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TERUGBLIK OP DE KERSTVIERING VAN  

      16 DECEMBER. 
Ondanks het minder goede weer, het was ’s-middags 

gaan sneeuwen, waren toch zo’n 50 belangstellenden 

aanwezig om het Kerstgebeuren te ervaren. 

 

Na de openingstoespraak door de voorzitter bracht  

Wil Brouwers een kerstgedicht (van Hepscheuten) ten 

gehore, waarna Jan Sikkers een inleiding hield over  

het ontstaan van Kerstmis, waarom het Kerstfeest op  

25 december wordt gevierd en waarom de kerstboom  

bij het kerstgebeuren een rol is gaan spelen. 

Marianne (Sikkers) vervolgde met een muzikaal intermezzo (Halleluja Bethlehem) en Mieke 

(Gelens) en An (Megens) hielden daarna een Tweespraak over het aankleden van een kerstboom. 

Opmerking: Mieke Gelens en An Megens zijn zussen van Wil Brouwers. 

 

”Kerstmis in de keuken” (wat zullen we met 

Kerstmis eten?) was een voordracht van  

Wil Brouwers, die op een ludieke manier liet 

zien de (gebruikelijke?) gang van zaken bij  

het bereiden van een kerstmaal in een gezin, 

waarna het Byzantijns koor, bestaande uit   

Jan Viellevoije, Piet Happel en Marianne 

Sikkers, het eerste gedeelte muzikaal afsloten 

met diverse liederen over de geboorte en lijden 

van Christus. 

 

 

 

De pauze  werd door Eveline Passier (van het 

Muziekinstrumentenmuseum) gebruikt om enige 

toelichting te geven omtrent de diefstal uit het museum 

(waarbij een kleine honderdtal koperen instrumenten 

werden ontvreemd) en de wijze waarop men in financieel 

opzicht het museum kon steunen. Het ontbrak haar niet aan 

belangstelling. Voornoemd museum is momenteel doende 

een andere locatie te vinden.  
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Voor de warme belangstelling en de ontvangen steun 

van de zijde van de Heemkundekring was Eveline 

erg dankbaar. 

 

 

 

Na de pauze liet Krelis Swaans de aanwezigen horen 

(en dit in dichtvorm) hoe hij zijn eerste ”Naachtmis” 

beleefde, waarna Jan Sikkers (verkleed als  “Onze 

Lieve Heer”) wat onenigheid beleefde met zijn 4 

aartsengelen, die, gezien de vele ruzies, oorlogen en oplichtingen in de wereld, wilden stoppen met 

hun “Vrede op Aarde”. Echter, alles kwam weer goed (gelukkig). 

Vervolgens liet ons Heemkundelid dhr. Vischer horen waaruit het kerstdiner bestond (in 1920) van 

de (rijke) familie Bogaers uit Tilburg (voorheen gewoond hebbende in de huidige “Nieuwe Vorst” 

in de Willem II-straat). Dit diner, waar een 60-tal gasten aanzaten, begon o.a. met kaviaar begeleid 

door champagne en calvados, vervolgens o.a. soep, zeetong met garnalen, runderhaas, 

kalfszwezerik met compôte, reebout overgoten met rode bourgogne met als laatste roomijs  

(met champagne) gevolgd door koffie met cognac en (voor de heren) een sigaar. 

 

Daarna was het de beurt aan de (verklede) Jan Sikkers, 

die de oorsprong vertelde van de Driekoningen  

(4
e
 eeuw na Christus), waarvan de stoffelijke resten 

zich in de Dom van Keulen zouden bevinden,  

waarna (een opgesmukte) Krelis Swaans het 

Driekoningenzingen in dichtvorm ten tonele bracht. 

Hierbij mag worden vermeld dat 6 januari voorheen  

(tot 1923) een vrije dag was. Ging men vroeger met 

Driekoningenzingen langs de deuren, momenteel is dit 

Driekoningenzingen (jammer genoeg) meer een 

wedstrijdzingen geworden. 

Dit 2
e
 gedeelte werd door Jan en Marianne Sikkers (met 

accordeon) en Krelis Swaans muzikaal afgesloten met 

het lied ”d’r stond een oproep in de kraant” . 

 

Het laatste gedeelte werd door het Byzantijns 

koor (aangevuld met Lia Happel) geopend 

met liederen, betrekking hebbende op 

Driekoningenzingen. 

Wil Brouwers, An Megens, Mieke Gelens en 

Krelis Swaans lieten vervolgens 

nieuwjaarsgedichten van vroeger horen: 

“Dierbare Ouders” en “Liefste Ouders”, 

waarna door Wil Brouwers ”Oud en Nieuw” 

(van Henriette Vunderink) werd 

voorgedragen. 

 

 

 

De avond werd afgesloten met brandende ‘vuurpijlen’ en een afscheidswoord door de voorzitter,  

die op de eerst plaats de organisatoren  van deze zeer geslaagde kerstavond bedankte voor de 

uitstekende wijze waarop zij invulling aan deze avond hebben gegeven en vervolgens eenieder 

Prettige Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar toewenste.  



 3 

VOORUITBLIK OP DE LEZING OVER HET WERK VAN JOS BEDAUX. 

 

Boerke Mutsaers 20.00 uur. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden 

dat Jos Bedaux (1910-1989) geboren werd. Dit is niet ongemerkt 

voorbijgegaan, zo is er een overzichtstentoonstelling geweest in het 

hoofdgebouw van de universiteit, een gebouw wat hij zelf ontworpen 

heeft.  

 

 

Zijn werk valt op doordat het er modern uitziet en toch traditionele kenmerken heeft. 

Iedereen kent, naast het universiteitsgebouw ook het kantongerecht-, GGD- en Sint 

Josefzorggebouw. Daarnaast heeft hij nog zo’n 500 gebouwen getekend, villa’s, kerken, kloosters, 

kapellen en gebouwen voor allerlei instellingen die vooral in en rond Tilburg liggen. 

Zijn zonen George en Frans zullen aan de hand van de originele zwart-wit foto’s zijn werk 

doorlopen. Frans zal voor de pauze de periode 1932 tot 1960 toelichten en George na de pauze het 

latere werk van 1960 tot 1974. 

Een beter overzicht van het omvangrijke en belangrijke werk van deze Tilburgse architect door deze 

direct betrokken zonen kunnen wij ons niet wensen.  

(zie ook www.josbedaux.nl en 

www.geheugenvantilburg.nl/component/option,com_raadplegen/Itemid,9/id,1726/ ) 

 

TERUGBLIK OP HET BEZOEK MET JAN SIKKERS AAN HET ROMEINS MUSEUM IN 

ST. MICHIELSGESTEL OP 17 DECEMBER. 

 

Met 12 heemkundigen - bijna allemaal leden van onze kring - arriveerden wij in de kapel van  

het voormalige Doveninstituut, waar sinds 17 jaar het Romeins museum gevestigd is. We werden 

ontvangen door Anton van der Lee de rondleider en door Lea Slits de conservator van dit museum. 

Anton troonde ons mee direct mee naar een diapresentatie / powerpointweergave. Meteen werd 

duidelijk dat het stroomgebied van de Dommel veel te bieden heeft aan relicten uit de Romeinse tijd 

bij Esch en St.-Michielsgestel, maar ook meer naar boven bij Empel en meer naar beneden bij 

Hoogeloon. Vooral de afgelopen 40 jaar is veel te voorschijn gekomen, dank zij ook het gegeven 

dat het landschap nog nooit zoveel is omgeploegd als in de daaraan voorafgaande 2000 jaar. 

Archeologen hebben hier intensief speurwerk verricht. Er is dan ook veel gevonden van waarde, 

wat inmiddels tentoongesteld is. Anton de Gedrevene nam ons mee naar een immense landkaart in 

de kapelruimte en vertelde verhalen over legioenen, cohorten, vestigingen, castra en castellum, 

waterlopen en Romeinse heirbanen. Hij en Lea begeleidden ons naar de tentoonstellingsruimten en 

gaven tekst en uitleg over potten bakken, waterputten, fibulae, munten, gedenkstenen en 

onderaardse ovenruimtes, enz.enz.  

Kijk maar eens op website: www.romeinshalder.nl. 

Nog meer uitstapjes volgen. 
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NAMENS HET BESTUUR:  Beste heemkundigen, 

 

2010 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een mooi jaar.  

Ons ledenbestand is weer verder gegroeid. Wij hopen dat de nieuwe leden 

zich snel thuis voelen in onze vereniging. 

  

Verder heeft een aantal leden zich verenigd in een projectgroep 

“monumenten”. Een projectgroep “Archeologie” is in oprichting.  

Wij waarderen het enthousiasme en de voortvarendheid waarmee deze 

grote thema’s worden aangepakt. Onze al bestaande projectgroepen hebben zich ook dit jaar,  

in positieve zin, weer bewezen.  

 

We hebben een mooie busreis, een leerzame, beetje vermoeiende, fietstocht (het was erg warm) 

gehad en een prachtige kerstavond beleefd. Verder werden we goed van de actuele zaken op de 

hoogte gehouden door onze webmaster, die de website www.heemkundekringtilburg.nl beheert,  

en door de redactie van ons mededelingenblad “Actum Tilliburgis”. Verder werden onze 

lezingenavonden goed bezocht. Niet op de laatste plaats hebben we dat te danken aan een aantal 

kwalitatief hoogstaande lezingen. Wij danken dan ook graag onze leden die zich voor al deze zaken 

zeer enthousiast en belangeloos hebben ingezet. 

 

Voor het komende jaar hopen we de stijgende lijn in het ledenaantal voort te zetten.  

Door twee avonden “leden voor en door leden” in het komend jaar hopen we de onderlinge band 

met onze heemkundigen te verstevigen. Verder gaan we proberen het aantal projectgroepen uit te 

breiden. Voor deze groepen hebben we een tijdelijk “home” gevonden in het wijkcentrum  

“het Zand” in de Beneluxlaan te Tilburg, alwaar wij van de multifunctionele ruimte en 

vergaderzalen gebruik kunnen maken.  

 

Verder hebben wij een nieuwe folder ontwikkeld die we op grote schaal gaan verspreiden.  

De folder, met aanmeldformulier, kunt u bekijken op en downloaden van onze website. 

 

Rest ons nog u en uw naasten een vreugdevol, gelukkig en gezond 2011 toe te wensen. 

Het bestuur. 

 

 

Nieuwe leden:  Mevr. E.J.P.M. Passier te Tilburg.  Mevr. M. Frenk te Tilburg. 

Dhr. H. Konings te Tilburg. 

 

Uitgetreden leden:  Dhr. T. v.d. Meer 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 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 do. 22-9  do. 20-10 do. 17/11 do.22-12   
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TERUGBLIK OP DE LEZING OP 20 JANUARI  

 ‘DE ONTWERPEN VAN ARCHITECT JOS. BEDAUX’  

 

Voor een luisterend publiek van ongeveer 75 personen  

vertelden Frans (vóór de pauze; periode 1932 tot 1960) en  

George (na de pauze; periode 1960 tot 1974) Bedaux  

het levensverhaal op architectonisch gebied van hun  

vader Jos. (= Josephus) Bedaux. 

 

Omdat het Nederland Architectuurinstituut in 1994 het initiatief had genomen het werk van  

Jos. Bedaux op te nemen in het rijksarchief, hebben Frans en George Bedaux de taak op zich 

genomen de werken van hun vader te inventariseren, wat zij vanaf 2008 dan ook hebben 

gedaan.Gezien echter de grote hoeveelheid bouwwerken, die hun vader had ontworpen, kon echter 

helaas niet alles in het rijksarchief worden opgeborgen, zodat er keuzes gemaakt dienden te worden. 

Tijdens zijn werkzaam leven werkte Jos. Bedaux o.a. veel samen met tuinarchitect Pieter Buijs.  

Een gevleugelde uitspraak van Jos. was: ”Jullie kunnen iets mooi vinden – ik weet wat mooi is”. 

Bovendien was hij erg eigenwijs. 

Om het werk van Jos. onder de aandacht van het publiek te brengen (en tevens om het erfgoed  

te beschermen) werd in 2009 de stichting Jos. Bedaux opgericht. 

 

Jos. was een in Tilburg zeer bekende architect (geboren op 18 april 1910 te Tilburg en overleden  

te Goirle op 14 juli 1989), die zeker in en om zijn geboortestad zijn invloed heeft doen gelden.  

Via zijn vader, die een aannemersbedrijf had, kwam hij in het vak terecht (was autodidact). 

Genoodzaakt door de crisis van de jaren dertig begon hij al vroeg aan de weg te timmeren, met als 

gevolg dat hij in 1932 het klooster Ave Maria ontwierp in een stijl die aan Alexander Kropholler 

deed denken. 

Naast dit klooster ontwierp hij in de jaren vanaf 1933 tot ver in de jaren 50 een groot aantal 

kapelletjes in diverse traditionele stijlen in o.a. Huijbergen, Bergeijk, Oirschot, Oosterhout,  

Loon op Zand en Tilburg (Delmerweg). 
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Stonden tijdens de oorlogsjaren zijn werkzaamheden op een laag pitje, na de oorlog kwamen  

de opdrachten aan de lopende band binnen. Vooral vanuit de gemeente Sluis werd hem een 

geweldige opdracht toebedacht (Pand Brandwacht en ongeveer 300 woningen). Voor Bergen op 

Zoom ontwierp hij de Platanenbuurt (1946 – 1948), voor “s-Hertogenbosch 108 woningen aan  

de Pettelaarseweg (1952) en 309 woningen voor de gemeente Utrecht (wijk Hooggraven in 1957). 

 

Na de aanvankelijk gehanteerde Krophollerstijl introduceerde hij, nog voor de oorlog, zijn eigen 

romantisch traditionalisme. Een goed voorbeeld hiervan is zijn eigen woonhuis aan de  

Dr. Keijzerlaan in Goirle (1937), het woonhuis van Ierlant in de Heuvelstraat (1937) en  

het landhuis Beijers.(1938) aan de Bredaseweg te Tilburg.    

 

Na de oorlog werd zijn architectuur gekenmerkt door classicistische elementen, welke terug  

te vinden zijn in o.a. de Fatimakerk te Tilburg (1947), het gemeentehuis van Hilvarenbeek  

(1949 en het verzorgingscomplex St. Jozefzorg te Tilburg (1951). 

 

Opvallend is dat in zijn ontworpen bouwwerken siersmeedwerk (vaak in de vorm van een lantaarn) 

is verwerkt, wat bij zijn zonen Frans en George de vraag deed ontstaan: “Wie kan ons iets meer 

vertellen over het siersmeedwerk, dat ons vader heeft gebruikt? Gaarne met ons contact opnemen”. 

 

Ook ging Jos. Bedaux naar het buitenland teneinde zich op de hoogte te stellen van de architectuur, 

die aldaar werd gehanteerd en om die, eventueel, in zijn ontwerpen te kunnen verwerken. 

 

Het hoofdgebouw van de Universiteit van Tilburg uit 1962 (het 1
e
 ontwerp ontstond in 1952 en  

het 2
e
 ontwerp in 1955) kan als hoogtepunt worden gekenschetst. (en staat momenteel op  

de Gemeentelijke Monumentenlijst). 

Als belangrijke door hem ontworpen gebouwen kunnen eveneens worden vermeld het 

Kantongerecht, GGD, Rijkskantorengebouw en het Amro-gebouw op de Heuvel te Tilburg, 

psychiatrische kliniek Huize Padua te Boekel, Huize Boldershof (zwakzinnigeninrichting)  

te Druten en het herstellingsoord Godelieve te Goirle. 

Ook in het buitenland is Jos Bedaux bezig geweest (in België: Turnhout en Oud-Turnhout). 

(zie ook www.josbedaux.nl ) 

 

 

VOORUITBLIK OP DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING VAN 17 FEBRUARI 

MET LEZING/FILM  OVER DE SPOORZONE  

EN MUZIEKINSTRUMENTENFABRIEK KESSELS 

 

 

Tijdens deze vergadering,aanvang 20 uur, zal o.a. de hoogte  

van de te betalen contributie worden vastgesteld. 

 

De notulen, jaarverslag en financieel overzicht zullen voor aanvang van deze vergadering voor  

de aanwezige leden ter lezing beschikbaar zijn (worden dus niet voorgelezen). 

 

Zoals U bekend is bestaat het huidige bestuur uit 5 leden. Van deze 5 leden treden 3 leden af:  

nl. dhr. Henk Veltmeijer, dhr. Ad van Eijck en dhr. Rien v.d. Heijden. 

Dhr. Veltmeijer en van Eijck stellen zich weer verkiesbaar; dhr. v.d. Heijden stelt zich niet meer 

verkiesbaar. 

Indien een lid zitting wil nemen in het bestuur, kan hij of zij dit vóór aanvang van de vergadering 

kenbaar maken bij de secretaris (dhr. J. Rossou). 
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De agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit: 

 

a) Opening. 

b) Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 18-2-2010. 

c) Mededelingen en ingekomen stukken. 

d) Jaarverslag activiteiten over 2010. 

e) Financieel overzicht over 2010. 

f) Overzicht bezittingen. 

g) Vaststelling begroting en contributie voor 2011. 

h) Benoeming kascontrole-commissie voor 2011. 

i) Beleid voor 2011. 

j) Bestuursverkiezing. 

k) Rondvraag 

l) Einde vergadering 

m) Pauze 

 

Na de pauze zal ons lid Rien van der Heijden ons figuurlijk meenemen naar de Spoorzone. 

Hij heeft er een film gemaakt over de Werkplaats en die zal ook getoond worden. 

Ook ons nieuw lid Eveline zal in de Spoorzone blijven met haar verhaal over de muziek- 

instrumentenfabriek van Kessels. 

 

VAN HET BESTUUR:  

 

ERFGOEDCAFE MONUMENTENFEDERATIE NOORD-BRABANT, 17 februari 

De Monumentenfederatie Noord-Brabant organiseert op 17 februari 2011 in het Audax 

Textielmuseum Tilburg in de Goirkestraat vanaf 15.30 uur weer een nieuw Erfgoedcafé.  

Het Erfgoedcafé start met een inspirerende themalezing door Tamara van Lanen 

(beleidsmedewerker Erfgoed provincie Noord-Brabant): Brabant pro-actief in erfgoedland. 

Hierna is ruimte voor debat over dit thema. Om eventueel gekruiste degens weer te laten rusten,  

is er na afloop gelegenheid om bij te praten.�Toegang gratis. Meld u aan tot 11 februari bij  

Herma Haaksema via   hermahaaksema@erfgoedbrabant.nl. 

 

GLASS MAKES ARCHITECTURE, lezing/happening door/met 

Philip van Boxtel op zaterdag 26 febr., van 11 tot 17 uur;  

Euro € 35,00 (incl. lunch). 

In februari vinden bij STIPGLAS, Utrechtsestraat 6-10, de Winter 

Glas Weken plaats. Tijdens deze winteracademie geeft architect Philip 

van Boxtel een daglezing over glas en architectuur. De lezing is 

inclusief een heerlijke lunch en een bijzondere toegift. Bijzonder 

aanbevolen voor hen die geïnteresseerd zijn in de (historische) 

architectuur. 

Info: www.stipglas.com - stipglas@stipglas.com, tel.: 013 – 5356186. 

Wilt u hierheen, dan moet u dat zelf regelen zonder tussenkomst van 

onze kring. 

 

Tevens geeft Philip van Boxtel op 26 maart een rondleiding door Broekhoven.  

Informatie daarover volgt in AT van maart. 
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HUIZENONDERZOEK, drie middagen op het archief 

Nieuwsgierig naar de bouwgeschiedenis van uw huis?  

Wilt u weten wat er zich heeft afgespeeld op het perceel waar  

u woont? In deze cursus kiest u een huis of gebouw en gaat u  

in archiefbronnen op zoek naar de geschiedenis van dit pand. 

Gebruikte bronnen zijn bijvoorbeeld het kadaster, 

bouwtekeningen, sloopdossiers, adresboeken en uiteraard kaarten 

en plattegronden. Zo bouwt u de geschiedenis van een bijzonder 

pand op.  

Dagdeel: vrijdagmiddag 14.00 – 16.00 uur  Data: 18 maart; 1 en 15 april 

Kosten: 63 euro      Docent: Rob van Putten 

Aanmelden bij Regionaal Archief; tel. 013-5494570 

RONDLEIDING EN RONDVAARTEN PIUSHAVEN EN WILHELMINAKANAAL 

Een rondleiding langs de Piushaven, gevolgd door een 

rondvaart. Vaar mee met gids Gerard, schipper John,  

matroos Kees en alleskunner Caroline.  

Noteer de volgende data: 

25 maart 29 april 27 mei 24 juni 26 augustus en  

30 september.  

Steeds op vrijdagavond van 19.00 tot ongeveer 21.00 

uur (meestal wat later.....). Het spreekt vanzelf dat 

reserveren voor deze tocht noodzakelijk is. Deelnemen 

kost 10 euro p.p.  

 

 

Minimale deelname 20 personen en maximaal 30. 

Aanmelden, telefonisch  06-48262711 of per e-mail  info@stadsgidserij.nl 

 

 

Nieuwe leden: 

 

Dhr. F.H.J. Hulskramer te Tilburg 

Dhr. J.J.M. de Brouwer 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 2011: do. 17-2  do. 17-3 

 

do. 21-4  do. 19-5  do. 16-6 fietstocht, zo. 26-6 

  

bustocht,zo. 4-9 do. 22-9  do. 20-10 do. 17/11 do.22-12   
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Contributie 2011 

 
         Leden                    €  30,- 

         Huisgezinsleden   €  25,- 

            U kunt het bedrag overmaken op  

                   rekeningnummer 2920712 t.n.v. Heemkundekring Tilborch  

onder vermelding van: contributie 2011. 

                            Op de jaarvergadering is de contributie ongewijzigd vastgesteld. 

                            Een voorstel van het bestuur om leden die het mededelingenblad AT  

                            digitaal ontvangen een korting van € 2,50 te geven haalde het niet. 

                            Als U AT al digitaal ontvangt of wil gaan ontvangen dan helpt U 

                            onze vereniging wel met het verminderen van kosten en moeite              

                            en bovendien krijgt u dan AT in kleur. 

                            U kunt uw keuze altijd aan het secretariaat doorgeven. 

 

TERUGBLIK OP DE LEZING  VAN RIEN VAN DER HEIJDEN OVER 

   DE SPOORZONE TILBURG EN VAN EVELINE PASSIER OVER MUZIMA 

 

Rien vertoonde met mondelinge uitleg een film over de Spoorzone van Tilburg. 

Op 5 oktober 1863 werd het station van Tilburg geopend, als eindpunt van de lijn Breda – Tilburg, 

waardoor er in feite een hart werd gevormd voor deze stad. Het was een beginpunt van allerlei 

activiteiten (o.a. kolenhandelaren bouwden er hun overslagplaats), doch deelde de spoorlijn de stad 

Tilburg ook in tweeën. 

In 1965 werd nieuwbouw gepleegd en kregen we het huidige 

stationsgebouw met zijn zwevende overkapping (architect 

Koen van der Gaast) en met zijn Wasknijper als monument ter 

nagedachtenis van de slachtoffers van W.O. II. 

 

In 1869 werd ook de Centrale Werkplaats van de 

Saatsspoorwegen in Tilburg gevestigd (in de volksmond “d’n 
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Atelier” genoemd), die lange tijd de grootste werkgever van Tilburg is geweest. 

In de loop der jaren na 1869 werd deze werkplaats geleidelijk aan uitgebreid met o.a. een loods met 

draaischijf in 1937 (voor het kunnen verplaatsen van locomotieven in een beperkte ruimte) en 

vermeerderde het aantal werknemers. Had men in het begin ongeveer 300 personen in dienst, in 

1920 bedroeg dit ongeveer 1300 personen. 

De Spoorzone is opgekocht door de gemeente Tilburg met als doel er een stadshart te vestigen (met 

behoud van enkele “monumentale” gebouwen). 

 

Vervolgens was het de beurt aan Eveline Passier met een film over de Muziekinstrumentenfabriek 

Kessels. De gebroeders Jos (geb. 1856) en Mathieu (geb. 1858) Kessels vestigden zich in de jaren 

1880  in Tilburg, Jos om directeur te worden van de Nieuwe Koninklijke Harmonie en Mathieu 

voor het vervaardigen van koperen muziek(blaas)instrumenten (en later ook piano’s). 

 

In 1898 bouwt Mathieu een fabriek langs de spoorlijn naar Turnhout (aan de latere Industriestraat), 

naast welke fabriek hij ook zijn woonhuis ”Villa Cecilia” bouwt. Mathieu 

levert zijn muziekinstrumenten over de gehele wereld, nam deel aan 

diverse wereldtentoonstellingen en sleepte flink wat prijzen in de wacht. 

In Europa was hij een van de grootste muziekinstrumentenfabrieken. In 

1932 komt Mathieu te overlijden, waarna in 1933 het bedrijf als zodanig 

door zijn drie zonen werd overgenomen (echter met minder succes, 

waarna in 1958 alle gebouwen zijn gesloopt). Veel van de door Kessels 

vervaardigde (koperen) instrumenten zijn bewaard gebleven bij Muzima 

(Muziekinstrumentenmuseum). 

 

In de maand november 2010 werden uit dit museum een honderdtal koperen instrumenten 

ontvreemd, waarna uit geheel Nederland erg veel (positieve) reacties en publiciteit volgden. Veel 

koperen (originele Kessels) instrumenten werden vervolgens vanuit heel Nederland aan het museum 

geschonken. Momenteel worden de instrumenten getoond in de Kapel van het verzorgingstehuis De 

Kievitshorst te Tilburg. Het museum met zijn unieke collectie zal in de toekomst worden 

ondergebracht in het oude gemeentehuis van Berkel-Enschot aan het adres Eikenbosch 47. 

 

VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN PROF JOS SWANENBERG OVER DIALECTEN 

Donderdag 17 maart om 20.00 uur in Boerke Mutsaers. 

 

Toen ik in militaire dienst “lag” in de Veluwe was het altijd weer fijn om in de trein 

naar Tilburg steeds meer “Tilburgs” te horen. Blijkbaar geef een dialect ook een 

gevoel van verbondenheid en “thuis zijn”. Ook lijkt het dialect meer zwaarte te 

geven aan de woorden; 

Als iemand tegen een kar “douwt” is dat zwaarder als het Nederlandse “duwen”. En 

soms weet  je zelf niet dat je dialect spreekt, bv toen ik het laatst in “Holland” had 

over een “klemrevetje”.Na wat gelach begreep ik dat er iets niet klopte. Het bleek 

“Tilburgs” te zijn, van het Nederlandse “sluitring” had ik nog nooit gehoord. 

Over het fenomeen taal en dialecten en de verschillen tussen de Brabantse dialecten gaat 

Jos Swanenberg zijn lezing houden. Vaak is al het einde van het dialect voorspeld, maar op dit 

moment wordt er meer in het dialect gesproken als ooit tevoren. 

Jos Swanenberg, streektaalfunctionaris voor de provincie Noord-Brabant en hoogleraar aan de 

universiteit van Tilburg,  is hiervoor de juiste man om ons hierover een overzicht te geven.    

 

RADIO INTERVIEW MET BESTUURSLID AD VAN EIJCK ! 

Over de activiteiten van onze heemkundekring heeft ad van Eijck pas een radio interview gegeven. 

Te volgen in twee delen op:  http://twitter.com/radiomagnifique  
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VAN HET BESTUUR:  

 

ONZE NIEUWE WERKGROEP MONUMENTEN 

 

Na de oprichting het vorig jaar is deze groep op 15-2-2011 echt van start gegaan. 

Het is de bedoeling dat de werkgroep maandelijks bij elkaar komt en zich bezig gaat houden met 

huidige en toekomstige monumenten. Monumenten vinden wij onroerende goederen met grote 

cultuur historische waarden in Tilburg. 

Deze groep wil een platform zijn voor de bevolking, contacten onderhouden met de op dit gebied 

belangrijke organisaties en een klankbord zijn voor de gemeente op monumentengebied. 

De groep heeft zich al gebogen over zijn eerste bespreking van panden, de panden Korvelseweg 18-

20-22. Moeten deze behouden worden? Hierbij blijkt dat het ook van belang is wat er voor in de 

plaats komt. Blijft het braak liggen, komt er een lelijk appartementencomplex of wordt er iets moois 

voor terug gebouwd. Dat maakt de overwegingen nog niet zo makkelijk en nader onderzoek en 

beraad is nodig om hier uit te komen. Het is in elk geval belangrijk dat de werkgroep in werking is. 

 

HET BOEK ‘MATHIJS KONINGS DE LAATSTE BOER’ VAN AD KONINGS 

 

Hoeveel mensen overwegen niet om een autobiografie te schrijven of 

over de eigen familiegeschiedenis. Ad Konings heeft de 

familiegeschiedenis beschreven vanaf zijn voorvader Mathijs Konings 

(1822-1885) op de Hasselt. In 124 pagina’s neemt hij ons mee door 

twee eeuwen Tilburg en met name door de Hasselt. 

Gevolgd door 10 pagina’s met de nazaten van deze Mathijs. 

Mochten er mensen zijn die vermoeden dat zij in deze stamboom 

‘passen’, dan wordt hen vriendelijk verzocht om met Ad Konings 

contact op te nemen. 

  

Van het boek is één exemplaar aanwezig in onze eigen bibliotheek. 

Ad Konings  wijst er met nadruk op dat het pdf-bestand (alleen-lezen) 

van het boek, voor belangstellenden gratis via e-mail is aan te vragen: 

acko1939@gmail.com. Het boek zelf is in zeer beperkte oplage 

gedrukt en niet bestemd voor de vrije verkoop. De definitieve en herziene versie van het boek 

verschijnt eind 2012 en is wel voor iedereen beschikbaar. Er kan nu al voor ingetekend worden.  

Voor wie interesse heeft. Ad Konings is te  bereiken op tel. 023-5440718  

en via e-mail: acko1939@gmail.com. 

Ook voor iedereen die overweegt om zelf zijn  familiegeschiedenis te beschrijven is het de moeite 

waard om te zien hoe aantrekkelijk zo’n beschrijving kan zijn. 

Mochten er mensen zijn die vermoeden dat zij in deze stamboom ‘passen’, dan wordt hen verzocht 

om met Ad Konings contact op te nemen. 

 

TWEE WANDELINGEN VAN DE STADSGIDSERIJ 

 

1. Op zondag 20 maart lopen de gidsen van de Stadsgidserij  

een architectuur- en kunstwandeling: 

Nel Bos zal een kunstroute voor haar rekening nemen, Ad Cools een architectuurroute, en bij 

voldoende deelname zal Fons v.d. Hout een gecombineerde route lopen met als onderwerpen kunst 

en architectuur. 

De wandeling start om 12.00 u. bij het standbeeld van Willem II op de Heuvel. 
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2. Op zondag 3 april loopt Wim Franken de Westendwandeling waarbij o.a. aandacht voor 

Zorgvlied, Mariengaarde, de kerk van de Ringbaan West en Coba Pulskens.  

Deze wandeling start om 12.00 u. bij Stapperij De Korenbloem aan de Bredaseweg. 

Aanmelden is niet persé noodzakelijk, maar wel handig voor de gidsen: info@stadsgidserij.nl 

 

RONDLEIDING BROEKHOEVEN DOOR ARCHITECT PHILIP VAN BOXTEL 

 

Een verkenning van de stedenbouw en architectuur van de wijk 

Broekhoven op zaterdag 26 maart met Philip van Boxtel. 

Velen kennen Philip nog van rondleiding Korvel en Goirke in 2005. 

 

Afgezet tegen de historie van de stad Tilburg zal de specifieke 

stedenbouwkundige ontwikkeling van deze wijk worden besproken 

en getoond. Ook de uitwerking ervan in de architectuur van 

verschillende gebouwen komt uitvoerig aan bod in zowel 

woningbouw als specifieke gebouwen.  

Het zal blijken dat het karakter van de wijk nog redelijk onaangetast 

is en mogelijkheden biedt voor de toekomst.  

De rondleiding heeft plaats op zaterdag 26 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur à 12.30 uur. 

Vertrekpunt: vòòr de Broekhovense Kerk.  

Zorg dat u daar om 10.15 uur aanwezig bent. De kosten voor de rondleiding zijn € 3,00, te voldoen 

aan Jan Sikkers aldaar. U behoeft zich niet vooraf aan te melden. 

 

STUDIEDAG VLAAMSE LITURGISCHE HANDSCHRIFTEN 

 

De werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden verzorgt 

een studiedag over Liturgische  handschriften op zaterdag 7 mei, van 

10 tot 17 uur in de Abdij van Grimbergen in België. 

Op deze studiedag behandelen, met vier sprekers het resultaat van het 

inventarisatieproject van de handgeschreven antifonaria in Vlaanderen. 

Prijs: 45 euro, incl. lunch. Inschrijven voor 24 april bij Herman 

Janssens ; Abdijstraat 1, B-3271  Averbode ; 

h.janssens@abdijaverbode.be tel. 032 13 78 04 40 

 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. F. Versteden - 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 2011: do. 17-3  do. 21-4  do. 19-5 

  

do. 16-6  fietstocht, zo. 26-6        bustocht, zo. 4-9 

 

do. 22-9  do. 20-10  do. 17/11  do.22-12   
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TERUGBLIK OP DE LEZING VAN PROF. JOS SWANENBERG OVER DIALECTEN 

 

Voor een gehoor van ongeveer 55 aandachtige personen  

vertelde Jos Swanenberg over ”dialecten”:  

de taal van een plaats of regio,  

    die afwijkt van het Nederlands.  

Dialect is derhalve niet gelijk aan de Nederlandse taal en wordt, 

over het algemeen genomen, niet erkend door de overheid.  

Het vormt een variëteit op de Nederlandse taal,  

heeft een beperkte communicatiesfeer en wordt niet  

‘op schrift’ gebruikt. 

 

‘Een taal is een dialect met een leger en een vloot’ is een aforisme dat het verschil duidt tussen  

een taal en een dialect. Deze uitspraak benadrukt het politieke aspect van de perceptie over wat  

een taal en wat een dialect is. 

Toch zijn er binnen het Nederlandse taalgebied enkele erkende regionale talen, zoals b.v. het Fries, 

het Limburgs, het Nedersaksisch (ook de zigeunertalen Sinti en Roma en het Jiddisch zijn erkende 

minderheidstalen).  

Een Fries kan derhalve 3 talen spreken: Het Nederlands, het Fries en een Friese streektaal. 

Niet erkend (en niet beschermd) zijn o.a. het Brabants en het Zeeuws. 

 

Onderling kunnen dialecten veel of weinig van elkaar verschillen, zoals b.v. de Brabantse dialecten. 

Tot de Brabantse dialecten worden gerekend die dialecten, die gesproken worden in de provincie 

Noord-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Binnen de Brabantse 

dialecten zijn weer kleinere gebieden, waar men geen Brabants dialect spreekt, zoals b.v. 

Soerendonk, Budel, de Meijerij en het land van Cuijk. 

 

Er is een globaal verschil tussen de dialecten, die gesproken worden in West-Brabant en de rest van 

Brabant. Van oudsher vormt de rivier de Donge hier een natuurlijke grens tussen het Oost en het 

West-Brabantse dialect. Dit is zo ontstaan omdat in vroeger tijden nauwelijks contact was tussen  

de bewoners ten westen en de bewoners ten oosten van dit riviertje. Daarnaast bestaan er een hoop 

losse woordjes, die het verschil kenmerken tussen deze 2 Brabantse gebieden en op hetzelfde 

onderwerp betrekking hebben (b.v. worteltjes – peekes)  

Toch bestaat er een overgangsgebied tussen de dialecten van West-Brabant en de rest van Brabant. 

 

Dialecten zijn steeds aan verandering onderhevig geweest: zij hebben elkaar beïnvloed. Zo worden 

o.a. plaatsdialecten steeds meer streekdialecten en ontstaan er allerlei tussenvormen. Een bepaalde 
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vorm van wisselwerking tussen de dialecten onderling en tussen de dialecten en de Nederlandse  

taal valt niet te ontkennen.  

Dialecten zijn niet voortgekomen uit de eigenlijke Nederlandse taal, welke taal pas ontstaan is in  

de 16
e
 en 17

e
 eeuw (omstreeks 1900 sprak 2 tot 3 % van de bevolking de Nederlandse (standaard 

Nederlands) taal). Dialecten waren er al veel eerder en zijn uit de Keltische taal voortgekomen en 

derhalve verwant aan elkaar. Vanuit de Keltische taal is door o.a. emigratie de Germaanse taal 

ontstaan. 

 

Het oudste Oudnederlands gevonden woord is het woord Vada, gebruikt door de Romeinse 

geschiedschrijver Tacitus (rond 108 na Christus) en betekent “doorwaadbare plaats” of “wad”.  

Ook het woord ”inscriptie” kan hiertoe worden gerekend evenals de namen Megen en Nijmegen. 

Rond 1920 kwamen de dialecten onder druk te staan door het begin van de emancipatieprocessen: 

o.a. door de opkomst van de telefoon, radio, de sociale en technische vooruitgang  

(b.v. in de landbouw). In de jaren 1960 tot 1970 hebben deze processen zich grotendeels voltrokken 

en constateerde men een duidelijke afname van het dialectgebruik. 

Deze afname werd mede veroorzaakt door: 

- het ontbreken van besloten gemeenschappen en verbeterde infrastructuur; 

- de betere communicatie; 

- de voortschrijdende verstedelijking; 

- toegenomen opleidingsniveau; 

- taalattitude: houding t.o.v. het dialect; 

- status van het dialect. 

 

Alhoewel het dialectgebruik onder druk staat (van veel dialecten is de woordenschat verminderd 

doordat woorden, die niet veel gebruikt worden, verdwijnen) betekent dit nog geenszins dat het gaat 

verdwijnen.  

Zo brengt b.v. het gebruik van de SMS-berichten een heel nieuwe taalvariant met zich mee. 

 

TERUGBLIK OP RONDLEIDING VAN 26 MAART DOOR PHILIP VAN BOXTEL. 

 

Al gauw kwam onze rondleider - ten overstaan van maar liefst 

16 geïnteresseerden - op dreef. Helaas was het weer tegen 

miezeren aan, maar we vonden een goede beginplaats in het 

kerkportaal van de Broekhovense kerk. Philip had detailkaarten 

uit verschillende periodes van Broekhoven en omgeving 

meegebracht en hij gaf een uitgebreide verhandeling over 

velden, weiden, stratenloop, stroompjes, het huis Broekhoven 

en de plaats van het oude Heike. 

 

Hoek Broekhovenweg / Voltstraat met huizen van de Amsterdamsche school was ons 1
e
 haltepunt. 

We deden daarna de Van Malsenhof en het Merodeplein aan. Het belang van het huidige 

voorkomen van dit wijkgedeelte liet hij goed uit de verf komen. Ook het Stuyvesantplein werd 

onder de aandacht gebracht. Het oude Phoenixterrein met zijn nieuwe behuizingen was voor velen 

een verrassing. De Hertogstraat en de Kruisvaardersstraat tot aan de Ringbaan Zuid kwamen aan 

bod. Ook Broekhoven II en de doorsteek achter Molenhof alsmede een deel van de Edisonlaan 

werden in de beschouwende uitleg betrokken. Het voor-malige Voltcomplex, het omgebouwde  

Ave Maria bij het Columbusplein en tenslotte de kerk van Broekhoven, kwamen uitgebreid voor  

het voetlicht. Iedereen was tevreden. Drie kwartier later dan afgesproken gingen we uit elkaar.  

De Heer van Boxtel wil eind dit of begin volgend jaar het gebied van “St.Jozef” voor ons doen. 
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VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN COR VAN DER HEIJDEN 

  Donderdag 21 april om 20.00 uur in Boerke Mutsaers. 

 

De historicus en docent Cor van der Heijden, was in 2010 winnaar van de 

Historische Prijs Noord-Brabant. Hij zal tijdens deze lezing vertellen over 

de Tilburgse geschiedenis tussen 1850 en 1950  aan de hand van het 

levensverhaal van een zestal Tilburgers.  

 

Deze mensen zijn weergegeven in zijn boek ‘Door het leven getekend, een Tilburgse geschiedenis 

in zes levensverhalen’. De levensloop van die zes personen toont de veranderingen, die in die tijd  

in Tilburg hebben plaatsgevonden. Zo komt o.a. Arnaud van der Ven, het  ‘boetemannetje’ van  

de Tilburgse Waterleidingmaatschappij en Piet Gerris, de beruchte Tilburgse politieman tijdens  

de 2e Wereldoorlog, aan de orde. 

We zullen ons snel herkennen in onze medemens, ook al leefde hij in vroegere tijden.  

Welke lasten, maar ook vreugdes, hij in die tijd onderging, kunnen als het ware worden meebeleefd. 

 

Deze lezing wordt gerealiseerd in samenwerking met boekhandel Livius.  

Het betreffende boek ‘Door het leven getekend’ is die avond te koop.   

 

STADSGIDSERIJ 

 
1. ONTMOETINGEN OP DE BEGRAAFPLAATS BREDASEWEG OP ZONDAG 10 APRIL. 

 

De monumentale begraafplaats bestaat in 2011 

namelijk 200 jaar. Het is de laatste rustplaats van  

veel bekende Tilburgers als Thomas van Dooren,  

ooit de rijkste man van Tilburg. Commissaris Caarls, 

belast was met het onderzoek naar de moord op 

Marietje Kessels.  Burgemeester Jansen,  

de langstzittende burgemeester in Tilburg.  

Anton Roothaert, bekend als schrijver van Doktor 

Vlimmen.  

 

Op zondagmiddag 10 april nemen vier bekende Tilburgers, Paul Spapens, Jace van de Ven, Ruud 

van Doorn en Frank van Pamelen, hun plaats in en vertellen, gestoken in schitterende kostuums, de 

door de initiatiefnemer Gerard Otten geschreven levensverhalen. Begraafplaatsdeskundige Cees van 

Raak vertelt de geschiedenis van de begraafplaats. De gidsen Wim Franken, Kees Vissers en Cees 

van Raak leiden de deelnemers vervolgens langs de figuranten.  

 

U kunt hierbij aanwezig zijn. Gratis rondleidingen om 13 uur (3x15 deelnemers) en 15.30 uur (3x15 

deelnemers) beginnen bij de ingang van de begraafplaats. Reserveren is hierdoor noodzakelijk.  

Bel naar 4686670 (na 18 uur) of mail naar: info@stadsgidserij.nl 

Dit evenement wordt op zondag 9 oktober herhaald. 
 

 

2. HAVENRONDLEIDING MET RONDVAART VRIJDAG 29 APRIL 19 UUR 

 

Tijdens deze bijzondere rondleiding en rondvaart vertelt stadsgids Gerard Otten u het eerste uur 

alles over het ontstaan en de noodzaak van de Piushaven, natuurlijk inclusief de anekdotes. Daarna 

gaan we aan boord van de Tilia van de Stichting Tilburg te water tot aan de Barge Terminal Tilburg 

met zijn containers.   

Reserveren is beslist noodzakelijk. Bel: 013-4686670 (na 18 uur)  

of stuur een mailtje naar: info@stadsgidserij.nl 
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Brabantse Monumentenprijs 2011. 

 

Dit jaar organiseert de Monumentenfederatie 

Noord-Brabant voor de 23
e
 keer de Brabantse 

Monumentenprijs. Het thema voor 2011 is: 

Gebouwen tot vermaak. 
Monumentale gebouwen tot ca. 1960, die zijn gebouwd of herbestemd voor amusement en 

vermaak. Hieronder vallen onder meer muziekkiosken, schouwburgen, feestzalen, bioscopen, 

concertzalen, sociëteiten, café’s, herbergen en andere uitspanningen. Daarbij gaat bijzondere 

aandacht uit naar gebouwen die hun oorspronkelijke decoraties en uitstraling bewaard hebben.  

Ook gebouwen die gerestaureerd of in oorspronkelijke staat zijn hersteld, krijgen hierbij  

de aandacht. 

 

De prijs zal worden toegekend aan een persoon of instantie die zich op bijzondere wijze 

verdienstelijk heeft gemaakt voor of een bijdrage heeft geleverd aan het behoud van dit Brabants 

cultuurhistorisch erfgoed. De prijs bestaat uit een bronzen plaquette en een geldbedrag van  

€ 2.000,00. Mogelijk zal er ook een eervolle vermelding worden toegekend, waaraan een prijs  

ter waarde van € 500,00 verbonden is. 

 

Tot uiterlijk 15 juni 2011 kunnen voordrachten worden ingediend bij Stichting Monumentenprijs 

Noord-Brabant, t.a.v. H. Haaksema, Postbus 1325, 5200 BJ ’s-Hertogenbosch. 

Nadere gegevens zijn te verkrijgen bij het secretariaat van onze Heemkundekring “Tilborch” 

 

‘ANDERE TIJDEN’ met ‘BONNY AND CLYDE IN TILBURG’ 

  Zaterdagavond, 9 april op Ned. 2 om 20.40 uur bij ‘Andere Tijden’. 

 

Vijftig jaar geleden kwamen ze in Nederland nog nauwelijks voor: 

bankovervallen. Maar in de jaren zestig werden ze een ware hausse.  

Elke week een kraak en elke week op het journaal. 

De overval van de AMRO bank in Tilburg op 15 oktober 1965 geldt  

als de eerste grote, professionele bankoverval in Nederland.  

De buit bedroeg ruim 900.000 gulden 

 

Nieuwe leden:  

Dhr. Hans Hessels, Tilburg 

Mevr. Petra Robben, Tilburg 

Dhr. A.P. Swanenberg, Rosmalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2011: do. 21-4  do. 19-5  do. 16-6   

 

fietstocht, zo. 26-6    bustocht, zo. 4-9 do. 22-9   

 

do. 20-10  do. 17/11  do. 22-12   
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TERUGBLIK OP DE LEZING VAN COR V.D.HEIJDEN OP 21 APRIL 

 

Voor een publiek van ongeveer 50 personen vertelde Cor van der 

Heijden over zijn boek, met name over twee van de daarin genoemde 

zes personen.  Allereerst over de Tilburgse vroedvrouw Johanna 

Ledel. 

Na een royale inleiding over de sociale en maatschappelijke situatie 

in Tilburg rond 1900 kwam tenslotte deze vroedvrouw aan de orde. 

 

”Medische zorg moest zo goedkoop mogelijk worden geleverd”,  

dit was een van de kernproblemen van de gezondheidszorg in  

Tilburg begin vorige eeuw. 

De medici waren in de 19
e
 eeuw meer elkaars concurrenten dan collega’s. Een voorbeeld van de 

strijdige belangen binnen de medische beroepsgroep speelde in de jaren 1905/1906, in welk conflict 

Johanna Ledel (vroedvrouw) een hoofdrol speelde. Grond van het conflict: “ten koste van de 

vroedvrouw trachtten de heren geneeskundigen zoveel mogelijk bevallingen te verrichten”.  

 

Na de pauze werd het verhaal over politieagent Piet Gerrits voorgelezen. Hier kwam eerst 150 jaar 

van het oorlogsverleden van Tilburg aan de orde en ter afronding het verhaal van Piet Gerrits. 

Tijdens de Duitse bezetting behoorde deze bij de NSB en later bij de Duitse S.D. Hij maakte tijdens 

de oorlog op een fanatieke wijze jacht op allerlei groepen tegenstanders van de Duitsers en werden 

niet alleen joden, maar ook onderduikers en mensen uit de illegaliteit door hem opgespoord en 

overgedragen aan de Duitse bezetters. 

Op 26 februari 1946 werd hij ter dood veroordeeld. Hij stierf op 29 mei 1947 in Vught voor het 

vuurpeloton. 

 

Toon Buitinck van boekhandel Livius had deze avond een collectie Tilburg-boeken ter beschikking. 

Met name de 2e druk van het door hem uitgegeven standaardwerk ‘Tilburg, stad met een levend 

verleden’ trok weer de nodige aandacht. 

 

VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN 19 MEI  VAN  

   PROF. DR. A. VANESTE OVER DE DODENDRAAD.  

 

De dodendraad, hier bezien vanuit de Belgische zijde, was een de elektrische 

draadversperring tussen Nederland en België tijdens Wereldoorlog I. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal en België stond 

tegenover de Duitsers.  
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Om smokkel en vluchtpogingen van de Belgen tegen te gaan, werd door de Duitsers in de zomer 

van 1915 een draadversperring onder elektrische stroom (2000 Volt) aangelegd, die liep van 

Cadzand tot aan Vaals.  

De versperring bestond uit een driedubbele afsluiting van 5 à 7 boven elkaar gespannen draden, 

waarvan de middelste lijn werd geladen met een elektrische hoogspanning. De buitenste lijnen (een 

aan de Belgische kant en een aan de Nederlandse zijde) dienden als waarschuwing. 

 

Op het platteland was elektriciteit toentertijd nog een onbekend fenomeen, als verlichting gebruikte 

men toen olielampen en kaarsen. Geen wonder dat er onder de doden veel mensen waren, die 

onbekend waren met elektriciteit, vooral bij kinderen. 

Bekend is Peter Wuijts uit Bergeijk, die met zijn ouders slechts 30 meter van de versperring 

woonde. Het ventje van 4 jaar raakte, waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid, de draad aan waarbij 

2.000 volt door hem heen schoot. Het lijfje was intens blauw en een armpje was zo verkoold dat het 

handje eraf viel.  

 

In totaal vielen er tussen de 1.500 en tweeduizend slachtoffers. Uiteraard heeft men getracht om de 

dodendraad op allerlei manieren uit te schakelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brabantse Heemdagen 2011. 

 

Onder het motto ”Uden, ook in het land van Ravenstein” organiseert de heemkundekring Uden in 

nauw overleg met Brabants Heem de 63
e
 Brabantse Heemdagen. 

Uden, vroeger gelegen aan de rand van De Peel in het land van Ravenstein en tot de Franse tijd als 

het ware een Duitse enclave in Nederland, heeft door deze uitzonderlijke positie een rijke historie. 

Godsdienstvrijheid waardoor kloosters zich er vestigden, een bodemgesteldheid waardoor een 

bloeiende kersenteelt tot stand kwam, maar ook het grote Belgische vluchtelingenkamp in de Eerste 

Wereld en het ontstaan van het vliegveld in de Tweede Wereldoorlog zijn hiervan voorbeelden. 

Met expositiepunten en bezoeken, zoals bijvoorbeeld aan de traditiekamer op de Vliegbasis Volkel 

willen wij u hier meer vertrouwd mee maken.  

 

In verband met het bezoek aan de vliegbasis is  

het van belang dat u een identificatiebewijs bij u heeft. 
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Tijdens de fietstocht kunt u genieten van de mooie natuur die nog steeds, ondanks de 

industrialisatie, in de directe nabijheid van Uden te vinden is.  

 

Denk hierbij een de Bedafse bergen, de waterplassen van de Kleuter, maar ook aan de fietsroute 

”De Slingerpad” 

 

U kunt een en ander ook vinden op de website www.heemkundekringuden.nl . 

 

De deelnamekosten bedragen € 85,00 per deelnemer. De extra kosten voor de 

huur van fietsen dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden voldaan. Het 

inschrijfformulier dient, volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2011 in het bezit te 

zijn van het secretariaat. 

 

Het inschrijfformulier en/of nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het 

secretariaat van de heemkundekring Uden (secretaris@heemkundekringuden.nl) 

en bij het secretariaat van de heemkundekring “Tilborch” (jphf.rossou@hetnet.nl). 

 

STADSGIDSERIJ:  

 

1. Ringbanenfietstocht op zondag 22 mei 

 

Vorig jaar werd de Ringbaan, de langste straat van Tilburg ,bijzonder onder de aandacht gebracht 

door de Stichting Straat in samenwerking met de Stadsgidserij. Op zondag 22 mei wordt de 

Ringbanenfietstocht herhaald. Uw gidsen zijn dan Gerard Otten en Fons van den Hout. Zij voeren u 

langs bijzondere plekken langs de weg en vertellen verhalen en anekdotes. Om aan deze tocht deel 

te nemen, dient u zich in te schrijven, dit in verband met het maximum aantal deelnemers. Kosten 

bedragen  3,00 p.p. U kunt zich opgeven door te mailen naar info@stadsgidserij.nl of door te bellen 

met 013-4686670. De tocht start om 12.00 u. beginpunt wordt bij aanmelding bekend gemaakt. 

De nieuwe haventocht i.s.m. het scheepje "Tilia"  is een eclatant succes. Voor deelname, raadpleeg 

onze website www.stadsgidserij.nl , maar houdt u er rekening mee, dat het aantal plaatsen zeer 

beperkt is! 

 

2. Paleisrondleiding op zondag 29 mei; 1936-2011 75 jaar paleis-raadhuis 

 

Al jaren kan de rondleiding rond en in het voormalig 

Koninklijk Paleis zich in een grote belangstelling 

verheugen. Elke rondleiding is binnen de kortste keren 

volgeboekt.  

Op 29 mei is er momenteel nog voldoende plaats. 

We starten om 13 uur met een rondleiding van drie 

kwartier rondom het paleis. U verneemt dan de reden 

waarom onze stad een Koninklijk Paleis kreeg Daarna 

een kort kennismakingsbezoek aan het voormalig 

tekenlokaal waar een later wereldberoemd schilder 

tekenles kreeg toen hij studeerde aan de Rijks Hogere 

Burgerschool Koning Willem II. Daarna gaan we iets meer dan een uur het paleis van binnen 

bekijken. Stadsgids Gerard Otten kan u alles vertellen over het prachtige interieur en de op de vele 

schilderij- en geportretteerde personen. Uiteraard wordt dit alles aangevuld met de nodige 

anekdotes. 

Bel: 013 4686670 (graag na 18 uur) of stuur een mailtje naar: otten@home.nl 

Deelname aan de wandeling kost € 5,- per persoon.  
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Renaissance muziek in de Ursulinenkapel, zondag 29 mei 

 

Er bestaat de mogelijkheid om het rijksmonument, de 

neogotische Ursulinenkapel ( Elzenhof 139, 5038 HJ; tel. 

4671113 ) eens te bezoeken.  

Op zondag 29 mei om 15.00 uur wil het Kamerkoor E21 haar enthousiasme voor vroeg renaissance 

muziek (motetten) met u delen. Het koor onder leiding van Peter Cornelissen wordt begeleid door 

Oleg Lysenko op bayan ( accordeon). 

Een enerverende ervaring in de prachtige akoestiek van de Ursulinenkapel. 

Zaal open 14.15 uur. Entree: € 10,-- Reserveren: ursulinenkapel@gmail.com   

Voorverkoop: boekhandel Livius aan de Nieuwlandstraat, Tilburg 

 

 

Open Monumentendag 2011 op zaterdag 10 in Udenhout  

    en zondag 11 september in Tilburg en Berkel-Enschot 

 

Met als thema  

‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’  

zullen er  weer een groot aantal  

bijzondere Tilburgse gebouwen  

te bezichtigen zijn.  

Een mogelijkheid om je te realiseren  

hoeveel kerken, scholen, villa’s,  

kloosters en kazernes in de loop der jaren een nieuwe bestemming hebben gevonden en zodoende 

voor de toekomst bewaard kunnen blijven. 

Ook dit jaar weer zal onze Heemkundekring een nuttige bijdrage mogen leveren bij de uitvoering 

van deze dag. Nuttig om alvast te reserveren in de agenda samen met de bijbehorende thema-avond 

op woensdag 7 september. Dus niet op donderdag zoals gebruikelijk was! 

 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. C. Libregts te Tilburg 

Mevr. M. v.d.Dries 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 2011: do. 19-5   do. 16-6  

 

fietstocht, zo. 26-6     bustocht, zo. 4-9  do. 22-9  

 

do. 20-10  do. 17/11   do. 22-12 
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(INLEGVEL) 

Fietstocht op zondag  26 juni 2011. 

 

Op deze hopelijk zonnige dag gaan we weer onder de hoede van Jan en Corrie Haagh een leuke en 

leerzame fietstocht houden, waarbij introducés zijn toegestaan. 

 

We vertrekken om 09.00 uur s’-morgens vanaf het parkeerterrein bij Boerke Mutsaers richting Riel, 

waar we bij Café De Overkant de inwendige mens kunnen versterken met koffie/thee en een lekkere 

appelflap. 

 

Via Gorp en Roovert verplaatsen we ons richting Hilvarenbeek. Aldaar aangekomen gaan we op de 

minicamping Groot Loo gezellig picknicken  (lunchpakketten worden door de Heemkundekring 

verzorgd). Hier zal tevens voor koffie/thee gezorgd worden. 

Vervolgens bezoeken we het museum De Dorpsdokter en de kerktoren van Hilvarenbeek. Daarna 

zetten we weer koers richting Tilburg, waar we in Koningshoeven nog een drankje (voor eigen 

rekening) kunnen bestellen. 

We proberen tegen 17.30 uur weer terug te zijn op de plaats van vertrek (bij Boerke Mutsaers). 

Tenslotte wacht ons om ongeveer 18.00 uur in café-restaurant ”Boerke Mutsaers” een heerlijk 3-

gangen diner (gekozen kan worden tussen zalmfilet, entrecote en varkenshaas). 

 

De kosten van deze fietstocht bedragen € 35,00 (in dit bedrag zit begrepen koffie/thee met 

appelflap, kosten picknicken (dus incl. lunchpakket), bezoek aan museum en kerktoren en diner). 

Wilt U enkel de fietstocht zonder diner, dan bedragen de kosten € 13,50 per persoon. Maakt U 

alleen gebruik van het diner (dus zonder fietstocht), dan bedragen de kosten € 21,50 per persoon. 

 

De bijdrage dient vòòr 1 juni 2011 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 2011 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. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(Hierlangs afknippen) 

 

Ondergetekende, dhr/mevr___________________________________________________ 

 

(adres)___________________________________________________________________ 

 

wenst (met …….introducés) deel te nemen aan de fietstocht op 26 juni 2011. 

Neemt deel aan: (één van de volgende vakjes aankruisen) 

 

O fietstocht + diner                              O alleen fietstocht                     O alleen diner 

 

 

Datum         _______________2011                 Handtekening______________________ 
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TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 19 MEI  VAN  

PROF. DR. A. VANNESTE OVER DE DODENDRAAD 

 

Dat de lezing van prof. Dr. Alex Vanneste grote indruk maakte op de 

aanwezigen (ruim 70 personen) stond buiten kijf: je kon een speld horen 

vallen. Zijn vlotte verteltrant doorspekt met Vlaamse woorden en 

uitdrukkingen en zijn grondige kennis van het onderwerp zorgden ervoor 

dat zijn ruim 2 uur durende lezing voorbij vloog. 

 

De oorlogsdreiging van W.O.I zorgde ervoor dat België zijn leger eind juli 1914 mobiliseerde, 

waarna het in augustus daaropvolgend door de Duitsers werd overrompeld. Nederland bleef 

neutraal omdat de Duitsers geen soldaten wilden gebruiken om Nederland bezet te houden en omdat 

men mogelijk de Noorzeehavens wilden gebruiken. 

Na deze bezetting door de Duitsers werden ze geconfronteerd met de volgende problemen: 

1) de aanmelding van vele vrijwilligers voor het Belgische leger (via Nederland); 

2) spionage vanuit Nederland; 

3) geheime post (brievensmokkel); 

4) ontsnappingen en desertie (naar Nederland), ook van Duitse militairen; 

5) grenssmokkel van voedingswaren en brandstof; 

6) verzet van de plaatselijke bevolking. 

 

Reactie van de bezetter: Er werd een elektrisch geladen (2000 volt) grensversperring aangebracht, 

die liep van Vaals tot aan Cadzand (lengte 449,5 km) welke in juli 1915 voltooid was. De 

versperring werd aangebracht door Duitse genietroepen geholpen door gevangenen (o.a. Russen).  

Deze versperring bestond uit zes stroomdraden, dertig centimeter boven elkaar, bevestigd door 

middel van porseleinen potjes aan houten palen van ca. twee meter hoog. Aan weerszijden van deze 

elektrisch geladen draden werden waarschuwingsdraden (zonder elektriciteit) geplaatst (men was 

nog niet bekend met elektriciteit). Deze versperring stond op Belgisch grondgebied, doch volgde 

niet precies de grens met als gevolg dat er “niemandsland” ontstond (Belgisch grondgebied dat 

buiten deze draadversperring lag). 

Op sommige plaatsen was de versperring aan het landschap aangepast. 

 

De gevolgen van deze versperring waren: 

1) gestremd verkeer; 

2) scholen lagen aan de andere kant van de draad met als gevolg schoolverzuim; 

3) werkgevers kwamen zonder personeel te verkeren; 

4) documenten (“passierschein”) waren nodig om de draad te kunnen passeren. 
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De bewaking gebeurde door Duitse geniesoldaten en oudere of gewonde soldaten, 

die niet geschikt waren voor het front. Bewaakt werd er dag en nacht met 

herdershonden of soldaten op de fiets. De wapens waren met scherp geladen en 

men had de beschikking over telefoon, zoeklichten, signaallampen, contact- of 

tripmijnen en schildwachthuisjes. In deze versperring waren ook toegangspoorten 

(o.a. voor het bij ons bekende ” Bels Lijntje” en voor familiebezoek) gerealiseerd.  

 

De stroom werd geleverd door kleine bestaande elektriciteitscentrales of door 

dieselmotoren aangedreven generatoren. Ook vanuit Aken werd elektriciteit 

verkregen evenals vanuit plaatselijke Belgische fabrieken (o.a. Lommel, Merksem, Zelzate). 

 

Naar schatting heeft de Dodendraad aan ongeveer 500 personen het leven gekost. Daar staat 

tegenover dat ongeveer 20.000 personen door en over de draad  Nederland konden bereiken. Dit 

kon men realiseren door gebruik te maken van o.a. 

1) wollen dekens, ladders, tonnen, passeurs, houten fietswielen; 

2) polsstokspringen; 

3) tafel voorzien van porseleinen voetjes en rubber matten; 

4) het graven van sleuven en gebruik te maken van omkoperij. 

 

Het einde van de W.O.I bracht een onmiddellijke vernietiging van de Dodendraad met zich mee. De 

bewaking werd overgenomen door de Belgische gendarmerie. 

 

Aan het einde van zijn lezing stelde Prof. Vanneste zich de vraag in welke mate de versperring de 

bezetter diensten heeft bewezen, dan wel of het een al bij al nutteloze onderneming is geweest. Ook 

legde hij een relatie met de vele (nutteloze) mondiale versperringen die door de eeuwen heen (tot 

aan de dag van vandaag) tussen landen en volkeren zijn aangebracht (Chinese Muur, Berlijnse 

Muur, muur tussen Noord- en Zuid Korea e.d.). 

 

De Dodendraad betreft een vergeten, boeiende, unieke, dodelijke en niet te vergeten episode. 

De lezing werd vergezeld met veel foto’s (ook van slachtoffers), landkaarten en werd afgesloten 

met dramatische filmbeelden, die aan het IJzerfront in 1914 – 1918 werden gemaakt. 

 

 

VOORUITBLIK OP DE AVOND ‘LEDEN VOOR LEDEN’ VAN DO. 16 JUNI 

       Om 20.00 uur in Boerke Mutsaers. 

 

A. LEZING OVER  STEENFABRIEK STEVENS EN OVER RAUWBRAKEN. 

 

 

Tot 1965 werden in Tilburg stenen geproduceerd in diverse fabrieken 

(o.a. Stevens & Co, Claesen & Co en Smulders en Teurlings). Het werk 

in zo’n steenfabriek was zwaar en regelmatig werd er gevochten. “Rauw 

volk werkte er”, zo werd gezegd,  ”als je niks kon, ging je naar een 

steenfabriek” Maar in feite waren het hard werkende mensen die, 

doordat er zware arbeid in een ongezonde ruimte moest worden verricht, 

op jonge leeftijd al versleten waren. 

Naast deze steenfabrieken bestonden er vele veldovens en “brikkenbakkerijen”, waar eveneens 

stenen werden gebakken. 

Met de sluiting van de oude steenfabriek van de firma Stevens & Co. in de Rauwbraken in 1965 

was er definitief een einde gekomen aan een periode van vele honderden jaren, waarin in Tilburg 

bakstenen werden geproduceerd. Pas in 1978 werd het afgebroken. 
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Als enige fabriek in Nederland gebruikte de firma Stevens & Co een ringoven, 

waardoor een doorlopend steenbakproces mogelijk was (een ringoven is een 

ellipsvormig, soms rondvormig, ovengebouw). 

 

Ons lid Theo van Etten zal tijdens zijn presentatie de sfeer in de oude steenfabriek en 

het werken op een steenbakkerij opnieuw tot leven brengen. 

 
B. TAOLLES VAN PETRA ROBBEN.  

 

Op donderdagavond 16 juni krijgen we les in de Tilburgse Taol van Petra Robben. Zij won 

driemaal op een rij het Grôot Dikteej dat elk jaar georganiseerd wordt door de Stichting Tilbörgse 

Taol. Petra is van mening dat iedereen het kan leren. ‘Zo moeilijk is het niet’.  Ze is in 2010 

begonnen met een eigen taalklasje: een groep van tien á twaalf personen krijgt een serie van tien 

lessen. Deze formule blijkt succesvol want bij het Dikteej van 2010 behoorden zeven cursisten tot 

de eerste acht winnaars. In 2011 is er weer een nieuwe cursus gestart.  

Voor de leden van de Heemkundekring heeft Petra Robben een 

‘stoomcursus’ Tilburgse Taol in petto. Geen lezing dus, maar de leden 

van de heemkundekring gaan zelf aan de slag. De klinkertabel van  

Wil Sterenborg dient als uitgangspunt en vervolgens gaat u oefenen 

met klinkers zoals de èè van schèène, de èù van jèùn en de êû van 

strêûp. De les wordt afgesloten met een klein dictee en de winnaar 

ontvangt een typisch Tilburgse Taolprèès ! 

 

! !   C o n t r i b u t i e  2011  ! ! 

 

In ons mededelingenblad van maart j.l. vroegen wij U de contributie van dit jaar  

(voor leden  € 30,00 en voor huisgezinleden € 25,00) over te maken  

op rekeningnummer 2920712 t.n.v. Heemkundekring Tilborch. 

Graag brengen wij U dit berichtje alsnog ter herinnering, omdat nog ongeveer 30 leden de 

contributie abusievelijk nog niet hebben voldaan!! Gaarne betaling vòòr 1 juli a.s. 
 

Regionaal Archief, zaterdag 18 juni ‘Dag van Zijnen’ 

 
Regionaal Archief Tilburg heeft één van  

de grootste archiefkaarten van Nederland  

in de collectie, een plattegrond uit 1760 van 

Tilburg en Goirle van drie bij vier meter.   

Van deze kaart bestond geen goede reproductie. 

Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum 

Tilburg werkten van juni 2010 tot juni 2011 

samen in een project om deze bijzondere archiefschat te digitaliseren, bestuderen, conserveren en 

één dag tentoon te stellen aan het publiek. 

Doorlopend programma op het Regionaal Archief:  

* Bezichtiging van het origineel van de Kaart van Zijnen 

* Tentoonstelling over de geschiedenis van de kaart 

* Vertoning van de Film van Zijnen van Anne Neijnens 

* Demonstratie van digitale kaartenviewer op groot scherm 

* Prijsuitreiking van de wedstrijd Zoeken in Zijnen (in de middag)  

 

Zaterdag 18 juni, van 9.30 tot 16.00 uur is de enige mogelijkheid om het origineel van de Kaart van 

Zijnen te bekijken! 
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‘The making off…..’ Tentoonstellig Audax Textielmuseum 

Voor de derde keer brengt Audax Textielmuseum Tilburg een boeiend overzicht van juweeltjes die 

de afgelopen jaren in het Textiellab zijn ontstaan. Na “Made in Tilburg” en “Van Labyrinth tot Big 

Mama” ligt de nadruk in “The making of….Projects from the TextielLab” op het ontwerp- en 

maakproces van een aantal designproducten, fashion en kunstwerken. Welke manier van denken en 

werken ligt ten grondslag aan een product? Speelt duurzaamheid een rol in het ontwerpproces? Hoe 

verloopt de realisatie van stap tot stap? Het werk, maar vooral de werkwijzen, van ontwerpers en 

kunstenaars van naam en jong talent worden onder de loep genomen. 

Te zien in het Textielmuseum (Goirkestraat 96 te Tilburg) van 28 mei t/m 25 september 2011. 

 

Inspiratie- en Ontmoetingsdag van Erfgoed Brabant op do. 30 juni 

 

Vrijetijdshuis Brabant en Erfgoed Brabant organiseren op 30 juni a.s. de Inspiratie- en 

Ontmoetingsdag 2011. Tijdens deze dag (aanvang 09.30 uur; einde 17.30 uur) staan trends & 

tradities binnen het erfgoed en de vrijetijdssector centraal. In het ochtendprogramma ontvangen Eric 

Kolen en Karin Bruers een aantal gasten en nemen op luchtige wijze de trends en cijfers met U 

door. ’s-Middags zijn er een aantal verdiepingspresentaties. Op deze dag wordt ook het 

publieksonderzoek Brabantse musea 2010 gepresenteerd.  Locatie: Het Patronaat, Veemarktstraat 

33, 5038 CT te Tilburg.           

Voor nadere informatie: www.inspiratiedagbrabant.nl.    

 

Wekelijks,  gratis, een  Open Monument bezichtigen 

 

Waarom wachten tot Open Monumentendag? In het kader van de Nationale Monumenten Estafette 

zijn de komende weken al veel Monumenten te bezichtigen 

Open Monumenten van de Week: 

12 - Martinikerk, Groningen: 11 juni 2011 

13 - Leidse Schouwburg, Leiden: 18 en 19 juni 2011 

14 - Sanatorium Zonnestraal, Hilversum: 26 juni 2011 

15 - De Baronie, Alphen a/d Rijn: 2 juli 2011 

16 - Dekemastate, Jelsum: 9 & 10 juli 2011 

17 - Paviljoen Welgelegen, Haarlem: 16 & 17 juli 2011 

18 - Radio Kootwijk, Apeldoorn: 23 & 24 juli 2011 

19 - Maria van Jessekerk, Delft: 30 & 31 juli 2011 

20 - Gevangenisdorp, Veenhuizen: 6 & 7 augustus 2011 

21 - Jachthuis Sint Hubertus: 13 augustus 2011 

22 - Markiezenhof, Bergen op Zoom: 20 & 21 augustus 2011 

23 - Kasteel Nederhemert: 27 augustus 2011 

24 - Groothandelsgebouw, Rotterdam: 3 en 4 september 2011 

25 - Paleis op de Dam, Amsterdam: 11 september 2011 

 

Voor de computergebruikers. Door het aanclicken van één van bovenstaande regels krijgt u 

nadere informatie over het betreffende pand. 

 

THEMA-avond Open Munumentendag op  do. 1 september.   

 

In tegenstelling tot de eerdervermelde datum is  

de Tilburgse THEMA-avond  op 

donderdag 1 september en NIET op woensdag 7 september.  

 

 



 5 

EXCURSIE  ORGELBOUWERS  PELS&VANLEEUWEN  di. 13 september 2011. 

 

Deze orgelmakers zitten aan de Platinalaan 10 te 5234 GH  Den Bosch. Het bedrijf startte in 1903. 

Bernard Pels was de oprichter. Er is veel gebeurd sinds de oprichting. Men zat o.a. in Waardenburg 

en Orthen. Men heeft ook een vestiging in Arizona.  

De onderneming bouwde en bouwt orgels voor Scandinavië, USA, Mexico, Japan, Zuid-Korea, 

Taiwan etc. En vanzelfsprekend ook voor afnemers in ons eigen land.  

Natuurlijk restaureert P&vL orgels of knapt ze fraai op zoals een zgn. Garrelsorgel in Maassluis.  

De grondslag van het werk van P&vL is gevormd op basis van eeuwenoude principes. Individueel 

ontwerpen is een sterke kant. Hout, leder, tin en lood zijn onmisbare materialen. 

Wij gaan dit allemaal zien. We vertrekken met eigen auto vanaf Boerke Mutsaerts om 14.00 uur en 

we worden ontvangen bij Pels & Van Leeuwen om 14.45 uur. De ontvangst is met koffie of thee 

met of zonder chocoladebol. Vervolgens krijgt u een kennismakingsverhaal en dan een DVD van 

een restauratie en tenslotte een rondleiding van ca. ¾ uur. 

Zo tegen half vijf óf vijf uur rijden we terug naar Tilburg. Mogelijk genieten we van tevoren nog 

een consumptie (voor eigen rekening) op een nader te bepalen plaats in de omgeving van P&vL.  

Uw betaling van per persoon  Euro 5 of Euro 7,50 (=met chocoladebol) op giro 2920712 tnv 

Heemkundekring Tilborch geldt als inschrijving voor deelname. U kunt betalen/inschrijven tot 8 

september 2011. Wilt u anderen meenemen, vermeld dan aub: “AUTO” bij de betaling!   

 

Jan Bogers. 

 

De toestand van ons lid Jan Bogers is van dien aard dat we menen er goed aan te doen hier iets over 

te vertellen. 

Na een oog-operatie kwam Jan medio april te vallen, waarbij, wat naderhand bleek, een darm was 

gesprongen, waarna er buikvliesontsteking optrad. De toestand was van dien aard dat Jan  

opgenomen werd op de intensive-care en in coma werd gehouden. Hij werd beademd en kunstmatig 

gevoed (was erg in de war en wist niet wat hem was overkomen). 

Begin mei kon gezegd worden dat het de goede kant opging met Jan. Alhoewel hij nog steeds 

beademd werd en kunstmatig gevoed, kon hij al een zithouding aannemen. Omstreeks 10 mei bleek 

dat er in zijn buik nog een abces zat, waarna er weer een drain werd geplaatst en men weer begon 

met het toedienen van antibiotica.. 

Daarnaast kreeg hij longontsteking en werd een trancheo canule (gaatje in de keel voor beademing) 

geplaatst. 

Vanaf medio mei gaat het al wat beter (zo heeft hij op 24 mei 3 uur achtereen zelfstandig kunnen 

ademen en heeft hij, met de hulp van 2 mensen, even kunnen staan; maar praten gaat nog niet). Als 

alles goed blijft gaan, zal Jan waarschijnlijk weer naar de afdeling gaan en daarna mogelijk naar een 

revalidatiecentrum.  Kortom, het genezingsproces is langzaam in gang gezet. Bezoek aan Jan is niet 

gewenst, wel een kaartje ter opmontering. 

Adres: Jan Bogers ;             p/a St. Elisabethziekenhuis;             IC 2, kamer 15 

            Postbus 90151;        5000 LC Tilburg 

 

Nieuwe leden: 

Dhr. H.A. van Iersel Udenhout 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in 2011: do. 16-6  fietstocht, zo. 26-6     

 

bustocht, zo. 4-9  do. 22-9  do. 20-10  do. 17/11 do. 22-12 
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Onze jaarlijkse busexcursie op zondag 4 september. 
 

Zoals op onze jaarvergadering in februari al werd medegedeeld bezoeken 

wij dit jaar de mooie stad Leuven. 

 

We vertrekken die 4
de

 september om 08.30 uur vanaf ons stekje bij de 

“grote Albert Heijn”. In één ruk reizen we dan door naar Mechelen, waar 

ons de vertrouwde koffie met gebak wacht. 

Na dit korte oponthoud gaat het verder in de richting van Leuven, waar we 

omstreeks 11.00 uur arriveren. Daar beginnen we met een rondleiding 

door het Groot Begijnhof. Dit prachtige complex staat sedert 1998 op de 

Werelderfgoedlijst. Dat belooft dus wat!!! 

Na deze bezichtiging brengen de gidsen ons via een toeristische omweg naar een restaurant nabij 

het centrum van Leuven waar ons van omstreeks 12.30 uur tot 14.00 uur een lunch geserveerd 

wordt. 

 

Het middagprogramma staat in het teken van het oude centrum. Gidsen leiden ons rond in de 

gotische Sint-Pieterskerk en in en om het wereldberoemde, in twee wereldoorlogen grondig 

verwoestte maar weer prachtig heropgebouwde, gotische stadhuis. 

Wellicht is er na het opsnuiven van al deze cultuur nu een uurtje tijd 

om een lekkere pint te pakken of desnoods een kopje koffie te 

drinken. 

Om 17.00 uur staat de bus te wachten die ons naar restaurant  

‘De Gouden Leeuw’ in Terheijden brengt voor het driegangendiner ! 

Vanzelfsprekend kunt U voor wat betreft het hoofdgerecht ook nu 

weer kiezen tussen vlees en vis. 

Omstreeks 21.15 uur – 21.30 uur hopen we weer terug in Tilburg  

te zijn. 

Wij kunnen U deze reis aanbieden voor € 60,00 p.p. (introducées € 65,00), alles inclusief  

(d.w.z. koffie met gebak, lunch, rondleiding en diner) met uitzondering van de drankjes. De bus is 

berekend op 50 personen. 

De bijdrage vòòr 1 juli 2011 overmaken op giro 2920712 van de Heemkundekring Tilborch, 

Bredaseweg 174, 5038 NK Tilburg. 

Onderstaande strook a.u.b. eveneens vòòr 1 juli 2011 ingevuld opsturen of in de brievenbus 

deponeren bij onze secretaris: dhr. Jan Rossou, Acaciastraat 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 4 september 2011. 

 

Met _____lid/____ leden en ____introducé(s). Het verschuldigde bedrag van € ______ is 

overgemaakt op rekeningnummer 2920712 t.n.v. de Heemkundekring. 

 

Datum  ________________     Handtekening____________________________ 
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VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN DO. 22 SEPTEMBER DOOR THEO VAN 

HERWIJNEN OVER 200 JAAR BURGELIJKE STAND EN GENEALOGIE. 

       Om 20.00 uur in Boerke Mutsaers. 

 

Theo van Herwijnen is specialist bij het regionaal archief . 

  

Op 18 november 2011 is het 200 jaar geleden dat de burgerlijke 

stand werd ingevoerd door de overheersende Fransen (Napoleon) 

met hun Code Civil. Dat was niet zomaar een extra service die 

we kregen, in Frankrijk was nl. de dienstplicht ingevoerd en 

Napoleon moest de toevoer van zijn leger goed regelen. 

 

Heel Nederland kreeg hiermee te maken en had twee belangrijke 

gevolgen. 

In de eerste plaats moest elke Nederlander een achternaam hebben (gebruiken), die maar op één 

manier kon worden geschreven. Het kon niet zo zijn dat de ene dag iemand zich Janssen noemde 

(met 2 “s”en) en de volgende dag Jansen (met 1 “s”), wat voorheen, iets wat vóór 1811, wel vaak 

voorkwam. 

 

Een ander gevolg was dat de overheid voortaan registers moest gaan bijhouden van geboorte, 

overlijden en huwelijken, wat voorheen door de Kerk werd bijgehouden. De gemeenten kregen dus 

een belangrijke taak erbij, wat in het begin niet altijd correct werd uitgevoerd. 

In de periode van 1811 – 1813 werden de akten in het Frans opgesteld, waarbij o.a. de voornamen 

werden verfranst. Kwam een vader de geboorte van een zoon aangeven, die als voornaam Frans of 

Franciscus had gekregen, dan werd die zoon in de geboorteakte “François” genoemd, welke naam 

hij zijn hele leven zou dragen. Vanaf 1814 werden alle akten Nederlandstalig, dit om taalverwarring 

te voorkomen. 

 

Deze akten vormen de belangrijkste bron voor genealogisch onderzoek. Ze worden in 2-voud 

opgemaakt en bevinden zich in de gemeente- of streekarchieven als in de provinciale archieven en 

worden openbaar met stappen van 10 jaar. 

 

De burgerlijke stand helpt de inwoners bij het officialiseren van de belangrijkste mijlpalen in hun 

leven: het opmaken van de geboorte- of huwelijksakte, het registreren van een 

samenlevingscontract, opmaken van adoptieakten, een akte van naamsverandering, naturalisatie- of 

nationaliteitskeuze, in- en overschrijvingen van vonnissen (o.a. echtscheidingsvonnis), overlijden 

e.d. Kortom: het belang van een Burgerlijke Stand is voor de inwoner van immens belang. 
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Theo van Herwijnen heeft onderzoek gedaan naar de invoering van de burgelijke stand in onze 

regio en kan daar met anekdotes smakelijk over vertellen. Ook over de problemen bij de invoering 

van achternamen en de problemen bij het opzoeken van namen in de verschillende registers zullen 

aan de orde komen.  

 

25
E
 OPEN MONUMENTENDAG 2011   

 

 

In 25 jaar is de Open Monumentendag uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen 

van Nederland. Bij 25 jaar Open Monumentendag hoort een speciaal thema:  

    Nieuw gebruik – Oud gebouw.  
Centraal staan de monumenten die een nieuwe functie, een nieuw gebruik, een nieuw leven 

gekregen hebben. Vaak een heel andere dan waarvoor ze ooit gebouwd werden. Veel van deze 

gebouwen zullen dit jaar hun deuren openen voor het publiek. Op veel locaties kunt u een 

rondleiding krijgen en zien hoe oude elementen hun plek hebben gevonden in een hergebruikt 

monument. 

 

In Udenhout op 10 en in Berkel-Enschot en Tilburg  op 11 september 

zijn negentien monumenten gratis open voor publiek.  

 

1. Oude Steenfabriek  Udenhout; Open zaterdag 10-9 ! 

   Open zondag 11 september: 

2. Koningsoord  Raadhuisstraat 26, Berkel-Enschot 

  Tilburg: 

3. Regionaal Archief Tilburg Kazernehof 75 

4. Duvelhok    St. Josephstraat 133 

5. Poortgebouw Carré  Carré 31 

6. Carré    Carré 32 

7. Rijks-HBS   Ringbaan Oost 240, met ontvangst door Heemkundeleden ! 

8. Cenakel   Cenakel 1-14  9. Paleis-Raadhuis   Willemsplein 1 

10 Vincents Tekenlokaal Stadhuisplein 128 11. Theater De NWE Vorst Willem II straat 49 

12. Ketelhuis BogaersTelexstraat 31  13. Deprez   L. Nieuwstraat 172 

14. Clarissenklooster  L. Nieuwstraat 191 15. Voormalige Theresiakerk Theresiaplein 2 

16. De Pont   Wilhelminapark 1 17. De Poorten  Hasseltstraat 194 

18. Audax Textiel museum  Goirkestraat 96 19. Galerie Pjotr   Goirkestraat 78 

Wij wensen iedereen een verrassende dag toe ! 

   

Centraal informatiepunt Tilburg is het Regionaal Archief Tilburg aan de Kazernehof. 

Zie ook de Tilburgse Koerier van donderdag 8 september. 

 

De Brabant-Collectie viert feest. 

 

Donderdagmiddag 29 september 2011 viert de Brabant-Collectie het 

heugelijke feit dat zij 25 jaar is gehuisvest bij de Universiteit van Tilburg. 

De Brabant-Collectie is erfgenaam van het Provinciaal Genootschap van 

Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, dat in 1837 in ’s-

Hertogenbosch is opgericht. Het symposium wordt de opmaat voor een groter 

feest op 8 maart 2012, wanneer wordt gevierd dat het 175 jaar geleden is dat 

het Provinciaal Genootschap is ontstaan. 

Op donderdagmiddag 29 september is er een klein symposium “Jij en wij: Feest u mee?” , met als 

onderwerp “publieksparticipatie”. De keynote spreker (spreekstalmeester) blijft nog even geheim. 



 3 

Een aantal interessante sprekers, waaronder Arthur Turksma, die heeft meegewerkt aan Oneindig 

Noord-Holland en Luud de Brouwer van het Regionaal Archief Tilburg, zullen het woord voeren 

over hoe het publiek de Brabant-Collectie kan helpen bij de ontsluiting van fotocollecties. 

De Brabant-Collectie bezit de nodige collecties van Brabantse 

fotografen. Innovatieve manieren om de hulp van het publiek in te 

zetten bij de ontsluiting daarvan vormt onderwerp van gesprek. 

In de vitrines van de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg 

zal een maand lang een tentoonstelling te zien zijn rondom het 25-

jarig bestaan van de Brabant-Collectie. Gevolgd door een expositie 

over feesten en andere volkstradities, waarbij wordt aangesloten bij 

het thema van de Maand van de Geschiedenis: “Ik en Wij”. 

 

Het programma van het symposium op 29 september a.s. loopt van 14.00 uur tot 16.30 uur en zal 

feestelijk worden afgesloten met een borrel. Op een later tijdstip wordt het definitieve programma 

bekend gemaakt. Kijk daarvoor op www.brabantcollectie.nl 

 

Thuis in Tilburg-Noord 

 

Tot en met 23 oktober 2011 loopt in Peerke Donders Paviljoen de tentoonstelling “Thuis in Tilburg-

Noord”. In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van 

de kleurrijke wijk Tilburg-Noord. Mensen met veel 

verschillende nationaliteiten wonen er samen. Samen met de 

Brede School Stokhasselt en Heikant-Quirijnstok en met Het 

Ronde Tafelhuis zijn een aantal activiteiten gestart, die 

aansluiten bij de tentoonstelling. 

 

Op iedere DERDE DONDERDAG VAN DE MAAND 

vertrekt om 10.00 uur vanuit Het Ronde Tafelhuis 

(Haendellaan 40, 5011 LS te Tilburg) een wijkwandeling. 

Deze wandeling voert langs verschillende plaatsen in de wijk 

waar iets te vertellen is over spiritualiteit. Bij de start in Het Ronde Tafelhuis is een tentoonstelling 

te zien met symbolen en Heilige Boeken over de verschillende religieuze tradities. 

De wijkwandeling voert langs aandachtspunten van katholiek erfgoed en langs punten die van 

belang zijn voor de diverse culturen en nieuwe vormen van spiritualiteit. Zo voert de tocht vanaf 

Het Ronde Tafelhuis langs de Turkse kleermaker, een Caribische winkel en de Mariakerk met 

pastorie en wijkgebouw op de Schans. Hier is ook een beeld te vinden dat herinnert aan het 

Asielzoekerscentrum. De wandeling voert verder langs de moskee aan de Von Suppéstraat, een 

locatie van de Pinkstergemeente, bijbelwinkel ’t Kruispunt, de Norbertuskapel en de begraafplaats 

van de Heikant, en eindigt op het Peerke Donders-complex, waar de tentoonstelling “Thuis in 

Tilburg-Noord” kan worden bezocht. Deelname aan de wandeling kost € 4,00 per persoon, inclusief 

koffie bij de start, rondleiding en bezoek aan het museum.  

 

De tentoonstelling is geopend vanaf dinsdag t/m zondag 13.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Dag van de Brabantse Volkscultuur  

op 1 oktober in Gilze 

 

Elk jaar organiseert het Samenwerkingsverband Volkscultuur 

(Brabants Heem, Historische Vereniging Brabant,  

Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 

Erfgoed, Leerstoel Universiteit van Tilburg en Erfgoed Brabant)  

de Dag van de Brabantse Volkscultuur. Dit jaar heeft deze studiedag als thema '200 jaar Burgerlijke 
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Stand'. De dag wordt op zaterdag 1 oktober gehouden in gebouw 'De Schakel' te Gilze.  

Op deze dag kunt u verder kennis maken met de onbekende kanten en mogelijkheden van de 

Burgerlijke Stand. 

's Ochtends hebben we een aantal inspirerende sprekers als 

- Patrick Timmermans als dagvoorzitter 

- John Boeren over de geschiedenis van de Burgerlijke Stand 

- Ad van den Oord over familiegeschiedenis en onderzoeksresultaten 

- Geertje van Os over de komst van Spanjaarden naar Eindhoven in de jaren '60 

’s Middags een keuzeprogramma met een keuze uit twee sessies uit: 

1.  Evelien Walhout, Doodsoorzaken Kindersterfte� 

2.  Christian van de Ven, Genealogische Communities  

3.  Theo van Herwijnen, Burgerlijke stand als bron  

4.  Gerard Velders, De Burgerlijke Stand in de toekomst  

5.  Doreen Gerritzen, Over voornamen  

De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen 25 euro, inclusief koffie/thee en uitgebreide 

lunch. Om 16.00 uur: afsluiting 

Aanmelden 

U kunt zich tot uiterlijk 25 september aanmelden. Aanmelden doet u: 

- door uw naam en de twee uitgekozen sessies te e-mailen aan info@erfgoedbrabant.nl  

- door het overmaken van 25 euro op rekening 316557 van Erfgoed Brabant, Den Bosch o.v.v. Dag 

Brabantse Volkscultuur. 

 

 

TERUGBLIK OP DE ‘LEDEN-VOOR-LEDEN’-AVOND  

VAN 16  JUNI. 

 

A. LEZING OVER  STEENFABRIEK STEVENS EN OVER 

RAUWBRAKEN. 

Voor de pauze gaven Theo van Etten en Peter van der Put een 

toelichting op hun mooie boek “Stenen uit de Rauwbraken”, waarvan de 

eerste exemplaren op deze avond uitgereikt werden. Veel foto’s, 

onderzoeken en interviews zijn zorgvuldig samengebracht, echte 

heemarbeid. 

 

Peter van der Put begon de toelichting met zijn jeugdherinneringen als 13 jarige op een mistige en 

donkere novemberavond in 1975 in het gebied van de steenfabriek van Stevens. Na een avond 

spannende verhalen krijgt hij veel angst voor de Witte Wieven van de steenoven als zijn fiets kapot 

gaat. Het bleek een inspiratiebron voor het nu verschenen boek. 

 

Vervolgens belicht Theo van Etten de hele geschiedenis van de baksteenproductie, vanaf de 

uitvinding in 3200 voor Christus in het Midden-Oosten, die via de Romeinen in Nederland belandt. 

Met het vertrek van de Romeinen verdwijnt ook de baksteenproductie totdat deze weer opnieuw 

begint in de twaalfde eeuw, bij speciale gebouwen zoals kerken en kastelen. Gewone huizen zijn 

nog van hout en leem in vlechtwerk. 

 

In het begin werden de stenen gebakken in veldovens, waarbij de steenvormen gebakken werden in 

een soort groot vuur. Daarbij ontstonden veel misbaksels. In de 19 
de

 eeuw was het steenbakken een 

bijverdienste van boeren in de winter, de zogenaamde Steenboeren. 

In 1922 werd de fabriek van Stevens gebouwd volgens het principe van de ringoven. Dat was toen 

nieuw in Nederland. Hierbij werd de rook rondgeleid in een ring, de rook droogde daarbij eerst de 

steenvormen en bakte daarna steeds de volgende sectie stenen. Het was een volledig continue 

proces, waarbij de arbeiders soms boven de ovens bleven slapen. 
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Het productieproces is in de loop der tijd steeds verder gemechaniseerd en kwam relatief laat op 

gang. Van hand- en paardenkracht naar steeds verdere mechanisering,  zoals de  mobiele 

baggermolen. De schrijver kende het complex alleen als een vervallen gebouw. 

 

De naam Rauwbraken wordt in 1423 al genoemd. Dat is dan de aanduiding voor nieuw land dat net 

voor het eerst geploegd is. De Heren van Tilburg hadden er ooit hun jachtgebied. 

Ook het productieproces is toegelicht, van de winning van klei in de leemputten, het mengen, 

vormen, drogen  tot en met het bakken. In Tilburg waren er verschillende 

fabrieken: 

Een in de Hoefstraat, Claasen en Co (1894) die natuurlijk veel overlast gaf, 

Een aan de Dongenseweg: Smeulders en Teurlings (1896) en ook in 1896 Stevens 

en Co. 

Al in 1940 probeerde de gemeente de gronden te bestemmen voor handel en 

nijverheid. In 1965 is het pas verkocht. 

 

Ad van de Gender bleek nog met zijn Diana (auto) een aanrijding gehad te hebben met een 

vrachtwagen van Stevens op de brug over het kanaal. 

Wat nu nog rest zijn de loswal aan het kanaal, enkele villa’s van steenfabrikanten en nu dus dit 

schitterende boek boordevol foto, anekdotes en interviews, wat deze kant van de geschiedenis van 

Tilburg heel goed belicht. 

 
IN DE PAUZE 

 

Vertelde EVELIEN PASSIER het goede nieuws dat vandaag nog drie van haar gestolen 

instrumenten door de politie gevonden waren. Hopelijk vinden ze de dief ook. 

 

Jan Sikkers vermelde nog even dat de EXCURSIE OP 13 SEPTEMBER naar orgelbouwer Pels in 

Den Bosch door gaat en dat aanmelding geschiedt door € 5.- (€ 7,50 met Bossche Bol) over te 

maken op onze bankrekening. 
 

B. TAOLLES ’TILBURGS DIALECT’ VAN PETRA ROBBEN.  

 

 

Na de pauze gaf PETRA ROBBEN haar uitleg over de spellingsregels van 

Wil Sterrenborg bij het Tilburgs dialect. Het is het verhaal van de korte en 

lange klinkers, van klinkers met na-glijers en tweeklanken. Na de nodige 

rijtjes met oefenwoorden kwam een echt (kort) dictee, waarbij het weer 

even stil was als vroeger op school. 

 

Een gedeelde eerste prijs werd uitgedeeld aan twee leden die maar 3 

fouten hadden, bij de meeste wemelde het van de fouten. Iedereen deed 

goed mee aan deze les. 

Petra start in september weer met een cursus (maar een keer per jaar) voor 12 personen.          

Voor aanmelding contact met haar opnemen bij het Regionaal Archief Tilburg.  

    Een heel geslaagde ledenavond sluit dit seizoen af. 

 

Nieuwe leden:  Dhr. J.P.H.M. v.d. Lisdonk te Tilburg & Dhr. R. van Putten te Tilburg 

  

 

 

 

Activiteiten in 2011, lezingen: 

 do. 22-9  do. 20-10  do. 17/11 do. 22-12   
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Bijlage: 

 

De historische registers van de ‘Fok en Controle Vereniging’ in Tilburg. 

 

Tijdens onze Heemkunde bijeenkomst van 21 april toonde onze voorzitter Henk Veltmeijer van 

twee unieke documenten. Ontvangen als gift uit Berlicum. 

 

Het betrof een tweetal boeken van de Fok en Controle Vereniging Tilburg, deel uitmakend van een 

groot aantal unieke exemplaren en dateren van net na de Tweede Wereldoorlog. 

In een aantal hiervan staan de namen van de leden, de veehouders, van de toenmalige vereniging 

vermeld. In de overige boeken staat het veebestand en productieverloop per dier per lid genoteerd. 

Al bij al is het een zeer uitgebreid, interessant en goed gedocumenteerd overzicht van het aantal 

veehouders en hun koeien in Tilburg in de eerste helft van de vorige eeuw. 

 

Heemkundelid Jan Haagh heeft de moeite genomen om de uit ongeveer 40 boeken bestaande 

register te analyseren en er onderstaand verslag over te schrijven. 

 

In feite ligt die tijd nog niet eens zo ver achter ons, maar is zeker wel, heemkundig gezien, 

historisch te noemen, in het bijzonder de ontwikkeling in de landbouwsector. 

 

Het N.R.S., Nederlands Rundvee Stamboek, had toen en ook nu nog de potentie de kwaliteit van de 

Nederlandse veestapel te verbeteren en te registreren. 

Overal in het land werden destijds lokale Fok en Controle Verenigingen opgericht. 

Als vanzelfsprekend werd nagenoeg iedere veehouder lid van de vereniging. 

 

 

 

De taak van de vereniging was om zoveel mogelijk gegevens  

van het vee te verzamelen. 

Zo werden b.v. alle vaarskalfjes, die werden geboren, zorgvuldig 

geschetst en van een naam voorzien. 

Meestal kreeg het kalf dezelfde naam als de moeder met  

toevoeging van een volgnummer, b.v. moeder Gonda en  

het kalf Gonda 2  

Behalve de geboortedatum werd ook de afstamming vermeld,  

dus de moeder en, indien bekend, ook de vader.  

 

 

(Op bijgaande foto toont Jan Haagh de inhoud van een register.) 

 

 

 

Belangrijk was natuurlijk ook gegevens te verzamelen over de melkproductie van de koeien. 

Daarvoor werd er elke drie weken de productie van iedere koe gewogen en een monster genomen 

voor het bepalen van het vetgehalte. In een later stadium kwam daar het bepalen van het eiwit 

gehalte bij. 

Hoe ging dat in zijn werk? 

Om de 21 dagen kwam de melkschepper langs om zowel s’avonds als s’morgens de hoeveelheid 

melk per koe te wegen. Meestal waren dat jonge jongens of meisjes die daar een kleine vergoeding 

voor kregen. Daar moesten zij toch ook echt wel iets voor doen, o.a. s’morgens vroeg uit de veren 

om op tijd in de wei bij de boer te zijn, onder alle weersomstandigheden. En daarna weer naar 

school. 
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Op de fiets sjouwden zij hun attributen mee, bestaande uit een grote blauwe kist met een aantal 

kleine flesjes en een roestvrij stalen monsterlepel, een driepoot, een soort statief en een unster, een 

weeginstrument. 

Om alles in gereedheid te brengen werd eerst de driepoot geplaatst, daar de unster aan gehangen en 

daar dan weer een emmer aan. Door de draaischijf op de unster op de nulstand te brengen werd als 

het ware de zaak geijkt kon de juiste hoeveelheid melk in de emmer gewogen worden. 

Als een koe gemolken was werd de melk in de geijkte emmer gegoten, dan met de monsterlepel 

flink geroerd en een kleine hoeveelheid melk in een flesje gegoten waarop dan weer het nummer 

van de betreffende koe werd vermeld. Het aantal kilo’s melk werd genoteerd in het melkboekje. 

Op de melkfabriek werd per monster het vetgehalte bepaald en alle gegevens genoteerd. 

Al die gegevens kwamen daarna bij de Fok- en Controle Vereniging terecht en werden zorgvuldig 

opgeschreven en bewaard. 

 

En zo zijn er een aantal goed gedocumenteerde boeken gevormd met een schat aan gegevens. 

Behalve een gedetailleerde beschrijving van het rund, keurig geschetst en al dan niet netjes 

ingekleurd en dat is bij roodbont vee, het zogenaamde MRIJ ras, Maas Rijn IJssel-vee, vaak een 

hele klus vanwege de aparte aftekeningen, staan natuurlijk ook de namen van alle leden met 

adressen genoteerd. 

Tevens wordt ook de gezondheid van de veestapel in beeld gebracht. 

 

Dit alles geeft een duidelijk beeld van het aantal boeren wat Tilburg in die perioden rijk was. 

Wie heeft er niet op een of andere manier iets met van boerenafkomst te maken? 

Heel veel mensen weten zich te herinneren dat ze ooit bij opa op de boerderij hebben geholpen of 

gelogeerd!? 

Ook nu nog is er op allerlei gebied iets dat verwijst naar een boerenachtergrond. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende grote Tilburgse transport- en grondverzetbedrijven die 

hun oorsprong vinden in de tijd dat alles nog met paard en wagen vervoerd moest worden. 

Het was toen heel gewoon dat de producten werden geconsumeerd waar ze werden geproduceerd. 

Melk, boter, eieren, groenten enz. werden uitgevent, aan de deur verkocht en zo ontstonden weer 

later de kleine buurtwinkels. Er werd toen enkel en alleen streekproducten gegeten. 

 

 

 

 

(Foto: Enkele prijswinnende koeien, bij de  

voormalige slagerij Westland aan de Goirkestraat) 

 

 

 

 

 

Zodoende hebben een aantal slagers, groetenboeren en bakkers van nu toch wel min of meer 

boerenbloed in hun aderen. Wat te denken van de horeca. 

De Postelse Hoeve, de Kievitshoeve en Boerke Mutsaers, om er maar enkele te noemen, waren van 

huis uit vroeger boer. Het waren veelal pleisterplaatsen voor voerlui die er hun paarden lieten 

drinken en zelf daar ook een borreltje dronken. 

 

Al bij al waardevolle en interessante documenten die zeer de moeite waard zijn te bewaren en te 

bekijken. 
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Nagekomen bericht: 

 

Bewonerscomité Korvelseweg organiseert een bewonersavond over August de Laat (1882-1966) 

Hij was misschien wel de beroemdste inwoners van de straat en daarom willen we tijdens onze 

bewonersavond van 6 september aandacht aan hem besteden. Hij was humorist en zanger.  

August begon bij een toneelvereniging, waar hij zich als 

zestienjarige aanmeldde. Al snel promoveerde hij tot 

hoofdrolspeler en regisseur. In 1905 trokken voorstellingen van 

August en de zijnen reeds 1800 toeschouwers. 

De naamsbekendheid die hij als toneelspeler had opgebouwd, 

benutte August om een humoristenloopbaan van de grond te 

krijgen. Als meervoudig bekroond komiek rolde de jonge Gust 

geleidelijk het beroepscircuit in. In 1909 begon Gust een duo met 

Adriaan van Ierland (1872-1942). Ze traden ze algauw buiten  

de provincie op. Ook werd vol trots melding gemaakt van een 

optreden in concertzaal De Gouden Ster te Antwerpen.  

Op 15 juni 1910 maakten ze volgens de Tilburgse Courant een 

tiental plaatopnamen te Amsterdam. Met zijn krachtige stemgeluid 

en duidelijke dictie was August namelijk zeer geschikt voor  

een destijds nog primitief medium als de grammofoon. 

 

In de jaren twintig en dertig verzorgde August geregeld 

radio-optredens, met name voor de KRO en voor de Vlaamse 

radio. Ook verwierf August veel aanhang in Indonesië vanwege een optreden voor de Phohi,  

die uitzendingen voor de toenmalige Nederlandse kolonie verzorgde. In 1928 stuntte de Tilburgse 

audiozaak Van Boxtel door een radio-optreden van August en Ko de Laat ten gehore te brengen met 

een 'Telefunken Demonstratie Luidspreker'. De demonstratie werd massaal bezocht.  

In zijn eigen platenzaak (gestart in 1917, sinds 1924 gevestigd aan de Korvelseweg 123) verzorgde 

August drukbezochte demonstraties van destijds uiterst revolutionaire geluidsapparatuur als  

de Makrophoon en de 100 Watt-concertmachine. Bovenal was deze platenzaak natuurlijk  

een verkooppunt voor zijn eigen platen. 

 

Datum: 6 september 2011 

Plaats: Parochiehuis Korvelplein (links van Echo des Montagnes) 

 

Aanvang 19.45 uur: ontvangst met koffie 

20.00 uur: Theo Cuijpers vertelt namens het Bewonerscomité over wat dit jaar in en rond het comité 

    is voorgevallen 

20.15 uur: Ko de Laat vertelt over zijn oud-oom August de Laat 

20. 45 uur: Pauze met koffie 

21.00: Christanne de Bruyn zingt met pianobegeleiding van Matthijs Stronks een zestal liedjes 

  van August de Laat 

 

Toegang gratis, iedereen is welkom 
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VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN DO. 20 OKTOBER  

      OVER DE MOORD OP MARIETJE KESSELS. 
 

Geen enkele gebeurtenis in Tilburg heeft de stad zodanig beroerd 

en in haar greep gehouden als de tot op heden niet opgeloste 

moord op Marietje Kessels.  

Marietje was de dochter van Mathieu Kessels, eigenaar van  

de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziek-Instrumenten  

te Tilburg. Zij werd geboren op 2 maart 1889 en was tijdens  

haar overlijden het oudste kind van dit gezin. Na 1900 zouden er 

nog 3 kinderen geboren worden. Maria werd in huiselijke kring 

Mia genoemd, maar in Maria’s dagelijks leven noemde iedereen 

haar Mientje. 

 

Op 22 augustus 1900, het was toen ochtend, verdween het kind toen ze op weg was naar haar 

pianoleraar. Maar eerst moest ze nog een pakketje afgeven bij de kerk, waarna ze verdween. Na 2 

dagen intensief zoeken werd het kind teruggevonden in de gewelven van de, inmiddels afgebroken, 

Noordhoekse kerk. De dood van Marietje was een schending van alle normen en waarden, waarop 

de samenleving was gebaseerd. Dit was geen moord, het was een kindermoord, en alsof dat nog 

niet erg genoeg was: het was tevens een zedendelict (het kind bleek namelijk ook verkracht te zijn) 

en deze misdaden hadden plaatsgevonden in een kerkgebouw. 

 

Onlangs zijn bij het Nederlands Forensisch Instituut de negatieven gevonden van deze moordzaak. 

Waarschijnlijk zijn het de allereerste foto’s die in ons land zijn gemaakt van een plaats delict. De 

afbeeldingen zouden “confronterend” zijn: je zou een naakt klein meisje zien liggen met haar ene 

been opgetrokken en om het andere been zou ze een kniekous dragen. 

 

Het kind zou gewurgd zijn in een kamer waar onderwijskunde gegeven werd en waarvan slechts 

twee personen een sleutel hadden: de pastoor en de koster. 

Het onderzoek richtte zich voornamelijk op twee verdachten: de koster en de schilder, die in de kerk 

werkzaam was geweest. Nader onderzoek leerde echter dat zij geen van beiden de moord konden 

hebben gepleegd 

 

Marietje werd begraven op het kerkhof aan de Bredaseweg; haar graf werd bekostigd met de centen, 

stuivers en dubbeltjes van de arme Tilburgse bevolking. Vlak bij haar graf liggen o.a. tevens 

begraven haar ouders (naast haar), commissaris van politie Hermanus Caarls, die het onderzoek 
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leidde (precies achter haar graf) en pastoor Van Zinnicq Bergmann, destijds de pastoor van de 

Noordhoekse kerk (enkele meters verderop in een onopvallend graf). 

 

Deze zaak heeft de gemoederen in Tilburg lang bezig gehouden. In 2000 is 

nog door 3 advocaten (tevergeefs) getracht de dader aan te wijzen. 

Misschien is het goed dat de zaak nimmer is opgelost. Was de zaak namelijk 

opgelost, dan zou nu waarschijnlijk niemand meer weten wie Marietje 

Kessels was. En nu blijft de zaak, zij het op een laag pitje, leven. 

 

In 2001 is in het centrum van Tilburg een monument voor het meisje 

onthuld. Het staat voor alle kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Het is 

ontworpen door Guido Geelen en stelt een hinkelbaan voor met twee stoelen 

en een haan. Het hinkelspel was bekend in de tijd van Marietje en wordt ook 

nu nog volop door kinderen gespeeld. Het monument is geplaatst in de 

Elzenhof, een door omwonenden beheerde kloosterspeeltuin (behorende bij het reeds afgebroken 

Ursulinenklooster waar Marietje schoolging) in de Dionysiusstraat. 

 

Ons heemkundelid Eveline Passier zal, namens de Bert Passier Foundation, ons nadere 

mededelingen verstrekken omtrent deze voor onze stad zeer trieste gebeurtenis.. 

 

 

 Terugblik op de lezing op do. 22 september van Theo van Herwijnen  

      over 200 jaar burgerlijke stad en genealogie. 

 

a. Voorbereidingen voor de invoering van de burgerlijke stand 

 

In het grootste gedeelte van Nederland werd de Burgerlijke Stand in 1811 ingevoerd. In sommige 

gedeelten al in 1796, bijvoorbeeld in delen van Zuid Limburg en in Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Het moet voor zowel de bevolking als het gemeentebestuur in 1811 

een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest, toen de burgerlijke stand 

werd ingevoerd. De bevolking was gewend hun kinderen te laten 

dopen bij de dominee of pastoor, (burgerlijk) te trouwen voor 

schepenen of dominee en begrafenissen te regelen met de kosten of 

pastoor of dominee. Dat werd nu anders: eerst aangifte doen bij de 

burgerlijke stand en daarna dopen, begraven of kerkelijk huwelijk.  

Met het opmaken van trouwakten en het inschrijven van 

overlijdensakten had het gemeentebestuur al enige ervaring. Met 

de registratie van geboorten had de burgerlijke overheid nooit iets 

van doen gehad. 

 

Op 1 januari 1811 start de Burgerlijke Stand. Wat er precies geregistreerd moet worden in welke 

akte, is vermeld in het voorschrift dat op 12 december 1810 verscheen. Volgens dat voorschrift 

moeten er voortaan in tweevoud geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters worden bijgehouden 

en in enkelvoud registers van huwelijksafkondiging. Alleen in het archief van het dorpsbestuur van 

Berkel-Enschot is dat voorschrift teruggevonden; in geen enkel ander dorpsbestuurarchief, 

behorend tot het werkgebied van het Regionaal Archief Tilburg, is dit voorschrift aangetroffen. 

 

De akten mochten in het Frans of in het Nederlands geschreven worden. Werden ze in het 

Nederlands geschreven, dan was de ambtenaar verplicht ieder blad van het betreffende register in 

twee kolommen te verdelen, de ene voor de Nederlandse akte en de andere voor de Franse vertaling 

daarvan. 

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.
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De bevolking van iedere gemeente moest uiteraard ook op de hoogte worden gesteld van de 

invoering van de burgerlijke stand. Dit gebeurde waarschijnlijk door publicatie aan de muur van het 

gemeentehuis. Van Tilburg is deze publicatie bewaard gebleven. 

‘Voor de doden zullen de 2 naaste bloedverwanten de opgave moeten doen aan hem maire binnen 

de 3 dagen. De houwelijken zullen voor den maire ook moeten voltrokken worden, alle op poene als 

bij de wetten bepaald.’  

 

b. Geen uniformiteit bij lay-out akten van de burgerlijke stand. 

 

In de jaren 1811 – 1812 zijn de akten altijd geschreven (en meestal in de Franse taal, behalve bij 

Udenhout tweetalig); er wordt dus geen gebruik gemaakt van formulieren. 

De Nederlandse tekst is ondertekend, de Franse niet. De Franse vertalingen zijn waarschijnlijk in 

1812 in het register opgenomen (het kostte nl. enige tijd om de akten te vertalen). 

 

Het bleef overigens wennen voor de ambtenaren van de burgerlijke stand. Op 20 december 1812 

verscheen daarom een nieuw voorschrift, waarin vermeld wordt hoe de akten van de burgerlijke 

stand vanaf 1813 geregistreerd dienden te worden. 

 

Het was eigenlijk de bedoeling voor iedere soort akte (geboorte, huwelijk, overlijden, 

huwelijksafkondiging) een apart register aan te leggen. Dit is echter niet door iedere gemeente  

goed begrepen. Zeker in de beginperiode 1811 – 1813 werden bij sommige gemeenten alle akten 

chronologisch in één register ingeschreven, in wat wij gemakshalve combinatieregisters noemen. 

Ook zijn er gemeenten, die behalve registers van geboorten, huwelijken en overlijden ook 

andersoortige registers aanlegden (bijvoorbeeld een register voor aangifte van doodgeboren 

kinderen).  

 

Je zou denken dat vanaf 1813, als er voortaan gebruik wordt gemaakt 

van formulieren, er sprake zal zijn van enige uniformiteit van de akten. 

Maar net zoals het tegenwoordig niet altijd meevalt een formulier goed 

in te vullen, was dat bij de burgerlijke stand ook zo. Wat er precies op 

welke plaats op zo’n formulier moest worden ingevuld, werd aan de 

creativiteit van de ambtenaar overgelaten.  

(Volgens Theo van Herwijnen zou die uniformiteit pas zijn gekomen bij 

de invoering van de Gemeentelijke Basis Administratie in 1994). 

 

Tijdens voornoemde lezing werden door Theo van Herwijnen diverse akten van de burgerlijke stand 

getoond, waarbij het een en ander mis is gegaan en waarbij soms opmerkelijke zaken in de 

betreffende akten werden vermeld. 

 

 

Terugblik op de excursie van di. 13 september  

     naar orgelbouwers Pels & van Leeuwen in Den Bosch. 

 

Met koffie en chocoladebollen werden we onthaald door de dochter van directeur 

Peter van Rumpt in de vergaderkamer van dit internationaal georiënteerd bedrijf. 

Peter kwam al gauw op dreef en helemaal toen er zinnige vragen werden gesteld. 

De geplande tijd voor de visite aan dit mooie bedrijf liep ¾ uur uit.  

Bernard Pels startte in 1903 een eigen orgelmakerij. Rochus van Rumpt werd na 

het overlijden van Bernard’s zoon Anton mede-eigenaar. Rochus kreeg een fusie 

voor elkaar in 1964 met orgelmakerij van Leeuwen. Als gevolg van een 

economische recessie werd het bedrijf verkleind in 1970 en overgeplaatst naar 

QuickTime™ en een
-decompressor
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Waardenburg, nadien naar een voormalig klooster in Orthen en tenslotte is men aangeland aan de 

Platinalaan in Den Bosch. 

Het bedrijf heeft zo’n kleine 1000 orgels gebouwd. In Nederland, Scandinavië, de Verenigde 

Staten, Mexico, Japan, Zuidkorea en Taiwan kom je hun orgels tegen. 

 

Hout, leder, tin en lood zijn basismaterialen voor orgelbouw.  

De pijporgels worden volgens eeuwenoude traditionele beginselen gebouwd,  

zeg maar ambachtelijk samengesteld. We genoten van een film over 

orgelnieuwbouw en restauratie en ook van een gedegen rondleiding door  

de werkplaatsen van het bedrijf.  

De onderneming houdt ca. 1000 orgels in Nederland bij en stemt deze jaarlijks. 

Restauraties van oude historische orgels zijn vaak een bron van nieuwe kennis, 

die zo nu en dan gebruikt wordt bij de bouw van hedendaagse instrumenten. 

Iedereen vond het niet alleen interessant om daar een kijkje te nemen, maar 

vooral leerzaam.  

 

Terugblik op de busreis op zo. 4 september naar Leuven. 
 

Het zou echt een spannende dag worden. De weersvoorspellingen waren beroerd en zodra we in de 

bus wegreden begon het inderdaad te hozen van de regen. Bij Mechelen werd even gestopt voor 

koffie of thee met keuze uit een breed smakelijk assortiment gebak. 

 

Bij aankomst in Leuven was het droog, maar moest de lokale gendarme ons 

adviseren, waar we onze stadsgidsen konden bereiken, want de rondweg 

was grotendeels afgezet voor de jaarlijkse wielerronde. Daardoor begonnen 

we te laat met de stadswandeling over het ‘Groot Begijnhof ‘ van Leuven, 

waar vlakbij de bus was geparkeerd. Het is een van de grootste, zo niet de 

grootste, begijnhoven van Vlaanderen. Aan de rivier de Dijle die dwars door 

het hof stroomt heeft het begijnhof zijn ontstaat te danken. Volgnes het opschrift op de kerk is de 

stichtingsdatum 1234, maar mogelijk is het hof al ouder. 

De begijnen, de ongehuwde semi-religieuze vrouwen kregen een deel van hun inkomsten uit het 

verzorgen van de was voor de Leuvense bevolking, waarbij het water van de Dijle een onmisbare 

rol speelde. Een bloeiperiode was de tijd na onze 80-jarige oorlog, toen het aantal begijnen opliep 

tot boven de 360.  

 

Met zijn vele smalle straatjes, oude geveltjes en (onpraktische) kaseibestrating kwam je vanzelf in 

de sfeer van het vroegere leven in historische Vlaanderen. Veel van de huisjes, grotendeels uit de 

periode 1630-1670, hebben opvallend weinig, kleine ramen op de gelijkvloerse verdieping, vanuit 

de behoefte aan privacy. 

In de kerk, een vroeggotische basilica met Romaanse elementen zijn bij de laatste restauratie nog 

oude muurschilderingen blootgelegd, met overwegend vrouwelijk-

religieuze thema’s. 

 

De laatste begijnenpastoor overleed in 1977 op 107-jarige leeftijd en de 

laatste begijn overleed in 1988. Dit stadsdeel werd tussen 1964 en 1989 

gerestaureerd door de K.U.Leuven, die de site in 1962 had gekocht. Nu is 

het Groot Begijnhof erkend als werelderfgoed van de UNESCO en wonen 

er studenten en medewerkers van de universiteit. 

 

De lunch die daarop volgde was royaal en goed verzorgd, met voor 

iedereen de keuze uit verschillende soorten broodjes. Na de lunch ging de 

tocht via het begijnhof naar het centrum van de stad, met onderweg 
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aandacht voor diverse dependances van de universiteit in oude panden gevestigd. 

Het eindpunt van de wandeling. waarbij de zon zich zelfs liet zien. was de Grote Markt, de tweede 

bijzondere locatie van Leuven, met zijn uitzonderlijke stadhuis en Sint-Pieterskerk. 

Hier is nog duidelijk de rijkdom van de stad te zien uit de 14
e
 en 15

e
 eeuw, de bloeitijd van de 

Leuvense lakenhandel.  

 

Evenals vorig jaar werd in restaurant De Gouden Leeuw in Terheyden een smakelijk diner 

verorberd, als sluitstuk van een geslaagde en leerzame dag. 

 

Erfgoedweekend van de stichting ‘Wie wat bewaart heeft wat’ op 22 & 23 oktober 

 

‘Wie wat bewaart heeft wat’ organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 van 11 tot 16 uur een 

erfgoedweekend aan de Herastraat 43-01, waar de aanwezige collectie wordt getoond en ‘uw 

erfgoed’ graag als gift of in bruikleen wordt ontvangen. 

Voor nadere informatie zie www.bewarenenvastleggen.nl 

 

Tentoonstelling mode en vormgeving ‘i Fabric European Talent’ in het Audax Textielmuseum 

 

In de Goirkestraat loopt tot 29 januari 2012 deze presentatie van een jonge generatie 

veelbelovende ontwerpers uit Europa, actief op het gebied van mode, interieurtextiel  

en design. Om een beeld te geven van de ontwikkeling in materialen en 

oppervlaktestructuur heeft de jonge filmmaker Marleine van der Werf videoportretten 

gemaakt van ervaren spelers in het veld. De portretten van de Belgische ontwerper 

Walter Van Beirendonck, de Britse kunstenaar Lucy Orta en artistiek directeur van de 

Deense textielfabriek Kvadrat Anne Hojgaard Jorgensen geven inzicht in hun werk, 

alsook hun visie op het ontwerponderwijs. 

I FABRIC is één van de hoogtepunten van de culturele programmering in het kader van 

de manifestatie Tilburg Textiles welke is opgezet binnen de context van 2018Brabant. 

 

Cursussen van het Regionaal Archief 

Alvast ter oriëntatie. Vanaf december doorlopend tot mei 2012 verzorgt het Regionaal Archief 

Tilburg cursussen over de volgende onderwerpen: 

Schrijven voor WIKI      Huizenonderzoek 

Verhalen schrijven voor het archief    Oud Schrift-gevorderden 

Inlichtingen: tel. 013-549 45 70  en 

via  www.regionaalarchieftilburg.nl   >Educatie>Cursussen. 

 

Leden 
Nieuw lid:  Dhr. P.J.M. Franken, Tilburg 

Uitgetreden lid:  Mevr. L. van Dooren, 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 - lezingen:    do. 20-10  do. 17-11  do. 22-12 

 

2012: do. 19-1  do. 16-2  do. 15-3  do. 19-4 

do. 24-5  do. 21-6  fietstocht 24-6 bustocht 2-9 
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VOORUITBLIK OP DE LEZING VAN DO. 17 NOVEMBER  

  VAN JAN VAN EIJCK ‘GESCHIEDENIS VAN DE ANSICHTKAART’ 

 

Via de briefkaart (1870) komt eind 19 
de

 eeuw de ansichtkaart op.  

Aan de hand van ansichtkaarten uit Tilburg, Goirle en Alphen kan de opkomst en 

verandering getoond worden.  

Na de pauze zullen een groot aantal kaarten het verhaal over de veranderingen in 

Tilburg verluchtigen. 

We kennen Jan van Eijck als conservator van het museum “De Dorpsdokter” en als 

kundig en humoristisch spreker op lezingen.  

Hij heeft bij de voorbereiding van deze lezing contact gehad met verschillende leden 

uit onze kring en ook gebruikt gemaakt van hun collectie ansichtkaarten. 
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Terugblik op de lezing op do. 20 oktober  

over de moord op Marietje Kessels.  

 

Op 20 oktober was de Marietje Kessels lezing  

in brede context.  

Allereerst werd Tilburg geplaatst in historisch geografisch 

perspectief. Al snel kwam we terecht in de nieuwe wijk 

‘Noordhoek’.  

In het leven van de familie Kessels was de Rooms 

Katholieke kerk een belangrijk onderdeel. Om een goed 

beeld te krijgen van de ontwikkeling van de RK-kerk   

werd in het kort de ontwikkeling van deze Kerk 

uiteengezet.   

Via een schets van het sociale leven begin twintigste eeuw kwamen we bij de fabriek van Mathieu 

Kessels, de vader van Marietje. Een korte inleiding over het leven van deze ondernemer werd 

gevolgd door een beschrijving van de verschillende bedrijfsnamen van de 

muziekinstrumentenfabriek tot 1914.  

 

Na de pauze werd het gezin Kessels beschreven en kwam Marietje aan bod en werd ingegaan  

op moord van het meisje.  

Zowel in het leven van Marietje als de familie Kessels was muziek een belangrijk onderdeel van 

hun leven. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de rol van de muziek.  

Het laatste deel van de lezing was ingeruimd voor de familie Passier. Van 1891 tot 1939 waren de 

families Passier en Kessels met elkaar verbonden. Daarna heeft het erfgoed van deze fabriek de 

basis gevormd voor de collectie van het 

muziekinstrumentenmuseum.  

In 1986 heeft Bert Passier zijn museum geopend voor  

het publiek, na zijn overlijden is dit voortgezet door  

zijn dochter Eveline,  

die deze avond garant stond voor een leerzame en  

boeiende lezing.  

Sommige onderdelen werden toegelicht door  

Rien van der Heijden. Beide leden van  

onze heemkundekring wisten voor deze avond  

ruim 110 toehoorders te mobiliseren, voor  

onze kring een record. 

 

Tilburgse bevrijdingsdag 27 oktober. 
 

Op donderdag 27 oktober heeft onze voorzitter Henk Veltmeijer een bloemstuk gelegd bij het 

standbeeld van de Schot. Er waren verschillende kringleden aanwezig waaronder ook Annie 

Vereijken, de weduwe van oud voorzitter Harrie Vereijken, medeoprichter van het standbeeld. 

Het is mooi dat deze traditie in ere blijft. 
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Bezoek begraafplaats Broekhoven op vrijdag 25 november. 

 
De begraafplaats Broekhoven aan de Professor Lorentzstraat 26 te Tilburg heeft een bijzonder 

karakter. Het is zeker geen  rustplaats voor zgn. rijke lui. Het is een typische begraafplaats voor 

anderen. Begrijp mij goed: Ik zeg NIET voor het voetvolk en dat bedoel ik ook zeker niet.  

Rijke lui hoeven niet altijd grootheden te zijn. En andersom. 

Wat te denken van Pieta Melis. Zij was niet rijk. Zij was wél een grootheid. Pieta ligt bijvoorbeeld 

begraven op deze laatste rustplaats. U krijgt wat te horen over haar sociale bewogenheid en inzet 

voor de mensen van de Koningswei destijds.  

Mevrouw Horvers – die ons gaat rondleiden – maakte mij duidelijk dat verhoudingsgewijs veel 

meer bloemen aan de overledenen worden toevertrouwd hier, dan elders in de stad.   

Zij heeft daar een verklaring voor. Heuse oorlogsgraven zijn hier aangelegd. Er zijn graven van 4 

meter breed, waar wat over te vertellen valt.  

Natuurlijk liggen er nog andere bekende Tilburgers begraven, mensen waar iets over te vertellen is 

en er zijn nog wetenswaardigheden van verschillende aard die toegelicht worden door onze 

rondleidster, weetjes die alleen maar tot hun recht komen of tot de verbeelding spreken, als je daar 

rondstruint.  

Hebt U zin om mee te gaan ? Dat kan ALLEEN als u Euro 2 per persoon overmaakt naar postgiro 

2920712  t.n.v. Heemkundekring Tilborch en wel vóór 20 november 2011.  

U gelieve zelf te gaan naar de P. Lorentzstraat; we ontmoeten elkaar bij de ingang van de 

begraafplaats om 14.30 uur. De rondleiding duurt anderhalf uur. Na afloop kunnen geïnteresseerden 

nog een consumptie (eigen rekening) nemen bij Café Bet Kolen in de buurt. Jan Sikkers 

 

Oproep voor de kerstavond voor- en door de leden ! 

  

Donderdag 22 dec. organiseren wij weer de kerstavond  

voor- en door de leden. 

U wordt van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te 

leveren ( gedicht, kerstverhaal, liedje etc.) Wilt u actief 

deelnemen aan de avond, dan kunt u contact opnamen met: 

Wil Brouwers   013 4674446 of  Marianne Sikkers 013 4680996. 

  

U kunt uiterlijk tot 1 december reageren; daarna kunnen wij uw bijdrage niet meer in ons 

programma plaatsen.Verder mag uw bijdrage niet langer duren dan 7 à 8 minuten. 

  

Uw aanmelding is van harte welkom.      Groeten van Marianne Sikkers. 
 

Van het Stadsmuseum 

 

Verhaal op Zaal Vanaf 6 november wordt er in Peerke Donders Paviljoen iedere eerste zondag 

van de maand een verhaal verteld in het museum.  

 

Al wandelend langs de vitrines en door  

de museumruimtes vertelt iemand over het leven  

van Peerke, over een speciale reis naar de Cariben  

of over zijn of haar betrokkenheid bij naastenliefde.  

(Opgeven kan via mail ) �� 
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Nog geen genoeg van Vincent van Gogh? 

Dan hebben Vincents Tekenlokaal en Theaters Tilburg een 

mooie actie voor u!  

Als bezoeker van Vincents Tekenlokaal ontvangt u namelijk  

€ 5 korting op een kaartje voor de voorstelling 

Vincent & Theo - de veelbewogen levens van de broers Van 

Gogh op 3 december aanstaande in de Schouwburg van 

Theaters Tilburg.  

Neem bij de kassa dan uw entreekaart mee. Bij vertoon van deze kaart aan de kassa van Theaters 

Tilburg ontvangt u de € 5 korting!     (�Lees meer ) 

U betaalt dan € 26 i.p.v. € 31 | € 23 i.p.v. € 28 | € 12 i.p.v. € 17 + € 2,50 servicetoeslag.  

 

Jubileumvoorstelling Tilburgse Revue 
Over enkele weken is het zover, dan staat Duizend Dromen op  de 

planken van  Theaters Tilburg. Duizend Dromen is de elfde  Tilburgse 

Revue en wordt  gerealiseerd voor en door Tilburgers.  

Het zilveren randje dankt de Tilburgse Revue  aan  het 25 jarig bestaan 

van de gelijknamige stichting. 

Negen voorstellingen van 17 november af t/m 26 november. 

 

Van de Stadsgidserij 

Tilburg in verschillende thema’s.  De Stadsgidserij organiseert op  

zaterdag 12-11 en 26-11, van 10-12 uur, in buurtcentrum de Boomtak Boomstraat 81, bijzondere 

presentaties over Tilburg met steeds een ander interessant thema. Deze presentaties bestaan uit veel 

foto’s, informatie en anekdotes en worden op twee verschillende zaterdagochtenden in de Boomtak 

gehouden. U kunt daarbij aanwezig zijn door u aan te melden voor één of  twee presentaties.  

Kosten per presentatie € 6 en voor alle drie € 15.  

Stuur een e-mail naar otten@home.nl 

of bel 013 4686670 (graag na 18 uur) Voor uitvoerige 

beschrijving van de presentaties kunt u onze website 

www.stadsgidserij.nl raadplegen. Alle presentaties zijn 

natuurlijk ook bijzonder geschikt voor mensen die wat 

moeilijk ter been zijn. 

12 november:   202 jaar stad  

26 November:  1000 jaar wonen 

 

Leden: 

Nieuw Lid: dhr. S.W.R.J. van Bladel, 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 - lezingen:    do. 17-11  do. 22-12 

2012: do. 19-1  do. 16-2  do. 15-3  do. 19-4 

do. 24-5  do. 21-6  fietstocht 24-6 bustocht 2-9 
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Nieuwe leden     Uitgetreden leden 

Michiel Govers – Tilburg   Dhr. J.C.M.A. Schoofs 

Mevr. P. Kuijpers 

 
Vooruitblik 22 december: KERSTAVOND VOOR LEDEN MET INTRODUCEES  

 

Deze avond zal geheel in het teken staan van Kerst. Net als het vorig jaar zal de 

avond verzorgd worden door leden uit de eigen kring voor onze leden. 

U bent van harte welkom en u mag zoveel introducés meebrengen als u wilt. 

Leden gratis, niet leden € 5.-. We hopen dat het net zo’n gezellige avond wordt 

als vorig jaar. 

Vriendelijk verzoek om op tijd te komen (kwart voor acht als het kan), er kan 

dan op tijd koffie worden geschonken met iets lekkers erbij. Wij hopen op een 

grote opkomst. 

 

Om te weten hoeveel bezoekers er deze avond komen zouden wij u willen vragen om dit voor 18 

december door te geven aan Jan Rossou, Acaciastraat 19, 5038 HE in Tilburg,  

tel: 013-5362566 of  te mailen: jphf.rossou@hetnet.nl  

Het bestuur hoopt weer op een volle en “warme” zaal, zodat Kerstmis vol bezieling tegemoet kan 

worden gezien en we het jaar goed af kunnen sluiten. 

 

Terugblik 17 november: LEZING OVER DE ANSICHTKAART door Jan van Eijck 

 

Een heel goed gevulde zaal was geboeid door de lezing van Jan van Eijck over de geschiedenis van 

de ansichtkaart. Deze geschiedenis begint al bij de Romeinen. Die hadden namelijk al een systeem 

van verschillende ‘posita’s’, stelplaatsen voor het verwisselen van paarden.  

Van deze posita’s is het woord ‘post’ afgeleid. 

Na de Romeinse tijd ontstond er pas na 1200 weer een systeem van bodediensten met postkoetsen. 

In Nederland was er een noord-zuid en een oost-west route. 

Napoleon organiseerde het weer beter en benoemde een directeur als baas van het postagentschap. 

Men betaalde toen per gewicht en achteraf.  

In Engeland kwam er in 1850 een postwet, in Nederland in 1852. 

Hierbij ging men van tevoren betalen. Later werd dit uitgebreid met 

telegraaf en telefoon, de PTT.  

In Nederland is onlangs het laatste PTT kantoor gesloten, Neude in 

Utrecht. 

Met de postwet in Nederland moest elke gemeente een postbus 

hebben en moest het briefgeheim bewaard worden. 
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In 1871 kwam het eerste formulier voor openlijke mededelingen en in 1882 kwam er op de 

voorzijde een afbeelding. De ansichtkaart ontwikkelde zich, met aan de ene zijde het adres en aan 

de andere zijde een afbeelding. Deze afbeelding werd steeds groter, zodat er bijna geen plaats meer 

was voor een mededeling. In 1907 werd dan de achterkant gesplitst in een adres- en mededeling 

gedeelte. 

Ook ontwikkelde het adresseren zich. Vroeger kon de naam met als adres: boer in Alpfen nog 

aankomen, later kwam de straat en het nummer er bij. Het drukwerk ontwikkelde zich ook van 

zwart-wit, via met de hand ingekleurd naar kleurendruk. Ook de prijs van de postzegel ging 

omhoog van 2 cent tot 12 ½  en nu al weer 44 eurocent. 

 

Na de pauze zagen we een veranderende 

Tilburgse wereld, geïllustreerd aan de hand van 

vele ansichtkaarten. Het verkeer werd drukker, er 

kwamen verkeersagenten en stoplichten en 

ook in de Heuvelstraat was er druk verkeer. 

Als een kaart “gelopen“ heeft moet hij verstuurd 

zijn geweest, is deze precies te dateren en krijgt 

hij zijn waarde voor de verzamelaars. 

Bij een kaart van het Elisabeth ziekenhuis kregen 

we nog een uitleg over de medische 

ontwikkelingen van de laatste decennia. 

Met de vele wetenswaardigheden en humor was 

het een luisterrijke en gezellige avond.  

 

 

Verslag excursie 25 november: KERKHOF BROEKHOVEN 

 
Op het eerste gezicht lijkt deze begraafplaats vanaf de toegangspoort niet erg groot.  

Het valt echter reuze mee als je er een tijdje rondloopt en van schuin achter de calvarieberg,  het 

geheel  overziet. 

 

“Grote grafmonumenten worden óf aangelegd als eerbewijs aan de overledene, en/of om te laten 

zien  dat men genoeg geld heeft om een bouwwerk op te richten”, vertrouwt Mevrouw Horvers ons 

toe. Je ziet er tamelijk wat en ook de manier waarop men elkaar imiteert is goed te volgen.   

Op dit kerkhof neemt Moeder Maria een grotere plaats in dan op andere laatste rustplaatsen in de 

stad, evenals de bloemenhulde die de gestorvene ten deel valt. Je kunt er veel snuisterijen vinden, 

zoals lampjes, poppetjes, foto’s, schoentjes en zelfs fluitende vogeltjes. Op andere Tilburgse 

kerkhoven tref je dit allemaal minder aan. 

Er liggen hier zeker prominente personen te rusten, maar naar verhouding veel minder dan op de 

kerkhoven Bredaseweg, St. Josephstraat of  Het Goirke. Vermeldenswaard  is dat de naam Damen 

(op allerlei verschillende manieren geschreven), hier 

veel voorkomt.  

Wij stonden stil bij het graf van Pieta Melis en haar 

levenswijze als maatschappelijk werkster avant-la-lettre. 

Een persoonlijkheid, die veel invloed heeft gehad op het 

verloop van de dingen in onze voormalige Koningswei.    

Opvallend is ook dat vele graven goed worden 

onderhouden. Dit is inderdaad een kenmerk van deze 

laatste rustplaats, volgens onze rondleidster.  

Wij hebben weer wat geleerd en wij zijn mevrouw 

Horvers dankbaar voor haar inzet. 
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MONUMENTENBERICHTEN. 

 

Onze heemkundekring Tilborch werkt, mede op aangeven van ons lid Loes Dielissen, al sinds 

november 2010 samen met de landelijke stichting Cuypersgenootschap en erfgoedvereniging 

Heemschut. Het gaat daarbij vooral om het behoud van het naoorlogs erfgoed. Graag zouden we 

zien dat er zeker een tiental meest waardevolle gebouwen uit deze periode op 

de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst om ze zo te beschermen 

tegen sloop. Ook bij de komende verbouwing van het station in Tilburg moet 

voldoende rekening worden gehouden met het oorspronkelijke plan uit 1965 

van ir. K van der Gaast. In een recente brief aan de gemeente is hier recent 

nogmaals aandacht voor gevraagd.  

Ook het behoud van de Sacramentskerk is nog niet bereikt. Recent is nog 

ingesproken bij de Rijksdienst voor het Culturele erfgoed in Amersfoort om de 

rijksmonumentenstatus te bereiken. Binnenkort zal hier uitsluitsel over worden 

gegeven. Volgende keer meer over de werkgroep monumenten en het project Bredaseweg. AVE! 

 

 

Voor de komende feestdagen:  

AANTREKKELIJK GEÏLLUSTREERDE HEEMKUNDEBOEKEN  

 

> ‘Een Tilburgse kaart nader bekeken’.  
In 1760 maakte Diederik Zijnen een kaart van Tilburg, Goirle en omgeving. 

De opdracht voor deze kaart kwam van de graaf Van Hogendorp, die in het 

Tilburgse kasteel woonde. Jaren lag deze kaart in het depot van Regionaal 

Archief Tilburg opgerold en niemand die het origineel ooit te zien kreeg. 

Drie bij vier meter! Daarmee is deze manuscriptkaart één van de 

allergrootste archiefstukken van Nederland en wellicht één van de grootste 

kaarten ter wereld uit de 18e eeuw. Compleet met een DVD met zowel de 

1760-kaart van Zijnen als die van Verhees uit 1791. Prijs € 14,50. 

 

> ‘Nieuw elan in historische omgeving, herbestemming  van industriële gebouwen in Tilburg’ 

De industriële ontwikkeling van Tilburg is terug te zien in tal van gebouwen. 

In het boek gaat het over hergebruik van de voormalige fabriekspanden. 

Daarbij zijn al gerealiseerde projecten zoals het Mommerscomplex, het Eras 

complex en de gebouwen van De Pont, maar ook gaat het over ideeën die er 

leven, voorstellen die zijn gedaan. Diverse schrijvers beschrijven de 

verschillende gebouwen, gebouwencomplexen en projecten vanuit hun 

historische dimensie, hun culturele waarde en architectonische 

mogelijkheden. Prijs € 17,50.  

 

> ‘Stenen uit de Rauwbraken’  

De oude steenfabriek van de firma Stevens & Co in de Tilburgse Rauwbraken 

sprak jarenlang tot de verbeelding van velen. Nadat hier in 1965 de laatste 

bakstenen gebakken waren bleef het gebouw als een ruïne nog vele jaren aan de 

Lovense Kanaaldijk staan. Dit boek gaat over de geschiedenis van de 

steenbakkerijen in Tilburg en met name over de firma Stevens & Co. Maar veel 

meer nog gaat het over mensen: harde werkers die al op jonge leeftijd versleten 

waren door de zware arbeid die in een ongezonde omgeving werd verricht. Prijs 

€ 22,50 

 

> ‘Koningswei. Van villapark tot volkswijk' is helaas uitverkocht! 
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> ‘Architectuurgids midden-brabant’ 

CAST maakte een boek en website met bijzondere gebouwen in de gemeenten Tilburg, 

Loon op Zand, Waalwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.  

Deze gids geeft een beeld van wat het gebied van Waalwijk tot Hilvarenbeek in 

architectonisch opzicht onderscheidt van de rest van Nederland. Met meer dan 140 

projecten en inleidingen per gemeente over de belangrijkste architectonische en 

stedenbouwkundige ontwikkelingen vormt deze publicatie een overzichtelijke leidraad 

voor het ontdekken van de regio Midden-Brabant. Prijs € 22,50 

 

> ‘Bewijs van ontwaakten kunstzin’ over de Heikese kerk 

Na wat summiere publicaties in het verleden over de Heikese kerk hier nu het 

‘standaardwerk’ over onze oudste Tilburgse kerk. Het boek begint met een 

gedetailleerde en prettig leesbare beschrijving van de parochie Tilburg en zijn 

pastoors vanaf 1242 (!). Na de ontwikkeling van de kerk als gebouw volgt een 

uitgebreide toelichting op de vele unieke kustschatten die de kerk bezit. Met name 

de specialiteit van ons Heemkundelid Evert Pierson, de gebrandschilderde ramen 

komen uitgebreid aan de orde, samen met een toelichting over de gulle Tilburgse gevers van 

honderd jaar geleden. Prijs € 19,95.  

 

> ‘Havengezichten, mensenverhalen rond de Tilburgse Piushaven’ verhaalt over 

ervaringen in en met de Piushaven vanuit het perspectief van havenwerkers, bewoners 

en schippers. Niet alleen het verleden maar ook het heden en zelfs de toekomst komen 

aan bod. Het boek bestrijkt de periode van 1923 tot 2023(!). Naast oude foto’s staan er 

in het boek ook veel nieuwe foto’s. Te koop bij boekhandel LIVIUS voor € 23,50. 

 

 

KERSTWENS 2011. 
 

Donkere dagen voor Kerst, ze zijn er weer. Slecht weer, TV en kranten staan vol met de financiële 

crisis en andere ellende en maken de mensen bang voor naderend onheil. 

De hebzuchtige veroorzakers, die ten koste van mensen hun zakken gevuld hebben worden niet kaal 

geplukt, de minderbedeelden wel. En het geld (gouden kalf) lijkt nu zelfs ook de regeringsleiders 

helemaal in hun greep te hebben. En al dit negatiefs wordt door de media vergroot. 

En tegelijk met deze miserie groeit er toch ook weer het verlangen naar warmte, saamhorigheid, 

onbaatzuchtigheid, medemenselijkheid en het gelukt dat dat geeft.  

En als je het wil zien dan is er dat al, als klein vlammetje. 

Iedereen kent wel een voorbeeld in zijn eigen omgeving 

van onbaatzuchtigheid en positief bezig zijn.  Ook in onze 

vereniging is het te zien, de belangeloze inzet voor 

vereniging en het materiële en immateriële erfgoed.  

En ook al onze leden die door hun lidmaatschap en ook 

aanwezigheid hierbij willen horen. 

Als we ondanks de sombere dagen dit lichtje willen zien 

zijn we gevoelig voor de kerstwens: 

 

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil! 

Fijne kersdagen en een gezellige jaarwisseling, AVE!  
 

 

 

 

Activiteiten – lezingen 2011:  do. 22-12 

2012: do. 19-1  do. 16-2  do. 15-3  do. 19-4 

do. 24-5  do. 21-6  fietstocht 24-6 bustocht 2-9 
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