
 

Heemkundekring 

Jan uten Houte 

Markt 53, 4875 CC   Etten – Leur    e-mail: info@janutenhoute.nl 

Tel.: 076 – 503 42 44                                                                   website: www.janutenhoute.nl                      

IBAN: NL95 RABO 0115 276 637                                                          www.hetgeheugenvanettenenleur.nl                        

KvKnr.40284361       www.hetwithof.nl 

 

Ledennieuwsbrief  mei 2019 

Activiteiten  
 
27 april. Oranjemarkt. (zie foto) 
Op Koningsdag was onze Heemkundekring aanwezig op de Oranjemarkt op het Raadhuisplein. 
Ofschoon het aantal bezoekers vanwege het minder mooie weer wat tegenviel was er toch grote 
interesse van het cultuurhistorisch materiaal zoals foto’s en boekwerken.  
Onze Heemkundekring zal ook op de andere komende jaarmarkten aanwezig zijn. 
De eerstvolgende zijn de havenfeesten op de Leur op tijdens het Pinksterweekend. 
 
8 mei Genealogie Inloopavond. 
Op deze woensdagavond wordt weer een inloopgenealogie-avond gehouden in het Streekmuseum 
Etten+Leur. Aanvang is 19.30 uur. 
 
9 mei. Presentatie 50 jaar in de suiker – en nog veel meer 
Arie de Bruin verzorgt 9 mei a.s. vanaf 19.30 uur in gebouw “De Linde” een presentatie over S.C.J. 
Heerma van Voss. Zijn 50-jarig jubileum in de suikerindustrie staat hierbij centraal. Hij vertelt over 
zijn leven en daden, ondersteund met talrijke illustraties. 
 
Voor de Heemkundekring is zijn suikerjubileum, nu precies 150-100 jaar geleden, aanleiding om zijn 
markante persoonlijkheid en boeiende daadkracht in de schijnwerpers te zetten. In 1869 begon 
Heerma van Voss aan zijn succesvolle 50-jarige carrière in de suikerindustrie. In 1919 zette hij er een 
punt achter. Deze 50 jaar staan centraal in zijn lange leven (1841-1934). Velen waren destijds 
afhankelijk van de suikerbietenteelt, van landbouwer tot de Minister van Financiën. Heerma van Voss 
fungeerde als een nationale spil in deze industrietak. Maar behalve de suiker was er nog veel meer 
dat hem interesseerde en bezighield. Hij betekende veel voor de dorpen Etten en Leur, zijn familie, 
zijn kerk, landelijk opererende organisaties en de start van de luchtvaart in Nederland. In de loop der 
jaren is hij onder meer omschreven als suikerbaron, innovatief, goedgeefs, nors. 
 
Iedereen is hartelijk welkom. Entree en het bakske koffie of thee is gratis. Aanwezigen worden 
verzocht een vrijwillige bijdrage te geven voor het dekken van de kosten. Het adres van “De Linde” is 
Lambertusstraat 7, 4872 XA, Etten-Leur; gratis parkeren op het parkeerterrein aan de 
Wipakker.  Voor meer informatie ga naar www.hetwithof.nl onder ‘Herdenking Suikerbaron’    
        
11 mei. Beurs ‘Zorg rondom afscheid’ 
Onze Heemkundekring is aanwezig op bovengenoemde beurs die gehouden wordt in 
Gemeenschapscentrum ‘De Baai’ op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 17.00 uur.  
Dit is hét moment waarop u niet allen kennis kunt maken met de uitvaartbranche maar ook met DE 
organisatie die zorgdraagt voor het zekerstellen van ons cultureel en immateriële erfgoed!  
Voor veel mensen is het moeilijk om stil te staan bij hun laatste afscheid. Vaak merken wij dat het bij 
een (plotseling) overlijden erg moeilijk is voor de nabestaanden om alles in de korte tijd ‘vaak een 
paar dagen’ te moeten beslissen en regelen. 
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Dat geldt vooral ook voor de nabestaanden die door onze vrijwilligers geïnformeerd kunnen worden 
overleg het zekeren van de stamboom, de bijzondere dikwijls cultuurhistorische verhalen van de 
overledenen, foto’s en documenten uit een tijd dat er nog geen sprake was van digitaliseren. 
Graag informeren wij u over hoe u met de betrokken personen voor overlijden zaken kunt zekeren 
zodat ze voor de nabestaanden en onze gemeenschap behouden blijven. 
Laat uw ter plekke informeren. Voor meer informatie hierover ga naar www.hetwithof.nl onder ‘Zorg 
rondom afscheid’ 
 
26 mei. ‘Kleur Etten-Leur’ 
Kleur Etten-Leur moet het podium gaan vormen voor Etten-Leurse verenigingen, organisaties en 
aanbieders. Deze kunnen zich presenteren op het gebied van kunst en cultuur, zorg en hulpverlening, 
natuur en milieu, sport, hobbyclubs en gildes, religie en levensbeschouwing, toerisme en recreatie, 
en onderwijs. Ook onze Heemkundekring neemt hieraan deel en zal vooral aandacht besteden aan 
de naderende D-Day in het kader van onze 75jarige bevrijding op 29 oktober. 
 
Werkgroep verenigingsactiviteiten 
Bernhard Koevoets en Piet Paantjens 
 
 

Beste leden van Heemkundekring Jan uten Houte, 

Hebben jullie een pagina op Facebook? En kijken jullie wel eens op de Facebookpagina van 
Heemkundekring Jan uten Houte? En hebben jullie die pagina eerder al eens leuk gevonden? Niet, 
dan zou je dat toch eens moeten doen. Dat doe je door boven aan de pagina, onder de omslagfoto 
van Jan uten Houte, links te klikken op de knop “Vind ik leuk”. Heb je ons leuk gevonden, dan krijg je 
elk bericht, dat door ons geplaatst wordt, meteen op je startpagina te zien.  

Zo blijf je op de hoogte van al onze nieuwe ontwikkelingen.  

Let op: een bericht leuk vinden heeft niet hetzelfde resultaat. 

 Tot ziens op Facebook! 

Ad Kanters 

Beheerder van de Facebookpagina van Heemkundekring Jan uten Houte. 

 

Tot 2 juni nog een interessante tentoonstelling Bevochten Baronie in het Stedelijk museum te 
Breda, zie bijlagen. 
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                         Persbericht  

Brabantse hemel in strijd: honderden slachtoffers en duizend vliegtuigcrashes  

Nieuwe site ‘Luchtoorlog 1940 – 1945’ maakt oorlogsleed voelbaar 

Elke crash is een verhaal over vreugde of verdriet, overwinning of nederlaag, de dood 
of de gladiolen… Er is geen dorp of stad in Brabant waar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog geen vliegtuig is neergestort. De hele provincie is tussen 1940 – 1945 
geconfronteerd met de gevolgen van de luchtoorlog die de geallieerden met Nazi-
Duitsland hebben gevoerd. De nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (BHIC) ‘Luchtoorlog  1940 – 1945’ wil het grote verhaal van die luchtoorlog 
boven Brabant vertellen. 

Over daden van moed 
Maar vooral ook de vele kleine verhalen, over jongemannen die hun leven hebben gegeven, 
over daden van moed, over gewone Brabanders die gecrashte piloten hielpen uit handen 
van de Duitsers te blijven en terug te keren naar hun onderdeel, over onschuldige burgers 
die plotseling geconfronteerd werden met brandende vliegtuigen die uit de hemel vielen of 
met zwaar verminkte lijken in hun roggeveld. Neem het verhaal van Luitenant-Colonel Melvin 
F. McNickle die op 30 juli 1943 rond 10.30 uur een crashlanding in Herpen maakt met zijn P-
47C Thunderbolt. De piloot overleefde de crash, hij werd gered door Herpenaren, maar 
raakte als gevolg van zijn verwondingen toch in krijgsgevangenschap. Of het verhaal van de 
Britse squadron leader John Deall die op 24 december 1944 in zijn Hawker Typhoon een 
noodlanding maakt in Deurne, of dat van Baggy Maggy, een Consolidated B24 
bommenwerper, die in september 1944 een bijna perfecte noodlanding bij Castelré maakte. 
 
Het grote verhaal van de luchtoorlog vind je terug in een korte animatie, die je kan 
beschouwen als een soort inleiding op het geheel. Het onderdeel ‘tijdlijn’ belicht vier 
momenten uit de oorlog waarop het aantal crashes explosief toeneemt: de meidagen van 
’40, de Slag om het Ruhrgebied in de zomer van 1943, operatie Market Garden in september 
1944 en de daaropvolgende bevrijding van Brabant in oktober-november 1944. In het 
onderdeel ‘gesneuvelden’ is geprobeerd een beeld te geven van de aantallen jongemannen 
die het leven gelaten hebben, zowel aan geallieerde als aan Duitse zijde, alsmede wanneer 
ze gestorven zijn en waar ze begraven liggen.  

Het onderdeel ‘type vliegtuigen’ geeft een korte introductie naar de soorten vliegtuigen die 

het vaakst in Noord-Brabant zijn neergestort. Dat gaat om zowel Duitse als geallieerde 

bommenwerpers en jachtvliegtuigen. ‘Vliegroutes’ gaat nader in op het feit dat de geallieerde 

bommenwerpers over Brabant vlogen op weg naar of terugkomend van Duitsland.  

Ontelbaar vele “kleine” verhalen  
Onder 'crashes in Noord-Brabant’ gaan de ontelbaar vele “kleine” verhalen schuil over het 
neerstorten van vliegtuigen, zowel individueel als per gemeente verzameld. Bij elkaar zijn het 
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bijna 200 verhalen, waarin je kennis maakt met de bemanning, met de omstandigheden van 
de crash, met de eventuele schade aan de grond. Soms is bekend wat er verder met (leden 

van) de bemanning is gebeurd, maar lang niet altijd. 

Woord van dank 

Deze website steunt op het werk van velen. De eerste verhalen over neergestorte vliegtuigen 
zijn al in 2012 op de site verschenen. In de jaren daarna hebben tal van individuele 
bezoekers waardevolle literatuurtips gegeven, belangrijke informatie toegevoegd of 
correcties aangebracht. We zijn iedereen daar ontzettend dankbaar voor.  

Nog steeds zijn er hiaten in onze kennis. Graag nodigen we iedereen die meer weet over 
bepaalde gebeurtenissen tijdens de luchtoorlog in Brabant van harte uit om te reageren op: 
www.bhic.nl/luchtoorlog. 

 

’s-Hertogenbosch, 4 mei 2019 

__________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: U kunt voor vragen en/of foto’s over deze nieuwe site contact 

opnemen (wekelijks op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) met Margot America, 

communicatie BHIC, tel. (073) 681 85 09 | e-mail: margot.america@bhic.nl.  

Foto’s: Er is geen dorp of stad in Brabant waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 
vliegtuig is neergestort. Op de nieuwe site ‘Luchtoorlog 1940-1945’ wordt het grote verhaal 
vertelt van de luchtoorlog boven Brabant die de geallieerden met Nazi-Duitsland hebben 
gevoerd. (afbeeldingen: Studio Tween, ’s-Hertogenbosch) 

Foto: Gecrasht vliegtuig, type Stirling van het 570e squadron van de (Britse) Royal Air Force 
bij de Groenendijk in Haren, gemeente Oss (24-09-1944). Fotograaf: Leo van den Bergh, 
collectie gemeente Oss/Stadsarchief  
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