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Van het bestuur
De 75-jarige jubileumbijeenkomst ligt weer 

achter ons maar is nog fris en helder in 
onze herinnering. Terwijl de gasten en geno-
digden hun plaatsje zochten in theaterzaal “De 
Justus” in het nieuwe cultuurhuis De Nobelaer 
kon men luisteren naar middeleeuwse liederen 
door zangkoor Ex Ligno. De voorzitter opende 
met een terugblik naar de oprichting op 11 mei 
1947 vergezeld van beelden uit die tijd. Via een 
tijdlijn passeerden belangrijke gebeurtenissen 

van de heemkundekring. Ineke Strouken, voormalig directeur van 
Ned. Centrum voor Volkscultuur en het Kenniscentrum Immateri-
eel Erfgoed Nederland deed het belang van erfgoed uit de doeken. 
De voorzitter van Brabants Heem, Henk Hellegers, verraste Cor 
Kerstens met de hoogste onderscheiding van Brabants Heem, een 
bronzen legpenning, voor zijn verdiensten binnen onze heemkun-
dekring maar ook voor de heemkunde van Brabant en zijn vele 
publicaties bij het BHIC. Burgemeester van Etten-Leur, Miranda 
de Vries, onderkende ook het belang van erfgoed maar gaf ook 
aan dat niet alles bewaard kan blijven en doelde op de gesloopte 
“monumentale” fabriek van Tomado.
Toen Cocky Aarts, Lous van der Weegen, Arie de Bruin, Toon 
Buckens, André Heeffer, Ad Kanters, Jos Martens en Jac van der 
Velden op het podium werden gevraagd wisten zij niet wat hen te 
wachten stond. Als blijk van waardering voor hun vrijwilligerswerk 
kregen zij de zilveren draaginsigne opgespeld door Willy Coppens 
na een persoonlijk woordje door Piet Paantjens. Willy Coppens en 
haar inmiddels overleden man Piet hebben deze onderscheiding 
reeds eerder ontvangen. Dat er meer vrijwilligers zijn die deze on-
derscheiding verdienen is hoeft geen betoog; zij hoeven hier zeker 
geen twintig jaar meer op te wachten.
Voor het slot van de bijeenkomst was taalkundige Wim Daniëls 
uitgenodigd voor zijn verhaal “Het dorp in Nederland, vroeger en 
nu”. Aan de reacties uit de zaal was duidelijk te horen dat zijn 
optreden een schot in de roos was. De afsluiting van de middag 
was met een hapje en een drankje in de gezellige huiskamer van 
De Nobelaer. 
Óp naar het volgende jubileum.
Wim Buijs



 4 Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar

Van de redactie
Door Maarten Bicknese

Kunstwerk de Gehelmde 
Door Frans Passier

Soms fiets je voorbij een kunstwerk en denk je in een flits 
‘wat stelt dit voor’. En omdat ik wil weten wat ik zie en hier-

van ook anderen graag deelgenoot maak, hierbij dit artikeltje.
Het kunstwerk heet ‘de Gehelmde’ en staat op de locatie 
Nachtegaal/Schoonhout. Het is vervaardigd door de, inmiddels 
overleden, beeldend kunstenaar Wim Klabbers. Het kunstwerk 
is een geschenk van de bouwbedrijven Bennebroek en van 
Agtmaal en onthuld op 24 mei 1990. Het is 4 meter hoog en 
opgebouwd uit gebogen en aan elkaar geklonken plaatijzer. 
Het stelt een zittende gehelmde menselijke figuur voor. Het 
‘Gehelmd zijn’ is, vanaf ongeveer 1975, een van de hoofdthe-
ma’s uit zijn werk, dat bestaat uit beelden, schilderijen en 
tekeningen. Het ‘ingekapseld zijn, het zichzelf beschermen’ is 
een uiting van zijn artistiek vormgegeven verlegenheid. Het is 
de helm die je beschermt. In zijn laatste jaren is dit oorspron-
kelijk thema vanuit zijn eigen ik, veranderd naar menselijke 
relaties en gevoelens in het algemeen. Zijn beelden zijn statig, 
sprekend en krachtig.

bronnen:
Huske Etten-Leur in beeld 2
Google
RKD Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis
Wikipedia

Het woordje “erfgoed” is afgelopen maan-
den vaak gevallen. Onze jubilerende 

heemkundekring, maar ook andere, wijzen 
de politici erop dat zij meer oog moeten 
hebben en houden voor (behoud van) onze 
erfgoederen. Onze plaatselijke musea doen 
er alles aan om met vernieuwingen en ex-
posities de aandacht voor erfgoed scherp te 
houden. En ook in dit nummer van Heem-EL  
zien we weer enkele voorbeelden van speur-
tochten naar de overblijfselen en herkomst 
van zaken uit onze plaatselijke historie, 
waarvan de verhalen de moeite waard zijn. 
Jan Vermeer vindt de bijzondere spade terug 

die zijn vader maakte bij gelegenheid van nieuwbouw van de Nobe-
laer, een eeuwenoude cachotdeur wordt afgestoft en opnieuw onder 
de aandacht gebracht, restanten van een poldersluis komen boven, 
en het gerucht dat er in Etten-Leur een schat was gevonden wordt 
ontraadseld. Gelukkig heeft de redactie opnieuw een verscheiden-
heid aan artikelen aangeboden gekregen. Niet alleen resultaten van onderzoek, maar ook weer enkele 
leuke verhalen, in dialect of gewoon uit het geheugen. Voor het septembernummer is de kopijmap 
echter nog zo goed als leeg, dus mensen, schrijf ook eens. Etten-Leurs heem heeft genoeg te bieden! 
Maar eerst: veel leesplezier met dit nummer.

Wie vorige nummers wil lezen, maar 
deze niet in bezit heeft kan ze digitaal 
lezen op de website www.janutenhou-
te.nl/archieven/ of scan de code:
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Een 17de eeuwse cachotdeur
door Maarten Bicknese

Gelukkig kon ik nog te rade gaan bij een van de 
eerste voorzitters van onze heemkundekring, 
Kees Leijten. Hij schreef:

“De deur komt uit de kelder van het gemeente-
huis. Daar was een “kot“ voor korte opsluiting. 
Wanneer we in de kelder kwamen voor het ar-
chief zagen we die deur. Het cachot functioneer-
de niet meer en was een rommelhok. 
Begin zestiger jaren werd het gemeentehuis 
verbouwd. Wij vroegen burgemeester Godwaldt 
om de deur. Hij weigerde. Godwaldt was geen 
heemkunde-vriendelijke man.  
De verbouwing van de kelder ging door. Plotse-
ling werd ik door enkele Ettenaren gewezen op 
de deur op de mestvaalt van de gemeente. Snel 
Jan Ruijgers ingeschakeld, hoofd van openbare 
werken en mijn voorganger als voorzitter van 
Jan uten Houte. Hij reageerde laconiek: “Kees 
ik heb de deur al binnen laten zetten “. Kort 
daarna hebben we hem op de zolder van ons 
huisje op het Paulushofje gezet, waar hij nog 
staat. Het is dus de originele cachotdeur uit de 
kelder van het gemeentehuis.”

Het Streekmuseum is afgelopen winter en voorjaar grondig aangepakt en gemo-
derniseerd. Al ruimende kwamen we een deur tegen, die meteen een plaatje bij 

me in herinnering bracht dat ik in de Ghulden Roos (1946) had gezien. Dit moet die-
zelfde deur zijn: de cachotdeur uit het oude gemeentehuis. Hij ziet er indrukwekkend 
en mooi uit met het smeedwerk.
Vragen kwamen op als: waar precies zat deze deur? Hoe kwam de heemkundekring 
aan die deur, en hoe oud zou die zijn, wetende dat het (oude) gemeentehuis aan de 
Markt in 1776 is gebouwd. De deur zou best wel eens ouder kunnen zijn, zo lijkt het.

Hij voegt er nog aan toe:
“Gelukkig kreeg Etten-Leur kort daarop Oder-
kerk als burgemeester waar we heerlijk mee 
hebben kunnen samenwerken.”

Dat was een duidelijk antwoord. Toch kreeg ik ook 
een heel ander antwoord van een van onze erva-
ren heemkundigen. Hij meent dat de deur nooit 
als gevangenisdeur is gebruikt en niet oud is, 
want “de beschadigen zijn heel gering”. Hij ver-
volgt: 

“Toen de gemeentelijke school in de Bisschops-
molenstraat in 1912 werd opgeheven werd deze 
onder andere verbouwd in een politiebureau 
met arrestantenlokalen. Een overweging was: 
De oude arrestantenlokalen onder de gemeen-
tetoren waren door de Gezondheidscommissie 
afgekeurd. Iedereen gaat hier ervan uit, dat 
arrestanten onder het gemeentehuis werden 
opgesloten. Dat is niet zo. Dat zal in het begin 
ooit wel zijn geweest, maar deze deur heeft 
geen boeven van hun vrijheid beroofd”.

Dan maar eens een antiquair geraadpleegd: 
“Deze gevangenisdeur is zeker handgemaakt in 
de 17e eeuw. De cachotdeur is een binnendeur. 
De staande planken aan de achterzijde zijn van 
vuren- of grenenhout. De voorzijde bestaat 
uit inlands eikenhouten liggende delen. Alles 
is met handgesmede nagels aan elkaar gezet. 
Het beslag met staarthengen, scharnieren en 
het slot zijn hand gesmeed, de klinknagels en 
staartscharnieren en ook het slot duiden op die 
leeftijd. Enkele planken lijken te zijn vervangen. 

Het oude gemeentehuis 
dateert van 1776 maar 
deze deur is ouder en 
mogelijk uit een andere 
kerker of kasteelkerker 
afkomstig”.  
Tenslotte het antwoord 
van een siersmederij: 
“we hebben het gevoel, 
dat de deur behoorlijk 
oud is en ergens in de 
17de eeuw is gemaakt. 
De scharnieren zijn 

De deur getekend door Johan Werz in 1946.
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ouder dan de strips [dat is ook wel te zien aan 
het moderne ingeslagen nummer in een van de 
strips]. Het luikje, de strips en de luikschuif lij-
ken er later in gemaakt, waar zo maar eens 100 
jaar tussen kan liggen. Leuk om iets dergelijks 
voorbij te zien komen.”

Een bevestiging van Kees Leijtens verhaal kwam 
van de oud-gemeentesecretaris die zelf ook de 
deur nog onder het bordes van het oude gemeen-
tehuis heeft zien zitten.
Tenslotte nog een anekdote uit het Gemeentear-
chief:

Ontsnapt uit het cachot
Op 26 februari 1838 liet Marinus Oonincx 
van herberg De Zwaan de baldadige klanten 
Pieter en Cornelis Batenburg uit de herberg 
verwijderen. Zij werden eerst overgebracht 
naar de zolder van het gemeentehuis. Na 
vernieling van o.a. glas werden ze opge-
sloten in het cachot in de kelder, waar zij 
beiden uitbraken. Zij hadden het luikje in de 
cachotdeur, waardoor eten en drinken werd 
gegeven, opengebroken en daarna het slot 
van de deur verbrijzeld.

Mijn conclusie is dat we te maken hebben met 
een deur, waarvan in ieder geval het smeedwerk 
uit de 17de eeuw is, ouder dus dan de bouw van 
het in 1776 gebouwde gemeentehuis dat nu aan 

de Markt staat. Mogelijk zijn er toen wel aan de 
deur (en het luikje) aanpassingen gedaan. Tot 
begin 20ste eeuw werd de deur als cachotdeur 
gebruikt, later als gewone kelderdeur tot aan de 
verbouwing van het gemeentehuis. Er waren aan 
de Markt en Bisschopsmolenstraat [Moleneind] in 
de 17de eeuw voldoende vaklieden die de deur 
gemaakt kunnen hebben, voor een eerder rechts-
huis. Feit is dat we zuinig moeten zijn op zulke 
zeldzame erfgoederen binnen onze gemeente.
Info uit het archief van het museum: het be-
treft object 969, verworven als schenking van de 
gemeente Etten-Leur. Afkomstig uit het gemeen-
tehuis van Etten-Leur; 2 grendels; smeedijzer 
beslag; luikje van 36 X 33 cm; een afbeelding 
is te vinden in de “Ghulden Roos” no.6 uit 1946 
blz. 126. Afmetingen: L=177.0cm, B=107.0cm, 
H=9.0cm; conditie goed. De deur is nu nog te 
zien in het museum in het Paulushofje.

Met dank aan Streekmuseum Etten+Leur, siersmederij Tupker, 
antiquair Toon Klep, heemkundigen Kees Leijten, Jan van Meer, 
Rini Joris, René Konings, Willy Coppens, Ben Josten en Cor 
Kerstens.

Het bewijs: Archivaris Lohmann fotografeerde de deur in de kelder in 1961
 (SA Breda)
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Op de 23ste juli 1942 werd door de Duitse be-
zetter de 2e metaalverordening uitgebracht.

De metaalverordening  hield de bevoegdheid in 
tot verbeurd verklaren van metalen voorwerpen, 
waaronder kerkklokken. De inventarisatie hier-
van werd voor de bezetter gemakkelijk gemaakt 
doordat in defensiekringen in Nederland interesse 
was gewekt om deze in te zetten voor de eigen 

oorlogsindustrie. 
Het gevolg was een 
kant en klare lijst 
van klokken die als 
dat nodig was in 
een oorlog geofferd 
konden worden. De 
Duitsers maakten 
dankbaar gebruik 
van dit lijstje  Alleen 
historische klokken 
mochten blijven 
bestaan maar waren 
onder Duits bewind 
ook niet veilig.

Op 12 februari 1943 rond het middaguur ver-
scheen een ploeg van de Heerlense aannemer 
Peter Josef  Meulenberg onder aanvoering van  
W. Kuipers op de Leur met een bevelschrift om 
de klokken uit de kerk te verwijderen en naar de 
centrale opslag in Tilburg te brengen. Alleen het 
klepklokje van de Petruskerk mocht blijven en 
werd als alarmklokje in de Hervormde kerk van 
Etten gehangen. Ze hebben die middag de galm-
gaten uitgehakt. Daags daarna werd een staal-
kabel door de twee buitenste baddinsgaten (een 
badding is een balk)  geslagen en daaraan een 
katrol gehangen waarmee ze de zware klokken 
met een lier uit de toren hebben gehesen en ver-
volgens laten zakken.

Klokkenroof Petruskerk op de Leur
Door Toon Vissers

De werklieden zijn met het uithakken op ruwe 
wijze met een bijl te werk gegaan. De herstelkos-
ten bedroegen fl. 340,72, welke door Peter Josef 
Meulenberg door bemiddeling van de Twentsche 
Bank aan het Kerkbestuur zijn vergoed in 1943.

De ene klok was geschonken 
door Maria Vermunt in 1891 
en de andere door  Ernestia van 
Genk 1907. De klepklok is van 
boven een platte cirkel van 14 
cm. doorsnee, is 50 cm hoog, 
doorsnee is 47 cm, gewicht is door 
den ploegbaas geschat op 70 kg 
met o.a. het opschrift Parocaia 
Pastrituo - 13 Oct. 1929. B. 
Eijsbouts. Asten. 

Wie was Peter Josef  Meulenberg?
De in Eschweiler Duitsland geboren Peter Josef  
Meulenberg bijgenaamd Klokken Peter was een Heerlense 
aannemer en een van Limburgs grootste collaborateurs. 
Hij werkte voor de Duitsers bij o.a. de aanleg van 
vliegvelden en “metallmobilisierung”. Tijdens de oorlog 
steeg zijn personeelsbestand in 1940 van 30 naar 1126 in 
1943 en verdiende hij meer dan een miljoen gulden in 2 
jaar tijd. Van de 6700 door hem geroofde klokken zijn er 
4700 werkelijk omgesmolten. Naar Etten en Leur is alleen 
een  klok van de gemeentetoren teruggekomen.
Veel geluk heeft zijn verdiende geld niet gebracht. Zijn 
broer is gesneuveld aan het oostfront. Wegens hulp aan de 
vijand werd tegen hem 20 jaar cel geëist. Hij heeft 10 jaar 
en levenslange ontzegging van het kiesrecht gekregen. Van 
die 10 jaar heeft hij er 5 werkelijk  gezeten.
Op vrijdag 5 december 1969 raakte een auto te water in 
de Zuid-Willemsvaart in Nederweert. De hulpdiensten 
kwamen te laat. In de krant verscheen een kort bericht. 
Het slachtoffer is de 72-jarige P. Meulenberg uit 
Schaesberg.

Bronnen:
Foto’s: Jos Geppaart
Heemkundekring Jan uten Houte d’Huskes 30: 
Wim Vroom, Waar de Klokken luid(d)en 
Regionaal historisch centrum Limburg.
NIOD
Delpher: Limburgs Dagblad, De Waarheid, 
De zwarte soldaat. 
Wikipedia
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Nor ’t buitelaand
Door Piet Luijten

As kiend gieng ik eigeluk nwooit  echt op 
vekaassie. Da waar jimmel nie gek  in dieje 

tijd want bekaast gin mèès aar n’n auto en dur 
waar eigeluk niemand in de buurt die wel vur ’n 
paor weke op stap gieng. Nor ’t buitelaand gaon 
waar zeker nie aon de orde. ’t Waar al jil biezon-
der agge ne kjir mee de bus nor de stad reej.
Mar toen ik ‘n jaor of dertien waar gieng ’t toch 
gebeure. Ik zaat toen bij de broeders van liefde 
op de Mulo. En daor are ze bedocht om op school-
reis te gaon nor België. En nie zomar erreges veu-
raon int laand mar jimmel nor de Ardenne. Nou 
konde in dieje tijd nie zomar België binnekomme. 
Ge moes wel de goeie pepiere emme. ‘n Paspoort 
aar ik netuurluk nie mar op ’t gemjintenuis kon-
de ’n bewijs van Nederlaanderschap krijge. Daor 

konde wok 
mee op stap. 
Da waar nog ’n 
jiln gedoe mee 
pasfoto’s en zo 
mar ’t kwaam 
vur mekaore. 

Ge kundoew 
eige vurstelle 
oe spannend ’t 
vur mijn waar 
tege de tijd 
dawwe echt 
op reis zou-
we gaon. Ik 
kon ’s aoves 
gewon nie in 
slaop komme. 
Mar eindeluk 
waar ’t zowijd 
en zate we in 

de bus. Wa me eigeluk ’n bietje tegeviel waar de 
grèès. Op de laandkaorte zaag die dur jil indruk-
wekkend uit. ‘n Dikke rwooije lijn mee zwarte 
stipkes liep er tusse Nederlaand en België. Mar 
toen we bij de echte grèès aonkwame war d’r nie 
veul van te zien. Ik verwaachte grwote slagb-
womme en rolle mee pindraod mar ge zaag ier en 
daor ’n bordje en ’n paor manne in grüne pakke: 
de doeaone. En agge ’n bietje wijer keek zaagde 
totaol gin verschil tusse de twee laande. De ak-
kers, de weie, de bosse, ’t liep ammel gewon dur.  

Agge goed keek zaagde wel da duize dur ’n bietje 
aanders uitzage.
Mar nao ’n tedje wier ’t laandschap echt wel eu-
velaachtig. De bus moes nou en dan flienk dur-
trekke om baaregop te kunne rije.’t Uitzicht wier 
steeds mwooijer. Op ’n gegeve moment stopte we 
efkes en moge we durruit. Neffe de perkeerplots 
waar n’n woge euvel begroeid mee bwomme. We 
begonne nor bove te klimme. Toen we stik moei 
bove kwame, zage we beneje op de weg nog ’n 
jil klein buske staon. Efkes naoderaand reje we 
wir wijer want we moese nor ’t plotske Remou-
champs. Daor ware mwooie druipstjingrotte te 
zien. Ik em nodderaand nog veul grotte bezocht, 
mar toen mokte ’t jil veul indruk. Agge al die 
aparte vörme vur de jiste kjir ziet staode echt 
mee ope mond te kijke. Da deje we dus wok.
’n Tedje lotter 
gienge we nog 
efkes ’t stadje 
in. Ik em daor 
nog ’n soe-
venierke ge-
kocht om thuis 
tege de muur 
tange. “t Waar 
zon rouw gever-
refd plangeske 
mee ’n fotoke 
van Remou-
champs durrop 
geplakt. Omda 
we op school al 
’n bietje fraas 
are geljird 
dochte we da-
wwe de mèèse 
konne ver-
staon. Mar da 
viel vies tege. Toen ik moes betaole begreep ik ’t 
nie zogoed en durrem schreve ze de prijs van da 
soevenierke mar op ’n briefke. Bij ’t weggaon kon 
ik nog net “O revwaar “, zèègge. Da klonk eigeluk 
wel goed. En daornao wir op uis aon. Onderweg 
wierder nog efkes gestopt en krege we ammel 
nog ’n bekerke ranja. Waddun traktaosie waar da, 
want we ware nie zuvvel gewend. Toen ik ‘s aoves 
laot wir tuis kwaam voelde ik m’n eige n’n echte 
aovonterier.
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Schatvondst in Etten bij molen Weltevreden
 Door Jos Hendrickx

De kranten van 16 augustus 1850 plaatsten 
een bericht over een schat die gevonden was 

in Etten vlakbij Breda. Men schreef dat er krui-
ken waren gevonden die wellicht gouden munten 

bevatten. Ze werden gevonden bij Nicolaas Buijs, 
molenaar van de molen Weltevreden, aan de 
Heistraat. Hij huurde de molen van rijksontvan-
ger Johannes Gerardus de Bosson. Hij had twee 
werklieden opdracht gegeven om een vlakbij zijn 
woning staande bouwval af te breken en met de 
grond gelijk te maken zodat het perceel bij het 
weiland paste. Men moest nogal diep graven om 
het perceel gelijk te kunnen maken. Het bleek 
dat er gezien de structuur van de grond al eerder 
gegraven was. Op anderhalve el (1 el is ± 70 cm) 
diepte stuitte men op doeken waar kruiken en 
schalen onder lagen. Doordat, zo leek dan toch, 
alles netjes naast elkaar gelegd was en zorgvuldig 
afgedekt was met doeken, moest er toch iets bij-
zonders in gezeten hebben. Het waren een drietal 

gave stenen 
kruiken uit het 
eerste kwartaal 
van de 17e 
eeuw. 
Zou er iets 
van waarde 
in gezeten 
hebben, oude 

Op de uit Frechen afkomstige baardmankruiken zijn kobalt kleurige vlekken 
aangebracht. De tekst op de kruik is ontworpen ter gelegenheid van het huwelijk 
van Wollaard von Walleck en Anna van Baden Hoochberg op 8 september 1607 

in Durlach.  
Tekening door A.J. van der Poest Clement gemaakt in 1850.

munten of waren de kruiken gebruikt voor drank. 
De mooi getekende kruiken moesten wel een 
geheim bevatten. Om dit mysterie op te lossen 
werd voor de zekerheid notaris A.J. van der Poest 
Clement uit Zevenbergen erbij geroepen. Hij zou 
hier zeker meer van kunnen weten. Hij was ook 
bezig als amateurarcheoloog. Bij nader onderzoek 
kwam men erachter dat de kruiken leeg waren. 
De tekeningen wezen erop dat ze uit de tijd van 
1625 stamden. Van der Poets Clement heeft zijn 
bevindingen naar dhr. Hermans gestuurd die 
bibliothecaris van het Noord-Brabants Kunsten en 
Wetenschap Genootschap was. 
Hij antwoordde, dat de 
tekeningen op kruiken 
inderdaad van eind 
zestiende- begin zeven-
tiende eeuw kwamen 
en dat hun kabinet zo’n 
zelfde soort kruiken in 
bezit had. Het waren 
zogenaamde baard-
mankruiken. De borden 
en kruiken waren van 
dezelfde materialen 
gemaakt als die men 
toen in de pottenbak-
kerijen in Leur gebruik-
ten. Het kan dus zijn 
dat op latere datum, 
door Leurse pottenbakkers, de versieringen op de 
kruiken nagemaakt zijn. Waar de kruiken en scha-
len gebleven zijn is niet bekend, waarschijnlijk 
hechtte men er geen waarde aan en zijn ze door 

“Blijkens de teekeningen behooren 
de kruiken en het aardewerk in het 
laatst der zestiende eeuw thuis. Ons 
kabinet van oudheden bezit soortgelijk 
aardewerk uit dien tijd, dat als 
gedenkstukken van den voortijd 
genoegzame aanspraak heeft om 
bewaard te blijven.”

Originele baardmankruik 
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gebruik stuk gegaan en verdwenen. 
Helaas voor de molenaar geen gouden 
munten. Het lijkt er eerder op dat men 
illegaal gestookte sterke drank be-
waarde. De drank die erin zat, zou in 
de loop der tijd, weggelekt zijn uit de 
aarden kruiken.  
De majolica schotel is versierd met 
een groen en geel gekleurde bloem. 
Deze versiering werd veel gebruikt in 
het tweede kwart van de zeventiende 
eeuw. Het geschonden bord van wit 
aardewerk grove roos wit verglaasd 
met blauwe bloemen.
Tekst door notaris van der Poest Cle-
ment geschreven.

Bron; 
BHIC, 
Westerheem, archeologisch werkgemeenschap Nederland, 
Gerrit Groenweg. 
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De spade met twee stelen en “De Nobelaer”  
Door Jan van Meer

Echter de financiële middelen hier-
voor lieten nog jaren op zich wach-
ten. De locatie, waar het gebouwd 
zou gaan worden, was bepaald op 
de hoek van het Vincent van Gogh-
plein en de latere Oranjelaan. 
De hiervoor bestemde gronden 
zouden braak blijven liggen. Als 
tijdelijke invulling werd het gebruikt 
voor volkstuintjes. Jacobus (Ko) van 
Meer had hier een volkstuintje. In 
1957 kreeg hij te horen, dat hij op 
het eind van het jaar geen gebruik 
van zijn volkstuintje meer kon 
maken. Er zou daar een cultureel 
centrum genaamd “De Nobelaer” gebouwd gaan 
worden.

In 1950 kwamen al berichten uit het gemeentehuis te Etten en Leur, dat het nood-
zakelijk was om een gebouw ter beschikking te hebben voor een behoorlijk plaat-

selijk cultureel leven. In 1954 hadden Koldewey Architecten een ontwerpplan ge-
maakt voor het gemeenschapshuis.

Ko volgde in 1954 op eigen kosten en in zijn eigen 
tijd een lascursus te Breda.
Toen hij met zeer goed resultaat de cursus had 
voltooid, vroeg hij aan zijn werkgever (Gemeente 
Etten en Leur) of de mogelijkheid bestond voor 
een tegemoetkoming.
De lascursus had te maken met zijn werkzaam-
heden. De gemeente Etten en Leur was een 
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groeigemeente en las- en  snijwerk-
zaamheden van ijzer kwamen met 
regelmaat voor. 
Het antwoord was getekend door 
burgemeester Godwaldt en ge-
meentesecretaris Snijders en was 
negatief. Er was sprake van geen 
enkele tegemoetkoming.
Bij de bouwplannen van het nieuw 
cultureel centrum aan het Vincent 
van Goghplein ontstond het idee om 
gebruik te maken van een spade 
met 2 stelen bij de start van de 
bouwwerkzaamheden. Aan hem 
werd gevraagd of hij deze spade 
kon maken. Hij had een lasdiploma 
en was vindingrijk. In eerste instan-
tie had Ko geen zin hierin.
De spade zou in een vitrinekast in 
het gebouw komen te staan. Men 
wist hem hiermee over te halen en 
hij besloot om het toch maar te doen. Hij heeft 
hem in zijn eigen tijd en met eigen materialen 
gemaakt.
Op 27 december 1957 is de 
eerste spade in de grond 
gegaan in verband met de 
bouw van het cultureel cen-
trum “De Nobelaer”. De spa-
de met de twee stelen was 
ontworpen en gemaakt door 
Ko van Meer. Hij zei altijd: 
“Ik heb mijn initialen J V M in die schop geslagen 
en kan zo altijd bewijzen, dat het mijn schop is”. 
Na oplevering van het gebouw werd de vitrinekast 
met de spade ook daadwerkelijk geplaatst.
Echter bij een verbouwing van “De Nobelaer” in 
1969 verdween de vitrinekast met de spade erin. 

In het midden burgemeester Godwaldt 

Deze kwam na de verbouwing niet terug. Dit was 
een reden voor Ko om navraag te doen waar zijn 
spade was gebleven. Van het antwoord werd hij 
niet vrolijk.
Men wist niet waar hij was en men kon hem niet 
terugvinden. Ieder keer als Ko in “De Nobelaer” 
kwam, informeerde hij naar de stand van zaken. 
Het antwoord bleef jaren “onvindbaar”. Ik heb als 
zoon van Ko na zijn overlijden in november 1991 
ook geïnformeerd naar die spade. Een antwoord is 
er nooit gekomen.
Nu na het ontmantelen van de oude “De Nobe-
laer” is die spade na ruim 50 jaar weer boven 
water gekomen. Tot mijn verbazing zag ik hem 
op 15 februari 2022 in het Heemhuis aan het 
Burchtplein staan. Het eerste wat ik deed, was het 
kijken naar zijn initialen. Deze stonden erop. Op 
gegeven ogenblik dacht mijn vader, dat de spade 
door iemand was meegenomen. Nu toch blijkt, 
dat de spade zich al die jaren in “De Nobelaer” 
ergens bevond, wordt het des te pijnlijker. Het 
gaat niet om een waardevol object. Ko heeft al die 
jaren de brief van het gemeentebestuur en zijn 
getuigschrift bewaard. Hij vond, dat hem daar-
bij onrecht was aangedaan. Aan het project “De 
spade met 2 stelen” hield Ko geen goede herinne-
ringen aan over.
Jan van Meer (Zoon van Ko van Meer)
Bronnen:
West-Brabants Archief, Industriestichting Etten en Leur, Delp-
her.nl, Gemeentearchief Etten-Leur

Dr Mol en burgemeester Godwaldt

Opmerking redactie:
Het is mooi dat dit stukje erfgoed met zo’n 
verhaal erachter alsnog wordt bewaard door 
de Heemkundekring. Het is zowel een voor-
beeld van materieel roerend erfgoed in de 
vorm van de spade zelf, als van immaterieel 
erfgoed als blijk van het vakmanschap van de 
maker.
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Over het begin van de protestantse kerk in 
Etten-Leur is al vaker geschreven. Het is in-

middels wel bekend dat Leur de bakermat is van 
een protestante kerkgemeenschap binnen onze 
gemeente. De schippers, die in de 16de eeuw veel 
met het gereformeerde Holland handel dreven, en 
dus veel meer van de wereld zagen dan de Etten-
se bevolking, brachten het geld en de middelen 
maar ook de Staatse godsdienst mee om op Leur 
een nieuw kerkje te bouwen. Dat gebeurde op 
de plaats waar de geuzen in 1584 de katholieke 
kapel in brand hadden gestoken. Bij deze plunde-
ring moest overigens ook de Ettense kerk eraan 
geloven. Een belangrijk deel van de grond op de 
Leur, ook rond de afgebrande kapel, was inmid-
dels eigendom geworden van gereformeerden. 
Mede door de inspanningen van de eerste Leurse 
predikant Pomeranus werd in 1615 op de plaats 
van de kapel een protestantse kerk gebouwd, het 
huidige Trouwkerkje.
De protestantse gemeente bestond al snel uit 
enkele honderden leden, terwijl in de dorpskern 
aan de andere kant van de Vrijheid, namelijk in 
Sprundel, het aantal volwassen protestante kerk-
leden nooit boven een tiental is gekomen. Ettena-
ren kerkten toen nog op Leur. 

Een eigen protestantse gemeente voor 
Etten in 1648

Door Maarten Bicknese

Hoe kwamen Sprundel en Etten aan een eigen 
dominee? Over beide dorpen is ook al vaker ge-
schreven, maar wat nog niet eerder gepubliceerd 
werd zijn de verwikkelingen rondom de beroepin-
gen van de eerste dominees aldaar. De notulen 
van de vergaderingen tussen dominees uit onze 
regio, de Bredase classis, laten hierover meer 
zien. In 1648, de Vrede van Munster, werd de 
Nederduits Gereformeerde kerk de enig officieel 
toegestane. De katholieken moesten zich behel-
pen met schuilkerken.  
In dat jaar kerkten op de Leur ruim 300 lidmaten. 
Dat was voor de dominee op Leur, Peter Hase een 
zware belasting. Hij werd ziek. Al in 1647 moest 
hij verstek laten gaan bij de Classisvergaderin-
gen. De classis zag dit wellicht aankomen en nam 
Hermannus Horn uit Embden en een jaar later uit 
Amsterdam ook Bartholdus van Wesel in hun mid-
den op. Indien nodig konden zij worden ingezet. 
In februari 1648 stonden “enige van de regeren-
de en de afgegane leden van de Leurse kerken-
raad” voor de classis. De drossaard had te kennen 
gegeven dat hij heel graag dominee Horn wel als 
tweede predikant op de Leur zou zien. Dit vond de 
kerkenraad maar een vreemde gang van zaken en 
geen manier van procederen. Daarom stonden zij 
nu voor de classis met de vraag om hulp: 
“om te mogen becomen een goet en vroom pre-
dicant daer haere kercke wel en mochte mede 
gedient wesen”. De voorgestelde persoon beviel 
hen niet.
Toen de classisleden hen vroegen of zij wel 
machtiging hadden gekregen van de kerkenraad 
om naar de classis te komen, antwoordden de 
mannen dat zij uit zichzelf kwamen. Zij maakten 
zich echter mede sterk namens alle andere ker-
kenraadleden, met slechts uitzondering van één 
diaken. Wat was er dan mis met benoeming van 
Horn? De Leurenaren “hebben rondelijck verklae-
rt datsij daermede gansch niet souden gedient 
wesen ende dat om dese reden, omdat sij hem 
niet wel cunnen verstaen om sijn Emdischen 
dialect soodat sij soo wijs uijt de kerck gaen als 
daer in komen, ende met meerder strekking in 
huijs cunnen blijven lesen in een testament ofte 
Bijbel als in de kercke door sijne predicatie ge-
strekt werden, en seijden datter een generale 
misnoegen was van de geheele gemeente tegens 
den voorschreven persoon”. Zij verklaarden allen 
dat zij geen zin hadden in die man en dat zij een 
vrije keuze willen hebben in het beroepen van een 
predikant. De predikant Hase was te ziek om goed 
hierover te kunnen meepraten. Men verzocht de 
classis om hulp.
De classis zat er mee in zijn maag en raadpleegde De preekstoel in de NH kerk op Leur, nu gemeentelijk Trouwkerkje
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Den Haag, waar men zei, dat er uitgekeken moest 
worden naar een bekwaam predikant op de Leur. 
“De kercke van de Leur dient nootsaeckelijck in 
haer godsalich versoeck geholpen te worden”. De 
classis besloot om de kerk te gaan waarnemen 
voor in ieder geval het jaar 1648, afwachtende 
hoe de ziekte van de Hase zich zou ontwikkelen. 
Met de Leurse ouderlingen en diakenen zou een 
rooster van prediking worden opgesteld.
Intussen was de classis niet erg blij met de hele 
gang van zaken. Dominee Bartholdus van We-
sel werd vermaand om niet in te gaan op enig 
beroep. Zouden  de Leurenaren hem soms al 
gevraagd hebben?? De Ettenaren in ieder geval 
wel. Op 23 juni 1648 kwam een Ettense delega-
tie vragen om van Wesel aan hen toe te wijzen. 
De classis vond dit nogal prematuur, maar zou er 
acht op slaan. 
En inderdaad werd besloten om de vacante plaat-
sen te vullen: Bartholdus van Wesel voor Etten, 

De Antwerpse preekstoel uit ca 1580, in de Ettense kerk. De stoel stond er al in 
1642, dus nog voordat Bartholdus van Wesel er zijn eerste preek kwam geven.

Hermannus Horn voor Sprundel. Door een Etten-
se predikant te beroepen was meteen het Leurse 
probleem opgelost, immers een belangrijk deel 
van de lidmaten (66 van de 300) kerkte voortaan 
niet meer op Leur, zodat de predikant aldaar deels 
ontlast werd. Dominee Hase herstelde voorspoe-
dig en werd weer actief op Leur. Tot Leur zouden 
de wijken Attelaken, Slagveld en Baai behoren. De 
rest was Etten. De 66 Ettense lidmaten woonden: 
Dorp, Bremberch, Hemberch, Goorstraat, Nee-
reijndt, Vaartkant, Neerstraat, Donck en Achter-
straat (nu: Hoevenseweg).
Op 1 juli 1648 lezen we in de notulen: 
“deze kerke van Etten voor den waaren Gods-
dienst geopent”. met Spreuken 23:23: 
“Koop de waarheid en verkoop ze niet”.
Bartholdus van Wesel en Herman Horn moesten 
nog wel een (peremptoir) examen afleggen voor 
de classis en op 19 augustus hield van Wesel zijn 
eerste prediking.

Een jaar later trouwde van Wesel met de rijke 
Leurse jongedochter Margaretha Corenkooper, 
tante van de beruchte schout Cornelis Cornkoper. 
Zij betrokken de nieuw gebouwde pastorie bij de 
kerk (nu Van Goghkerk). Lang bleef van Wesel 
niet te Etten, want in januari 1654 vertrok hij 
naar Willemstad. Zijn zwager Petrus Plasschaart 
volgde hem op als predikant te Etten. 
In mei 1653 kwamen ouderling Adriaen Michiels 
Hagens en diaken Cornelis Cornelisse Rijcken van 
de gemeente Leur de classis bekendmaken dat 
hun predikant Petrus Haseus [=Peter Hase] was 
overleden.

Bronnen: 
-  Dolné, E.M. e.a., 1996: Trouwen doe je in de kerk. D’Hûs-

kes nummer 27, een uitgave van Heemkundekring Jan uten 
Houte

-  Nico van Wageningen, 1985: De Boerenhoek, geschiedenis 
van het protestantisme in Etten. Uit de serie Bijdragen tot de 
geschiedenis van Etten-Leur, uitgegeven door Heemkunde-
kring Jan uten Houte. 

-  M.J.J. van den Maagdenberg, De predikanten van Sprundel, 
herders zonder kudde. In de Ghulden Roos.

- BHIC; Toegang 255 Acta van de Classis Breda Inv.nr. 2
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Van Coothstraat in Etten-Leur
Door Jan van Meer

Bij het veranderen van wijken met nummers 
naar straatnamen met een even- en oneven 

nummer werd op 2 december 1948 besloten om 
de in de volksmond genoemde Kattestraat en Pa-
penstraat te voorzien van een nieuwe straatnaam 
te weten Van Coothstraat. Het was een doorlo-
pende weg van de Markt naar de Hoevenseweg. 
Hierbij werd ongeveer halverwege de spoorlijn 
Breda – Roosendaal schuin doorkruist. Het was 
een onbewaakte overweg. Door de aanleg van het 
”Industrieterrein” werd van de spoorwegovergang 
veelvuldig gebruik gemaakt. Het had tot gevolg, 
dat er een aantal ernstige ongelukken met de 
daar passerende trein plaatsvonden. Zoals een 
vrachtauto van de gemeente Etten-Leur, waarbij 
3 doden vielen. Zo ook een wals, die in de hierbij 
gelegen spoorwachterswoning terecht kwam. De 
bewoners stonden toevallig buiten en overleefden 
hierdoor het ongeluk. Dit was onder andere aan-
leiding van het gemeentebestuur om de spoor-
wegovergang veiliger te maken en deze ongeveer 
een 100 meter te verleggen. Men kruiste de over-
weg dan haaks en werd “bewaakt”. 

In de gemeentevergadering van 2 december 1948 
was aanvankelijk de naam “Torenstraat” voorge-
dragen om als vervanger te dienen voor de Pa-
penstraat en Kattestraat. De gemeenteraad vond 
het niet een passende naam, daar er geen toren 
was in de buurt van deze straat.
Men besloot in de gemeenteraadsvergadering van 
26 maart 1954 de naam Van Coothstraat te laten 
vervallen en weer terug te gaan naar de naam zo-
als die voor 1948 was aangaande de Papenstraat. 
De wijziging van de naam Van Coothstraat in 
Kattestraat werd doorgeschoven om nog nader 
onderzoek te doen. 
In de gemeenteraadsverga-
dering van 9 juli 1954 volgde 
het navolgende besluit:
Bij de straatnamen in de wijk 
“De Grient” werd aansluiting 
gezocht bij de reeds aanwe-
zige straatnamen in de buurt 

hiervan t.w.: Kattestraat, Hermelijnweg en Vos-
sendaal. Het voorstel was te kiezen voor viervoe-
tige dieren, waarvan de naam goed verstaanbaar 
en gemakkelijk schrijfbaar waren. In de gemeen-
teraadsvergadering van 28 februari 1977 werden 
deze straatnamen in het bestemmingsplan vast-
gesteld.
Door de plannen van de aanleg van een nieuwe 
wijk tussen de Markt en de Heistraat moest er een 
stratenplan worden gemaakt. Dat had tot gevolg, 
dat een gedeelte van de Papenstraat verdween. 
De Papenstraat hield op bij de Grevelingenstraat. 
Streekarchivaris drs. Lohman droeg de straatna-
men voor en in de gemeenteraadsvergadering van 
5 februari 1964 werd hieraan goedkeuring ver-
leend.
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Mr. Petrus Franciscus van Cooth 
was geboren te Ravenstein op 19 
januari 1819. Op 2 februari 1853 
was hij gehuwd met Wilhelmina 
Johanna Maria Suijs. Het enige 
kind uit dit huwelijk was geboren 
op 30 december 1853 en 27 dagen 
later op 25 januari 1854 te Den 
Bosch overleden. Hij was lid van 
Gedeputeerde Staten en griffier 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. Zijn vrouw was 
op 24 december 1900 overleden 
en hij overleed op 8 juni 1901 te 
Den Bosch. Het grootste deel van 
zijn vermogen vermaakte hij bij 
testament aan 29 gemeenten in 
Noord-Brabant en 5 gemeenten in 
Gelderland. Het gemeentebestuur 
van Etten-Leur ontving een legaat 
van fl. 4000,-. De opbrengst van 
deze gelden diende besteed te wor-
den aan landbouwonderwijs. 

Hoe was men aan de naam 
van Coothstraat gekomen? 
De Van Coothstraat was gelegen in 
een landelijk gebied. De naam Van 
Cooth kwam in de geschiedenis 
van Etten-Leur niet voor. Er was 
een verbinding met de boerenbe-
volking van Etten-Leur. 
In de gemeenteraadsvergadering 
van 13 juni 1905 werd een ver-
zoek besproken van het Bestuur 
der afdeling Etten en Leur van den 
Christelijken Boerenbond van 24 
mei 1905. Zij hadden het voor-
nemen tot het oprichten van een 
tweejarige landbouwwintercur-
sus. Men vroeg om een jaarlijkse 
bijdrage van 100 gulden en een 
verwarmd/verlicht schoollokaal. 
Het gemeentebestuur had al in 
een eerder stadium aangegeven, 
dat de cursus in Etten en in Leur 
diende plaats te vinden. De heer 
Hendrikus Kuijlaars zou de cursus 

verzorgen. Hij was van beroep onder-
wijzer en woonde te Breda. Hij was niet 
te bewegen geweest om de bedoelde 
cursus in tweeën te splitsen. Er werd 
ook nog de mogelijkheid besproken 
om het ene jaar te Etten en het andere 
jaar te Leur les te geven. Zijn dochter 
Maria Christina Antonia Kuijlaars was 
geboren op 14 november 1899 te Bre-
da en ging later op het gemeentese-
cretarie te Etten-Leur werken tot haar 
pensionering op 1 december 1964.
De gevraagde 100 gulden voldeed aan 
de eisen, welke gesteld werden in “Het 
legaat van Cooth”. Het gemeentebe-
stuur ging akkoord met het verzoek. 
In de jaaroverzichten van latere jaren 
kwam de subsidieverlening voor. Het 
restant werd gebruikt voor de verlich-
ting/verwarming van het schoollokaal.
Het toezicht op het gebruik van de 
gelden/opbrengst van het “Legaat van 
Cooth” werd gedaan door Gedeputeer-
de Staten van Noord-Brabant. In 1930 
waren er een aantal gemeenten, welke 
het legaat zelf of de opbrengst wilden 
besteden aan een ander doel dan toe-
gestaan was. Dit leidde ertoe, dat alle 
begunstigde gemeenten een afschrift 
van de uiterste wilsbeschikking van 44 
bladzijden groot kregen toegezonden. 

Bronnen:
Gemeentebestuur van Etten-Leur
100 jaar R.K. Boerenbond Etten
West-Brabants Archief
Stadsarchief Breda
Stadsarchief Den Bosch
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Verdwenen Nieuwe sluis ??
Door Ton van den Wijngaart

Thuisgekomen ben ik vervolgens direct terugge-
gaan met mijn pioniersschopje en ben ik voor-
zichtig wat af gaan schrapen. Al vrij snel kwamen 
muurrestanten aan beide zijde van de verzakking 
die ik gezien had, tevoorschijn. Mij bekroop het 
euforische gevoel alsof ik een schat ontdekt had. 
Ik heb slechts een beperkt gedeelte bloot gelegd 
om erosie te voorkomen. Nader archiefonderzoek 
leerde mij dat deze Nieuwe Sluis gebouwd is in 
1636. De gekozen naamgeving duidt erop dat er 
dus een eerdere sluis geweest is. Die heeft iets 
oostelijker gelegen en was niet meer te repareren 
of ter plaatse te vervangen.  
Het is 100% zeker hoe lang deze Nieuwe sluis 
dienst heeft gedaan, namelijk tot 1722. Die zeker-
heid vinden we in het argument van het toenma-
lige polderbestuur bij hun advies aan de ingelan-
den, die toestemming moesten geven voor het 
bouwen van een windwatermolen aan de zuidkant 
van de polder. Het argument was dat “De Nieuwe 
Sluis in verre staat van Caduc was”. Tijdens mijn 
vele historische rondleidingen die ik jaren geleden 
in de Zwartenbergse polder gegeven heb, heb-

Het is in de tijd geweest dat ik bezig was met mijn onderzoek naar en het verzamelen van informa-
tie over de Zwartenbergse polder, gelegen in het uiterste noorden van de Gemeente Etten Leur. 

Een van de vele mensen die ik toen sprak maakte terloops de opmerking dat er op een bepaald stuk 
van zijn land altijd nogal wat steenresten boven de grond kwamen met het ploegen.  Dat wekte mijn 
nieuwsgierigheid en belangstelling, en ik vroeg hem om mij dat eens te laten zien. Op een zaterdag-
ochtend ergens in het najaar van 2003 gingen we samen naar betreffend stuk land. En inderdaad, ik 
zag met eigen ogen resten van IJsselsteentjes tot zelfs een enkel heel exemplaar. Zou hier ooit iets 
gestaan hebben was ook zijn vraag? Van oude kaarten kon ik me daar, en zeker op die plek, niets bij 
voorstellen. Zijn land was namelijk gelegen binnen de polder aan de Zeedijk. Plots viel mijn oog op 
het talud van de dijk ter plaatse en ik meende daarin een soort verzakking in het schuine gedeelte te 
ontdekken. Op dat moment kwam mij voor de geest een polderkaart uit 1680 waarop expliciet op een 
bepaald punt aangegeven wordt: “De Nieuwe Sluijs”.       

“De Nieuwe Sluis” in 1677 getekend door Steven Vereijck 
(bewerking: Maarten Bicknese) 

ben veel mensen deze unieke vondst mede mo-
gen aanschouwen. Op dit moment is mijn vondst 
weer, althans voor mij, actueel, aangezien men 
de Zeedijk ter plaatse gaat aanpassen in verband 
met het project dijkverhoging/verzwaring. Mijn in-
zet is erop gericht om verantwoordelijke instanties 
zoals Gemeente, Brabantse Delta, eigen Heem-
kundekring en Provincie zover te krijgen dat ze 
iets blijvends doen met De Nieuwe Sluis. Er moet 
toch een manier zijn om ter plaatse de sluis her-
kenbaar en met informatieverstrekking aandacht 
te geven? Dan is het voor iedereen bereik- en 
herkenbaar en informatief. Bij het aanleggen van 
de Ebdeuren in de Leurse Vaart (zie vorige Heem-
El) heeft Brabantse Delta ook de oude sluissteen 
en het Redoute dat er half de 18de eeuw gelegen 
heeft, in ere hersteld. Dus wie weet komt er bin-
nenkort nader archeologisch onderzoek en zelfs 
een informatiebord voor de fietser en wandelaar.      

Opgraving eind 2003
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Samen delen
Bij de Sint-Lambertuskerk behoorde een grote 
tuin met gazon, perken en een flinke hof. Een 
sieraad voor het oog. De perken werden elk jaar 
omgespit. Na de oorlog was tuinman Driek, een 
begrip in en rond de kerk, weer flink aan het spit-

ten, toen hij 
plots iets rook. 
Hij spitte voor-
zichtig verder 
en haalde een 
grote kist met 
flessen wijn 
omhoog. Driek 
maakte de 
flessen met zijn 
werkhanden 
netjes schoon 
en riep Henk, 
de koster, erbij. 
Zijn antwoord 
was: “Verde-
len. Samsam”. 
Zo gezegd, 
zo gedaan. ‘s 
Avonds was 
het bij Driek 
de wekelijkse 
kaartavond. Na 

de koffie werden de kaarters tot hun verbazing 
getrakteerd op een goed glas wijn. Daarna nog 
een en....nog een...en.. Ze werden luidruchtiger, 
sloegen harder op tafel en blijkbaar was alles 
troef. Er bleef één fles over. De andere morgen 
had Driek gewetenswroeging en nam de overge-
bleven fles mee terug.  Aangekomen bij de pas-
torie stond de koster te wachten. Hij had dezelfde 
avond visite gehad en had ook royaal ingeschon-
ken. Ook hij had gewetenswroeging en ook hij 
bracht de laatste fles mee terug. Om half elf werd 
er die dag samen met de kapelaans geen koffie 
gedronken, maar een goed glas wijn.
*Achteraf bleek, dat de wijn in de oorlog verstopt 
was voor de Duitsers.

Een blik in de eigen toekomst
Tuinman Driek was ook doodgraver (grafdelver) in 
de Stationsstraat. Op zekere dag moest hij weer 
een graf delven en dan kreeg hij altijd bezoek van 
de oude mannen van het gasthuis (St.- Elisabeth). 

Bij het graven 
kwamen allerlei 
botten tevoor-
schijn. Driek gaf 
daarbij tekst en 
uitleg. Toen hij 
eens een sche-
del ontdekte, 
manoeuvreer-
de hij deze 
op zijn schop 
en wierp hem 
met een lelijke 
schreeuw voor 
de voeten van 
de gasthuis-
mannen. Deze 
zetten het op 
een lopen naar 
huis. De ande-
re dag kwam 
de overste en 
vroeg Driek om zoiets niet meer te doen, want de 
mannen waren helemaal van streek en konden 
niet slapen.

Graag gepast betalen
Een andere taak voor de tuinman was die van 
suisse (ordebewaarder) in de kerk. Ook wel 
stokslager genoemd. Hij was uitgerust met steek, 
hellebaard en sjerp. In sommige delen van Neder-
land noemde 
men hem kerk-
baljuw.  Daar 
kwam dan nog 
bij het plaats-
engeld ophalen. 
De plaatsen in 
de banken wa-
ren verpacht en 
was deze niet 
van jou en ging 
je daar zitten, 
dan moest je 
betalen. Dat 
was ook het 
geval met de 
eerste twee rij-
en stoelen mid-
den in de kerk. 
Hiervoor moest je 5 cent betalen. Iemand gaf een 

Een veelzijdige tuinman
Door Jos Martens

In de hoogtijdagen van het katholicisme beschikte in Etten-Leur de Sint-Lamber-
tuskerk over een deken, vier kapelaans,  een koster en een tuinman. De laatste, 

Driek Martens genaamd, was naast tuinman ook suisse, grafdelver en stoker van de 
oven. Gedurende al die jaren dat hij daar werkzaam was (1943-1969), maakte hij 
nogal wat mee. Hier volgen enkele gebeurtenissen.

Driek Martens vindt een krat wijn 
(Tekening Sjaak Jansen)

Doodgraver Driek Martens 
(Tekening Sjaak Jansen)

Driek Martens brengt een schaal centen 
(Tekening Sjaak Jansen)
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tientje. Driek zei: “Dank je wel” en ging door. De 
man wist niet wat hem overkwam en bleef Driek 
zoeken. Deze ging snel naar de pastorie en riep 
de koster om te helpen. Zij telden 995 losse cen-
ten bij elkaar, waarna Driek parmantig door het 
zijpad stapte met de schaal op schouderhoogte. 
Eenmaal bij “de tientjesman” gekomen, trok hij 
bij deze zijn jaszak open en schudde het kleingeld 
erin onder groot vermaak van de kerkgangers in 
de buurt. De man ging scheef naar huis. Driek 
kreeg voortaan gepast geld.

Niet voordringen
Elk jaar werden de plaatsen verpacht. Veel kerk-
gangers hadden een vaste plaats en wilden die 
behouden. Een vooraanstaand vroom iemand had 
al jaren twee vaste plaatsen, maar zat nu finan-
cieel bijna aan de grond. Enkelen wilden hem 
pootje lichten. Driek, de tuinman, had het in de 
gaten en stak er een stokje voor. Hij zette in met 
vijf gulden en ging snel door met het bekende 
gezegde: “Eenmaal, andermaal, verpacht!”. Lange 
gezichten bij de kwaadwillenden en een lachende 
vrome heer. ‘s Avonds kreeg Driek een kistje siga-
ren thuisbezorgd.

Fonger Bruinsma, een boef
Door Jan van Meer

Diefstal bij coöperatieve roomboterfabriek “De Hoop” en een bedreiging/afpersing 
met de dood door dezelfde persoon.

Roomboterfabriek “De Hoop” was gevestigd 
vlakbij de spoorlijn Breda – Roosendaal en aan 
de weg van Leur naar Etten v.v. Het toenmalige 
station (Wijk Baai F33) was aan de Ettense kant 
van de spoorlijn en op korte afstand van de boter-
fabriek aan dezelfde weg gelegen. 
Directeur van de Boterfabriek was in 1913 de heer 
IJsbrandus Theodorus Terwisscha van Scheltin-

ga. Hij woonde 
alleen, op dat 
moment in de 
bedrijfswoning 
(F28) naast de 
boterfabriek 
(F27). 
Er was per 15 
januari 1913 
een nieuwe 
medewerker als 
hulp voor de 

directeur (assistent-directeur) aangenomen. Hij 
was evenals de directeur uit Friesland afkomstig 
en rooms-katholiek. Het betrof de 19-jarige Fon-
ger B., in 1894 geboren te Witmarsum (gemeente 

Wonseradeel) als zoon van een ongehuwde moe-
der. Bij een later huwelijk in 1903 werd Fonger 
door de bruidegom erkend als zijnde een eigen 
kind. Zijn achternaam Smit veranderde hierdoor 
in Bruinsma. Hij had de zuivelschool te Bolsward 
bezocht. Op 11 januari 1913 was hij in Etten 
komen wonen en wel in het logement/herberg 
bij het station van de heer Willem Dirkx (Café De 
Kool F32). Het kostgeld was 6 gulden per week en 
zijn looninkomsten waren 7,5 gulden per week. 
Op vrijdag 20 juni 1913 werden de geldzakjes 
klaargemaakt, welke de volgende dag werden 
uitbetaald aan de boeren wegens geleverde melk. 
Dit geschiedde iedere twee weken. Op het geld-
zakje werd de naam van de leverancier van de 
koemelk geschreven. De directeur telde het geld 
uit wat hierin moest. De voorzitter van de coö-
peratieve roomboterfabriek te weten Pieter Dir-
ven controleerde het bedrag en deed dit in het 
hiervoor bestemde geldzakje. De ondervoorzitter 
kwam ook nog om mee te tellen. Toen ze hiermee 
klaar waren, gingen ze even naar de uitgebroede 
kuikens kijken en verlieten het kantoor.
De directeur gaf aan Fonger opdracht om de geld-

zakjes dicht te plakken en in het kan-
toor te blijven. Na ongeveer een half 
uur kwamen ze terug. Hij had het 
gedaan en zat gewoon te werken. 
De directeur en de voorzitter hadden 
de geldzakjes in de brandkast opge-
borgen. De andere dag bij de uitbe-
taling bleek, dat er bij 3 geldzakjes 
te weinig geld in zat. Het ging om 2 
briefjes van 25 gulden en een briefje 
van 60 gulden.  Fonger werd als ver-
dachte van de diefstal aangemerkt. 
Hij was de enige persoon geweest, 
die alleen met de geldzakjes was ge-
weest. Door hem werd op die bewus-
te avond ook om ontslag gevraagd 
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en hij had dit gekregen. Op zaterdag 21 juni 1913 
werd het kosthuis van Fonger door marechaus-
sees bezocht. Er vond een doorzoeking van zijn 
kamer plaats en er werd geld gevonden. 
Fonger had die zaterdagmorgen de oogarts Hen-
ri Frederik Dubois, Wilhelminastraat 15 te Breda 

bezocht. Deze had 
hem een bril voor-
geschreven we-
gens bijziendheid. 
Het consult bij 
de oogarts kostte 
een rijksdaalder 

en Fonger had betaald met een briefje van 60 
gulden. Het bankbiljet was gekenmerkt met het 
nummer: L.O. 9995. Dit nummer kwam ook voor 
op de lijst van de stationschef Hendrik Moelands, 
welke de gelden voor het uitbetalen van de leve-
ringen aan de directeur had gegeven. 
Daarna had Fonger bij Arnoud Strucker, Ginne-
kenstraat 40 te Breda een gouden bril gekocht 
voor 18 gulden en 20 cents. Op 23 juni 1913 werd 

hij wegens vlucht-
gevaar omstreeks 
19 uur in hech-
tenis genomen 
en de andere dag 
naar het Huis van 
Bewaring in Breda 
overgebracht. Zijn 
bijziendheid had 
als gevolg, dat 

hij als loteling voor de Nationale Militie op 15 juli 
1913 op medische gronden “Ongeschikt” was ver-
klaard.  In eerste instantie werd dit tijdelijk aan-
gehouden wegens het verblijf in de gevangenis.
De rechtzitting vond plaats op 5 augustus 1913 en 
de eis door het Openbaar Ministerie was 5 maan-
den gevangenisstraf. De diefstal was wettig en 
overtuigend bewezen. 
De 110 gulden behoorde toe aan de coöperatie-
ve roomboterfabriek “De Hoop”. Voor dit bedrag 
had hij op 4 augustus 1913 een schuldbekentenis 

getekend. De uitspraak op 19 augustus 1913 van 
de Arrondissementsrechtbank te Breda was 3 
maanden gevangenisstraf. Op 2 december 1913 
verliet Fonger de gevangenis te Breda en keerde 
hij terug naar Wonseradeel. 
In de avond van 2 februari 1914 was Fonger 
teruggekeerd in Etten en Leur. Hij kwam in de 
herberg van Willem Dirkx de directeur van de bo-
terfabriek tegen en vertelde hem, dat hij het geld 
bij zich had om de schuld af te lossen. Ze gingen 
samen naar het kantoor van de boterfabriek om 
na betaling de schuldbekentenis over te dragen. 
Daar had hij te kennen gegeven, dat hij moeilijk 
aan werk kon komen. In de plaats van een beta-
ling werd een revolver op Dirkx gericht en Fonger 
zei: ”Ik schiet je dood. Ik zal dat niet doen, als gij 
mij eerst de schuldbekentenis teruggeeft”. Ook 
eiste hij een bedrag van 200 gulden en 10 gulden 
aan zilvergeld. Voor de ongewapende directeur 
bleef niets anders over, dan hieraan te voldoen. 
Hij moest ook met twee vingers omhoog zweren, 
dat hij de politie en geen ander op de hoogte van 
het gebeurde zou brengen. De directeur moest 
daarna de lamp uitdraaien en Fonger verdween 
in de duisternis. De boterfabriek was in het bezit 
van een revolver om te dienen als beveiliging. Er 
waren daar soms grote geldbedragen aanwezig. 
Fonger had in de zomer van 1913 ook de revolver 
gestolen uit de boterfabriek. De revolver werd la-
ter teruggevonden door een gemeentemedewer-
ker in de wijk Attelaken. Fonger was vermoedelijk 
naar Duitsland gevlucht. Tussen Nederland en 
Duitsland waren begin 1914 al enige spanningen 
aanwezig. Hij waande zich aldaar veilig. Een ver-
zoek om uitlevering zou niet gehonoreerd worden.
Maar hier bleef het niet bij. Een paar dagen la-
ter op 5 februari 1914 ontving de directeur een 
dreigbrief. Er zou een ernstig ongeval boven zijn 
hoofd hangen. Hij was een kind des doods en kon 
gerust zijn testament opmaken. Dit zou te voor-
komen zijn, als hij 1000 mark (600 gulden) aan 
Fonger zou overmaken. Anders haalde hij het jaar 

1915 niet. 
Er kwam niet de re-
actie, die Fonger had 
verwacht. Er volgde 
een nieuwe brief, 
welke op 13 februa-
ri 1914 geschreven 
brief werd vanuit 
Aken.
De brieven waren 
ondanks “de eed en 
de eis om derden er 
buiten te laten” ter 
beschikking van de 
politie gesteld. Deze 
had de strategie 
bedacht om Fonger 
over de grens met 
Duitsland te lokken. 
Men zou hem dan 
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hier in Nederland kunnen arresteren. 
Er werd een brief teruggeschreven met de me-
dedeling, dat de heer Terwisscha van Scheltinga 
slechts 1000 mark kon betalen. 
Eveneens wilde hij dit bedrag 
persoonlijk aan hem in Neder-
land overhandigen. Het station 
te Maastricht was voor beide 
een makkelijk met de trein te 
bereiken locatie. Op 16 februari 
1914 werd een brief ontvangen 
met het antwoord, dat Fonger 
akkoord ging met een betaling 
van 1000 mark. Het restant 
diende dan nog wel in termijnen 
te worden betaald. Hij had wel 
bedenkingen tegen het persoon-
lijk geven van het geld.
De overdracht zou op het stati-
on te Maastricht op donderdag 
19 februari 1914 om 12.22 uur 

plaatsvinden. De drie brieven waren verzonden 
geweest vanuit: Bonn, Aken en Keulen.
Enkele marechaussees in politiek (in burger) wa-
ren in de trein meegereisd met de directeur naar 
het station in Maastricht. Bij aankomst zag de 
directeur hem staan. Toen Fonger goed had rond-
gekeken en de omgeving veilig achtte, ging hij 
naar hem toe. De marechaussees naderden van 

een andere kant en 
konden hem snel 
in de boeien slaan. 
Van een betaling 
was geen sprake 
geweest. 
De andere dag 
werd hij onder gro-
te belangstelling 
overgebracht naar 
Etten en aldaar 
verhoord. Hierna 
werd hij opgeslo-
ten in Breda. Na 
de ondervraging 
door de Rechter 
Commissaris op 21 
februari 1914 werd 
Fonger “voorlopig 
aangehouden”. Hij 
kwam terecht in 
het Huis van Bewa-
ring en bleef hier 
tot dat hij moest 
voorkomen.

De rechtszitting bij de Arrondissementsrechtbank 
te Breda vond plaats op 2 april 1914. Hij ontken-

de de ten laste gelegde feiten 
en verklaarde onschuldig te 
zijn. Hij had de overval en de 
bedreiging in opdracht ge-
daan van de directeur van de 
boterfabriek. De Officier van 
Justitie geloofde hier niets van 
en het was ook nergens uit 
gebleken. Hij eiste een gevan-
genisstraf van 6 jaar. In de 
uitspraak van 16 april 1914 
werd een gevangenisstraf van 
3 jaar opgelegd. Op 22 april 
1914 ging Fonger Bruinsma 
in beroep tegen dit vonnis en 
werd hij van de gevangenis te 
Breda overgebracht naar Den 
Bosch. De uitspraak was op 17 

juni 1914 en leidde 
niet tot een wijzi-
ging van de reeds 
eerder opgelegde 
gevangenisstraf. Hij 
werd hierna van de 
gevangenis van Den 
Bosch overgeplaatst 

naar Arnhem.
Er was op 12 december 1916 een verzoek gedaan 
bij Justitie om advies te geven aan Hare Majesteit 
de Koningin over het verlenen van ontslag of af-
slag van de straf. Er volgde een afwijzend bericht. 
De reeds opgelegde straf was reeds zeer mild 
geweest gezien de ernst van de gepleegde feiten 
(diefstaf en afpersing).
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In 1919 moest hij nog voorkomen bij de Arrondis-
sementsrechtbank te Leeuwarden wegens diefstal. 
De zitting werd geschorst tot 4 juni 1919 en daar-
na nog een keer tot 25 juni 1919. De uitspraak 
was op 30 juni 1919 en er werd 1 jaar gevange-
nisstraf gevorderd.
Op 20 december 1922 was Fonger  te Amsterdam 
gehuwd en volgens de huwelijksakte was hij van 
beroep portier. Er zijn uit dit huwelijk geen kin-
deren geboren. Fonger Bruinsma  is op 32-jarige 
leeftijd te Amsterdam overleden op 22 juni 1926. 

De heer IJsbrandus Theodorus Terwisscha van 
Scheltinga was op 7 augustus 1920 gehuwd met 
Hendrina Laurentia Maria Mol. Er werd uit dit 
huwelijk een zoon en een dochter geboren. De 
functie van directeur van de roomboterfabriek zou 
hij nog jaren vervullen. Hij is op 21 mei 1954 te 
Etten overleden. Dit was 40 jaar later, dan waar-
mee Bruinsma hem had bedreigd (Een misdaad 
tegen diens leven).

Bronnen:
West-Brabants Archief
AlleFriezen.nl
Bhic.nl
Delpher.nl
Cbg.nl
Familysearch.nl
Stadsarchief Amsterdam
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Oude maten en gewichten in Etten-Leur
door Jos Martens

Als wij aan maten denken, dan kunnen dat leng-
te-, oppervlakte-  en inhoudsmaten  zijn.

Lengtematen
Rond Breda kende men vroeger de roede (roei). 
Een roede was twintig  voet of zes tree of drie 
vadem. Een voet in Etten was 0,3157 meter  en in 
Breda was deze 0,2841meter.

Oppervlaktematen
De meest gekende  maat  was wel de bunder. 
Voor het hele gebied rond Breda gold, dat een 
Bredase bunder drie gemeten was. Een bunder 
was overal even groot, namelijk  ongeveer een 
derde meer dan de huidige hectare (1,27 ha). 
Maar de verdeling van een bunder was overal ver-
schillend. In Etten was een bunder 900 roeden en 
een roede was 16 voet. Een vierkante roede was 
14,19 m2.
In Breda was dat 400 roeden en een roede was 
daar 20 voet.  De Bredase vierkante roede is 
32,26 m²

Inhoudsmaten
Hierin zijn veel verschillende begrippen, meest-
al afhankelijk  van de vloeistof  welke gemeten 
moest worden. Een kan was 1,61 liter en een pint 
was een halve kan. Daarnaast kende men een 
schaft (turf, zand), houtvadem (brandhout), hoed 
(steenkool of kalk).

Gewichten
Ook hierin was een grote verscheidenheid.  De 
belangrijkste welke vroeger in onze streek ge-
bruikt  werden, waren het zogenaamde Keulse 
pond. Die was iets minder dan ons huidige pond 
(0,4689  kg). De juweliers gebruikten  het Troois 
pond (0,49  kg) en het apothekerspond
woog 0,47 kg. Om zware lasten te wegen ge-
bruikte  men als weegwerktuig de bascule. Voor 
huiselijk  gebruik en in winkels had men een 
weegschaal.

Vroeger gebruikten  de mensen veel verschillende maten en gewichten, die van streek 
tot streek verschilden waardoor het moeilijk  was informatie met elkaar uit te wisselen. 

Toendertijd stelde het bestuur van een stad regelmatig nauwkeurig  vast, hoe groot die 
maten en gewichten waren. Er was echter geen eenheid. Het was de Franse Revolutie (rond 
1790), en vooral daarna keizer Napoleon, die daar verandering in bracht. Hij voerde voor ge-
heel het vasteland van Europa het zogenaamde metriek  stelsel in. Dit is een systeem waar-
mee men meet hoe zwaar, ver of groot iets is. Wereldwijd gebruiken  nu bijna alle landen dit 
systeem. Dit stelsel van maten en gewichten is gegrond op de meter en zijn tiendelige (deci-
male) veelvouden en onderdelen. Een meter is het 40-miljoenste deel van de omtrek  van de 
aarde, gemeten  over  beide polen. Het metriek  stelsel geldt niet voor Engeland. Zij hebben 
nog steeds hun eigen maten en gewichten. We denken hierbij  aan miles, yards, inches, feet, 
pint, gallon. Hoe komt dat? Napoleon heeft in Europa dan wel bijna het hele vasteland ver-
overd, maar daar hij geen vloot had, bleef Engeland buiten schot.

Om te zorgen, dat de mensen het juiste gewicht 
kregen, werden de gewichten regelmatig  geijkt.  
Er wordt dan een merk in meet- en weegwerktui-
gen  geslagen, zodat deze als geldig en gangbaar 
erkend worden. De herkeuring  van de maten en 
gewichten door het IJkwezen vond in Etten-Leur 
nog plaats in 1969 in gebouw “De Beuken” in 
de St. Lambertusstraat voor de winkeliers  van 
Etten-Leur. Deze herkeuring  was verplicht. Ook 
daarna vonden er nog keuringen plaats.

Veel oudere mensen kennen nog de el, maar deze 
paste niet in dit systeem. Een el was bijna 70 cen-
timeter, namelijk  0,691meter. Hij werd gebruikt  
in de stoffenhandeL

Bronnen:
De Klokken.
Archief Jos Martens.



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 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. 
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Secretaris
Wim Buijs
secretaris@janutenhoute.nl
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Voorzitter 
Piet Paantjens
voorzitter@janutenhoute.nl
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Penningmeester 
Anton van Dorst
penningmeester@janutenhoute.nl 
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Werkgroep coördinator
Jos Buijs
werkgroepen@janutenhoute.nl
info@janutenhoute.nl
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Ict 
Wim Hendrikx 
ict@janutenhoute.nl
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Verenigingsactiviteiten
Bernhard Koevoets
activiteiten@janutenhoute.nl
tel.: 06 831 119 53


