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       Samen vieren wij de Vrijheid in Etten-Leur  

  

Helaas hebben wij de afsluitende bijeenkomst van ‘Samen vieren we de Vrijheid in Etten-Leur’ /  
’75 jaar Bevrijd’ afgelopen vrijdag moeten afgelasten. Dat betekent dus dat er geen bijeenkomst 
was in de VanGoghKerk en dat ook de tentoonstelling van de posters van Samuel Levie en Rosa 
Andriesse is gecanceld. Wel zijn de Stolpersteine en de plaquette onthuld. 
Meer informatie daarover in de bijlage bij deze Nieuwsbrief.  
Ter afsluiting van de uitzendingen op ONS West Brabant zijn de onthullingen op zondag 8 november 
te zien en zal ook onze documentaire van de tentoonstelling ’75 jaar Bevrijd’ worden vertoond. 

Onze jeugdgidsen Bjorn en Tijm met de poster van de 
documentaires bij het oorlogsmonument op de Leur. 
Deze zijn te zien bij omroep ONS West Brabant: 

Ziggo kanaal 40 – KPN en Telfort 1473 – T-Mobile 857 

En op onze website www.janutenhoute.nl of via de links: 

Samen vieren we de vrijheid 

https://www.youtube.com/watch?v=z8pNIrn2bdQ 

De Invasie 

https://www.youtube.com/watch?v=DJkC6dZsZGg 

Oorlogsgeweld 

https://www.youtube.com/watch?v=0_wQeZ2sg14 

Dagelijks Leven 

https://www.youtube.com/watch?v=XpkofkraHWA 

Verzet en verraad 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcvP61EKI2U 

De Bevrijding 

https://www.youtube.com/watch?v=FXlDnRbihMA&t=56s 
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‘Stolpersteine houden herinneringen aan Samuël Levie en Rosa Elias-Andriesse levend’ 
Onder deze titel een verslag van de onthullingen van de Stolpersteine en de plaquette als bijlage.  
Op onze website zijn foto’s van de onthullingen te zien, gemaakt door Rob Schrauwen. 
 

 
Nieuwsbrief 1 – heermavanvoss.nl (Arie de Bruin) 
De “lancering” van de website, 19 oktober 2020, was een mijlpaal voor het erfgoed van Heerma van 
Voss en voor Heemkundekring “Jan uten Houte”. Een eerste serie van 23 boekjes en boeken kon 
worden gepubliceerd, om via internet gratis te bekijken. 
 
Al snel meldden zich de eerste gegadigden voor de Nieuwsbrief. Het is de bedoeling met deze 
nieuwsbrieven kenbaar te maken dat de website is uitgebreid, dat publicaties vervangen zijn door 
een nieuwe versie, enz. Ook kan ingegaan worden op ingestuurd commentaar of op een vraag. 
 
De heer John Roovers was één van degenen die genoten van de inhoud van de website. Hij stuurde 
diverse correcties en aanvullingen. Inmiddels zijn deze verwerkt, zodat sommige boeken al in een 
tweede versie beschikbaar zijn. 
 
Niet te éénzijdig belicht? 
Een bezoeker van de website vroeg of Heerma van Voss misschien niet te éénzijdig in de 
schijnwerpers gezet wordt. Waren er bijvoorbeeld geen misstanden en kinderarbeid in de fabriek? 
Het antwoord hierop is eenvoudig: beschikbare informatie en documenten worden niet gefilterd of 
gecensureerd. Alles wat bewaard is gebleven, gevonden is, wordt gepubliceerd; dus ook negatieve 
berichten, of kritiek op hem of de fabriek. 
 
Wel wil ik benadrukken dat deze berichten en vormen van kritiek mondjesmaat beschikbaar zijn. 
Veelal wordt Heerma van Voss beschreven als een weldoener (hetgeen ook bewezen is), maar ook 
als een rechtvaardig man en een goede werkgever. Dit laatste moet gezien worden in het licht van 
zijn tijd. Hij kreeg te maken met nieuwe sociale wetten, rond 1900, en trachtte daar correct mee om 
te gaan. Ik laat het verder aan de lezers over om te oordelen, aan de hand van het beschikbare 
erfgoed. 
 
Kijk- en leestip 
Om goed te kunnen genieten van de publicaties, met name van de vele illustraties, moet ik 
adviseren, voor zo ver mogelijk uiteraard, de boekjes/boeken in te zien via een (groot) beeldscherm. 
Dat geeft ook meer rust en overzicht dan wanneer gekeken en gelezen wordt met een mobiele 
telefoon of tablet.         
NIEUW 
De website is uitgebreid met het 24e boek: “Het geschonken postkantoor”. Zie deel 2. 
 

Coronamaatregelen (Werkgroep-coördinator Jos Buijs) 

De aangescherpte richtlijnen in verband met Corona brengen met zich mee dat we hebben moeten besluiten 
al onze activiteiten op te schorten. Ook vrijwilligersbezigheden zowel in het Paulushofje als in ons HeemHuis, 
zijn de komende twee weken niet toegestaan. Laten we hopen dat het bij twee weken blijft. 
  
Blijf gezond en houdt contact met elkaar.  
 
Vragen dan wel op- en of aanmerkingen op deze LedenNieuwsbrief naar prcommunicatie@janutenhoute.nl  
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Stolpersteine houden herinneringen aan Samuël Levie en 
Rosa Elias-Andriesse levend (De InternetBode) 
 

 

Steentjes op de gedenksteen van Rosa Elias-Andriesse.  (Foto’s: Krijn ten Hove) 

Door: Krijn ten Hove,  De InternetBode Etten-Leur, vrijdag 6 november 14:55 - 2020  

 

ETTEN-LEUR - Dit jaar viert Nederland 75 jaar vrijheid. Zo ook Etten-Leur. Vrijdag 6 november 
is die viering afgesloten met de onthulling van 2 Stolpersteine en plaquettes ter herinnering 
aan de twee joodse inwoners uit Etten-Leur die het slachtoffer zijn geworden van de 
Holocaust: Rosa Elias-Andriesse en Samuël Levie. 
Stolpersteine, ook wel struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Door 
heel Europa worden deze stenen neergelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het 
nationaalsocialisme. Heemkundekring Jan uten Houte heeft zich samen met de gemeente ingezet 
om voor beide slachtoffers een Stolperstein en herdenkingsplaquette te krijgen. De plaquette zou 
eigenlijk al op 4 mei worden geplaatst. De Stolpersteine door de kunstenaar zelf op 9 november. 
Maar door de coronamaatregelen moest dat worden uitgesteld.  Ook kon Demnig door alle strenge 
coronarichtlijnen niet naar Etten-Leur komen. 

Rosa Elias-Andriesse 
De steen die herinnert aan Rosa Elias-Andriesse ligt aan het Van Bergenplein bij het 
oorlogsmonument vlak bij de toekomstige Residentie Antonius, het voormalige Antoniusgesticht. 
“Rosa was hiernaartoe gevlucht uit Breda. Toen zij merkte dat de joden werden afgevoerd heeft zij 
haar lot niet afgewacht en is zelf uit het leven gestapt. Rosa, een zeer artistieke vrouw, wilde niet 

mailto:info@janutenhoute.nl
http://www.janutenhoute.nl/
http://www.hetwithof.nl/
http://www.hetgeheugenvanettenenleur.nl/


onderduiken of vluchten en koos ervoor om hier in een huis voor ouden van dagen te gaan wonen. 
Door het lot in eigen handen te nemen hoefde zij ook het tragische lot van haar kleinkinderen niet te 
ondergaan. De kleinkinderen zijn op 4 en 7 jarige leeftijd uit een kindertehuis meegenomen en in 
Auschwitz omgebracht”, vertelt Cor Kerstens van de Heemkundekring. De steen ter nagedachtenis 
van Rosa is geplaatst, de bijbehorende plaquette, zal in verband met de bouwwerkzaamheden daar, 
later worden aangebracht. 

Samuël Levie 

De Stolperstein en plaquette ter nagedachtenis van Samuël Levie zijn geplaatst aan de 
Roosendaalseweg ter hoogte van nummer 44A. Paantjens: “Levie is op 11 mei ’43 in de laatste fase 
van de Jodenvervolging gedeporteerd. Eerst naar kamp Vught, daarna naar ‘Durchgangslager’ 
Westerbork om uiteindelijk in de gaskamers van concentratiekamp Sobibor op 14 mei ’43, direct naar 
aankomst, te worden vermoord door de Duitsers. Samuël was een handelsman die handelde in huiden, 
geiten, kleren, meubels en antiek en was de enige Joodse inwoner van Etten-Leur. Ook de 3 kinderen, 
hun aangetrouwden en kleinkinderen van Samuël ondergingen hetzelfde lot. Van het gezin van Samuël 
heeft niemand de oorlog overleefd.” 

Geschiedenis zichtbaar in straatbeeld 
De Stolpersteine zijn, door het neerleggen van kleine 
steentjes op de gedenksteen, onthuld door Burgemeester 
Miranda de Vries samen met de jeugdige interviewers van 
de documentaireserie ‘Samen vieren we de vrijheid’. 
Miranda de Vries stond in haar speeches stil bij de 
achtergronden van de beide slachtoffers. “Het is mooi om 
deze mensen na 75 jaar te kunnen eren maar bovenal te 
blijven herinneren. De geschiedenis zichtbaar te maken in 
het straatbeeld.” Een voorganger van De Vries, 
oorlogsburgemeester Hamilton, kreeg in de oorlog van de 
Duitse bezetters een reprimande omdat hij Levi niet had 
aangemerkt als Joods. “Ik ben trots op het handelen van 
deze burgemeester destijds. En ik hoop dat we allemaal, 
mochten we in een vergelijkbare situatie komen, we 
hetzelfde lef hebben om de goede kant te kiezen en de 
kwetsbaren te helpen.” Bij de plaquette ter ere van 
Samuël Levie werd na de onthulling door 
Jeugdburgemeester van Etten-Leur, Danu Acs, een mooi 
en indringend gedicht voorgelezen over het leven in 
oorlog en vrede. 

Miranda de Vries en Indigo de Rooij leggen steentjes neer 
bij de Stolperstein van Samuël Levi.  

 
Jeugdburgemeester van Etten-Leur Danu Acs leest een emotioneel 

gedicht voor over oorlog en vrede.  
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Aanbrengen gedenksteen door Jos Martens en Rene Konings, ter onthulling afgedekt met de Nederlandse 

vlag. Op de rechterfoto de Stolperstein in het trottoir nabij Roosendaalseweg 44A. 

Onthulling plaquette door Michel Bego en Lars 

Hazekamp namens de Heemkundekring Jan uten 

Houte (Foto Rob Schrauwen) 

 

Stolperstein ter herinnering aan Samuel Levie nabij 

de plaats waar hij woonde. 
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