
  

                     

                             Heemkundekring  Jan uten Houte 

______________________________________________________________________________________________ 

Markt 53, 4875 CC   Etten – Leur                                           E-mail: prcommunicatie@janutenhoute.nl 
Tel.: 0655148695 (voorzitter)                                                                                                   websites: www.janutenhoute.nl  

      IBAN: NL95 RABO 0115 276 637                                                                                                                        www.hetwithof.nl 
      ExpoRuimte / HeemHuis, Burchtplein 84, 4873 BN Etten-Leur                                 www.hetgeheugenvanettenenleur.nl 
                    www.heermavanvoss.nl 

LedenNieuwsBrief mei 2022 (7) 

Jubileumviering 75 jaar Heemkundekring Jan uten Houte! 
 

Beste leden, 

Vergeet u niet om u aan te melden voor de feestelijke jubileum viering op woensdag 11 mei? 

Dat zou jammer zijn, want dan mist u op de eerste plaats een interessante middag rondom cultuur 

historie, nieuwe liedjes over Etten en Leur en een boeiende voordracht van de taalkundige Wim 

Daniëls die het verhaal vertelt  over “Het dorp in Nederland, vroeger en nu”.  

 

Op woensdag 11 mei 2022 gaat de Heemkundekring haar 75-jarig jubileum vieren in het 

cultuurhuis van Etten-Leur, de nieuwbouw van De Nobelaer, Parklaan 2. 

Inloop vanaf 13:45 uur en aanvang van het programma 14:00 uur. 

In theaterzaal “De Justus” wordt er terug geblikt op het verleden en nemen we een kijkje in de 

toekomst van de Heemkundekring. Door Brabants Heem, de koepelorganisatie voor historische 

verenigingen en heemkundekringen in de provincie Noord-Brabant, wordt tijdens een lezing 

ingegaan op het belang van het behoud van erfgoed. Dat het behoud van ons erfgoed niet tot 

stand kan komen zonder de inzet van vrijwilligers zal blijken uit het vervolg van het programma. 

Tijdens het optreden van het zangkoor Ex Ligno worden twee liederen ten gehore gebracht die die 

specifiek zijn geschreven voor Etten en Leur en voor deze jubileumbijeenkomst. 

 

Na de pauze worden we verrast met een boeiende voordracht van de taalkundige Wim Daniëls die 

het verhaal vertelt  over “Het dorp in Nederland, vroeger en nu”. Meer informatie over hem, zie 

bijgevoegd artikel uit Intermezzo van afgelopen weekend. 

Tot de klok van 18:00 uur sluiten we af met een gezellig samenzijn in de huiskamer van De 

Nobelaer met een hapje en een drankje. 

 

Voor de leden van de Heemkundekring is deze bijeenkomst uiteraard gratis te bezoeken. Ook niet 

leden zijn van harte welkom. Na aanmelding op het mailadres secretaris@janutenhoute.nl  wordt 

niet-leden een link en een code toegestuurd voor het kopen van een niet-leden ticket van € 12,50.  

Leden krijgen een code zonder kosten toegestuurd.  

Als u niet beschikt over internet kunt u telefonisch contact opnemen met 06 25 20 54 82 of op 

woensdagmiddag 4 mei zelf een ticket reserveren in onze ExpoRuimte aan het Burchtplein 84, 

van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

          Wij zien er naar uit! 
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Opening Tentoonstelling Jan van den Brink, een bevlogen kunstenaar. 
Afgelopen donderdag 28 april werd na het uitreiken van de Koppermaandagprent 2022 door  

Frans de Nijs aan onze Burgemeester Miranda de Vries de tentoonstelling over Jan van de Brink 

geopend in het Nederlands Drukkerijmuseum. De Koppermaandagprent is een idee en ontwerp 

van Cees Jochems. De illustratie is gedrukt met de originele linosnede die gemaakt is door Jan van 

den Brink. Normaal gesproken wordt de originele linosnede na het drukken vernietigd of 

onbruikbaar gemaakt. Gelukkig is dat bij deze linosnede niet gebeurt en is deze gevonden in de 

opslag van het Drukkerijmuseum. De voorstelling is de heilige Franciscus die met gulle hand geeft. 

Hij biedt een zieke broeder wat druiven aan om te eten en eet zelf mee zodat de zieke broeder 

zich niet beschaamd hoeft te voelen. Op de achtergrond is het Marianahof te zien bij het Withof. 

 

 
Burgemeester Miranda de Vries ontvangt de Koppermaandagprent van de ontwerper Cees Jochems 

De originele linosnede die gebruikt is om de Koppermaandagprent te drukken is opgenomen in de 

tentoonstelling met een deel van het enorme oeuvre dan Jan van den Brink heeft achtergelaten.  

Niet alleen zijn er tekeningen, maar ook afbeeldingen en sculpturen die hij gemaakt heeft. Bekend 

is met name het kunstwerk ‘De Duiker’ dat de wand van het voormalige zwembad De Banakker 

sierde. Bijzonder is dat er vele tekeningen  van het productieproces van de vroegere Suikerfabriek 

van de SuikerUnie in Stampersgat zijn teruggevonden en tentoongesteld. Deze zijn beschikbaar 

gesteld door Cosun uit Dinteloord. Ook zijn er digitale versies te zien van kunstwerken die  

Jan van den Brink aan diverse gebouwen in ons land en vooral in Brabant heeft aangebracht. 

Jan van den Brink was jarenlang tekenleraar op de KSE, voorzitter van de bibliotheek en  

van De Nobelaer. 
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Alle informatie hierover en over zijn kunstwerken zijn terug te vinden in het boek dat kan worden 

aangeschaft in het Drukkerijmuseum en in onze ExpoRuimte / HeemHuis aan het Burchtplein. 

Kosten € 10,00. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens openingstijden van het Drukkerijmuseum 

tot en met 30 september 2022. Onze Heemkundekring organiseert de komende maanden 

groepsbezoeken voor de tentoonstelling. Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

De tentoonstelling die in het Drukkerijmuseum is ingericht door Julia Bakker en Hans Bartels van 

onze werkgroep ‘100 jaar Jan van den Brink werd geopend door het overhandigen van de tweede 

druk van het boek ‘Jan van den Brink, Bevlogen kunstenaar’ door Annette Gepkens, nicht van Jan 

van den Brink, aan onze burgemeester Miranda de Vries. 

 

 
      Het boek is tot stand gekomen mede dankzij subsidie van de  
                                                            Mastboom-Brosens-Stichting! 
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Filmpjes dodenherdenking en de bevrijdingsherdenking.  

Op Ons West-Brabant zijn momenteel de filmpjes te zien die we als Heemkundekring Jan uten Houte 

hebben gemaakt, hebben laten maken voor onze tentoonstelling 75 bevrijding Etten-Leur, in onze ruimte 

aan het Burchtplein, vanaf 26 oktober 2019. Dat was een groot succes. Jammer genoeg  moesten twee 

maanden eerder stoppen (11 maart 2020) dan de bedoeling was (5 mei 2020). De reden kennen we 

allemaal. Men kan de filmpjes tot en met 4 mei terugzien op Ons West Brabant, bij Ziggo kanaal 44 en bij 

KPN op kanaal 1473 

Op de website https://www.onswestbrabant.nl/tv/gids  kan men zien wanneer de filmpjes worden 

uitgezonden. 

 

Ik wil mijn stamboom uitzoeken ! 

Vrijwel iedereen heeft wel interesse in zijn of haar afkomst. Heel vaak kennen we hoogstens opa en oma 

nog, maar verder terug zijn er soms vage of tegenstrijdige verhalen, vervaagde foto’s in  de familie. Zou het 

waar zijn dat ik Franse voorouders heb? Zou het waar zijn dat onze familie vroeger veel rijker (of armer) 

was? Mijn opa zei altijd….dat daar zijn geboortehuis stond. Is dat waar? Vul maar in, u herkent de vragen 

wel. Tegenwoordig is het veel gemakkelijker van thuis uit dit soort vragen op te lossen. 

Heemkundekring Jan uten Houte wil beginners op weg helpen. Na twee jaar lockdown start de vereniging 

opnieuw met hulp aan stamboomonderzoekers. Niet meer maandelijks met een inloopavond, maar wel 

enkele keren per jaar met speciale thema’s. De eerste bijeenkomst is bedoeld om echte beginnelingen op 

weg te helpen. In de eerste helft zal uitleg worden gegeven hoe men het beste kan starten. De tweede helft 

gaan de beginners aan de slag met hulp van meer ervaren onderzoekers. Ook meer gevorderden zijn dan 

welkom met hun vragen. In verband met de beschikbare ruimte is het wel de bedoeling dat men zich 

tevoren aanmeldt en daarbij opgeeft welke naam onderzocht wordt. Het mooiste zou zijn als het om West-

Brabantse families gaat, maar dat hoeft zeker niet. Neem trouwboekje van (over-)grootouders mee of 

andere papieren waar met zekerheid geboortedatum (langer dan 100 jaar geleden), trouwdatum (langer 

dan 75 jaar geleden) of overlijdensdatum (langer dan 50 jaar geleden) op staat. Dan heb je een start voor 

verder onderzoek. Men zal zien dat het een hobby is die je echt gaat boeien, letterlijk en figuurlijk. 

Wie interesse heeft om eens te komen kijken, en aan de slag te gaan: neem gerust je laptop mee, er is Wifi, 

en we kunnen gratis stamboomprogramma installeren.  

De avond is op woensdag 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur in het HeemHuis aan Burchtplein  

(naast de overdekte fietsenstalling). Koffie of thee voor één euro. 

Aanmelden kan per telefoon: 06 13572951 of via email genealogie@janutenhoute.nl 

 

 

 

Hopelijk treffen we elkaar op ons jubileumfeest in De Nobelaer op 11 mei aanstaande. 

 

Met cultuurhistorische groeten,      

          Het Bestuur. 
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Wim Daniëls
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