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Beste leden, vrijwilligers en vrienden van Heemkundekring Jan uten Houte,   
Nog even en dan laten we het bijzondere jaar 2020 achter ons. 
Niet alleen bijzonder natuurlijk vanwege het jaartal 2020. Ofschoon het nu nog liefst 100 jaar duurt voordat 
we aan 2121 toe zijn. Maar vooral vanwege de Corona-pandemie en alles wat daarmee verband houdt. 
Als vereniging hebben we zowel veel reguliere als jaaractiviteiten moeten afgelasten of eerder moeten 
beëindigen. Jammer, maar begrijpelijk. Tenslotte gaat gezondheid boven alles. 
Jullie zullen wel gemerkt hebben dat we juist in onze Heem-EL, op FaceBook en in onze nieuwsbrieven 
proberen onze leden op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen. 
In de Nieuwsbrief van januari 2021 komen we hierop terug. 
 

Tentoonstellingen / activiteiten ExpoRuimte.  
’75 jaar Bevrijd’ 

Het afronden van de viering ‘75 jaar Vrijheid’ hebben we uiteindelijk gedaan met het onthullen van de 
Stolpersteine. Bijzonder is dat we met Kerst een documentaire uit Austin USA kregen van Robert 
Baumgardner. Hij blikt in zijn docu terug op zijn onderzoek en bevindingen met betrekking  
tot ‘The man on the bike on the dike’, waarbij zijn oom de piloot was van het bewuste toestel.  
Deze documentaire kan worden teruggezien via onze website www.janutenhoute.nl. 
Zoals jullie wellicht weten heeft Eelco Scheeres, Robert Baumgardner geïnterviewd nabij de plaats waar dit 
historische feit heeft plaatsgevonden. Ook deze documentaire van Eelco is terug te vinden op onze website. 
We sluiten hiermee de herinnering aan ‘75 Vrijheid’ nog niet af.  
We verwachten dat volgend jaar op  4 mei te doen met de onthulling van de plaquette die herinnert aan 
Rosa Andriesse. Wil je trouwens nog de documentaire bekijken die Leo Dekkers heeft gemaakt van onze 
tentoonstelling ’75 jaar Bevrijd’ ga dan naar link https://www.youtube.com/watch?v=925kg4FmMhQ 
 

‘200 jaar Zusters Franciscanessen in Etten’ 

Zoals jullie weten hebben we vanwege de Coronamaatregelen de tentoonstelling, die teruggaat in de historie 
van de Zusters van Etten, slechts in de etalage van onze ExpoRuimte kunnen houden. Ondanks deze 
beperkingen zijn er toch veel mensen langs geweest om deze ter plekke te bekijken. 
Zelfs diverse zusters hebben we aldaar gezien. Ook hiervan maakt Leo Dekkers een documentaire. 
Later daarover meer. 
 

MSV Baroniespoor 

Vanaf november is in de ExpoRuimte een ‘fantasiebaan’ tentoongesteld door Miniatuur Spoor Vereniging 
Baroniespoor. Deze is tot half januari 2021 aldaar te bewonderen.  
Zodra de Coronamaatregelen dat toelaten zullen de treintjes weer rijden. 
Hopelijk kunnen we dan nog even hiervan genieten. 

 

Carnaval MaMi 
Ongeveer drie weken voor Aswoensdag zal in de ExpoRuimte een tentoonstelling worden ingericht over de 
MaMi-activiteiten tijdens Carnavalsmaandag. Hierbij wordt teruggeblikt op de vele bijzondere MaMi-
Carnavalsfestiviteiten. 
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Activiteiten 2021 

Bijgesloten is een voorlopig activiteitenoverzicht voor volgend jaar. Helaas heel veel cursief gedrukt omdat 

het nog steeds niet zeker is of de voorziene activiteiten mogelijk zullen zijn. 

 

Verenigingszaken 
Ledenvergadering en begroting. 

Onze algemene ledenvergadering die in december was gepland hebben wij moeten annuleren. Voorlopig 

kunnen wij nog geen ledenvergadering houden waarbij onze leden fysiek aanwezig kunnen zijn. Daarom 

zullen we zoveel mogelijk middels deze LedenNieuwsBrief de verenigingszaken met u moeten delen. 

Bijgevoegd treft u de Begroting voor het komende jaar aan. Wanneer u daarover vragen en/of opmerkingen 

hebt kunt u deze delen met onze penningmeester Anton van Dorst middels email 

penningmeester@janutenhoute.nl. Anton bekijkt of het wenselijk is hierover daarna met u contact op te 

nemen, dan wel deze met het bestuur te bespreken en al dan niet de begroting aan te passen. Vraag is 

daarom om in de mail uw telefoonnummer te vermelden.  

U kunt tot 15 januari hierover mailen. Daarna willen we als bestuur de begroting definitief maken. 

 

Bestuurszaken en werkgroepen 

Zoals wellicht bekend is het bestuur al langere tijd bezig om een wijziging in de structuur van ons als  bestuur 
aan te brengen. Enerzijds is dit ingegeven om de onderlinge taken beter te verdelen en anderzijds om meer 
duidelijkheid te krijgen “wie doet wat”. Op zich is dat een mooie gedachte maar om het concreet handen en 
voeten te geven is nog wat anders. De eerste stap was om een onderscheid te gaan maken tussen een 
dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur(AB).  
Vele gedachten werden uitgewisseld maar er ontstond helaas nog niet echt een concreet plan.  
Daar kwam verandering in toen door Frans Passier een gedachte van hem op papier was gezet.  
Zijn gedachtegang werd uiteindelijk de basis om tot een gestructureerd geheel te komen.  
Dit voorstel met organigram hebben we onlangs aan onze vrijwilligers voorgelegd. Zodra we van hen hun op- 

en aanmerkingen hebben gekregen kunnen we ook dit definitief invullen en met iedereen delen. Dat 

betekent dat we dan ook onze website met de informatie over onze werkgroepen en werkzaamheden 

volledig kunnen invullen en aldaar dan alle informatie hierover is te vinden. 

Ook hierover houden wij u op de hoogte. 

 

Tomado / Cultuurhistorisch industrieel erfgoed 
Zoals u wellicht uit de krant hebt vernomen is voor het cultuurhistorische bedrijfspand van Tomado een 

sloopmelding ingediend. De gemeente heeft hiermee op 27 september ingestemd. Dit was de aanleiding dat 

wij als Heemkundekring werden uitgenodigd voor een rondgang door het gebouw om te bezien of dat er nog 

waardevolle historische elementen aanwezig waren om deze te behouden. Heel alert van de gemeente 

omdat bij de sloop van Roto Smeets hieraan vooraf geen aandacht was besteed. Echter tot onze stomme 

verbazing werd ons ter plekke verteld dat het volledige Tomadogebouw zou worden gesloopt en dat na het 

verwijderen van de bodemverontreiniging de grond in eigendom komt van de gemeente. Wat bleek? 

In 2014 heeft de monumentencommissie voorgesteld om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te 

plaatsen. Echter de toenmalige eigenaar Fri-Jado heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Hiermee is de 

gemeenteraad in 2015 akkoord gegaan en heeft men het pand niet op de monumentenlijst geplaatst.  

Dit had vooral te maken met de financiele positie van Fri-Jado en had niets te maken met de 

cultuurhistorische industriële bijzondere waarde van het pand. Was gewoon een centenkwestie dus.  
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Wat schetst onze verbazing? De gemeente heeft in 2018 een contract aangegaan met de eigenaar Mentha 

Capital / Fri-Jado om de ondergrond te kopen nadat het volledige gebouw is gesloopt en de 

bodemverontreiniging is verwijderd. Er is toendertijd dus totaal geen aandacht meer besteed aan de 

bijzondere cultuurhistorische industriële en architectonische waarde van het gebouw. Er is ook geen 

onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor hergebruik of herinrichting van het bijzondere gebouw. 

Het is voor ons als Heemkundekring belangrijk om in samenwerking met Erfgoed Heemschut, het Cuypers 

Genootschap, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Erfgoed Brabant en de Stichting BOEi een verzoek in te 

dienen bij de gemeente om het gebouw of een gedeelte ervan alsnog aan te wijzen als gemeentelijke 

monument. Om inzicht te krijgen in de besluitvorming en op welke gronden deze is genomen hebben wij een 

verzoek ingediend tot openbaarheid van alle documenten die betrekking hebben tot dit besluit in het kader 

van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

Wij hebben uit het gehele land al diverse ondersteunende reacties gehad. Vraag blijft natuurlijk wat er 

juridisch nog mogelijk is gezien de start van de voorgenomen sloop in het derde kwartaal van volgend jaar. 

Wij zijn van mening dat er nog volop kansen zijn voor het hergebruik van het gebouw dat in de vijftiger jaren 

is ontworpen door Hugh Maaskant. Jammer is dat de tuin die indertijd is ontworpen door de beroemde 

landschapsontwerper Mien Ruys al op de schop is gegaan! 

Onze werkgroep Materieel Cultureel Erfgoed, voorheen de gemeentelijk Adviescommissie Cultuurhistorische 

Bebouwing heeft geadviseerd dat we als Heemkundekring moeten proberen om dit bijzondere monument 

overeind te houden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Met de link https://www.rug.nl/research/portal/files/31585823/thesis.pdf kan je nog meer 

achtergrondinformatie van het Tomadogebouw vinden in het boek ‘Maaskant’ van Michelle  Provoost op de 

pagina’s 121 tot en met 129. Met dank aan Wim van Zitteren! Het downloaden kost wel een paar minuten! 

 

Het Tomadogebouw 1955.  
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Op onze website kunt u reageren. Daar treft u al onderstaande reactie aan van een onzer leden. 

 

Moet de voormalige Tomado fabriek in Etten-Leur wel worden gesloopt? 
De gemeente Etten-Leur wil de grond van het Tomado terrein volgens Mentha Capital pas overnemen als die schoon en 
bouwrijp wordt opgeleverd. De gemeente zou zijn standpunt aangaande schoon en bouwrijp moeten herzien vanwege 
de cultuurhistorische waarde. De Gemeente Etten-Leur heeft immers zelf geprobeerd om het gebouw op de 
gemeentelijke monumentenlijst te zetten maar dit is vanwege bezwaar van de toenmalige eigenaar Fri-Jado niet 
doorgegaan. 
De architect was Hugh Maaskant en het is een van de  laatste fabrieksgebouw  uit de tijd   dat  Etten-Leur als 
ontwikkelingsgebied in Zuidwest-Brabant halverwege de jaren 50 werd aangewezen. Onbegrijpelijk dat dezelfde 
gemeente het nu wil slopen. 
Als er vanuit de gemeente en Mentha Capital een wil is om het gebouw (deels?) te laten staan moet dit lukken. Met 
onderzoek waar welke activiteiten bij Tomado  waar hebben plaatsgevonden is het mogelijk zeer gericht te saneren 
(historisch bodemonderzoek) . Overigens als het gebouw blijft bestaan kan er best wat vervuiling overblijven. Dit is 
zolang het afgeschermd wordt door het gebouw niet zo’n bezwaar. Immers de zwaar vervuilde Oude Leemput aan de 
overkant van de straat is nu zelfs aangemerkt als natuurgebied.  
De rekening voor sanering komt toch voor een groot deel bij de burger terecht via instituten als Bodembeheer 
Nederland. Grote kans dat de vervuilde grond wordt gemengd met andere grond zodat deze aan een andere norm 
voldoet en op ander locaties gewoon weer gebruikt kan worden. De opmerking van Mentha Capital dat ondanks protest 
van erfgoedbeschermers tegen de vlakte moet is mijns inziens gebaseerd op het feit dat men daar bij het blijven van het 
gebouw een geldbron ziet verdwijnen.  De naam Capital is in gewoon Nederlands immers kapitaal, dus geld en Mentha is 
de latijnse naam voor het plantengeslacht munt. 
Geld en geld zijn dus hun drijfveer en beslist niet Nederlands cultureel erfgoed.  
Toon Vissers Etten-leur 

 

Tot slot nog wat foto’s van het Tomadogebouw in de vijftiger jaren en nu. 

Het is ons gelukt om, voordat de beroemde industrietuin werd ontdaan van haar groen, nog foto’s en een 

film daarvan te maken. Ook hierover wordt een documentaire gemaakt! 

 

 

Ook deze foto van direct na de opening! Met nog de oude spoorwegovergang en het lege Leemput!  



  

                     

                             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.hetwithof.nl 
      Burchtplein 84, 4873 BN Etten-Leur : ExpoRuimte / tijdelijk HeemHuis                        www.hetgeheugenvanettenenleur.nl 

 

 

Oorspronkelijk Tomadogebouw met kunstwerk Zadkine in 1956 

Bijzondere foto’s van industrie in landbouwwereldje 

 

 

Huidig Tomado / Fri-Jado gebouw 2020 met geruimde industrietuin 
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Heemkundekring Jan uten Houte  

 Activiteitenoverzicht 2021  
 Alle activiteiten onder voorbehoud!!!  
    

Dag Datum Activiteit  
  1-18 januari Etalagetentoonstelling MSV Baroniespoor  
  19-22 januari MSV Baroniespoor actief in ExpoRuimte  
   jan. / febr. Inloop bijeenkomsten vrijwilligers in ExpoRuimte  
  23 jan-21 feb Etalagetentoonstelling carnaval MaMi  
  1-28 maart Tentoonstelling Schilderwerken Huijbreghs  

woensdag 17 maart Algemene ledenvergadering (digitaal?)  
za-zondag 21/23 mei Havenfeesten op de Leur  
woensdag 2 juni Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur  

donderdag 17 juni Boekpresentatie en lezing MonumentEL  
zondag 27 juni  Braderie Meulemart  

  juli/augustus Inloop bijeenkomsten vrijwilligers  in ExpoRuimte  
woensdag 25 augustus Tentoonstelling Jan van de Brink 100  
woensdag 1 september Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur  

  sept/okt  Inloop bijeenkomsten vrijwilligers  in ExpoRuimte  
zaterdag 11 september Open Monumentendag 2021  

zondag 12 september Open Monumentendag 2021  
zondag 19 september Heemreis  
zondag 26 september Jaarmarkt  

woensdag 6 oktober Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur  
donderdag 21 oktober Lezing Kamp Vught  
woensdag 3 november Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur  

vrijdag 12 november Heemquiz Wouw of Klundert  
woensdag 1 december Genealogie-avond Streekmuseum Etten+Leur  
woensdag 8 december Algemene leden vergadering  

 

 

 

Een Fijne Jaarwisseling en  

een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar. 
 

Wij hopen u weer snel in goede gezondheid te mogen treffen in het nieuwe jaar!  

Bestuur Heemkundekring Jan uten Houte, Etten-Leur 


