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Afgelopen woensdag 9 februari werden wij als Heemkundekring door Brabants Heem in
Alphen in de schijnwerper gezet omdat wij net als Brabants
Heem dit jaar 75 jaar bestaan.
Momenteel zijn er 126 kringen
in Brabant. Daarvan zijn er
zeven Heemkundekringen die
na de oorlog zijn opgericht en
nu dus hun platina jubileum
mogen vieren. Deze komen
uit Boxtel, Eersel, Hilvarenbeek, Nieuwkuijk, Oisterwijk,
Gemert en Etten-Leur. Opvallend is dat onze kring de
oudste Heemkundekring van
West-Brabant is en dat pastoor Binck, de initiator van het
inrichten van plaatselijke Erfgoedorganisaties en Brabants Heem,
geboren is op de Leur. In deze Heem-EL vindt u meer informatie
over de historie van onze Heemkundekring.
Uiteraard zien wij uit naar onze jubileumbijeenkomst in het nieuwe gebouw van De Nobelaer op woensdagmiddag 11 mei waarbij
wij vanzelfsprekend aandacht besteden aan onze historie en onze
vrijwilligers, maar ook vooruitblikken op de toekomst van ons cultuurhistorisch erfgoed en onze organisatie daarin.
Nu de corona-maatregelen inmiddels zijn versoepeld gaan we bijpraat-sessies met al onze werkgroepen organiseren en wordt een
hopelijk haalbaar activiteitenplan ingericht. Wij zijn na 75 jaar nog
lang niet klaar met ons werk. Vooral niet omdat blijkt dat in de
Omgevingsvisie van onze gemeente er nauwelijks aandacht wordt
besteed aan ons culturele erfgoed. Daarom zijn wij druk met het
inrichten van een erfgoedplan en onze zorg voor aandacht voor
het culturele erfgoed in de Omgevingsvisie.
Een ander belangrijk onderwerp is het verkrijgen van een eigen
HeemHuis waar wij onze werkzaamheden gezamenlijk kunnen
uitvoeren en onze identiteit volledig kunnen laten zien.
Er zijn gesprekken gaande voor verschillende locaties en we hopen
in 2022 tot een resultaat te komen.
Wij hopen dat onze vrijwilligers weer in hun gebruikelijk doen en
laten geraken voor onze Heemkundekring en ons culturele erfgoed. Hopelijk treffen we elkaar op onze jubileumbijeenkomst.
Wij zien er naar uit!
Op de foto ontvangt onze voorzitter Piet Paantjens het jubileumbeeldje van pastoor
Binck van de voorzitter van Brabants Heem Henk Hellegers (foto Wim Buijs)
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Van de redactie
Beste lezers

V

oor u ligt een jubileumspecial. We zijn
trots dat we er in geslaagd zijn om veel kopij te krijgen over onze
heemkundekring zelf, nu
we ons 75-jarig bestaan
vieren. En ook dat we als
kwartaalblad een bijdrage
kunnen leveren aan dit
jubileum, want de eerste
jaren vonden we het best
een spannende onderneming. Is dit financieel
wel haalbaar? En krijgen we wel voldoende gevarieerde kopij? Nu we de vierde jaargang ingaan
zijn we inmiddels in dit laatste wel gerustgesteld.
Steeds meer lezers reageren, met commentaar,
maar gelukkig ook regelmatig met een eigen
artikel. Naast enkele vaste schrijvers lijkt HeemEL steeds meer mensen te verlokken om ook
wat te schrijven. Heel fijn, want daarmee is de
variatie gediend. We merken ook dat het blad
goed wordt gelezen, want er kwamen weer veel
reacties binnen. Iemand schreef een lovend bericht over de verhaaltjes in dialect, en ook gaven
vrijwilligers goed gehoor aan de vraag om hun
ervaring op te schrijven. Een kersvers lid schrijft
waarom hij lid werd en ouwe getrouwe René weet
op heldere wijze een goed beeld te schetsen van
onze 75-jarige vereniging. Er zijn in die jaren
heel veel vrijwilligers geweest, maar de mannen

Door Maarten Bicknese

van het eerste uur hebben natuurlijk de basis
gelegd. Over twee van hen vindt u een levensschets in dit nummer. We kijken ook even terug
in het oprichtingsjaar 1947. En wat zou het leuk
zijn als je kan zeggen dat de naamgever van onze
vereniging Jan uten Houte jouw voorvader is. De
familie van Rijen moet dit nummer lezen! Verder
is er plaats gemaakt voor de eveneens jubilerende paardensportvereniging Concordia florebit die
zijn 100-jarig bestaan viert. Een artikel dat niet
aan het jubileum
Wie vorige nummers wil lezen,
is gekoppeld, is
maar deze niet in bezit heeft
de ontknoping
van het levenskan ze digitaal lezen op de
verhaal van de
website www.janutenhoute.nl/
Leurse winkelier
archieven/ of scan de code:
Cornelis Bruning. Dat wilden
we niet laten
wachten voor
een later nummer. De redactie
feliciteert de
vereniging met
dit mooie jubileum en hoopt met
deze jubileumspecial de lezers
een extra feestgevoel te geven.
Veel leesplezier!

Kunstwerk Duurzaamheid

Door Frans Passier

H

et jaar 2022 is weer een jaar waarin wij ons willen inzetten om de wereld meer leefbaar te maken.
Voor onszelf maar meer nog voor onze kinderen en kleinkinderen. Als u van Breda naar Etten-Leur
rijdt en u verlaat de snelweg richting Oostpoort ziet u, voordat u Etten-Leur echt binnenrijdt, aan de
rechterkant van de weg het kunstwerk Duurzaamheid.
Het zogenaamde ‘Energiekunstwerk’
is een project van energiecoöperatie
‘Duursaam Etten-Leur’. De kunstenaar
Martijn Kips heeft het basisontwerp
gemaakt, het cortenstalen beeld is gemaakt door leerlingen van het Radius
College uit Breda. Drie mensfiguren
roepen passanten op om zelf energie
op te wekken en op zijn minst zuinig
om te gaan met energie. Dit doen ze
door twee zonnepanelen en een molentje omhoog te houden boven de
tekst ‘Samen maken we Etten-Leur
duurzaam’. De zonnepanelen zorgen
voor de verlichting van het kunstwerk
als het donker wordt. De wind geeft
het molentje de energie.
Het kunstwerk is op 9 december 2016
onthuld door toenmalig wethouder Ron
Dujardin.
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Jan uten Houte is jarig!
door René Konings en Wim Buijs

O

p 11 mei 2022 is het 75 jaar geleden dat
Heemkundige Kring Jan uten Houte werd
“geboren”. Al in het begin van 1941 werden
hiervoor de eerste initiatieven genomen. Maar
door de bezetting werd in september van dat jaar
de in het najaar van 1940 opgerichte Bond van
Heemkundige Studiekringen verboden. Daardoor
konden de Etten-Leurse activiteiten niet meer
openlijk beoefend worden. In 1947 werd er een
tekening gevonden van het kasteel van Etten. Dat
was voor enkele ambitieuze mensen extra inspiratie om bijeen te komen om te praten over de
geschiedenis van de eigen woonplaats en streek.
Zij kwamen bijeen op de bovenverdieping van het
pand Markt 97. Daar
woonde toen Toon van
Esch, directeur van het
arbeidsbureau en een
van de initiatiefnemers.
Het gelukkige initiatief om één der eerste
werkkringen in het
West Brabantse heem
te gaan oprichten, was
geboren. De oprichting
werd ingegeven door de
oproep van de in Leur
geboren pastoor Willem Binck. Die riep al in
1941 de mensheid op
Pastoor Binck
om heemkundekringen
op te richten.
De Kring begon met het verzamelen van spullen voor de eerste oudheidkamer. Juist op tijd
overigens, want in die dagen was het nog
mogelijk om allerlei gebruiksvoorwerpen
uit voorbije tijden van de zolder te krijgen. Ook andere facetten van heemkunde
kregen de aandacht van de werkkring.
Alle bommen die tijdens de 2e Wereldoorlog in Etten gevallen zijn werden in kaart
gebracht. Alle beschadigde en vernielde
huizen werden geregistreerd. Oude namen
van percelen werden opgesnord en hun
betekenis uitgevist. De verzamelde spullen werden opgeslagen bij de leden van de
werkkring thuis en later in de kelder van
het gemeentehuis. De vergaderingen werden gehouden in een kamer van café-restaurant, Het Neêrlandsch Koffyhuis. De
contributie bedroeg vijf gulden per jaar.

Noord-Brabant. Leentje Klep, moeder van het Sint
Paulushofje, was voor die gelegenheid gekleed in
het kostuum uit de dagen van Justus de Nobelaer.
Zij pakte de commissaris bij de arm en troonde
hem mee met de woorden “Ge bent zo’n eenvoudige mens. Kom maar eens mee, dan laat ik oe
ons hofke zien”. De datum van 4 juli 1964 kan dus
aangemerkt worden als de officiële start van het
Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte.
In 1972 werd het 25-jarig bestaan van de Heemkundige Kring Jan uten Houte gevierd. Dit jubileum werd opgeluisterd met de uitgave van het
boekje “Jan uten Houte” 1947-1972.
In 1994 veranderde de bestuursstructuur van de
heemkundekring aanzienlijk. Jan uten Houte evolueerde van een stichting naar een vereniging. De
gesloten bestuursstructuur van een stichting werd
daardoor opener en democratischer. Het bestuur
van het museum kwam onder de verantwoordelijkheid van de heemkundekring. Om de scheiding
tussen de kring (een vereniging) en het museum
(een stichting) niet te groot te maken bleef het
museumbestuur bestaan uit dezelfde mensen als
de heemkundekring. Ook het mededelingenblad
dat destijds verscheen bleef het nieuws van beide
organisaties vermelden.
In 1997 bestond de heemkundekring 50 jaar. Ter
gelegenheid van dit gouden jubileum werd een
receptie gehouden in de raadszaal. Dankzij sponsoring was het mogelijk om een jubileumboek uit
te geven. Het boek kreeg de titel ”Een Aalscholver
boven Zwermlaken” en bevat een verklaring van
alle straatnamen in Etten-Leur.

In 1964 was het eindelijk zover. Twee jaar
was men achter de oude muur met zijn
monumentale poort bezig geweest met de
restauratie van het Sint Paulushofje. Op 4
juli 1964 werd het geopend door dr. C.N.M.
Kortman, commissaris van de koningin in
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In 2014 was het 50 jaar geleden dat de restauratie van het Sint Paulushofje gereedkwam en het
museum dus 50 jaar bestond. Dit werd gevierd
met de uitgave van het boek “Vijftig jaar vergaard
en bewaard”.

In 2019 werd gestart met de uitgave van een
kwartaalblad onder de naam Heem-EL. Dit blad
ging de nieuwsbrieven vervangen die tot die tijd
met grote regelmaat verschenen.

Na een lange tijd zonder voltallig bestuur werd
tijdens de jaarvergadering van 2013 weer een
voltallig bestuur gekozen.

Met grote regelmaat werden er wisseltentoonstellingen gehouden. De eerste wisseltentoonstelling
in 1947 ging over Huisvlijt en Handambacht.
Enkele andere aansprekende en druk bezochte
tentoonstellingen waren De Geboorte, Gewichtige Metingen, Bezet, Verzet, Bevrijd, Anderhalve
eeuw schrijven met licht, Zoet met speelgoed,
Turf, turven, geturfd, Eten wat de pot schaft en
Van gelagkamer tot grand-café.

In 2014 werd besloten dat het museum en
de heemkundekring als zelfstandige eenheden verder te gaan. Het museum ging daarom in 2016 als stichting verder onder de
naam Streekmuseum Etten+Leur. De heemkundekring bleef ingeschreven als vereniging en viert nu haar 75-jarig bestaan.

Wisseltentoonstellingen

Ter gelegenheid van dit jubileum is weer een
imposant boek uitgegeven. Het ruim tweehonderd
pagina’s dikke boek draagt de titel “De geschiedenis van kasteel Hof van den Houte en zijn bewoners”. Het is na jarenlang speurwerk in Nederlandse en Belgische archieven samengesteld door
drs. Maarten Bicknese.
In de afgelopen 75 jaar heeft de heemkundekring
velerlei activiteiten ontwikkeld en op veel gebieden gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht
over heemkundige zaken.

Publicaties

Al sinds 1959 geeft de heemkundekring publicaties uit in de serie, Bijdragen tot de geschiedenis
van Etten-Leur. Enkele bijzondere uitgaven waren,
Etten en de turf, Er heerschte een ernstige oorlogstoestand, 500 jaar Zwartenbergse Polder, 100 Werkgroepen
jaar sport, 50 jaar indrukken, Boeren, burgers en Het bestuur van de heemkundekring wordt bijgestaan door verschillende werkgroepen. PR &
buitenlui en Etten-Leur maakt muziek.
Communicatie, Dialectwerkgroep, Schrijversgroep
en een ICT-werkgroep. De werkgroep Genealogie
organiseert maandelijks een bijeenkomst waarin
bezoekers ingewijd worden in genealogie en daar
ook vragen over kunnen stellen.

Adviesfunctie

Met enige regelmaat krijgt de heemkundekring
vragen van burgers en bedrijven die iets willen
weten over de woning waar zij in wonen of over
hun bedrijf. Onze kring krijgt ook veel vragen over
de voorouders van families. De enorme hoeveelheid verzamelde bidprentjes en overlijdensadvertenties zijn dan van onschatbare waarde.
Ook de gemeente doet regelmatig een beroep op
de deskundigheid van de heemkundekring als het
gaat over monumenten of begraafplaatsen. Leden
van de heemkundekring hebben lang deel uitgemaakt van de Adviescommissie Monumenten.
Leden van de heemkundekring hebben sinds 2021
zitting in de Adviescommissie Straatnaamgeving.
In 1977 begon men met de uitgaven in de serie
D”Hûskes. Bijzondere uitgaven waren die over
Huis De Nobelaer, Huize Adama, Herdenking eerste vliegtuigopstijging, Veldnamen, zoeje, zoeje
kinneke, 250 jaar Bisschopsmolen en Menschen
aanhoort dit lied.
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Toekomstvisie van de
Heemkundekring

Na 75 jaar is de Heemkundekring nog lang niet
klaar met haar werk. Nieuwe projecten en onderzoeken dienen zich aan en worden opgepakt door
het bestuur en de vrijwilligers. Een belangrijk
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onderwerp is het verkrijgen van een eigen HeemHuis waar wij onze werkzaamheden gezamenlijk
kunnen uitvoeren en onze identiteit volledig kunnen laten zien. Er zijn gesprekken gaande voor
verschillende locaties en we hopen in 2022 tot
een resultaat te komen.
Een ander belangrijk aandachtspunt zijn onze
vrijwilligers, met name het dalende aantal en de
oplopende leeftijd ervan. Wellicht is deze situatie
te veranderen door actief mensen te benaderen
en het gesprek aan te gaan over de veelzijdigheid
van Heemkunde.

Ons voornemen om een erfgoedplan te gaan
schrijven zal een dubbel resultaat op leveren.
Enerzijds zal het erfgoedplan het verhaal in woord
en beeld gaan vertellen van wie wij zijn als wie we
zijn, en hoe wij geworden zijn in Etten-Leur. Anderzijds gaat dat verhaal over de fysieke en niet
fysieke overblijfselen van het verleden en vormt
het zodoende het DNA van de gemeente.
Als laatste en uiteindelijk het belangrijkste voor
dit moment is dat alle activiteiten weer kunnen
worden opgestart zoals dat tot 2019 de gewoonste zaak van de wereld was. Wij zien er naar uit!

”Publicaties van het eerste uur”
Antoon van Esch schrijver heemkundekring.

Door Jos Hendrickx

D

e heer Antoon Josephus van Esch (1911-2000) was in 1945 vanuit Schijndel
in Etten-Leur komen wonen en was 35 jaar directeur van het arbeidsbureau
in onze gemeente. Hij was een van de oprichters en de eerste voorzitter van de
Heemkundekring.
Hij was ook betrokken bij de oprichting
van De Nobelaer, Gewestelijke Sociale
school en een afdeling van de politieke
partij KVP in Etten-Leur.
Onder zijn naam zijn ook de boekjes
”Oude Ansichten” uitgegeven.

Hij heeft vanaf 1946, jarenlang in de
Etten-Leurse weekbladen, De Nobelaer,
Lambertus Klokken, De Klokken en later
in Groot Etten-Leur geschreven.
Onder de Moeierboom was een vaste rubriek in Groot-Etten-Leur.
Deze artikelen gingen zowel over oude gebruiken en nieuwjaarskaarten,
die al in de vijftiende eeuw in zwang kwamen, als ook over de streeknamen in Etten-Leur zoals, Danenburg, Morenbos, de Vossenkuil, om er
maar enkele te noemen.
De namen zeggen U misschien niet veel en ze worden niet vaak meer
gebruikt maar de oorsprong van deze namen ligt ver in het verleden.
Danenburg;
Wapen van uten Houte
De geschiedenis geeft aan dat de Noormannen Nederland zijn binnengevallen. In deze streek werden ze ook wel Denen of Danen genoemd vandaar de naam Danenburg.
De Vossenkuil;
Een door de soldaten gegraven kuil in 80-jarige oorlog, deze werd gebruikt om het geschoten wild te
braden aan een spit dat in die kuil stond. De kuil lag achter de gedenknaald op de Klappenberg.
Morenbos;
Een streek tussen Hilsebaan en Zandspui ten oosten van de Hoge Vaartkant rond 1800 in de tijd van
Napoleon. Moren, soldaten uit Marokko in dienst bij de Fransen, zijn daar gelegerd geweest.
Hij beschreef ook hoe verschillende beroepen aan hun patroonheilige kwamen, zoals St. Antonius voor
de varkensboeren, St. Ambrosius voor de imkers, St. Jacob voor de klompenmakers en St. Andries
van de vissers, visverkopers en touwslagers.
St. Nicolaas bisschop van Myra, is niet alleen beschermheilige van de zeevarenden. Wij kennen hem
beter als de goedheiligman. Zo had elk beroep wel een beschermheilige die door hen werd geëerd.
De oorsprong van straatnamen werd ook uitgebreid beschreven in zijn artikelen en bij een gemeentewijziging van straatnamen in 1973 schreef Antoon er uitgebreid over in Groot-Etten-Leur.
In zijn artikelen komen ook allerlei verenigingen zoals, de schutterij aan bod. Vanaf 1850 tot ongeveer
1960 waren er ongeveer 14 verenigingen waar men kom schieten.
De cafés speelden een grote rol voor vertier en de verenigingen hadden er hun thuisbasis en welke
vereniging waar thuis was beschreef van Esch in zijn artikelen.
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Ook over bijzondere mensen schreef hij, niet alleen over notabelen maar ook over een straatzanger
of mensen met een bijzondere gave of handicap. Een voorbeeld is Kleine Ko uit Lonneker bij Enschede
die rondreisde om met zijn handicap geld te verdienen. De ”Deugniet van de Leur”, uit 1860 die iedereen belazerde, beschreef van Esch met een lied dat toen over hem werd gezongen. Het was vierentwintig coupletten lang.
Ook beschreef hij gezegdes over bepaalde maanden in zijn artikelen.
Hier volgt een van de verhaaltjes, een hersenkraker welke van Esch zijn lezers voorlegde.
We willen U dit niet onthouden. Lees het maar eens zorgvuldig.

M

ijn vader en ik woonden samen en we bezaten een radio en een televisie. Hij was weduwnaar en ik
was ongetrouwd. Beneden ons woonde een weduwe en haar ongehuwde dochter, zonder radio en T.V.
Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde haar; mijn vader trouwde met de dochter en toen begon de
ellende... Omdat mijn vader met de dochter van mijn vrouw trouwde, trouwde hij ook met mijn dochter,
die mijn moeder werd. Ik ben tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder getrouwd ben. Mijn
vrouw krijgt een, zoon en nu begint de ellende pas goed! Mijn zoon is een broer van mijn schoonmoeder,
omdat die de dochter van mijn vrouw is. Hij is echter ook de zwager van mijn vader. Ik ben een neef van
mijn zoon en daardoor een neef van mijn schoonmoeder, omdat zij mijn zuster is. De jonge vrouw van
mijn vader krijgt ook een zoon, en haar zoon wordt dus mijn broer. Verder is mijn zoon de oom van mijn
kleinkind, omdat hij de broer is van mijn dochter. Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want hij is het kind
van haar dochter. Ik ben dus als man van mijn vrouw zijn grootvader en dus ook de grootvader van mij.
Aangezien de grootvader van mijn broer ook de mijne, is, ben ik mijn eigen grootvader.

Je kunt niet bedenken waar Antoon van Esch niet over geschreven heeft. Het oeuvre bevat enkele
honderden artikelen. Deze zijn in het archief van de heemkundekring te lezen.
Bron: archief Heemkundekring.

Etten-Leur in het oprichtingsjaar 1947

Door: Frans Passier

Het jaar 1947 werd nog sterk beïnvloed door de
nasleep van de 2e wereldoorlog en de onafhankelijkheidsstrijd welke zich in Nederlandsch Indië
voltrok. In de kranten las men nog artikelen die
hiermee hadden te maken.
Het meeste
indruk maakte
misschien nog
wel het feit
dat in dat jaar
twee jongens
uit de Leur zijn
gesneuveld in
de toenmalige
Nederlandse kolonie. Dat waren
Klaas Roeloffs,
(† op 26 augustus 1947 te
Tasikmalaya) en
Johannes Cornelis Mol,
(† op 20 oktober 1947
te Gloedoer).
Beide jongemannen waren
22 jaar oud.
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Het ‘Monument voor Gesneuvelde Militairen’
herinnert de inwoners van Etten-Leur aan deze
treurige gebeurtenis. Met dit monument gedenken
we tegenwoordig ook alle andere jonge Etten-Leurenaren die omkwamen door oorlogshandelingen.
Het monument is gemaakt door Frans Verhaak
(†1988) uit Breda en staat in het Heerma van
Voss-plantsoen.
Een ander feit is dat enkele dorpsgenoten in de 2e
wereldoorlog foutieve keuzes hebben gemaakt en
hiervoor in 1947 zijn veroordeeld. Zoals, door het
gerechtshof in den Bosch, dat F.C. uit Etten-Leur
op 12 februari 1947 veroordeelde tot 5 jaar R.W.I.
(Rijkswerkinrichting) met aftrek van voorarrest
wegens dienstneming in de Landstorm Nederland.
En J.S. uit Etten-Leur was betrokkenen bij het
drama op de Vloeiweide en moest zich met andere betrokken voor het bijzonder gerechtshof in
den Bosch verantwoorden voor deze afschuwelijke gebeurtenis. Hij werd, overeenkomstig de eis,
veroordeeld tot de doodstraf. J.S. was een van de
hoofdschuldigen.
Er waren meer dorpsgenoten die in de oorlog een
verkeerde weg zijn ingeslagen en in 1947 zijn
veroordeeld, maar genoeg hierover.
In 1947 waren ook nog veel producten alleen
tegen inlevering van hiervoor bestemde distributiebonnen te verkrijgen. Dit werkte fraude en
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Hierna leest u daaruit
hoe het was in onze
gemeente in 1947 (naar
een artikel uit Dagblad de
Stem).
Pal aan de grote verkeersweg Breda-Roosendaal ligt het dorp Etten.
Continu suizen de duizenden auto’s en denderen de zware vrachtwagens door de straten
van het dorp en zorgen
ervoor, dat het plaatsje
niet inslaapt, dat zo iets
ANP-persbericht van 8 oktober 1947
meekrijgt van de dynamische kracht, waardoor al
smokkel in de hand. In de Bredasche Courant
deze motoren worden voortbewogen. Etten leeft.
van 6 maart 1947 stond onder andere het artikel
Etten trilt zelfs van leven, hetgeen op zijn minst
‘Vlucht met stukgeschoten banden, smokkelauto
genomen vreemd mag klinken van een dorp, dat
aangehouden’. De chauffeur van de auto was de
33-jarige J.de J. uit Etten-Leur. Hij werd in Rotter- tot voor enkele jaren het rustige gezapige leven
dam aangehouden en bij visitatie vond een agent heeft geleid van de land- en tuinbouwer, arbeidzaam, doch traag en langzaam in zijn bewegineen baal Belgische shag in zijn auto. Op een
gen. Een beetje verder ligt het zusterdorp Leur,
onbewaakt ogenblik zag de J. kans om vol gas
dat administratief is verbonden met Etten en
weg te rijden. Na een wilde achtervolging werd
hij alsnog aangehouden en ter beschikking van de samen de gemeente Etten en Leur vormt. Het geroezemoes van het moderne snelverkeer dringt er
Economische Recherche gesteld. Het Nieuwsblad
van het Zuiden deed op 21 april 1947 verslag van nauwelijks tot door. De bewegingen van de mensen zijn er trager gebleven. Het moderne jach‘Goede vangsten aan het smokkelfront’ . Er werden onder andere door de Centrale Crisis Controle tende leven heeft nog niet zo veel vat gekregen
op dit rustige dorp, dat men haast een stadje zou
Dienst, in samenwerking met de Rijkspolitie van
kunnen noemen. De verweerde, door zon en reEtten, controles uitgevoerd. Bij een van die controles, richting Etten, naderde een grote lijkwagen gen aangevreten gestalte van Adriaan Jansz. van
welke tot stoppen werd gemaand. Men vond in de Bergen, de turfschipper van Breda, een van Leur’s
wagen echter geen lijk maar er kwamen bijna 400 roemrijke burgers, staart peinzend vanaf zijn
hoog voetstuk in het Heerma van Voss-plantsoen
knotten katoen tevoorschijn. Deze waren in St.
op zijn dorpsgenoten neer. Een stuk verstilde hisWillebrord geladen. Auto en goederen werden in
torie uit een tijd dat Leur groot was. Maar daarna
beslag genomen en de chauffeur en diens leveis Leur ingeslapen. Maar achter de moderne meisrancier werden ingerekend.
jesschool klinkt het felle geluid op van honderden
hamers en worden gehele straten gebouwd. Dat is
Wat gebeurde er nog meer in 1947?
het heden, het hamerende, bouwende heden. Ook
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
Leur is uit zijn slaap van de laatste jaren opgeonze Heemkundekring schreven de heren Jacques schrikt: Leur bouwt aan zijn toekomst.
Nagelkerke en Toon Buckens in 1987 een speciale
1947: Een jaar om even aan te denken in dit
jubileumuitgave van d’Hûskes (nr.14 jaargang 8
- 1987). Zeer de moeite waard om nog eens door jubileumjaar van Jan Uten Houte. Even te mediteren, even te glimlachen en dan weer verder te
te lezen!
gaan.

maart 2022, Jubileumnummer
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Te biechte gaon
Door Piet Luijten

T

oen ik jaore geleje bij Jan uten Houte vrijwilliger wier, kwaam ik netuurluk regelmaotig in
’t muzeum. Jin van de mwooiste plekke von ik de
kapel mee ’t kastaltaor. Eigeluk aar daor wok best
nun biechtstoel meuge staon. Want biechte moeste vroeger as goeie katteliek, miestes jinne kjir in
’t jaor. Liefst zo tege Paose.
De allerjiste kennismaoking mee dun biechtstoel
gebeurde mee oew jiste kemmunie. As kiend
van ’n jaor of zeuve moeste dan oew zonde gaon
vertelle. Ut waar int vervollig de bedoeling dag-

maotig gienge we mee de klas nor de kerk toe.
Netjes in de rij dur ’t Stesjonsstrotje nor de Lambertuskerk. Da waar mar ’n klein stukske lwoppe,
maar ge waar toch lekker wir efkes de klas uit. In
de kerk aongekomme moese we zo stillekes mogeluk in de baanke bij nun biechtstoel gaon zitte.
Da viel nie altij mee. Dur waar altij wel iemand
die bekaast zunne nek brook over ’t voetebangeske. Da gaaf nun wop kaboal en ’t gallumde wok
noggus lekker nao in de kerk. De mjister kwaod,
marja ’t waar al gebeurt.
Ut liefste zate we veur in de kerk.
Daor aarde de dikste kusses om
op te kniele. Da ware de plekke
van de rijkere parochiaone. Die are
geld betold om daor de mies bij te
wonne. Aachterin de kerk ware de
kussetjes mar jil dun. Daor zate de
gewonne mèèse. Zogaauw dagge
op oew plek zaat begonde nao te
denke wagge ammel op zou kunne
gaon biechte. Mjistal aarde van te
veure vur oew eige al ’n klein lijsje
gemokt. Zo van: Ik em nie altij
goed nor oos vaoder en moeder
gelösterd, ik em ruzie gemokt mee
mun broers en mjir van die daogelukse zonde. In tussetijd waar de
priester de biechtstoel ingegaon.
Om aon te geve dattie in funksie
waar, aar tie nun soort sjaal om
zunne nek gedaon: de stool.

Agge aon de beurt waar liepte nor
de biechtstoel, schoof ’t gordijn opzij, knielde en dan giengde in ’t alluf
donker zitte waachte. Ge worde wa
gemompel van d’n aandere kaant
komme, want ’t waar lwoppende
baandwerk en durrom zate mee zun
tweeje tegelijk in de biechtstoel.
Ieder aon zunnen eige kaant. At
stil wier wieste da gij aon de beurt
waar. Ut schöfke gieng ope en dur
de gotjes zaagde de priester zitte.
Nao ’n kort gebedje konde dan oew
rijke mee zonde opzegge. Omda
da toch elleke kjir utzellufde waar
gieng da lekker vlot. De priester
spulde ’t spel mee en lusterde jil
ge vanaf dieje tijd regelmaotig te biechte gieng.
geïnteresseerd. As straf vur al de foute die ge
Want owee agge te kemmunie gieng mee ‘n zieltje gemokt aar moeste mjistal ’n stuk of drie ooze
wa nie jimmel wiet waar. Dan konde wellus int
vaoders en wees gegroetjes bidde. Dus nog efkes
vaogevuur terechtkomme en aarde ’n dwodzonde op oew kniëe in de kerkbaanke en dan waarder
begaon, dan wier ’t jimmaol pijnlijk. Dan giengde vanaf. Trug nor school en over ‘n tedje kwaamde
recht nor d’el. Nou are we jin geluk, we oefde nie wir aon de burt.
zelluf in de gaote touwe of ’t tijd waar om te gaon
biechte. ’t Gebeurde gewon via de school. Regel-
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Het zout in de pap
vrijwilligers van Jan uten Houte

Door Jan Zengerink

Inleiding

A

ls Jan uten Houte vijfenzeventig jaar geleden wordt opgericht gebeurt dat door
mensen die we nu vrijwilligers zouden noemen. Zonder hen zou de heemkundekring niet bestaan hebben. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Vrijwilligers zijn broodnodig om alle heemkundige activiteiten van de heemkundekring voor te bereiden, uit
te voeren en vervolgens te bekijken hoe het (nog) beter kan. Gelukkig is de lijst van
vrijwilligers lang. Een ruwe schatting na ingezien bestand (JB) zet het aantal op zo’n
70 vrijwilligers, aanleiding voor Heem-EL om een willekeurige selectie van vrijwilligers (totaal twaalf personen) een aantal vragen voor te leggen zodat we meer aan
de weet komen over motieven van de vrijwilligers om binnen Jan uten Houte aan de
slag te gaan.
Van acht vrijwilligers kwamen antwoorden, sommige zeer uitgebreid, andere meer
beknopt. Om alle antwoorden volledig weer te geven gaat in het kader van Heem-EL
te ver. Daarom een samenvatting van mijn hand.
De antwoorden op de vragen komen van: Jack van der Velden (JV), Ad Kanters (AK), Toon Vissers(TV),Lous van
der Weegen-Palmen (LW), Jos Martens (JM), Corrie Musters-Hendrikx (CMH), Willy Coppens-Buys (WCB)en Jos
Buijs (JB). In de tekst wordt door de afkortingen verwezen naar de betreffende persoon.

Lid worden

In de antwoorden van de vrijwilligers
komen in grote lijnen twee manieren
voor hoe zij bij de heemkundekring
zijn beland. Een aantal vrijwilligers is
gevraagd (vaak door een bestuurslid) om lid te worden. Pas daarna
ontstond de behoefte om actief te
worden in de kring. Of er was behoefte aan een vrijwilliger en leidde
dat tot de vraag om vrijwilliger te
worden. Een lidmaatschap was dan
vereist. Daarnaast zijn er een aantal
vrijwilligers die al langer belangstelling hadden voor historie en meenden dat een heemkundekring daar
een goed voertuig bij was. Ze bezochten
activiteiten van de kring en
dat prikkelde vervolgens om lid te worden.
Vroeger kreeg je als
lid een donateurskaart, ten dele met
de hand en/of typemachine ingevuld en
ondertekend door
een bestuurder. Bij
dit artikel is een mooi
voorbeeld gevoegd
van zo’n oude donateurskaart (JM).
Nu, in 2022, kan aan
de hand van digitale
bestanden worden gezien of iemand lid is.

maart 2022, Jubileumnummer

Werkgroepen

De heemkundekring heeft een breed scala aan
werkgroepen. In de antwoorden tref je dan ook
aan dat ieder zoveel als mogelijk met zijn eigen
voorkeur aan de slag gaat. De een gaat naar
de schrijversgroep in de hoop daar een boek te
kunnen schrijven over een item dat hem belangrijk lijkt (JB/JV). Een ander verzamelt al jaren
wetenswaardigheden over Etten-Leur en heeft
daar inmiddels een hele verzameling van (JM).
In de schrijverswerkgroep kan hij die wetenswaardigheden kwijt door op basis van dat archief
artikelen en boeken te schrijven (JM). Een ander
legt zich toe op het ordenen van devotionalia en
bidprentjes. Later kwamen daar boeken bij (LWP).
Deze werkzaamheden vonden plaats binnen wat
nu de bibliotheekwerkgroep heet. Ook ons plaatselijk dialect heeft aantrekkingskracht (CMH).
U leest elke Heem-EL een pennenvrucht uit de
koker van de dialectwerkgroep. Wat zeker niet
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vergeten mag worden is dat je niet alleen actief
hoeft te worden door met historische zaken bezig
te zijn. Ook de bezorging van de post aan onze
leden kan je voorkeur hebben. Iemand moet dat
coördineren en er moeten bezorgers zijn. (AK)
Ik las dat er zelfs tijden zijn geweest dat er een
wachtlijst was voor bezorgers (AK). Hoe mooi is
dat?! Als historische foto’s je ding zijn, dan kun
je ook bij de heemkundekring terecht (AK). En
ten slotte, maar niet uitputtend, als IT je ding is
kun je terecht in een IT-werkgroep (TV). Al hoeft
je dat niet te weerhouden ook flink mee te doen
om de historische beeldhouwwerken uit het oude
Tomado-gebouw te redden (TV). Niet eens alle
werkgroepen zijn hier genoemd en wat we niet
vergeten mogen, is dat ook de bestuursleden vrijwilligers zijn. Voor hen geldt dat ze vaak gevraagd
zijn en soms daarna nog lid moesten worden (JZ).

Hoogte- en dieptepunten
Al lezend in de antwoorden valt met name het
enthousiasme op. Het samen werken aan iets in
een werkgroep wordt erg op prijs gesteld. Gezellig koffie erbij en praten met mede-vrijwilligers
(o.a. LW,WCB). Men heeft goede herinnering aan
het Paulushofje in de ‘boerenkamer’ of de bovenverdieping, waar nu de vliegtuigexpositie is. In
later tijd werd er voornamelijk bijeen gekomen in
huisje 53. Een meermaals genoemd hoogtepunt
is het uitkomen van een nieuw boek. Niet zo gek,
gezien de deelname van tenminste drie schrijvers
(JV, JM, JB) onder de antwoordgevers. Een vrijwilliger noemt ook het uitkomen van ons tijdschrift
Heem-EL als hoogtepunt (AK). Maar ook de afronding van een tentoonstelling of activiteit geeft een
goed gevoel.
Overigens zien we alle vrijwilligers genieten van
hun eigen bijdrage aan de heemkundekring, of
dat nu de postbezorging (AK), de bibliotheek (LW)
of de schrijverswerkgroep JM,JV,JB) is. Ik noem
deze drie werkgroepen, maar ook andere werkgroepen zijn voor de betreffende vrijwilliger belangrijk. Ik las zelfs de opmerking dat ”als we een
paar mensen hebben met interesse in dakpannen
hebben we een werkgroep dakpannen”(TV). Heel
mooi natuurlijk, maar niet altijd even overzichtelijk. Dat geeft ook meteen een van de zaken aan
waar niet iedereen zo mee tevreden: er zijn veel
werkgroepen, soms is het niet helemaal helder
wat er gebeurt, de een wil harder aan de slag
dan de ander. Een vrijwilliger verzucht zelfs dat
misschien eens de bezem door moet, dat mensen
switchen van werkgroep (LW). In elk geval is er
zoveel te doen, dat vrijwilligers de indruk geven
dat er veel werk blijft liggen. Opmerkelijk is ook
dat vrijwilligers graag meer zouden willen doen,
maar dat dat niet altijd lukt.
Dieptepunt dat meerdere keren heel nadrukkelijk
naar voren komt is de scheiding van de heemkundekring en het streekmuseum. Ook ik (JZ) hoorde
in mijn bestuurstijd meermaals vaak meer over
het museum dan over wat er op de agenda stond.
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Al werd dat allengs gelukkig wel minder. Een naar
gevolg van die scheiding is zeker het gebrek aan
ruimte voor de heemkundekring om te vergaderen
en voor werkgroepen om te werken. Een echt vast
“heemhuis” ontbreekt nog, ondanks alle pogingen
om dat te verwerven. Zeker ook door coronatijd
worden samenkomsten gemist.
Er wordt nagenoten van al hetgeen rondom 75
jaar herdenken van WOII is gebeurd. De tentoonstelling, de activiteit in het winkelcentrum, de
cd met herinneringen van oudere inwoners: het
viel erg in de smaak. Ook het project rondom de
historische graven op de begraafplaatsen was een
topper (CM). Kortom, de tentoonstellingen, de
boeken, de herdenkingen, de stolperstein, alles
wat de heemkundekring aan plaatselijke historie
naar buiten brengt, daar genieten we van.

Gemeente en Jan uten Houte

Onze deelnemende vrijwilligers menen bijna unaniem dat er niet voldoende aandacht is voor de
cultuur-historische kant bij zaken die de gemeenteraad besluit. Raadsleden zouden niet alleen oog
moeten hebben voor de toekomst, maar ook voor
het verleden van Etten-Leur. Historisch belangrijke gebouwen worden zonder nader onderzoek gesloopt met als voorbeeld het Tomado-gebouw (TV/
LW). Het gemeentebestuur heeft verscheidene
kansen om me te werken aan een eigen heemhuis
voor Jan uten Houte niet benut (denk aan de kapel in het Oderkerkpark). Incidenteel zien we wel
dat er vanuit de gemeente gebruik wordt gemaakt
van de heemkundige kennis van Jan uten Houte.
(De restauratie van het doek met de Caerte van
de Vryeheydt Etten werd in een mooi relatiegeschenk voor de gemeente uitgegeven door de
heemkundekring). Soms wordt een duur bureau
ingehuurd voor een advies over cultuur-historische vragen, terwijl de benodigde kennis ook voor
handen is in de heemkundekring. Sterker: dat bureau bevraagt dan vaak de heemkundekring. Het
hierdoor verdwenen gemeenschapsgeld had ook
gebruikt kunnen worden om de heemkundekring
te ondersteunen. In het kader van nieuwe wetgeving is Jan uten Houte ook van belang om de
gemeente van cultuur-historisch advies te dienen.
De gemeente en de Heemkundekring zijn daarmee ook tot elkaar veroordeeld.

Tot slot

Ik bespeur veel enthousiasme bij de deelnemende vrijwilligers. Ik zie echter ook een stijgende
leeftijd onder de actieve leden. Men blijft lid, maar
neemt steeds minder deel of kan steeds minder
doen. Aanwas van nieuwe vrijwilligers is, zeker op
de lange duur, een must. Mijn dank gaat uit naar
de acht vrijwilligers die mijn vragen wilden beantwoorden. Of ze een goede afspiegeling zijn van
alle actieve vrijwilligers durf ik niet te zeggen. Wel
waren ze allen heel helder in hun antwoorden en
in wat Heemkundekring Jan uten Houte voor hen
betekent.

Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar

Winkelier Cornelis Bruning op de Leur (2)

Door Jan van Meer

E

r was te Leur een “schietgrage” familie gevestigd t.w : Heerma van Voss. Vader Sybrand was een fervent jager en twee zoons beoefenden de schietsport.
Er was in Leur een schietvereniging “Prins Maurits” aanwezig. Ook Cornelis Bruning
was lid van deze vereniging en behoorde tot een van de beste schutters. Volgens
een Militie-verklaring had hij als korporaal het leger verlaten. Hij behaalde verschillende hoofdprijzen bij landelijke wedstrijden. Hij nam deel met een geweer en een
pistool/revolver. In augustus 1927 was hij aanwezig op de nationale schietwedstrijd
te Apeldoorn. Bij het geknield schieten met een geweer op 200 meter in de afdeling
meester-scherpschutter trof hij 97 cartons. Het eerdere record stond met 96 cartons
op naam van de heer Vuurman. Cornelis was lid van de Burgerwacht. Hierbij nam hij
ook deel aan schietwedstrijden.
Na 1908 ging hij zich vooral bezig houden met de
verkoop van allerlei producten in zijn winkel. In
alle officiële bescheiden stond als beroep koopman vermeld en niet meer als schilder. Het overlijden van zijn vrouw in 1913 verplichtte hem om
nog meer in zijn winkel aanwezig te zijn. In het
telefoonboek stond als omschrijving: winkelier.
Hij verkocht van alles zoals: verfwaren, kleding,
sigaren, drogisterij-artikelen en loten.

In alles wat maar een bron van inkomen zou kunnen zijn, werd handel in gedreven. In begin 1921
had hij de winkel opnieuw ingericht en maakte hij
reclame met de verkoop van kleding. De verkoop
van het middel tegen mond-en-klauwzeer was
vermoedelijk niet succesvol geweest. Anders had
hij hier zeker patent op aangevraagd. In juni 1923
werd reclame gemaakt voor het sigarenmerk
“Adriaan van Bergen”. De maker hiervan was de
sigarenfabriek Metsco te Breda. Eerder werd in dit
fabrieksgebouw het sigarenmerk “Het Turfschip van
Breda” geproduceerd.
Op 16 maart 1922 trad hij
in het huwelijk met Magdalena van Kruijl. Zij was
weduwe en eerder gehuwd
geweest met Theodorus de
Wit. Ze waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd.
Er was sprake van uitsluiting van elke gemeenschap van goederen, van
winst-verlies en inkomsten
tussen beide personen.
Cornelis had op 1 mei
1923 een hypotheek op
de woning afgesloten van
fl 2000,- bij de Coöperatieve Nutscredietbank te Breda en op 26 maart 1930
nog een lening bij de heer
Albert Land van fl 575,- à
5% per jaar.
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In de “Bredasche Courant” van maandag 14 april
1930 verscheen onder de categorie: “Laatste
Berichten” dat Cornelis Bruning op die dag was
overleden. In de “Verklaring van Overlijden” getekend door dr. Giesbers wonende te Leur stond als
oorzaak: “Dood door revolverschot”.
In de krant stond een volledige omschrijving van
het dodelijke schot.
Al snel kwam in beeld, dat de nalatenschap meer
schulden dan baten bevatte. In de Nederlandsche
Staatscourant van 28 april 1930 verscheen het
verzoek om voor of op 15 mei 1930 opgave te
doen van betalingen of schulden bij notaris Peters
te Etten. Op 19 mei 1930 had zijn echtgenote
Magdalena Bruning - van Kruijl de echtelijke woning te Leur verlaten en was ze in Ginneken gaan
wonen. Zij is op 9 november 1954 op 90-jarige
leeftijd te Gouda overleden.
Cornelis had onder andere
een schuld van fl. 8986,30
bij de firma K.J. Wermenbol & Co. te Princenhage.
Het was een beleggingskantoor en hij had geld
gestoken in 8 aandelen
Guyana Goud van 1000
dollar en 6 aandelen
Maxwell van fl 100,- ieder.
Guyana Goud placermij
was na hoger beroep in
1926 failliet verklaard.
Zijn echtgenote Magdalena van Kruijl stond borg
voor deze lening met haar
eigen vermogen. Het ging
om een verleende hypotheek van fl. 5000,- aan
B.J.M. van Tetering en 2
aandelen Villa Bouwmaatschappij “Mastbos” ieder
groot fl. 1000,-. Op 23
mei 1930 is de firma K.J.
Wermenbol & Co. te Prin-
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cenhage door de rechtbank failliet verklaard. Er
was hierbij sprake van een schuldenlast van meer
dan één miljoen gulden. Er zal zeker vanuit deze
firma druk zijn uitgeoefend op Cornelis om het
openstaande bedrag af te lossen. In een poging
om aan een faillissement te ontkomen.
De woning van Cornelis diende verkocht te worden. Op 7 juli 1930 was de inzet gedaan door
Lambertus van Haperen voor een bedrag van
fl. 4000,-. De definitieve verkoop vond plaats op
21 juli 1930 en de woning werd aangekocht door
de heer P.H. van Dijck voor fl. 5500,-. De openbare verkoop van de roerende goederen (inboedel)
vond een dag later plaats en bracht in totaal een
bedrag op van fl. 588,70. Het bijzondere hieraan
was, dat zoon Johan Bruning (wettige erfgenaam)
een horloge voor fl. 10,- en een personenauto
merk Ford kocht voor fl. 175,- op de openbare
verkoop. De hele handelsvoorraad en inventaris
uit de winkel was zeer gering, welke te koop werden aangeboden. Er werd onder andere een oud
geweer geveild, maar geen ander wapentuig zoals
een revolver.
Notaris Peters gaf op 10 maart 1931 uitleg over
de hoogte van de baten en de schulden betreffende het vermogen van de overleden Cornelis
Bruning. Men kreeg ook te horen, wat iedere
schuldeiser kon verwachten. Op 26 maart 1931

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.

liet notaris Peters de schuldeisers met hun rekeningen ten kantore verschijnen en werd voldaan
voor zover de baten toereikend waren.
De vraag is nu of zijn dood daadwerkelijk een
ongeluk was. Het ging hierbij om een zeer geoefende schutter. Wie was de getuige van het
gebeurde, want hijzelf kon het niet zijn? Ook zijn
echtgenote werd meegetrokken in zijn schulden,
terwijl zij dat niet wilde gezien de huwelijkse
voorwaarden. Of was een schuldeiser misschien
wel de schutter. Een hele boel vragen, waarop ik
geen antwoord heb kunnen vinden. Of was het
toch een ongelukkige samenloop van omstandigheden. In ieder geval zal men zijn naam niet
gauw vergeten. De toenmalige verkoop door Cornelis van postkaarten met verschillende afbeeldingen van de Leur geven een goed beeld hoe Leur
er ongeveer 100 jaar geleden uitzag.
Bronnen: West-Brabants Archief
Delpher.nl
Stadsarchief Breda
Nederlandsche Staatscourant
Het Utrechts archief
CBG Den Haag
Fries Archiefnet
Coda archief
Wiewaswie.nl
Bredasche Courant

Onze sponsors
Coppens-Brens uitvaartzorg
Trappenfabriek Vermeulen
Luyten Adviesgroep
Hermans & Huijgens
Dekkers Glazenwassersbedrijf
Mastboom Brosens Stichting
Brabants Heem
Gemeente Etten-Leur
Jack Suijkerbuyk
Winkelhart
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Louis Merkelbach van Enkhuizen
Rector, archivaris en historicus in Etten

door Cor Kerstens

L

ouis Merkelbach van Enkhuizen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontsluiting van de archieven in diverse gemeenten in West-Brabant en de Baronie
van Breda en het archief van het Bisdom Breda. Ook als lokaal-historicus heeft hij
door zijn talrijke publicaties veel voor deze regio betekend.
Lodewijk Moud
Willem Jan Marie
Merkelbach van
Enkhuizen werd
op 29 juni 1895 in
Breda op het adres
Haven 9 geboren. Hij
was een telg uit een
fabrikantenfamilie,
die aan de Nieuwe
Prinsenkade in Breda
een ijzergieterij en
handelszaak in ijzer
en kolen had.
Na de lagere school
stuurden zijn ouders
hem naar het gymnasium, het Klein
Seminarie, te Katwijk bij Cuijk. Hier verbleef hij
drie jaar om vervolgens zijn studie voort te zetten aan het Kleinseminarie IJpelaar in ’t Ginneken
bij Breda. In november 1915 vertrok hij naar het
Grootseminarie Bovendonk in Hoeven.
Geboortehuis
(foto Google Maps)

Op 21 mei
1921 werd
hij door Mgr.
Hopmans,
bisschop van
Breda, in de
kapel van het
Grootseminarie
te Hoeven tot
priester gewijd. Kort na zijn inwijding
tot werd hij benoemd tot kapelaan in
Nieuw-Namen. In november 1923 werd
hij tot kapelaan in Lepelstaat benoemd.
Tijdens zijn verblijf hier kreeg hij opdracht het oud archief van Halsteren
te ordenen. Vanaf die tijd zou hij naast
zijn priesterschap een groot deel van
zijn leven in de archieven doorbrengen.

als archivaris hem goed van pas kwam. Tussen
1932 en 1939 verschenen in het blad Sinte Geertruydtsbronne van de Geschiedkundige Kring
Bergen op Zoom een reeks artikelen van zijn hand
voornamelijk over de geschiedenis van Halsteren.
Daarnaast had hij ook nog het gehele archief van
Halsteren en Steenbergen geordend. In 1935 nam
kapelaan Merkelbach van Enkhuizen na negen
jaar afscheid van Steenbergen.
Nu ging hij naar het klooster bij de paters Trappisten te Zundert om zijn roeping als kloosterling te volgen. Zijn verblijf in Zundert zou echter
van korte duur zijn. In mei 1936 zag hij zich om
gezondheidsredenen genoodzaakt het klooster te
verlaten.
Nog dezelfde maand werd hij benoemd tot kapelaan van de H. Laurentius-parochie te Dongen.
Tijdens zijn verblijf hier publiceerde hij samen
met A. Hallema het boek “Geschiedenis der gemeente Bavel en Ginneken”.
In maart 1941 volgde zijn benoeming tot rector
van het St. Elisabeth gasthuis te Etten. Naast
de zielzorg in het gasthuis hield hij zich ook hier
bezig met archiefwerk en lokale geschiedschrijving. Direct na zijn aankomst ontving hij van het
gemeentebestuur van Etten en Leur opdracht de
archieven van de gemeente te ordenen. Geen
gemakkelijke klus. De materiele archieven en een
klein gedeelte van het schepenarchief dat zich nog
in het gemeentehuis bevond, moesten in elkaar
geschoven worden. Het merendeel van het sche-

In december 1926 werd hij benoemd
tot kapelaan in Steenbergen. Ook
was hij in die tijd actief als lid van de
adviescommissie voor invoering van
R.K.-voetbal bij de patronaten in het
Bisdom Breda.
Hier in Steenbergen begon hij ook te
publiceren, waarbij zijn kennis opgedaan

maart 2022, Jubileumnummer

Het Gasthuis Etten (Ansichtkaart)
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tuigd. Zo was hij een van de
oprichters van de Heemkundekring Jan uten Houte op 11
mei 1947 een van de eerste in
Noord-Brabant.
In 1947 werd hij benoemd
tot archivaris van het bisdom
Breda. Ook werd hij in het
eerste algemeen bestuur van
Brabants Heem gekozen. Nog
in hetzelfde jaar werd in Breda
de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van
Breda “De Oranjeboom” opgericht, waarin hij plaats nam in
het werkbestuur en waarvoor
hij veel artikelen schreef.

Inventaris archief Gemeente Etten-Leur exemplaar burgemeester.
(Bibliotheek Cor Kerstens)

penarchief bleef voorlopig nog ondergebracht in
het Rijksarchief van ’s-Hertogenbosch. Vijftien
jaar zou dit monnikenwerk in beslag nemen.

Tijdens zijn verblijf in Etten-Leur publiceerde
hij een aantal artikelen in de Ghulden Roos. De
belangrijkste waren “De oudste gegevens over Etten” en “De oudste geschiedenis der parochie en
de lotgevallen der oude kerk van Etten”.
Op 21 mei 1946 vierde rector Merkelbach zijn
25-jarig priesterschap. Groot was de belangstelling onder de bevolking. ’s Morgen droeg hij een
mis op. ’s Avonds bracht harmonie Apollo hem
een serenade.
Ook op bestuurlijk vlak liet hij zich niet onbe-

In maart 1952 werd hij benoemd tot pastoor van de
H. Hubertusparochie te
Klein-Dongen. Ook na deze benoeming was hij nog geruime
tijd archivaris van het bisdom
Breda.

Op 1 juli 1960 ging hij als pastoor van Klein
Dongen met emeritaat. Hij nam zijn intrek in het
gasthuis aan de Leuvenaarstraat te Breda. Ook na
zijn pensionering schreef hij nog een aantal historische artikelen.
Lodewijk Moud Willem Jan Marie Merkelbach van
Enkhuizen overleed op 17 september 1980. Op
zaterdag 20 september 1980 vond de uitvaartdienst plaats in de kerk van de Trappistenabdij
Maria Toevlucht in Zundert, waarna de teraardebestelling plaatsvond op de kloosterbegraafplaats
van de Paters Trappisten te Zundert.

Bronnen:
Stadsarchief Breda,
tijdschriften De Oranjeboom en
De Ghulden Roos,
websites Delpher en Wikipedia

Opening eerste tentoonstelling heemkundekring 1947 geheel rechts Merkelbach naast burgemeester
Van Rooij.
(Foto Jan uten Houte)
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Reacties van lezers

N

aar aanleiding van nummer 11, waarin Jos
Hendrickx schreef over de tramweg in Etten-Leur schreef Rentia Krijnen-Hendrikx:

“Ons vader, Toon Hendrikx, heeft de stoomtram zien rijden want hij woonde op de Hooge
Donk, nu Middendonk. Hij heeft, ook als lid
van de Kunstkring, de hele vorige eeuw getekend waaronder ook de stoomtram. Zijn
schilderijen staan in een boek, hier, maar
ook in een cultureel tijdschrift in Amerika. De
originelen hebben wij onder elkaar verdeeld”.
Het lijkt ons een goed idee als enkele van deze
tekeningen aan de redactie worden aangeboden ter publicatie.

van Napoleon. Deze indruk zou versterkt kunnen
worden door het artikel verderop in het blad wat
gaat over de Franse invallen. Het Redout stamt
echter uit een geheel andere tijd namelijk over de
Oostenrijkse Successieoorlog die plaats vond in
de jaren 1740-1748. Het Redout was in aanbouw
in 1746 wat vastgelegd is op een tekening van
Andries Schoemaker met tekst op de achterkant.”

Ook kwamen er, zoals wel verwacht enkele reacties binnen op het artikel “Etten-Leur in wijken”
door René Konings. De intentie van dit artikel was
een korte schets te geven van de ontwikkelingen,
waar natuurlijk per wijk jaren overheen gingen.
Wijken werden bovendien vaak in fasen aangelegd. Dit kan eindeloze discussies gaan oproepen
tussen mensen met elk hun eigen ervaringen. Dat
willen we voorkomen. Toch een enkele opmerking
van de inzenders:
Pim Middelraad woonde in de schrijversbuurt en
herinnert zich: als we wandelden richting achter
de Markt, dan zagen we de huizen rond de Halewijnstraat in aanbouw, dus die zijn later gebouwd.
Jan van Ginneken:
“In dit artikel laat schrijver voorkomen alsof omgeving Rode Poort in Etten de eerste
nieuwbouwwijk na W.O. II was. Dat is niet
zo. Etten-oost, gelegen tussen Stationsstraat
en (Oude) Bredaseweg en hertenkamp was
In het laatste nummer (12) sprak Bernhard Koede eerste nieuwbouwwijk in Etten na W.O. II
voets zorgen uit over de geringe aandacht in de
(1948 oplevering). Omgeving Rode Poort was
politiek voor ons cultureel erfgoed. Hij wijst op de
eerst bedoeld als traject van de nieuwe rijkspartijprogramma’s, waarin slechts sporadisch iets
weg ter vervanging van de beruchte S bocht.
te vinden is over het behoud van bijzondere cultuIn 1954 verdween dit plan echter van het
rele zaken binnen onze gemeente.
raadsprogramma. Dit gebied was de 2e nieuwDaar kwam vanuit de partij Leefbaar Etten-Leur
bouwwijk na W.O. II. met als hoofdpijlers
reactie op. Zij menen wel degelijk aandacht te
de H. Hartschool en de H. Hartkerk rondom
schenken aan culturele zaken, ook binnen de
de Kerkwerve wat ook als winkelgebied werd
raadsvergaderingen. Zij claimen o.a. de volgende
ingericht.
toezegging door de wethouder: Voortaan zullen de
In 1960/1961 werden de huizen gelegen rondbestemmingsplannen altijd een culturele paraom de Wieken en Lambertusstraat gebouwd
graaf bevatten.
en in 1964 en 1965 de Spoorlaan met de zijOok Ton van den Wijngaart reageerde op dit
straten”.
bestuurswoordje. Hij zet zich in voor het behoud
Ger van den Brand schrijft, dat hij lid is geworden
van archeologische vondsten/resten in de Zwarna een magistrale presentatie over het boek “De
tenbergse polder. Ton hoopt dat de vereniging niet geschiedenis van kasteel Hof van den Houte“ door
alleen de politiek aanspoort maar ook zelf soorteen van de leden van JuH.
gelijke acties als de zijne ondersteunt.
“De belangstelling voor erfgoed van de eigen
In maart zijn er weer verkiezingen. Bestuur blijft
geboortegrond had ik al, maar het gevoel voor
staan achter de oproep aan de leden om de nieuEtten kwam (terug) na de viering PH-EL in
we verkiezingsprogramma’s ook te beoordelen op
2009, nadat ik ook al in 1959 erbij was in de
het thema Cultureel erfgoed.
Nobelaer en de Klappenberg vanwege de Algemene Vergadering van de KNVL (= Koninklijke
Ton gaf ook een aanvulling op het artikel “Beter
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart), kenhet water gekeerd dan…….water over d’n eerd”.
nelijk gekoppeld aan die viering. 10 jaar later
Hij zegt: “Expliciet wordt daar iets verteld over de
werd ik inwoner van Etten-Leur. Maar nu komt
Redoute. Daar staat letterlijk dat die stamt uit de
het. In 2019 organiseerden nazaten van Cortijd van de Franse bezetting. Hierbij krijgt uiternelius Van den Brand een familiereünie. Leuk
aard iedereen een beeld dat het gaat over de tijd
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weerzien etc. , maar op nog op onduidelijke
wijze kwam ik via Jeroen van den Brande in
het bezit van een stamboom van deze familienaam. De oudst bekende vermelding in akten
van de Heerlijkheid Etten dateert van 1290.
Jullie begrijpen dat dit mijn thuisgevoel alleen
maar versterkt.”

Thomas Ernst van Goor door Jan van Meer. Karel
Leenders beveelt de schrijver aan om dit ook aan
te bieden aan de redactie van heemkundekring
Breda, en wel vanwege de historische waarde
ervan, ook voor Breda. Dit is gebeurd.

Tenslotte kwam er een reactie op het artikel over

Van Rijen en de ridders Uten Houte
door Jeroen van den Brande

D

e familie Van Rijen vond op het internet een
vermelding dat ene Jan van Rijen, die rond
1368 in Etten geboren zou zijn, gehuwd was met
een bastaarddochter van Jan uten Houte. Deze
bastaarddochter zou weer de moeder zijn geweest
van ene Aert van Rijen die in Etten woonde. De
vermelding op het internet noemt echter geen
bronnen. Een goede reden voor de familie van
Rijen om de Heemkundekring Jan uten Houte om
raad te vragen.
Er zijn meerdere personen met de naam Jan Uten
Houte geweest. De oudste was ridder Jan uten
Houte die in 1291 al was overleden. Zijn kleinzoon was ridder Jan Arnoudsz uten Houte, die
is geboren circa 1310 en overleden circa 1365.
Deze ridder Jan was de stichter van het Ettense
gasthuis en bezat het kasteel te Etten. Hij lijkt
te oud om de schoonvader van Jan van Rijen te
zijn. Ridder Jan heeft echter een zoon Jan van
den Houte en die klopt chronologisch beter. Deze
Jan van den Houte was ook weer een ridder en
niet alleen in naam: hij vocht in 1371 mee in de
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slag van Bäsweiler. Deze veldslag die ten noorden
van het Duitse Aken werd uitgevochten liep voor
de Brabantse strijders slecht af. De hertog werd
gevangen genomen en diverse ridders lieten het
leven. Ridder Jan overleefde de slag echter en liet
in Etten inderdaad een bastaarddochter achter.
Deze dochter Avezoete was echter niet getrouwd
met een Van Rijen. Mogelijk was er nog een bastaarddochter.
De vraag is of de archiefgegevens over Aert van
Rijen nog een aanwijzing kunnen opleveren over
zijn moeder. Over de Ettense inwoners uit de 15e
eeuw is nog veel in archieven terug te vinden. Belangrijke bronnen zijn de archieven van de schepenbank van Etten en die van Antwerpen.
Uit die archieven blijkt dat Aert van Rijen behoorde tot de Ettense elite. Hij was in 1457 meester
van het Ettense gasthuis dat door ridder Jan uten
Houte was gesticht. Aert was ook leenman in het
leenhof Van den Houte en stadhouder (=plaatsvervanger van de leenheer). Hij trad ook vaak op
als arbiter in juridische geschillen. Tevens inde hij

Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar

belasting van en voor de Ettense gemeenschap.
Aert was bovendien meissenier en Sint-Petersman. In dit korte artikel is er geen ruimte om uit
te leggen wat dat betekende. Ik volsta met de
opmerking dat Aert van Rijen diverse voorrechten bezat die de gemiddelde Ettense boer uit die
tijd niet had. Kortom, een bevoorrecht man met
invloed. Uit de Ettense archieven blijkt echter niet
wie de moeder van Aert was.
Interessant is dat uit de Antwerpse archieven
blijkt dat Aert vaak zaken deed met de Van den
Houte’s. In 1457 kocht Aert van Rijen zowel voor
hemzelf als voor het Ettense gasthuis diverse goederen van Jan Godevaertsz van den Houte. Waarschijnlijk was sprake van een familierelatie, want
Aert kocht namelijk voor zichzelf de helft van de
bezittingen van de Van den Houte’s in Rucphen.
Er is nog meer dat op een (familie)relatie wijst.
De genoemde Jan Godevaertsz van den Houte
woonde in Westmeerbeek in België. De Van den
Houte’s hadden daar van oudsher bezittingen en
Aert van Rijen blijkt daar ook bezittingen te hebben gehad.
Hoe zit het nu precies met Aert en de Van den
Houte’s? Een akte uit 1465 in het Antwerpse archief licht een tipje van de sluier op.
In december 1465 verschijnt voor de Antwerpse schepenen ene Jan van den Houte, een bastaardzoon van Jan Godevaertsz van den Houte en
jonkvrouwe Margriete van Ringelberch. Jan woont
in Westmeerbeke, maar hij heeft ook diverse
bezittingen in Princenhage. Om daar wat aan te
verdienen wil hij die goederen gaan verhuren. Jan

laat de verhuur over aan - onder andere - zijn
oom en neef. De oom is Jan van Ringelberch die
in Oosterhout woont. En de neef? Dat is de in
Etten wonende Aert van Rijen!
Er is dus duidelijk een familierelatie, maar hoe
precies is onduidelijk. Neef kan ook achterneef
betekenen. De relatie zou kunnen lopen via de
Van Ringelberchs, maar er is niets wat daar verder op wijst. Aert doet geen zaken met de Van
Ringelberch’s uit Oosterhout en heeft ook geen
bezittingen in hun buurt.
Dat Aert van Rijen inderdaad van de Van den
Houtes afstamt blijkt uit een Antwerpse akte uit
1477. Aert machtigt dan zijn neef Ledenaerde
van den Houte om allerhande pachten te innen
in de Antwerpse Markgraafschap. Deze Lenaerde
is een zoon van Godevaert Peters van den Houte
afkomstig uit ‘s-Gravenwezel. Die was weer een
zoon van Peter van den Houte de jongste zoon
van ridder Jan uten Houte. Neef kan ook hier weer
achterneef betekenen.
Klopt de vermelding op het internet dan? Nee,
hoogstwaarschijnlijk niet want daar is Aert van
Rijen een zoon van een Jansdochter uten Houte,
terwijl niet bekend is welke Jan het betreft.
Gelet op de akten uit 1465 en 1477 is de conclusie dat Aert’s moeder een dochter was van één
van de zonen van ridder Jan: Peter van den Houte
of van Godevaert van den Houte. Aert van Rijen
was in ieder geval een achterkleinzoon van ridder
Jan uten Houte, aan wie de heemkundekring zijn
naam ontleent. Het verklaart de bijzondere positie
die Aert in het 15e eeuwse Etten in nam.

Concordia florebit 100 jaar

Door Jac Hop

100 Jaar Paardensport in 22 woorden
Van Boerensport naar burgersport
Van ruiter- naar amazoneclub
Van koudbloed naar warmbloed paarden
Van samenhorigheid naar individualisme
Van papieren naar digitale communicatie

Oprichting

Vaandel vanaf 1950 in bezit van Concordia Florebit Etten, meegedragen bij
officiële presentaties en parades tijdens grote concoursen.

De naam

De naam Concordia florebit is Latijn en betekent:
Eendracht zal bloeien.
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De vereniging is officieel opgericht op 16
februari 1922.
De plaatselijke Boerenbond NCB achtte het
nodig dat veel jonge boeren die zich op
zondag met hun paarden ongeorganiseerd
vermaakten “zich moesten verenigen en
aansluiten bij den Bond van landelijke Rijvereniging van NCB”.

Het aangenomen Reglement droeg het opschrift “Reglement der Rijvereniging van den
Boerenbond Etten”
Het doel van de vereniging werd als volgt omschreven:
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- De zorg voor en de kennis van het paard te
bevorderen;
- De paardensport op het platteland te beoefenen en aan te moedigen;
- Het organiseren van ruiterwedstrijden en ruiterfeesten;
- Het verstrekken van voorlichting, het houden
van vergaderingen en onderlinge besprekingen
en het geven van voordrachten.

Het eerste bestuur

Op de teeravond toen het varken bijna gereed
was om opgegeten te worden kwam de C.C.D.
toch binnen. Iedereen werd lijkbleek en voelde
zich verraden toen de kastelein kwam vertellen
dat ze dekking moesten zoeken en de aanwezigen
vluchtten de Schutterij in.
Nadat een tijd van spanning in de Schutterij was
doorgebracht kwam C. van Iersel zeggen dat de
C.C.D. , na een borreltje te hebben genuttigd,
weer was vertrokken. Toen barstte het feest los
en viel men op het varken aan en het werd helemaal verorberd.

Na de oorlog vanaf 1947

Na de oorlog is vanaf 1947 het verenigingsleven
vastgelegd in Notulenboeken
De notulen vermeldden dat de eerste commandant Adriaan van de Riet was die op een manifestatie in Zevenbergen met zijn achttal een
hoogtepunt beleefde, waar zelfs koningin Juliana
aanwezig was. Ze mochten optreden met een
carrouselnummer met acht ruiters waarmee de
eerste prijs werd behaald.
Deze prijs haalden ze niet door de wijze van rijden
maar door het kostuum dat de ruiters droegen.
Concordia florebit was de enige vereniging die
een ruiterkostuum droeg. Dit kostuum bestond
uit een witte rijbroek, een wit overhemd, een gele
sjerp en een zwart petje.

V. l.n.r. zittend Voorzitter Adr. Dirven, ondervoorzitter Jac Luijkx,
M. van de Veeken secretaris, Ant. Romme bestuurslid, Kapelaan
Brouwers Geestelijk adviseur.

Oorlog 1940-1945

Ook de oorlog heeft de vereniging parten gespeeld. De ledenlijsten en jaarverslagen van de
vereniging werden door de Duitsers opgeëist en
zijn verloren gegaan. Heel veel jonge boeren
waren ondergedoken om transport naar Duitsland
te voorkomen, vandaar dat alle ledenadministraties van verenigingen door de Duitsers in beslag
werden genomen, om dat te voorkomen werden
ze verbrand.
De jaarvergaderingen waren in de oorlog een
hoofdstuk apart.
In de oorlogsjaren toen alle voedsel op de bon
was, wilden men met de jaarvergadering
s’
avonds wat te verteren hebben. Zo is in 1944 op
die avond een varken geslacht in het gasthuis van
Etten. Er zou toch geen C.C.D. (Centrale Controle
Dienst) meer langs komen was de verwachting.
Daarna werd het varken onder een jutte zak op
een bakfiets vervoerd, wat niet zo makkelijk was
omdat het spiegelglad was.
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Naar concours

Op de concoursdag was het s’morgens verzamelen. Eén paard voor de wagen en vier paarden
werden aan de wagen vast gebonden. De ruiters
zaten op de wagen.

Presentaties bij festiviteiten

Bij de feestelijke gebeurtenissen rondom het
koninklijkhuis, o.a. Koninginnedag, trokken twee
herauten met trompet te paard door het dorp om
de feestelijkheden van die dag aan te kondigen.

Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar

Sint Nicolaas intocht

Begin 20e eeuw op weg naar het concours

Ook de jaarlijkse Sacrament processie naar de
Mariagrot in Sint Willebrord werd met paarden
begeleid.
Bij huwelijken en bijzondere gelegenheden waren
de ruiters paraat.

Vanaf 1948 werd
een begin gemaakt aan de
medewerking aan
de Etten-Leurse St. Nicolaas
intocht. De intocht
van Sint Nicolaas
werd door ruiters als zwarte
piet verkleed te
paard begeleid.
De hoofdpiet (Cees
Bartels) presteerde het 45 jaar het
paard van de Sint te
leiden.

Foto van de leden in 1963 met de eerste drie amazones van Concordia Florebit alom bekend waren: “De drie Corries” van Concordia Florebit:
mevr. Corrie van Bedaf-Schoonen, mevr. Corrie Bastiaansen- Jochems en mevr. Corrie van de Made-Otjens.

Van ruiters naar amazones

In het begin was Concordia florebit uitsluitend
een ruiterclub in 1959, na veel ophef, gaf de
overkoepelende organisatie NKB toestemming en
mochten amazones ook lid worden.
Het is niet bij drie amazones gebleven nu telt
Concordia Florebit vijftig amazones en enkele
actieve ruiters.

Concordia florebit 21ste eeuw

De actieve leden kunnen nu elk weekend individueel naar het concours voornamelijk in de disciplines springen en dressuur.

maart 2022, Jubileumnummer

Jeugdig talent Chiel van
Bedaf in navolging van
Opa, Oma en vader Hans,
presteert op nationaal
niveau in de discipline
dressuur.
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Jan Jochems een markante Etten-Leurse paardenman
Geboren in Etten-Leur, 1 februari 1926 en overleden, 18 december 2016
Door Jac.Hop

J

an Jochems is een geboren en getogen Etten-Leurenaar. Heel zijn leven heeft hij
in het buurtschap Rijsbergseweg gewoond en gewerkt.
Zijn beroep was vollegrondstuinder met aardbeien, augurken, spruiten en wat kleinvee. Hij bewerkte zijn akkers met paarden. Met alle paarden die hij heeft gehad
bouwde hij een echte band op.
Voor de 2e wereldoorlog was voetballen in de buurtclub, genaamd “Vios”, zijn hobby
en hij bedreef in navolging van zijn oudere broers de duivensport.
Duivensport

Jan heeft ook enkele wedstrijd duiven gehad. Een
duif had bruine vlekjes op het hoofd en Jan noemde hem daarom “spruutkop”.
Omdat Jan hard kon lopen en fietsen moest hij
voor zijn broers en andere buurt-duivenmelkers
de afstand van hok naar klok belopen, wat beloond werd met looptijd ten gunste van de wedstrijdduif. De bus met de stiekring van de wedstrijdduif werd door Jan in de mond gestopt om
deze niet te verliezen en hij bracht deze dan naar
Janus Sprenkels om af te klokken. Sprenkels had
de afstanden bepaald door het aantal voetstappen
omgerekend in tijd.
Jan zegde de duivensport vaarwel en ging vanaf
die tijd thuis op de boerderij werken. Het omgaan
met paarden werd toen zijn hobby.

Militaire dienstplicht

Einde diensttijd nam Jan afscheid bij
het graf van zijn broer.
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In 1947 werd Jan
evenals zijn jongere broer Norris als
dienstplichtig soldaat
uitgezonden naar
Indonesië. Helaas
moest Jan na krap
een jaar zijn broer
Norris in Indië achter laten. Norris was
tijdens het zwemmen in een draaikolk
terecht gekomen
en verdronken. Hij
is in Palembang op
17 december 1947
begraven.

Paardensport

Na de oorlog, net
terug uit Indië, werkte Jan Jochems met
paarden op het land
en zondags voor
plezier aan zijn grote
hobby, de ruitersport.
Jan had hierin een
mooie carrière als ruiter en commandant.
Zijn eerste paard was
een zwarte met een
kort staartje, maar
dat was niet het paard
dat geschikt was voor
de paardensport. Later kreeg hij een ander paard “Nellie” en
toevallig had ook zij
een korte staart. Vol
trots en blij ging hij
Verdienstelijk ruiter Jan bij een prijsmet zijn nieuw veruitreiking met paard Nellie.
worven aanwinst op
zondagmorgen naar
het oefenterrein op de
Holle Bergen aan de
Zundertseweg en het
Galgenpad.

Commandant

In 1947 werd Jan lid
van de Landelijke
rijvereniging Concordia Florebit en op 18
december 1948 werd
Jan tot commandant
van deze vereniging
gekozen. Dat heeft hij
ruim 50 jaar belangeloos gedaan en in die
functie heeft hij vele
ruiters en amazones
verder geholpen in de
paardensport.

Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar

Jan was een echte paardenvriend en hij hechtte
zich sterk aan de paarden die hij heeft gehad,
door de week tidens het werk en zondags in de
sport. Jan was een groot voorstander van de afdelingsdressuur van acht- en viertallen. Hij had de
vurige wens een keer Bondskampioen te worden.
Het amazone achttal was er klaar voor, maar
moest genoegen nemen met zilver, afdeling Teteringen kaapte de bondskampioenprijs weg. Jan
kon het verlies goed dragen, was even stil en gaf
nooit de ruiters of amazones de schuld en pakte
de trainingen met nog meer ambitie weer op.

van zijn overleden broer Norris in Indonesië. Als
dank heeft de vereniging voor Jan een feestavond
georganiseerd met een giftenpot, waaruit bleek
dat Jan veel vrienden had.

Onderscheidingen

Moeizaam moest Jan toezien dat het individualisme in de paardensport toenam. Toch bleef zijn
grenzenloze inzet voor Concordia Florebit in zijn
hart en dat werd beloond met enkele onderscheidingen. Zo droeg hij de Koninklijke onderscheiding “Van Oranje Nassau in Goud” uitgereikt door
burgemeester Houben tijdens
de jaarvergadering 1982.
Tijdens het Sportgala 1985
werd hij gekroond als Sportman van Verdienste van de
Gemeente Etten-Leur. In 1988
kreeg Jan het overkoepelende NKB insigne in brons voor
veertig jaar commandant. Tot
op hoge leeftijd was Jan ook
actief als jurylid om afdelingdressuur en individuele dressuur te beoordelen.

Commandant Jan Jochems presenteert in 1960 zijn achttal door de cap af te nemen.

1988 Jubileum Jan Jochems als commandant bij
Concordia Florebit.
Toen Jan 40 jaar commandant was wilde het
toenmalig bestuur dat vanzelfsprekend niet ongemerkt voorbij laten gaan. In het geheim werd een
bestuursvergadering belegd, dit keer zonder Jan
Jochems. Dat was heel bijzonder want Jan was er
altijd.
Het bestuur was er achter gekomen dat de ultieme wens van Jan een bezoek zou zijn aan het graf

Foto BN De Stem

Ere lid van Concordia Florebit, een paardenman,
maar vooral een verenigingsmens. Jaren lang een
verbindende rol in het bestaan van de vereniging,
nooit te lui om de vereniging in de paardensport
verder te helpen. Altijd op tijd , goed gehumeurd
en ging in een tijd van snelle veranderingen in de
paardensport deze niet uit de weg.
Dat was Jan Jochems.

Gebroeders Jan en Kees Jochems met echtgenote bij het graf van hun
overleden broer Norris

maart 2022, Jubileumnummer
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Waar komt onze naam vandaan?

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

Wat doet de kring?

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

Bestuur

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

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

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

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

PR en communicatie
vacant

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

Verenigingsactiviteiten
Bernhard Koevoets
activiteiten@janutenhoute.nl
tel.: 06 831 119 53
U bereikt het bestuur via: info@janutenhoute.nl

Lid worden?

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

