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Nieuwsbrief december 2019 
 

Heemquiz West Brabant 
Vrijdagavond 22 november namen Cor Kerstens, Piet Luijten, Rob Schrauwen, Jac de Bruin, Jan Aartsen, 
Toon Buckens, Ad Kanters en Rietje Verschuren van onze Heemkundekring deel aan de West Brabantse 
Heemquiz 2019. Het was de 30ste editie van dit evenement en werd gehouden in Zalencentrum De Parel in 
Fijnaart. Er waren 21 erfgoedorganisaties aanwezig om met elkaar deze kennisstrijd aan te gaan. Onze 
Etten-Leurse groep weerde zich dapper, wat resulteerde in een prachtige derde plaats. De winnaar werd 
heemkundekring De Vierschaer uit Wouw.  

Bevrijdingsconcert ‘Sounds of Freedom’ 
Tijdens het bevrijdingsconcert dat door de Koninklijke Luchtmacht Kapel werd verzorgd in Nieuwe Nobelaer 
droeg Bastiaan Anink van de Oranjestichting het bevrijdingsvuur, dat was opgehaald uit de Expo ’75 jaar 
Bevrijd’, over aan de school D’n Overkant. Een prachtig concert voor een uitverkochte zaal!! 

Het West Brabants Archief project Heerma van Voss  
Vanwege het jubileum “Heerma van Voss 50 jaar in de suiker”, dit jaar precies 150 tot 100 jaar geleden, 
besteedt Heemkundekring “Jan uten Houte” extra aandacht aan deze markante persoon.  
De eerste grote activiteit is onlangs afgerond. Het indrukwekkende papieren archief van hem is de 
afgelopen maanden, op verzoek van de Heemkundekring, gedigitaliseerd. Dit werd betaald en aangestuurd 
door het West-Brabants Archief. Op 26 november jl. zijn bijna 12.000 documenten online geplaatst. Deze 
kunnen voortaan digitaal worden geraadpleegd via de website www.westbrabantsarchief.nl  

Najaarsvergadering 
Dinsdagavond 26 november werd de algemene ledenvergadering gehouden in Den Drempel. 
De aanwezigen herkozen unaniem de bestuursleden Bernhard Koevoets, Jos Buijs en Piet Paantjens. Helaas 
trad Petra de Mönnink terug als bestuurslid. De begroting voor 2020 werd vastgesteld en er werd een 
oproep gedaan voor vrijwilligers voor de diverse werkgroepen en versterking bestuur.  
Na de pauze werd ook de bijna voltooide website van onze heemkundekring getoond. Johan Baaten en 
Wim Hendrikx leggen momenteel de laatste hand hieraan. Verwacht wordt dat die half december definitief 
online zal gaan.  

Raad van Aangeslotenen Brabants Heem 
Donderdagmiddag 28 november werd in Het Turfschip de najaarsbijeenkomst van Brabants Heem 
gehouden. Kees van Kempen wordt per 1 januari 2020 de nieuwe secretaris van de stichting 
Brabants Heem. Hij volgt per die datum Harrie Boot op.  
Behalve de reguliere vergadering waren er op de bijeenkomst in Etten-Leur vier workshops. De 
deelnemers konden deelnemen aan workshops over de omgevingsvisie, groen Brabant, 
digitaliseren en communicatie. 

Boek presentatie ‘Etten-Leur maakt muziek Deel 2’ 
Vrijdagmiddag 29 november werd in De Linde het jaarboek 2019 onder muzikale begeleiding van 
Seniorenorkest Pro-Musica gepresenteerd. Het jaarboek heeft als titel ‘Etten-Leur maakt muziek deel 2’.  
Schrijversgroep voorzitter Jos Buijs trad als gastheer op. Onze voorzitter gaf aan dat het een boek is 
waarvan je vrolijk wordt. In het bijzonder omdat dit het 19e jaarboek is in 15 jaar.  
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Bedankt werden de schrijvers Jac van der Velden en Frans Passier, de vormgever Rob Schrauwen en 
samensteller Jos Buijs.  
Daarna ging wethouder Ger de Weert in op de noodzaak van het borgen van de cultuurhistorie van onze 
gemeenschap Etten en Leur. Een groot compliment gaf hij aan Jac van der Velden die, als nestor van de 
vrijwilligers van de Heemkundekring, in dit boekwerk de honderdjarige historie van de Koninklijk Erkende 
Harmonie ‘Apollo’ uit Etten heeft beschreven. Ook Frans Passier complimenteerde hij met het uitwerken 
van de historie van de Harmonie ‘Vlijt en Volharding’.  
Daarna ging Jac van der Velden in op de historie van Apollo en lichtte hij bijzondere momenten van deze 
historische vereniging toe. Tot slot gaf hij de eerste exemplaren van het boek aan, de kinderen van oud 
bestuurders, Roels, Van Poppel, en de Bruijn, aan Ton Wijngaarts de dirigent van Pro-Musica, die als kind 
jarenlang lid is geweest van Apollo en zijn muzikale carrière dankt hieraan, alsmede aan wethouder Ger de 
Weert. Het boekwerk wordt de komende weken bij de leden van de Heemkundekring bezorgd.  
Niet leden kunnen het kopen voor € 14,95 in de expo ’75 jaar Bevrijd’ aan het Bruchtplein 84, het 
Streekmuseum en de boekhandels Read Shop en Bruna Leur.  

100 jaar Jan van de Brink 
Op donderdag 12 december wordt in een besloten bijeenkomst in de bibliotheek van Nieuw Nobelaer een 
bijeenkomst gehouden waarin wordt teruggeblikt om Jan van de Brink die dan honderd jaar geleden is 
geboren. Jan was een kunstenaar, leraar op de KSE, bestuursvoorzitter van de Nobelaer. Volgend jaar zal 
vanaf september tot december een bijzondere tentoonstelling worden ingericht met kunstwerken van 
hem. 

West Brabant Bevrijd door Christ Klep, 12 december 2019 

Christ Klep, onder andere bekend van het bevrijdingsjournaal van de NOS, verzorgt op  
12 december in de Aula van de KSE een presentatie over de bevrijding van West Brabant.  
Vanaf 19.30 uur kan men hier terecht. De presentatie begint om 20.00 uur. 
De entree is voor leden van de Heemkundekring Jan uten Houte gratis. Niet leden betalen vijf euro per 
persoon. Basislidmaatschap 1 persoon € 20,00 , Gezinslidmaatschap 2 personen € 30,00. Zij kunnen zich 
deze avond aanmelden als lid van de Heemkundekring. Bij aanmelding krijgt men het oorlogsverhalenboek 
gratis en betaalt men geen entreekosten. Het lidmaatschap geldt wel voor minimaal drie jaar.  

De bevrijding van Etten-Leur 
De bevrijding van Nederland 1944-1945 was vooral een verbrokkelde reeks gebeurtenissen. Door de ligging 
van Nederland en het terrein – en de daarmee samenhangende geallieerde en Duitse strategische keuzes – 
nam de totale bevrijding niet minder dan negen maanden in beslag. In zijn lezing richt Christ Klep de 
aandacht op die strategische keuzes, inclusief de vraag welke plek West-Brabant nu eigenlijk had in de 
geallieerde en Duitse strategie. Iedereen heeft gehoord van operatie Market-Garden (de ‘Slag om Arnhem’ 
en ‘een brug te ver’) uit september 1944, maar welk verband is er tussen deze operatie en de bevrijding van 
West-Brabant? Waarom werd om Etten-Leur niet heftig gevochten, terwijl andere plaatsen in Brabant 
zwaar onder het oorlogsgeweld te lijden hadden? Opnieuw lijkt oorlogsgeweld vaak schijnbaar volkomen 
willekeurig te zijn. Een interessante vraag is ook hoe de Amerikaanse soldaten die door Etten-Leur trokken 
eigenlijk aankeken tegen de bevolking die ze bevrijdden. Zie ook BNDeStem van afgelopen weekend. 

   
Alvast Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst. 
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