 
mooie gemeente. Dit is wat ik gevonden heb: 

CDA : vindt dat panden van emotionele waarde 
 gekoesterd moeten worden.
ONS Etten-Leur:  zij pleiten voor behoud van karakteristieke   
 gebouwen in Etten-Leur, om het onderschei-  
 dende karakter van E-L te behouden (ja dat  
 staat er echt).
APB, VVD, Groen-Links, D66, Leefbaar Etten-Leur en PvdA:   
 niets.

Ik kan U verzekeren dat ik alles gelezen heb om nog iets te vin-
den!
De nieuwe programma’s zijn nog niet klaar, dus als U kunt probeer 
invloed uit te oefenen bij uw favoriete partij voor meer aandacht 
voor behoud van monumentale gebouwen en cultureel erfgoed 
in het algemeen, zodat we in de toekomst bespaard blijven van 
onomkeerbare blunders zoals nu met Tomado .
Rest mij nog U heel prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling 
toe te wensen!
Bernhard Koevoets
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Een beetje vreemd gevoel wel. Ik zat in oktober, terwijl er nog maar amper 
herfstkleuren waren te zien,  een aangeleverd artikel te lezen over Kerst-

mis. Heemkundigen zijn veel bezig met het verleden, maar wij als redac-
tie kijken steeds minstens een of twee maanden vooruit. Immers sommige 
aangeleverde artikelen passen beter in een bepaald seizoen. Ook het artikel 
over De boomplantdag hoort bij de winter. Vooruit kijkend weten we ook dat 
in de winter de Nobelaer haar nieuwe gebouw gaat betrekken. Mooi dat de 
reeks over de Oude en de Nieuwe Nobelaer 
nu afgerond wordt met deel 3. Tegelijkertijd 
gaan deze artikelen toch wel degelijk over 
wat we in Etten-Leur hierbij meegemaakt 
hebben. Dit nummer heeft weer een varia-
tie aan verhalen, zowel Ettense als Leurse, 

met als verbindend artikel een schets van hoe de twee dorpsker-
nen aaneengroeiden. We wensen de lezer weer een paar genoeglij-
ke uurtjes met Heem-EL nummer 12. 
Opnieuw even vooruitkijkend: Nummer 13 zal vooral gewijd zijn 
aan het jubileumjaar dat Heemkundekring Jan uten Houte ingaat, 
haar 75 jarig bestaan. Daarom een oproep aan ieder die al langer 
lid is om eens wat herinneringen op papier te zetten: hoogtepun-
ten bij de vereniging, mooie uitstappen, productieve periodes, 
bestuurlijk of financieel spannende periodes, trieste momenten 
of noem maar op. In die 75 jaar is toch heel wat gebeurd. Maar 
ook een verslag van hoe nu de vereniging wordt beleefd is wel-
kom. Kortom, het zou mooi zijn als we een jubileumspecial kunnen 
maken, geschreven door veel inzenders. Let op de sluitingsdatum 
voor inlevering van de kopij!

Van de redactie
Door Maarten Bicknese

Gezien op de Pannenhoef
In het uiterst zuidwestelijke puntje van onze gemeente, 

achter het Padvindersven werd ik verrast door Wereld-
dragers, gemaakt door kunstenaar Martin Wijngaards en 
onthuld door Hanne Poos in 2013. Wijngaards is in 1947 in 
Zegge geboren, leerde voor timmerman maar bekwaamde 
zich via cursussen en als autodidact in houtsnijwerk. Hij 
woont en werkt nu in Etten-Leur.
 “Vijf continenten, één wereld zorgen voor een natuurlijk 
evenwicht. Beleef het natuurkunstmoment van rust samen 
met een wereldse blik” aldus het bijschrift.

Wie vorige nummers wil lezen, 
maar deze niet in bezit heeft 
kan ze digitaal lezen op de 
website www.janutenhoute.nl/
archieven/ of scan de code:
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Leurse Haven en Mark eisen hun tol
Door Maarten Bicknese

Op 3 mei 1713 is schout Cornkoper bij het in de 
Leurse Zoute vaart verdronken kind van Marij-
nis Meesters. Francois Coomans onderzocht het 
lijkje en verklaarde geen kwetsuren aan dit kind 
gevonden te hebben, en dat het verdronken is.
In augustus 1757 is het de drossaard van Breda 
die het dode lichaam van Jan Cornelisse, schip-
per van Oostduijveland, aanschouwt. De man was 
de dag ervoor opgevist tussen de Leij en Schoen-
makershoek uit de Leurse Vaart, en vandaar over-
gebracht naar de Geer, waar hij met de voeten in 
’t water lag van de “Swaaij” [zwaaikom].

Door het ijs gezakt
In februari 1777 was er een dubbele verdrinking 
op de Leur. Niet één maar twee  jongemannen 
van 19 jaar waren om het leven gekomen. De 
schout trof het dode lichaam aan van Reinier, 
zoon van Leurenaar Matthijs Gastelaars, in de 
bedstede in de keuken van het huis van Jacobus 
Snels. Het tweede lichaam was van Dirk, zoon 
van turfschipper Jan Rees uit Sommelsdijk. Zijn 
lijk lag op een bed voor het vuur in de woning van 
Joseph van der Ven. Chirurgijn Pieter Bruijnincx 
deed de schouwing.
Wat was er gebeurd? Het antwoord kwam van 
Anthony Jacobus Rosets, ook 19 jaar oud. Hij 
verklaarde onder ede, dat hij samen met Reijnier 
en Dirk afgelopen vrijdag was gaan schaatsen op 
de Leurse vaart. Na de tweede draai van de vaart 
waren ze blijven staan praten en even later was 

Vrijwel alle grote steden zijn ontstaan langs het water, want handel via schepen 
brengt welvaart. Ook voor Leur was dit lange tijd zo. Maar wonen aan het water 

heeft ook zijn keerzijde.
Bekend zijn de trieste verdrinkingsgevallen in de Leurse vaart uit de 19de eeuw, 
uitvoerig verteld door Cor Kerstens in d’Hûskes 29. Ook uit de eeuwen daarvoor zijn 
stukken over noodlottige verdrinkingen in de archieven te vinden. Dat komt omdat 
de schout zelf samen met twee schepenen op de plaats ging kijken waar het lijk van 
de ongelukkige lag, waarna de dokter de doodsoorzaak vaststelde. Hier volgen een 
aantal van die “visitaties” bij verdrinkingen in de Leurse haven of Mark. 

het ijs onder hen gebroken, zodat ze gedrieën in 
’t water vielen. Toen men dat op de Leur in de 
gaten kreeg, had zijn broeder Marijnis Rosets hem 
met een schippersboom uit het water geholpen. 
Jan Anthonij Luijten en Pieter Smits waren op het  
geroep afgekomen en hadden de twee andere 
jongens uit het water getrokken, maar die waren 
al verdronken.
Op 2 augustus 1779 werd het dode lichaam van 
Anthonij Ribbens, wonende op ’t Moleneijnt te 
Etten bezocht. Ribbens lag in de woning van de 
weduwe Jacobus Roseth op de Leur. Ribbens was 
verdronken, zo stelde de chirurgijn vast. Getui-
ge Jan de Jong, wonende op ’t Moleneijnt tot 
(of te ?) Etten, verklaarde, dat hij de afgelopen 
zondag van de Zwartenbergse molen naar Leur 
liep samen met Ribbens. Op de Kadijk hadden zij 
zitten peuren in de Leurse vaart, waarop Hendrik 
van Delft en Anthonij van den Oever, beide van de 
Leur, een moment waren komen kijken. Hij was 
weer verder gelopen, waarna hij achter zich een 
plons in het water hoorde. Omkijkende zag hij 
Ribbens even met het hoofd boven ’t water ko-
men. Samen met de twee andere mannen gingen 
ze in het water en probeerden Ribbens eruit te 
helpen, wat een vruchteloze poging bleek. Op hun 
hulpgeroep kwam er iemand met een boot aanva-
ren, die hielp om het lichaam van Ribbens uit het 
water te halen en het naar de Leur vervoerde.

In 1795 werd het lijk van een onbekend per-
soon oostwaarts van het huis van Bernardus van 
Oosterhout op het Zwartenbergse veer in de Mark 
gevonden. Het werd op zijn buik op de wal ge-
trokken door Jacobus Hendrikcx en Johannes Be-
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Beter het water gekeerd dan…..water over d’n èèrd*
Door René Konings

revangers, wonende op het Zwartenbergse veer. 
Zij waren op het lijk gewezen door een voorbij va-
rende schipper. Wie was deze man? Het antwoord 
kwam snel, want in Terheijden kon Huijbregt de 
Hove aan het dorpsbestuur vertellen van wie het 
schuitje was, dat meegenomen was door “paar-
denlieden”. Die hadden het onbemande schuitje 
in volle zeilen aangetroffen op de Mark tussen 
Terheijden en het nieuwe veer. Huijbregt herkende 
het bootje als zijnde van Cornelis Nouwens, die 
‘smiddags uitgevaren was met zijn koopwaar: pot-
ten en dergelijke. Adriaan Nouwens, de vader van 
Cornelis werd uit Waspik gehaald en deze herken-
de zijn 40-jarige nog ongehuwde zoon Cornelis. 
Het lichaam werd hem vervolgens meegegeven.

Zoontje van de molenaar
Minstens zo triest is de verdrinking van het drie-
jarige zoontje Jacobus Johannes van molenaar 
Bartholomeus van Oerle in de haven bij de 
schorsmolen [nu molen De Lelie] op de Leur op 1 

september 1804. 
Schout Theodorus Johannes van Son vond het 
jongetje op een zeildoek in het woonhuis van de 
molenaar.
Een paar maanden eerder was in die haven bij 
de Geer ook Adrianus Otto verdronken, die bij 
zijn vader op de schuit woonde. In januari 1806 
was Cornelis van der Sluijs uit Zevenbergen 
in de Leurse vaart te paard zittende gereden en 
aldaar verdronken. In april 1808 verdronk Adri-
aan Janssen uit Princenhage in de Mark, bij het 
Laakse gat. Een dag later werd hij op zijn buik op 
een biezen mat in het schuurtje ten huize van Jan 
Roelands op de Leur gebracht. En tenslotte nog de 
verdrinking bij het Zwartenbergse veer van Pe-
trus van Tichelen uit Rijsbergen. Hij was op 12 
september 1810 ‘snachts rond twee uur met een 
kar en paard van de dijk afgevallen en zo veron-
gelukt.
Bronnen: WBA, Dorpsbestuur Etten-Leur; Schepenbank Etten 
0472b, 0465, 0467, 0468, 0470.

Waarom een keersluis?
Een keersluis is een sluis om het water te keren 
en dus geen schutsluis die schepen naar een ho-
ger of lager waterpeil brengt.
De Leurse Haven en de Laakse Vaart monden uit 
in de Mark. Als het water in de Mark hoog staat, 
stromen ook deze vaarten vol en ook het achter-
liggend gebied. Bij een hoge waterstand zijn de 
dijken daarlangs niet veilig. Bovendien voldoen ze 
niet meer aan de hedendaagse eisen. Er moest 
een keuze gemaakt worden: of de dijken verbe-
teren of waterkeringen met een gemaal bouwen. 

De keus viel op het laatste. Over een lengte van 
tien kilometer zouden de dijken verbeterd moeten 
worden, die veelal in natuurgebieden liggen. Met 
de dijkverzwaring zouden ook veel huizen geraakt 
worden die nu prachtig aan de dijk staan. Dat 
bracht zoveel kosten en impact mee dat daar niet 
voor gekozen is.
Hoe werken de keersluizen?
De keersluis gaat dicht op het moment dat het 
water in de Mark (te) hoog staat. Het is een grote 
constructie met dubbele deuren om maximale vei-
ligheid te waarborgen. Maar als het blijft regenen, 
moeten de Leurse Haven en de Laakse Vaart juist 

*d’n eerd = de deurdrempel, de vloer

In 2019 kwam onze Heemkundekring ter ore dat 
er een keersluis gebouwd ging worden in de 

monding van de Leurse Haven en de Laakse Vaart. 
Wij wisten dat er op de voormalige gemeentewerf 
aan de Wipakker een brok metselwerk stond met 
een gedenksteen. De tekst op de steen luidt: “De 
1e steen gelegd H. Schrauwen burgemeester Et-
ten-Leur 1837”. Deze steen is bewaard gebleven 
na de sloop van de keersluis in de Leurse Haven 
in 1953. De bouw van de nieuwe sluizen was voor 
ons reden om contact op te nemen met de ge-
meente en het waterschap Brabantse Delta. Het 
leek ons een goed idee om deze “eerste steen” 
opnieuw een plaats te geven in een van de nieuwe 
sluizen. Zowel de gemeente als het waterschap 
vonden dat een goed idee. De steen is inmiddels 
in de sluis in de Leurse Haven aangebracht en al-
leen vanaf het water te zien.
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ook water uit het achterliggende gebied kunnen 
afvoeren. Dat kan niet als de keersluis dicht is, 
daarom zit er ook een pompgemaal bij. Door dat 
aan te zetten, wordt het water vanuit de zijrivie-
ren naar de Mark gepompt. Nu is het wachten op 
hoog water zodat we kunnen zien of het werkt. 
Natuurlijk is er tevoren uitvoerig getest of ze wa-
terdicht zijn en of de bediening op afstand werkt. 
In het belang van een gevarieerde en gezonde 
visstand is gebruik gemaakt van visvriendelijke 
pompen.
Dijkverzwaring
Alleen een keersluis is niet voldoende om Et-
ten-Leur droge voeten te laten houden. Wie door 
de Zwartenbergse polder loopt of fietst kan zich 
misschien niet voorstellen dat die onder water 
kan lopen. Als het water in de Mark flink stijgt 
kan dat toch wel eens gebeuren. Om het risico te 
beperken gaat het Waterschap de dijken langs de 
Zeedijk versterken en verhogen. Nog pas hebben 
we langs de Maas gezien hoe snel het water kan 
stijgen als er in een korte tijd veel regen valt. 
Door de klimaatverandering neemt de kans op 
veel regenval toe. Bij hoog water lopen eerst de 
uiterwaarden vol, maar in bijzondere situaties is 
dat niet genoeg. In 2023 moeten alle dijken langs 
de Mark, Dintel en Vliet aan de normen voldoen 
die horen bij het weer dat het Waterschap in 2070 
verwacht.

Redoute:
Tijdens de bezetting door de Fransen lagen er 
langs rivieren verschillende verdedigingswerken.
Van de uitkomende grond heeft het waterschap 
een zogenaamde redoute nagebouwd. Een 
redoute is een eenvoudig, vierhoekig, gesloten 
verdedigingswerk, omringd door een aarden 
wal. Een redoute fungeerde als buitenwerk van 
een versterking of maakte deel uit van een linie. 
Deze redoute is vanaf de Veerweg (zijstraat van 
de Bollendonkseweg) te zien.

Geschiedenis
De Mark stond vroeger in open verbinding met 
de zee en er was sprake van eb en vloed. Om de 
getijdeveranderingen uit te schakelen werd er in 
1752 in de monding van de Leurse Haven bij de 
Mark een keersluis gebouwd. In 1765 werd er 
ook een keersluis gebouwd in de Laakse Vaart. 
In 1837 besloot de gemeente in de monding van 
de Leurse Haven een nieuwe sluis te bouwen. 
Bij de oplevering van de keersluis werd de steen 
onthuld die nu is teruggeplaatst. In 1953 is de 
sluis door soldaten van de genie opgeblazen. Het 
blok metselwerk met de gedenksteen is door de 
gemeente van de ondergang gered en op de be-
graafplaats aan de Stationsstraat opgeslagen. Na 
de sloop van het Sint Elisabethshuis aan de Oude 
Bredaseweg is een gedeelte van de begraafplaats 
geruimd en is de steen naar de gemeentewerf aan 
de Wipakker verplaatst.

Burgemeester Schrauwen:
Henricus Schrauwen was van 1832 tot 1845 burgemeester van 
Etten en Leur. Hij werd op 15 februari 1795 te Etten geboren. 
In 1824 trouwde hij met Johanna Maria Oonincx, logemen-
thoudster en tapster van de Roskam (Dorp A50, nu Markt 89), 
en trok bij haar in. Hier was tevens de eerste kegelbaan van 
Etten en Leur gevestigd. Henricus Schrauwen was koopman in 
kolen, hout en schors. Daarnaast was hij correspondent van 
een brandwaarborgmaatschappij . Een jaar na zijn benoeming 
als burgemeester vestigde hij zich in het huis De Linden op de 
Markt (Dorp A4, nu Markt 9). Henricus Schrauwen overleed op 
11 april 1845 te Etten.

Scan de QR code voor 
meer foto’s van Leurse 
vaart en waterkeersluis.
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Bisschopsmolenstraat 74-78/Grauwe Poldervoetpad 1 
de geschiedenis van het pand en haar bewoners

Door René Klep

De periode 1577-1800
De oudste melding dateert uit 1577 (!) waar ene 
Cornelis Cornelisse Campo (stokhouder te Etten) 
een huis bezat 
met 4 gemeten 
(ongeveer 1,7 ha) 
grond. Er wordt 
gesproken over een huijs, schuer, hoff en erffe-
nisse op ’t Moleneijnde”. Na herverdeling , verer-
ving en verkoop waren onder meer Johannes van 
Breda (koster en schoolmeester op de Leur) en 
Willem Carel van Breda (notaris en procureur te 
Etten) de eigenaren van het pand. Of ze er ook 
daadwerkelijk woonden is niet met zekerheid te 
zeggen.

De periode 1800-1885
In 1801 kocht Martinus Jan Kocx het pand. Kocx 

Een markant (wit) pand op het Moleneind, op de hoek van Bisschopsmolenstraat 
74 en het Grauwe Poldervoetpad 1, dat de meeste Etten-Leurenaren wel kennen. 

Ik had het genoegen er in geboren te worden en er de eerste 24 jaar van mijn le-
ven in door te brengen. Mijn vader, Leo Klep, was een telg uit het aannemers/bouw 
bedrijf “Piet Klep & Zonen”. Als kind had ik al in de gaten dat het pand erg oud was. 
Ik herinner mij vooral de knoestige balken op de zolder met houten wiggen en de 
muurankers welke mijn vader af en toe van de muur haalde om te schilderen. Verder 
hoorde ik als kind verhalen over het pand dat vroeger een doktershuis, een paar-
denslachterij en een café zou zijn geweest.
Maar hoe oud is dat pand nu werkelijk en wie waren de eigenaren? Met hulp van het 
kadaster en het speurwerk van Maarten Bicknese, Cor Kerstens en ondergetekende 
hebben we daar inmiddels een vrij betrouwbaar beeld van.

Stokhouder; assistent veilingmeester. 
De aanwijzer bij een veiling.

was paardenhandelaar en voerman op Antwerpen. 
Kocx verkocht het pand in 1828 en in datzelfde 
jaar bouwde hij het horecabedrijf Non plus ul-
tra (Het witte paard). De koper was de medicine 
doctor Johannes Franciscus van Aken uit Ouden-
bosch die op dat moment 12 kleine kinderen had. 
In 1829 stierf zijn vrouw, pas 40 jaar oud, in het 
kraambed. Dokter van Aken bleef weduwnaar, 
in 1841 overleed hij en liet hij 9 kinderen na (4 
waren er intussen overleden) tussen de 13 en 25 
jaar oud. Isaak van Aken, wijnkoper, werd voogd 
over de minderjarigen, en Hermanus Petrus van 
den Dries, burgemeester van Oudenbosch, toe-
ziend voogd. Beiden waren ooms van de kinderen.
Het pand werd in 1842 verkocht aan Bernardus 
Franciscus Henricus Gillemans, genees-, heel- en 
verloskundige. Deze Gillemans was een telg uit 
een Antwerpse goudslagersfamilie Gillemans. Ber-

nardus Gillemans verkoopt het 
pand in 1875 aan zijn zoon 
Carolus Johannes Adrianus 
Gillemans en zijn schoonzoon 
Willem van de Riet. Deze twee 
laatsten zijn in dat jaar in het 
pand een leerlooijerij gestart 
die tot ca. 1879 heeft be-
staan. 

De periode 1885-heden
In 1885 kwam het pand in 
bezit van Johannes Martinus 
Tijs, koopman te Etten en in 
1913 werd Petrus Krens de 
eigenaar. In 1928 werd het 
pand verkocht aan Johannes 
van Ginneken. Deze van Gin-
neken was een paardenslach-
ter maar hij hield er ook een 
wijn - en bierhuis op na, ge-
naamd de Blomvaas. Het pand 
werd in die tijd ook wel “het 
huis van de paardenslager” Grauwe Poldervoetpad 1 in 1965 (Foto: Stadsarchief  Breda, Collectie Lohmann)
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genoemd. In 1950 is het pand in bezit gekomen 
van Adrianus Franciscus Schrauwen, landbouwer/
veehandelaar te Rijsbergen.
En dan komen we terecht in het jaar 1951. Mijn 
opa, Petrus Marinus Klep, aannemer, had 14 kin-
deren, en vond dat investeren in onroerend goed 
wel eens nuttig zou kunnen zijn met het oog op 
toekomst. Hij kocht (naar verluidt in een café) het 
pand en verdeelde het rond 1960 in drie wonin-
gen voor zijn zoons Rinus, Leo en Jozef (die zijn 
gedeelte verhuurde aan de familie Broere). Van 
mijn vader begreep ik dat in dat jaar het pand 
ernstig vervallen was en een grote opknapbeurt 
nodig had. Na het overlijden van mijn ouders 
hebben mijn zus Marianne en ik besloten het pand 
in 2009 te verkopen aan architectenbureau Ver-
gouwen & Van Reijen wat toen al gehuisvest was 
in het westelijk deel van het oorspronkelijke pand 
(Grauwepolder Voetpad 3).

Alles overziende is gebleken dat “verhalen uit de 
overlevering” soms berusten op fantasie maar 
soms ook op waarheid. Het verhaal van mijn ou-
ders over het doktershuis, de paardenslachterij en 
het café bleken dus wel degelijk te kloppen. Dat 
de geschiedenis van dit pand zo ver in de tijd te-
rug zou gaan konden zij destijds niet bevroeden.
Bronnen:
- Kadastrale overdrachten vanaf 1840
- Pondboeken Middelwijk/Moleneind (1635-1810)
- Van gelagkamer tot Grand Café. De geschiedenis van de 

Etten-Leurse café’s, brouwerijen en wijngaarden. Jos Mar-
tens en René Konings, 2012

- Briefwisseling F. van de Broek-van Aken met Broeder Ca-
millus van Saint Louis Oudenbosch over familie van Aken

- Stamboom van de Antwerpse Goudslagerfamilie Gillemans 
(1997). Drs. J.C.G.W. Coenen

Een gezinsfoto van de familie Klep, genomen omstreeks 1944, voor de ouderlijke woning aan de Bis-
schops Molenstraat 26 te Etten-Leur.
Het gezin bestond uit 11 zonen en 3 dochters, waarvan er nog twee in leven zijn (Bertus en Joke).

Bovenste rij (staand) v.l.n.r.: Cees, Jos, Toon, Nanny, Piet, Jan, Rinus, Wim
Voorste rij (staand) v.l.n.r.: Josef, (zittend) moeder Jo van Dijk, Frans, Leo, Tonnie, (zittend) vader Piet Klep, Bertus en zittend in kleine stoeltje vooraan: Joke
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Kesmus 2021
Door Piet Luijten

De jiste blaoikes zen aamper van de bwomme 
gevalle of ge gaotter al iets van merreke. Over 

drie maonde is ’t kesmus. En da zulle we wete. ’t 
Lek wel ofter elk jaor jidder mee begonne wort. 
Vroeger waar jist sientereklaos nog uitgebreid aon 
de burt. Mar das nie mjir ’t geval. De goedeilig 
man krijgt efkes aondacht en dan mottie wir zo 
gaauw mogeluk trug nor Spanje.
Int begien van de maond december zen dur ’n 
paor weke tusse al da kestgedoe vur ‘m uitge-
trokke en dan is alles kesmus wa de klok slaot. 
Ge wordt aon alle kaante nog mjir dwodgeg-
wooid mee van alles wa dok mar un bietje mee 
ut kesfjist te maoke eet. Op de tillevisie zied 
allerlei kestprogramma’s en nun wop reklaome. 
Op de raodio, in de kraante; alles is gericht op 
vijfentwientug december. En wa te denke van de 
tuincentra. Die zen tot de nok toe volgestouwd 
mee allerlei kestrotzooi. Nie aljin kestbwomme in 
alle kleure, soorte en maote. Die kunde daor wok 
gewon verwaachte mar ge zieter verlichte mini-
stadjes en dur rije trentjes rond in un besneeuwd 
laandschap. En daorin draaie wok noggus skilifte 
rond. Ik kan mun eige nie erinnere daddut kiend-
je Jezus wooit op skies gestaon eet. Pakte jin of 
aandere pop vast, dan verschrikt oew eige te plet-
ter. Of ij begient tegen oe te praote of dur komt 
meziek uit. En in un oekske zit un jil orkest van 
kesmanne liedjes te speule. Kekte nog wa om oew 
ene dan ziede duzende balle in alle kleure die ge 
mar bedenke kunt, flikkerende lampkes, keskes in 
alle vorrume em maote en gao zo mar dur.
Gaode nun supermart binne, dan brikt oewe nek 
over gebraoje kalkoene, aozerugge en reeboute.  

Mar nie aljin de wienkels wete van gekkiged nie 
wa ze doen motte. Zelfs duize van gewone mense 
zen vur un paor weke versierd mee knipperende 
sterre, kestmanne en rendiere. Ze kunne un jille 
tijd gerust de straotverlichting uitlaote. Gin mens 
dieter iets van merkt.
Om wir un bietje trug te komme in de jinvoudi-
ge kestsfeer van vroeger em ik un leesboekske 
gepakt van mjir dan sestig jaor geleje. En ak da 
zo lees ben ik wir trug in de klas van de jaore 
fijftug. De kachel braandt op volle toere, ut lokaol 
is lekker waarum en buite valt ter al un vlokske 
sneeuw. Nog un paor daoge en de kestvekaassie 
komteraon. Tis leesles en de mjister begienter 
mee om ut kestgedicht zelluf vur te draoge en 
nodderaand komme wij aon de burt.
Ik vertel oe van d’n erder Jan
Zo blij ak mar praote kan.
Zo gieng da nog ’n jil stuk verder.
’t Eindigt ermee da diejen erder zun schopkes 
aljin aachterlot bij dun ond en zelf gaotie nor 
Betlem om ut kiendje Jezus op te zoeke. En wa 
doettie daor? Terwijl tie zelluf stik arrum is giftie 
bekaast alles weg. Zunne jas, zunnen oed en zelfs 
zun fluit.
Al is ut dan un simpel gedichje van zo lang gele-
je, de kestbodschap die ter in zit is zeker nog van 
belang nog van deze tijd. Veul ete, drienke en gr-
wote kedoos kwope is ammel nie belangrijk. Mar 
klaorstaon vurrun aander en wok al edde zellef 
nie al te veul, toch nog wa weggeve aon degene 
die ut nog miender emme. Daor draaaiut om.
Ik wens iederjin ne mwooie kesmus en ut aller-
beste vur ut nuwe jaor.
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Etten-Leurse boomfeestdagen
Door Jac Hop   

In 1957 werd de eerste Nationale boomfeestdag 
georganiseerd in Apeldoorn. Hieraan namen 

1000 kinderen deel. De nationale boomfeestdag 
werd gevierd met het planten van een boom, een 
belevenis voor velen. Het was immers de eerste 
keer dat ze een echte boom mochten planten! De 
jeugd van toen is de groep die nu tot de oude-
ren behoort. Maar de traditie bestaat nog steeds. 
Gewoonlijk vindt de Boomfeestdag plaats op de 
derde woensdag van maart. De gemeente Et-
ten-Leur vindt het belangrijk dat elk kind in zijn 
of haar basisschooltijd minimaal een boom heeft 
geplant. Door weers- of andere (corona) omstan-
digheden worden de dagen wel eens afgezegd 
of uitgesteld. Etten-Leur heeft hier in 1963 voor 
de eerste keer massaal op ingespeeld. De be-
doeling was de jeugd kennis en liefde voor de 
natuur bij te brengen. Afgelopen zomer had ik 
enkele foto’s gemaakt van de eikenbomen aan 
de Oude Bredaseweg (zie het artikel ‘De eiken 
van de Oude Bredaseweg’ in HEEM-EL nr. 10).  
Mijn oog viel meteen op de bomengroepen in het 
parkje ter hoogte van de voormalige ambtswo-
ning van de burgemeesters van Etten-Leur. Dit 
was het resultaat van de Boomfeestdag in 1966. 
Krantenknipsels van Jos Martens waren voor mij 
aanleiding om de boomfeesten van de beginjaren 
van de Nationale Boomfeestdagen te beschrijven, 
waar onderwijs, Jeugd, vrijwilligers, gemeente en 
Staatsbosbeheer samen werkten om de jeugd te 
betrekken bij de natuur. 

De eerste boomfeestdag was op het industrie-
terrein Vosdonk. Op 3 april 1962 was het aan de 
Verschuurweg (genoemd naar minister Verschuur) 
een drukte van jewelste. Tweehonderd kinderen 
uit de 5e klas (tegenwoordig groep7) vierden voor 
de eerste keer boomfeestdag. Het thema was: 

“Wij zetten Nederland eens vrolijk in het groen“. 
Vrolijk was het, want Harmonie Apollo bege-
leidde de kinderen naar de plantplaats. De kale 
industriestraat werd omgetoverd in een lieflijke  
industrie“laan”. Voorzitter P. van de Berg van de  
werkgroep Jeugdwacht en wethouder Feskens 

plantten de eerste coniferen. De organisatie van 
die dag was in handen van de heren Jansen van 
Staatsbosbeheer en Jan Nieuwesteeg hoofd van 
de plantsoenendienst en zijn medewerkers. Deze 
assisteerden de jeugd met het planten. Begrijpe-
lijk dat destijds voor de groenblijvende conifeer, 
de Thuja werd gekozen. Jan Nieuwesteeg was een 
coniferenman, wat in die tijd een vernieuwing was 
ten opzichte van de inheemse bomen. Coniferen 
werden destijds massaal aangeplant in tuinen. 
Helaas is de levensomloop van coniferen, zoals 

de Thuja, maar beperkt. Van 
deze Thuja’s zijn er geen die 
het hebben overleeft. Geluk-
kig is de groenstrook nog wel 
aanwezig. Er ligt een uitda-
ging voor de jeugd van nu om 
de eerst komende boomfeest-
dag deze weer te beplanten 
met duurzame bomen/conife-
ren. Thema zou kunnen zijn: 
‘’Wij zetten het industrieter-
rein weer vrolijk in het groen”
In het kader van de Nationa-
le boomfeestdag plantten op 
woensdagmiddag 30 maart 
1966, ruim 300 jongens en 
meisjes in het plantsoen te-
genover de voormalige ambts-
woning van de burgermees-
ter de hiervoor al genoemde 

bomengroep. Het waren kinderen uit klas 5 en 
6 van de Heilig Hartschool, de Jozephschool, de 
Bernadetteschool en de Gerardus Majellaschool. 
Elke school mocht een groep bomen planten.  Het 
was een logische plaats voor een boomfeestdag. 
Het parkje is een van de eerste openbare plant-

1e boomfeestdag

Verschuurweg  2021
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soenen van Etten-Leur. De bomen werden geplant 
onder de toeziende ogen van de secretaris van 
de Jeugdnatuurwacht en docent Jos Martens met 
hulp van tuinman Jan Peeters, die de jeugd hielp 
met het planten van de bomen. De krant maakte 
er een foto van en juist die boom heb ik kunnen 
traceren. De planters mogen trots zijn op hun 
boom van ruim vijftig jaar oud. 

maart 1962  
Van links naar rechts: docent Jos Martens, met boom tuinman Jan 

Peeters en leerling Walter van Dongen. Wie kent de andere leerlingen?

De in 1962 aangeplante boom in 2020 
(Jos Martens)

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
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Winkelier Cornelis Bruning op de Leur (1) 
Door Jan van Meer

Al snel ging hij over tot de verkoop van producten 
aan huis zoals brandspiritus, verf en allerlei ande-
re zaken. Meestal in die tijd werd een winkel aan 
huis gedreven door de echtgenote. 
Op 17 september 1905 was het gezin Bruning 
op zondagmiddag naar het Liesbos gegaan. Om 
circa 6 uur was aan de achterkant van hun wo-
ning brand ontstaan. Hier bevond zich het pakhuis 
met verf en vele licht vlambare stoffen. De buren 
probeerden zo veel mogelijk de winkel in galan-
terieën leeg te halen. De brandweer van Leur had 
even tijd nodig om water te verkrijgen en toen de 
brandweer van Etten erbij kwam, was het gelukt 
om de naastgelegen woningen te redden. De wo-
ning van Cornelis was een ruïne geworden.
Hij was verzekerd voor de inboedel en de woning/
winkel. Van de gemeente Etten en Leur heeft hij 
in dat jaar nog een bouwvergunning (no: 10 voor 
dat jaar) verkregen om zijn woning opnieuw op te 
bouwen. Op 15 september 1906 sloot hij bij Ulbo 
Jetze Heerma van Voss nog een derde hypotheek 
af van fl 600,-
De hele heropbouwing van de woning en de ande-
re kosten waren te hoog geweest. De leveranciers 
kon hij niet allemaal betalen en had er toe geleid, 
dat Cornelis op 18 januari 1907 failliet werd ver-
klaard. De woning werd op 11 april 1907 geveild 

Cornelis Bruning was geboren op 21 oktober 1867 te Barwoutswaarder als zoon 
van een klompenmaker. Hij had als beroep huisschilder. Op 18 maart 1892 was 

hij uit Jutphaas op de Leur komen wonen en was op 28 april 1892 gehuwd met Jo-
hanna van Loon. Zij was een dochter van een schipper. Op 21 augustus 1913 is zij 
aan borstkanker overleden. Er werd een kind (Johan) geboren uit dit huwelijk op 
15 februari 1893. Op 3 september 1902 kocht Cornelis de woning (Sectie D 989 
4.30 are) en, deze was gelegen te Leur, Lange Brugstraat 7, voor een bedrag van fl 
2250,-. Op 28 maart 1903 sloot hij twee hypotheken af. De eerste hypotheek (akte 
79) ontving hij van Ulbo Jetze Heerma van Voss voor een bedrag van fl 1200,-. De 
tweede hypotheek (akte 83) werd aan hem verleend door N.V. ZuiderHypotheekbank 
te Breda ten bedrage van fl 2000,-.

en gekocht door Ulbo Jetze Heerma van Voss voor 
fl 3750,-. Het totaal bedrag aan hypotheken op de 
woning was fl 3800,-. In januari 1908 werd het 
faillissement beëindigd door middel van de slotuit-
delingslijst.

Op 7 oktober 1921 werd de woning door Ulbo Jet-
ze Heerma van Voss weer terug verkocht aan Cor-
nelis voor het hetzelfde bedrag van fl 3750,-. Zijn 
broer Antonie Johan Heerma van Voss verleende 
hierbij aan hem een hypotheek van fl 4000,-.
Egbert Hingst was op 17 juni 1900 door de Arr. 
Rechtbank te Zutphen onder curatele gesteld. 
De curator was Albert Land, oud-inspecteur der 
registratie en domeinen te Amsterdam, Oranje 
Nassaulaan 31. Hij was een familielid van zijn 
moeder. Egbert was geboren op 22-12-1873 te 
Heerenveen. Op 29-8-1900 was hij in gaan wonen 
bij Cornelis Bruning. Als beroep in het bevolkings-
register stond vermeld: zonder. Op 28 januari 
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1928 verleende hij aan Cornelis een hypotheek op 
zijn woning van fl 4650,-. Zijn vader was Nien-
ko Hingst en was te Heerenveen boekhandelaar. 
Hij verhuisde onder andere naar Apeldoorn en 
was daar van beroep: snelpersdrukker. Hij heeft 
vermoedelijk zorg gedragen voor het vervaardi-
gen van de postkaarten van de Leur. De verkoper 
(uitgever) hiervan was Cornelis Bruning. Te Etten 
werden postkaarten van Etten verkocht met als 
uitgever: M.E. de Lange. Ook zij had een winkel in 
galanterieën.

Wordt vervolgd.

Bronnen:
West-Brabants Archief
Delpher.nl
Stadsarchief Breda
Nederlandsche Staatscourant
Het Utrechts archief
CBG Den Haag
Fries Archiefnet
Coda archief
Wiewaswie.nl
Bredasche Courant

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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De Franse invallen op het eind van de 18e eeuw
door Boy Hendrikx

Op vrijdag 5 september kwamen Franse soldaten 
onder overste Nicolson naar Etten. Nadat zij, op 
kosten van het dorp, goed gegeten en gedronken 
hadden, trokken zij zich ordelijk terug. Echter de 
volgende dag bleek dat in de streek huizen uitge-
plunderd waren. De paniek werd steeds groter en 

er gingen ver-
halen rond over 
verklede man-
nen, waarbij 
enkelen die zich 
zwart hadden 
gemaakt, wel 
negen huizen 
tussen 10 en 11 
uur in de avond 
uitgeplunderd 
hadden. Later 
bleek dit erg 
overdreven, 
maar de schrik 
zat er goed in. 
Even leek het 
dat de Fransen 

zich wat beter gingen gedragen, maar op zondag 
7 september gingen weer geruchten rond, nu 
dat de Fransen de Ettense pastoor van het al-
taar af hadden gejaagd, terwijl de gelovigen via 
de ramen waren weggevlucht. Ook dit was niet 
waar. Enkele Franse jagers te paard, vier of vijf 
man, waren door de geopende kerkdeur te zien 
geweest, net op het moment dat de pastoor met 
de mis wilde beginnen. Maar de paniek was weer 
erg groot. En die werd niet kleiner toen er bericht 
kwam dat de Sprundelse pastorie wel geplunderd 
was. Er was daar erg huisgehouden, want ook de 
meubels waren vernield. De Ettenaren lieten zich 
door de Fransen overdonderen. Vooral voedsel 
en drank, maar ook andere goederen werden, 
goedschiks of kwaadschiks, opgeëist. Huizen 
werden geplunderd en de bewoners mishandeld. 
De misdaden werden gedaan door de ongeregel-
de bereden troepen onder bevel van Anthoine, 
die alles van zijn mannen door de vingers zag. 

Hoofdstuk 2
1794

Zomer 1794 kwamen de Fransen terug. Op 31 augustus plunderden Franse solda-
ten de pastorie van Rucphen. Hierdoor raakte de gehele streek in paniek, zowel 

in de Baronie als in het Markiezaat. Eduard van Mattemburgh, rentmeester van de 
markies en plaatsvervanger voor de Markiezaatse drossaard Van Voss, stuurde een 
brief naar de Franse “Citoyen Commandant Anthoine” van de voorhoede, die zich in 
Zundert bevond. Een antwoord kwam echter niet, alleen een bevestiging van ont-
vangst. 

Zij terroriseerden de gehele streek en pakten wat 
zij pakken konden. Vooral in Etten misdroegen zij 
zich en drongen de huizen binnen met de wapens 
in hun handen waarmee zij de burgers mishan-
delden. Ook voerden zij vanuit Etten overvallen 
op buurdorpen uit, om daar snel het nodige te 
stelen. Te paard kwamen zij aan, eisten goederen, 
voedsel en kostbaarheden, evenals de paarden 
en wagens waarmee zij hun buit meenamen en 
vertrokken dan snel. 
Pas toen de Citoyen général Le Maire met zijn 
geregelde troepen verscheen, trok Anthoine snel 
verder. Nu werd de toestand weer normaal. Le 
Maire schreef een vrijbrief voor Etten, waarin 
stond dat plunderen, roven en voedsel en drank 
opeisen, streng gestraft zouden worden. Spoe-
dig kwamen regenten uit de omliggende plaatsen 
bij hem om ook zo’n vrijbrief te vragen. Vanuit 
Zundert stuurde hij een verbod af aan de soldaten 
om ook maar iets op te eisen van de bevolking, 
geldig voor alle naburige plaatsen. Bovendien 

gaf hij burgers 
het recht om 
hun goederen 
met stokken 
bewapend te 
bewaken. Na 
nog enkele in-
cidenten, werd 
het rustiger en 
gingen de Et-
ten-Leurenaren 
een 20 jarige 
periode van 
Franse over-
heersing tege-
moet, waarbij 
van Liberté, 
Egalité en Fra-
ternité voor 

hen bijna geen sprake was. Alleen de katholieke 
godsdienst werd weer openbaar geaccepteerd en 
dat was alles.
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Motorrace Etten-Leur 1947-1971
door Jos Hendrikx

Dat het een populaire sport was bleek het jaar 
daarop in 1948 wel, er waren toen liefst 30.000 
bezoekers. Dat jaar gingen bij de junioren en de 
senioren alle categorieën van start in hun klasse. 
Deze race telde mee voor het Nederlands kampi-
oenschap. De snelste was P. Knijnenburg met een 
snelheid van 117 km/uur.

Al voor 1940 werd in Etten-Leur een motorclub opgericht door Jan Maessen, Frans 
Holland, Bart Gijzen, Nico van der Laan, Koos Aarts, Leo de Bruijn en Toine 

Buijs. Na de oorlog werd de club nieuw leven ingeblazen onder de naam ”West Bra-
bantse Motor Club” en werd dhr. L. de Bruijn voorzitter. Onder zijn voorzitterschap 
werden de races in Etten-Leur een begrip voor de regio. In navolging van een motor-
cross in 1946 werd op 15 mei 1947 een race georganiseerd. Het parkoers was vanaf 
de Hoevenseweg naar Lage Donk - Goorstraat - Haansberg - Oude Griend en weer 
Hoevenseweg. Er werd door junioren gereden in verschillende klassen. Onze dorps-
genoot, Ad Maessen werd 4e in de klasse 350 cc.  

Door de grote populariteit en het verbod van de 
Provinciale-Staten om de Provincialeweg (Hoeven-
seweg) af te sluiten, werd er uitgekeken naar een 
andere locatie. Die werd gevonden bij de Klappen-
berg. Het parkoers werd Sprundelsebaan - Rijs-
bergseweg - Klappenberg - Zundertseweg terug 

naar de Sprundelsebaan. Het traject werd aange-
legd en de bestaande weg verbeterd. De Klappen-
berg was in die tijd nog een zandweg.  
Het circuit was 
wel op tijd 
klaar, maar de 
K.N.M.V. keur-
de het af, want 
de nieuw geas-
falteerde weg 
Klappenberg was zo glad, dat het onverantwoord 
was, om de race door te laten gaan. Burgemees-
ter van Rooij nam toen contact op met de auto-
rijschool van de militairen in Breda met de vraag, 
om het racecircuit te gebruiken bij de rijlessen, 
en zo gebeurde. Het circuit werd zodoende goed 
om te racen. In de jaren tussen 1950 en 1960 zijn 
de races meestal in de maand mei gereden, in 
de jaren tussen 1960-1970 meestal op de derde 
zondag van juni.
Dat er veel belangstelling was om te racen bleek 
opnieuw in 1952, er waren toen veel internatio-

Merken die tot de verbeelding spreken; 
Eysink, DKW, Velocette, Royal Enfield, Norton, 

Matchles, Triumph, BSA.

BSA 1954

M. de Haan 1949

De bedoeling van de organisatoren 
was om geld in te zamelen voor het 
sanatorium de Klokkenberg onder 
het motto “Kunst en sport in dienst 
van de volksgezondheid”.
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nale cracks (Ierland - Engeland - Australië - Zwe-
den). Tony Mac Alpine uit Australië won zowel de 
350 als de 500 cc wedstrijd. Dat racewedstrijden 
gevaarlijk konden zijn was bekend, glijpartijen 
konden niet uitblijven. In de chicanes 
op de Klappenberg, gingen diverse 
coureurs onderuit en zij belandden in 
de strobalen. Meestal viel het mee en 
konden ze verder rijden maar soms 
moest de ambulance eraan te pas ko-
men. Seizoen 1959 was een rampjaar 
voor de race met verschillende valpar-
tijen waarvan één met fatale gevolgen. 
De start en finish waren dat jaar ver-
legd van de Sprundelsebaan naar de 
Klappenberg ter hoogte van nummer 
12, vlak voor een scherpe bocht. De 
winnaar, F.Kok, vloog in zijn ererondje 
uit die bocht en overleed. In 1960 en 
1961 zijn geen races gereden, er waren te wei-
nig coureurs, maar in 1962 zijn de races hervat. 
Het werd echter steeds moeilijker om een veilige 
wedstrijd te organiseren. Het aantal toeschouwers 
bleef hoog. Elk jaar kwamen er tussen 10.000 
en 20.000 toeschouwers kijken naar het racege-
weld. Men bleef niet altijd op veilige afstand of 
aan de kant van de weg. Soms stak men onver-
wachts over. De snelheid waar mee geracet werd, 

werd ook steeds hoger en de motorrijders en het 
publiek moesten steeds sneller 
reageren wat hachelijke situaties 
met zich meebracht.
Vanaf 1966 lukte het niet meer om 
internationale coureurs te contrac-
teren en werd het een nationale 
wedstrijd. Er waren veel deelne-
mers zodat in de lichte categorieën 
twee manches werden verreden, 
waarin alle deelnemers een keer 
aan de start kwamen. De beste 
15 van elke manche mochten de 
eindstrijd meerijden. Bij de 350 
en 500cc klasse werd een manche 
gereden. In 1967 is bij de trainin-
gen op zaterdag, ook een renner, 
na een fout bij het remmen ver-

ongelukt. Hij is in het ziekenhuis in Breda overle-
den. Dat er risico’s werden genomen blijkt uit dit 
fragment uit de krant van 1968.  
Ook technische pech achtervolgde de coureurs 

regelmatig. In 1970, in de laatste ronde, begaf 
de machine van het zijspan duo Vermeulen/Po-
lanen het, 100m voor de finish. Zij probeerden 
duwend over de streep te komen, maar zagen 
de concurrenten (Oosterloo/Hermans) de laatste 
meters voorbij stormen en zo de overwinning aan 
hun neus voorbijgaan. Bij de laatste wedstrijd op 
18 juli 1971 was het zo druk dat de veiligheid in 
het gedrang kwam, voor zowel de coureurs als 
het publiek. Bij de 500cc had coureur Lambregtse 
technische problemen en knalden er twee cou-
reurs tegen zijn motor. Lambregtse moest met 
zijn verwondingen naar het ziekenhuis waar het 
gelukkig mee bleek te vallen. Maar de wedstrijd 
was stil gelegd en men mocht pas verder, nadat 
de vertrokken ambulance vervangen was. Hier-
door werd de wedstrijd ook ingekort. Winnaar van 
de laatste motorrace was Rob Bron (1945-2009). 
Na dit laatste voorval werd het onverantwoord 
gevonden om nog meer races te organiseren.

bronnen:
Heemkundekring; 100 jaar sport Etten-Leur, maandblad Motor, 
VGBM Classic,
Krantenknipsels; BN De Stem, Brabants Nieuwsblad, archief 
Jos Martens.

Affiche 1963

Start 1967
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Etten-Leur in wijken
Door René Konings

Voor de oorlog bestond Etten-Leur uit twee 
kernen. Leur en Etten. Na de oorlog begon de 

wederopbouw en verschenen er de eerste uitbrei-
dingen. In Leur kwam de wijk Leur-Oost. Omge-
ving Kerkstraat en Antoniusstraat. In Etten werd 
Etten-Zuid ontwikkeld. Omgeving Rode Poort en 
Banakkerstraat. Toen Etten-Leur begin vijftiger ja-
ren aangewezen werd als ontwikkelingskern voor 
de werkgelegenheid ging het snel met de nieuwe 
wijken. Midden vijftiger jaren werd Etten-Oost 
ontwikkeld. Omgeving Schonckweg en Dr. Moller-
straat. In de jaren zestig werd Etten-Noord-West 

gebouwd. Deze wijk wordt nog wel “Achter dokter 
Hermans” genoemd. De huizen werden achter de 
monumentale dokterswoning van dokter Hermans 
gebouwd. Nu is het pand een appartementencom-
plex met de naam Boerhaave. De straatnamen 
verwijzen naar Franse steden die vroeger tot de 
Nederlanden behoorden. Atrecht/Arras, Hale-
wijn/Halluin, Kamerijk/Cambrai, Kassel/Cassel. 
Daarna werd er weer gebouwd in Etten-Zuid, in 
de schrijversbuurt. Antoon Coolenstraat, Guido 
Gezellelaan, Vondellaan. In 1968 werd besloten 
om Etten en Leur aan elkaar te bouwen door de 
aanleg van de wijk Baai-Lage Banken. Het beeld 
van de Twee Wethouders aan de Concordialaan 
herinnert daar nog aan. De naam Etten en Leur 
werd toen ook veranderd in Etten-Leur. Begin 
1970 werd verder in zuidelijke richting de wijk 
Lage Banakkers gebouwd. Ook hier werden de 
straten naar schrijvers genoemd. In 1971 werd 
een begin gemaakt met de wijken Grauwe Polder 
I en Grauwe Polder II. De wijken liggen tussen de 
Bisschopsmolenstraat, Roosendaalseweg, Grauwe 
Polder en Streek. De straatnamen zijn vernoemd 
naar muziekinstrumenten. Met één uitzondering. 
Prealle is geen muziekinstrument. In de Franse 

tijd had “Le Commandant Impériale” onderdak 
in een boerderij in dit gebied. In de volksmond is 
Impériale verbasterd tot Prialle of Prealle. In 1971 
brandde de boerderij Hoevenseweg 7 van Adriaan 
van de Riet volledig af. Dat schiep de mogelijk-
heid daar veel grond aan te kopen, om de nieu-
we woonwijk Grient aan te leggen (± 1978). De 
straatnamen verwijzen naar in Nederland in het 
wild voorkomende zoogdieren. Begin 1980 werd 
begonnen aan de wijk Het Hooghuis. Deze om-
geving was bedoeld voor de bouw van een groot-
schalige psychiatrische inrichting, ter vervanging 

van het Sint Antoni-
usgesticht. Toen bleek 
dat deze vestiging niet 
doorging zijn de aange-
kochte gronden bestemd 
voor woningbouw. De 
straten zijn vernoemd 
naar in Nederland voor-
komende vogels. Begin 
negentiger jaren werd 
begonnen met de wijk 
Klein Sander. Direct 
daarop aansluitend werd 
de wijk Groot Sander 
gebouwd. Toen duidelijk 
werd dat de rijksweg om 
de bebouwde kom heen 
geleid zou worden werd 
besloten om de sportvel-
den langs de Concordia-

laan te verplaatsen naar de geluidzone langs die 
rijksweg. De vrijkomende gronden zijn toen be-
bouwd. In 1995 werd begonnen met de wijk Hoge 
Neerstraat. Naast de sportvelden werd er ook 
een nieuwe woonwijk aangelegd. De straatnamen 
verwijzen naar sport. Arena, Veldloop, Toernooi-
veld. Ook toen is besloten om de wijk Achter de 
Molen I uit te breiden tot aan de geplande rijks-
wegomleiding. In plan Achter de Molen II verwij-
zen de straatnamen naar onderdelen van molens. 
Stelling, Molenas, Bovenas. Eind jaren negentig 
werd ten noorden van de kern Leur plan De Keen 
ontwikkeld. Het laaggelegen gebied werd opge-
spoten en daaruit is de Westpolderplas ontstaan. 
De straatnamen verwijzen naar de turfwinning. 
Moerlaken, Stuik, Krabakker. Na plan De Keen 
stak men rond de eeuwwisseling de Leurse Haven 
in oostelijke richting over en werd plan Schoen-
makershoek ontwikkeld. De straatnamen hier 
duiden op oude beroepen en op de schuttersgil-
des. Moutershof, Bierdragerspad, Schutsgildelaan, 
Koningsweg, Hoofdmanweg. In die tijd werd ook 
het plan Attelaken ontwikkeld. Die wijk werd be-
stemd voor woningen, woningen met bedrijf aan 
huis en kleine bedrijven. De laatste wijk die thans 

dr. Mollerstraat anno 2021
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aangelegd wordt en in 
2022 klaar moet zijn is 
plan De Streek, tussen 
de omgelegde rijksweg 
en de straat Streek. 
Hier zijn de straatnamen 
afgeleid van streken in 
Brabant. Baroniestraat, 
Kempenerrandweg. Nu 
worden er plannen ont-
wikkeld om een nieuwe 
woonwijk aan te leggen 
ten noorden van de Hoe-
venseweg en ten westen 
van de Haansberg, plan 
Hoge Haansberg. Ook 
het gebied ten oosten 
van de Lage Vaartkant 
en ten westen van de 
Lage Bremberg is in 
beeld voor de aanleg van 
een nieuwe woonwijk. 
Tegelijk met deze wijken wordt ook een stelsel 
van rondwegen ontwikkeld om de verkeersafwik-
keling soepeler te laten verlopen en de verkeers-
belasting in de woonwijken te verminderen.

Schoenmakershoek, Landjuweel

Reacties van lezers

Ook deze keer kwam er weer een opmerking 
binnen over artikelen in vorige nummers.

De schrijver van het Artikel over de Franse inval-
len in nummer 11 corrigeerde ons:
In de laatste alinea staat een foutje. Het moet 
zijn: “De officieren waren slecht geoefend, kenden 
geen enkele krijgskunst, maar waren niet kwaad-
aardig en snel tevreden.” En niet: “De officieren 
waren slecht geoefend, kenden geen enkele ge-
kleed en onwillens te krijgskunst, maar waren niet 
kwaadaardig en snel tevreden.”
Een grotere fout werd 
ontdekt door Breda-
kenner Ad Kanters. Wij 
vonden de voorkant van 
nummer 11 bijzonder. Hij 
blijkt echter helaas niet 
van de Ettense Markt te 
zijn maar van de Dreef te 
Princenhage. De kerkto-
ren is die van de huidige 
Protestantse Johannes-
kerk, Dreef nr. 5 en het 
hoekhuis links op de ach-
tergrond is het huis op 
de hoek van de Haagse 
Markt en de voormalige 
Heilaarstraat, nu Pastoor 
van Spaendonckstraat. 
Ad stuurde als bewijs uit 
eigen collectie een foto 

van de Dreef te Princenhage, die aan duidelijk-
heid niets te wensen over laat. Bij de tekst op de 
voorpagina werd de naam van de maatschappij 
verkeerd vermeld. Die moet zijn: Zuid-Nederland-
sche Stoomtramweg-Maatschappij.
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Theater de Nobelaer 
Door Jos Hendrickx

Afrika traden met hun show op. Het carnaval werd 
ook uitgebreid gevierd met o.a. de verkiezing van 
het carnavalslied.
Er waren ook voorstellingen met een experimen-
teel karakter. Deze waren niet altijd even succes-
vol, maar als theater was de Nobelaer verplicht 
om deze groepen ook een kans te geven zich aan 
het grotere publiek te laten zien.
De Nobelaer stond wat dat betreft open voor 
nieuwe ideeën. In de Nobelaer werden ook films 
gedraaid. De eerste jaren was hier grote belang-
stelling voor. Vanaf 1960 (mede onder invloed van 
de opkomst van de televisie) nam de belangstel-
ling af en na de verbouwing in 1992 is besloten 
om daarmee te stoppen. De belangstelling was 
te klein (6-10 toeschouwers per film). Hierdoor 
kreeg men de gelegenheid om een tweede zaal 
in gebruik te nemen met kleinere producties voor 
maximaal 150 toeschouwers. Er kwam een ver-
rijdbare tribune, waardoor men de zaal ook voor 
allerlei andere evenementen kon gebruiken.
Onder de bezielende leiding van directeur Pijs 
heeft het theater een grote sprong vooruit ge-
maakt in de bezetting van de zalen. Hij inspireer-
de de industriëlen dusdanig dat door hun sponso-
ring de grote artiesten ook in Etten-Leur konden 
optreden. Na die verbouwing in 1992 is, met 
succes ook het theaterdiner, ingevoerd. 
Door de jaren heen kwamen er artiesten die 
wereldberoemd waren in Nederland. Een kleine 
greep uit de artiesten: Toon Hermans, Herman 
Finkers, Youp van het Hek, Paul van Vliet en Paul 
de Leeuw. Ook muziekliefhebbers kwamen regel-
matig aanbod. Onder andere Boudewijn de Groot, 
Frans Bauer, Golden Earring, en allerlei andere 
gezelschappen van opera tot Rock en Roll waren 
artiesten die de zaal elke keer weer in vervoering 

Nadat ”De Nobelaer” was geopend, was de eerste voorstelling een cabaret- en variétévoorstelling 
met Willie Vervoort, een van de grootste artiesten in die tijd, samen met de Wico’s en komiek Joe 

Andy.
In het begin mocht het nog geen theater heten want het was een gebouw voor ontspanning en recre-
atie.  
Na de opening op 22   november 1958 werden er 
tot 28 december 16 voorstellingen gegeven. In de 
grote zaal konden 580 gasten plaats nemen. In 
1988 is na een verbouwing de orkestbak verval-
len en hadden er 604 personen een zitplaats. In 
mijn zoektocht naar de levensloop van het theater 
kwam ik programma’s tegen pas vanaf 1983/84. 
Hieruit bleek dat er 34 voorstellingen waren in dat 
seizoen. In de daaropvolgende jaren is het aan-
tal gestaag gegroeid naar 142 voorstellingen per 
seizoen.
Het waren niet alleen muziekavonden (lichte en 
klassieke) maar ook cabaret, toneel, en one-
manshows. Ook groepen uit Engeland, België, en Tekening Sjaak Jansen
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brachten. Toneelvoorstellingen werden elke winter 
uitgevoerd, niet alleen door plaatselijke vereni-
gingen maar ook door landelijke gezelschappen. 
Bijvoorbeeld John Lantings ”Theater van de Lach” 
bracht regelmatig een voorstelling. In latere jaren 

was Jon van Eerd met zijn gezelschap een van de 
groepen waarvoor je naar de Nobelaer ging. Een 
avondje lachen gieren brullen.
Ondanks de vele voorstellingen, feesten, verga-
deringen en de daarbij horende horeca-omzet, en 
de andere activiteiten die in de Nobelaer ook thuis 
zijn, moest de gemeente toch nog elk jaar subsi-
die geven aan het gehele complex.
Daardoor kreeg men regelmatig de opdracht 

te bezuinigen. Om dat voor 
elkaar te krijgen is de directie 
in 2010 een samenwerking 
aangegaan met het Chassé 
theater in Breda. Kwamen er 
in 2010/11 nog ruim 39000 
toeschouwers naar 142 voor-
stellingen kijken, in de samen-
werking met het Chassé het 
seizoen daarop waren het nog 
maar 106 voorstellingen met 
ruim 29000 toeschouwers. De 
betere voorstellingen bleven in 
Breda, waardoor het publiek in 
Etten-Leur wegbleef. Ook door 
het tanende consumentenver-
trouwen in de economie daal-
de de kaartverkoop met 25 %.  
Het bezoekersaantal voor de 
professionele voorstellingen is 
in die jaren gezakt naar een 
kleine 9000. Een schril con-

trast met de jaren ervoor. Dat het anders moest 
was wel duidelijk. Vanaf 2016 is het programma 
weer door de (nu) Nieuwe Nobelaer zelf samenge-
steld.

In het seizoen 2018/19 
brachten ruim 27000 
mensen een bezoek aan 
de 104 voorstellingen in 
het theater. Buiten ar-
tiestenoptredens werden 
er nog veel meer acti-
viteiten georganiseerd. 
Themadagen als Boeren-
gezinsdag, uitjes van de 

”Zonnebloem”, personeelsfeesten, Carnavalsda-
gen, en vergaderingen. Niet alleen de Etten-Leur-
se verenigingen maar ook regionale verenigingen 
als de rundveefokvereniging en politieke bewegin-
gen waren er regelmatig te gast. Op deze manier 
heeft het theater altijd een grote functie gehad in 
de Etten-Leurse regio.

Opgetekend uit de archieven van de Nieuwe Nobelaer.

De grote theaterzaal uitverkocht

Muziekvereniging Constantia repeteert en concerteert in de Nieuwe Nobelaer

Relaas van een toeschouwer.
Ik had op een morgen veel last van buikpijn wist niet waarvan, niks 
verkeerds gegeten. Ik ben naar de dokter geweest om te vragen wat 
het kon zijn. Hij heeft mij onderzocht en kon niets vinden en vroeg 
uiteindelijk waar ik de avond ervoor geweest was. Ik antwoordde “in 
de Nobelaer”. “Dan snap ik het” zei hij zei. “Want gisteravond had Jon 
van Eerd met zijn gezelschap een optreden en dat is altijd schudden 
van het lachen met alle gevolgen van dien”. 
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In Breda verscheen in 
1744 het boek “Beschrij-
ving der Stadt en Lande 
van Breda”. De schrijver 
en samensteller van het 
boek was Thomas Ernst 
van Goor. Het ging niet 
alleen over Breda, maar 
ook de omgeving van Bre-
da werd hierin beschre-
ven. Het was voorzien van 
een groot aantal mooie 
tekeningen.
Thomas Ernst van Goor was te Breda geboren op 
12 november 1688. In 1720 was hij gehuwd met 
Ester de Lannoij. Uit dit huwelijk werden 8 kin-
deren geboren. Hij was ontvanger te Terheijden 
en schepen van Breda. Er wordt geschreven, dat 
Thomas zou overleden zijn op 6 mei 1778. Ech-
ter de plaats van het overlijden en begraven blijft 
in het ongewis. Op dat moment waren er nog 4 
kinderen in leven.
Een gedeelte uit een akte 
van 6 augustus 1777, 
welke is opgesteld door 
notaris Willem Carel van 
Breda. Thomas is woon-
achtig in Huize Adema te 
Etten.
Zijn echtgenote zou volgens het West-Brabants 
Archief op 9 mei 1774 te Etten begraven zijn. Het 
“Begraafenis Register” over deze periode is niet 
meer aanwezig in het archief. De vermoedelij-
ke begraafdatum komt uit de “Collectie Pels,In-
v,No:218B”. 
Na dóórzoeken wordt in 
dezelfde collectie de over-
lijdensdatum van Thomas 
Ernst van Goor gevonden. 
Hij zou op 9 mei 1778 
overleden zijn. De juist-
heid van deze bron wordt 
in twijfel getrokken. Ech-
ter de originele “Doden-
lijst” van deze datum is niet aanwezig. De koster 
van de kerk hield het “Begraafenis Register” bij. 
Na toestemming van het gemeentebestuur was 

Thomas Ernst van Goor 
Door Jan van Meer

Omstreeks 1700 had Pieter Pieterszoon Nuyts in zijn laatste levensjaren als schout 
van Etten, Leur en Sprundel het manuscript geschreven voor het boek “Beschrij-

ving van de Vrije Heerlijkheid Etten, Leur en Sprundel”. Het bestond onder andere 
uit een aantal onderwerpen, welke middels “orale” overlevering waren opgeschreven. 
Desondanks wordt het boek toch gezien als een belangrijk brondocument bij verder 
onderzoek naar feiten en gebeurtenissen op dat tijdstip en daarvoor over Etten, Leur 
en Sprundel.

de koster gevolmachtigd om een verklaring van 
de overledene, welke in dit boek voorkwam, te 
verstrekken voor het afwikkelen van de mogelijke 
erfenis.
De zoon Johan Adriaan van Goor den Oosterlingh 
was Raad en Advocaat te Breda. Aan zijn naam 
had hij de naam van de getuigen bij zijn geboor-
te toegevoegd. Op 8 mei 1778 had hij te kennen 
gegeven, dat hij geen inzicht had in het vermogen 
van zijn overleden vader Thomas Ernst van Goor. 

Hij was door zijn va-
der in zijn testament 
genoemd als uitvoerder 
van diens laatste wil 
(Executeur testamen-
tair). In een akte van 
26 mei 1778 is vast-

gelegd, dat hij deze functie niet accepteerde. Wel 
wilde hij zijn twee ongehuwde zusters bijstaan in 
het mogelijk verkrijgen van hun deel in de erfenis. 
Zoon Johan verwachtte door deze stellingname, 
dat er geen sprake was een positief vermogen 
inzake zijn overleden vader.

Op 21 mei 1778 werd “op den Huij-
se Adama op ’t Moleneijnd te Etten” 
een akte opgemaakt door notaris 
Willen Carel van Breda. Hierin werd 
geregeld, dat sprake was van het 
recht van beraad. Er was de angst 
aanwezig, dat er nog onbekende 
schulden of andere lasten zouden 
zijn. Het ging om de andere, nog in 

leven zijnde kinderen Johanna Ernestina, Adriana 
Christina en Maria Catharina van Goor.
Op 19 november 1778 deden de twee ongehuwde 
zusters Adriana en Maria van Goor een verzoek 
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tot afgifte van een overlijdensverklaring van hun 
vader en op 21 november 1778 verleende het ge-
meentebestuur toestemming aan mevrouw Maria 
van Meegen – de Lange tot het opmaken van die 
gewenste overlijdensverklaring.

Uit de verklaring van de koster blijkt, dat Thomas 
Ernst van Goor op 6 mei 1778 te Etten is overle-
den en op 9 mei 1778 is begraven. 

Hij woonde in leven te Etten in Huize (Chateau) 
Adama en het moge duidelijk zijn, dat Thomas bij 
zijn overlijden niet vermogend was.

Zijn dochter Johanna Ernestina van Goor was 
geboren op 4 februari 1724. Op 3 november 1753 
was zij gehuwd met Isaak Martin. Hij was kolo-
nel in het leger. Zij woonden in Huize Adama te 
Etten. Haar ouders en de twee ongehuwde zusters 

Adriana Christina en Maria Ca-
tharina van Goor hebben bij haar 
te Etten ingewoond. Op 9 januari 
1807 is zij te Etten overleden.

Bronnen zijn:
Stadsarchief van Breda
Gemeentearchief van Etten-Leur
West-Brabants Archief
Familysearch.nl



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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