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Beste heemkundigen, 
 

Wij hebben afgelopen jaar veel nieuwe leden mogen begroeten die 

natuurlijk allemaal een affiniteit hebben met de doelstellingen van onze 

kring. Iedereen heeft zijn eigen interesses/hobby’s op het uitgebreide 

gebied van de heemkunde. Door het delen van uw hobby/ervaringen met 

andere heemkundigen met dezelfde interesses kan deze hobby nog 

interessanter worden en meer plezier geven in het uitoefenen ervan.  

Het afgelopen jaar zijn dan ook een aantal projectgroepjes opgericht, 

zoals het behoud van folklore (volkscultuur), het organiseren, met andere verenigingen en 

stichtingen van de open monumentendagen en een organisatiecomité.  

Eerder is een website ontworpen en wordt deze met veel verve beheerd. Verder worden oude 

gedichten, vertellingen en liederen verzameld en wordt er, sinds lange tijd, gewaakt over het 

Tilburgs monumentaal erfgoed.  

Ook wordt alles wat betrekking heeft op de wijk Hasselt fotografisch vastgelegd en 

verzamelt men oude foto’s van alles wat met de Hasselt te maken heeft. Een aantal van deze 

projectgroepjes kunnen nog wat versterking gebruiken. U kunt meer informatie hieromtrent 

verkrijgen bij het bestuur. Wanneer daartoe behoefte bestaat zijn wij bereid te zorgen voor 

een ruimte waar zo’n projectgroepje terecht kan voor het uitoefenen van hun hobby. Wij zijn 

in onderhandeling met de gemeente Tilburg om een definitieve ruimte te verkrijgen alwaar 

onze projectgroepjes terecht kunnen.  

Het jaar 2010 zal in het teken staan van de vorming van nog meer projectgroepjes. 

Archeologie, genealogie (stamboomonderzoek), paleografie (oud schrift), huizenonderzoek, 

enz. zijn mogelijke onderwerpen. Wij zijn lid van Brabants Heem van waaruit regelmatig 

cursussen worden gegeven over uiteenlopende onderwerpen. Ook vanuit het RAT 

(Regionaal Archief Tilburg) worden cursussen gegeven. U kunt hieraan, d.t.v. onze kring, 

deelnemen. Op onze site doen wij hierover regelmatig mededelingen. Het is moeilijk om 

onderling contacten te leggen omdat wij de ledenlijst, om privacyredenen, niet op onze site 

kunnen zetten maar onze site kunt u wel gebruiken om een oproep te doen naar leden met 

dezelfde belangstelling/interesses om zelf een projectgroepje op te richten. Verder is het 

mogelijk om via onze webmaster Maria Smeets een E-mailbericht te doen uitgaan naar alle 

leden waarvan het adres bij ons bekend is.  

Met de hoop dat uw interesse is gewekt zijn wij benieuwd naar uw reactie. Gezien de 

behaalde zeer positieve resultaten met onze projecten en doelstellingen, sluiten wij, onder 

dankzegging aan al de leden die zich daarvoor zeer enthousiast en belangeloos hebben 

ingezet, dit jaar 2009 vreugdevol af. Wij hopen in 2010 met heel veel enthousiaste leden de 

HKK verder “op de kaart” te zetten in Tilburg, het ledenaantal nog verder uit te breiden, veel 

kwalitatief hoogstaande lezingen te verzorgen, een mooie fietstocht uit te zetten, een 



interessante busreis te organiseren en een paar leuke projectgroepjes op te starten. Graag 

verwelkomen wij uw initiatief in deze. Wij zijn er ons van bewust dat het ontbreken van een 

eigen “Home” hier negatief in scoort maar we hopen hierin in 2010 een positieve wending te 

kunnen geven. 

 

Verder wensen wij eenieder een heel actief, gelukkig en gezond 2010 toe! 

Het bestuur. 

 

VOORUITBLIK OP DE LEZING OP 21 JANUARI  

         DOOR BERT WILLEMEN. 
‘De historie van de hond en de hondenkar‘ .Tijdens deze lezing over het werk van de 

hond met de hondenkar wordt een uiteenzetting gegeven over hoe men, tussen 1850 en 1962, 

in de verschillende beroepsgroepen met dit transportmiddel werkte. De hond, de hondenkar 

en de gebruiker van dit transportmiddel lopen als een rode draad door deze lezing. Ook komt 

het gebruik van de hondenkar bij de posterijen - werd officieel in 1912 ingevoerd - en in het 

leger aan de orde. In het kader van oorlogsvoering eind 19e eeuw/begin 20e eeuw werd de 

hond verschillende functies toebedacht zoals; koerier, bevoorrader en als verkenner. Tijdens 

de Eerste Wereld Oorlog vervulden ruim 1200 trekhonden hun militaire dienst in Nederland, 

soms onder de meest moeilijke omstandigheden.  

Bij de demobilisatie van het veldleger in 1918/1919 werden ze uitgespannen en 'afgedankt'.  

De trouwe 'oudgedienden' trokken zo de burgermaatschappij in.  

Het gebruik van trekhonden met 

hondenkarren in de kunst en in 

de reclame komen ook aan de 

orde. Een afzonderlijk onderdeel 

vormt de trekhondenwet en de 

overtredingen die zoal werden 

gemaakt. 

  

 

NIEUWTJES 

 

1. Rauwbraken.  

 

       DIE RUIJBRAECKEN 
    Historische nieuwsbrief over oostelijk Tilburg 

 

 

    

‘DIE RUIJBRAECKEN’ een informatiebulletin over het Tilburgs-

Oost, met name het gebied dat bekend staat onder de naam 

‘Rauwbraken’. Het doel is een verbinding te maken tussen het heden 

en verleden en daarmee het heden uit het verleden te verklaren. 

 

De schrijver stelt aanvullingen en opmerkingen zeer op prijs! 

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen of reageren, stuurt u dan een e-mail naar: 

tee.joo@planet.nl 

 



 

2. De Snoepkraome van de Hasseltse kapel  

 
Ons lid, Krelis Swaans, is op zoek naar bronnen, boeken en tijdschriften, waar de 

snoepkramen aan de Hasseltse kapel ooit aan de orde zijn geweest. Wie heeft er eventueel 

foto’s over dit onderwerp, die gescand mogen worden? Wie kan eventueel andere 

aanwijzingen geven? 

 

Ook gedichten of eigen verhalen met als onderwerp “snoepkramen” en “Hasseltse kapel” 

kunnen een boeiende aanvulling zijn. 

Krelis wil onderzoeken welke relatie er is te leggen tussen de huidige snoepkramen en de 

ontwikkeling: Kerkemis, Hasseltse kermis, snoepkramen in de meimaand Hasseltse kapel. 

De bedoeling is de resultaten te bundelen en in een bepaalde (boek)vorm te publiceren. 

Krelis is ook de bereiken via de email: krelis@macuser.nl. 

Nadere informatie via het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Groeimonument voor Tilburg 
 

Op 17 december j.l. heeft ons lid, Liny Jansen – van Wezel in de sneeuw, het 

”Groeimonument” voor de gemeente Tilburg onthuld. Ongeveer 15 jaar geleden ontstond bij 

Liny Jansen het idee een monument op te richten voor de Tilburgse textielarbeider als 

eerbetoon aan de duizenden jongens, meisjes, mannen en vrouwen, die van Tilburg dé 

Textielstad van Nederland gemaakt hebben. 

 

Met veel enthousiasme is het idee ontvangen en kreeg verder vorm binnen KORT (Kunst in 

Openbare Ruimte van Tilburg). Kunstenaars, vormgevers en architecten werden uitgenodigd 

aan het idee van Liny Jansen een creatieve invulling te geven. 

 

Liny Jansen zag haar monument als een beeld van de textielarbeider, van thuiswerker tot 

vakman in de industrie, dat trots en kracht zou moeten uitstralen, uiteindelijk werd het een 

“Groeimonument”, bestaande uit verticale staven in de vorm van een huis met een vlonder in 

het midden. De staven, wit met een vleugje groen, zijn van glasfiber, waarnaast bloesem-

dragende klimplanten worden geplant, die erlangs omhoog groeien. Deze begroeiing zorgt 

voor dynamiek en verandert het aangezicht geregeld. Met de seizoenswisselingen zal het 

monument van kleur verschieten, groeien en steeds in beweging zijn. 

Bij de nieuwe hoofdingang achter het Audax Textielmuseum onthulde zij het monument, 

wat o.a. mede een waardige afsluiting vormde van het feestjaar, waarin Tilburg 200 jaar 

stadsrechten vierde. 



4. Geschiedenis van Carnaval; lezing zondag 17 januari 

 
Carnavalkenner Theo Fransen neemt de liefhebber van het volksfeest mee in 4000 jaar 

carnaval in Bibliotheek Tilburg Centrum. Theo Fransen is een carnavalskenner en heeft ook 

diverse boeken geschreven en bijdragen geleverd aan boeken en tijdschriften in binnen- en 

buitenland. 

De reis van Theo begint tussen Tygris en Euphraat (het huidige 

Irak) met een nieuwjaarsfeest. Later kregen deze feestelijkheden 

aan de vooravond van de vasten. De Reformatie beschouwde 

deze feesten als een ‘paepsche stoutigheid’ en met de afschaffing 

van de vasten leek het feest zijn rechtvaardigingsgrond te 

verliezen. Pas na WO II zou het carnaval beneden de rivieren 

geleidelijk een echt volksfeest  worden, maar ook in meer dan 

100 plaatsen boven de rivieren trekken optochten. 

Uiteraard wordt ook kort stil gestaan bij de viering in Tilburg.  

Zondag 17 januari; 14.00 – 16.00 uur, Bibliotheek Tilburg Centrum;  

Toegang: € 2,00 voor leden Bibliotheek Midden-Brabant, 

 € 4,00 voor niet-leden 

 

VAN HET BESTUUR 
 

Radio Brabant besteedde op zondagmiddag 20 

december speciaal aandacht aan ons  

40-jarig bestaan.�  

De presentatoren waren Eric Kolen en  

Bianca van Vugt. �Namens de Heemkundekring  

traden op: Henk Veltmeijer, Jan Bogers en  

Wil Brouwers. 

 

Henk was tevens de fotograaf. 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. H. Simons uit Tilburg. 

 

Uitgetreden leden: 

Dhr. R. Kruijzen uit Tilburg. 

Dhr. T. Beljaars uit Berkel – Enschot. 

Mevr. T. Ghering te Tilburg (overleden) 

Mevr. S. Struijcken - Jacobs te Tilburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan 

Kense@home.nl 

 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

Activiteiten in 2010: do. 18-2 do. 18-3 do. 15-4 

 

   do. 20-5 do. 17-6 zo. 27-6 fietstocht     
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TERUGBLIK OP DE LEZNG OVER DE HONDENKAR  
DOOR BERT WILLEMEN. 
 

Voor de ongeveer 65 aanwezigen begon Bert te vertellen dat zijn 

overgrootvader naast verschillende beroepen ook langs de deuren 

ventte met petroleum, waarbij hij gebruik maakte van een hond met 

een hondenkar. Dit venten heeft hij tot het eind van de twintiger jaren 

van de vorige eeuw gedaan. 

Het werken van de hond voor de mens loopt als een rode draad door de 

lezing. 

Globaal genomen kan men zeggen dat vanaf 1650  tot 1960 in een groot deel van West 

Europa gebruik werd gemaakt van de hondenkar. In Parijs werd rond 1824 het gebruik van 

een hondenkar verboden en in Engeland in 1855. 

Wie zich, financieel gezien, geen paard kon aanschaffen, gebruikte de energie van honden 

als transportmiddel. Het dier was nl. voor een lage prijs aan te schaffen en stelde geen hoge 

eisen. Elke beroepsgroep, en zeker de kleine ambachtslieden, als de bakker, groenteboer, 

enz. maakte gebruik van een hondenkar: het was eenvoudig te onderhouden, was goedkoop 

(de hond at wat de pot schafte) en de hond fungeerde ‘s-nachts ook nog als waakhond. 

de assen van de kar.  

Het gewicht van de hondenkar moest – ook bij wet bepaald – onder de 150 kilo blijven. 

 
Niet elke hond was geschikt als trekhond; ze moesten wel  

voldoen aan bepaalde maten. Zo diende de schofthoogte  

minimaal 60 cm. te zijn en de borstomvang  minimaal 41 centimeter, 

waardoor enkel grote honden in aanmerking kwamen als trekhond.  

Onder meer het Belgische inmiddels uitgestorven  

hondenras ”Matin Belge”  

 

Ook het leger maakte gebruik van trekhonden. In wereldoorlog I fungeerde de hond als 

koerier en als trekdier voor mitrailleurs en munitie. In België en Frankrijk hebben duizenden 

van die honden op het slagveld het leven gelaten. In totaal zijn ongeveer 1200 honden door 

het Nederlandse leger gebruikt. 

 

Om de trekhond enigszins te beschermen werd in 1910 de Trekhondenwet van kracht en  

werden er eisen gesteld aan de trekhond, de kar maar ook aan de begeleider.  Bij wet was  

bepaald dat de geleider van de trekhond niet op zijn kar mocht zitten, behalve wanneer hij  

gehandicapt was, dan kreeg hij of zij een ”zitvergunning”.Houders van trekhonden  
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moesten geregistreerd worden en de kar moest o.a. zijn uitgerust met een nummerplaat,  

een drinkbak en een ligplank (voor de hond bij een natte ondergrond).  

 

Tegenstanders  van de hond als trekdier  wonnen in de loop der jaren langzaam terrein.  

Uiteindelijk werd in 1961 bereikt dat de trekhond wettelijk verboden. Op de laatste dag 

van dat jaar werden de laatste 23 dieren in dienst van hun baas voorgoed uitgespannen en 

trad de Wet op de Dierenbescherming in werking, waardoor uiteindelijk het beroepsmatig 

werken met honden werd verboden. 

Nederland was daar laat mee, want in België was dat al vanaf 1951 verboden. 

 

VOORUITBLIK OP DE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 

       (MET LEZING) OP 18 FEBRUARI 2010. 
 

Van het jaar 2009 kan worden gezegd dat het voor de Heemkundekring een in alle opzichten 

druk jaar is geweest, zeker voor het bestuur. Vervolgens kan worden vermeld dat de 

Heemkundekring een steeds belangrijkere plaats aan het innemen is bij de locale bevolking. 

Ook aan bekendheid hebben we niet hoeven in te boeten, integendeel. Daarbij kunnen we 

terugzien op een zeer positief jaar, waarbij wij in de eerste plaats denken aan de, en dit 

samen met de Heemkundekring ”De Vyer Heertganghen” te Goirle, georganiseerde 

Heemdagen in Tilburg en Goirle. Daarnaast wordt gewerkt aan b.v. het projekt 

Driekoningenzingen, het realiseren van een wandelroutenetwerk in Midden Brabant. 

Vervolgens wordt onze hulp ingeroepen bij het organiseren van diverse activiteiten zoals b.v. 

het mogelijk bezoek van de Oldtimerclub der Kempen aan Tilburg. 

Ook wat betreft het ledental zitten we weer op het oude niveau: 138 leden. Getracht zal 

worden dit aantal te verhogen. 

 

Op 18 februari 2010 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats, in welke 

vergadering o.a. de hoogte van de contributie wordt vastgesteld. 

De agenda van deze Algemene Ledenvergadering zal er als volgt uitzien: 

1) Opening 

2) Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 19-2-2009 

3) Mededelingen en ingekomen stukken 

4) Jaarverslag activiteiten over 2009 

5) Financieel overzicht over 2009 

6) Overzicht bezittingen 

7) Vaststelling begroting en contributie voor 2010 

8) Benoeming kascontrole-commissie voor 2010 

9) A.T.-digitaal 

10) Website 

11) Beleid 2010. 

12) Bestuursverkiezing 

13) Rondvraag 

14) Vertoning DVD betreffende Tilburg 200 jaar 

15) Pauze 

16) Lezing (door dhr. E. Pierson) 

 

De notulen, jaarverslag activiteiten en financieel overzicht over 2009 zullen voor aanvang 

van de vergadering aan de aanwezigen ter lezing beschikbaar worden gelegd (worden 

derhalve niet voorgelezen). 

 

Met betrekking tot de bestuursverkiezing kan het volgende worden vermeld. Zoals U weet is 

het huidige bestuur in februari 2007 aangetreden. Volgens de statuten bedraagt een 
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bestuurstermijn 3 jaar, zodat in feite het gehele bestuur dient  af te treden. Om nu het 

voortbestaan van de Heemkundekring te waarborgen zullen de heren Jan Bogers en Jan 

Rossou aftreden, waarbij enkel Jan Rossou zich weer verkiesbaar zal stellen. 

Zoals U ongetwijfeld ook zult weten dient het algemeen bestuur uit minstens 5 personen te 

bestaan, welk aantal tot op heden niet is bereikt. 

Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich, onder overlegging van 5 

ondersteunende handtekeningen van leden, tot het bestuur wenden;  door het bestuur worden 

naast Jan Rossou, tevens Wim Franken, stadsgids, voorgesteld als kandidaten voor het 

nieuwe bestuur. 

 

DE LEZING VAN EVERT PIERSON OVER DE ‘TILBURGSE GLAZEN’  

 
 De kerk van ’t Heike is de oudste kerk van Tilburg. In de periode 1878 tot 1928 is de 

huidige kerk voorzien van unieke gebrandschilderde ramen. Heemkundelid Evert Pierson, 

bewoner en voormalig stadsgids van Tilburg, heeft een jaren-lange studie gemaakt van de 

kerk en met name van de kerkramen. Welke Tilburgse families hebben de ramen geschonken 

en bij welke gelegenheid? Wat zijn de voorstellingen op de ramen en door welke glazenier 

zijn ze gemaakt? 

Naast familiewapens is er ook veel symboliek terug te vinden in de afbeelding.  

Evert Pierson zal met een fotopresentatie deze bijzondere ramen bespreken en daarmee een 

stukje Tilburgs verleden in herinnering brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan 

Kense@home.nl 

 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

Activiteiten in 2010: do. 18-2 do. 18-3 do. 15-4 

 

   do. 20-5 do. 17-6 zo. 27-6 fietstocht     
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Uitstapje Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg  

     op do. 25 februari, om 15 uur. 
  

We nodigen graag publiek uit om naar presentaties te komen kijken van studenten van de 

verschillende opleidingen, is een zin die wij ontlenen aan de informatie die uw 

heemkundekring heeft gekregen van Fontys. Fontys Hogeschool werkt nauw samen met het 

Textielmuseum, De Pont-museum voor hedendaagse kunst, Popcentrum 013, Theater De 

Nwe Vorst, Muziekpodium Paradox, Theaters Tilburg etc. En steeds meer jonge 

kunstenaars, muziek-, theater- en dansgezelschappen kiezen Tilburg als thuisbasis. En nog 

zo'n stelling: De Hogeschool vormt een aantrekkelijke leer- en werkplek waarin disciplines 

elkaar ontmoeten en versterken in wisselwerking met het beroepenveld. Als u daar nu meer 

van wilt weten, leest u dan verder, zodat u mogelijk tenslotte onderstaande aanmelding 

ingevuld inlevert ( of anderszins via onze website ), om u te verzekeren van een 

kennismakingsmiddag. 

Het onderdeel dansacademie leidt op tot dansers musicalperformers en choreografen. Het 

onderdeel Academie voor Beeldende Vorming leert op welke principes een goed beeld of 

afbeelding berusten. We gaan dat allemaal zien tijdens de rondleiding. Een belangrijke tip 

van de sluier wordt opgelicht. Zo zult u ook wat vernemen over de Academie voor 

Architectuur en Stedenbouw, alwaar uiteraard architecten en stedenbouwkundigen worden 

opgeleid én over het Conservatorium waar instrumentalisten zangers en dirigenten ons iets 

laten zien terwijl ze bezig zijn met hun opleidingen. Ook krijgt u zaken te zien rondom de 

Rockacademie en de Academie voor Drama. (Toneelmaken acteren regisseren etc staat 

centraal bij het laatste ). En niet te vergeten veel ins en outs over Circus and Performance 

Art. Uniek voor de rest van Europa is dat onze Tilburgse opleiding een brug slaat tussen het 

klassieke en "nieuwe "contemporaine circus.  

In alle genoemde disciplines worden docenten opgeleid op bachelorniveau en soms zelfs tot 

master. Onderwijsvernieuwing heeft prioriteit.  

  

Plaats van samenkomst: Zwijsenplein 1 naast en achter de concertzaal  

        aan de Schouwburgring ( 14.45 uur)   

Vervoer: eigen vervoer (parkeren Louis Bouwmeesterplein of Koningsplein).  

Tijdsduur: 1, 5 uur incl. koffie of thee (toiletten aanwezig)  

Kosten: Euro 5 per persoon incl. 1 koffie of 1 thee (Contant betalen aan Jan Sikkers bij 

aanvang) Aanmelding: uiterlijk 19 febr. 2010. Bij overtekening van maximum aantal 

deelnemers (= 20 pers.) willen wij een 2e zelfde uitstap later in het jaar regelen.    

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik, naam .............................................. adres ...........................................................  

 

woonplaats ...................................................... wil met  .... perso(o)n(en) deel nemen aan de  

 

excursie op do. 25022010 om 15 uur bij Fontys Hogeschool vd Kunsten.  

 

Deze aanmelding deponeer ik bij secretariaat HKK Tilborgh  

Acaciastraat 19 te 5038 HE Tilburg vóór 20 februari 2010.  

Ik regel het vervoer zelf en ik betaal bij aankomst Euro 5 voor de professionele rondleiding 

en consumptie. 
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Beste mensen. 

 

Zoals U reeds in ons mededelingenblad van januari 2010 hebt kunnen lezen, is het doel van 

onze Heemkundekring niet alleen gericht op het organiseren van 10 lezingen per jaar en een 

fiets- en bustocht (eventueel aangevuld met enkele kleine excursies), doch ook om aan onze 

leden de kans te geven hun interesses/hobby’s verder uit te diepen c.q. uit te dragen door 

middel van projectgroepen. 

Aangezien bij het bestuur niet bekend is welke interesses/hobby’s bij de leden bestaan, is het 

idee ontstaan hiernaar een onderzoek in te stellen. 

Bekend is dat enkele jaren geleden een dergelijk onderzoek reeds heeft plaatsgevonden,  

doch de vraag is of de uitslag daarvan nog wel als representatief beschouwd kan worden. 

Bovendien zijn er veel nieuwe leden bijgekomen. 

In deze en in de komende raadsperiode is er veel veranderd in het beleid rond het 

cultuurhistorisch erfgoed. De monumentenwet 1988 is gewijzigd en sinds september 2007 is 

het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving verankerd door de Wet op de 

archeologische monumentenzorg en de gewijzigde monumentenwet. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die wetten is voornamelijk in handen komen te 

liggen van de gemeente. Niet alleen inzake de archeologie, maar ook wat betreft het behoud 

van cultuurhistorisch erfgoed in het algemeen, waarvan de monumentenzorg een belangrijk 

onderwerp is, krijgen de gemeenten een steeds grotere verantwoordelijkheid. De provincie 

legt daarnaast de verbetering en de detaillering van de Cultuurhistorische Waardenkaart bij  

de gemeente. Voor deze nieuwe taken zien de gemeenten in toenemende mate de noodzaak 

om deskundigheid aan te trekken en procedures aan te passen. Graag willen wij als 

heemkundekring, indien gewenst, onze hulp en de kennis onder onze leden aanbieden. 

Misschien dat u ook hieraan graag uw, deskundige, bijdrage wilt leveren. 

Vandaar dat besloten is, middels dit inlegvel, onderzoek te doen naar Uw interesse/ 

hobby/belangstelling op alle gebieden, zodat ons beleid daar op kan worden afgestemd. 

Wij hopen dit inlegvel, ingevuld, vòòr 1 april a.s. weer van U te mogen ontvangen. 

 

Ondergetekende……………………………………………………… 

 

Wonende…………………………………………………………te ………………………… 

 

stelt belang in de volgende onderwerpen (doorhalen wat niet van toepassing is):        

      paleografie             

archeologie 

                                               genealogie (stamboomonderzoek) 

monumentenzorg 

 

  Andere onderwerpen: (zelf invullen)           ………………….. 

 

                                                …………………… 

 

   Zij/hij wil in een daartoe op te richten projectgroepen zitting nemen. 

 

       Zij/hij wil voorlopig nog niet in een projectgroepen zitting nemen. 

 

        (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Gaarne dit inlegvel terugbezorgen bij het secretariaat, Acaciastraat 19, 5038 HE te Tilburg. 
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TERUGBLIK OP DE 

LEDENVERGADERING  

VAN 18 FEBRUARI. 
 

Tijdens deze vergadering werd besloten dat de 

contributie voor 2010 ongewijzigd blijft, d.w.z.  

voor de gewone leden € 30,00 per jaar en voor  

de gezinsleden € 25,00 per jaar. 

Het bestuur verzoekt deze contributie vòòr 1 april 

a.s. te voldoen door overmaking op rekeningnummer 

2920712 t.n.v. Heemkundekring Tilborch,  

Bredaseweg 174, 5038 NK te Tilburg. 

 

Voorts gaf de voorzitter voor de ongeveer 40 aanwezige 

leden een overzicht van de in 2009 gevoerde activiteiten (Heemdagen, jubileumfeest, fiets- 

en bustocht e.d.), werd een overzicht gegeven over het in 2009 gevoerde financieel beleid en 

werd de begroting voor 2010 vastgesteld. 

Van de kascontrolecommissie zal mevr. A.M. Klaassen-Leijtens worden vervangen door dhr. 

Henk Maas, die nu samen met dhr. P. Baalman de kascontrole zal uitoefenen.  

 

Het beleid voor 2010 zal zich voornamelijk richten op het zoeken naar een eigen ruimte, een 

beter onderling contact na te streven en de samenwerking met de gemeente verder uit te 

breiden. 

 

In dit verband wordt verzocht om het invulformulier, wat gevoegd was bij het 

mededelingenblad van februari 2010 en waarop men zijn interesses kon vermelden, in 

te vullen en aan het secretariaat toe te zenden. Op die manier is het mogelijk eventuele 

projektgroepjes samen te stellen, waarbij in de toekomst, o.a. richting de gemeente, 

over bepaalde onderwerpen, desgevraagd, een advies kan worden gegeven.  

 

Voorts is besloten om het mededelingenblad, wat tot op heden per post en digitaal ter kennis 

van de leden werd gebracht, voortaan digitaal te verzenden. Alleen bij degenen,  

die het mededelingenblad per post willen ontvangen, en dit ook kenbaar hebben 

gemaakt aan het bestuur, zal het blad nog aan huis worden bezorgd. 

 

Tijdens de komende lezingen zal de pauze met een tiental minuten worden  

verlengd om de leden, die daartoe behoefte hebben, in de gelegenheid te stellen 
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informatie c.q. mededelingen te verstrekken aan de aanwezigen. Indien nodig zal ook het 

bestuur van deze verlengde pauze gebruik maken.  

 

Met betrekking tot de bestuursverkiezing kan worden medegedeeld dat de heren Jan Bogers 

en Jan Rossou aftredend waren en enkel de laatstgenoemde zich herkiesbaar stelde. 

Bovendien werd door het bestuur als nieuwe bestuurskandidaten de heren Wim Franken en 

Rien v.d. Heijden ingebracht. 

Unaniem werden de heren Franken en v.d. Heijden gekozen als nieuw bestuurslid en werd 

Jan Rossou herkozen. 

Dhr. Jan Bogers werd uitgebreid dankgezegd voor zijn vele bemoeienissen in het bestuur 

met overhandiging van een boekenbon en een boeket bloemen (voor zijn echtgenote). 

 

De bustocht voor dit jaar zal wederom worden georganiseerd door mevrouw Thea Kense en 

de heer Jan Keller. 

 

De website is een niet weg te denken onderdeel geworden in het functioneren van de 

Heemkundekring. Actuele informatie kan daar worden teruggevonden. Besloten werd voorts 

de ledenlijst niet, voor iedereen zichtbaar, op de website te plaatsen.  

 

‘TILBURGSE GLAZEN’- LEZING VAN EVERT PIERSON 
 

Zoals Gouda bekend staat als de stad met de Goudse Glazen (de protestantse 

St. Janskerk aldaar bezit een beroemde collectie gebrandschilderde ramen 

uit o.a. de 16
e
 eeuw), zo heeft Tilburg op haar beurt de “Tilburgse Glazen”. 

 

Met deze zinsnede begon Evert Pierson zijn boeiende lezing over de 

beroemde gebrandschilderde ramen van de Heikese kerk. 

 

Links en recht van het hoofdaltaar van deze kerk vindt men de oudste 

ramen. Het rechterraam beeldt de H. Vincentius à Paulo uit (met bedelaar en 

weeskind), geschonken door Vincent Bogaers als dank voor de hulp van de  

pastoor bij het ziekbed van zijn vader Petrus Bogaers. Het is vervaardigd in  

Brussel door Jean Baptist Capronnier in 1878. 

 

 

Het linkerraam beeldt Elisabeth (van Thüringen) uit, een 

koningsdochter uit Hongarije, die 14 jaar oud was bij haar huwelijk en 

op 15-jarige leeftijd reeds moeder (overleden op 24-jarige leeftijd). 

Vermeld moge worden dat de 21
e
 nazaat van haar onze huidige koningin 

Beatrix is. De begeleidende bedelaar en de in rozen veranderde broden in haar 

schort wijzen op de liefdadig ingestelde heilige. Dit raam is eveneens in Brussel 

vervaardigd in 1878 en door Vincent Bogaers geschonken. 

 

 

De volgende 5 gebrandschilderde ramen (Rozenkransgeheimen) geven weer: 

De Blijde Geheimen:  

Raam 1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria; vervaardigd in 1905.  

Raam 2: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth; dateert uit 1908. Vervaardigd t.g.v. het gouden 

priesterfeest van paus Pius X.  

Raam 3: Geboorte van Jezus; dateert uit 1910. Is een Kerstraam; vervaardigd ter viering van 

het 60-jarig bestaan van de Mariacongregatie, een parochiële vereniging.  
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Raam 4: Jezus wordt in een tempel aan God opgedragen; kosten vervaardiging toen f 700,00. 

Dateert uit 1913.  

Raam 5: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Dateert uit 1918. 

Raam 6: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de hof van Olijven; geschonken 

b.g.v. een gebeurtenis op 20 oktober 1918. 

Raam 7: Jezus wordt gegeseld; vervaardigd in 1919. 

Bij de Doopkapel (smalle ramen): 

Raam 8: Besnijdenis des Heren;  

Raam 9: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan; 

Raam 10: Sint Willibrord doopt Aengilbertus. 

Deze 3 ramen zijn vervaardigd door glazenierbedrijf F. Nicolas te Roermond en geschonken 

door L.Donders en Gertruda Wouters uit de Nieuwlandstraat. 

Ramen kapel Allerzielen: 

Raam 11: Dood van St. Jozef; 

Raam 12: Maria verlost de zielen uit het vagevuur; 

Raam 13: Dood van de H. Lidwina van Schiedam. 

Deze ramen zijn eveneens vervaardigd door de firma F. Nicolas te Roermond en geschonken 

door Elisabeth Wouters en familie Van Damme. 

Andere zijde van de kerk (van achter naar voren): 

Raam 14: Jezus wordt met doornen gekroond; geschonken door de familie Eras t.g.v. een 

zilveren huwelijksfeest;  

Raam 15: Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha; 

Raam 16: Jezus sterft aan het kruis; in 1916 geschonken door de familie Strick; 

Raam 17: Jezus verrijst uit de doden; 

Raam 18: Jezus wordt in de hemel opgenomen; dateert van 1910 en geschonken uit 

dankbaarheid; 

Raam 19: de Heilige Geest daalt neer over de apostelen; vervaardigd in 1906 t.g.v. een 

zilveren huwelijk; 

Raam 20: Maria wordt opgenomen in de hemel; vervaardigd t.g.v. het gouden jubileum van 

de H. Familiecongregatie in 1903;  

Geheimen van het Licht (boven de sacristie) 

Raam 21: Verschijning van Jezus H. Hart aan de Visitatiezuster Margaretha Maria Alacoque. 

Schenking van notaris P. Maas in 1928. Maker is niet bekend. 

Raam 22 (tegenover raam 21): Aartsengel Michael met de draak. Schenking eveneens door 

notaris P. Maas in 1928. Maker is niet bekend. 

 

TERUGBLIK OP HET UITSTAPJE OP 25 FEBRUARI NAAR 

     FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN 
De koffie stond klaar toen wij met 15 mensen binnendruppelden in het restaurant van de 

hogeschool aan het Zwijsenplein. We werden opgewacht door Annemarie Pijnappel, die ons, 

na een kort woordje, meenam naar de schitterende muzentuin. Bij het kunstwerk van 2 

schildpadden stonden we stil bij de betekenis daarvan die de kunstenaar op zijn manier aldus 

uitgedrukt heeft, terwijl wat uitvoeriger aandacht werd besteed aan de ons omringende 

bebouwing. Aan de oostzijde zijn we het gebouwencomplex in gegaan en het is haast niet 

voor te stellen hoeveel gangen, trappen, hoeken, gaatjes, overloopjes en aansluitingen op 

gehandhaafde monumentale gebouwen men er tegen komt. Alleen dát al is een aparte 

ervaring! 

Annemarie voerde ons langs vele creatieve bezige jongeren in hun typische ruimten, zoals 

die voor beeldende vorming ( schilderen, materiaalgebruik, computertekenen etc ) en ze liet 

ons ook ‘proeven‘ bij de dansers musicalperformers choreografen. Ons werd een kijkje 

gegund in de ruimtes waar architecten en stedebouwkundigen worden gevormd. Ook de 
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rockacademie en elementen van de academie voor drama waren onderdeel van onze 

rondgang.  

Van de doorlopende gelegenheid tot vragen stellen werd ruimschoots gebruik gemaakt. Onze 

initiatiefnemer tot dit bezoek ( Jan Sikkers ) kreeg 2 keer de opmerking dat deze excursie in 

een behoefte heeft voorzien; immers deze 2 deelnemers gaven aan moeilijk alleen daar op 

bezoek te kunnen gaan, maar uiteraard wel in groepsverband zoals nu gebeurde. Het is een 

geslaagde middagvisite geweest !  

 

VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN 18 MAART DOOR  

  WOUT VAN BOMMEL OVER ARCHITECT JOS DONDERS 
Heel blij zijn we dat de kleinzoon van de bekende Tilburgse architect Jos Donders (1867-

1960) een lezing wil geven over het hele werk van zijn opa. Samen met zijn tijdgenoot Jan 

van de Valk bepaalden deze twee architecten in heel belangrijke mate het gezicht van 

Tilburg. Door de ontwikkeling in het werk te volgen krijgen we ook een heel mooi beeld van 

de ontwikkeling in bouwstijlen in Nederland. We kennen de gebouwen allemaal van zien en 

voor ons heemkundigen is er niets mooiers dan dat deze beelden voorzien worden van goed 

commentaar en doorspekt met anekdotes van een 

persoonlijk betrokkene. Dhr. van Bommel heeft op  

een site alle panden heel goed gerubriceerd  

(google: Jos Donders Tilburg) en weet van veel panden 

bijzonderheden. Waarschijnlijk zal hij hierover een boek 

gaan schrijven en staat dus heel open voor aanvullende 

informatie. Het belooft een heel bijzondere avond te 

worden in Boerke Mutsaers, aanvang 20.00 uur. 

 

 

VAN HET BESTUUR 
 

Op zaterdagochtend 10 april 2010 (vanaf 10.00 uur tot 13.30 uur) organiseert de Historische 

Vereniging Brabant een dialectochtend te Goirle met als doel op een wetenschappelijk 

verantwoorde manier op de hoogte te worden gesteld van de Brabantse dialecten en hun 

(on)waarde. Lezing wordt verzorgd door Jos Swanenberg samen met een optreden door Tom 

America. Kosten € 7,50. Verdere informatie kan worden verkregen bij het secretariaat en via 

onze website www.heemkundekringtilburg.nl. 

 

Nieuwe leden: 
Dhr. A.J.M. Vorselaars te Tilburg. 

 

Uitgetreden leden: 
Mevr. M.E. Jansen – van Wezel. 

Dhr. A.W.F. Staps te Middelbeers 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan 

Kense@home.nl 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

Activiteiten in 2010: do. 18-3 do. 15-4 do. 20-5 do. 17-6  

 

zo. 27-6 fietstocht  do. 16-9   do. 21-10  do. 18-11 do. 16-12 
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TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 18 MAART OVER 

       ARCHITECT JOS. DONDERS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ruim 70 aandachtige toehoorders vertelde prof. Wout van Bommel over zijn 

grootvader, de bekende Tilburgse architect Jos. (afkorting van Josephus) Donders, die leefde 

van 1867 tot 1960.  Uit praktische overwegingen werd door Wout van Bommel de 

geschiedenis van zijn opa tot 1939 behandeld. 

Waren de familieleden van vaderszijde voornamelijk werkzaam als timmerlieden, van 

moederszijde waren zij houtzagers. 

Aanvankelijk volgde Jos. een tekenopleiding in Breda, doch bekwaamde zich naderhand aan 

de academie in Brussel, waardoor hij zich volwaardig architect kon noemen en ook een 

architectenbureau opzette. 

 

Naast Jos. Donders waren bekende architecten uit zijn periode o.a. F.C. de Beer, J. v.d. Valk,  

C.F. van Hoof en C..J. van Meerendonk. 

Van het archief van Jos. Donders is weinig meer overgebleven: alles was weggegooid; alleen 

zijn 2 aanbestedingboekjes en een setje kasboeken teruggevonden (Opmerking: architect Jos 

Bedaux had 6 m3 archief) en waartuit de noodzakelijke en benodigde gegevens konden 

worden opgediept.  

 

Van de door Jos. Donders gerealiseerde panden (fabrikantenwoningen, herenhuizen, 

rijtjeshuizen, café’s, winkels, scholen, kloosters, fabrieken en boerderijen) zijn er ongeveer 

250 teruggevonden en waarvan er inmiddels 55 zijn afgebroken. 
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Verschillende gebouwen zijn inmiddels bestempeld als Rijksmonument, Gemeente-

monument of beschermd stadsgezicht. 

 

Door Jos. Donders zijn diverse stijlen gehanteerd: neo-renaissance, Jugendstil, Art Nouveau, 

Art Deco, Rationalistisch, Expressionistisch/Amsterdamsche School en 

Traditionalistisch/Delftse School. 

Zijn oudste bekende ontwerp is het pand Stationsstraat 27 (het huidige café Little Devil) van 

1899 (bouwkosten toen f 5.825,00) en opgetrokken in neo-renaissance stijl. 

 

De door hem gehanteerde Jugendstil- kenmerken zijn vooral terug te vinden in o.a. de 

panden Vincentiuspad 2 (uit 1907; momenteel Gemeentemonument); Heuvel 102 en 104 

(beiden Rijksmonument); Heuvelstraat 113 (het mooiste huis in Tilburg – Rijksmonument) 

en Heuvelstraat 109 (opdrachtgever destijds boekhandel W. Bergmans; 

Gemeentemonument). Het bekendste door hem ontworpen pand in Jugendstil is wel het 

monumentale complex van de Cooperatieve Tilburgse Melkinrichting aan het 

Wilhelminapark . 

 

De Amsterdamsche en Delftse School inpireerden hem ook, wat terug te vinden is/was in de 

door hem ontworpen gebouwen de kerk van Broekhoven II (in 1974 afgebroken).  

Het oude Theresia-lyceum (thans St. Jozefmavo) aan de Oude Dijk 9 (uit 1931) is een 

typisch expressionistisch bouwwerk met zijn opvallende voorgevel. 

 

Zijn toegepaste art-deco-vormen is o.a. terug te vinden in de Nazarethstraat 18 – 48 (Huize 

Nazareth; gemeentemonument). 

 

Andere bekende door hem ontworpen panden zijn o.a. Veemarktstraat 33 (uit 1924; 

momenteel party-centrum); N.S.-plein 38 (uit 1905; momenteel Japans restaurant)  

 

De architect Jos. Donders heeft, zoals hierboven kan worden opgemerkt, aan de stad Tilburg 

een belangrijke erfenis nagelaten.  

 

TERUGBLIK OP DE THERESIA BOEKPRESENTATIE  

 
Op vrijdag 26 maart in het N.S.-atelier heeft ons nieuw bestuurslid Rien van der Heijden  

voor een groot publiek van wel 500 belangstellenden en (oud)parochianen het boek 

“Theresia in de schijnwerpers” gepresenteerd.  

Hij was medeschrijver van dit boek en leverde in dit project een grote bijdrage  Dit gebeurde 

in de grote en monumentale koepelhal van de Spoorwegen aan het NS-plein.  

Het was duidelijk dat de (oud)parochianen 

zich met elkaar verbonden voelden door de 

gezamenlijke geschiedenis van hun wijk.  

Ze bewezen dat  geschiedenis nog steeds  

springlevend kan zijn. Marianne en Jan 

Sikkers leverden er ook hun muzikale 

bijdragen aan. 

 

Gelukkig komt Rien in onze volgende lezing 

hierover vertellen. 
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VOORUITBLIK OP DE LEZING OVER WIJK THERESIA VAN  

    15 APRIL DOOR RIEN VAN DER HEIJDEN  

 
Ter afsluiting van het project “Theresia, door tijd en wijk”,  geeft Rien van der Heijden op 

15 april een lezing over het gebied Theresia. Dit territorium is qua afbakening ruimer dan de 

voormalige parochie Theresia. 

Na een korte uitleg over en terugblik op het project gaan we samen digitaal op stap door de 

wijk. De nadruk zal gelegd worden op die facetten, die nog nader uitgewerkt dienen te 

worden in het vervolgtraject. Hierbij zal de succesvol gebleken ingeslagen weg worden 

vervolgd. 

De basis zal wederom zijn het vastleggen van levenservaringen van voormalige en huidige 

bewoners. Onderbouwd met foto’s, documenten en voorwerpen.  Dit materiaal word 

verzameld en nader bestudeerd. Daarna zal in de archieven ondersteunend onderzoek 

verricht worden. 

Tijdens de lezing zal deze manier van werken worden verduidelijkt met voorbeelden. Tevens 

zal er ingegaan worden op de reeds gepubliceerde verhalen en de wijze van tot stand komen 

van die verhalen. De mondelinge geschiedschrijving is van enorm 

belang, ”ieder verhaal is er één” is dan ook het motto van de 

Stichting Verleden tot Heden. Deze stichting heeft het toekomstig 

vervolgtraject geadopteerd en zal het faciliteren. 

Als voorbeeld zal er een deel van de film worden vertoond, die 

onderdeel uitmaakt van het onlangs verschenen boek “Theresia in de 

schijnwerpers, door tijd en wijk”. 

Op deze avond zal onder de aanwezigen een aantal boeken met 

bijhorende DVD worden verloot. Deze zijn beschikbaar gesteld door 

de Stichting Verleden tot Heden in samenwerking met de Tilburgse 

Koerier. 

 

VAN HET BESTUUR 
 

> OVERLEDEN 
Ons bereikte het bericht dat op 26 maart j.l. Marinus (Rinus) Kruijzen is komen te 

overlijden in de leeftijd van 82 jaar. Op 31 maart werd de uitvaartdienst gehouden. 

Rinus is jarenlang lid geweest van onze Heemkundekring, doch heeft om 

gezondheidsredenen per 1 januari 2010 het lidmaatschap beëindigd. 

Erelid Martin de Bruijn (Utrecht): ‘Met Marinus Kruijzen is een van de oudste en trouwste 

leden van de vereniging heengegaan. Ik herinner me nog hoe hij begin jaren zeventig voor de 

eerste keer op een kringavond verscheen met zijn nadrukkelijke manier van praten: 

“Is…er….hier…vanaovond..fillem?” 

Als het maar enigszins kon was hij er daarna altijd bij. De contributie kwam hij aan huis 

betalen. Ook wanneer de dingen soms tegenzaten, bleef hij opgeruimd. Zijn vader heeft 

ervoor gezorgd dat hij, zoals hij het zelf uitdrukte, “ginne sukkelèèr” zou worden: hij had het 

geweldig naar zijn zin in het pension, dat voor hem gevonden was. 

 

> NIEUW VERSCHENEN ‘DIT ZIJN WIJ.’     

    Boek over de 100 belangrijkste tradities in Nederland. 

Tradities zijn de weerspiegeling van de identiteit van een land, het bindweefsel van een 

samenleving. Het is belangrijk ons daarvan bewust te zijn. Om dat belang nog eens te 

onderstrepen heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in 2008 onderzoek gedaan 

naar de meest dierbare tradities van Nederlanders. De respons op dit onderzoek overtrof de 
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stoutste verwachtingen. Op basis van die resultaten is een top 100 van Nederlandse tradities 

samengesteld. 

In het boek Dit Zijn Wij worden alle 100 tradities beschreven, compleet met historische 

achtergronden.Met 200 afbeeldingen, 256 pagina’s geheel in kleur. 

Normale verkooprpijs € 20,00. Tot 1 september 2010 geldt een speciale voorintekenprijs  

van € 17,50. Bestellen via ncv@volkscultuur.nl of via het secretariaat. 

 

> ‘100% BEDAUX’ , 100-STE GEBOORTEDAG ARCHITECT JOS BEDAUX 
De opening van deze tentoonstelling vindt plaats in  

het hoofdgebouw (gebouw Cobbenhagen) van de Universiteit  

van Tilburg (UvT) op zaterdag 18 april om 16 uur. 

 

Verder een lezing op 22 april op de Universiteit van Tilburg  

van 13.30 tot 16.15 uur in gebouw Goossens. 

 

Op de zondagen 25 april en 16 mei vinden er fiets- en bustochten 

plaats langs (opengestelde) werken van Bedaux.  Voor nadere 

informatie 

www.josbedaux.nl  en  www.castonline.nl 

 

> WORKSHOP    AUDAX TEXTIELMUSEUM 

Het Audax Textielmuseum Tilburg organiseert in samenwerking met atelier Zijdelings op 22 

april 2010 (van 10.00 uur tot 17.00 uur) een inspirerende workshop in het kader van de 

tentoonstelling ”KRAAKHELDER – 100 jaar huishoudtextiel. 

In de ochtend maak je onder deskundige begeleiding van textielontwerper Joost Post een 

ontwerp voor een theedoek, een placemat of een tafelloper (naar keuze). In de middag 

krijgen alle deelnemers de gelegenheid om het eigen ontwerp te weven . Iedere deelnemer 

gaat aan het einde van de workshop naar huis met een zelfontworpen en unieke set van vier 

placemats of twee droogdoeken of een tafelloper. 

Kosten: € 100,00 p.p. (exclusief materiaal, inclusief koffie/thee en lunch). 

Voor aanmeldingen en informatie kun je contact opnemen met atelier Zijdelings, Karina van 

Vught (telefoon 013 – 5453456 of per email kvvught@zijdelings.com. 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. H.A.T. van der Eerden uit Sprang Capelle. 

Dhr. J. van Diessen uit Poppel (België) 

Uitgetreden leden: 

Dhr. Th. Zwijsen uit Tilburg. 

Dhr. T. Horn uit Goirle 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan 

Kense@home.nl 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

Rekeningnummer vam de Heemkundekring: 

2920712 Heemkundekring Tilburg Tilburg 

Activiteiten in 2010: do. 15-4 do. 20-5 do. 17-6 
 

zo. 27-6 fietstocht  zo. 5-9 bustocht  

do. 16-9    do. 21-10  do. 18-11  do. 16-12 
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TERUGBLIK OP DE LEZING  ‘THERESIA IN DE SCHIJNWERPERS’ 
 
Op een erg enthousiaste wijze wist  
Rien van der Heijden (zelf oud  
Theresia-bewoner) zijn toehoorders 
(ruim 70 personen) mee te tronen  
naar het gebied, liggende tussen  
de spoorlijn, Gasthuisring, noordelijke 
en westelijke rand van Wilhelminapark, 
Veldhovenring, Besterdring en  
N.S.-plein (voorheen de (nu ruimer 
afgebakende) parochie Theresia),  
welk gebied in o.a. de 20e eeuw een 
grote metamorfose heeft ondergaan. 
In 2006 begon Rien zich voor die veranderingen te interesseren (werd o.a. geconfronteerd 
met dichtgespijkerde huizen) en besloot dit alles vast te leggen (tot dat doel werd de 
werkgroep Theresia in de Schijnwerpers opgericht). In 2009 werden in het verlengde hiervan 
wijkwandelingen georganiseerd, werd er een tentoonstelling en projecten gehouden, foto’s 
verzameld e.d. 
De lezing van Rien werd onderbouwd met foto’s van de toen heersende hygiëne (van o.a. de 
gootstenen: de Geut, poepdoos, kindermoordenaar), documenten (kaarten en plattegronden) 
en gebruiksvoorwerpen (o.a. stofzuiger, petroleumkachel, wasbord) uit het verleden. 
Vermeld werd o.a. het verdwijnen van: 

- het gasfabriek met speeltuin  - 2 ziekenhuizen  
- de C.T.M. met zijn trekhonden - St. Rochusgesticht en Pelikaanhal 
- Fraterhuis,  paterskerk  - St. Annahofje 
- Zuid Nederlandse    - Reisbureau van Put. 

Ook van de verandering van de Theresiakerk in een gebouw met 6 appartementen werd 
gewag gemaakt. Tevens werden de namen: Nijveroord en Havervelden (namen van 
uitbreidingsplannen) in het kort besproken. 
 
Vervolgens werd er een film vertoond over het weven en gebruik van smeerkussens (dat zijn 
tapijtachtige weefsels met gesneden pool aan de ene zijde en lange lussen aan de andere 
zijde en gebruikt voor de constante smering van de aspotten met glijlagers, die op de assen 
zitten van oudere locomotieven). Dit in het kader van de werkplaats van de Spoorwegen, wat 
in dit gebied is gehuisvest.  
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Daarna was een film te zien over de Strohulzenfabriek (Catalonië Glasverpakkingen) van de 
fam. van Diessen. In 1937 nam Harrie van Diessen dit bedrijf, waar hij als procuratiehouder 
werkzaam was, over van de fam. Verbunt. Nog steeds is dit bedrijf, zij het dat het soort 
verpakkingen is aangepast en het bedrijf zich behoorlijk heeft ontwikkeld en uitgebreid, nog 
steeds in handen van de fam. van Diessen en is gevestigd in de Stedekestraat.. 
Tenslotte kon een film worden bekeken, waar het interieur van het Clarissenklooster uit de 
Lange Nieuwstraat te zien was. Van de Clarissen, die in 1989 naar Someren verhuisden, zijn 
er nog 6 in leven (o.a. Zr. Angela: overste). Het klooster wordt nu bewoond door studenten 
van de Brabant Medical School. 
De lezing werd beëindigd met het ”volkslied” van (parochie) Theresia 
en werd een oproep gedaan lid te worden van de Vriendenkring van de 
Stichting Verleden tot Heden. 
 
Voor en tijdens de lezing werden enkele boeken van ”Theresia in de 
schijnwerpers, door tijd en wijk”  met DVD onder de aanwezigen 
verloot. 

 
TE LOURD’ OP DE BERGEN… 

 
VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN 20 MEI,   
Over 150 jaar Mariadevotie in Lourdes, speciaal vanuit Midden-Brabant 
 
Achttien keer moet Maria in 1858 zijn verschenen aan Bernadette Soubirous, zo wil de 
overlevering. Vrijwel meteen daarna ontstond een trek van katholieken uit heel Europa naar 
Lourdes. Een van de eersten uit Tilburg kan wel eens Doortje Mathijsen zijn geweest rond 
1870, de dochter van fabrikant Mathijsen en de latere Visitandin van de Nieuwen Dijk. In 
1908, precies 50 jaar na de Verschijningen in Lourdes, gaf de Tilburger Charles Kieckens, 
zoon van dokter Frans Kieckens aan de Paleisstraat, een wervende brochure uit: Lourdes in 
Woord en Beeld. In 1933 werd Bernadette heilig verklaard. En in 1934 gingen mijn  
grootouders uit Alphen naar Lourdes: “…. De bergen van de Grot rijken tot in de wolken / 
wat is het toch ver / nooit kunnen denken / we zijn zoo blij dat we er zijn …” zo schreef opa 
op een ansichtkaart aan mijn moeder. 
 
Wij gaan het vanavond hebben over al die bedevaartgangers, de solisten in 
de 19e eeuw, tot hele treinen in de jaren dertig en bussen van Jos van Raak 
uit Baarle-Nassau in de jaren vijftig, en af en toe nog een trein over het Bels 
Lijntje… En over al die Lourdesgrotten, de oudste op het begijnhof in 
Turnhout, die joekel van een grot achter het Cenakel tot aan het piepkleine 
grotje bij mijn oma in d’n hof op Het Sas in Alphen. 
We gaan het hebben over de souvenirs uit Lourdes – breng ze gerust mee 
vanavond! Maar ook over het Lourdeswater dat Ome Sjef in 1938 vergeten 
was (maar hij loste het op, met een groot geloof!)…. Het wordt een avondje 
dia’s kijken en luisteren naar al die verhalen van de Rosaire, de Piek-de-
Jèèr, de baden en de brancadiers. Ik heb ze zelf gehoord van oma Van Eijck uit Riel, die wel 
10 keer in Lourdes is geweest! Er is dan ook bijna niets van gelogen, misschien alleen dat u 
vanavond ook een volle aflaat zou kunnen verdienen, maar dat is dan ook het enige… 
 
Spreker is Jan van Eijck (60 inmiddels) uit Goirle, maar geboren in Alphen de bakermat van 
Brabants Heem. Daar kreeg hij de liefde voor het heem niet alleen met de paplepel in, maar 
daar ging ook nog de zegen over heen als misdienaar bij Pastoor Binck, de oprichter en 
beschermheer van Brabants Heem. Dan moét alles wat hij vertelt wel haast waar zijn! 
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Fietstocht op zondag 27 juni 2010. 
 
Wederom zijn Corrie en Jan Haagh erin geslaagd een uiterst gezellige 
en leerzame fietstocht uit te stippelen, waarbij introducés uiteraard 
weer zijn toegestaan. 
 
De vertrektijd ligt die zondag op 09.00 uur. We starten dan bij 
Restaurant en Mangerie ’t Wandelbos, Zwartvenseweg 25 te Tilburg, 
vanwaar we koers zetten naar café-restaurant Bosch en Duin te 
Udenhout, onze eerste stop voor koffie/thee met wat lekkers. 
Daarna vervolgen we onze fietsweg naar boerderij Sprankenhof, gelegen aan de rand van de 
Loonse- en Drunense Duinen. Dit bedrijf legt zich toe op de teelt van alternatieve 
fruitsoorten en de verwerking tot vruchtenwijn. 
Na een rondleiding hier van 1 tot 1½ uur zal aan de deelnemers een kop koffie/thee zal 
worden aangeboden en bestaat de mogelijkheid om hier te picknicken.. 
Vervolgens rijden we door naar de St. Nicolaaskerk te Helvoirt; hier wordt een rondleiding 
verzorgd van ruim 1 uur. 
In de nabijheid van de kerk kan een consumptie worden genuttigd (voor eigen rekening). 
Daarna rijden we terug naar ons vertrekpunt ‘t Wandelbos, waar omstreeks 18.30 uur een 
heerlijk diner staat te wachten (gekozen kan worden tussen een vis- of vleesmenu).. 
 
De kosten van deze fietstocht, die een lengte omvat van ongeveer 40 kilometer, bedragen  
€ 35,00 per persoon (in dit bedrag zit begrepen koffie/thee met iets lekkers, entree met 
koffie/thee in Sprankenhof, kosten rondleiding in de St. Nicolaaskerk,  lunch en het diner in 
Tilburg). 
Wilt U enkel de fietstocht zonder diner, dan bedragen de kosten € 14,50 per 
persoon. Maakt U alleen gebruik van het diner (dus zonder fietstocht), dan 
bedragen de kosten  € 20,50 per persoon. 
De bijdrage dient vòòr 1 juni 2010 te zijn overgemaakt op rekeningnummer 
2920712 van de Heemkundekring Tilborch, Bredaseweg 174, 5038 NK te 
Tilburg. 
De Heemkundekring en het bestuur zijn niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk 
voor eventueel tijdens deze excursie opgelopen letsel en/of schade. 
Onderstaande strook s.v.p. vòòr 1 juni 2010 ingevuld opsturen of bezorgen bij het 
secretariaat: dhr. J. Rossou, Acaciastraat 19, 5038 HE te Tilburg. 
U kunt zich ook digitaal aanmelden bij het secretariaat: jphf.rossou@hetnet.nl 
 
Ondergetekende, dhr/mevr.____________________________________________________ 
                   
 (adres) _______________________________________________ 
 
wenst (met ……..introducés) deel te nemen aan de fietstocht op 27 juni 2010. 
Neemt deel aan: (één van de volgende vakjes aankruisen) 
                                                                                                                                 
0 fietstocht + diner                                0 alleen fietstocht                                0  alleen diner 
  
Kiest voor het diner:   .…… x   zalm;    .…. x    tournedos;    ……. x   varkensoester    
 
 
Datum_______________2010          Handtekening__________________________ 
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BEZOEK MUSEUM DANSANT TE HILVARENBEEK OP WOENSDAG 26 MEI. 
Muziek, kristalspiegels in de sfeer van 1900, zo luidt de opdruk van de mooie folder van 
Museum Dansant.  
Het museum staat aan de rand van Hilvarenbeek  en is gebouwd in Art NouveauTuchinski-
stijl. Daar wordt niet enkel museaal tentoongesteld, maar ook worden er orgels gerestaureerd 
en nieuwe vervaardigd.  
U WAANT ZICH ECHT IN HET BEGIN VAN 1900 ALS U HET MUSEUM BETREEDT. 
De sfeer wordt bepaald door prachtige orgels, door mahoniehouten kasten, door kristal en 
door spiegels en door de rondreis in de tijd, verzorgd door een gepassioneerde rondleider. U 
zult staan kijken van het magistrale Mortier-orgel van maar liefst 50 m2 en u kunt een dansje 
wagen op de klanken van een mechanisch robotorkest. 
Daar blijft het niet bij. Voor sommigen doet de orgelwereld magisch aan, maar nu krijgt u 
een duidelijke blik in de keuken. U ziet deze middag hoe orgels gebouwd worden en hoe ze 
rijk gedecoreerd de werkplaats verlaten. 
De gezellige sfeer van weleer kunt u hier volop proeven, een sfeer uit andere tijden, tijden 
zonder stress ! 
 
Hoe gaan we dit aanpakken? Wel, we vertrekken om 13.30 uur vanaf Boerke Mutsaers met 
eigen auto’s. Vlak vóór het vertrek bepalen we in goed overleg onderling wie met wie 
mederijdt en onder welke voorwaarden.  
Om 14.00 uur melden we ons op het adres De Beerten 17a te Hilvarenbeek, de locatie van 
het museum. U neemt daartoe de 1e afslag rechts, nadat u eerst de afslag 
Hilvarenbeek/Diessen rechts hebt verlaten. We blijven zeker tot 16.00 uur in het museum, 
waarbij we een rondleiding krijgen, 2 kopjes koffie/thee een glaasje fris  en diverse nootjes 
en dat allemaal voor de prijs van € 7,00 per persoon.  
Hebt u belangstelling, dan vragen wij om vooruitbetaling op postgiro 2920712 tnv 
heemkundekring Tilborch en wel zodanig dat op 21 mei 2010 het geld binnen is. 
Op die dag moeten wij het aantal deelnemers aan deze uitstap opgeven  aan het 
museum. U kunt zich dus NIET aanmelden op een andere manier.  
 
Zeker weten dat we er weer een gezellige middag van zullen maken. Jan Sikkers. 
 
 
 
        (prent Kees Koster) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Activiteiten in 2010: do. 20-5  do. 17-6 
 

zo. 27-6 fietstocht  zo. 5-9 bustocht  do. 16-9     
 

do. 21-10   do. 18-11  do. 16-12 
 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan  
Kense@home.nl 

 
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 
 

Rekeningnummer van de Heemkundekring: 
2920712 Heemkundekring Tilburg Tilburg 
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Bijeenkomst Projektgroepjes. 
 
Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat er toch diverse leden zijn binnen onze 
Heemkundekring, die het deelnemen aan een projektgroep(je) van essentieel belang vinden. 
Zo is er belangstelling voor o.a. monumentenzorg, genealogie, paleografie, archeologie, 
stadswandelingen e.d. 
Op grond van de getoonde belangstelling heeft op 22 april j.l. een oriënterend gesprek 
plaatsgevonden tussen het bestuur en de betreffende  leden, die zich wel in een 
projektgroepje opgenomen willen zien. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat voorlopig 3 
projektgroepjes zijn geformeerd nl. archeologie, paleografie  en monumentenzorg. 
Het projektgroepje archeologie bestaat (voorlopig) uit de volgende personen: Jan 
Viellevoije, Twan Klaasen – Leijtens, Leo Leijten en Ad van Eijck. Van dit groepje is Ad 
van Eijck voorlopig het aanspreekpunt. 
Het projektgroepje paleografie is voorlopig geformeerd uit Leo Leijten en Twan Klaasen – 
Leijtens, waarvan Twan Klaasen voorlopig het aanspreekpunt is. 
Het projektgroepje monumentenzorg omvat Fons v.d. Hout, Jan v.d. Laar, Leo Leijten, 
Rinus Versluis. Rien v.d. Heijden en Ad van Eijck. Van dit groepje zal ook Ad van Eijck 
voorlopig als aanspreekpunt fungeren. 
Mogelijk dat er leden zijn, die zich nu geroepen voelen ook in een of meerdere van de 3 
hierboven vermelde projektgroepjes zitting te willen nemen. Die mogen wij dan adviseren 
contact op te nemen met het aanspreekpunt. 
Ongetwijfeld zult u in de komende maanden verder worden geïnformeerd omtrent de  
werkzaamheden c.q. vorderingen van deze werkgroepjes. 
 
                                                   .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
 

   Uitnodiging Brabantse Heemdagen 2010 met als thema: Gemert, nog steeds apart. 
 
Brabants Heem nodigt U van ganser harte uit voor de deelname aan de jaarlijkse Brabantse 
Heemdagen, die georganiseerd gaan worden in Gemert op donderdag 5 augustus 2010 en 
vrijdag 6 augustus 2010. 
Onder auspiciën van Brabants Heem bent U te gast bij de Heemkundekring De 
Kommanderij Gemert. 
 
Voor bijzonderheden en het programma kunt u de website www.heemkundekringgemert.nl 
bezoeken of u kunt contact opnemen met het secretariaat van onze Heemkundekring 
Tilborch. 
 
De deelnamekosten bedragen € 85,00 per deelnemer. De extra kosten voor fietshuur 
bedragen € 7,50 per fiets, gelijktijdig te voldoen met het inschrijfgeld.  
 
Het inschrijfformulier, verkrijgbaar bij het secretariaat van de Heemkundekring Tilborch, 
dient, volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2010 in het bezit te zijn van het secretariaat van de 
Heemkundekring Gemert. Het inschrijfbedrag dient vòòr 15 juni 2010 te zijn overgemaakt. 
  
Voor nadere inlichtingen kunt U ook contact opnemen met Peter van den Elsen (tel. 0492-
365340; b.g.g. 0492-392220), Hans Pennings (tel. 06-10463762; b.g.g. 0492-378942) of Ad 
Otten (tel. 0492-362378). 
 
Correspondentie-adres: Peter van den Elsen, Esdonk 9, 5421 PX te Gemert. (email 
elsen325@planet.nl 
 

http://www.heemkundekringgemert.nl/
mailto:elsen325@planet.nl


 1 

   Mededelingenblad van Heemkundekring ‘Tilborch’ 
        Correspondentieadres: Acaciastraat 19; 5038 HE Tilburg 

      Redactie: kense@home.nl; 5353877 

    www.heemkundekringtilburg.nl 

 

 

Schepenzegel uit 1453             Jaargang 41, nummer 6 –juni 2010 

    

    

TERUGBLIK OP DE LEZING “TE LOURD’ OP DE BERGEN” 
         DOOR JAN VAN EIJCK 
 

Voor een 35-tal aanwezigen moest Jan van Eijck uit 

Goirle eigenlijk bekennen nooit Lourdes bezocht te 

hebben, doch geïnspireerd te zijn door de grote 

hoeveelheid foto’s en prentbriefkaarten, waarover 

hij is komen te beschikken. Deze foto’s en 

prentbriefkaarten, veelal afkomstig van 

familieleden, lagen ter bezichtiging en werden 

middels dia’s (na de pauze) vertoond. De eigenlijke 

drijfveer tot het zich interesseren voor Lourdes 

kwam door een oude foto uit 1930, waarop Jan 

v.d..Broek, emplacementsbeheerder uit Goirle te 

zien was. 

 

In 1858 verklaarde Bernadette Soubirous diverse verschijningen te hebben gezien van een in 

het wit geklede vrouw met een rozenkrans in een grot van Massabielle. Bernadette, een zeer 

eenvoudig meisje, sprak slecht Frans (dialect Baskisch) en zei deze vrouw haar had verteld 

“de onbevlekte ontvangenis te zijn”. Omdat men wist dat Bernadette nimmer zelf op deze 

uitspraak had kunnen komen, kwamen de plaatselijke pastoor en bisschop tenslotte tot de 

conclusie dat er waarheid school in de mededeling van Bernadette. Dit werd uiteraard 

wereldnieuws en zo kwam Lourdes in het middelpunt van de belangstelling te staan en 

kwamen de bedevaarten op gang. 

In 1879 kwam Bernadette (zij verbleef inmiddels in het klooster Saint-Gildars te Nevers) te 

overlijden en werd zij aldaar begraven. Zij is 3 x opgegraven geweest (in 1909, 1919 en 

1925), waarna zij (haar lichaam verkeerde in een opmerkelijk goede staat) werd opgebaard 

in een glazen schrijn in voornoemd klooster. Zij is daar nog steeds te bezoeken. 

 

In verband met het groeiend aantal bezoekers aan de grot in Lourdes werd in 1867 een 

spoorlijn naar Lourdes aangelegd en werd, na de bouw van een kapel en een wat grotere kerk 

bij de grot, de Rozenkransbasiliek in gebruik genomen (1901). Ook buiten Frankrijk raakte 

men in de ban van Lourdes en imiteerde men alom de Lourdes-grot. 

 

Zo ontstond 1876 een Lourdesgrot in de begijnhof te Turnhout (de oudste grot in onze 

omgeving); de oudste grot in Nederland werd in 1874 gebouwd op de St. Pietersberg. 

Daarnaast zijn er Lourdesgrotten in o.a. Gilze (gebouwd in 1927), in Nieuwkerk (dateert van 
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1929) in Katwijk (bij Cuijk; dateert vanaf 1886) en , inmiddels verdwenen, bij het Cenakel te 

Tilburg (1910). 

In Meersel-Dreef (België) werd op initiatief van pater Jan Baptist Rutten een Maria-grot 

opgericht en in 1895 ingewijd. Deze Maria-grot breidde zich in de loop der jaren uit tot het 

Mariapark (ook wel Genadedal genoemd). Jaarlijks bezoeken duizenden gelovigen uit België 

en Nederland dit park (het Lourdes van de Noorderkempen).  

Ook het aantal mensen, dat Lourdes bezocht, groeide gestaag. Zo is er sprake dat in 1908, 50 

jaar na de verschijningen, reeds 1 miljoen bedevaartgangers Lourdes bezocht zouden 

hebben.  

Tegenwoordig zouden jaarlijks ongeveer 8 miljoen mensen Lourdes bezoeken. 

Veelal zieken en lichamelijk en geestelijk gehandicapten bezoeken Lourdes, waarbij soms 

sprake is van wonderbaarlijke genezingen (waarvoor geen menselijke verklaringen zijn te 

geven). 

  

Dhr. van Eijck vertoonde voorts dia’s van de Rosaire uit 1930 en 1937, een groep pelgrims 

(per bus) uit 1938, de Vereniging Vrienden van Lourdes uit 1950, de bus van Jos van Raak 

uit 1957 en een Lourdestrein over het Bels Lijntje in 1969. 

Alhoewel men mogelijk sceptisch kan staan ten opzichte van de bedevaartplaats Lourdes, is 

het een vaststaand feit dat menigeen er vertroosting vindt.  

  

 

VOORUITBLIK OP DE AVOND VAN 17 JUNI  ‘LEDEN VOOR LEDEN’ 
 

Omdat we een vereniging zijn is het goed af en toe eens wat te organiseren binnen onze 

vereniging. Het versterkt de band en zo kunnen de contacten en ideeën ook eens goed 

uitgewisseld worden. Met lezingen die ook door buitenstaanders bezocht worden is hier 

minder tijd voor beschikbaar. Daarom is voor de laatste ledenavond voor de vakantie 

gekozen. 

 

1. Verkeer en vervoer rond Tilburg, de mensen  

Veel Tilburgers zijn betrokken geweest bij vervoer door de eeuwen 

heen. We komen ze tegen als bemanningsleden van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie, met vliegtuigen en als bijzondere 

automobilisten. Frans Kense, die al meerdere lezingen gaf voor 

heemkundekringen in Brabant heeft zijn verhaal voor deze avond 

ingekort en toegespitst op Tilburg.  

 

 

 

 

 

2. Na de pauze zal Kees Koster voordragen  

 

uit eigen herinnering en werk,  

 

waarbij wel de nodige humor zal blijken en  

 

er ook het nodige te zien is. 
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3. Hierna zal het ontstaan van de nieuwe werkgroepen monumenten en archeologie 

toegelicht worden. Ook als u nog wat naar voren zou willen brengen is hiervoor de 

gelegenheid. 

(Wel graag tevoren aangeven zodat we er wat tijd voor kunnen inruimen) 

Wij hopen op een goed bezochte vruchtbare en gezellige avond.  

 
VERSLAG EXCURSIE MUSEUM DANSANT-HILVARENBEEK OP 26 MEI. 

 
Er heerste een zeer gezellige sfeer aan de zittafeltjes rondom het dansvloertje van de 

museumruimte. Aan alle kanten omgeven door draaiorgels in alle maten, in zeer diverse 

uitvoeringen en prachtige kleurschakeringen, vertelde ons de Heer Christ van Laarhoven 

zeer interessante verhalen.  

 

Het pierement, orgels van Nederlandse en 

Belgische makelij passeerden de revue, maar 

ook accordeons en andere opvrolijkers werden 

grondig besproken. De orgels stammen 

duidelijk uit de mechanistische tijd en hebben 

op verschillende plaatsen betekenis gehad 

voor onze voorouders en soms zelfs nog voor 

ons. Vooral onze zuiderburen kregen een 

bijzondere plaats in de verhalen van Christ.  

Of het nu ging over de orgelbouwers Mortier 

of De Cap, mensen die hun eigen stijl in de 

mechanieken van orgels doorvoerden, of om 

de mensen die met busladingen tegelijk 

aankwamen bij 1 van de vele dansgelegenheden in de grensstreek (bij Zandhoven 

bijvoorbeeld); de zaken die verteld werden berustten op feiten en ze werden steeds smeuïg 

en humoristisch gebracht. Verhalen over de 7 dochters van de uitbater van de Veertien 

Billekens vielen goed en Christ mag zich de trotse eigenaar noemen van een glas-in-lood van 

deze schaars geklede dames.  

 

We maakten deel uit van een groot gezelschap dat met bussen naar het museum gekomen 

was. Er werden dansjes gepleegd en veel muziek werd ten gehore gebracht, zelfs een heus 

Ave Maria klonk op uit een mooie orgelkast. Het is echt waar dat verschillende deelnemers 

na afloop duidelijk maakten te hebben genoten en zich hebben kunnen ontspannen.  
   

EXPOSITIE ‘LIJNEN IN MIJN HOOFD’, AUDAX TEXTIELMUSEUM 
 

Directie en medewerkers van het Audax Textielmuseum Tilburg nodigen u van harte uit 

voor de opening van de tentoonstelling: 

 

‘LIJNEN IN MIJN HOOFD’, dertig jaar Lam de Wolf, 1980 – 2010 

op vrijdag 25 juni 2010 van 15.00 tot 18.00 uur. 

 

De tentoonstelling biedt een overzicht van het oeuvre, dat beeldend 

kunstenaar Lam de Wolf gedurende dertig jaar vanuit een consequent en 

helder concept opbouwde. Voor het werk – variërend van monumentale 

ruimtevullende installaties tot sculpturen, muurwerken, kleding en draagbare objecten – 

geldt dat textiel vaak de basis is. 
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De tentoonstelling zal om 15.00 uur worden ingeleid door Caroline Boot, conservator kunst 

en vormgeving van het Audax Textielmuseum.  

Daarna zal de Profielprijs 2010 aan Lam de Wolf worden uitgereikt. 

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wij verzoeken u ons te laten weten of u komt,  

per e-mail info@textielmuseum.nl , of telefonisch 013 549 45 06. 

De tentoonstelling loopt tot en met 12 september 2010. 

 

RONDLEIDING EXPOSITIE JO BEDAUX, UNIVERSITEIT TILBURG 
 

Elke donderdag om 17.00 een geeft een familielid een rondleiding bij de tentoonstelling van 

Jos. Bedaux. Speciaal voor leden van onze heemkundekring zal Frans Bedaux op do. 10 en 

do. 17 juni a.s. vanaf 17.00 uur een rondleiding verzorgen door de UVT-gebouwen A, B en 

C van de universiteit.  

Een mooie gelegenheid om alle gebouwen die Jos. ontworpen heeft voor de toenmalige 

Katholieke Economische Hogeschool, nu de UVT, goed te bekijken. 

Daarvoor of daarna kun iedereen de tentoonstelling zelf nog bezoeken. 

Start om 17.00 uur bij de oude ingang van het hoofdgebouw, dus bij de laagbouw onder de 

poort door, de patio over en de trappen op. De rondleiding duurt tot ca. 18.30 uur. 

De reguliere tentoonstelling blijft nog de hele maand juni open. 

 

EXPOSITIE ‘DE 2 KOSTERS’ 
 

In de weekenden van 4 en 5 en van 11 en 12 september a.s. zal  

in de toren van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk een tentoonstelling 

plaatsvinden van o.a. pentekeningen en pastels van Kees Koster. 

De thema’s zijn:  - Muziek in kleur 

- De Mondriaans van Kees 

 

Tevens is het werk van Theo Koster, neef van Kees en wonende te Bottrop in Duitsland, te 

bezichtigen. Zijn bijdrage aan deze expositie bestaat uit sculpturen van gezochte en 

gevonden zeeschelpen. 

 

U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van de expositie, t.w. van 13.00 tot 17.00 

uur in genoemde weekenden. 

Op zondag 12 september om 14.00 uur zal de officiële overdracht plaatsvinden van de 

kunstwerken aan de Stichting Honsoirde met het doel het behoud van de collectie. Bij deze 

gelegenheid nodigt de Stichting Honsoirde U uit bij deze overdracht aanwezig te zijn.     

       

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan  

Kense@home.nl 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

Rekeningnummer van de Heemkundekring: 

2920712 Heemkundekring Tilburg Tilburg  

Activiteiten in 2010:  do. 17-6  zo. 27-6 fietstocht   

 

zo. 5-9 bustocht  do. 16-9   do. 21-10     

 

do. 18-11  do. 16-12 
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Onze jaarlijkse busexcursie, zondag 5 september 

 
Onze traditionele busreis zal dit jaar twee plaatsen aandoen, namelijk 

Oudenbosch en Bergen op Zoom.    

Nadat we vanaf de opstapplaats bij de grote Albert Heijn om 8.45 uur 

vertrokken zijn, brengt de bus ons naar Oudenbosch waar we stoppen vóór 

de bekende basiliek.  

Pal tegenover deze kerk bevindt zich Restaurant Tivoli waar we getrakteerd 

worden op koffie met appelgebak. Vervolgens worden we om 11.00 uur 

verwacht in het Zouavenmuseum (ca. 100 m. lopen) waar we zullen worden bijgepraat over 

het wel en wee van de grote groep Nederlandse jongemannen die tussen 1861 en 1870 

meevochten in het leger dat de Kerkelijke Staat moest beschermen tegen de aanvallen van 

Garibaldi en zijn Roodhemden. Deze Garibaldi wilde van Italië een eenheidsstaat maken, 

o.a. ten koste van het gebied van de paus. 

Om 12.15 uur brengen we dan een bezoek aan de basiliek waar we, gedurende een uurtje, 

worden rondgeleid. De bouw van deze kerk, een kopie van de Sint-Pieter (de koepel en het 

priesterkoor) en van de Sint-Jan van Lateranen (het schip en de voorgevel), is nauw 

verbonden met Oudenbosch als verzamelplaats van de Nederlandse zouaven 

vóór hun vertrek naar Rome.  

Daarna keren we weer terug naar Restaurant Tivoli waar de lunch ons wacht. 

Met de bus rijden we om 14.45 uur naar Bergen op Zoom waar we eerst een 

bezoek brengen aan een van de mooiste stadspaleizen van Nederland: het 

Markiezenhof. Daarna volgt nog een stadswandeling.                                

Voor het driegangen afscheidsdiner vertrekken we omstreeks 17.30 uur naar 

Restaurant De Gouden Leeuw in Terheyden. Bij het hoofdgerecht kunt U kiezen uit kipfilet 

of zalmfilet. De drankjes zijn, als gebruikelijk, voor eigen rekening. 

Wij kunnen U deze reis aanbieden voor 58,- euro per persoon; introducés 63,- euro. De bus 

is berekend op 50 personen. De bijdrage vóór 31-6-2010 overmaken op giro 2920712 van de 

Heemkundekring Tilborch, Bredaseweg 174, 5038 NK Tilburg.                         

 

Onderstaande strook a.u.b. eveneens vóór 31-6-2010 ingevuld opsturen of in de brievenbus 

deponeren bij onze secretaris: dhr. Jan Rossou, Acasiastraat 19, 5038 HE Tilburg, of  

per e-mail naar: jphf.rossou@hetnet.nl     

         

================================================================= 

Aanmeldingsstrookje    Ondergetekende: 

 

De heer/mevrouw ___________________________________________________________  

 

Adres ________________________________________tel.: ___________  

 

Postcode/woonplaats _________________________________________________________ 

Meldt zich aan voor deelname aan de busexcursie op zondag 5 september 2010  

 

met ___lid/___leden en ___ introducé(s). Het verschuldigde bedrag van _____ euro is 

overgemaakt op rek. nr. 2920712.                     

 

 

Datum_______________ ;    Handtekening ___________________________________ 
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Schepenzegel uit 1453             Jaargang 41, nummer 7 – september 2010 

    

    

TERUGBLIK OP DE AVOND ‘DOOR EN VOOR LEDEN’ 
        door F. Kense en K. Koster.  

 

Frans Kense besteedde in zijn lezing aan ‘Verkeer en vervoer rond Tilburg’ eerst aandacht 

aan Brabant, als voorloper in het verkeer en vervoer. Hij vertelde dat:  

het 1
e
 vliegtuig in Nederland op 27 juni 1909 bij Etten-Leur vloog, 

    bestuurd door Charles de Lambert,  

de 1
e
 auto in Nederland zou in Tilburg hebben gereden 

  (in 1895; was een Benz van eigenaar was Jos Bogaers) en  

het 1
e
 vliegveld in Nederland was op de Molenheide bij Gilze-Rijen. 

  

Aan de hand van lichtbeelden besprak hij o.a.: 

* Tilburgse  Rijwielfabriek en Wielrijschool v.d. Aa; advertentie 1898 

* Boerhaavestraat 61, waar een vliegtuig (Fokker D 7), bezig met 

meteorologische 

   waarnemingen, was neergestort in de voortuin; 

* Het aanmonsteren van bemanning voor de VOC (Verenigde OostIndische  Compagnie); bij 

   gebrek aan belangstelling werden gedetineerden aangemonsterd; 

* Mobilisatie in 1914 en de broodlevering door de Gebr. Paymans; 

* Een in 1917 voor hotel Riche te Tilburg gefotografeerde motorclub  

  (waarbij gezelligheid voornamer was dan kilometers draaien); 

* Een Rolls Roys (kenteken N 906) uit 1921, die momenteel in het bezit is van 

   een Nederlander in Nieuw Zeeland (auto was eigendom van  

  Adolf v.d. Berg, directeur van de latere Aabe-fabrieken); 

* De eerste vermelding van een ongeluk met een hoogkar op ‘De Locht’, 1805. 

  

De oudste vermelding van een garage in een Tilburgse krant staat op naam van  

M. van Osch. In april 1901 meldde hij per advertentie dat zijn ‘werkplaats voor het 

herstellen van rijwielen en automobielen' was verplaatst van de Wolstraat (huidige 

Telexstraat) naar Willem II-straat 3. 

 

Na de pauze was het de beurt aan Kees Koster.  
Vòòr aanvang van deze lezing kon men diverse, door hem vervaardigde, pentekeningen 

bekijken, die op een tafel lagen tentoongesteld. Zo was er een pentekening te zien van o.a.: 

Het Hoofd van Johannes op sterk water; Tranen van de Wenende Vrouwen en persoonlijk 

getekende (en verstuurde) Kerst- en Nieuwjaarskaarten.  

Ook het interieur van de St. Jozefkerk te Tilburg, van het Trappistenklooster Koningshoeve 
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en het Trappistinnenklooster Maria-oord te Berkel-Enschot waren middels pentekeningen 

weergegeven. Ook waren te bewonderen de (in kleur 

weergegeven)  pentekeningen van ”De blijde geheimen van de 

Rozenkrans” , geborduurd door de zusters Trappistinnen en 

ontworpen door Kees Koster.  

Hij begon (voor de vuist weg) zijn lezing met de opmerking:  

“Hoe ouder je wordt, hoe scherper je herinneringen”.  

Zo belichtte hij o.a. de in Tilburg bekende pastoors zoals pastoor  

v.d. Velden, (van de parochie Broekhoven) Witlox en  

van Miert (parochie Heuvel) en Tilman (Parochie St. Lidwina). 

  

Ook blikte hij terug op het ”Rijke Roomse Leven” en Prinsjesdag.  

Niet onvermeld bleven zijn verhalen over Sjefke van Oirschot (met 

zijn kroketten en frikandellen achter V&D omstreeks 1950), laatste 

optreden van Januske Staps (l’Écho des Montagnes en Capucijnen), de opname van Rinus in 

het ziekenhuis (nasi met sambal), de kroeg aan de haven (Havenzicht), de Waalkade, Dolle 

Dinsdag, het ondergedoken zijn van Kees in  Tilburg, de koster van de Heuvel (vond een 

gebit in de kerk), ”hoe ons Kee aan d’r end kwam” (in de Boomstraat); lekker stuk 

(toiletjuffrouw), e.d. 

 

VOORUITBLIK LEZING OVER TOPONIEMEN(=NAAMKUNDE)  
    door Ir. Christ Buiks op donderdag 16 september. 
 

Toponiemen en heemkunde hebben heel veel met elkaar te maken. De naam van een stukje 

land komt vaak uit een ver verleden door overleveringen en dat zegt dan iets over dat 

gebiedje. Zo kwam ik in de vakantie langs Wissant in Noord Frankrijk. Dat komt nog van 

“Wit Zand” uit de tijd dat er nog Nederlands gesproken werd. Ook Duinkerken is daar een 

voorbeeld van. 

De naam is ooit aan het gebied gegeven door de geologische verschijningsvorm zoals berg, 

duin, bos, laar (open plek in het bos) of een waterloopnaam (Katsbogten).  

Ook de bodemgesteldheid kan de naam gegeven hebben, bv zand, veen, zout, goor (= drassig 

gebied), broek, moer. Voorbeelden hiervan zijn het Goorke in Tilburg en Goirle. 

Verder kan ook een menselijke activiteit  het gebied zijn naam gegeven hebben bv dam, 

burg, kanaal of de naam van een bewoner die er gewoond heeft. Soms komen de namen uit 

een ver verleden toen er nog een andere taal gesproken werd bv. Keltisch of Romeins 

(Trajectum=Utrecht) of een Germaans dialect. Dan is het heel lastig om de betekenis te 

achterhalen, zeker als de naam ook nog verbasterd is. 

 

In Tilburg kennen we vele toponiemen die nog informatie geven. Zo was  “een Schijf” een 

onbewoond akkercomplex. In Tilburg waren er meerdere van, bv een bij de Kwaadeindstraat 

en een bij de Heuvelstraat. Het kerkhof aan de Bredaseweg werd op de Heuvelse schijf 

aangelegd en de namen Lange en Korte Schijfstraat krijgen zo betekenis. Door de 

naamsverandering van de Noordhoekring is intussen de Korte Schijfstraat langer dan de 

Lange Schijfstraat. Het Stappegoorgebied kreeg zijn naam door het drassige gebied waar een 

(knuppel)weg overheen liep. De Veldhoven komt nog uit de tijd voordat er steenfabrieken 

waren. Men bouwde toen een veldoven op de plaats waar men stenen nodig had en met de 

klei terplekke werden de stenen gebakken.  

Onze spreker ir. Chris is heel goed thuis in deze materie, hij schreef er vele boeken over. 

Voor de pauze zal hij een algemeen verhaal over toponiemen geven en na de pauze zal meer 

de Tilburgse situatie aan bod komen. Het beloofd een heel leerzame avond te worden.     
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 Open Monumentendag, zondag 12 september. 
De Open Monumentendag 2010 heeft als thema  

  ‘De smaak van de 19
e
 eeuw’. 

Voor architecten was het toen zoeken naar gewenste verschijningsvormen 

voor nieuwe gebouwen, waarbij werd teruggegrepen naar eerdere stijlen, 

met als gevolg de  

  NEOSTIJLEN.  

Ook de muzieksmaak maakte een sterke verandering door en tevens de 

smaak van gerechten. Aan de smaakveranderingen in de loop van de tijd, 

van zowel architectuur, muziek en gerechten wordt dit jaar in Tilburg 

aandacht besteed. 

Er zijn diverse panden dit jaar voor het eerst te bezichtigen. Nadere 

informatie over de panden zelf en wat er die dag te beleven valt krijgt u 

die dag via de gratis gemeentefolder en de Tilburgse Koerier van die week, maar ook op 

onze website ! 

Van de eenentwintig panden liggen er zestien in het centrum en vijf elders in de stad. Berkel-

Enschot houdt ook op zondag zijn Open Monumentendag maar Udenhout de dag tevoren, op 

zaterdag 11 september.  

 

Bijzonder is het gezamenlijke, 19
e
-eeuws  arrangement dat enkele horeca ondernemers hier 

voor die dag hebben ontwikkeld. Dank zij de steun van IFF is het mogelijk om her-en-der de 

authentieke 19-de eeuwse geuren te laten herleven. Ook zeker de moeite waard is het om 

eens kennis te maken met Vincents Tekenlokaal aan de achterzijde van het paleis. 

De meeste panden zijn opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur, maar zoals uw ziet kan dat 

afwijken.  

 

Om in de sfeer te komen en ter inleiding zijn er donderdagavond 9 september van acht tot 

tien uur drie uiteenlopende korte lezingen over ‘smaak’-ontwikkelingen, waaronder de NEO-

stijlen. In het Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434. De toegang is gratis.  

Zaal open om 19.45 uur. Hier verwachten wij weer velen van u te ontmoeten. 

 

1. Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75.  

  Centraal informatiepunt. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  

2. Huys van Voskens, Heuvel 5.  Geopend vanaf 11.00 uur.  

3. Heuvelse kerk, Heuvelring 122.  Geopend van 10.00 tot 17.00 uur,  

  behalve tijdens de hoogmis van 11.30-12.30 uur.  

4. ’t Pakhuys, Telegraafstraat 1.  Geopend vanaf 12.00 uur. 

5. Synagoge Liberaal Joodse Gemeente, Willem II-straat 20. 

   Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

6. Theater De NWE Vorst, Willem II-straat 47-49. Van 10.00 tot 17.00 uur.   

7. Slagerij Lejeune, Willem II–straat 86.  Geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 

8. Paleis-Raadhuis, Willemsplein 1.  Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  

9. Vincents Tekenlokaal, Stadhuisplein 128. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  

10. Heikese kerk Stadhuisstraat 6.  Geopend van 11.30 tot 17.00 uur.  

11. Kapel O.L.V. Visitatie, Bisschop Zwijsenstraat 7. Van 11.00 tot 17.00 uur. 

12. Pauluskerk, Heuvelstraat 141. Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.  

13. De Soete inval, Nieuwlandstraat 58a. Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.  

14. Slagerij-woonhuis v.Hest, Nieuwlandstraat 47a-b. Van 13.00 tot 17.00 uur.  

15. De Refter, Nieuwlandstraat 23-25. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  

16. Stadscafé De Spaarbank, Noordstraat 125. Van 11.00 tot 24.00 uur. 
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17. Voormalig klooster, Lange Nieuwstraat 191. Van 10.00 tot 17.00 uur. 

18. Deprezgebouw, Lange Nieuwstraat 172. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

19. Audax Textielmuseum Tilburg, Goirkestraat 96. Van 12.00 tot 17.00 uur. 

20. Goirkese kerk, Goirkestraat 68.  Geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

21. De Rooi Pannen, Doctor Ahausstraat 1.  Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

Zondag 12 september BERKEL–ENSCHOT 

22. Boerderij Denissen, Generaal Eisenhowerweg 1. 

CENTRAAL INFORMATIEPUNT. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

23. Sint Willibrorduskerk, Sint Willibrordstraat 1. Van 12.00 tot 17.00 uur. 

24. Stationskoffiehuis, Raadhuisstraat 1.  Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 

25. Museum Onder den hooizolder, ’t Hoekske 6. Van 11.00 tot 17.00 uur.  

26. Langgevelboerderij, De Kraan 1. Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 

27. Sint Caeciliakerk, Kerkstraat 2.  Geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

28. Oude Toren, Torenpad 26. 

 De gedachteniskapel en het kerkhof zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur 

29. Abdij O.L.V. van Koningshoeven (trappistenabdij), Eindhovenseweg 3. 

 Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.  

 

Zaterdag 11 september UDENHOUT 

30. Oude Raadhuis, Slimstraat 2. 

CENTRAAL INFORMATIEPUNT. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

31. Sint Lambertuskerk, Slimstraat 9. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

32. Heemcentrum ’t Schoor, Schoorstraat 2.Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

Zie het uitgebreide programma op onze website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

 

Onderzoek je Geschiedenis in het Regionaal Archief Tilburg. 
Het Regionaal Archief Tilburg organiseert  vanaf oktober 2010 diverse cursussen zoals 

Stamboomonderzoek, Oud Schrift, Verhalen schrijven in het Archief, Huizenonderzoek en 

Schrijven voor de Wiki.  

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden via onze website en secretariaat en via de 

website van het regionaal archief: www.regionaalarchieftilburg.nl. 

 

Bus excursie, a.s. zondag 5 september.   

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar DUS als u nog mee wilt naar  

Bergen op Zoom en Oudenbosch, graag even secretaris Jan Rossou bellen, 

uiterlijk woensdag 1 september. Betaling van €  58,-  p.p. contant bij  

vertrek te voldoen.   

De bus vertrekt op zondag 5 september bij de grote Albert Heijn om 8.45 uur ! 

 

 

 

  

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan  

Kense@home.nl 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

Rekeningnummer van de Heemkundekring: 
2920712 Heemkundekring Tilburg Tilburg  

Activiteiten in 2010: zo. 5-9 bustocht  do. 16-9    

do. 21-10   do. 18-11   do. 16-12 
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Bezoek Eendenkooi Terheijdense Binnenpolder,vrijdag 24 sept. 2010. 

 
De folder van Staatsbosbeheer geeft de indruk dat dit weleens een schot in de roos zou 

kunnen zijn, denkend aan een leerzame, leuke en interessante middag-excursies. Volgens de 

brochure: 

 

Te midden van weilanden bevindt zich een eeuwenoude 

eendenkooi. Historische documenten vertellen ons dat deze 

eendenkooi vanaf het jaar 1693 in gebruik is geweest. Elk jaar 

wist de kooiker duizenden eenden te vangen zonder een schot 

te lossen. Tegenwoordig is de eendenkooi vooral een oase van 

rust voor tal van dieren en planten. De kooi zelf is nog goed 

herkenbaar. Grazende schapen en weidevogels voelen zich hier 

thuis. De Terheijdense binnenpolder is het op één na laagste 

punt van West-Brabant. Het is een haast middeleeuws 

natuurgebied met vogels, vlinders, amfibieën, vissen, paddestoelen, mossen en tal van 

bijzondere planten. U kunt er bijvoorbeeld een ijsvogel betrappen die een visje verschalkt of 

een boomvalk op libellenjacht boven de plas. Het gebied is niet vrij toegankelijk. Collega-

heemkundekring De Vlasselt uit Terheijden heeft een natuurwerkgroep die voor het 

onderhoud van de eendenkooi zorgt.  

 

Trekeenden die in de herfst uit het noorden en in het voorjaar uit het zuiden kwamen, streken 

hier neer. Met behulp van lokeenden en het kooikershondje werden deze eenden een pijp 

ingelokt, waarna ze letterlijk de pijp uitgingen. En die pijp nu vormt de eendenkooi. Een zeer 

deskundige gids gaat ons hierover van alles vertellen.  

 

Wij vertrekken om 13.15 uur vanaf Boerke Mutsaers, weer met eigen auto’s. Wij rijden naar 

Made. Wij zoeken daar een restaurant op voor een versnapering (eigen rekening) en 

toiletbezoek. Om 14.15 uur rijden we van daaruit onder de A59 door. Kort daarna zal blijken 

dat het gebied Schimmer voor ons toegankelijk is met auto’s. 

Via een goed begaanbaar zandpad kunnen we onze auto’s een eindje verder veilig parkeren. 

Om 14.30 uur begint de rondleiding. Deze duurt tot 16.00 uur. In die anderhalf uur kunt u 

niet naar het toilet cq. kunt u niet zitten. Neem eventueel een eigen portable krukje mee. De 

kosten zijn slechts Euro 3,50 per persoon, te voldoen aan Jan Sikkers in Made. Om 16.00 uur 

gaan we weer terug naar ons restaurant in Made voor een versnapering (eigen rekening) en 

toiletbezoek. Vervolgens zorgen we terug te zijn bij Boerke Mutsaers om 17.30 uur.   

 

Als u meegaat meld u dan telefonisch aan bij Jan Rossou (013-5362566) of  

bij Ad van Eijck (013-5435960). 

 

UITERSTE AANMELDDAG 13 SEPTEMBER 2010.  

Wilt u geen verstek laten gaan op 24 september 2010, want uw heemkundekring draait voor 

de kosten op, als u zich op geeft en er niet bent, maar wij moeten wél betalen !!    

Wij maken er weer een gezellige middag van.  
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TERUGBLIK OP DE LEZING TOPONIEMEN DOOR Ir. CHRIST BUIKS 

    OP 16 SEPTEMBER. 

 
 Christ Buiks begon zijn lezing met een verklaring van  

de naam Toponiem, welke naam is samengesteld uit de 

benaming Topo (= plaats) en Niem (=naam): verklaring  

van een plaatsnaam (waarom heet een plaats zo). 

Christ vertelde geïnteresseerd te zijn in de toponiemen  

van de Baronie van Breda, waarover hij diverse malen  

heeft gepubliceerd. 

Hij schatte het aantal toponiemen in de Baronie van Breda  

op ongeveer 100.000 (in de Meijerij op ongeveer 300.000). 

 

De allereerste vraag, die zich voordoet is: Waar vinden we 

toponiemen? 

Deze zijn te vinden in: 

a) schepenbrieven (akten van personen, die iets verkopen); 

b) cijnsboeken (dienden als schuld- en aantekenboek); 

c) leenboeken 

d) pandboeken (archief, waarin alle documenten, die officieel geregistreerd staan,  

worden bewaard); 

e) notariële archieven (is vanaf 1832 belangrijk: elk perceel kreeg een perceel- en een 

sectienummer). 

f) orale bronnen 

g) oorkonden boeken (oorkonde is een in plechtige vorm opgesteld schriftelijk bewijs;  

b.v. de oorkonden van de abdij van Tongerloo) 

In 1832 werd het kadaster ingevoerd en kreeg dientengevolge elk persceel een perceel- en 

sectienummer. Vòòr 1832 was de juiste plaats van een perceel soms moeilijk te bepalen i.v.m.  

het ontbreken van deze nummers. 

 

Voor b.v. de archeologie vormden de toponiemen een belangrijk hulpmiddel om iets te achterhalen 

of om landschappen (hoogte en laagte) te reconstrueren: de namen berg, donk of heuvel duiden op 

een hoogte, de benamingen moer en broek op een laagte. 

Ook voor genealogie en landbouw vormden toponiemen een hulpmiddel om iets te kunnen 

uitzoeken. 
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Vervolgens worden enkele plaatsnamen onder de loep genomen zoals: 

- Tilburg: wordt in 709 voor de eerste maal vermeld (Tilliburgis) in een akte inzake  

een schenking aan St. Willibrord; wordt vervolgens in 1157 voor de 2
e
 maal vermeld 

(Tilborg), in 1192 voor de 3
e
 maal (Tilburch) en in 1205 voor de 4

e
 maal (Tijlburch); 

- Stockhasselt (1418): waarbij de naam ”stock” de betekenis heeft van een stam van een boom 

en ”hasselt” hazelaar betekent; 

- Oerle (1385) betekent “over” = hoger gelegen; 

- Heerstal, waarbij “heer” leger betekent: paardestal voor het leger; 

- Baarschot: waarbij ”baar” kaal betekent en ”schot” stuk grond (kaal stuk grond), 

- Spoordonk: kleine verhoging in een moeras, 

- De Rijt (1390): oude waternaam, 

- Villa Corvel, waarbij ”villa” herdgang betekent, 

- Gaershof (Gaarshof), waarbij ”gaers” de betekenis kan hebben van gras en ”hof”  

de betekenis heeft van plaats met vlechtwerk, 

- Bedaf: betekent veraf. 

Voor een 40-tal aanwezigen een leerzame avond. 

 

Terugblik op de busreis van 5 september 2010. 
 

Met de zon in de rug vetrok op zondag 5 september j.l de bus met 33 

belangstellenden richting Oudenbosch, waar men in het Congrescentrum 

Tivoli werd getrakteerd op koffie met heerlijk gebak. Vervolgens werd koers 

gezet naar het nabijgelegen Zouavenmuseum (het enige ter wereld).  

 

Vraag is: Waarom een zouavenmuseum? 

In het begin van de 19
e
 eeuw ontstond er in Italië, bestaande uit diverse staatjes, een streven naar 

een staatkundige eenheid van dit land. Voor de kerkelijke staat, waarvan de paus het hoofd was  

(en veel groter was dan het huidige Vaticaan), vormde dit streven een gevaar.  

Nadat vrijheidsheld Garibaldi een flink stuk van de Kerkelijke Staat had veroverd ten behoeve  

de eenwording van Italië, richtte de Paus een oproep tot de katholieke jongeren in de wereld om 

hem de komen helpen. 

In Nederland gaven ongeveer 3200 vrijwilligers gehoor aan deze oproep, waarvan er ongeveer  

230 zouden omkomen (door oorlogsgeweld en door ziekte). 

Deze vrijwilligers werden zouaven genoemd 

(genoemd naar een dappere inheemse stam in Algiers, 

die door de Fransen werd onderworpen en waaruit 

een keurkorps van het Franse leger was gevormd). 

Een van de bekendste Nederlandse zouaven was 

Pieter Jong uit Lutjebroek, die tijdens de slag om 

Monte Libretti om het leven kwam. 

Ondanks hevige tegenstand van de zouaven, geraakte 

de paus zijn grondgebied grotendeels kwijt en werd 

Italië een staatkundige eenheid met Rome als 

hoofdstad (was aanvankelijk Turijn). 

 

Vervolgens werd de (voet)tocht voortgezet naar de 

naastgelegen basiliek van de H. Agatha en Barbara, dat tussen 1867 en 1880 werd gebouwd en in 

1912 tot basiliek werd verheven.  

Het is een verkleinde vorm van de Sint Pietersbasiliek en de Sint-Jan van Lateranen te Rome.  

De architect was o.a. P.J.H. Cuijpers en de opdrachtgever was pastoor Willem Hellemons, die in 

Rome gestudeerd had en aldaar onder de indruk was gekomen van de kerkelijke architectuur. 

Willem Hellemons was vanaf 1842 pastoor in Oudenbopsch. 
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Een gedreven en kundige gids toonde ons het geweldige interieur van deze basiliek, rijk versierd 

met plafondschilderingen en beelden. De basiliek meet 81 meter lang, 55 meter breed en  

het hoogste punt van de koepel is 63 meter (via een smalle trap is de koepel te beklimmen). 

Het orgel dateert van 1772, in gebruik genomen in 1773 en nadien diverse keren gerestaureerd. 

 

Na dit bezoek wachtte de lunch in voornoemd 

Congrescentrum, waarna om 14.30 uur men zich naar 

Bergen op Zoom begaf. 

Bezocht werd hier het Markiezenhof, een prachtig 

stadspaleis (een van de mooiste in West-Europa), 

residentie van de Heren en later de Markiezen van Bergen 

op Zoom. Vanaf 1815 tot ongeveer 1960 werd  

het gebruikt als kazerne, waarna restauratie volgde,  

welke tot 1987 voortduurde. 

Bewonderd werden o.a. de 2 binnenplaatsen, de Franse 

tuin, de Hofzaal (met de mooi gebeeldhouwde 

Christoffelschouw (een 15.000 kg. zware haard uit 1521), 

de Raadzaal en de 4 stijlkamers. 

Opgemerkt mag worden dat in die tijd Bergen op Zoom een erg belangrijke handelsstad was. 

Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor tentoonstellingen en diverse evenementen. 

 

Vervolgens werd onder leiding van een zeer bekwame gids (die ons ook door het Markiezenhof 

loodste) de binnenstad bekeken.  

De aandacht werd vooral gevestigd op o.a.: 

a) de stadstoren ”De Peperbus”, welke tijdens carnaval wordt aangekleed; 

b) de gevangenpoort of lievevrouwepoort en St. Catharinaplein; 

c) de zaalhuizen en de grote verscheidenheid aan gevelstijlen; 

d) Hotel De Draak (oudste hotel van Nederland, dateert van vòòr 1397, toen een grote 

stadsbrand woedde). 

In restaurant De Gouden Leeuw in Terheyden werd tenslotte een smakelijk diner verorberd,  

als sluitstuk van een zeer geslaagde en leerzame dag. 

 

Bezoek Eendenkooi op 24 september. 
 

Het was zoeken om de binnenpolder tussen Terheijden en 

Made met de eendenkooi te vinden, maar het was de moeite 

waard. Daar maakten we kennis met Anton Vermeulen, 1 van 

de 11 vrijwilligers van Heemkundekring de Vlasselt die de 

eendenkooi een warm hart toedragen. Een groot hek werd 

ontsloten en we liepen met z'n allen tussen laag geboomte 

door totdat we een heus bruggetje overstaken. De eendenkooi 

is namelijk gelegen zoals een omgrachte burcht, dus rondom in het water. Anton hield na een 

inleiding overal halt om ons uitleg te verschaffen. Uitleg over de vele bospaadjes die allemaal 

namen hebben gekregen, uitleg over de kooiker, het kooikershondje, de vangstwaterloop overhuifd 

met tengels en gaas. En de lokeenden bijvoorbeeld.  

Het is al weer 60 jaar geleden dat de eendenkooi in gebruik was met ene mijnheer Van Meel als 

laatste kooiker. Momenteel heeft men in het gebied van de eendenkooi veel last van vossen. Anton 

liet ons een tot voor kort bewoond vossenhol zien, maar ook vertelde hij over natuurverschijnselen 

in dit poldergebied. 

Alles ging verder goed en we hebben bijna geen regen gehad. De excursie o.l.v. Jan Sikkers mag 

zeker als geslaagd worden beschouwd.  
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VOORUITBLIK LEZING OVER MONUMENTEN IN TILBURG 

DOOR Ir. MARINA MOONS OP 21 OKTOBER. 
 

Ir. Marina Moons, voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie 

Tilburg zal op deze avond een lezing geven over monumenten in het algemeen  

en ook ingaan op de situatie in Tilburg.  

Marina Moons heeft samen met haar man in Waalwijk een eigen ingenieurs-  

en architectenbureau en houdt zich ook daar bezig met het restaureren van 

monumenten, als bij voorbeeld de restauratie van een oude leerlooierij in Dongen. 

Aan de orde zal komen wat er allemaal gebeurd als je besluit een monument  

te gaan restaureren. Welke regelgeving kom je tegen en met welke geldstromen 

krijg je te maken. 

Na de pauze zal ze ingaan op de Tilburgse situatie. 

De monumentale gebouwen op het NS terrein vormen op dit moment de grootste uitdaging en 

maken deze lezing heel actueel. 
 
NAMENS HET BESTUUR   
 
Beste heemkundeleden. 

Op 16 december 2010 vindt er weer een heemkundeavond plaats voor en door leden van onze kring. 

Een 5-tal leden zijn al aan het brainstormen hoe die avond in te vullen. 

Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben uw hulp nodig. 

Wilt U een lied ten gehore brengen (kan met instrument begeleid worden), een gedicht of verhaal 

voorlezen, een voordracht verzorgen etc. neem contact met ons op! 

Misschien hebt uzelf een leuk idee voor de avond; laat het ons weten. 

Hebt U zelf geen materiaal en wilt u toch meedoen: geen nood. Ik (Wil Brouwers) heb een kast vol 

verhalen etc. Als u daarbij hulp nodig hebt zijn wij er voor u. 

Meld u aan, schroom niet!  

   Dan kunnen we er een sfeervolle en interessante Kerst-H.K.avond van maken. 

Aanmelden bij: Wil Brouwers. Tel.nr.: 4674446 

              Marianne Sikkers. Tel.nr.: 4680996 

Wij zien uw reacties hoopvol tegemoet. Vriendelijke groeten, Wil en Marianne. 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. W. van Bommel te Nuenen. 

dhr. G.J.W. Steijns te Tilburg 

 

Uitgetreden leden: 
Mevr. C. van Lieshout te Tilburg 

Dhr. J. van Pelt te Valkenburg. 

 

 

 

 

  

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan  

Kense@home.nl 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

 

 

Activiteiten in 2010: do. 21-10   do. 18-11  do. 16-12 
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HOE OUD IS TILBURG? 
Martin W.J. de Bruijn 

 
‘Stad Tilburg is zeker drie eeuwen ouder’ kopte het Brabants Dagblad op 6 september 2010. Wie 
de plaatselijke geschiedenis een beetje kent, weet dat Tilburg in 1809 stadsrecht heeft gekregen. 
In 2009 is het tweehonderdjarig jubileum hiervan met enige luister gevierd. Volgens de geciteerde 
krantekop zou Tilburg dus al rond 1500 stad zijn geworden.  
Maar het artikel onder de kop wijst in een heel andere richting. Daarin staat dat er op een 
voormalig fabrieksterrein aan de Goirleseweg bij archeologisch onderzoek een grote nederzetting 
is teruggevonden die tussen de achtste en de elfde eeuw gedateerd wordt. Volgens het artikel 
werd tot nu toe ‘aangenomen dat de bewoning van het stadsgebied van Tilburg startte rond de 
Heikese kerk in de loop van de twaalfde eeuw’.  
 
Nu was het in 2009 ook dertienhonderd jaar geleden dat Tilburg voor het eerst in een schriftelijke 
bron wordt vermeld. In het jaar 709 werd er in Tilliburgis een schenking gedaan aan de missionaris 
Willibrord. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen dat deze dertien eeuwen oude vermelding 
bij de jubileumviering in 2009 geen rol heeft gespeeld en dat er zelfs nauwelijks melding van is 
gemaakt.  
Overigens levert deze vermelding wel een probleem op. Zij is in het meervoud gesteld; er wordt in 
een oorkonde gesproken van Tilliburgis, wat te vertalen is met ‘de Tilburgen’. Zo’n vijf eeuwen 
later, rond 1200, is er in de bronnen inderdaad sprake van twee Tilburgen, een Oost- en een West-
Tilburg. Terwijl West-Tilburg vereenzelvigd mag worden met het tegenwoordige Tilburg, bestond 
Oost-Tilburg ongeveer uit Oisterwijk, Haaren, Udenhout, Berkel, Enschot, en Heukelom, mogelijk 
ook Helvoirt. Het bestaan van dit ‘Groot-Tilburg’ zal wel de reden zijn geweest waarom in Tilburg 
zelf aan het dertienhonderdjarig jubileum weinig aandacht is besteed. Misschien, zo zal men 
gedacht hebben, lagen de nederzettingen toen wel alleen in het Oost-Tilburgse gedeelte van de 
Tilburgen.  
 
Met de vondst van de vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de Goirleseweg, enkele kilometers ten 
zuiden van het centrum, lijkt Tilburg dus al enkele eeuwen ouder te zijn dan tot nu toe werd 
aangenomen. Maar waar is die aanname van de archeologen op gebaseerd? De archeologische 
vondsten in het gebied van de tegenwoordige gemeente Tilburg gaan al terug tot de zogeheten 
Allerødperiode (ongeveer 9900-9100 vóór Christus). Dat is nog wel wat anders dan de achtste 
eeuw na Christus.  
 
Nu moet erkend worden dat deze en ook de prehistorische vondsten uit later tijd vooral in het 
noorden en zuiden van de gemeente gedaan zijn. Maar daar is ook het meest systematisch 
gegraven. Het middendeel van Tilburg is het eerst bebouwd, en voor een groot deel in een tijd dat 
aan archeologisch onderzoek niet eens gedacht werd. Trouwens, ook de recente vondst van de 
vroegmiddeleeuwse nederzetting, waar het krantenartikel over spreekt, is niet gelegen in het 
middengedeelte, maar aan de zuidelijke rand van de gemeente.  
 
Wanneer we het ontstaan van Tilburg niet koppelen aan archeologische vondsten maar aan de 
naam Tilburg, komt de vraag naar de ouderdom in een ander perspectief te staan. 
Ongelukkigerwijs vormt de vermelding van ‘de Tilburgen’ in het jaar 709 een eenmalige, een 
‘hapax’. Hierna duurt het tot de twaalfde eeuw voor we Tilburg als naamsaanduiding weer 
tegenkomen. 
Wat laat zich rond 1200 van Tilburg, dat dan West-Tilburg wordt genoemd, min of meer 
hypothetisch reconstrueren? Er zijn lokale heren van Tilburg, van wie de herkomst in het Belgische 
Landen wordt gezocht. In ieder geval hadden ze bezittingen in Wallonië, ten zuiden van Leuven. 
Denkbaar is dat een van deze heren, van wie enkele generaties de voornaam Giselbertus 
(Gijsbrecht) droegen, trouwde met een dochter van de heren van Boxtel. De heerlijkheid Tilburg – 
bestaande uit Oost- en West-Tilburg – zou een afsplitsing van Boxtel kunnen zijn. In een geleidelijk 
proces is de heerlijkheid in de dertiende eeuw overgegaan aan de hertogen van Brabant. Zelfs als 
leenman van de hertogen hebben de Giselberten zich niet weten te handhaven. Restanten van 
hun bezit treffen we later onverdeeld aan in het bezit van de heren van Boxtel en van Gageldonk. 
Maar het gaat dan wel om bezit onmiddellijk ten zuiden van de kerk van Tilburg, waar nu de 
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Heikese kerk staat. Het is aannemelijk dat het hierbij om restanten van de kern van het heerlijke 
domein Tilburg gaat.  
 
West-Tilburg vormde waarschijnlijk al rond 1200 één rechtsgebied – een zogenaamde eninge – 
met Goirle. Maar het waren twee afzonderlijke dorpen, die elk ook een eigen parochie vormden. 
De parochiepatroon van Tilburg, de heilige Dionysius, is waarschijnlijk afkomstig van de genoemde 
heren, die ook ten zuiden van Leuven bezittingen hadden in een aan deze Franse martelaar 
gewijde parochie. Dit zou er tevens op kunnen duiden dat de parochie West-Tilburg pas in de 
twaalfde eeuw door de heren gesticht is. 
Aangenomen mag worden dat uit dit domein met deze parochiekerk het dorp Tilburg is 
voorgekomen. Maar volstrekt onduidelijk is wanneer deze nederzetting met de naam Tilburg de 
omvang heeft gekregen van om en nabij de latere gemeente Tilburg. Met andere woorden: welk 
grondgebied met welke bewoningskernen werd aangeduid met Tilburg of West-Tilburg. 
 
In de veertiende eeuw, wanneer de geschreven bronnen rijkelijker beginnen te vloeien, blijkt 
Tilburg een aantal wijken, zogeheten herdgangen, te hebben. Een van de oudste herdgangen was 
Korvel, waarvan het huidige Korvelplein de kern was. Korvel wordt in 1350 een villa genoemd, met 
welke Latijnse term aanvankelijk een domein maar later een dorp werd aangeduid. In bronnen uit 
de veertiende en vijftiende eeuw wordt gesproken van de villa Corvel in parochia de Westilborch, 
het dorp Korvel in de parochie West-Tilburg.  
 

 
 
Korvel en de kern van Tilburg (Kerk) op een plattegrond uit 1791. Het noorden ligt rechts. De 
vroegmiddeleeuwse nederzetting is gevonden links van het woord Corvel. 
 
De opgraving waar nu een vroegmiddeleeuwse nederzetting is aangetroffen, is dichtbij Korvel 
gelegen. Het was niet ongewoon dat nederzettingen zich in de loop van de eeuwen verplaatsten. 
Het kan gezien de nabijheid dus om een voorloper van het latere Korvel zijn gegaan. Misschien 
droeg de nederzetting al wel de naam Korvel. Om deze reden is het onjuist om de opgegraven 
bebouwing zonder nadere aanwijzingen te vereenzelvigen met Tilburg als dorp of stad.  
 
Ik blijf het er daarom nog steeds op houden dat de nederzetting met de naam West-Tilburg, later 
Tilburg, pas in de twaalfde eeuw is ontstaan, al kan die ouder zijn en in oorsprong een of meer 
andere namen hebben gehad. 
 
 
Utrecht, september 2010. 



 1 

   Mededelingenblad van Heemkundekring ‘Tilborch’ 
     Correspondentieadres: Acaciastraat 19; 5038 HE Tilburg 

     Redactie: kense@home.nl; 5353877  

    www.heemkundekringtilburg.nl 

 

 

Schepenzegel uit 1453          Jaargang 41, nummer 9 – november 2010 

    

    

TERUGBLIK OP DE LEZING ‘MONUMENTEN IN TILBURG’ VAN 21-10. 
 

Gepresenteerd door Marina Moons, Niels Drijvers (beiden lid 

van de Tilburgse Monumentencommissie) en Dirk van Alphen 

(secretaris van deze Commissie). 

 

Marina Moons, voorzitter van de Tilburgse Monumenten-

commissie, opende de lezing, waarbij een 45 belangstellenden 

aanwezig waren. 

 

Zij vertelde dat de Monumentencommissie al minstens 30 jaar 

in Tilburg functioneert; het bestaat uit een kleine commissie 

(komt eenmaal per 3 weken bij elkaar voor het bespreken en 

adviseren van binnengekomen plannen) en een grote 

commissie, bestaande uit 6 personen, waarvan 4 uit de kleine commissie (komt eenmaal per 6 

weken bij elkaar voor advisering van belangrijkere objecten zoals. b.v. de Spoorzone, kerken e.d.). 

 

De leden van deze commissie zijn deskundigen op hun vakgebied i.v.m. het kunnen lezen van 

tekeningen; bovendien dienen zij onafhankelijk en objectief te zijn. Het vermengen van taken is uit 

den boze. Zij vormen een externe groep, die door de gemeenteraad wordt benoemd (voor een 

periode van 2 x 4 jaar). 

 

De kleine commissie behandelt per zitting ongeveer 15 ingediende plannen; is er sprake van een 

nieuw plan, dan kan de eigenaar en/of architect worden uitgenodigd voor het verstrekken van een 

eventuele toelichting. Betreft het een omvangrijk pand c.q. restauratie, dan kan de bespreking 

worden verlegd naar het bewuste pand.  

Speciale nadruk werd gelegd op de ontwikkeling van de z.g. Spoorzone (gebied tussen de Ringbaan 

West en de Heuvel), waarbij verwezen werd naar www.tilburgspoorzone.nl. voor het verkrijgen van 

nadere informatie. 

 

Marina Moons vertelde voorts sedert 5 jaar als voorzitter van de Tilburgse monumentencommissie 

te fungeren en al geruime tijd een architectenbureau in Waalwijk te hebben. Ruim 80% van haar 

werkzaamheden betreft restauraties. Zo toonde zij (met PowerPoint) de door haar verrichtte 

restauraties zoals b.v. in Waspik (burgemeesterswoning, woonhuis met schoenfabriek, molenromp), 

in Doorwerth (watertoren) en in Waalwijk (klokgevels). 

Dat met belangstelling de lezing werd gevolgd bleek wel uit de vragen (en de opmerkingen) van de 

aanwezigen m.b.t. o.a. de Vredeskerk en de Goirkese kerk.  
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Na de pauze was het de beurt aan Niels Drijvers van het gelijknamige architectenbureau Drijvers te 

Oisterwijk.  

Hij vertelde met zijn bureau voornamelijk bezig te zijn met het behoud van de Brabantse 

boerderij(en). Ook was hij betrokken bij het handhaven van het dorpsgezicht (kern) van Udenhout. 

Belangrijk hierbij waren o.a. de vragen: Wat zijn de plannen, hoe ga je ermee om?  

 

Ook fungeert Niels als voorzitter van de Monumentencommissie in Made en Drimmelen. 

Aan de hand van lichtbeelden toonde Niels o.a. de restauratie van een boerderij in Oirschot en de 

restauratie van een boerderij in Helenaveen (eigenaar was uitgekocht en een gedeelte van de 

boerderij was veranderd in een ijssalon). 

 

VOORUITBLIK LEZING Do. 18-11: ‘LEVEN IN DE 15
E
 EEUW EN DE 

HAVEP-TERREIN OPGRAVINGEN’ DOOR DR. MARTIN DE BRUIJN’ 
 

Voor de volgende lezing hebben we een heel speciale spreker, dr. Martin de Bruijn. 

Hij is een van de oprichters van onze kring geweest, erelid van de vereniging en nog steeds erg 

betrokken bij de historische ontwikkeling van Tilburg. 

 

We hebben hem bereid gevonden om een lezing te geven 

over een van zijn voorvaderen, 

Daneel van Heijst. Deze leefde van 1390 tot 1478 en 

behoorde bij een familie die al minstens vier generaties in 

Tilburg woonden. Van hem en over hem zijn zo’n zestig 

schepenakten overgeleverd en die geven een goed beeld 

van het leven in Tilburg in die tijd. 

Ook zal hij zeker wat vertellen over de ouderdom van 

Tilburg in relatie tot de recente opgravingen op het Havep 

terrein. Het zal een boeiende avond worden.    

 
NAMENS HET BESTUUR   
 

Herhaling oproep Heemkunde-avond voor-en-door-de-leden op 

donderdag 16 dec 2010. 
Heeft u erover nagedacht en wilt u ook actief deelnemen aan de avond? 

Bel ons! 

Als het nodig is hebben wij genoeg materiaal  waaruit u een keuze kunt 

maken. ( zoals : gedichten, voordrachten en liederen etc.) Ook zullen 

enkele leden van het Tilburgs Byzantijns Koor een aantal  Oekraïense 

kerstliederen ten gehore brengen. 

Als u zelf niet actief mee wilt doen, kom dan zeker de avond van 16 dec. 

bezoeken; een enthousiast publiek hebben wij ook nodig!  

Medewerkers 16 dec:  

- Jan Haagh     -   Maria Smeets 

- Mieke van Ginhoven   -   Krelis Swaans 

- Wil Brouwers (4674446 )  -   Marianne Sikkers (4680996). 

Tot 16 december ! 
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Geachte heemkundelid. 

Zoals het U ongetwijfeld bekend is heeft het bestuur in 2009 een 

verjaardagskalender uitgebracht, waarop alle burgemeesters staan 

vermeld, die vanaf 1809 Tilburg hebben medebestuurd.  

De reden hiervoor was dat in 2009 wij ons 40-jarig jubileum hebben 

gevierd en omdat in dat jaar Tilburg tevens 200 jaar stadsrechten 

had. 

Deze kalender werd destijds aangeboden voor een prijs van € 5,00 

per stuk, voor welk bedrag behoorlijk wat kalenders zijn verkocht. 

We hebben echter nog wat kalenders over, die nu te verkrijgen zijn 

voor slechts € 2,50 per stuk.. 

Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan: 

a) schriftelijk of telefonisch aan het secretariaat (Jan Rossou, 

Acaciastraat 19, 5038 HE te Tilburg;  

     telefoon: 013 – 5362566). 

b) per email: jphf.rossou@hetnet.nl. 

 

Ook zijn deze kalenders te verkrijgen tijdens  

de lezingenavond op donderdag 18 november 2010. 

 
 
 
Tentoonstelling en boek Jos Donders 
 
Architect Jos. Donders�De Tilburgse architect Jos. Donders 

(1867-1960) ontwierp een grote verscheidenheid aan 

gebouwtypes in het vooroorlogse Tilburg en omgeving.  

Het is boeiend om aan de hand van zijn gebouwen, Tilburg en 

een stuk van de Tilburgse geschiedenis, te ontdekken.  

Bekende ontwerpen van hem zijn bijvoorbeeld de voormalige 

Melkfabriek CTM aan het Wilhelminapark, het voormalige 

Theresialyceum aan de Oude Dijk en Huize Nazareth.  

 

  � 

Het boek ‘Het Tilburg e.o. van architect Jos. Donders’, 

beschrijft 270 panden en is geïllustreerd met 475 foto’s.  

Er zijn bovendien vier wandel- of fietsroutes langs negentig 

Jos. Donderspanden in opgenomen. De auteur Wout van 

Bommel heeft jarenlang archiefonderzoek gedaan, met name in 

het bouwarchief. Meer dan tachtig procent van wat er in het 

boek staat, is afkomstig uit Regionaal Archief Tilburg.  

In de hal van het Archief aan de Kazernehof 75 heeft 

Stadsmuseum Tilburg een overzichtstentoonstelling van  

het werk van Jos. Donders samengesteld. 

 

Deze expositie is te bezichtigen van 19 november tot en met  

31 december 2010 (dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur)   
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Nieuwe leden: 

Dhr. J.Smits te Tilburg. 

 

Uitgetreden leden: 

Mevr. C. Horvers te Bodegraven. 

J.J.M. Naaijkens  & W. Naaijkens-Tempelaars te Tilburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in 2010:  do. 18-11  do. 16-12 (!) 

 

Activiteiten in 2011: do. 20-1  do. 17-2  do. 17-3 

 

    do. 21-4  do. 19-5  do. 16-6 

 

fietstocht zo. 26-6   bustocht zo. 4-9   
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TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 16 NOVEMBER ‘DANEEL VAN HEYST, EEN 

VIJFTIENDE-EEUWSE TILBURGER EN ZIJN OMGEVING’ 
 

De lezing van Martin de Bruijn ging over het boerenbedrijf  

in Tilburg in de vijftiende eeuw en was opgebouwd rond zijn 

voorvader Daneel van Heyst. Deze leefde van ongeveer 1390 

tot 1475. De geschiedenis van zijn leven werd verteld in  

het kader van de ontwikkeling van het hertogdom Brabant  

en Tilburg in die periode.  

 

De spreker wilde het beeld uit de wereld helpen dat er in  

de Late Middeleeuwen, net als rond 1900, veel arme boertjes in 

de Meierij van ’s-Hertogenbosch woonden, dat hun bedrijfjes 

op zelfvoorziening gericht waren en dat zij zich als aanvulling 

op hun inkomsten met de textielnijverheid gingen bezighouden.  

Martins voorvader Daneel van Heyst stamde uit een familie, die waarschijnlijk afkomstig was 

uit Heist-op-den-Berg tussen Mechelen en Herentals. De spreker probeerde aannemelijk te maken 

dat zijn voorouders in Tilburg terechtgekomen waren als kolonisten in het spoor van de Brabantse 

hertogen. Hij had daarvoor verschillende aanwijzingen.  

 

De familie bezat in Tilburg tussen het Goirke (Julianapark) en de Heikant de hoeve het Goed  

ter Linden. Waarschijnlijk was dit goed door de hertog aan hen in cijns uitgegeven. Het stelsel van 

erfrecht, waarbij alle kinderen gelijke porties erfden, leidde al in de veertiende eeuw tot 

versnippering van dit goed. Wie wilde blijven boeren moest proberen de porties van de andere 

kinderen te verwerven of van anderen grond aan te kopen of te pachten. 

Nadat Daneels vader, Jan van Heyst, jong overleden was, zette zijn moeder, Mechteld Lange 

Daneelsdochter, met hem en zijn broers Jan en Pauwels het boerenbedrijf voort. Na het overlijden 

van Mechteld en hun huwelijk zo rond 1425 begonnen de broers Jan en Daneel een eigen 

boerenbedrijf. Hun broer Pauwels schijnt jong overleden te zijn. Daneel verwierf verschillende 

stukken grond in Tilburg, akkerland in de buurt van het Goed ter Linden, maar bijvoorbeeld ook 

beemden – hooilanden – aan de Donge. 

In 1429 stierf zijn broer Jan met vrouw en kinderen, vermoedelijk aan de pest. Door de erfenis 

verbeterde de positie van Daneel.  

In de periode tussen ongeveer 1430 en 1460 was Daneel op tal van terreinen actief, soms alleen, 

soms met anderen. Zowel in 1433 als in 1442 kocht hij een huis in de buurt van het Goed ter 

Linden.  
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In 1441 sloot hij met een andere Tilburger een contract om 48 schapen op te fokken. In 1447 

pachtte hij met een aantal andere, voor een deel meer vooraanstaande Tilburgers, een deel van  

de tienden van de abdij Tongerlo.  

 

Soms had hij op korte termijn geld nodig. Voor dergelijk kortlopend krediet maakte hij onder 

meer gebruik van de Bossche ‘lombarden’, geldschieters uit Lombardije. In 1452 pachtte hij met 

drie anderen van de weduwe van de heer van Helmond een molen in Tilburg.  

In 1454 of 1455 werd Daneel van Heyst poorter van ’s-Hertogenbosch. Of hij in deze stad is 

gaan wonen, is niet duidelijk. Zijn nicht Korstien van Wickevoirt woonde er met haar man Hendrik 

Croeck ,vleeshouwer, met wie Daneel ook zaken deed. 

Waarschijnlijk is hij in deze tijd meer van zijn inkomsten gaan leven 

dan van zijn werk.  

In deze periode trouwden ook zijn vijf kinderen, enkelen met een 

huwelijkspartner uit de directe omgeving. Zijn zoon Herman kreeg 

van hem een huis met toebehoren in erfelijke pacht. Andere zonen 

kregen als gebruikelijk een huwelijksgave. 

 

Daneel vestigde ook wel erfelijke pachten op zijn bezittingen. Het lijkt erop dat hij die op  

den duur niet allemaal meer kon voldoen. In 1470 werd een huis van hem ‘uitgewonnen’, dit wil 

zeggen dat het gerechtelijk werd toegewezen aan zijn schuldeiser.  

Het is niet duidelijk of dit zijn woonhuis was. Wellicht is hij op zijn oude dag bij een van zijn 

kinderen ingetrokken. Op 1 februari 1476 werd hij voor het eerst in een akte als overleden 

genoemd. Zijn kinderen hadden evenals hij bezittingen in Tilburg en hebben veel nakomelingen 

gekregen. Sommigen hiervan dragen nog steeds de naam Van Heijst of Van Hest, anderen hebben 

in de loop van de tijd een andere familienaam aangenomen. 

Uit het leven van Daneel van Heyst blijkt dat er in Tilburg in de vijftiende eeuw boeren 

woonden die optraden als handelaren-ondernemers. Hun bedrijven waren niet op zelfvoorziening 

gericht, maar produceerden voor de markt. Uit eigen verder onderzoek heeft Martin de Bruijn 

kunnen vaststellen dat dit ook elders in de Meierij van ’s-Hertogenbosch het geval is geweest.  

 

Dat er in Tilburg een omvangrijke textielindustrie ontstaan is, kwam volgens de spreker niet 

omdat er zo veel arme boertjes woonden die aanvullende inkomsten nodig hadden, maar omdat er 

nogal wat redelijk welgestelde boeren waren die over vermogen beschikten en daarom ook krediet 

konden verkrijgen om als textielondernemer op te treden. Zij kochten de grond- en hulpstoffen in, 

gaven deze aan spinners en wevers ter bewerking uit en verkochten daarna de halffabrikaten of,  

na het vollen en verven, de eindproducten.  

 

VOORUITBLIK OP DE AVOND ‘LEDEN VOOR LEDEN’ VAN 16 DECEMBER 

 
December is de maand van traditie (Sinterklaas), feest (Kerstmis) en sfeervolle afsluiting 

(Oudjaar). Sinterklaas is nog maar net achter de rug of je ziet alom de kerstversieringen 

verschijnen, wat op zich op iedereen een zeer prettige indruk maakt. Kerstfeest is dan ook 

een feest in de eerste plaats van gezelligheid en warmte (en mogelijk van overvloed). 

 

Het is hierom dat het bestuur van mening is er goed aan te doen in deze geest de basis te leggen van 

deze “leden voor leden” avond, waarbij het Kerstfeest een centrale rol is toebedeeld. Muziek en 

zang zullen de aanwezigen dan ook zeer aangenaam verrassen. Op deze nog voor de 

Heemkundekring ongebruikelijk manier wil het bestuur het warme Kerstgevoel overbrengen op de 

leden. Mede op grond van het gegeven dat Kerstmis een gezamenlijk gebeuren is menen wij er goed 

aan te doen de leden in de gelegenheid te stellen om, indien zij deze avond willen bezoeken, een 

introducé mee te brengen. Gezien echter de invulling van deze avond dienen we een bijdrage van 

deze introducé te vragen van € 5,00 
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Teneinde inzicht te krijgen in het aantal bezoekers van deze avond, mogen wij 

U verzoeken om, indien U deze avond wilt bijwonen, dit vòòr 11 december 

a.s. door te geven (met opgave van een eventuele introducé)  aan het 

secretariaat: Jan Rossou, Acaciastraat 19, 5038 HE te Tilburg;  

tel. 013 – 5362566; telefonisch, schriftelijk of per email: 

jphf.rossou@hetnet.nl. 

Het bestuur hoopt op een volle en “warme” zaal, zodat Kerstmis vol bezieling tegemoet kan worden 

gezien en tevens 2010 op een waardige manier kan worden afgesloten.  

 

Excursie Jan Sikkers: Romeins Museum St.  Michielsgestel Vrijdag 17 december  
 
We gaan naar het voormalige instituut voor Doven aan de Theerestraat 42  

te St. Michielsgestel, want daar is dit oudheidkundig museum gevestigd.   

U moet weten dat het stroomgebied van de Dommel – St. Michielsgestel  

ligt daarin -  in de Romeinse tijd een aantrekkelijk woongebied was.  

 

We beginnen met een PowerPoint Demonstratie, deels vooruitlopend op  

wat u in de tentoonstellings-ruimtes gaat zien. Onder ander:  

De bronsschat van Nistelrode, de grootste van Nederland. Een Romeinse 

pannenbakkerij, de pottenbakkersoven en andere vondsten in Halder, de 

Tempel van Empel, de muntschat van Vught, de rijke graven van Esch en de 

villa van Hoogeloon. 

  

We laten ons rondleiden door een gedreven en terzake deskundige gids. We vertrekken met eigen 

auto’s vanaf Boerke Mutsaerts om 13.45 uur en we zijn weer terug om ongeveer 17.30 uur. Een 

routebeschrijving reiken wij uit op het vertrektijdstip.   

Uw deelname maakt u bekend door vóór 14 december 2010 Euro 5 over te maken op postgiro 

2920712 van Heemkundekring Tilborch, onder vermelding van “excursie 17122010”  +  als u 

anderen wilt meenemen “kom met auto”.    

 

Koper 
Zijn dochtertje, ze werd vermoord, 

in een kerk, mee ontzield, afgebroken. 

Zij leeft in boek en herinnering voort, 

over vader werd niet meer gesproken. 

Toch was hij bekend in ieder land, 

ver buiten Brabant, Limburg, Twente. 

Europa’s grootste fabrikant 

niet van textiel, maar muziekinstrumenten. 

Trombones, tuba’s, hoorns, kornetten 

rolden uit zijn productiehal, 

hobo’s, klarinetten en trompetten: 

vijfhonderdduizend in getal! 

Al dat moois verkocht hij wereldwijd  Maar ‘muziek’ zit nu blijkbaar in de praktijk 

en alom in Europa’s orkesten    van nog bewaard koper fragmenteren, 

werd zo Tilburgs faam verspreid,   erfgoed, collectie en cultuur zo rijk 

klonk Kessels koper als de beste.   tot rauwe grondstof weer degraderen. 

                    (Henk Kuiper) 
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           ZONDAG 12 DECEMBER KORVELWANDELING 

 

 "Corvel" wordt al in 1418 genoemd. In 1430 spreekt men over "de heertganck  

van Corvel "en in 1440 over "Corvel aen den Bercdijk". 

De wijk Korvel behoort tot de oudste delen van Tilburg. Ze wordt doorsneden  

door de Korvelseweg, ooit een deel van de weg van Antwerpen naar 's-Hertogenbosch. Tot 

deze oude herdgang behoren ook het Laar, de Poel en Oerle.  

Het Korvelplein is het voornaamste plein van dit gebied, waarin vroeger boerderijen  

en textielfabrieken de werkverschaffers waren. In het gebied stond ooit een oude molen. In dit deel 

van de stad werd de derde parochie van Tilburg gesticht in 1850. Veel van het religieuze erfgoed 

van Korvel is nog terug te vinden in de wijk.  

Tijdens de wandeling bezoeken we o.a. (onder voorbehoud) de monumentale Korvelse kerk  

en de kloosterkerk van de Kapucijnen. 

We zien de woonplekken van de textielfabrikanten en andere 

bekende Tilburgers. 

 

Start van de wandeling 12 uur bij de fontein in de Zomerstraat 

achter parkeergarage Louis Bouwmeesterplein, einde is op het 

St. Annaplein. De wandeling duurt ruim 2 uur.  

De kosten zijn 3 euro p.p., voor aanvang van de wandeling  

te  voldoen bij de gids (kinderen tot 12 jaar gratis) 

 

Nieuwe leden: 

 

Mevr. P. Kuijpers te Tilburg. 

Dhr. J.A.H. Melis te Tilburg. 

 

Uitgetreden leden: 

 

Dhr. van Eijk te Tilburg 

Per 1-1-2011: Dhr. en mevr. Naaijkens te Tilburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan  

Kense@home.nl 

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 

Rekeningnummer van de Heemkundekring: 

2920712 Heemkundekring Tilburg Tilburg  

Activiteiten in 2010:  do. 16-12  

 

Activiteiten in 2011: do. 20-1  do. 17-2  do. 17-3 

 

    do. 21-4  do. 19-5  do. 16-6 

 

fietstocht zo. 26-6   bustocht zo. 4-9   
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Dit Zijn Wij;  Boek over de 100 belangrijkste tradities in Nederland. 

 

Tradities zijn de weerspiegeling van de identiteit van een land, het 

bindweefsel van een samenleving. Het is belangrijk ons daarvan 

bewust te zijn. Om dat belang nog eens te onderstrepen heeft het 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur in 2008 onderzoek gedaan 

naar de meest dierbare tradities van Nederlanders. De respons op dit 

onderzoek overtrof de stoutste verwachtingen. Op basis van die 

resultaten is een top 100 van Nederlandse tradities samengesteld. 

 

In het boek “Dit Zijn Wij” worden alle 100 tradities beschreven, 

compleet met historische achtergronden en een schat aan 

fotomateriaal. Het boek is samengesteld door Ineke Strouken, die al 

meer dan twintig jaar directeur is van het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur en in het algemeen als één van de grootste autoriteiten 

op het gebied van tradities en immaterieel erfgoed in Nederland wordt beschouwd.  

 

In het boek ”Dit Zijn Wij” wordt o.a. beschreven: 

a) Het ontstaan van moederdag; 

b) Driekoningenzingen; 

c) Peperkoek: een koek om de liefde te winnen; 

d) Het verhaal rondom het huwelijk; 

e) Waarom eten we beschuit met muisjes bij een geboorte? 

f) Wat is luilak voor een feest? 

g) Sint Nicolaasfeest; 

h) Waarom zetten we een kerstboom in huis met Kerstmis? 

 

Het boek is een uitgave van o.a. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur: 

- bestemd voor het hele gezin; 

- met histgorische achtergronden en anekdotes; 

- 288 pagina’s geheel in kleur; 

- uitgevoerd in een kloek formaat; 

- de complete top 100 van Nederlandse tradities; 

- meer dan 200 prachtige afbeeldingen. 

 

”Dit Zijn Wij” is hèt standaardwerk over Nederlandse tradities. Gedegen zonder saai te zijn en 

anekdotisch zonder oppervlakkig te zijn. Dik en toch handzaam, kortom een boek dat in geen enkel 

gezin mag ontbreken. 

 

Voor de leden van onze Heemkundekring kan het boek worden aangeboden voor een speciale prijs 

van € 19,75 (de normale verkoopprijs bedraagt € 22,50). 

 

Indien U in het bezit wilt komen van dit boek, kunt U (telefonisch, schriftelijk, per e-mail, etc) 

contact opnamen met het secretariaat:  

J. Rossou, Acaciastraat 19, 5038 HE Tilburg; tel. 013 – 5362566. 
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In de voetsporen van Cees Robben met zijn beroemde ‘Prent van de week’ deed  

ons kringlid Kees Koster dat ook. Hij is nu bereid om voortaan een Prent van de Maand aan te 

leveren. Het bestuur is blij met dit initiatief.  

 

 
 

‘Onder onze voeten’ analyseert bodemschatten in Heemhuis Halsteren 
 

Onder de naam Onder onze voeten. Een reis langs Brabantse bodemschatten zijn sinds medio 2010 

bijzondere vondsten, vinders en hun verhalen vastgelegd. Een panel van deskundigen trok door de 

provincie en heeft iedereen de gelegenheid geboden om zijn/haar bodemvondst(en) kosteloos te 

laten analyseren. De grote slotmanifestatie is op zondag 19 december in het Breda’s Museum.  

Dit is tevens laatste mogelijkheid voor analyse van vondsten.  

 

Het project ‘Onder onze voeten’is een samenwerking van Schatten van Brabant (het 

cultuurprogramma van de provincie) met  Erfgoed Brabant, het Noordbrabants Museum en de 

genoemde regiolocaties.  Meer info is te vinden op www.onderonzevoeten.nl. Daar worden ook de 

vondsten getoond.  
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