Heemkundekring Jan uten Houte
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In deze nieuwsbrief blikken we heel kort terug op de viering van ons 75-jarig jubileum op
11 mei in De Nobelaer. (pagina 2 en 3)
Verder besteden we aandacht aan:
o Het heropstarten van onze activiteiten in het bijzonder die van de werkgroep
genealogie (pagina 4)
o Donatie vanwege het 75-jarig bestaan van het bedrijf Trommelen (pagina 5)
o De heropening van het Streekmuseum in het Paulushofje (pagina 6)
o Tentoonstelling ‘Een bevlogen kunstenaar’ in het Drukkerijmuseum. (pagina 6)
o En nieuwe informatie op de website Heerma van Voss (pagina 7)
Ook treft u informatie aan over het actuele verleden ‘Protest in Brabant en informatie over
de ‘Prijskamp Oud schrift lezen’ van het BHIC (pagina 8 en 9)
En zijn er linken naar nieuwsbrieven van diverse cultuurhistorische organisaties. (pagina 10)
Zoals de ontwikkelingen op en rondom het overdekte winkelcentrum.
Voucher, entreebewijs Museum De kunst van het leven, pagina 11
Alvast veel leesplezier.
Namens het bestuur, Piet Paantjens, voorzitter en pr&communicatie.
Door onvoorziene omstandigheden krijgt u deze nieuwsbrief pas in juli toegestuurd!
Uiteraard ontvangen wij van u graag aanvullingen en verbeteringen op deze nieuwsbrief.

Van de bestuurstafel
Ons bestuur probeert momenteel weer al onze activiteiten op te starten. Zoals u kunt lezen is de
genealogiewerkgroep weer opgestart, en is de werkgroep materieel cultuurhistorisch erfgoed druk
met het inrichten van de Open monumentendagen die dit jaar het Thema Duurzaamheid kent.
Verder is het organiseren van lezingen en de heemreis weer opgepakt.
De biebgroep is alweer maanden druk bezig met hun werkzaamheden voor het scannen en
registreren van boekwerken, bidprentjes en allerlei immaterieel erfgoed.
Ons bestuur is nog steeds op zoek naar versterking van het bestuur. Met name zoeken we mensen
die bijvoorbeeld pr&communicatie en sponsoring willen gaan verzorgen. Uiteraard kan in
samenspraak met ons bestuur of dat er uitwisseling van functies mogelijk is.
Interesse? Neem contact op met ons bestuur: voorzitter@janutenhoute.nl of 0655148695.
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75 jaar Heemkundekring Jan uten Houte, Etten-Leur
Op 11 mei hebben wij met liefst 300 aanwezigen ons 75-jarig jubileum gevierd in de Justus-zaal van
De Nobelaer. Onze secretaris Wim Buijs was de ceremoniemeester die de organisatie van deze
viering had geregeld en dus ook de controller ervan was.
Na het welkom door Wim blikte onze voorzitter terug op 75 jaar Jan uten Houte.
Ook onze burgemeester Miranda de Vries blikte terug en gaf aan hoe belangrijk het is om aandacht
te hebben voor het cultuurhistorische erfgoed in en voor onze gemeenschap.
Daarna vertelde Henk Hellegers
van Brabants Heem dat onze
Heemkundekring de oudste
Heemkundekring van West
Brabant is en met nog acht andere
kringen de jubilarissen.
Tot slot decoreerde hij Cor
Kerstens met de bronzen
legpenning van Brabants Heem
vanwege al zijn
werk voor ons gemeentelijke
cultureel erfgoed en natuurlijk
ook voor zijn ‘bhic’-werk in de
gehele
regio West Brabant. Bijzonder
toch want Cor is nu een van de
gedecoreerden van Brabant
Foto: ontvangst bronzen
legpenning Cor Kerstens
Ineke Strouken nam ons mee in hoe we het culturele erfgoed moeten en kunnen beschermen.

Heemkundekring Jan uten Houte
Daarna werden liefst acht vrijwilligers van onze Heemkundekring gevraagd om het podium op te
komen. Dat waren Jac van de Velden, Jos Martens, Ad Kanters, Arie de Bruin, Lous van der WeegenPalmen, Corrie Aarts-Van Poppel, Toon Buckens en André Heeffer. (zie foto hierboven van links naar
rechts) Zij ontvingen de zilveren draag-insigne van Brabants Heem .
Meer informatie over de inzet van deze vrijwilligers
voor onze Heemkundekring kunt u binnenkort vinden
op onze website. Buiten deze vrijwilligers zijn er
trouwens nog velen waarvan wij vinden dat die ook
in aanmerking komen voor deze draaginsigne.
De jubileumdag werd afgesloten door Wim Daniels,
die het dorp in de schijnwerpers zette.
Een uitgebreide gefilmde terugblik van deze
bijeenkomst is binnenkort terug te zien in onze
ExpoRuimte, dankzij de filmploeg die onder leiding
van Leo Dekkers ons jubileum verfilmde en hiervan
nu een leuke documentaire heeft gemaakt. In de
volgende nieuwsbrief staat de link naar deze
documentaire.
Uiteraard werd er in de huiskamer van De Nobelaer
geproost op ons jubileum.
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Werkgroep Genealogie maakt succesvolle herstart.

Om te beginnen kunt het
beste in de familie vragen
naar data van opa en oma
isschien zijn die
gegevens al in de archieven
openbaar of een gedeelte
ervan
geboorte
trou
overlijdensdatum

Na het stilvallen van alle activiteiten vanwege de coronapandemie en het overlijden van Nora van
den Broek, een van de kartrekkers, is de werkgroep Stamboomonderzoek weer opnieuw van start
gegaan. Jos Hendrickx heeft de coördinerende rol van Nora en André Heeffer overgenomen, maar
weet zich verzekerd van de hulp van een aantal zeer ervaren onderzoekers, zoals Maarten Bicknese
André Heeffer, Boy Hendrikx, Cor Kerstens en Theo Vonk.
Besloten werd om in plaats van de maandelijkse inloopavond thema-avonden te organiseren.
De eerste avond, speciaal voor beginners, werd aangekondigd en er kwamen meteen al een tiental
aanmeldingen, waarvan een aantal echte beginners. Het werd na een inleiding over de allereerste
aanpak al gauw een gezellige drukte met nijvere zoekers. Alle laptops en computers waren bezet.
Onze beheerder Piet Vermunt zorgde voor koffie en thee. We zochten in Etten-Leur, Rotterdam,
Haarlem, Oss en kwamen zelfs in Noorwegen uit. Al gauw waren de twee uren voorbij.
De avond liet zien dat er duidelijk behoefte is aan dit soort avonden, waarbij mensen geholpen
worden aan een nieuwe hobby of weer verder op weg worden geholpen waar zij vastliepen.
Een volgende avond (waarschijnlijk in september) hopen we dezelfde mensen weer terug te zien
met een trots resultaat van hun eerste stappen. Ongetwijfeld komen er dan ook weer nieuwe
vragen om op te lossen. Contact: genealogie@janutenhoute.nl

De volgende genealogie-avond is op 21 september in onze ExpoRuimte.

Heemkundekring Jan uten Houte
Donatie Bedrijf Trommelen, Alphen en Etten-Leur
Op 10 juni waren wij, Jos Buijs en Piet Paantjens, te gast bij de viering van het 75-jarig bestaan van
het bedrijf Trommelen dat van oorsprong is gevestigd in Alphen, maar sinds enkele jaren ook in
Etten-Leur is gevestigd. Dit is jaar is de overname van Administratiekantoor Goossens officieel.
Trommelen zocht voor dit bijzondere jubileum een bijzonder goed doel. En wie kun je dan beter
kiezen als een 75-jarige met veel aandacht voor de lokale historie? De vele klanten die naar de
feesttent in Alphen waren gekomen, waren bereid een donatie te storten in de groene bus voor de
twee Heemkundekringen uit de vestigingsplaatsen van Trommelen.
Heemkundekring Carel de Roy uit Alphen en Riel en Heemkundekring Jan uten Houte uit Etten-Leur

Links Frans de Leeuw van Carel de Roy en rechts Jos Buijs en Piet Paantjens van Jan uten Houte.
Zoals bekend bestaat onze vereniging dit jaar 75 jaar en de Heemkundekring Alphen en Riel viert
volgend jaar haar 75-jarig bestaan. Bijzonder is natuurlijk dat pastoor Binck die op de Leur is
geboren, als pastoor in Alphen in 1947 het initiatief heeft genomen voor het oprichten van Brabants
Heem en de aandacht voor heemkunde toen heeft gestimuleerd. In de volgende nieuwsbrief hopen
we u meer te kunnen vertellen over de donatie en de relatie Etten-Leur en Alphen.
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Heropening Streekmuseum / Museum De kunst van het Leven

Op vrijdag 20 mei werd het heringerichte Streekmuseum Etten+Leur, voorheen Heemkundig
Streekmuseum Jan uten Houte door onze burgemeester heropend.
Het museum gaat voortaan verder onder de naam Museum Kunst van het Leven en is hiervoor een
samenwerking met VanGogh- EttenLeur aangegaan.
Op de website vindt u meer informatie hierover:
https://www.vangoghettenleur.nl/nieuws/vincent-in-etten-leur-zijn-leven-en-werk
Leden van onze Heemkundekring Jan uten Houte, kunnen nog steeds gratis het Museum bezoeken.
Geadviseerd wordt om de voucher op de laatste pagina van deze ledennieuwsbrief te printen dan
wel te tonen bij de entree van het Museum.

Tentoonstelling Jan van den Brink, Nederlands Drukkerijmuseum Etten-Leur
Op donderdag 28 april is de tentoonstelling geopend met kunstwerken van Jan van den Brink onder
het motto ‘Een bevlogen kunstenaar’ De tentoonstelling is tot eind september te bezoeken en is
opgenomen in de fietsroute van de duurzame Open Monumenten Dagen in Etten-Leur die op 10 en
11 september wordt gehouden. Meer informatie hierover treft u in onze volgende nieuwsbrief.
De tentoonstelling is elke week te bezoeken op dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 – 16.30 uur.
Voor extra openingstijden ga naar www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu/contact/openingstijden/
Vanaf augustus worden de entreeprijzen verhoogd!

Heemkundekring Jan uten Houte
Website www.heermavanvoss.nl
Na een lange periode van samenstellen, zijn nu diverse erfgoedboeken beschikbaar die inzicht
geven in de manier waarop werd samengewerkt door de suikerfabrikanten in het tijdperk waarin
S.C.J. Heerma van Voss één van hun voormannen was.
In zijn bewaard gebleven archief, dat zorgvuldig wordt beheerd door het West-Brabants Archief,
bevinden zich vele documenten die (gezamenlijk) een schat aan informatie bevatten over die
samenwerking. Onder meer notulen van vergaderingen geven inzicht in de gespreksonderwerpen,
de discussies en ook in de problemen waarmee de suikerindustrie te maken had. Maar ook brieven
en brochures vertellen veel.
De samenwerking en ook de onderlinge tegenwerking en strijd manifesteerden zich in allerlei
vormen.
Vrijwel alle teksten en illustraties in de nu verschenen erfgoedboeken komen voor het eerst in
handzame vorm publiekelijk beschikbaar. Een extra dimensie hierbij is het werk van John Roovers,
die de concepten zeer nauwgezet doornam. Hij gaf correcties, verwijzingen en interessante extra
gegevens, die in deze publicaties verwerkt zijn. Hulde aan hem voor zijn accuratesse, kennis en
doorzettingsvermogen; zijn talrijke toevoegingen zorgen voor een grote verrijking van de boeken.
NIEUW toegevoegd, in deel 4:
•
•
•
•

Bondgenoten in de suiker (1 van 2)
Bondgenoten in de suiker (2 van 2)
Zuidelijke Bond van Beetwortelsuikerfabrikanten (1 van 2)
Zuidelijke Bond van Beetwortelsuikerfabrikanten (2 van 2)

Wijzigingen:
Onder meer de vier erfgoedboeken met de titel “Suiker: de basis voor vliegen” zijn de afgelopen
maanden gewijzigd en uitgebreid. Onlangs zijn de nieuwste versies op de website geplaatst.
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Protest in Brabant: actueel verleden
Van de acties in coronatijd en tegen de oorlog in Oekraïne tot de boerenprotesten, Black Lives Matter en
#MeToo. Wereldwijd is er sprake van een flinke opleving van protest- en oppositiebewegingen. Hierbij
wordt regelmatig een parallel getrokken met de periode van circa 1968 tot 1982, ook wel 'de lange jaren
zeventig' genoemd. Om inzicht te krijgen in het actieverleden van Brabant (en begrip van de hedendaagse
actiecultuur) heeft het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ‘Protest in Brabant’ ontwikkeld:
www.bhic.nl/protest.
Deze nieuwe themawebsite over het actieverleden in Brabant schenkt aandacht aan de kraakbeweging,
vredesbeweging en vrouwenbeweging. Via de homepage ga je naar de beweging van je keuze en van daaruit
naar een kaart die je allerlei acties en actiegroepen (van krakers, feministen, antimilitaristen) laat zien. De
themawebsite zal de komende tijd groeien en aanvullingen zijn van harte welkom.
Meerstemmigheid
Zo vind je prachtig materiaal van Gertjan van Beijnum die in 1978 met zo’n honderd andere krakers het oude
ziekenhuis Sint Joan de Deo aan de Papenhulst in Den Bosch kraakte.
Lees ook de vele andere persoonlijke verhalen van mensen die zelf op de barricade hebben gestaan.
Bijvoorbeeld van de oprichters van Radio Vrij Den Bosch dat in de lucht ging om snel krakers en medeaktievoerders te kunnen informeren en mobiliseren. Of neem het verhaal over de acties van de Kabouter
Kommune in 1970 in Breda. Oudere generaties Bredanaren zullen zich die acties misschien nog herinneren.
Ken jij de beweegredenen van een totaalweigeraar, een individuele, radicale actievorm waarbij je militaire
dienst én elke vervangende burgerdienst eigerde? “Er stond een gevangenisstraf op van achttien maanden.
Dit as niet iets at je zomaar even doet“ vertelt een oud-actievoerder. Verder ook een mooi verhaal van
Miek van Dongen en El Versantvoort, twee oud-actievoerders in Gemert, Uden en Den Bosch, die als
studenten in Den Bosch in de kraakbeweging betrokken raakten en volop muurkranten hebben geplakt. Je
vindt op de site trou ens ook alle jaargangen van ‘Kleintje uurkrant’ En verder de royale collectie van De
Tilburgse Muurkrant (1978-1995) van het Regionaal Archief Tilburg (RAT). Hun verhalen over onder meer de
vrouwenstaking in Tilburg en de kraakactie Groeseind in Tilburg geven een mooi beeld van wat er in die tijd
allemaal speelde Vergeet ook niet te ‘bladeren’ door de schitterende ‘Aksiefoto’s’ van Erik van Z am die je
een indruk geven van het actieverleden van Den Bosch.
In collecties van archiefdiensten zoals het BHIC worden protestbewegingen slechts vanuit het perspectief van
de overheid belicht. Het BHIC voegt daar nu het geluid en de documenten van actievoerders zelf aan toe,
zodat onze geschiedenis vanuit meerdere hoeken kan worden beleefd en onderzocht.
Krakers, pacifisten en milieuactivisten
Overal in Brabant waren tussen 1960 en 1990 actiegroepen actief. In grote steden lieten krakers van zich
horen. In Den Bosch, waar in 1978 de kraaklente begon, werden veel (vooral voormalige rooms-katholieke)
gebouwen bezet. In die tijd waren er in Brabant ook volop vredesbewegingen actief. Het aantal activiteiten
dat in deze provincie georganiseerd werd tegen de neutronenbom, kruisraketten en militarisering, was
talrijk. Allerlei mensen, met diverse achtergronden, groepeerden zich, om actie te voeren. Zo telde Brabant
werkgroepen
“Stop de neutronenbom-Stop de kern apen edloop” antimilitaristische groepen en vredesberaden
“Vrou en voor Vrede” en anti-kernenergiegroepen. Pacifisten en milieuactivisten voerden actie bij de
militaire vliegbases in de provincie: Volkel, De Peel, Gilze-Rijen, Eindhoven en Woensdrecht.

Heemkundekring Jan uten Houte
Veel Brabanders zullen zich de protestbewegingen en acties in deze jaren van maatschappelijke onrust en
vernieuwing herinneren en hun ervaringen hopelijk met ons willen delen. Ook zijn wij op zoek naar foto’s
affiches en ander materiaal uit deze periode. Samen kunnen we er voor zorgen dat dit belangrijke stukje
geschiedenis over de jaren 60 tot en met 90 van de vorige eeuw niet verloren gaat.

Hier ga je naar de website: www.bhic.nl/protest

PRIJSKAMP OUD SCHRIFT LEZEN
SCHRIFT-URE 2022

Wie wordt de beste paleograaf van Vlaanderen en Nederland?
Hou je van geschiedenis of ben je als student of stamboomonderzoeker een kei in het ontcijferen van oude
handschriften? Dan hebben we goed nieuws! Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt de eerste VlaamsNederlandse paleografiewedstrijd plaats in Utrecht, dat dit jaar 900 stadsrechten viert.
Paleografie (het kunnen lezen van oude handschriften) is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in
archieven of universiteiten, het is ook gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis en taal houdt. En of je
nu professioneel met geschiedenis bezig bent, of gewoon graag historische documenten ontcijfert, álle
kenners van oud schrift uit Vlaanderen en Nederland krijgen nu de kans om zich te meten tijdens deze
wedstrijd.
Iedereen kan deelnemen
Er zijn twee leeftijdscategorieën voorzien, 25+ en 25-, speciaal voor studenten en jongeren. De digitale
voorronde vindt plaats op www.watstaatdaer.nl: ze start op 16 mei en eindigt op 16 juni om 16.00 uur.
Op zaterdagmiddag 1 oktober heeft de finale plaats in de EXPO (het publiekscentrum) van Het Utrechts
Archief. Daar zullen de beste paleografen uit de voorronde tegen elkaar strijden om de titel. In beide
categorieën is een mooie prijzenpot te verdelen (het is een prijskamp!): 500 € voor de innaar en 250 € voor
de tweede. De voorronde en de finale zullen bestaan uit het transcriberen van in totaal zeven teksten. In de
voorronde vindt dit digitaal plaats, in de finale schriftelijk. De transcriptieregels worden bij de oefeningen
vermeld.
Voorronde: 16 mei tot 16 juni 2022, 16.00 uur: digitaal op www.watstaatdaer.nl
Finale: Zaterdag 1 oktober 2022, 14.00 - 17.30 uur; in het publiekscentrum van Het Utrechts Archief,
Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht
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Hieronder een aantal linken naar websites en nieuwsbrieven:
Landstad De Baronie
Terugblik Jubileum Event en wetenswaardigheden uit de streek (mailchi.mp)

Stedelijk museum Breda
Stedelijk Museum Breda (mailinglijst.nl)

Breda Nassaustad
Nieuwsbrief De Oranjeboom (email-provider.nl)

AWN-archeologie
Vereniging van vrijwilligers in de archeologie (awn-archeologie.nl)

Erfgoed Brabant
Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - mei 2022 - Erfgoed Brabant

Museumtijdschrift
Nieuws - Museumtijdschrift

Brabantse heemdagen
https://www.brabantsheem.nl/brabantse-heemdagen-4-en-5-augustus-in-alphen/

Brabants Erfgoed:
https://us12.campaign-archive.com/?u=5996e6fe2a6362b94a960fdcd&id=424dc1631d

Museum De Kunst van het leven (voormalig Streekmuseum Jan uten Houte)
https://www.Streekmuseumettenleur.nl

Herinrichten winkelcentrum Etten-Leur
Zoals u allemaal al via de pers hebt kunnen vernemen is de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum
Uniforce druk met het uitwerken en bespreken van de herinrichtingsplannen van het
winkelcentrum Etten-Leur.
Hierover zijn met omwonenden, de winkeliers, de gemeente en andere betrokkenen al diverse
bijeenkomsten geweest om de herinrichtingsplannen te bespreken.
Ook onze Heemkundekring is gevraagd om door hun cultuurhistorische bril de plannen te
beoordelen en daarover hun visie en advies te geven.
Op de website www.etten-leurkloppendhart.nl kan men alles inzien. Hier staan alle verslagen. Ook vindt u
enkele impressies die vertoond zijn op de avonden en het laatste nieuws.

Heeft u ideeën, op- en of aanmerkingen? Geef deze door aan prcommunicatie@janutenhoute.nl
We nemen die dan mee in het vervolgoverleg dat na de zomervakantie zal worden gehouden!

Heemkundekring Jan uten Houte
VOUCHER ENTREEBEWIJS MUSEUM DE KUNST VAN HET LEVEN,
voorheen Streekmuseum Etten+Leur en Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte,
Markt 59, Etten-Leur. Tel. 076 5034244. www.streekmuseumettenleur.nl

Lid Heemkundekring Jan uten Houte

Naam: __________________________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________________
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