
HEEM - EL
Kwartaalblad Heemkundekring Jan uten Houte Etten - Leur
Jaargang 4                                                                                             december 2022Nr.: 16

In dit nummer o.a.:
‘n Kestveraol

Kunstwerk “ANIMO”
Wolven in Etten - Leur

Sint Elisabethshuis Etten
Terugblik op jubileumjaar

Noodwoningen in 1945–1946
Bedrijvigheid 160 jaar geleden 
Een Levenloos kind overleden?



 2 Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar



december 2022 3

HEEM - EL
Inhoud
3 Uit het bestuur
4 Van de redactie
5 Sint Elisabethshuis Etten 1889- 
 1969
7 Terugblik op jubileumjaar 2022
10 ‘n Kestveraol
11 Bedrijvigheid 160 jaar geleden
13 Een Levenloos kind overleden?
14 Kunstwerk “ANIMO”
15 Noodwoningen in 1945–1946
17 Binnengekomen reacties
18 Wolven in Etten-Leur
20 Wat doet de kring?

Colofon
Hoofdredacteur:
Maarten Bicknese

Redactie:
†Frans Passier
Jos Hendrickx

Vormgeving:
Rob Schrauwen

Foto’s:
Fotoarchief Heemkundekring

Foto cover:
Kunstwerk “Animo”

Redactieadres:
Heemkundekring
Jan uten Houte
Markt 53
4875 CC  Etten - Leur
redactie@janutenhoute.nl

Druk: 
Drukkerij Vorsselmans, Zundert

Inleveren kopij voor het 
volgende nummer:

26 januari 2023
Tekst in Word, 

maximaal 800 woorden.
Foto’s apart in jpeg

Heemkundekring 
Jan uten Houte IBAN:  NL95 RABO 0115 276 637
Markt 53,  KvKnr:  40284361
4875 CC  Etten-Leur e-mail:  info@janutenhoute.nl
Tel.: 076-503 42 44 website:  www.janutenhoute.nl,
   www.hetwithof.nl     
  www.hetgeheugenvanettenenleur.nl
  www.heermavanvoss.nl
 Faceboekpagina: Heemkundekring Jan uten Houte

Uit het bestuur
Wanneer u deze vierde HEEM-EL van dit jaar 

ontvangt is onze Algemene Ledenvergade-
ring alweer achter de rug en zijn we op de helft 
van ons jubileumjaar. Een jaar waarin het weer 
mogelijk was om diverse keren een heemkundig 
treffen te kunnen organiseren, ons jubileum te 
vieren en waarin de herinrichting van de organi-
satie van onze Heemkundekring is opgestart. Wij 
verwachten dat hierdoor de lijntjes korter zijn en 

er een nog directer contact is tussen leden, vrijwilligers en be-
stuur.
Als optimist verwacht ik dat ons bestuur aan het eind van het 
jubileumjaar weer op sterkte zal zijn en dat er zicht is in de defi-
nitieve huisvesting van onze Heemkundekring. Voor mij reden om 
een stapke terug te doen en begin volgend jaar het voorzitter-
schap over te dragen aan Wim Buijs. Uiteraard blijf ik lid van het 
bestuur en zal ik in overleg met de andere bestuursleden bezien 
welke bestuurstaak ik het beste kan gaan invullen. Met u kijk ik 
uit naar het komende jaar en draag ik alvast het stokske van dit 
voorwoord over aan onze huidige secretaris Wim Buijs.

Het stokske overnemen van een door de wol 
geverfde en bevlogen heemkundige zal niet 

gemakkelijk zijn. Met mijn “korte” ervaring van 
bijna drie jaar binnen het bestuur van Jan uten 
Houte is er kennelijk voldoende vertrouwen in mij 
om deze functie over te gaan nemen. Er liggen 
genoeg uitdagingen en nieuwe initiatieven op 
stapel om er mee aan de slag te gaan. Voor mij is 
het duidelijk dat ik daar zeker niet alleen voor sta. 

Integendeel, de inzet van onze vrijwilligers is van doorslaggeven-
de betekenis om er met elkaar er een succes van te maken. Een 
succes dat zich zal uiten in een fijne vereniging waar iedereen zich 
thuis voelt en waar met plezier gewerkt wordt aan het documen-
teren, in welke vorm dan ook, van de geschiedenis van Etten-Leur. 
De diversiteit van een Heemkundekring heeft mij verrast en wordt 
kennelijk bepaald door de manier waarop en door wie er naar 
de geschiedenis gekeken wordt. Hoe meer mensen dit doen hoe 
interessanter de geschiedenis wordt, daarnaast mogen we niet 
vergeten dat er elke dag opnieuw geschiedenis wordt geschreven 
en ook die geschiedenis moet worden vastgelegd.
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen toe maar vooral een 
gezond en gelukkig 2023. 
Piet Paantjens en Wim Buijs
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Van de redactie
Door Maarten Bicknese

Opnieuw viel er een Heem-EL bij u in  de 
bus. U verwachtte hem al, maar toch 

is het niet helemaal vanzelfsprekend dat er 
weer een nieuw kwartaalblad voor u ligt.
Natuurlijk, dank zij schrijvers kunnen wij als 
redactie weer een nummer samenstellen en 
vervolgens laten drukken. Een week later 
levert de drukkerij dozen met 600 exempla-
ren van het nieuwe kwartaalblad af bij ons 
heemhuis. Maar dan is Heem-EL nog niet bij 
u. Daar zorgen de postbezorgers voor, ook 
vrijwilligers van onze verenging. Jarenlang 
werd dit stipt gedaan onder aanvoering van 
en aansturing door Ad Kanters. Ad is helaas 

op 27 september overleden. Wij zijn hem enorm dankbaar voor de 
zorgvuldigheid waarmee hij de post regelde. Altijd lag alles netjes 
afgeteld klaar voor de 20 bezorgers. Verhuizingen en andere wijzi-
gingen gaf hij door. En als er iets fout was gegaan dan was hij niet 
te beroerd om zelf op de fiets te springen en na te bezorgen. Ad 
voelde op zeker moment dat hij deze klus moest overdragen, en dat 
heeft hij dan ook zelf nog helemaal, ook weer met zorg gedaan. Walter Bakx heeft zijn job overgeno-
men en regelt nu de post.
Hopelijk leest u dit decembernummer met extra waardering voor de vele handen, die het tot stand 
brachten tot aan nu, in uw handen. 
Tot zover had ik dit woordje geschreven, en toen kwam het telefoonbericht 
bij ons binnen, dat onze mederedacteur Frans Passier plotseling is overleden. 
Dit betekent een groot verlies binnen de nu nog driekoppige redactie. Al uw 
complimenten over dit blad komen voor een zeer groot deel aan Frans toe, die 
kritisch en nauwgezet een echte redacteur was. De beschrijving van kunstwer-
ken in Etten-Leur waren van zijn hand, evenals een aantal grotere artikelen. In 
dit nummer treft u zijn laatste bijdrage aan. We zullen zijn kennis en kundig-
heid, maar zeker ook zijn persoon zeer missen.
In dit nummer staan weer verscheidene artikelen die ons geheugen opfrissen, 
of onze kennis verrijken. Kerstmis komt in beeld in zuiver Etten-Leurs dialect. 
En u krijgt een uitvoerige terugblik op ons 75-jarig jubileum, dat we dit jaar 
vierden.
Ik wens u opnieuw: 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:
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Sint Elisabethshuis Etten 1889-1969
door Jos Hendrickx 

Waarom is er in 1889 een gasthuis ge-
bouwd in Etten ?

Pastoor van Wees vond dat de arme en gebrek-
kige Ettenaren ook een goede verzorging no-

dig hadden. De meeste ouderen woonden bij hun 
kinderen in huis en als het nodig was konden die 
dan voor hen zorgen. Sommigen hadden die mo-
gelijkheid niet en daar wilde de pastoor iets aan 
doen. Het bestuur van de H. Lambertusparochie 
stelde aan zijn armenbestuur fl. 7000,- beschik-
baar als startkapitaal. In 1886 belegde pastoor 
van Wees een vergadering met de notabelen die 
in de Vincentius-vereniging zaten. Zij stonden 
achter zijn plannen. Na de eerste vergadering 
werd afgesproken om een gasthuis te bouwen. 
Voor het verzorgen van de bewoners werden de 
zusters Franciscanessen uit Breda van de congre-
gatie ”Alles voor Allen” gevraagd. Moeder-overste 
Magdalena had de dagelijkse leiding. Op 24 mei 
1889 is het gasthuis geopend, genoemd naar de 
heilige Elisabeth van Thüringen.

De eerste bewoner, C. Oonincx, 53 jaar oud is op 
11 juni in het gasthuis komen wonen. Hij werd de 
vertrouwenspersoon tussen de zusters en de be-
woners, deed er de klusjes en de boodschappen.
Het gasthuis kreeg twee afdelingen, mannen en 
vrouwen bleven gescheiden, alleen de echtparen 
mochten ’s avonds bij elkaar zijn. Het tarief werd 
fl. 80,- per persoon per jaar. Mensen van buiten 
Etten (zelfs die van Leur moesten fl. 100,- be-
talen). Men kon ook ”voor het leven” een plaats 
afkopen, dit kostte fl. 800,-. Sommigen werden 
gevraagd om mee te helpen in de dagelijkse zorg 
en die kregen dan korting op deze bedragen. Om 
er te wonen moest men zelf een bed, matras, 

lakens en kussens meebrengen. Sommige bewo-
ners konden het bedrag van inwoning niet betalen 
en kregen steun van het armenbestuur van de 
gemeente. Na enkele jaren is er een boerderij bij 

gebouwd. De koeien, varkens en kip-
pen, en de groenten werden door de 
bewoners zelf verzorgd. 
Er kwamen steeds meer aanvragen om 
in het gasthuis te mogen wonen. 
Het huis groeide gestaag en in 1902 is 
al een verbouwing verricht met ruimte 
voor een ziekenafdeling. De zusters 
moesten dr. Vermast helpen maar 
ze hadden geen enkele opleiding als 
verpleegkundige. Een dag in het zie-
kenhuis kostte voor armen fl. 0,50 en 
voor welgestelden fl. 1,-. Een opera-
tie of bevalling kostte fl. 10,-. Na een 
verbouwing in 1908 is de hoofdingang 
verlegd naar de Oude Bredaseweg.  
Enkele jaartallen van belangrijke ge-
beurtenissen.
In 1914 is een huis naast het gasthuis 
gekocht en ingericht als afdeling voor 
besmettelijke ziekten. 

In 1916 is elektriciteit aangelegd en konden de 
carbidlampen in de kast blijven. 
In 1918 kwam er de eerste zuster die verpleeg-
kundige was.
In 1924 is een ander paviljoen gebouwd voor 
personen die aan een besmettelijke ziekte (Tyfus) 
leden, voor hun verzorging werden extra zusters 
ingezet. In eerste instantie werd hiervoor contact 
gezocht met de omliggende gemeenten (Rijsber-
gen, Rucphen, Sprundel en Hoeven) om gezamen-
lijk dit huis te bouwen want er waren in Etten en 
Leur niet zoveel mensen die aan tyfus leden maar 
alle andere gemeenten zegden af. 

Bevolkingsregister 1880-1889 wijk A 131

(dagelijks aardappelenschillen
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In 1925 is waterleiding aangelegd en kreeg de 
keuken een warmwater-installatie. 
In 1926 heeft pastoor van der Biesen er een 
zelfstandige stichting van gemaakt. Dat jaar is 
ook een radiocentrale aangeschaft. Al in 
1930 vonden enkele leden van het be-
stuur, dat er niet meer in het ziekenhuis 
geïnvesteerd mocht worden. Op aan-
dringen van de artsen, is toch een erker 
bijgebouwd, zodat men bij een operatie 
de zieken goed kon verzorgen. Tussen 
1930 en 1932 zijn nog enkele kleine 
gebouwtjes en een trappenhuis aange-
bouwd aan het al bestaande gasthuis. 
In 1933 is een aparte kapel gebouwd, 
getekend door architect Oomen en ge-
bouwd door Constant Verhaeren. Kosten 
fl. 31313,00. Bij die verbouwing is ook 
het ziekenhuis uitgebreid met een serre 
zodat er moderne ruimte was om te 
opereren. 
De eerst jaren bepaalde het armenbe-
stuur van de parochie wat er gebeurde 
in het gasthuis en als er vragen waren over het 
reilen en zeilen van het gasthuis moest moe-
der-overste komen om het uit te leggen. Pas in 
1938 mocht zij bij de bestuursvergaderingen aan-

wezig zijn en kwam de administratie in 
handen van de zusters. 
In 1945 had burgemeester van Rooij, 
zonder overleg met het bestuur van het 
gasthuis, bij het Ministerie van Open-
bare werken en Wederopbouw al gere-
geld dat de gemeente, noodwoningen 
mocht bouwen op het terrein van het 
gasthuis.
De boerderij is na 1952 geleidelijk 
gesloten. Door de wetsveranderingen 
in 1956 is de A.O.W. ingevoerd en 
kreeg iedereen een pensioen. In eerste 
instantie moest men het totale bedrag 
aan het gasthuis afstaan en kreeg men 
zakgeld. Doordat het ziekenhuis ver-
ouderde, is op 1 mei 1959 het zieken-
huis gesloten. Alleen het gasthuis bleef 
over en 10 jaar later in 1969 is een 
nieuw bejaardenhuis aan de Bernard-
laan gebouwd. De gebouwen hebben 
nog enkele jaren gediend als onderko-
men voor verpleegsters in opleiding en 
studenten. In 1987 is alles, op de kapel 
na, afgebroken om plaats te maken 
voor de Van Kuijckflat.

Bronnen : het St Elisabeth Gasthuis 2004, 
West Brabants Archief, 
krantenknipsels, 
foto’s Heemkundekring Jan uten Houte,

St. Elisabethsgasthuis vanaf  de Oude Bredaseweg

Voor- en zijaanzicht paviljoen voor besmettelijke ziekten, dit stond achter het hoofdgebouw.

Kapel, gezien vanaf  het Oderkerkpark
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Terugblik op jubileumjaar 2022

In 1947, dat is dus 75 jaar geleden werd Bra-
bants Heem opgericht. Het initiatief kwam van 

de op Leur geboren pastoor Willem Binck. In zijn 
kielzog werden er in Noord-Brabant plaatselijke 
heemkundekringen opgericht, o.a. in Alphen en 
vanzelfsprekend in Etten-Leur. De laatste werd 
genoemd naar een van de eerste heren van Etten: 
Jan uten Houte. Etten-Leur had toen nog al zijn 
archieven in het gemeentehuis met een eigen 
archivaris. De voortrekkers van de Etten-Leurse 
kring hadden dus alle mogelijkheid om goed van 
start te gaan met het onderzoeken van en het pu-
bliceren van verhalen over de geschiedenis van de 
gemeente die voorheen bekend stond als de Vrij-
heid Etten, Leur en Sprundel. Niet alleen de ge-
schiedenis, maar ook het nog bestaande erfgoed 
werd beschreven en vastgelegd in 
foto’s en bestanden. Op gegeven 
moment werd met vele handen 
ook een museum ingericht in 
een paar huisjes van het fraaie 
Oude vrouwenhofje, met de naam 
St.Paulushofje. Het museum werd 
al snel gevuld met voorwerpen 
uit oude beroepen, huishoudens, 
een winkeltje, cafeetje, kapel en 
schooltje. Het museum is in 2016 
losgekoppeld van de heemkunde-
kring en zelfstandig doorgegaan.
Tientallen enthousiaste onderzoe-
kers schreven even zovele boeken 
en boekjes over het vroegere 
markt- en uitgaansleven, over de 
sport, over cafés en boerderijen, 
en over evenementen. Ook over 
historische gebouwen verschenen publicaties. 
Verzamelingen werden aangelegd van bidprentjes, 
van foto’s en van veldnamen. Er werd een eigen 
bibliotheek ingericht en een website.
De vereniging bruiste mede ook door de jaarlijk-
se heemreizen, de tentoonstellingen, lezingen, 
stamboomavonden, excursies en deelname aan 
de regionale heemquiz. Overal in Noord-Brabant 

waren inmid-
dels heem-
kundekringen 
verschenen.
De zeven eer-
ste kringen vie-
ren dus samen 
met Brabants 
heem dit jaar 
hun 75-jarig 
jubileum.
Bij Jan uten 
Houte werd het 
jubileumjaar 

ingeluid met de presentatie van een jubileumboek 
met als titel: De geschiedenis van kasteel Hof van 
den Houte en zijn bewoners. Het werd na jaren 
onderzoek geschreven door Maarten Bicknese, die 
het tijdens een feestelijke bijeenkomst presen-
teerde aan de wethouder van cultuur en aan de 
leden. 
Door corona waren helaas de laatste jaren nog-
al wat activiteiten van de vereniging stil komen 
vallen. Het vertrouwde honk in St. Paulushofje 
moest ook tijdenlang sluiten en werd vervolgens 
zodanig verbouwd dat een (tijdelijk) nieuw ver-
blijf aan het Burchtplein steeds belangrijker werd. 
Dankzij opnieuw grote inzet van een aantal leden 
wordt deze ruimte gelukkig steeds functioneler en 
weten steeds meer leden deze locatie te vinden. 

De werkgroepen bidprentjes, schrijvers, genea-
logie, bibliotheek, advisering straatnamen, ICT 
en foto’s zijn daar inmiddels weer actief. Maar de 
zoektocht naar een definitief mooi eigen heemhuis 
gaat door! 
In mei werd het jubileum met alle leden groots 
gevierd in de gloednieuwe Nobelaer in de gro-
te zaal, genoemd naar de historische Justus de 
Nobelaer die bij de Markt woonde en daar zijn 
grond beschikbaar stelde voor het Paulushofje en 
de kerk. De gasten werden deze middag muzikaal 
onthaald door zanggroep Ex Ligno die in passen-
de kledij Middeleeuwse liedjes zong. Vervolgens 
heette ceremoniemeester Wim Buijs iedereen 
welkom en stonden tijdens het officiële gedeelte 
van de middag de voorzitter van onze heemkun-
dekring (Piet Paantjens), gevolgd door de voor-
malig directeur van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland (Ineke Strouken), de voorzitter 
van Brabants Heem (Henk Hellegers) en de bur-
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gemeester (Miranda de Vries) stil bij dit memora-
bele jubileum. Een achttal trouwe vrijwilligers met 
bewezen grote inzet (Cocky Aarts, Lous van der 
Weegen, Arie de Bruin, Toon Buc-
kens, André Heeffer, Ad Kanters, 
Jos Martens, en Jac van der Vel-
den) kregen door voorzitter Piet 
Paantjens  samen met de eerder 
gedecoreerde Willy Coppens-Buijs 
de zilveren draaginsigne van Bra-
bants Heem opgespeld.
Cor Kerstens kreeg voor zijn gro-
te verdienste voor heemkunde in 
geheel Noord Brabant de bronzen 
legpenning van Brabants Heem 
door de voorzitter van Brabants 
Heem uitgereikt.
Na de pauze gaf Wim Daniels een 
staaltje van zijn smeuïge en rap-
pe vertelkunst, met als thema Het 
Dorp. Na dit zaalgebeuren werd gezellig nagebor-
reld en nagepraat in de foyer.
Behalve met feestelijkheid werd onze heemkun-
dekring in dit jubileumjaar helaas ook geconfron-
teerd met het overlijden van twee actieve vrijwilli-
gers. Ad Kanters die jarenlang aan het fotoarchief 
werkte en de postbezorging regelde overleed na 
een slopende ziekte, en Frans Passier, schrijver en 
redacteur van het kwartaalblad Heem-EL kwam 
eind oktober plotseling te overlijden.
Een bijzonder positieve verrassing in de loop van 
het jubileumjaar was de gift van de Alphens/Et-
ten-Leurse onderneming Trommelen die ook 75 
jaar bestaat, net als de Heemkundigekring uit 
Alphen. Speciaal voor de twee jubilerende vereni-
gingen geld had ingezameld. Beide verenigingen 
kregen een cheque van € 3.000 uitgereikt.

Onze heemkundekring kon dit jaar haar leden 
extra verrassen met nog twee boekuitgaven, na-
melijk een boek over de kermis, geschreven door 
Hans Meesters en Jos Buijs, en een boek over de 
Zwartenbergse molen, geschreven door Ton van 
den Wijngaart. Deze molen viert ook een jubile-
um, hij bestaat namelijk 300 jaar. Er werden dit 

jaar ook twee tentoonstellingen ingericht in sa-
menwerking met andere organisaties. Beide over 
kunstenaars. In de zomer was dat over het werk 

van Jan van den Brink in het Drukkerijmuseum en 
in oktober over Suze Robertson in het Trouwkerk-
je.

Zorgen binnen onze vereniging zijn er over het 
vergrijzende en krimpende ledenbestand. Het 
besef dat vooral ook jongeren moeten worden 
bekendgemaakt met heem, resulteerde in enke-
le acties. De meest succesvolle daarvan is wel 
het inspelen door een ijverige werkgroep op het 
aanbod van supermarkt Jumbo om een verzame-
lalbum samen te stellen, zodat men plakplaatjes 
over Etten-Leurs heem kon verzamelen en inplak-
ken. Zo kreeg men een boek over onze woon-
plaats vol wetenswaardigheden over de historie, 
de wijken, de industrie, evenementen, etcetera. 
Er wordt nog steeds naar missende plaatjes en 
complete boeken gevraagd, deze zijn ook nog 
steeds beschikbaar.

Een andere activiteit in het jubi-
leumjaar om aandacht voor ons 
heem te krijgen was de organi-
satie van een heemavond op 7 
november voor alle belangstellen-
den. De opkomst in de Linde was 
groot. Schrijvers van boeken en 
werkgroepen presenteerden zich 
als één groot reclameblok. De 
avond werd afgesloten met een 
voorproefje van de familiequiz 
voor jong en oud die op 27 janua-
ri 2023 zal worden georganiseerd 
in de kapel van het Oderkerkpark. 
Deze quiz vormt de voorlopige af-
sluiting van een jaar waarin bleek 
dat Heemkundekring Jan uten 

Houte springlevend de pandemie heeft doorstaan. 
In het voorjaar hopen wij nog een Heemreis te 
kunnen organiseren in samenwerking met de 
Heemkundekring Carel de Roy uit Alphen. 
Óp naar een volgend jubileum!
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 ‘n Kestveraol
Door Piet Luijten

Buite blies ur nun ijskouwe wiend rond ut 
stalleke. Binne waar ut net om uit touwe. Ge 

worde aljin het gesnuif van d’n os. Jozef prebeer-
de in slaop te komme, mar Maria waar onrustig. 
Ze draaide dureige elleke kjir om. Ze sliep nog 
efkes deur, mar toen dee ze dur wogge ope. 
“Waddister?” vroog Jozef. “Ik denk daddut zowijd 
is” kreeg ie as antwoord van Maria. Volges mijn 
gaod oos kiendje gebore worre. Ik em veul pijn. 
”Jozef zaat ur un bietje ongemakkeluk bij. Di waar 
vur em wok de jiste kjir dattie zoiets meemokte. 
Are ze nou mar in nun erberg kunne overnaachte. 
Daor ware allicht vrouwe om telpe bij de beval-
ling. Nou stong ie ur stik aljin vur. Mar ij liet zun 
eige nie kenne en sprong overeind. “Maria, mokt 
oew eige nie ongerust. Alles kom goed.”
In nun oek van de stal aar ie un paor kruike wa-
oter weggezet. Da waar bedoeld as drienke vur 
de bjiste mar wok om zelluf te gebruike. En da 
kwaam nou goed van pas. Thuis in Naozareth aar 
ie wok altijd vrouwe mee waoter zien sjouwe atter 
erges un kiendje gebore moes worre. 
Ij kon aon Maria zien daddet nie lang mjir zou 
dure. Dur gezicht waar vertrokke van de pijn. Ef-
kes aar ze dur miender last van, mar dan kwaam 
ut wir trug. Ze pakte daand van Jozef vast en 
kneep ur jil ard in. “Doe mar”, zee tie “ut komt 
goed”. Mar jimmel vertrouwe deed ie ut eigeluk 
nie. 
Nao un tedje gebeurde ut wonder. 
Maria beviel van un mwooi beebieke. 
Gelukkig aar Jozef nou waoter bij 
daand om moeder en kiend fris sch-
woon te wasse. Ut kiendje reageer-
de op die jiste wasbeurt mee kouw 
waoter dur nun flienke schreeuw te 
laote. Toen wier ut efkes dwoodstil 
in de stal. Zelfs dun os waar nie mj-
eer tworre. Nie aljin in de stal mar 
wok daorbuite konde un speld worre 
valle. Ut waar net of jil de wereld ef-
kes stilstong. Ge kon merreke datter 
iets  biezonders gebeurd waar.
“Tis un jongeske” zee Jozef. “Da 
wies ik al” gaaf Maria as antwoord. 
“Nege maonde geleje eet dun engel, 
toen die mijn kwaam vertelle dad-
dik un kiend zou krijge, al gezeed 
daddet ne jonge zou zen. En da nie 
aljin. Ut wordt wok un jil spesjaol 
kiend”
Nou zate Jozef en Maria nog mee un probleem. 
Zare gin kljere vur ut manneke. En ij aar die ard 
nwodig. Ut waar wel nie ijskou in ut stalleke, 
mar lekker waar aanders. Toen kreeg Jozef un 
ingeving. “Ak nou es un stuk van munnen onder-

maantel afhaol” zeetie tege Maria. Zo gezeed zo 
gedaon. Ij scheurde dur un paor rjepe af en daor 
konne ze ut kiendje inwikkele. Toe leje ze ut in ut 
kribbeke. Nog gauw wat extra strwooi erbij en ut 
laag al bewoorluk waarum. Mar ut kon nog be-
ter. In nun oek van de stal stonge dun os en dun 
ezel mee grwote woge te kijke nor watter ammel 
gebeurde. Jozef gieng ze aole en zette ze flak bij 
de voerbak mee ut kiendje durrin. “Zo kan oos 
klentje lekker op temperatuur komme van dun 
waarume aosem van die twee bjeeste”, zee tie. En 
zo gebeurde ut wok. Ut kiendje bleef stil en laag 
lekker rustig op zun strooie bedje.
Maria keek vol liefde nor dur kleine manneke. Ut 
zou goed vur um zen assie lekker kon gaon slao-
pe. Durrem zong ze zachjes un slaopliedje.
En ja wor, langzaom doezelde ut manneke weg. 
Nou kon ze mee un gerust art zelluf prebere om 
wir in slaop te komme. En da lukte wok. Ze laag 
amper op dur bed van strwooi of ze sliep.
Tevreje keek Jozef ut stalleke rond. Ut kiendje 
laag mee nun blos op zun wangeskes te slaope. 
En wok Maria aar dur wogge geslote. Nou kon ze 
eindeluk un bietje uitruste. Ut jinnege geluid wat-
tie worde waar ut gesnuif van den os en af en toe 
un bietje gestaamp van dun ezel. Eigeluk konnie 
wok best prebere de slaop te pakke. Wie wit wat-
ter morrege ammel nog gieng gebeure.
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De opbrengst van een hectare aardappelen 
was in die tijd  ± 180 mud wat omgerekend 
ongeveer 19000 kg is. Tegenwoordig is de 
opbrengst ongeveer 47000 kg. Zo ook met 
graan: ongeveer 20 mud (2200 kg) in 1862, 
nu  9000 kg per ha. 
In 1862 was er al een organisatie door de 
landbouwers opgericht (Maatschappij van 
landbouw, tuinbouw en veeteelt) om de 
kennis van de boeren te verhogen zodat een 
beter resultaat behaald kon worden met de 
teelten. Helaas is die na enkele jaren opge-
heven omdat men er niet in geloofde dat het 
tot een beter resultaat zou leiden.

Via scheepvaart werd ”straat-
mest” uit Rotterdam (dit was het 
huisvuil met poep -plas -aard-
appelschillen enz.) en Guano uit 
Peru aangevoerd, dat gebruikt 
werd als mest op de akkers. Gua-
no was gedroogde vogelpoep (dat 
men in Peru en Chili aan de kust 
bij de Grote Oceaan zo op kon 
scheppen). 
Naast landbouw was er nog veel 
andere bedrijvigheid, de ”indus-
trie”, zoals de lijst laat zien. 
Veel van deze ondernemers 
konden niet alleen bestaan van 
hun bedoening en gingen er nog 
op andere bedrijven bijwerken. 
Zo was bv. de uitbater van een 
tapperij ook gemeentebode. Zelfs 
de toenmalig burgemeester Lucas 
van Aert had een leerlooierij. De 
grootste leerlooierij was van de 
familie Schrauwen en gevestigd 
op de hoek van de Markt en Oude 
Bredase weg. De steen en pan-
nenbakkerij van J. Sauter (aan 
Kerkstraat wijk B 92) had sinds 
1853 een stoommachine en 14 
personeelsleden waaronder jon-
gens van 12 jaar. 
Naast 6 bierbrouwerijen en 14 
leerlooierijen, 30 sigarenmake-
rijen, tabakskerverijen, een zout 
en zeepziederij en een scheep-
stimmerwerf, vaak gerelateerd 
aan het boerenleven, zoals een 
zadel-klompenmakerij en touw-
slagerij. Er waren ook 5 korenmo-

 Bedrijvigheid 160 jaar geleden. Anno 1862
Door  Jos Hendrickx

Halverwege de 19de eeuw waren er over het algemeen boerenbedrijven waar 
zowel akkerbouw als veeteelt werd bedreven. Er waren zo’n 250 bedrijven 

die gemiddeld ongeveer 15 ha groot waren. Elke boer had wel een paard om het 
zware werk mee te doen. De gewassen die geteeld werden waren vooral graan 
aardappelen, knollen, spurrie, wortelen en boekweit.

spurrie

boekweit
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lens, 1 pottenbakkerij, 9 smederijen,. Maar ook 
waren er 37 kleermakers. 
De 135 bedrijfjes hadden tesamen 123 perso-
neelsleden. Er waren 110 buurtwinkels, de vrouw 
deed het winkeltje en kon op die manier iets 
extra’s verdienen. De meeste dorpelingen hadden 
naast hun werk als arbeider ook vaak wel enkele 
kippen, een varken of een geit.
De haven van Leur (22 schepen hadden Leur 
als thuishaven) was een drukke haven, er voe-
ren wekelijks schippers naar Rotterdam. In 1862 
meerden ruim 540 schepen aan om te laden en te 
lossen. Er werd een groot schip gebouwd dat jaar, 
met een laadvermogen van 41 duizend kg. De 
industrialisatie in Etten-Leur werd door de Provin-
ciale-Staten ten zeerste geprezen.
Vanaf 1854 had Etten ook een station en kon 
op die manier de vracht sneller vervoerd wor-

boeieschuit  Aak   

den. Vanuit de omliggende steden Breda, Bergen 
op Zoom en Roosendaal reden vrachtkarren via 
Sprundel, Oudenbosch of Steenbergen op vaste 
tijden op en neer. Hierdoor en door de steeds gro-
ter wordende schepen kwam de haven van Leur in 
het nauw.
De weeklonen waren voor: Jongens (tot 14 jaar) 
fl. 0,52, jongste bedienden fl. 2,40, aankomende 
klerken fl 4,50, klerken fl. 5,50, oudste klerken 
(na 15 dienstjaren bij de firma) fl. 10,25. 

De bedrijfsvoorschriften in die tijd:
1.  Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karaktertrekken de welke onontbeerlijk zijn voor een goede handel. 
2.  Op aanwijzing van de gouverneur heeft onze firma de werkuren verminderd en het personeel dient van nu af 

slechts op weekdagen ten burele aanwezig te zijn tussen 7 ure des voormiddags en 6 ure des namiddags. De 
zondag dient voor de kerkgang, 

3.  De dagelijkse gebeden zullen iedere morgen worden gezegd in het grote kantoor. 
  De klerken dienen aanwezig te zijn. 
4.  Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor het dragen van kleding in opvallende kleuren 

en van kousen, die niet goed gestopt zijn. 
5.  Overschoenen en overjassen mogen met ten burele worden aangehouden, maar halsdoeken en hoofdbedek-

king kunnen in geval van guur weer gedragen worden. 
6.  Er is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. Steenkool en hout moeten in de kast geborgen 

worden. Aanbevolen, wordt dat iedere kantoorklerk gedurende de tijd van het 
 koude weer vier pond steenkool per dag meebrengt. 
7.  De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming van de chef. Het is toegestaan de natuur-

lijke drang te volgen….. waarvoor de klerken de tuin achter de tweede poort kunnen gebruiken. Dit terrein 
dient in goede staat gehouden te worden. 

8.  Gedurende de kantoortijd is spreken verboden. 
9.  Het hunkeren naar tabak, wijn of sterke drank is ene menselijke zwakheid, derhalve verboden voor alle kan-

toorklerken.
10. Nu de kantooruren drastisch verminderd zijn, is het tot zich nemen van voedsel toegestaan tussen half 12 en 

12 uur, maar ‘t werk moet doorgaan. 

-  Samenvatting uit het boek ”De Oranjeboom” (geschied en oudheidkundige kring stad en land Breda nr. 15,dat door Drs. C. 
Th. Lohman in 1962 geschreven. 

-  Artikelen van A.J. van Esch (onder de Moeierboom). 
-  Informatie, West Brabants Archief (gemeenteraadsnotulen 1862), 
-  BHIC tekeningen/foto’s/ scans. 
-  Wikipedia

De directie erkent het humane van de nieuwe 
arbeidswetten, maar verwacht, dat ieder een 

verhoogde hoeveelheid werk zal afleveren teneinde 
deze bijna paradijselijke arbeidsvoorwaarden te 

compenseren. 
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Op 2 maart 1885 deed de vader Jacobus Smolders 
woonachtig te Leur B60 aangifte van de geboorte 
een doodgeboren kind van het vrouwelijke ge-
slacht. Hij was van beroep koperslager. Het had 
plaatsgevonden op 2 maart 1885 om half elf in de 
morgen. 

Maar vader Jacobus Smolders kwam nog dezelfde 
dag terug op het gemeentehuis te Etten met de 
mededeling, dat zijn dochter niet levenloos was 
geboren maar in leven was. De 68-jarige dorps-
veldwachter Adriaan Alewijns werd er op uit ge-
stuurd om te onderzoeken of het pasgeboren kind 
daadwerkelijk in leven was. Met al zijn 
meer dan 40 jaar ervaring als dorpsveld-
wachter te Etten en Leur kwam hij tot de 
constatering, dat dit het geval was. 
En wederom op 2 maart 1885 werd de 
dochter van Jacobus Smolders ingeschre-
ven, maar nu in het geboorteregister on-
der de naam Johanna Smolders. Het gezin 
Smolders verhuisde op 24 april 1889 van 
Leur naar Breda en later ging dochter Johanna te 
Dordrecht wonen.
Op woensdag 26 oktober 1921 is Johanna Smol-
ders op 36-jarige leeftijd te Rotterdam gehuwd 
met Antonius Verdonk. Hij was 33 jaar en geboren 
te Breda. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen gebo-
ren t.w. de dochter Christina Verdonk geboren 11 
oktober 1922 en zij is overleden op 11 februari 
1937. Zij was 14 jaar oud. De andere dochter Ca-
tharina Verdonk is geboren op 10 december 1930. 

Het gezin is in Rotterdam negen keer verhuisd en 
het laatste woonadres was sinds 8 juni 1936 Boe-
zemsingel 204a te Rotterdam.
Op 14 mei 1940 heeft er een groot bombar-
dement door Duitse vliegtuigen op Rotterdam 
plaatsgevonden. Een groot gedeelte van het 
centrum was helemaal verdwenen. Hierbij zijn 
Antonius Verdonk, zijn echtgenote en de dochter 
Catharina om het leven gekomen. De afdeling 
Bevolking van het stadsbestuur was ook getrof-

fen. Dit had tot gevolg, dat het registreren 
van geboorten en overlijden op een later 
tijdstip plaatsvonden, dan de wettelijke 
termijn van 3 dagen. Maar ook het identi-
ficeren van de overledenen was een heel 
karwei. De hoofdconducteur Johannes de 
Kroon verklaarde op 1 oktober 1940, dat 
Antonius Verdonk, zijn echtgenote Johan-
na Smolders en hun dochter Catharina 
Verdonk op dinsdag 14 mei 1940 om 2 
uur in de namiddag zijn overleden. 
Het Stadsarchief Rotterdam heeft in sa-
menwerking met de Stichting Voorouder 
onderzoek gedaan naar het werkelijk aan-
tal van de overleden personen ten gevolge 
van het bombardement op Rotterdam van 
14 mei 1940. Dit aantal was niet bekend. 
Op 1 november 1940 was men met het 
puinruimen gestopt.
In de thans officiële lijst zijn de namen 
van 705 burgerslachtoffers opgenomen, 
die direct of indirect zijn omgekomen als 
gevolg van het bombardement op Rot-

terdam van 14 mei 1940. Deze is in april 2022 
bekend gemaakt. Het gezin Verdonk komt hier-
in voor. Johanna, die geboren was in Leur, was 
slachtoffer geworden van dit verschrikkelijke 
bombardement. 

Dit was de tweede keer, dat Johanna Smolders in 
het overlijdensregister van een gemeente voor-
kwam. Het was wel 55 jaar later na de eerste 
keer. 

Bronnen:
Archief van Gemeente Rotterdam
Stichting Voorouder (www.voorouder.nl)
Gemeentelijk archief van Etten en Leur
West-Brabants Archief
Stadsarchief van Breda
Delpher.nl

 Een Levenloos kind overleden?
   door Jan van Meer

In Etten Leur werd een “levenloos“ kind geboren dat later overleed te Rotterdam. 
Hoe is dat nu mogelijk?

Het kind werd in het overlijdens-register ingeschreven. 

Overlijdensakte van Johanna Smolders



 14 Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar

Kunstwerk “ANIMO” 
Door Frans Passier†

Het kunstwerk “Animo”, in de wijk Banakkers, is geplaatst op 
de Kerkwerve.

Het is speciaal voor deze plaats ontworpen door kunstenares 
Saskia van der Eerden.
Animo staat in Wolter’s Nederlands woordenboek omschreven 
als ‘lust om iets ter hand te nemen, te doen, aan iets deel te 
nemen’.
En zoals Toon Hermans al zong:

“Als een ballon, een ballon, een ballonnetje
Een ballonnetje, dat danst in de wind
Aan een draadje naar de zon”

Het stelt een tros met 36 ballonnen, in verschillende kleuren, 
voor die dansen en meebewegen in de wind.
De ballonnen nodigen uit ” Doe mee, dans met ons mee, be-
weeg mee, speel mee!”
Naast het gegeven dat het kunstwerk voor de wijk een punt 
van herkenning is, heeft het op kinderen ook een aantrekkings-
kracht en nodigt het uit tot plezier maken en spelen.
Het is op vrijdag 13 maart 2020 door wethouder Ger de Weert 
onthuld.
Het is ongeveer 7 meter hoog en gemaakt van gegalvaniseerd 
staal. Op de ‘knik’ van het ‘touw’ zit het draaimechanisme dat 
de tros ballonnen laat meebewegen met de wind. Rondom be-
vinden zich gele zitelementen. ‘s-Avonds trekt het de aandacht 
door de spotjes  in het gras.

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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Noodwoningen in 1945–1946 te Etten en Leur
door Jan van Meer

Tijdens de oorlogsjaren waren een groot aantal 
jonge personen wegens de grote onzekerheden 
(b.v. moeten gaan werken in Duitsland) niet gaan 
trouwen. Na de bevrijding in oktober 1944 ont-
stond de wens om dit te gaan doen. De inwoners 

van Etten en Leur waren over-
wegend katholiek. Trouwen 
was alleen mogelijk, als je een 
woonruimte ter beschikking 
had. Het ene sloot het andere 
uit. Het huren/kopen van een 
woning behoorde tot de onmo-
gelijkheden. Dit had tot ge-
volg, dat veel jonggehuwden 
gingen inwonen bij b.v. ouders 
of familie. Tijdens dit huwelijk 
werden naar goed katholiek 
gebruik kinderen geboren. 
Er was sprake van een enorme 
druk op de woningmarkt. Als 
een druppel op een gloeiende 
plaat werd in 1945 door de 
landelijke overheid toestem-
ming verleend tot het bouwen 
van 35 noodwoningen. Er 
werd besloten om 20 nood-
woningen in Leur te bouwen 

en 15 in Etten. Dit was niet in overeenstemming 
met het inwoneraantal zoals gebruikelijk deze 
verdeling zou zijn geweest. Maar de nood was 
in Leur het grootst. Te Etten in de Oranjelaan 11 
woningen en Oude Grind 4 woningen. Te Leur 

in de Brandseweg 3 woningen, Korte 
Brugstraat 1 woning, Kerkstraat 9 wo-
ningen en Vijfhuizenweg 7 woningen. 
Alle noodwoningen zijn niet gebouwd in 
1945, maar ook in 1946. 
Het was de bedoeling om de noodwo-
ningen 10 jaar te gebruiken en dan te 
slopen. Voor deze periode golden niet 
de aanwezige bouwbesluiten.
Er waren verschillende leveranciers van 
noodwoningen zoals Bruijnzeel te Zaan-
dam voor houten woningen. Voor be-
tonnen woningen Visker- van Meel uit 
Terheijden en Maycrete. Het bestek en 
de indeling van de noodwoningen was 
in de landelijke regeling al vastgelegd. 
De oppervlakte was ongeveer 41 m2 en 
47 m2. Het verschil zat in de grootte 
van de kinderslaapkamers. 
Er was ook sprake van particuliere ini-
tiatieven. De eerste bouwvergunning, 

Door de crisis in de jaren 1930 was de kwaliteit en het aantal woningen minder 
geworden. De onbewoonbaar verklaarde woningen werden gesloopt. Tijdens de 

oorlogsjaren 1940 – 1945 was van het bouwen van nieuwe woningen en het onder-
houd aan de woningen niets terecht gekomen. Er was een gebrek aan financiële mid-
delen en bouwmaterialen geweest. Ook de verwoestingen door oorlogshandelingen 
droegen hieraan bij. Volgens een opgave op 28 februari 1945 aan de waarnemend 
Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant door waarnemend Burgemeester 
W.R.V. Weijers waren 45 woningen geheel vernield, 89 woningen zwaar getroffen en 
1300 panden licht beschadigd. Er waren op het einde van de oorlog uit Zeeland 145 
personen en uit elders 279 personen in Etten en Leur komen wonen (geëvacueerd). 
Deze waren grotendeels ondergebracht bij gezinnen. 

Noodwoning op de hoek van Oranjelaan en Schonckweg

De locaties waar in 1945 – 1946 noodwoningen zijn gebouwd door het gemeentebestuur.
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die in het jaar 1945 werd afgegeven, betrof een 
aanvraag van Josephus Poppelaars om een stuk 
van zijn stal met de bakkeet te verbouwen tot 
een noodwoning. Deze was gelegen in de Bis-
schopsmolenstraat (C74a of later 119) te Etten. 
De aanvraag was gedaan op 22 mei 1945 en de 
bouwvergunning was verleend op 17 juli 1945. De 

oppervlakte was 28 m2 en een kinderslaapkamer 
was niet aanwezig. De werkzaamheden werden 
verricht door J. v. d. Luijtgaarden uit Etten en de 
geraamde verbouwingskosten waren fl 495,-. 
Er waren in 1939/1940 al ver gevorderde plannen 
om woningbouw te laten plaatsvinden. De loca-
ties in Etten, Leur en een gedeelte van Willebrord 

waren al 
bepaald. Het 
uitbreidings-
plan had 
vanaf  27 
januari 1940 
op het ge-
meentehuis 
ter inzage 
gelegen. 
Door onder 
andere het 
opheffen 
van de ge-

meenteraad in 1941 door de Duitse bezetter was 
dit plan niet doorgegaan. Het hoofd van de Tech-
nische dienst van de Streekplancommissie t.w. Ir. 
H.M. Buskens was de “bedenker” van deze uit-
breiding. In de gemeenteraadsvergadering van 14 
maart 1946 werd het besluit genomen om verder 
te gaan met het eerdere uitbreidingsplan. 
In november 1945 was de heer Buskens lid van 

het College voor den Wederopbouw 
en was niet akkoord gegaan met de 
voorstellen van het gemeentebestuur 
over de locatie van de plaatsing van de 
noodwoningen. Hij heeft bepaald, waar 
de noodwoningen zouden worden ge-
bouwd en de gehele onteigeningsproce-
dure van de noodzakelijke gronden zou 
door hem worden gevoerd.
Op 30 juli 1954 werd de heer Buskens 
benoemd tot Directeur-generaal van de 
Wederopbouw en de Volkshuisvesting 
in Nederland. Hij was derhalve op de 
hoogte van het grote gebrek aan wonin-
gen in Etten, Leur en Willebrord. Zo was 
in het plan bepaald, dat er aan de latere 
Oranjelaan woningen gebouwd zouden 
worden. Het werden in eerste instantie 
noodwoningen. 

Het rijk bood de 35 noodwoningen (onder pres-
sie/druk) aan de gemeente te koop aan voor een 
bedrag van fl 25145,03. De overheid was formeel 
eigenaar van de noodwoningen. Deze aankoop-
prijs werd niet te hoog bevonden. Het gemeente-
bestuur besloot op 19 juli 1950 om tot aankoop 

hiervan over te gaan. 
Na 5 jaar bouwbeleid was 
er nog steeds een ernstig 
te kort aan woningen. In de 
gemeentevergadering van 
28 december 1949 werd 
bekend gemaakt, dat sprake 
was van 59 crepeergevallen 
met 24 totaal onbewoonba-
re krotten. 

    

Bronnen:
West-Brabants Archief
Gemeentearchief van Etten-Leur
Eigen archief

In de gemeenteraads- vergadering van 27 november 1946 werd gesproken over de noodzaak 
van het bouwen van woningen en in welk deel van de gemeente.

bouwtekeningen noodwoning

Bouwtekening Bisschopsmolenstraat 119

Crepeergevallen
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Binnengekomen reacties
Door Jan van Meer

In Heem-EL 14 verscheen een verhaal over winkelier Cornelis Bruning. De auteur heeft na deze pu-
blicatie niet stilgezeten en vond nog enkele foto’s ter aanvulling. Hij schreef:

“Op 21 juli 1930 is de woning van Cornelis Bruning aan Lange Brugstraat 7 te Leur openbaar ver-
kocht. De nieuwe eigenaar was de heer P.H. van Dijck. Hij heeft in 1930 bij de gemeente een bouw-
vergunning aangevraagd om het winkelpand te wijzigen in een woning. Deze is ook in 1930 aan hem 
verleend. Nu heb ik een foto gevonden van het winkelpand zoals het er toen voor 1930 uitzag. De 
meeste rechtse persoon op de foto is vermoedelijk de heer Cornelis Bruning.”
Met vriendelijke groeten
Jan van Meer

Lange Brugstraat heden ten dagenHet pand voor 1930
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Wolven in Etten-Leur

De meningen over tolereren of verdrijven van de 
wolf zijn dus erg verdeeld. In november vroeg 
het regionale dagblad in West-Brabant de mening 
aan zijn lezerspanel over de stelling: “Als wolven 
vee aanvallen, dan moet je ze kunnen afschieten”. 
Maar liefst 80 % van de lezers was het met deze 
stelling eens. En Brussel heeft onlangs aange-
geven dat de wetten in Europa zo vaag zijn, dat 
afschieten mogelijk is. 

Ook in West-Brabant is de wolf inmiddels al weer 
enkele keren gezien. Op 28 oktober 2022 spotte 
een Oosterhouts stel een wolf bij camping ’t Haas-
je. Een jaar daarvoor was er ook een zwervende 
wolf waargenomen bij Steenbergen en bij Hooge 
Zwaluwe. 
Vroeger eeuwen was de wolf een regelmatige 
ongewenste gast in West-Brabant, zo blijkt uit de 
oude archieven. 
Al eerder werd er in heemkundebladen geschre-
ven over wolven in onze regio en het verhaal over 
het afschieten door een drietal mannen van een 
wolf in 1692 is al vaker verteld. 
Gezien de actualiteit volgt hier toch weer een 
overzicht. 
Uit een memoriestaatje in het archief blijkt dat in 
Etten tussen 1692 tot 1702, dus in elf jaren tijds, 
37 wolven werden gevangen en geschoten.
Het voorval in 1692 luidde, dat op donderdag 14 
februari 1692 Jan Anthonissen Vermunt melding 

had gemaakt dat zich in de bossen van Steven 
Vereijck ten zuiden van zijn huis in de Grauwe 
Polder twee wolven ophielden. Men ging met een 
gezelschap heren daarop af. Zodra zij op de aan-
geduide plaats aankwamen, sloegen de wolven op 
de vlucht maar men wist ze nog te verwonden. De 
ene wolf vluchtte zuidwaarts door de Hollebergen 
(Zundertseweg) naar de hei. De andere wolf, een 
reu, vluchtte zuidoostwaarts via het Moleneind 
naar de Zantspui. Het dier werd dankzij het bloed-
spoor uit zijn poot, achtervolgd. Men trof het dier 
aan in het bos van Hendrick Wouters de Vlamingh. 
In de loop van de middag omtrent half 4 is de reu 
door Jan broer Rombout Anthonissen Vermunt 
“soodanich geschoten, dat sy op de plaets mors is 
doot gebleven”.
De jagers vroeger het gemeentebestuur nadruk-
kelijk om hen te belonen zoals gebruikelijk. Rom-
bout en zijn broer Jan en ook deelgenoot onder-
vorster Hendrik Gabriels de Bruijn “zijn namelijk 
inwoners van geringe staet ende moeten hare 
cost met arbeijden winnen”.
Het bestuur van Etten gaf behalve een premie ook 
een verklaring af, dat drie van haar inwoners een 
wolf hebben gedood. Met deze verklaring konden 
de mannen in de naburige gemeenten eveneens 
premies innen. Behalve het document moesten 
zij wel ook de kop, vacht, poten en staart van het 
geschoten dier tonen. Dat was voldoende, want 
het hele dier meenemen zou teveel stank opleve-
ren.
Ook op 6 September 1692 werd een wolf gescho-
ten. Het gemeentebestuur legde daarom de jaren 
daarop (1693/1694) nog eens vast, dat het weg-
jagen en naspeuren van een wolf een premie van 
12 gulden oplevert, terwijl men voor het doden 
van een wolf een premie van maar liefst 25 gul-
den kon vangen. Bovendien werden er kwartier-
meesters aangewezen die de nodige manschap-
pen op de been moeten brengen om met name in 
de beemden te waken als zij paarden of vee daar 
hebben weiden. Ze moesten hoorns of andere 
hard geluid makende instrumenten meenemen om 
eventuele wolven te verjagen. Bij nalaten hiervan 
werd gestraft met een boete van 3 gulden. 
En dat was blijkbaar nodig want op 9 februari 
1697 werden op de Nieuwe Bremberg twee wol-
ven doodgeschoten en 2 maanden later werd op 

Vanaf 2015 zijn er na 150 jaar opnieuw meldingen van een wolf, met name in 
het noorden van ons land. Nu is de wolf in Drenthe een normale verschijning 

geworden. Natuurorganisaties zijn er blij mee dat onze fauna weer verrijkt wordt, 
andere mensen denken er heel anders over en zien wolven als een gevaar en 
ongewenst. Mensen hoeven niet te vrezen voor de wolf, maar soms maakt hij 
werkelijk schade bij bijvoorbeeld schapenhouders en op de Veluwe vreest men voor 
de populatie mouflons, wilde schapen.
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de Klappenberg een reu gedood door Aart Corne-
lisse van Roomen en Paulus Janssen van Mol.  
De wolf zou nog ruim een halve eeuw in de Et-
ten-Leurse omstreken rondstropen. Er zijn mel-
dingen op 25 Mei 1697, 23 December 1706, 21 
December 1709 en 8 April 1734.

Op 21 januari 1745 
schoot Adriaan Krens 
in het bijzijn van Pieter 
Jansen Tak, Anthonij 
van Nispen, Otto Ro-
sin en Adriaen Cas een 
teefwolf bij Sprundel, 
‘s morgens om 9 uur in 
het bos van de erfge-
namen van Jan van der 
Donk. 
En nadat Jan Willem 
Hopstaken een oude 

reuwolf had gesignaleerd op de Hillekens (in de 
polder nabij Hoeven), gingen op 28 september 
1749 ‘s morgens om 8 uur Anselmus Segers, An-
thonij Kanters en nog enkele Hoevenaren op wol-
venjacht. Zij volgden het dier tot achter de Kas-
boom aan het Vossenhol in de bossen van de Heer 
van den Houten, waar zij het dier doodschoten. 
De laatste vermelding van het schieten van een 
wolf in Etten-Leur dateert van 23 juni 1758. De 
dag ervoor had Anthony van Wijtvliet uit Hoeven 
met enkele anderen tijdens de jacht twee wolven 
opgespoord. Zij schoten de teef al in Hoeven, 
maar achtervolgden de reu tot een akker bij het 
huis van Geert Pieters Cas te Etten. Daar legden 

zij het dier met een schot neer. Ook zij meldden 
dit aan schout en schepenen, waarna zij premies 
konden gaan opstrijken in de naburige gemeen-
ten. Aardig is om te lezen wat de reden was om 
een premie uit te loven: “om de algemene vei-
ligheid voor mensen en vee, en voorts is het van 
algemene belang van alle omliggende en naburige 
plaatsen dat zulke verslindende , wrede en terri-
bele gedierten worden gedood, vernield en uitge-
roeid”. 
Hoe aantrekkelijk het was om een wolf te schie-
ten blijkt wel uit de hoogte van de opbrengst. Die 
premies varieerden van meestal twee tot zes gul-
den (zeg nu één tot drie euro). Als maar genoeg 
plaatsen werden bezocht kon men wel meer dan 
100 gulden incasseren. 
Zou het ooit zo ver komen dat men weer een pre-
mie krijgt bij het afschieten van dit prachtige dier? 

Bronnen:
-  Taxandria 41ste  jaargang 1934 blz. 210.
-  Jaarboek Oranjeboom 1949 p. 162 e.v. Wolven In de bossen 

rondom Breda door Mr. A. R. M. Mommers .
-  BNDeStem
-  BHIC; Keiveel Verhalen: Cor Kerstens. 2019: Wolven in 

Etten
-  WBA; Schepenbank Etten, o.a. Inv.nr. 0465. Protocol van 

allerhande akten, september 1749-december 1761 Scan 
10/11 = f. 8

-  WBA: Dorpsbestuur Etten-Leur 0008. Resoluties van het 
dorpsbestuur, januari 1689- december 1700 Scan 140 en 
162 -163



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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