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Uit het bestuur
Langzaamaan maar zeker begint de zomer 
naar het einde te lopen, ook de vakanties 
zijn voor velen voorbij terwijl de senio-
ren er liever in het voor- of najaar er op 
uit trekken. Onder de bestuursleden is dat 
laatste ook duidelijk te merken waardoor de 
slagvaardigheid soms wat lager is. Van de 
andere kant kunnen we constateren dat er 
weer activiteiten zijn opgestart die tijdens 
de coronaperiode niet mogelijk waren. De 
genealogiewerkgroep draait weer en houdt 
op 21 september haar tweede bijeenkomst. 

Een heemreis zit voorzichtig in de pen en van de werkgroep 
heemquiz kunnen we begin 2023 weer een leuke quizavond voor 
jong en oud verwachten. De schrijvers groep bereid een lezingen- 
avond voor en het nieuwe kermisboek zal tijdens de Leurse ker-
mis worden gepresenteerd. Over nieuwe tentoonstellingen wordt 
nagedacht of zijn al in voorbereiding.
Een speerpunt voor het bestuur is het werven van nieuwe be-
stuursleden waarbij de voorkeur ook ligt op verjonging van het 
bestuur. Verjonging is ook gewenst onder de leden en de vrijwilli-
gers van de Heemkundekring. Om dit te bereiken wordt gewerkt 
aan een plan om de leerlingen van groep 7 van het primair onder-
wijs te laten ontdekken wat Heemkunde is en de geschiedenis van 
Etten-Leur te laten beleven. De jeugd van het voortgezet onder-
wijs willen wij o.a. betrekken om ons beter zichtbaar te maken in 
het social media domein.
De zoektocht naar nieuwe huisvesting is nog volop gaande en we 
hebben daar geregeld met de gemeente contact over. Onze tij-
delijke huisvesting in het winkelcentrum aan het Burchtplein kan 
wellicht tot 2025 doorlopen waarna de sloop van dat deel onver-
mijdelijk zal zijn. Tot die tijd is er geen beletsel om wat intensie-
ver van deze ruimte gebruik te gaan maken. Het idee hierover is 
om elke werkgroep weer een vast tijdstip in de week of maand te 
geven om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Ook denken we 
aan een dagdeel voor sociale ontmoeting, een praatje maken, een 
kopje thee of koffie, lezen in de voorhanden zijnde tijdschriften en 
nieuwe ideeën laten ontspruiten voor een bruisende Heemkunde-
kring. Heeft u nog meer ideeën, dan horen wij ze graag. 
Wim Buijs
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Van de redactie
Door Maarten Bicknese

De dagen beginnen weer te korten, de 
avonden worden langer. Gelukkig valt 

er weer een nieuwe Heem-EL op de mat. 
Nieuw leesvoer. Dankzij de ingezonden kopij 
kunnen we weer een gevarieerd aanbod 
leveren, voor elk wat wils. Naast de his-
torische artikelen leest u ook terloops een 
oproep om actief deel te nemen aan een van 
de werkgroepen, in dit geval de werkgroe-
pen genealogie en archeologie, maar ook de 
werkgroep dialect kan versterking gebruiken. 
Of, waarom zou u zelf niet eens over ons 
heem schrijven? We ontvangen graag veel 
kopij. Wel moet me daarbij van het hart, dat 

we niet elk enthousiast geschreven verhaal kunnen plaatsen. Het 
moet geen verzameling losse feiten zijn, maar een goed doorlopend 
verhaal. We willen inzendingen wel helpen verbeteren, maar het 
schrijven moet echt van de schrijver zelf komen. Afgelopen jaren 
hebben we veel goede en interessante artikelen mogen ontvangen. 
We kregen zelfs het verzoek van de heemkundevereniging uit Prinsenbeek, om het artikel in nummer 
14 over Oude maten en gewichten te mogen overnemen in hun blad. Dat is natuurlijk een opsteker! 
Een oproep daarom: lees dit nummer eens met in uw achterhoofd: hier had ik ook over kunnen schrij-
ven, of: hier wil ik ook in mee doen. We vernemen graag uw reactie. 
Maar vooreerst: veel leesplezier.

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:

300ste verjaardag
Door Maarten Bicknese

Halverwege de weg tussen Leur en Zevenbergen staat een karakte-
ristieke zwarte molen. Deze maand september viert deze Zwarten-

bergse Wind-Watermolen zijn 300-ste verjaardag. Dit heugelijke feit 
was voor Ton van den Wijngaart reden genoeg om er een boek over te 
schrijven. Ton schreef eerder het boek 500 jaar Zwartenbergse pol-
der. In zijn nieuwe boek vertelt hij niet alleen over de molen zelf. Hij 
verhaalt eerst over het ontstaan van het gebied vanaf het (heel) verre 
verleden. Op die manier is veel beter te begrijpen waarom juist daar 
een Wind-Watermolen moest komen. Cruciaal is eerst en vooral geweest 
dat het gebied Zwartenberg in 1507 uitgegeven is om te bedijken en op 
die manier te onttrekken aan de open zee. Omdat het een veenachtig 
gebied was is de grond daarna gaan inklinken (verzakken) en werd het 
steeds moeilijker het waterpeil te beheersen voor de landbouw. Het is 
in september 1721 geweest dat het polderbestuur in overleg met de 
ingelanden het besluit genomen heeft om een dergelijk molen te bou-
wen. Uiteindelijk was deze in september 1722 maalvaardig. Naast de 
molen is uiteraard ook een molenaarshuis gebouwd. Wind-watermolen 

wil zeggen dat wieken door windkracht aangedreven een schoepenrad in werking zetten om zo water 
te kunnen verplaatsen en opvoeren. De molen die destijds gebouwd is was een 8-kantige riet gedekte.
Helaas is in 1888 als gevolg van blikseminslag die molen afgebrand en is de molen die nu nog steeds 
het landschap siert ervoor in de plaats gekomen. Het laat zich raden, dat op enig moment diver-
se technische hulpmiddelen hun intrede deden. Functioneel heeft de Zwartenbergse molen gemalen 
tot media jaren 60 van de vorige eeuw. Toen kwam het gemaal Halle ervoor in de plaats. Nu kan hij 
echter nog steeds water malen en, schrik niet, op volle capaciteit tot 60 m³ / minuut. Op 8 septem-
ber, daags vóór monumentendag, is het eerste exemplaar van Tons nieuwe boek over deze bijzondere 
molen aangeboden aan de burgemeester van Etten-Leur, uiteraard in de molen zelf. 
Het boek is in kleurendruk, 165 pagina’s vol historie over deze molen, in handzaam formaat. Te koop 
bij Ton zelf of via de heemkundekring.
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Kunstwerk “Close Harmony” 
Door Frans Passier

Op de groenstrook 
waar de van ‘t Hof-

straat de Concordialaan 
raakt en bij de basis-
school De Hasselbraam 
staat het kunstwerk 
“Close Harmony”.
Het kunstwerk is ontwor-
pen door beeldend kun-
stenares Thea van Vliet 
en door haar, samen 
met leerlingen van de 
Hasselbraam, leerlingen 
van het Munnikenhei-
decollege en een aantal 
bewoners uit de wijk, 
vervaardigd.
Het is drie meter hoog 
en gemaakt van roest-
vrij staal, polyester en 
in honderden mozaïek-
steentjes ingebrande 
foto’s. Loop, fiets of rij 
hier dus niet op afstand 
voorbij, want dan mis je 

al die foto’s en daarmee 
een essentieel deel van dit 
kunstwerk. Neem de moei-
te en bekijk “Close Harmo-
ny” van (heel) dichtbij. De 
naam van het kunstwerk is 
door Thea van Vliet geko-
zen uit alle suggesties die 
men hiervoor had inge-
zonden en is gebaseerd 
op de diverse onderdelen 
van de Leur die samen een 
geheel vormen en hierdoor 
de identiteit van de Leur 
bewaren. Als wens naar 
(toen) de toekomst heeft 
zij  ook een goed samen-
gaan met Etten, zowel in 
het kunstwerk als in de 
naam terug laten komen.  
Samen met Thea van Vliet 
heeft oud-wethouder Jan 
van Hal  “Close Harmo-
ny” op 20 november 2009 
onthuld.
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Archeologisch onderzoek in Etten-Leur
door Maarten Bicknese 

Archeologie is de studie naar oude sporen van 
menselijke activiteiten, en wel in de bodem. 

Dit onderzoek gebeurt dus naast wat men weet 
uit oude verhalen en uit het onderzoek in archie-
ven. In Heem-EL nummer 14 stond een artikel 
door Ton van den Wijngaart over archeologisch 
onderzoek, dat momenteel wordt gedaan aan de 
Nieuwe Sluis in Zwartenberg. In het boek Ge-
schiedenis van Kasteel Hof van den Houten en 

zijn bewoners 
werd uitvoerig 
beschreven 
welk onderzoek 
er was gedaan 
aan kasteel-
resten en hoe 
summier dit 
had plaatsge-
vonden. En al 
eerder werd 
geschreven 
door Toon 
Buckens over 
onderzoek aan 
huize Nobelaer 
en de huisjes 
op de hoek 
Markt-Oude 
Bredaseweg. 
Toendertijd 
waren enkele 
amateurar-

cheologen nog het productiefst in het opgraven 
en vastleggen van vondsten. Zij deden dit met 
enthousiasme en … mooie resultaten.  Wie het 
Bredase historische nieuws volgt leest bijna 
maandelijks over archeologische activiteiten en de 
vele vondsten.

Jammer dat het 
in Etten-Leur 
momenteel 
op archeolo-
gisch gebied 
vrijwel stil is. 
Aan de Markt 
en de Leurse 
Brugstraat, 
waar de oud-
ste bewoning 
van Etten-Leur 
zijn sporen 
ongetwijfeld 
heeft nagela-
ten zijn steeds 
bouwactivitei-
ten, ook nu. 
Het zou zeer de 

moeite waard 
zijn als er een 
nieuwe werk-
groep binnen 
de heemkunde 
opstond die, in 
samenwerking 
met gemeente 
en projectont-
wikkelaars aan 
de slag gaat om 
alle oude plaat-
sen aan nader 
onderzoek te 
onderwerpen.
Een voorbeeld 
van onlangs bij 
onze heemkun-
dekring terecht-
gekomen vond-
sten is de volgende. Aan Lichttorenhoofd 16 ging 
in 1977 Harry van Loon een nieuw huis bouwen. 
Bij het bouwrijp maken en bij de tuinaanleg trof 
hij vele servies- en potscherven aan. Zie de foto’s. 
Deze bleken duidelijk eeuwenoud te zijn, sommi-
ge zelfs 17de- eeuws. De historie van het terrein 
is, voor zover ik weet, nooit beschreven. Vorige 
eeuw stond er een Openbare school waar later 
een bedrijf voor stalen-kozijnen in gevestigd was: 
Stalco.
 
Er moet in nog vroeger eeuwen zeker ook meer 
activiteit zijn geweest. Mooi dat de scherven be-
waard zijn gebleven en dat ze nu een bestemming 
hebben. Maar ook naar aanleiding hiervan een 
tweeledige vraag:
-  wie gaat de uitdaging aan om de archeolo-

gische werkgroep van onze heemkundekring 
nieuw leven in te blazen? 

-  wie wil namens JuH graag aanwezig zijn bij his-
torische onderzoeken op geplande bouwplaat-
sen om getuige te zijn van opgravingen?

-  wie duikt er in de historie van de regio Lichtto-
renhoofd?

Interesse of vragen? 
Mail naar: voorzitter@janutenhoute.nl
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Sedert onheuglijke tijden nemen de katholieken 
in een bepaalde ziekte hun toevlucht tot een 

bepaalde heilige. De H. Cornelius is de patroon 
tegen: kinderstuipen, jicht, verlamming, vallende 

ziekte, beroerte en een 
“schielijcken en on-
voorzienen dood”, alle 
zenuwziekten alsook 
veeziekten.
Vanaf de eerste eeuwen 
werd Sint Cornelius 
in de Kerk bijzonder 
vereerd. Dit blijkt wel 
uit het feit dat de H. 
Cornelius een van de 
weinige heiligen is die 
in de Canongebeden 
van de H. Mis (voor de 
consecratie) genoemd 
wordt. In het leven 
van deze heilige wordt 
verhaald, dat hij naar 
Rome vervoerd werd, 
om zich wegens zijn 
geloof te verantwoor-
den bij keizer Decius. 
Onderweg vroeg een 
van zijn bewakers hem 
om zijn vrouw te gene-
zen, die sedert vijftien 
jaar aan een zenuw-
kwaal leed en volslagen 
verlamd was. Cornelius 
genas haar.  
Feest 14 & 16 septem-
ber, Cornelius stamde 
uit het adellijke Ro-

meinse geslacht der Cornelii. In maart van het 
jaar 251 werd hij tot bisschop van Rome geko-
zen op de stoel van Petrus. De zetel was na de 
marteldood van zijn voorganger Sint Fabianus 
(† 250) achttien maanden onbezet gebleven. Dit 
had waarschijnlijk alles te maken met de heftige 
christenvervolgingen die er woedden onder keizer 
Decius (249-251). Cornelius maakte juist nog het 
staartje ervan mee. Tot paus gekozen in het jaar 
251 stierf hij reeds in 253 de marteldood door 
onthoofding en werd begraven in de catacombe 
van Calixtus.
Eén van Paus Cornelius daden is geweest, dat hij 
met behulp van Vrouwe Lucina het gebeente van 
Petrus en Paulus eervol heeft bijgezet.
Vanaf de 15e eeuw werd ook genezing en voorko-
ming van veeziekten met hem in verband ge-
bracht.  Sinds die tijd staat hij ook afgebeeld met 
een veehoorn (cornu) in zijn hand.
Leur behoorde tot het eind van de 18e eeuw tot 

Sint Corneliuszegen op de Leur
door Jos Buijs

de Ettense St. Lambertusparochie. In 1787 kreeg 
het dorp een eigen schuurkerk, gelegen achter 
herberg De Eikelboom aan de Lange Brugstraat. 
In dat jaar werd Leur een zelfstandige parochie 
met als patroon de H. Franciscus van Sales. Cor-
nelis de Bruijn werd in 1797 de eerste pastoor van 
de Leur. Na een fragment van het H. Kruis en een 
reliek van de kerkpatroon, verwierf de pastoor in 
1802 ook een relikwie van de H. Cornelius. Het 
certificaat hiervan was uitgegeven in Rome op 29 
juli 1801. In 1806 verleende Paus Pius VII een 
volle aflaat aan de gelovigen, die onder de ge-
bruikelijke voorwaarden de kerk van Leur bezoch-
ten op een aantal feestdagen, waaronder de 16e 
september, de feestdag van de H. Cornelius. Ook 
volgden in 1878 en in 1896 nog aflaatbrieven, 
deze laatste voor onbepaalde tijd. De aanschaf 
van de tweede relikwie en het Beeld in 1895 in 
de nieuwe H. Petruskerk, lijken te wijzen op een 
groeiende belangstelling.
Hierdoor werd Leur een bedevaartplaats. De 
feestdag viel samen met de Leurse kermis. Eerst 
naar de kerk, dan naar de kermis, werd een 
gevleugelde uitdrukking. Na de H. missen, het 
lof en de rozenhoedjes, las de pastoor de ‘Litanie 

H.Corneliusbeeld in de H.Petruskerk

Een relikwie van de H.Cornelius
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van den Heilige Cornelius’ voor. Dan gingen allen 
een voor een naar voren om de Corneliuszegen in 
ontvangst te nemen. De pastoor sprak een gebed 
uit en drukte de relikwie op je voorhoofd. Achter 
in de kerk  waren er verder nog scapuliertjes te 
koop.
Op 2 september 1913, tijdens het pastoraat van 
Pastoor Blankers, is in de kerk van de Leur de 
Broederschap van de Heilige Cornelius opgericht. 
In een ledenregister ten tijde van Pastoor Dek-
kers (1917-1933) staan een kleine 5000 namen 
geregistreerd. Het lidmaatschap kostte minimaal 
een kwartje. Men ontving dan een bewijs van 
inschrijving, een prent met de afbeelding van S. 
Cornelius met op de achterkant de datum en de 
handtekening van de pastoor. Door lid te worden 
van de broederschap en minimaal een keer per 
jaar de Corneliuszegen te ontvangen, was men 
ervan verzekerd dat alle genoemde kwalen hen 
niet zouden overkomen. Leden kwamen in deze 
periode uit heel West-Brabant, van Breda tot Ber-
gen op Zoom. De broederschap is tot 1977 blijven 
bestaan.
De verering van de H. Cornelius door middel van 
de Cornelius-Zegening heeft tot en met 2015 
plaatsgevonden.
 
 

Bronnen:
Krantenarchief Jan uten Houte, 
persoonlijke herinneringen, 
archief Petruskerk, 
bedevaartplaatsen in Nederland.

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.

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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Om de vier weke rij ik munne pepierkonte-
ner de straot op. Tot de nok toe gevuld mee 

kraante, tijdschrifte, in mekaor getrapte kertonne 
dwozze en kilo’s reklaome. Da waar vroeger toch 
wel aanders. Om te begiene krede vul miender 
pepier binne en dur kwaam noggus bij dagge ut 
dikkels nog errugus vur kon gebruike. Mee ouwe 
kraante konde de kachel aonmaoke of ut jin en 
aander in verpakke. Sommige mèèse knipten ur 
mwooie vierkaantjes van en leje die in ut klenste 
kaomerke. En dan mar woppe dat dun drukient 
goed opgedrwoogd waar. 
Aandere ware jil zuinug op de tijdschrifte en 
gwooide die nie zomar weg, mar liete ze inbinne. 
Dan krede van die jille dikke, zwaore  boeke mee 
un stuk of 26 exemplaore durrin waor goew eige 
bekaast un breuk aon tilde. Zo zaat ik pas nog te 
blaojerre in zonne map mee kattelieke illestra-
osies uit de jaore dertig en wok jintje uit 1967. 
Das dus van mjir dan fijftig jaor geleje. Nou is ut 
mwooie da da blad in da jaor precies un jeeuw 
bestong. Nor mijn gevoel ware die onderd jao-
re  wok de tijd van ut rijke rwomse leve. De tijd 
datter in oos land onderde kerreke en klwosters 
gebouwd zen. De tijd da alle kattelieke elleke 
zondag nor de mies gienge en de pestoor ut vur 
ut zeggen aar. 

Wa me opviel 
ware om te 
begiene d’ 
advertensies. 
Wa denkte 
van de rekla-
ome vur oto’s. 
Om te begiene 
nu luxe waoge 
mee de moter 
aachterin. Da 
waar de Sim-
ca duuzend. 
Da merk 
bestaod allang  
nie mjir en 
motors ligge 
tiggeworrig  
zowa ammel 
veurin. Mar 

wok ooze nasjonaole trots uit dieje tijd: dun daf 
33 oftewel dun daffodil. Nun oto mee un pienter 
pokske, want goefde nie te schaokele.
En we ware toen zeker nog gin immigraotielaand. 
Ut waar net omgedraaid: Dur stonge volop adver-
tensies in van Canada, Austraolië om daor nortoe 
te vertrekke. En wak jil gek von is dagge zellufs 
uitgenwoddigd wier om nor Zuid-Afrika te veruize. 
Kundut oew eige vurstelle??

De kattelieke illestraosie
Door Piet Luijten

Mar ut waar wok jil duideluk un katteliek blad. 
Mee veul nuws over ut gelwof en de kerrek. Mee 
volop foto’s van de bisschoppe en netuurluk 
kwaamde regelmaotig de paus tege. Toch konde 
goed merreke, da de tijd echt aon ut veraandere 
waar. Zeker vur de zwaore  gelwovige. Ge kwaam 
bevobbeld elleke week un kort stripveraoltje tege 
van Broeder Gosewijn. Daorin wier de gjistelukeid 
un  bietje belacheluk gemokt. Da waar vur dieje 
tijd bekaast ommogeluk. Ge zaag diejen broeder 
dan mee nun toog tot op zun iele op straot lwope. 
Komtie un vrouwke tege mee nun mwooie geruite 
jurk aon. Wa denkte, efkes lotter ziedem wandele 
mee nun arstikke  geruite toog aon.
En da waar nie ut jinnigste. Dur wier volop ge-
schreve over nuwe  maniere om de mèèse mjir bij 
de mies te betrekke. Dur kwame zellufs bendjes 
in de kerruk speule. Da waar vurral bedoeld om 
ut vur de jongere aontrekkelukker te maoke.  Ge 
kon bevobbeld wok un stukske leze over priesters 
die uit de kerk wouwe treje. Da kon netuurluk nie 
goed blijve gaon. De redaksie waar te modern vur  
jil veul kattelieke. Ge zaag ut al aon de ingezonde 
brieve. Veul gelwovigge vonne daddut zo de verk-
jirde kaant op gieng. En ze zeje dur abonnement 
op. 
Un jaor lotter in 1968 waar ut afgelwope mee de 
kattelieke illestraosie. Nao 101 jaor ware dur nog 
maar aamper honderduuzend lezers over. Da waar 
te weinig om dur te gaon. Ut waar wok ut ende 
van ut Rijke Rwomse leve. De kerreke  en klwos-
ters liepe leeg en nun  jilleboel worre  tiggeworrig 
vur jil aandere dienge gebruikt.
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De “Kindersctie” in 
Etten-Leur en omgeving 1919

Door Frans Passier

Als gevolg van de Eerste We-
reldoorlog waren de leef-

omstandigheden in onder meer 
Oostenrijk ellendig. Veel Oosten-
rijkse (arbeiders-)kinderen waren 
ondervoed en sterk verzwakt. 
Om aan te sterken werden zij, in 
het kader van een internationaal 
humanitair project, met behulp 
van Nederlandse hulporganisa-
ties, naar Nederland gehaald. 
Eind vorige eeuw kreeg onze 
heemkundekring een, door de 
heer Verrijt geschreven, manus-
cript geschonken dat gaat over 
de opvang van een aantal van 
deze kinderen. De heer Verrijt 
was onderwijzer op de basis-
school Gerardus Majella in Etten.
Door zijn contacten met de uit 
Oudenbosch afkomstige pater 
van der Bom ontstond het plan 
om een aantal kinderen bij gast-
gezinnen in (en in de buurt van) 
Etten-Leur onder te brengen. 
Pater van der Bom was destijds 
tijdelijk als pastoor werkzaam in het kort bij We-
nen gelegen dorp Oberhollabrunn. Hij reisde naar 
Nederland om de grote nood bekend te maken en 
hulp te vragen. Zo ontstond de “Kinderactie”.

Op 30 juli 1919 
kwam in Etten 
de eerste lich-
ting kinderen 
(uit Oberholla-
brunn). 
Verrijt hield er, 
voor wat be-
treft zijn oor-
deel over deze 
groep, een 
nog al eigen 
en gekleurde 
mening op na. 
Hieronder in 
cursief leest u 
zijn letterlijk 
weergegeven 

commentaar bij bovenstaande foto.
“De onderstreepte: uit Weenen. Hruschka, 
Weensche, was tijdelijk in Oberhollabrunn. 
Hainbücher zag men graag vertrekken!
Steindl, Antschi, een vuurrood mispunt, is 
later – ze kon berekend lief zijn – ergens in 

ons land getrouwd. Eén keer zag ik haar in 
Etten met haar man; ze was uiterst correct. 
Müllner, tijdens zijn verblijf in Etten erg 
hebberig. Zijn moeder zag ik in Weenen, een 
vrouw als een reuzin, zeer corpulent. Ze liet 
haar zoon hier bedelen voor haar!
Hruschka, Paula. Niet te bevredigen, “hoog”, 
lastpost. Zeer nette familie. Haar tante Paula 
deed alles voor haar. Ze vroeg mij om haar 
nicht terug te mogen zenden. Ik kreeg haar 
geplaatst (later) bij den bekenden hoogleraar 
Dr. G. Brom, met wiens ega (Willemien 
Struijk) ik veel correspondeerde. Dr. Brom 
schreef: “Stuur haar maar, wij zijn niet bang 
van onhebbelijk en ondankbaar.”
Havlik uit het roode 10e Bezirk van Weenen, 
verwend, brutaal, eigenzinnig, koppig, 
ondankbaar. Ze was in ons gezin. Na een 
tijdje liet ze zich regeeren en toen ze na “de” 
6 weken, mocht blijven, had ze door “lief 
doen” onze overburen voor zich gewonnen. 
Graag, en meer dan dat!, lieten wij haar 
erheengaan!”

Deze kinderen zijn in Etten en omgeving over het 
algemeen heel goed opgevangen en konden in 
alle rust aansterken en bijkomen van alle 
oorlogsellende. Zij verbleven 6 weken bij een 
gastgezin. Het vertrek van deze groep was 17 
Sept 1919.

de Heer A.C.Verrijt

Dit zijn ze:
Achterrij, van links naar rechts, Alram, Schreiber, Dr. Mol, Ragg, Kofler. Müllner, Dinnebier, Çap (lees 

Tsjaup), Hruschka, Fellner, Schmöllerl, Heller (met de handen op de heupen), Verrijt, Steindl. 
Middenrij: Josa, Pfandler, Schiexl, Hainbücher, Brinek, Hanisch, Pock. 

Voorrij: Havlik, Gindl (verborgen achter Stagl, Glepetz, Zeller, Hofer.
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Dat dit zeer werd gewaardeerd toont deze bloem-
lezing uit een ontvangen dankbrief .
Verrijt schreef in zijn manuscript: 

“Op 23 oktober 1919 schreef Erica Ragg 
onderstaanden brief, opgenomen in “De R.K. 
Boerenbond” van Zaterdag 9 Nov. 1919. 
Hij was gericht aan Kapelaan Verbunt. Erica 
moet een zeer lief kind geweest zijn”. Hier is 
ze met haar familie”.
“.....Gelijk Gij weet, mijnheer kapelaan ging 
het en gaat het ons in ons arm, uitgehongerd 

Oostenrijk niet goed. Hier echter waren 
wij werkelijk in het land van Kanaän, dat 
overvloeit van melk en honing. Wat kregen 
we toch in dat lieve Etten uitgezochte spijzen 
te eten, waarvan we sinds lang niet meer 
wisten, hoe ze eruit zagen. Melk en boter, 
en die heerlijk vette kaas, honing, eieren en 
worst, fruit, koeken en zelfs wittebrood. En 
van alles zoveel en zo dikwijls, als we wilden. 
Wij waren een uitgehongerd gezelschap, nu 
zijn we het weer, en ik ben bang, dat we 
toen Etten half leeg hebben gegeten. Maar 
de gevolgen waren navenant! Denk eens, 
mijnheer kapelaan, ik was ruim elf pond 
toegenomen en ik ken andere kinderen, 
die bijna 20 pond zwaarder geworden zijn. 
Men zou het haast niet geloven en men kan 
daaruit het beste zien, hoe het ons in Holland 
gegaan is. ......
.....Maar in Etten deden we de lieve lange 
dag niets als wandelen, wielrijden, eten en 
drinken en plezier hebben. Toen ik naar 
Holland kwam kende ik niets van het fietsen, 
maar daar deed men mij aanstonds in de 
leer en mijne lieve verzorgsters keken op 
geen last of moeite, tot ik het goed kende 
en wij onder de leiding van de onderwijzer 
naar alle mooie streken in de omgeving, 
Hoeven, Liesbos en naar de heide konden 
rijden. Vooral de heide!!! Hoe dikwijls denk 
ik nog aan die schone uitstapjes die we, - 
als wij met mijn pleegouders, die mij met 
zoveel goedheid en liefde overlaadden en de 
minsten van mijn wensen vervulden, - naar 
de heide maakten en van onze boottocht naar 
Rotterdam en Hoek van Holland, waar vele 
van de kinderen voor de eersten keer de zee 
zagen....... “

w.g.
ERIKA RAGG.

Familie Ragg / Erica 4e van links

Wenen en omgeving

BRONNEN:
manuscript ‘ Parelen en Keisteenen’ , 
A.A.VERRIJT
Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/
land/Oostenrijk
Marleen de Waal
blad ‘de R.K.Boerenbond’ 9 november 
1919
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Het vreselijke ongeluk, dat Johannes Oostrijck 
overkwam

Door Jan van Meer

Johannes Oostrijck was op 10 mei 1880 ge-
boren te Etten op A142. Hij was de zoon van 

Johannes Andries Oostrijck en Cornelia Kaufmann. 
Johannes is op 12 maart 1906 te Utrecht gehuwd 
met Antonia Petronella Damsté. Zij was op 15 
augustus 1878 te Geldermalsen geboren. Uit dit 
huwelijk zijn twee kinderen geboren t.w.: Jan 
Carel - 19 december 1906 te Brielle en Cornelia 
Johanna Andrina - 20 juli 1909 te Den Haag. 

Op 12-jarige leeftijd verhuisde hij naar Breda 
Kerkplein D399 en in augustus 1896 ging Johan-
nes een militaire opleiding volgen aan de Alk-
maarse Cadettenschool. Dit was een vooropleiding 
voor de KMA te Breda. Indien de opleiding werd 
gevolgd voor een plaatsing in Ned. Indië, dan was 
deze gratis. Op 1 augustus 1901 was hij reeds be-
vorderd tot tweede luitenant.  Vier jaar later werd 
hij aangesteld tot eerste luitenant. Hij woonde in 
Brielle en ging op 7 juni 1909 met zijn gezin in 
Den Haag, Emmastraat 110 wonen.
Hij behoorde tot de 1e compagnie torpedisten 
gevestigd te Brielle en was al vier jaar ( sinds 
november 1905 ) werkzaam bij het korps torpe-
disten. Torpedisten waren maritieme explosie-
ven-deskundigen. Ze hielden zich uitsluitend bezig 
met het fabriceren, aanleggen en scherpstellen 
van explosieven en onderwatermijnen. Het was 
een gevaarlijk werk en je moest heel erg waak-
zaam zijn. In juni 1909 was hij met een deta-
chement van het korps torpedisten naar Hoek 
van Holland gegaan om aldaar de jaarlijkse oe-
feningen te houden in het leggen van elektrische 
schok-torpedo’s. Het  was de bedoeling, dat het 
detachement daar tot 31 oktober bleef. Johannes 
zou daarna per 1 november 1909 gedetacheerd 
worden bij de “Hoogere Krijgschool” te Den Haag. 
Op 14 oktober 1909 vertrok men naar Katwijk aan 
Zee met de sleepboot “Torpedo-dienst 2” en een 
ijzeren barkas ( grote sloep) met een duiktoestel. 
Aan boord waren de eerste luitenant der Artillerie 
J. Oostrijck met 6 manschappen. Het was de be-

doeling om langs de kust aanwezige scheepswrak-
ken, die de visserij hinderden, op te ruimen. Men 
had het voornemen om het wrak van de “Caledo-
nia” in de lucht te laten vliegen.
Door een ontploffing van het aanwezige pikri-
ne-zuur zijn tijdens deze werkzaamheden zes 
doden gevallen. Het on-
geluk geschiedde rond 
half een in de namiddag 
in de buurt van Katwijk 
aan Zee. Een garna-
lenvisser is ooggetuige 
geweest van de ramp. 
Hij bevond zich op 
zee ter hoogte van de 
Wassenaarse Slag en 
zag, dat vijf man in een 
sloep, bezig waren met 
opruimingswerkzaam-
heden. Plotseling hoorde hij een harde knal en 
zag een geweldige grote waterzuil. De sloep met 
duiktoestel waren geheel vernietigd. Hij voer naar 
de plaats des onheil en viste wat brokstukken op. 
De korporaal van Dijk was uit de boot gesprongen 
en werd levend uit het water gehaald. Er werd 
nog een persoon opgevist, maar die overleed kort 
daarop. De andere 5 bemanningsleden werden als 
vermist opgegeven, waaronder Johannes Oostrij-
ck.
Het pikrine-zuur was een scheikundige stof, welke 
in het leger als grondstof voor ontploffingen werd 
aangewend. Het werd niet in Nederland geprodu-
ceerd, maar kwam per trein uit Duitsland in onge-
perste toestand aan. Ook werd gebruik gemaakt 
van dynamiet, maar in dit geval had men gekozen 
voor pikrine-zuur. Het zuur was verpakt in fles-
sen. In de kurk van de fles bevond zich een gaatje 
voor het slagkwikpijpje. Het pikrine-zuur was 
alleen met behulp van dit slagkwik tot ontploffing 
te brengen. Het zuur op zich was ongevaarlijk. 
Deze twee stoffen dienden wel onafhankelijk van 
elkaar te worden vervoerd. Gezien de omvang van 
de ramp had de ontploffing aan boord plaatsge-
vonden. Met het gereed maken van de lading was 
vermoedelijk iets mis gegaan. Ook de nog reste-
rende lading pikrine-zuur was mee ontploft, be-
halve de reeds geplaatste fles bij het wrak. Deze 
spoelde een paar dagen later te Noordwijk aan.
Op 12 november 1909 (bijna een maand later) is 
het lichaam van Johannes Oostrijck aangespoeld 
op het strand van Wijk aan Zee. 
Twee collega’s uit Brielle hebben hem geïdentifi-
ceerd en dit is in een overlijdensverklaring neer-
geschreven.
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 Onder grote belangstelling is hij op 14 novem-
ber 1909 begraven op de begraafplaats “Nieuw 
Eijkenduijnen” te Den Haag. Er waren talrijke 
militaire autoriteiten hierbij aanwezig.
Een van de twee getuigen in de overlijdensver-
klaring was: Josephus Adrianus Mussert. Hij was 
een broer van de later bekend geworden Anton 
Adriaan Mussert ( NSB er). Hij werd gezien als 
een genie op het gebied van torpedisten. Tijdens 
de mobilisatie in 1939 kreeg hij een functie op de 
centrale staf te Den Haag. De legerstaf vond dit 
een niet zo gelukkige keuze. Hij werd verplaatst 
naar een plek, waar hij met geen militair belang-
rijke zaken in aanraking kwam. Dordrecht werd 
zijn nieuwe standplaats als Korps- en depotcom-
mandant. 
Maar de Duitse invaller dacht er anders over. Op 
10 mei 1940 werden bij Dordrecht parachutisten 
gedropt en ontstonden er hierdoor gevechten. Jo 
was niet de strateeg, die deze situatie aan kon. 
Hij had hier ook geen opleiding voor gevolgd en 
hij nam volgens de aanwezige militairen discuta-
bele  beslissingen. Er werd al snel aangenomen, 

dat hij hiermee zijn broer en de Duitsers in de 
kaart speelde. Op 14 mei 1940 werd hij gearres-
teerd wegens (vermeend) hoogverraad en bij zijn 
arrestatie werd hij verwond door kogelschoten. 
Hij werd nog vervoerd naar Gorinchem en is daar 
op 14 mei 1940 om 23.30 uur overleden volgens 
de overlijdensakte. Later is Jo Mussert volledig 
gerehabiliteerd. 

Bronnen:
Het Utrechts Archief
West-Brabants Archief
Delpher.nl
Noord-Hollands Archief
Haags Gemeentearchief
Regionaal Archief Gorinchem
Wikipedia.nl
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De Wagenmaker
Door Jos Martens

De wagenmaker in Etten-Leur.
Een rasechte Etten-Leurenaar, die het beroep 
van wagenmaker tot 1967 heeft uitgeoefend was 
Christ Wagemakers (what’s in a name). Hij is ge-
boren in 1902 in een wagenmakerij op de Markt, 
waar dit ambacht door zijn vader en grootvader 
al meer dan honderd jaar werd uitgeoefend. Van 

jongs af groei-
de hij ook in 
dit ambacht en 
moest hij na 
schooltijd ge-
woon meehel-
pen. Vanaf zijn 
14e levensjaar 
ging hij in de 
leer. Het eerst 

bij een rijtuigmaker, daarna bij iemand die karren 
en grote wagens maakte en daarna bij een fijn-
werker. Christ begon enkele jaren later voor zich-
zelf met het maken van karren. Meestal hadden 
die hetzelfde model. De gemaakte karren waren 
immers goed, waarom moesten ze dan anders ge-
maakt worden? Christ deed 
ongeveer 3 weken over het 
maken van een kar.*
Hij produceerde de erdkar 
(korte kar of boerenkar) 
in samenwerking met de 
dorpssmid.
Deze kar werd op de boerde-
rij gebruikt voor het vervoer 
van mest, strooisel, aard-
appelen, mangelwortelen 
enz. Bij deze kar kon men 
de laadruimte naar achteren 
laten kantelen, zodat de la-
ding in één keer kon worden 
gelost. Ook wel kipkar (kiep-
kaar) of klikkar genoemd.
Bij grote vrachten gebruikte 
men de hoogkar. Deze dien-
de voor het binnenhalen van 
graan, hooi en het vervoer 

van stro. De belangrijkste onderdelen van de kar 
vormden de as en de wielen, want zij bepaalden 
het laadvermogen. Hout was het belangrijkste 
materiaal. Ieder had zijn eigen mallen, waar hij 
niet gauw iets aan veranderde. Het beroep van 
wagenmaker was voor 80 % handwerk. Boven-
dien ook zichtwerk, want je moest je materiaal 
kunnen lezen. Vooral het boren van gaten. Deze 
waren haaks of schuin op het hout gericht. 

Het maken van een wiel.
Dit vereiste veel vakmanschap. De naaf of de 
domp, de spaken en de velgen waren van hout. 
Voor de naaf werd nat hout gebruikt en voor de 
spaken erg droog hout. De spaken kwamen dan 
vaster in de naaf te zitten.
De eerste handeling was een blok van een iepen-
stam afzagen op ongeveer naaflengte. Het blok 
werd wat bijgekapt en een jaar in water gelegd. 
Later bij het bewerken werden de blokken eerst 
geroosterd, zodat de buitenkant bewerkbaar was. 
Het blok werd tot de vorm van de naaf gekapt 
en daarna op een draaibank in model gebracht. 
Om te voorkomen dat het hout zou gaan splij-

In de tijd toen er nog geen snelverkeer was, was men meestal aangewezen op 
paard en wagen. In die samenleving was het geluid van paard en wagen heel nor-

maal. Het was echter ook de tijd, dat men overal het handwerk kon horen. De beroe-
pen werden meestal van vader op zoon doorgegeven. Op zeer jonge leeftijd gaf je 
vader of je baas instructies hoe je het moest doen en door goed op te letten leerde 
je het vak.
Wel kwam het voor, dat er samengewerkt werd met een ander vakman. Zo werd 
een kar in samenwerking met de dorpssmid gemaakt door de wagenmaker, die vaak 
raaimaker werd genoemd. Met “raai” duidde men het wiel (rad) aan. Een raaimaker 
(wagenmaker) kon echter veel meer dan alleen het maken van karren.

Christ Wagemakers in zijn werkplaats
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ten, legde de smid er eerst twee ijzeren banden 
om. De wagenmaker boorde er dan de spaakga-
ten in. Dat deed hij in de spaakkuil, een opening 
van ongeveer een meter diep in de vloer van 
de werkplaats. De spaakgaten werden met een 
passer afgemeten (veertien spaken voor een hoge 
kar), waarna de 
naaf in een spaak-
kuil (“spjeekkuil”) 
kwam te liggen. De 
spaken werden er in 
gedreven en kwa-
men steeds vaster 
te zitten. De ”om-
loop”werd aange-
bracht. Dat waren 
zeven segmenten 
(“vellingen”) met 
pengatverbindingen 
d.w.z. de houten 
velgstukken wer-
den met een houten 
pen op de spaken 
bevestigd. Als het 
wiel zo ver klaar 
was, werd het plat 
op de grond gelegd 
met de naaf in het 
dompgat. Met een 
grote boor, de ”Avegaar”, boorde de wagenmaker 
met de hand het busgat in de naaf en de smid 
dreef er de asbus in en legde de ijzeren banden, 
die op maat gesmeed waren, rond de velgen. Dit 
gebeurde onder de kastanjebomen op de Markt in 

een rond vuur van heideplaggen en sprokkelhout. 
Deze ijzeren band mocht niet passen als hij koud 
was. Daarom werd de band heet gestookt, maar 
niet gloeiend, want dan verbrandde het hout. De 
banden klemden zich vast rond het wiel om na af-
koeling, nooit meer los te gaan. De wielen werden 
om de as bevestigd en de wagenmaker kon de 
bak van de kar gaan plaatsen. Hiervoor gebruikte 
hij altijd kurkdroog eikenhout.
Het werk van de smid was erg belangrijk. Het wa-
ren ook vakbekwame personen. De boer die een 
kar bestelde, koos de smid zelf uit. Meestal was 
dit zijn eigen hoefsmid. De smeden met wie Christ 
Wagemakers samenwerkte, waren onder andere 
Tinus Baselier, Kees Vergouwen en Jan de Zwart, 
die allemaal op de Markt woonden.
Dankzij het vakmanschap van wagenmaker en 
smid plus de kwaliteit van het materiaal kon een 
kar de boer vele jaren van dienst zijn. Aan het 
einde van zijn loopbaan maakte Christ ook nog 
wagens met luchtbanden. Een deel van zijn vak-
manschap verdween hiermee.

Bronnen:
Archief Jos Martens
Archief Ad van der Logt
Wikipedia

*
Veel gereedschap, dat Christ Wagemakers gebruikte, is te zien 
in het Van Gogh Etten-Leur, Museum De Kunst van het Leven.  
op het Paulushofje. Toen hij stopte als wagenmaker schonk 
hij veel gereedschap aan Jan uten Houte. Zie foto’s op deze 
pagina.
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Van Wagemakers naar wagenmakers
Een stamreeks waaruit blijkt dat het beroep van wagenmaker al minstens 250 jaar 

geleden in de familie zat.
1.  Christophorus Wouters Stoffels Wagemakers (van Poppel), gedoopt te Wortel.
 Trouwt eerst in 1696 te Etten met Tanneke Henrix van Doremael uit Oudenbosch, weduwe van 

Matthias Michielsen Oonincx.
 In 1705 trouwt hij opnieuw te Etten met Anna Lambrecht van Oers, 34 jaar oud, RK gedoopt in 

1670, dochter van Lambregt Jacobs van Oers, en Digna Adriaense Bogaerts.
 Uit het tweede huwelijk, behalve een dochter Dymphna:
2. Walterus Christophorus Wagemakers (van 

Poppel), wagenmaker (zie akte bij Notaris W.C. 
van Breda dd 27 maart 1770 in WBA 0162, scan 
49-51), RK gedoopt op in 1706 te Etten.

 Gehuwd op 23 jarige leeftijd in 1729 te Etten 
met Antonia Govardi van Gastel, 31 jaar 
oud, RK gedoopt in 1697 te Etten, dochter van 
Godefridus Jansen van Gastel, en Anna 
Nicolaus van den Dries.

Uit dit huwelijk, als zesde van 7 kinderen:
3. Govardus Walteri Wagemakers, wagenmaker, 

geboren in 1737 te Etten. Overleden 5 januari 
1805 te Etten. Trouwt op 20 april 1766 te Etten 
met Barbara Jansze van de Riet, 20 jaar oud, 
dochter van Joannes Adriaensen van de Riet, en Adriana Adriani Swagers. Zij maakten bij 
notaris Willem Carel van Breda testament op (langstlevende is erfgenaam) dd 28 juli 1766 (WBA 
0162, scan 164 ev).

 Als weduwnaar trouwt hij op 29 juni 1777 ten tweede met Francisca Cornelii Oonincx, 29 jaar 
oud), overleden op 2 april 1813 te Etten, dochter van Cornelis Adriani Oonincx, en Johanna 
Jans Halderberg.

 Uit het eerste huwelijk 3 zoons.
 Uit het tweede huwelijk 4 dochters en 2 zoons waaronder:
4. Cornelis Wagemaakers, wagenmaker (zie geboorteaangifte zoon dd 1829), RK gedoopt op 24 

mei 1783 te Etten, overleden op 15 januari 1860 te Etten Leur op 76 jarige leeftijd.
 Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 14 november 1813 te Etten Leur met Lucia Bogers, 21 jaar oud, 

gedoopt in 1792 te Leur, overleden op 3 augustus 1874 te Etten Leur op 81 jarige leeftijd, dochter 
van Jacobus Bogers, en Joanna Maria Adriani van Aert.

 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:
5. Christiaan Wagemakers, wagenmaker, geboren op 3 mei 1829 om 17.00 uur te Etten Leur in 

huis Dorp A24, overleden op 28 maart 1893 te Etten Leur op 63 jarige leeftijd.
 Gehuwd op 37 jarige leeftijd op 15 november 1866 te Etten Leur met Maria van Praat, 30 jaar 

oud, geboren op 27 februari 1836 om 23.00 uur te Etten Leur, overleden op 19 november 1881 
te Etten Leur op 45 jarige leeftijd, dochter van Adrianus van Praat, koopman, en Antonetta 
Gabriels.

 Uit dit huwelijk behalve zoon Cornelis nog een zoon:
6.  Adrianus Wagemakers, wagenmaker, geboren op 27 augustus 1867 om 18.00 uur te Etten 

Leur, overleden op 26 maart 1905 te Etten Leur op 37 jarige leeftijd. Gehuwd op 28 jarige leeftijd 
op 25 juni 1896 te Etten Leur met Maria Aerts, 30 jaar oud, geboren op 29 november 1865 
om 3.00 uur te Etten Leur, overleden op 18 november 1942 te Etten Leur op 76 jarige leeftijd, 
dochter van Martien Aerts, en Dijmphena Oonincx. Zij hertrouwt met Antonius Johannes 
Schrauwen.

7.  Christiaan Martinus Cornelis Wagemakers, wagenmaker, geboren te Etten-Leur op 26 
december 1902; overleden 27 april 1991 te Etten-Leur. Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 6 februari 
1935 te Etten-Leur met Cornelia Vermunt, geboren te Hoeven op 12 februari 1899; overleden 
14 september 1979 te Breda, dochter van Marinus Vermunt en Maria van Oosterhout. 

(met dank aan Tjitte van den Beemd en Ria van Son-Wagemeakers; een vollediger stamboom is bij de redactie bekend en is 
samen te stellen via de website van het WestBrabants Archief; wie hulp daarbij wil kan zich melden op de genealogie-avonden 
van Jan uten Houte)

Ondertekening van de koopakte door Wouter en zoon Govert in 1770. 
De vrouw van Wouter, Antonet kon niet schrijven en zette twee kruisjes.

Daaronder de handtekeningen van de getuigen en de notaris.
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Suze Robertson schilderes op de Leur
Door Cor Kerstens

Het kunstenaarsechtpaar Richard Bisschop en 
Suze Robertson woonde van 6 juni 1895 tot 18 
juni 1898 in het pand thans Lange Brugstraat 20 
te Leur. Als beginnend kunstschilders hadden zij 
het niet breed en het was dan ook een zegen dat 
ze deze woning mochten bewonen in ruil voor het 
geven van tekenlessen door Suze. Dat was de 
deal die zij gesloten hadden met Hendrik (Hein) 
Dolk, de eigenaar van het pand. 

De vrijgezel Hendrik Dolk was een vermogend 
man, hij was o.a. mede-eigenaar van de suikerfa-
briek op de Zwartenberg. Hij woonde op de Lange 
Brugstraat 16. In 1885 kocht hij het pand Lange 
Brugstraat 18 en verbouwde het tot zijn kantoor. 
Op nummer 20 hebben naast Suze Robertson ook 
de kunstschilders Jan Dam Schreuder en Adriaan 
de la Rivière gewoond. Ook zij gaven Hendrik 
schilderles in ruil voor het woongenot.
Suze Robertson werd op 17 december 1855 in 

Den Haag geboren als 
jongste uit een gezin 
van negen kinderen. Zij 
was twee jaar oud toen 
haar moeder overleed. 
Suze werd opgevoed 
door een oudere oom 
een tante. 
In 1877 behaalde Suze 
Robertson de mo-akte 
tekenen aan de Aca-
demie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag. 
Evenals haar mede-
student, de bekende 

George Hendrik Breitner, was zij meer gechar-
meerd van het impressionisme van de Haagse 
School dan de classicistische stijl waarin op de 
academie onderwezen werd. Tot 1882 gaf zij les 
op de meisjes-hbs te Rotterdam. Gedurende die 
tijd volgde ze avondlessen in het Rotterdamse 
Academie gebouw. Als eerste vrouw volgde zij 
hier ook de lessen in de naaktklas, hetgeen in die 
tijd voor de nodige opschudding zorgde. Om zich 

verder te bekwamen in de schilder-
kunst volgde zij van 1880 tot 1882 
lessen bij de kunstschilder Petrus 
van der Velden in Wassenaar. Zij 
voelde zich aangetrokken tot de 
brede zware trant waarin deze zijn 
onderwerpen als interieurs met boe-
ren en vissers opzette.   
  
Na enige tijd in Amsterdam les ge-
geven te hebben besloot zij in het 
najaar van 1884 zich volledig aan 
het schilderen te gaan wijden. Zij 
keerde terug naar Den Haag en werd 
lid van de bekende Schilder vereni-
ging “Pulchri Studio”.
Na haar huwelijk woonde ze o.a. 
drie jaar op de Leur. In 1898 keerde 
zij naar Den Haag terug waar ze de 

resterende tijd van haar leven zou doorbrengen. 
Vanaf 1900 begon zij deel te nemen aan 
groepstentoonstellingen van Arti en St. Lucas te 
Amsterdam en Pulchri in Den Haag.
Op 52-jarige leeftijd kwam haar grote doorbraak, 
dit na tentoonstellingen van de Rotterdamse 
Kunstkring (1905 en 1906) en een expositie bij 

In oktober 2022 organiseert Heemkundekring Jan uten Houte in samenwerking 
met Ron Dirven een tentoonstelling van deze Leurse schilderes in het Trouwkerkje 

aan het Van Bergenplein. Daarom hier een korte beschrijving van haar en haar werk.

Lange Brugstraat 20 links, daarnaast nrs. 18 en 16 (Ansichtkaart)

Suze Robertson (Foto Wikipedia) Bleekveldje op de Leur
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de Larensche Kunsthandel (1907) in Amsterdam. 
Daarna was haar werk op vele internationale ten-
toonstellingen te zien. Suze Robertson overleed 
op 18 oktober 1922 in haar geboorteplaats Den 
Haag. 
Haar specialisaties waren genrekunst, landschap-
pen, portretten, stillevens en stadsgezichten. 
Suze had een geheel eigen stijl, waarin de een-
voudige mens centraal stond. Zij had een neiging 
naar het internationaal opkomend expressionis-
me. Haar stijl was krachtig, op een dikke onder-
laag bitumen bracht zij met forse streken van 
diepe donkere kleuren haar motief aan.

Tijdens haar verblijf op de Leur maakte Suze 
een serie bijzondere portretten van twee vrou-
wen. Een van de vrouwen was haar kindermeisje 

Petronella Prins, 
die ze ook wel 
‘Nelly’ noemde. 
Na het vertrek 
van Suze in 
1898 trouwde 
Petronella met 
de herbergier 
Klaas Roeloffs 
van Café Hof 
van Holland. 
Het andere 
model dat ze 
veelvuldig op 
het doek zette, 
was waarschijn-
lijk haar dienst-
bode eveneens 
genaamd Petro-
nella Prins, een 
nicht van het 
kindermeisje. 
Deze Petronel-
la had voor de 
komst van Suze 
Robertson in de 
woning Lan-
ge Brugstraat 20 gewoond als dienstbode bij de 
vorige bewoner, de kunstschilder Damschreuder. 
Na haar huwelijk in 1893 met de timmerman Adri-
anus Geleijns was ze naar een ander adres op de 
Leur verhuisd. Op de serie schilderijen die Suze 
van haar maakte noemde ze haar ook wel ‘Pietje’. 
Suze moet deze vrouw enorm hebben bewonderd. 
Op enige schilderijen heeft ze Pietje afgebeeld 
met gouden stroken bladgoud om het hoofd.

In april 1898 keerden Suze Robertson en haar 
man Richard Bisschop terug naar Den Haag. 
Hier was het makkelijker hun werk aan de man 
te brengen dan op de Leur. De erfenis van haar 
pleegmoeder had deze verhuis mede mogelijk 
gemaakt.

“Nelly” Petronella Roeloffs-Prins

‘Pietje’ Petronella Geleijns – Prins.

September Kermismaand op de Leur

Twee keer per jaar is het in Etten-Leur zwieren en 
zwaaien. Hans Meesters heeft zijn hart verpand aan 

de kermis. Hij gaf al eerder via onze heemkundekring een 
boek uit met achtergronden en foto’s van dit jaarlijkse 
festijn. Het was al snel uitverkocht. Reden voor hem en de 
heemkundekring om met een vervolg te komen. Deze maand 
september verschijnt dat onder de titel De Moeierboom en 
Adriaon vieren kermis. Het boek, 88 pagina’s dik en met 
veel foto’s, vertelt over het ontstaan van de kermis en over 
bijzondere belevenissen. Het zal binnenkort bij alle leden in 
de bus vallen.
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Bij het veranderen van Wijknummers in Straat-
namen ontstond in 1948 een nieuwe straat-

naam te weten Oranjeplein. Deze was gelegen 
aan de Bredaseweg (Rijksweg, nu Oude Bredase 
weg) te Etten. Het was niet echt een plein, maar 
een schuin weglopende weg. Deze ging uiteinde-
lijk over in het Hambroekstraatje. 
De naam Hambroekstraatje stond vermeld op 
de eerste kadastrale kaart van Etten-Leur. Deze 
veranderde door een gemeentelijk besluit in 1948 
in Wilhelminalaan en in 1955 kreeg het de huidige 
naam Oranjelaan. 

Op 25 oktober 1950 werd door B&W het voor-
stel gedaan om het wegje tussen Oranjeplein 
en Wilhelminalaan aan het openbaar verkeer te 
onttrekken. Dit was nodig om een grondruiling 
mogelijk te maken. De wettelijke voorgeschreven 
bekendmaking had reeds plaats gehad. Er waren 
geen bezwaren ingebracht. Het geheel was nood-
zakelijk om de Wilhelminalaan rechtdoor te kun-
nen trekken naar de Bredaseweg. Bij het perceel 
naast “Het Witte Paard” ging 
aan de voorkant grond af 
en aan de achterkant kreeg 
de eigenaar grond erbij. De 
gebroeders Roels bouwden 
ieder een eigen woning op 
dit perceel. De gemeente-
raad ging met algemene 
stemmen hiermee akkoord. 
Op 17 juli 1953 werd de woning Oranjeplein 12 
onbewoonbaar verklaard. Dit zou niet de enige 
woning zijn in deze straat.
In de gemeenteraadsvergadering van 4 november 
1955 werd een straatnaamwijziging besproken. 
Het ging hierbij om de toenmalige Wilhelmina-

laan. De heer Vissers 
vond, dat niet te gemak-
kelijk een straatnaam 
veranderd diende te 
worden. Deze naam zou 
mogelijk ingeburgerd zijn 
en de beslissing mocht 
niet te lichtvaardig geno-
men worden. Hij stelde 
voor om het deel van de 
Bredaseweg (Rijksweg) 
tot het Vincent van Gog-
hplein de naam Wilhel-
minalaan te handhaven. 
De verbinding tussen het 
Vincent van Goghplein 
en de spoorwegovergang 
zou de naam Oranjelaan 

gaan krijgen. 
Burgemeester en Wethouders hadden een ander 
tegenovergesteld voorstel. Zij gaven er de voor-
keur aan om het eerste deel de naam Oranjelaan 
te geven, daar dit dan onmiddellijk aansloot op 
het Oranjeplein. De gemeenteraad besloot over-
eenkomstig de voorkeur van B&W. Dit was als 
volgt: 
 

Op 8 maart 1957 stond op de agenda van de ge-
meenteraad een voorstel om de woningen Oran-
jeplein 3 en 4 onbewoonbaar te verklaren. Omdat 
er door enkele raadsleden twijfel bestond over 
de noodzaak tot het afgeven van een onbewoon-
baarverklaring, werd dit na overleg aangehouden. 
Echter, al in de raadsvergadering van 26 april 

Het Oranjeplein en de Oranjelaan te Etten-Leur
Door Jan van Meer
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1957 werd zonder hoofdelijke stemming alsnog 
hiertoe overgaan. Zo werden in de loop der jaren 
nog meer woningen aangekocht en gesloopt. 
 
In 1965 werd de Anna van Berchemlaan, de struc-
tuurweg tussen het spoorwegstation en Etten-
Zuid-Oost, aangelegd. De Oranjelaan werd hier-
door in 2 stukken gesneden. De kruising Anna van 
Berchemlaan – Oranjelaan – Oude Bredaseweg 
werd in zijn geheel opnieuw ingericht.
In de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober 
1969 werd besloten tot intrekking van de straat-
naam Oranjeplein en de straatnaam Oranjelaan 
voor het deel ten westen van de Anna van Ber-
chemlaan. Aan het Oranjeplein waren nog 2 pan-
den genummerd. Het was een woonhuis en het 
St. Elisabeth gesticht. Het geringe pleinkarakter 
en de directe situering aan de Oude Bredaseweg 
maakten het behoud van de naam Oranjeplein 

weinig zinvol. Door de 
aanleg van de Anna van 
Berchemlaan gold dit ook 
voor de woningen Oran-
jelaan 1 en 3. Zij kregen 
een huisnummer aan de 
Oude Bredaseweg te we-
ten 17 en 19. 
In het midden stond het 
hotel, genaamd “Non Plus 
Ultra” van de gebroeders 
Roels aan de toenmalige 
Bredaschebaan. Later 
kreeg het de naam: “Het 
Witte Paard”. Links hier-
van en ervoor was het 
Oranjeplein gelegen. 
De straatnaam Oranje-
plein heeft ruim 20 jaar 
bestaan en was gelegen 

in het centrum van Etten. Door de uitbreidings-
plannen van het gemeentebestuur van Etten-Leur 
is de straatnaam Oranjeplein verdwenen. Op die 
plek kun je je nu niet voorstellen, dat daar ooit 
een straat is geweest met de naam Oranjeplein. 
De huidige voetgangersoversteekplaats in de 
Anna van Berchemlaan is in het verlengde van 
de Oranjelaan aangelegd op de locatie zoals deze 
laan in vervlogen tijden aanwezig was. 

Bronnen:
West-Brabants Archief
Gemeentearchief van Etten-Leur
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Het is 75 jaar geleden dat er verschillende heemkundekringen zijn opgericht. 
Grote inspirator was de op Leur geboren Willem Binck, die pastoor was in 

Alphen. In datzelfde jaar 1947 is Cees Trommelen gestart met een boekhoudkantoor, 
dat in de loop der jaren flink gegroeid is en sinds twee jaar ook een vestiging heeft in 
Etten-Leur.

Heemkundekring verrast met mooie cheque

In 1956 was het tijd 
voor uitbreiding en een 
nieuwe locatie. Het pand 
aan de Goedentijd 4 
werd omgetoverd tot 
het nieuwe kantoor van 
Boekhoudbureau C.A. 
Trommelen. 
In 1974 werd het boek-
houdbureau afgesplitst 
van de spaarbank en de 
verzekeringstak. In de 
daaropvolgende decen-

nia is Trommelen flink en gelijkmatig gegroeid, 
zowel qua aantal medewerkers als dienstenaan-
bod. Bij de verhuizing in 1997 naar het huidige 
pand aan de Chaamseweg waren er 13 mensen 
in dienst. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar 
37. De meesten collega’s zijn al jarenlang aan het 
bedrijf verbonden.
Trommelen is een allround administratiekantoor 
met klanten uit het midden- en kleinbedrijf, de 
agrarische- en particuliere sector, gericht op fi-
nanciële, fiscale en juridische vraagstukken.
In 2002 werd Johan Suijkerbuijk directeur bij 
Trommelen en is het accountantskantoor opge-

richt. Door een toenemende 
vraag van accountantscon-
troles, met name uit de 
agrarische sector, is deze 

Op vrijdag 10 juni vierde Trommelen haar 75-ja-
rig bestaan. Het boekhoud- en accountantskan-
toor, met vestigingen in Alphen en Etten-Leur, 
zocht voor dit bijzondere jubileum een bijzonder 
goed doel. En wie kun je dan beter kiezen als een 
75-jarige met veel aandacht voor de lokale histo-
rie?
Het boekhoudbureau werd in 1947 opgericht aan 
de Goedentijd 4 in Alphen, wat de voorloper is 
van het huidige kantoor. Toentertijd bestond het 
bedrijf uit een administratiekantoor en een spaar-
bank. Ook konden de klanten hier voor verzeke-
ringen terecht. 

Cees Trommelen
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tak een logische stap om alle klanten en relaties 
te kunnen blijven bedienen.
De hele historie van het bedrijf staat op de web-
site van Trommelen, en dat bewijst dat zij naast 
zakelijk belang ook oog hebben voor cultureel 
erfgoed. Dat verklaart dat Trommelen zijn jubi-
leum niet alléén wil vieren, maar wil delen met 
heemkundekringen. Al snel kwam de gedachte op 
heemkundekringen die eveneens 75 jaar bestaan, 
die van Alphen en die van Etten-Leur.
Op woensdag 29 juni waren directieleden van 
Trommelen, Martin Laurijssen en Johan Suijker-
buijk, met partners daarvoor naar het Heemkun-
dig Streekmuseum in Alphen gekomen. Martin: 
“Het was voor ons wel even denken en wachten 
totdat we de juiste keus gevonden hadden. Maar 
wat ons betreft passen Heemkundekring Carel de 
Roy uit Alphen en Riel en Heemkundekring Jan 
uten Houte uit Etten-Leur daar precies in. Het zijn 
lokale verenigingen, die veel doen om de lokale 
historie te bewaren en een mooie rol hebben in 
onze dorpen. Daarbij vieren ze, of vieren ze bin-
nenkort, ook hun 75 jarig bestaan. En dat geldt 
ook voor Brabants Heem, wat werd opgericht door 
‘onze’ pastoor Binck.

Johan Suijkerbuijk als jonge medewerker

Martin: “We hebben na ons feest de donaties 
verzameld en de centen geteld. We hebben daar-
na het bedrag eerlijk verdeeld en hierbij mag ik 
deze cheques aan jullie overhandigen.” Frans de 
Leeuw en Piet Paantjens mochten daarna tot hun 
grote verrassing ieder een cheque van € 3.000,-- 
in ontvangst nemen. Piet, namens de heemkun-
dekringen: “Ik ben écht verrast door dit prachtige 
bedrag. We gaan jullie zeker op de hoogte hou-
den, wat we als heemkundekring hiermee gaan 
doen, dat beloof ik!”
Na ruim een jaar van intensieve samenwerking 
heeft Trommelen een nieuwe mijlpaal bereikt. Ad-
ministratiekantoor W. Goossens aan Kroonstraat 
11a is per 2022 onderdeel van Trommelen.

De heemkundekring dankt 
Trommelen via dit artikel voor de 

mooie gift en feliciteert alle 
75-jarigen!

Directeuren Martin Laurijssen en Johan Suijkerbuijk zijn trots op hun bedrijf
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Telhout  --  Doofhout  --  Heggenlandschap
Door Jos Martens

Vroeger werd telhout gebruikt voor het aan-
maken van kachels. Het was een eikenhoutje 

van ongeveer 30 cm lang en 1 cm dik. Meestal 
was de bast eraf, want deze werd apart verkocht 
aan de leerlooiers, die deze bast maalden en ge-
bruikten voor het looien 
van dierenhuiden onder 
de naam eek of run. Dit 
telhout werd allemaal 
geleverd aan de haven 
van Leur, waar grote 
mijten met dit soort hout 
stonden opgestapeld. Het 
werd ingeladen in sche-
pen en vervoerd naar 
Dordrecht, Breda, Rotter-
dam en verder. 
Gewoonlijk werd dit 
telhout in bussels van 50 
of 100 stuks afgeleverd. 
De benaming “telhout”     
vindt vermoedelijk zijn 
oorsprong in het volgende. Meestal werd het tel-
hout door boeren uit onze gemeente geleverd in 
de wintermaanden en opgestapeld aan de haven 
van Leur. Als een schip dit telhout moest vervoe-
ren, dan werd het ingeladen door vrouwen uit 
Leur. Moesten zij 100.000 telhoutjes laden, dan 
waren dat 1000 bussels van 100 houtjes. Om de 
tel niet kwijt te raken, trok men uit iedere bussel 
één houtje voordat men die bussel in het schip 
bracht. De opdrachtgever telde deze houtjes en 
dan wist hij hoeveel bussels hout in het schip 
waren gebracht. Dat houtje werd dus gebruikt om 
te tellen.
Daarnaast leverden de boeren ook 
musterds, die samengesteld waren 
uit elzenhout en die men doofhout 
noemde. Dit hout was makkelijk te 
breken en werd verkocht als brand-
hout. Het was wel minder waard en 
behoefde niet in de afmetingen van 
telhout geleverd te worden.
In Etten en Leur groeide zeer veel 
eikenhout en elzenhout. Akkers en 
weilanden waren vaak omzoomd 
met een hele strook van dit struik-
gewas. Tot de 2e wereldoorlog ken-
de men in onze gemeente nog zeer 
veel akkers en weilanden, die daar-
mee omzoomd waren. Waarom deed 
men dat? Allereerst om de akker te 
beschermen tegen de wind, sneeuw 
en warmte. Dus een klimaatvoor-
deel. Daarnaast hadden veel verdel-
gers van schadelijke insecten een 

schuil- en broedplaats in deze elzenrijen. Zo’n 
stuk land, omringd door brede hagen, was een 
pracht stuk natuurschoon, dat afwisseling bracht. 
Het komt nog veel voor in de Vlaamse Voerstreek, 
het Waalse Land van Herve en het Nederlandse 

heuvelland waar ze heggenlandschappen of 
bocagelandschappen worden genoemd. Deze 
landschappen raakten uit de gratie na de komst 
van kunstmest, prikkeldraad en mechanische 
landbouw. Tegenwoordig worden ze opnieuw ge-
waardeerd vanwege hun ecologische waarde, dat 
wil zeggen, er is een gevarieerde flora en fauna 
met diverse voedselketens. Voor elke levensvorm 
zijn geschikte levensomstandigheden te vinden.

Bronnen:
Artikelen van A. van Esch in de Lambertusklok.
Krantenknipselarchief van Jos Martens

heggenlandschap aan weerszijde van de Haansberg

Maasheggen bij Gennep



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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