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Schepenzegel uit 1453

Wij wensen alle leden van de Heemkundekring Tilborch het allerbeste
en een behouden 2012 !
Het bestuur

VOORUITBLIK OP DE LEZING OP DONDERDAG 19 JANUARI
OVER DE HISTORIE VAN HET STRAATVERLOOP VAN TILBURG

Diederick Zijnen tekende in 1790 een grote nauwkeurige kaart van de Heerlijkheid
Tilburg en Goirle. Deze kaart (grootste archiefstuk) is nog steeds in het bezit van het
regionaal archief en is het vorige jaar gedigitaliseerd. Zij geeft heel veel informatie
over de situatie voordat de stad zich ontwikkelde en kijkt daarmee in het verleden tot
zelfs in de prehistorie.
Hans van Dijk, docent cultuur aan de Fontys hogeschool voor de kunsten, heeft de
afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de oudste geschiedenis en ruimtelijke
ontwikkeling van Tilburg. In het laatste nummer van het blad “Tilburg” schreef hij al
een artikel over de kaart van Zijnen.
Hij kan als geen ander de impact van deze kaart uitleggen voor de huidige situatie,
bv. de knik in de Heuvelstraat, en deze koppelen aan het historische ontstaan.
Heemkunde bij uitstek!
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TERUGBLIK KERSTVIERING – 22 DECEMBER

Meer dan 60 leden (met introducés) zijn op de Kerstviering, die werd georganiseerd door onze
leden, Marianne en Jan Sikkers, Wil Brouwers en Krelis Swaans, afgekomen. Zij kregen een zeer
gevarieerd en avondvullend programma voorgeschoteld. Krelis begon met een verhaal over de
wijze herbergier, die het beter vond dat de zwangere Maria niet tussen het drukke cafévolk kon zijn
maar meer rust zou krijgen in de stal. Jan declameerde op z’n Tilburgs hoe moeder-overste de melk
aanlengde met whisky, Marianne zong een kerstverhaal over vier koningen en begeleidde zichzelf
daarbij op accordeon. Wil en Krelis vertolkten het gesprek tussen een opa en een kleinkind, waarbij
een goed verstaander altijd het Tilburgs begrijpt.
Dit was een eerste greep uit een vol programma met 21 onderdelen. Het was een mengeling van
serieuze kerstverhalen, Oekraïense kerstliedjes en humoristische stukjes afgewisseld met het
prachtig zingende Byzantijns koortje. Deze kerstsfeer verbroederde en de tevredenheid was
voelbaar. Ook de extra hapjes gingen er goed in. De achtergrond van het lied en melodie “Stille
Nacht, Heilige Nacht”werd ontrafeld en was mooi te horen in een geluidsopname van het Hasselts
koor. In een quiz werd het bestuur nog humoristisch aan de tand gevoeld over hun kerstkennis van
het vorige jaar. Steeds had de beamer er toepasselijke lichtbeelden bij, bv bij het verhaal van de spin
die met haar zacht web de oorsprong vormde van engelenhaar in de kerstboom.
Een potpourri met vuurwerk van de beamer sloot deze avond af, waarna een lang en welverdiend
applaus volgde voor de geweldige organisatoren van deze kerstavond.
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REGIONAAL ARCHIEF TILBURG
De oudste documenten van Oisterwijk te zien
in Regionaal Archief Tilburg
Op 14 januari 2012 besteedt Regionaal Archief Tilburg uitgebreid aandacht aan oude historische
charters uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. De dag is tevens de start van het project
Charterbank Oisterwijk, waarin vrijwilligers de moeilijk te lezen teksten ‘vertalen’ naar leesbare
teksten. Charters werden van de Middeleeuwen tot in de achttiende eeuw gebruikt om officiële
berichten mee te verkondigen.
Deze oude documenten spreken tot de verbeelding door het sierlijke schrift, het zegel en het broze
perkament. Meestal blijven ze in het archiefdepot, maar tijdens 14 januari kunt u een aantal
originelen bekijken. Wim de Bakker geeft een lezing over de oudste bronnen van Oisterwijk en
Astrid de Beer geeft uitleg bij tentoongestelde originele charters.
Ook staat er op die middag nog iets spannends te gebeuren. Drie verzegelde documenten, die 200
jaar gesloten zijn geweest, worden geopend. Het gaat om boedelinventarissen uit Chaam,
opgemaakt rond 1808. Voor een historisch onderzoek maakt Yvonne Welings, de
gemeentearchivaris, de documenten nu open.
U bent van harte welkom! Bij de lezing is er beperkt ruimte. Zeker zijn van een plaats? Meld u dan
aan via boekingen RAT@mommerskwartier.nl.
Cursussen in Regionaal Archief Tilburg
Wilt u historisch onderzoek gaan doen? Of gaat u de resultaten van onderzoek opschrijven?
Regionaal Archief Tilburg leert u de vaardigheden. In januari 2012 gaan twee cursussen van start:
‘Verhalen schrijven in het archief’ en ‘Oud schrift voor gevorderden’.
De lessen vinden plaats in het archief en via een digitale leeromgeving. Ervaring met de computer is
dan ook gewenst. Meer informatie vindt u op de website van Regionaal Archief Tilburg.
>
Verhalen schrijven in het archief
januari – april 2012 ; 7 bijeenkomsten ; woensdag 15.00 tot 17.00 uur
>
Oud Schrift – gevorderden
januari – april 2012 ; 6 bijeenkomsten ; donderdag 14.00 – 16.00 uur
>
Schrijven voor de Wiki
mei - juni 2012 ; 3 bijeenkomsten ; woensdag 14.00 – 16.00 uur
>
Huizenonderzoek
mei – juni 2012 ; 4 bijeenkomsten ; donderdag 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg
Informatie en inschrijving: www.regionaalarchieftilburg.nl > Educatie > Cursussen

BIBLIOTHEEK.
HOLOCAUST - MARKEREN VAN VERDRIET
Hoogleraar theologie Erik Borgman en promovenda/publiciste Liesbeth Hoeven
presenteren op vrijdagmiddag 27 januari hun recent verschenen publicatie
'Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte'
officieel aan het publiek in de theaterzaal van Bibliotheek Tilburg Centrum.
In samenspel met het werk van fotografe Marion Davies - een deel van de expositie 'Absence and
Loss. Holocaust Memorials in Berlin and Beyond' is deze dag te bezichtigen in de bibliotheek nemen Erik Borgman en Liesbeth Hoeven de uitdagende stelling in dat herinneren niet present stelt,
maar verlies markeert: zij maken Holocaust Memorial Day 2012 met u tot een gedenkwaardige dag!
Op het programma staan:
> Stemmen – Vertoning van de multimediale presentatie 'Auschwitz nu. Drie generaties verder'.
Deze documentaire doet verslag van de reis die Judith Belinfante (oud-directeur Joods Historisch
Museum) en haar zoon Alexander David Jansen naar Auschwitz maakten en is een eerbetoon aan
hun vermoorde voorouders.
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> Stenen – Lezing over een regionaal gedachtenisinitiatief door cultureel erfgoed expert ArnoudJan Bijsterveld: 'Een plek geven aan herinnering, tijd en identiteit. Struikelstenen en een digitaal
Joods monument in Tilburg en ’s-Hertogenbosch'.
> Stilte – Muzikale performance van jazz-zangeres en componiste Soesja Citroen, die het nummer
‘Place of Silence’ ten gehore zal brengen. Zij draagt dit nummer op aan haar grootvader die
Auschwitz overleefde, en aan al de anderen voor wie de dood onontkoombaar bleek.
Eerste exemplaar
Beeldend kunstenaar Jan Rothuizen neemt deze middag het eerste exemplaar van het boek in
ontvangst. Ter afsluiting van de boekpresentatie is er een borrel en tevens is er mogelijkheid tot
aanschaf van de publicatie.
Inschrijven
Holocaust Memorial Day 2012 in Bibliotheek Tilburg Centrum: een interessant programma voor
ieder die de cultuur van het herinneren ter harte gaat, in het bijzonder ook voor mensen met
affiniteit met dit thema vanuit de educatieve sector en de kunst- en cultuursector.
Wilt u dit programma (kosteloos) bijwonen? Inschrijven is mogelijk via het webformulier, graag
vóór 20 januari 2012
STADSGIDSERIJ
Datum: zondag 29 januari 2012; Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Locatie: Startpunt Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein 10, Tilburg
De geschiedenis komt tot leven
Sporen van de Tweede Wereldoorlog in het stadslandschap van Tilburg?
Zij liggen aan de oppervlakte! Op zondagmiddag 29 januari neemt de Stadsgidserij u mee langs
herinneringplaatsen in de stad. Tijdens de wandeling komt de geschiedenis van de stad tot leven: in
monumenten, foto’s en verhalen. De wandeling start om 13.30 uur in leescafé De Kleine Prins
(Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein) en eindigt in de synagoge van de Liberaal-Joodse
Gemeente Brabant aan de Willem II-straat. Daar verzorgen Erik Borgman en Liesbeth Hoeven,
beiden verbonden aan Tilburg University (School of Humanities) en auteurs van het boek 'Sporen
van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte', een korte lezing met als titel 'L’Chaim –
Op het leven!'.
Stenen getuigen
Duur van de wandeling: 60-90 minuten
Duur van de lezing: 30 minuten
Kosten deelname, incl. koffie/thee: € 4.00 per persoon (te voldoen bij aanvang van de wandeling),
kinderen tot 12 jaar gratis.
Inschrijven is mogelijk via het webformulier, graag vóór 20 januari 2012
Leden:
Nieuw Lid:
Afgemeld:

dhr. A.L. Molenschot, Tilburg
Dhr. J. Verhagen, Berkel-Enschot

Activiteiten - lezingen:

do. 19-1

do. 16-2

do. 15-3

do. 19-4

do. 21-6

fietstocht 24-6

bustocht 2-9

do. 24-5

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg
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Jaargang 43, nummer 2 – februari 2012

VOORUITBLIK OP DE LEZING (NA DE JAARVERGADERING) OP DONDERDAG
16 FEBRUARI DOOR SANDER VAN BLADEL OVER HET FAMILIEONDERZOEK MET
GEBR. BEEKMANS ALS VOORBEELD.

Sander van Bladel zal ons meenemen in een recent eigen familieonderzoek.
Daarbij stuitte hij op opmerkelijke levensverhalen van de gebroeders
Jan en Bart Beekmans. Beiden stierven in het buitenland. Jan als soldaat
en verzetsman stierf op eerste Kerstdag 1945 in Toulouse en
Bart werd als lid van de tegen de Franco strijdende communistische
internationale Brigades in juli 1937 gefusilleerd ergens ten westen van
Madrid. Hij schreef erover in het laatste blad “Tilburg”. Hoe pak je familieonderzoek aan, waar ga
je zoeken, wat zijn de valkuilen en waar moet je allemaal rekening mee houden zullen in de lezing
aan bod komen.
Sander van Bladel (Goirle 1970) studeerde geschiedenis in Tilburg en Utrecht.
Sinds 2005 werkt hij in het archiefwezen en is coördinator studiezaal bij het Erfgoedcentrum in
Dordrecht en publiceert over uiteenlopende historische onderwerpen.
Ook begeleidt hij (amateur-)historici bij het doen van onderzoek.
In maart zal hij te zien zijn in een aflevering bij het NTR-programma “Verborgen Verleden”.
In 2011 werd hij lid van onze heemkundekring.

AT feb. 2012
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TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 19-1, OVER DE KAART
VAN ZIJNEN DOOR HANS VAN DIJK.

Hans van Dijk gaf voor een volle zaal van meer als 90 goede luisteraars
het grote nut van de kaart van Zijnen aan. Als we de huidige kaart van
het gebied nemen kunnen we dat zien als een bovenste laag. Via lagen
eronder kunnen we bij de oudste geschiedenis van het gebied komen.
Omdat de kaart gemaakt is in 1760 , nog voor de tijd dat Tilburg een
stad was, is er nog veel oorspronkelijks te zien. Door onderzoek op veel
terreinen naar dit gebied te doen ontstaat veel kennis, via hoogtekaarten, grondsoortkaarten,
begroeiing, luchtfoto’s als het b.v. net gesneeuwd heeft en historisch onderzoek naar het oude
wegenverloop. Uit deze kennis is een driedimensionale kaart samen te stellen, waarop beekjes,
bergjes, drassige en droge gebieden te zien zijn. Deze situatie zal in de prehistorie in grote lijnen
ook zo zijn geweest.
Door in gedachten de keuze van de oude bewoners te volgen, kunnen we de woonplaatsen en hun
wegen goed voorspellen. Ze woonden op kleine verhogingen, bulten waar het droog was en ook hun
wegen liepen over droog gebied. Bij het oversteken van de beken werd de kortste route genomen
over een zo droog mogelijke oever. Dit patroon van wegen is op de kaart van Zijnen goed te zien en
de wegen liggen er nog. In de Bisschop Zwijsenstraat is dit hoogteverschil nog goed te voelen bij
het fietsen. Op de hogere plaats van het kunstcluster
is ook een jagerskampje uit de steentijd gevonden, ook die kozen voor de droge(=hoge) grond
in een drassig gebied. Op een hoogtekaart van 1920 is nog heel veel informatie te vinden.
Nu bestaat er een digitale hoogtekaart van Nederland waarop via de postcode te zien is hoe hoog de
plaats is. Blijkbaar woon ik op een hoogte van 18,3 meter. (zie www.ahn.nl =actuele hoogtekaart
Nederland)
Zeker als er ook toponiemen bestaan als Schevenberg of Pottenberg zijn de aanwijzingen nog
sterker dat er daar oude bewoning was. Op grond van de kaarten was er op Korvel bij het Laar
bewoning te verwachten. Deze is dan ook gevonden bij de laatste opgraving op het Havep terrein.
Ook de knik in de Heuvelstraat en kromming van de Korvelseweg en Berkdijk zijn te verklaren uit
hoogteverschillen. Mensen liepen het liefst over droog gebied. Soms werd een verhoging aangelegd
zoals bij de Nieuwendijk (oude naam van de Bisschop Zwijsenstraat). Die liep dan altijd kaarsrecht
door het drassig gebied. Werd de natuurlijke verhoging gevolgd dan liep deze op de natuurlijke
manier met de verhoging mee zoals in de Berkdijkse straat. In de prehistorie
(5000 jaar voor Christus) werd ook wel een knuppelweg over het moeras aangelegd, zoals in het
Stappegoorgebied. (Stappe = weg, goor = laag en drassig)
Verder was ook de schapenteelt en het heidelandschap van invloed. Hierdoor ontstonden de
driehoekige pleinen en wegenstructuur. Met toepasselijke beelden van zo’n driehoekig plein in
worden in Berkel-Enschot kon de geschiedenis van Tilburg op de voet gevolgd worden.
Bij het fietsen door Tilburg kunnen we nu voortaan terugdenken aan het verhaal over de
hoogteverschillen en de relatie daarmee met
de oudste ontstaansgeschiedenis van Tilburg.
We hebben de kaart van Zijnen en Tilburg
zelf leren bekijken als een spannend
geschiedenisboek van Tilburg .

In de foto van het Riels Hoefke is de oorsprong van
het verhaal nu nog te zien.

AT feb. 2012
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De oude AT-artikelen komen op onze website !

Dertien jaar lang, van 1970 tot 1983, heeft onze Heemkundekring ieder kwartaal
het blad Actum Tilliburgis uitgegeven (voorafgegaan door ‘Historische bijdrage’) met artikelen
over de gevarieerde geschiedenis van Tilburg. Deze artikelen zijn nog steeds voor veel mensen
interessant om gegevens te vinden.
Jacques de Bakker uit Berkel-Enschot heeft een groot aantal van deze stukjes gedigitaliseerd,
waardoor ze nu geleidelijk aan, op onze eigen website komen om nog eens na te kunnen lezen.
Het is de bedoeling dat er iedere maand een aantal artikelen op de website bijkomen, waarover u
dan via het AT wordt ingelicht.
Nu kunt u op onze website:
http://www.heemkundekringtilburg.nl/
en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’
de volgende zes artikelen vinden uit 1970:
70.1 Oud schrift. Processtuk uit 1706
Gem. archief
Als eerste in een serie over ‘oud schrift’ hier een voorbeeld
van een 300 jaar oude tekst en de transcribtie ervan.
70.2 Peijnenborgse perikelen (familieonderzoek)
W. van Hest
Nu, in 2012 hebben we Internet ter beschikking, waardoor
stamboomonderzoek wel eenvoudiger is geworden, maar
het zoeken naar gegevens uit de 18e eeuw nog steeds lastig.
70.3 Tilburg en de Katholieke Universiteit
J.Trommelen
Over het moeizame ontstaan van de Economische Hogeschool,
de voorloper van onze huidige ‘Tilburg University’
70.4 Verslag van de lezing over de vele historische ter
beschikking staande bronnen voor stamboomonderzoek

M.Mispelon

70.5 De Tilburgse Haardgangen (dl 1)
C. Weijters
De oorsprong van de Tilburgse ‘Haardgangen’ blijft boeiend.
70.6 Boeren, P. van Beek en Spaans oorlogsgeweld
Over de Spaanse inval op de Heikant in april 1580.

AT feb. 2012
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W. van Hest

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 16 februari 2012.
Tijdens deze vergadering, welke om 20.00 uur begint, zal de hoogte van de contributie 2012 worden
vastgesteld.
De notulen van de vorige jaarvergadering, jaarverslag 2011 en financieel overzicht 2011 zullen vòòr
aanvang van deze vergadering voor de aanwezigen ter lezing beschikbaar zijn (worden dus niet
voorgelezen). Om kennis te kunnen nemen van de inhoud van deze stukken mogen wij U verzoeken
iets eerder op donderdag 16 februari 2012 aanwezig te willen zijn.
Zoals U bekend is bestaat het huidige bestuur uit 4 leden. De statuten bepalen dat het bestuur uit
minimaal 5 leden dient te bestaan. Indien een lid zitting wil nemen in het bestuur, kan hij of zij dit
vòòr aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de secretaris (dhr. Jan Rossou).
De agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:
1) Opening
2) Notulen Alg. Ledenvergadering 17-02-2011
3) Mededelingen en ingekomen stukken
4) Jaarverslag activiteiten over 2011
5) Overzicht bezittingen
6) Financieel jaaroverzicht
7) Vaststelling begroting en contributie voor 2012
8) Verklaring kascontrolecommissie; dhr. H. Maas en J. Viellevoije. Dhr. H. Maas is aftredend.
9) Benoeming kascontrolecommissie voor 2012.
10) Beleid voor 2012
11) Bestuursverkiezing
12) Rondvraag
13) Sluiting en pauze
Het bestuur

Leden:
Nieuwe Leden:

Afgemeld:

Dhr.J.G.L.M. van Os – Tilburg
dhr.F.J.G. van Dun - Tilburg
Dhr. H. van Dijk – Tilburg
dhr.A.C.C.M. van Beurden-Tilburg
Dhr. P.H.M. Smulders-Tilburg
Mevr. C.T.A.M. Aerssens-van Meerendonk-Tilburg
Dhr. A.J.M. Wagemakers-Tilburg

Activiteiten - lezingen:
do. 24-5

do. 16-2

do. 15-3

do. 19-4

do. 21-6

fietstocht 24-6

bustocht 2-9

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

AT feb. 2012
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Contributie 2012
Leden
€ 30,Huisgezinsleden € 25,U kunt het geld overmaken op rekeningnummer 2920712
t.n.v. Heemkundekring Tilborch
onder vermelding van: contributie 2012.
Graag zo snel mogelijk overmaken.
Op de jaarvergadering is de contributie ongewijzigd vastgesteld.

VOORUITBLIK LEZING 15 MAART 2012 DOOR HAN VERSCHURE
“In de greep van de vrijheid”.
In een lezing van 2011 is het belang van de Franse Tijd al aangetoond met de invoering van de
Burgerlijke Stand. Han Verschure neemt ons opnieuw weer 200 jaar mee terug in deze tijd en zal de
uitwerking van de denkbeelden van de Franse Revolutie: “Vrijheid, gelijkheid en broederschap”
schetsen op de vele terreinen zoals: geld, maten, gewichten, recht, namen en dienstplicht.
Al eerder gaf Han, een echte archiefonderzoeker, voor ons een lezing. In 2003 over de Hertogen
van Brabant en in 2006 over de tachtigjarige oorlog in Brabant.
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TERUGBLIK LEZING 16 FEBRUARI DOOR SANDER VAN BLADEL
Na de jaarvergadering gaf Sander van Bladel (1970), pas sinds kort lid van
onze kring, een lezing over familieonderzoek (zie ook zijn artikel daarover
in het decembernummer van het tijdschrift “Tilburg”). Omdat hij
geschiedenis gestudeerd heeft, dagelijks werkt op een archief en hierbij
vele mensen helpt met onderzoeksvragen, is hij ook zelf op zoek gegaan
naar zijn schoonfamilie. Zo’n onderzoek loopt nooit volgens een rechte
geplande lijn maar volgt een zigzag lijn, bepaald door pech en toeval. Als
er een bron met informatie is, dan kan men daar weer mee verder gaan. Omdat de
geboortearchieven pas na 100 jaar openbaar worden moet meestal een andere bron aangeboord
worden, bv kranten en bidprentjes.
Via de geboorteakte van oma bleek dat deze in Tilburg geboren was. Twee broers van haar waren
jong (onder de dertig) gestorven en dat was het onderzoeken waard. Als eerste komt een interview
met de familieleden, bv oudtantes en oudooms. Soms komt hier kennis uit “van horen zeggen” maar
dat kan toch een aanwijzing zijn voor verder onderzoek.
Hieruit bleek dat de twee broers Beekmans, die voor de oorlog naar Frankrijk vertrokken waren, in
het vreemdelingenlegioen hadden gediend. Nu is onderzoek in Frankrijk moeilijk vanwege taal en
afstand. Een andere bron moet dan gevonden worden, bv provinciale- of rijksarchieven, of een
landelijk archief voor het kloosterwezen. Ook internet is hier erg handig, bv voor het opsporen van
oude schoolfoto’s. Via een spellingsvariant bleek Bart Beekmans in de Spaanse Burgeroorlog
gediend te hebben, de geboortedatum klopte. Via een Amsterdams archief van het instituut voor
internationaal sociaal wetenschappelijk onderzoek, wat pas sinds 2006 openbaar is, kon Sander
weer verder zoeken. Het bleek dat Bart zich na Frankrijk aangesloten had bij de internationale
communistische brigades, waarschijnlijk uit een mengeling van idealisme, opportunisme en
avontuur. Er bleek nog een briefje over zijn opstandig gedrag bewaard. Bij de derde desertiepoging
is hij in 1937 geëxecuteerd.
De ouderlijke woning van de familie Beekmans stond in de Diepenstraat in Tilburg.
De andere broer, Jan Beekmans, is in mei 1940 naar België vertrokken en nooit meer
teruggekomen.
In 1946 is er nog een kistje met persoonlijke spullen thuis bezorgd maar de begraafplaats was
onbekend. In 1939 is er nog een foto van Jan, als gemobiliseerde soldaat, gemaakt. In Frankrijk
heeft hij TBC gekregen en heeft in Spanje in een sanatorium gelegen (zijn broer
achterna gegaan?).
Er is ook een ansichtkaart uit Madrid. Het bleek dat hij op kerstavond 1945
overleden is, eerst begraven op een parochiekerkhof en later herbegraven op een
ereveld bij Parijs, Orry-la-Ville.
Familieonderzoek moet men breed opzetten, alleen terug willen in tijd is
niet het belangrijkste. Steeds moet men op zoek naar nieuwe aanwijzingen en
bronnen. Binnenkort komt er, bij het programma “Verborgen Verleden”,
onderzoek naar Marc Marie Huijbrechts en Peter van der Horst uit Tilburg. Mooie
voorbeelden van geslaagd familieonderzoek.
Sander wil altijd helpen als er mensen vastlopen met hun familieonderzoek.
Tweede reeks van oude AT-artikelen uit 1970 op onze website
Op onze website:
http://www.heemkundekringtilburg.nl/
en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’ kunt u nu de volgende 10 artikelen uit
de AT van het jaar 1970 vinden:
70.7. Exemplaar "oud schrift"
Gem. archief
70.8. De watervoorziening van Tilburg-1
C. Robben
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70.9. Ledenlijst heemkundekring “ Tilborgh”
70.10. Onderwijs in Tilburg
C. Weijters
70.11. De oudste Latijnse school-1
Fr. M.O. Simons
70.12. De Herdgang
Ferd. Smulders
70.13. De Tilburgse Haardgangen (dl 2)
C. Weijters
70.14. Voorbeeld van oud schrift
Gem.archief
70.15. Nieuwe leden
70.16. ‘Daank oe Lieven Heerke ‘
C. Robben
Volgende maand komen de laatste negen artikelen uit 1970 op onze site.

MONUMENTENBERICHTEN
Wellicht heeft u in het Brabants Dagblad van 25 januari en
23 februari al wat gelezen over het behoud van de flats in
de wijk Jeruzalem. Bij dit project werkt onze
Heemkundekring samen met de erfgoedvereniging
Heemschut de het Cuypersgenootschap.
De wijk Jeruzalem is net na de oorlog in 1949 ontworpen
om de grote woningnood van toen het hoofd te bieden.
Jonggehuwden moesten nog thuis inwonen, er waren bijna
geen nieuwe woningen gebouwd in de oorlog. Om snel aan
deze vraag te voldoen was het Airey systeem bedacht (door Sir Edwin Airey), een stapelsysteem
van betonblokken dat heel snel bouwde. Ook in andere steden werden Jeruzalemwijken volgens dit
systeem gebouwd. In Tilburg had men vooral laagbouw en in het centrum van de wijk drie flats, die
ook volgens dit systeem gebouwd zijn.
Bij een recente rondgang door de wijk bleek dat de laagbouw geweldig mooi gerenoveerd is.
De hele wijk is heel prettig, ruim opgezet en met veel openbaar groen.
Het zou toch mooi zijn als tenminste twee Airey-flats behouden konden blijven om zo de
stedenbouwkundige opzet van toen nog te laten zien. Het zou de kers op de zeer geslaagde
renovatie van de laagbouw kunnen zijn. Wordt vervolgd..
AVE!
TERUGBLIK OP DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN 16 FEBRUARI
Voor een 45-tal aanwezigen opende de voorzitter (Henk
Veltmeijer) de vergadering, waarvan de belangrijkste
besproken onderwerpen waren:
> Contributie: de contributie wordt niet verhoogd.
Zie openingsstuk.
> Beleid: het beleid van 2012 zal in het teken staan van een
intensievere samenwerking met o.a. de gemeente (Mommerskwartier)
en andere erfgoedinstellingen. Als u interesse heeft voor een projectgroep,
b.v. de monumentenwerkgroep, laat het ons dan weten.
> Toezending AT: het mededelingenblad zal vanaf 1 april a.s. door tussenkomst van Maria Smeets
aan de “digitale leden” met een “link” worden toegezonden. Door het aanklikken van deze “link”
krijgt men direct toegang tot het A.T. (Dus niet via de Website).
In verband met de kosten en moeite wordt er op aangedrongen om het
mededelingenblad digitaal te willen ontvangen, als u een e-mailadres heeft.
U hebt het dan ook in kleur. Als u dat wilt, graag even doorgeven aan het secretariaat.
>Het bestuur:
is niet veranderd.
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UITNODIGING BRABANTSE HEEMDAGEN 2012 ‘TUSSEN FORT EN VESTING’
In overleg met Brabants Heem organiseren de Heemkundekringen “De Willemstad “ en “Die
Overdraghe” de 64e Brabantse Heemdagen onder het motto “tussen fort en vesting” op donderdag 9
en vrijdag 10 augustus 2012 in Willemstad (links) en Klundert (rechts).

De deelnamekosten zijn vastgesteld op € 85,00 per deelnemer. De extra kosten voor de huur van
fiets(en) ad. € 10,00 per rijwiel dient gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden voldaan. Zoals
gebruikelijk zijn de consumpties voor eigen rekening (tenzij dit anders wordt vermeld).
Er kunnen maximaal 120 deelnemers worden toegelaten en de volgorde van binnenkomst van het
inschrijfformulier is in deze bepalend.
Het inschrijfformulier moet, volledig ingevuld, uiterlijk 31 mei 2012 in het bezit zijn van het
secretariaat. Het inschrijfbedrag moet vòòr 15 juni 2012 zijn overgemaakt op bankrekening
34.67.16.861 t.n.v. Heemkundekring De Willemstad.
Inschrijfformulier en/of nadere gegevens zijn beschikbaar bij het secretariaat van onze
Heemkundekring (J. Rossou, Acaciastraat 19, 5038 HE Tilburg; tel. 013 – 5362566) en bij de
contactpersoon van de betreffende organiserende Heemkundekringen:
jaschot@hccnet.nl (o.v.v. secretariaat H.K.K.).
Erfgoed Depot in Riel opent op zondag 18 maart
Het Erfgoed Depot, waar Rien van der Heijden en Eveline Passier maanden mee bezig zijn geweest,
opent op zondag 18 maart. De beneden- en bovenverdieping van de voormalige zuivelfabriek,
Dorpstraat 56 in Riel, is omgetoverd in een nieuwe opslag en expositielocatie voor hun
erfgoedcollectie.
Vanaf 12 uur is het Erfgoed Depot voor het publiek toegankelijk. Het ligt op slechts 30 meter van
het ‘Bels lijntje’ en is dus eenvoudig per fiets te bereiken. Met het openbaar vervoer of eigen auto
komen kan natuurlijk ook.

Activiteiten - lezingen:

do. 15-3
do. 21-6

do. 19-4
fietstocht 24-6

do. 24-5
bustocht 2-9

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg
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VOORUITBLIK OP DE LEZING OP DONDERDAG 19 APRIL DOOR
STADSARCHEOLOOG GUIDO VAN DEN ENDE.

De laatste lezing die de stadsarcheoloog van Tilburg bij ons
hield was in november 2009.
Hoog tijd dus dat Guido, nu vier jaar lang actief in Tilburg,
ons weer eens op de hoogte komt brengen van
de ontwikkelingen op archeologisch gebied.
Enkele grote opgravingen zijn gedaan, zoals op het Havep
terrein en in Berkel-Enschot waarbij belangrijke vondsten
zijn gedaan. Die vondsten hebben weer hun aanleiding om
anders aan te kijken naar de geschiedenis van Tilburg.

Guido zal ons een overzicht gaan geven van deze
opgravingen met hun vondsten en hun belang bij de
inzichten over het verleden van de stad.

AT apr 2012

1/4

TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 15 MAART DOOR
HAN VERSCHURE OVER DE FRANSE TIJD
Op een bijzondere wijze vertelde Han, zonder ruggesteun van lichtbeelden, over de Franse
revolutie, waarvan we tot op de dag van heden nog steeds de invloed ondervinden.
Met de bestorming van de Bastille (een burcht-gevangenis in Parijs) op 14 juli 1789 begon de
Franse revolutie: alle politieke gevangenen werden vrijgelaten. De koning, Lodewijk XVI, werd
zijn koningschap ontnomen en onthoofd. Zijn vrouw, Marie Antoinette, onderging een jaar later
hetzelfde lot. Een groot deel van de Franse adel stierf eveneens onder de guillotine. Aan het
koningschap was een einde gekomen en Frankrijk werd een republiek. In 1797 kwam in Frankrijk
Napoleon aan de macht, die de invloed (en macht) van Frankrijk wou uitbreiden en veranderde hij
Europa in een slachtveld.
“Vrijheid, gelijkheid en broederschap” waren de kreten die velen in Frankrijk boven Gods Woord
durfden te stellen en wilde men de revolutie ook naar andere landen brengen (waaronder de
Nederlanden).
In 1795 kwamen de Franse legers de (bevroren) rivieren oversteken en werden door veel
Nederlanders als bevrijders binnengehaald.. Voor stadhouder Willem V van Oranje was er geen
plaats meer in de Republiek der Zeven Nederlanden en vluchtte naar Engeland. Men wou in de
Nederlanden geen prins of stadhouder meer. Regeerders (regenten) wilden de baas blijven en
vormden met veel rijke burgers een groep, die
geen stadhouder meer wilden: de Patriotten, die
Nederland aan Frankrijk verraadden.
In die tijd heerste ook de strijd tussen de
Patriotten en de Oranjegezinden (aanhangers
van Willem van Oranje) en tussen de Pruisen
(echtgenote van Willem van Oranje was
Wilhelmina van Pruisen) en de Patriotten.
Uit de Franse tijd (1795 tot 1813) dateert nog
o.a. de Burgerlijke Stand, het decimale stelsel,
de dienstplicht.
Speciale aandacht besteedde Han Verschure nog aan die dienstplichtigen, die vermist en/of gevallen
waren in Franse krijgsdienst.

Resterende AT-artikelen uit 1970 op onze website.
Op onze website:
http://www.heemkundekringtilburg.nl/
en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’ kunt u nu de resterende
artikelen uit de AT van het jaar 1970 vinden:
70.17. De watervoorziening van Tilburg-2
C. Robben
Als vervolg op artikel 70.8
70.18. Pastaria: herdgang
Ferd. W. Smulders
70.19. De oudste Latiinse school-2
Fr. M. D. S.
70.20. De soen-acte of soen-brief
C. Robben
70.21. De Tilburgse Haardgangen (dl 3)
C. Weijters
Zie ook artikel 70.5 , 70.12 en 70.18 !
AT apr 2012
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W. van Hest
70.22. Verkeersslachtoffer anno 1805
Zie ook www.geheugenvantilburg,nl , zoeken ‘alle woorden’: zandweg logt
70.23. Vuursteenvondsten te Tilburg (als pdf)
R. Peeters
70.24. Nieuwe leden
70.25. "De Reijshof onder Tilburg, een vergane grootheid"
C. Weijters
Deze uitgebreide beschrijving door onze Tilburgse
geschiedschrijver C.J. Weijters (1894-1988) is in 2002
herdrukt in ‘Van Reij’s hof tot Reeshof’
Opening Erfgoeddepot van Rien en Eveline in Riel.
Op 16 maart opende het nieuwe onderkomen van de Stichting
‘Wie wat bewaart heeft wat’, van Rien en Eveline in de
voormalige melkfabriek in Riel, Dorpstraat 56. Het voltallig
bestuur van onze heemkundekring was erbij evenals veel
vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen uit de provincie.
Niet alleen het bewaren wordt belangrijk gevonden, maar
vooral het verhaal over de voorwerpen en de contacten tussen
ouderen en jongeren die hierdoor gestimuleerd worden.
In het nieuwe onderkomen, onder en boven is de collectie
thematisch gepresenteerd en er is veel verzameld over vele
onderwerpen. Een bezoek is zeker de moeite waard en
de heemkundekring zal dan ook zeker hier een excursie naar toe gaan organiseren.
Er is heel hard gewerkt en het resultaat is de moeite meer dan waard gebleken.
Wij wensen deze actieve mensen nog veel succes met hun verzameling.

Oproep van het bestuur !
Tijdens de Algemene Jaarvergadering is door het bestuur aangegeven dat de kring behoefte heeft
aan een Public Relations projectgroep. Ons lid Eveline Passier heeft aangegeven genegen te zijn
deze op te richten. Zij vraagt echter ondersteuning van enkele leden om dit samen met haar te
verwezenlijken. Zij wil ook een introductieworkshop PR verzorgen. U kunt zich aanmelden en/of
inlichtingen bekomen bij Eveline (Tel: 06-10799009) of bij ons secretariaat. Wij hopen dat
bedoelde projectgroep eerdaags het levenslicht mag aanschouwen!
Het bestuur.

Stadsmuseum onderzoekt Taal van Tilburg
Onze opa’s en oma’s deden het al: Tilburgs praten. Maar zouden ze ons vandaag de dag nog
verstaan? Of is ons dialect te veel veranderd? En hoe dan? Met deze vragen en meer gaat het
Stadsmuseum in 2012 aan de slag. ‘Taal van Tilburg’ samen met Tilburgers anno nu: kinderen,
jongeren, nieuwe Nederlanders, volwassenen, ouderen. En samen met partners van formaat zoals
kenners van de Tilburgse taol, onderwijs van laag tot hoog, diverse culturele en kunststichtingen.
Het Stadsmuseum Tilburg maakt werk van de 'Taal van Tilburg'.
Onder die noemer is een project van start gegaan dat een jaar gaat duren.
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Het Stadsmuseum organiseert veel activiteiten die het in 2012 samen met anderen uitvoert. Zo zingt
een schoolklas tijdens de Kènderkwèèk een nieuw Tilburgs taallied.
Komen er onder meer sprekende fotowedstrijden en tentoonstellingen, verbindende lesprojecten,
verrassende stadwandelingen en de ‘Taal-van-Tilburgdag’ in november.
Kortom: voor iedereen valt er te horen, te lezen, te praten, te schrijven. Het is deze levende taal die
het Stadsmuseum wil onderzoeken en registreren. Een eigentijds archief waar alle Tilburgers uit
kunnen putten en aan kunnen bijdragen.
Cursus
‘Herinnering, trauma en identiteit: LEVENSVERHALEN in tekst en beeld’
Erfgoed Brabant en de Stichting Brabants Heem organiseren in samenwerking met de Leerstoel
Cultuur in Brabant en de Stichting Verhalis een vierdaagse cursus in Gilze.
De cursus is bedoeld om geïnteresseerden te activeren zodat ze zelf aan het werk kunnen om
levensverhalen te documenteren, biografisch materiaal te verzamelen en dat in een bepaalde vorm
(geschreven of in beelden) toegankelijk te maken.
De woensdagen en de thema’s:
1.
18 april
De twintigste eeuw als eeuw van het levensverhaal
2.
9 mei ‘Ze denken misschien in Deurne dat we mislukkelingen zijn.
’ Terug in Brabant: levensverhalen van retourmigranten uit Brazilië’
3.
23 mei
Een struikelsteen voor Bertram Polak
4.
6 juni
Brabantse kloosterverhalen
Aanvang: 19.30 uur
Locatie Gilze: De Schakel, Kerkstraat 104, 5126 GD Gilze, tel. 0161 452009
U kunt deelnemen door het sturen van een bericht naar info@erfgoedbrabant.nl
Kosten: €25,00 (inclusief tweemaal koffie / thee op de cursusavonden en een
dvd naar keuze uit het aanbod van de Stichting Verhalis)
Voor nadere informatie zie www.verhalis.nl/pdf/cursusheem.pdf
Leden – afgemeld:
Overleden:

Activiteiten - lezingen:
bustocht 2-9

Mevr. C. van Lieshout - Claassen te Tilburg.
Dhr. C.J.P.M. Verschuuren te Goirle
Dhr. J. Willemse te Tilburg.

do. 19-4

do. 24-5

do. 21-6

fietstocht 24-6

do. 20-9

do. 18-10

do. 15-11

do. 20-12

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg
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VOORUITBLIK OP DE LEZING OP DONDERDAG 24 MEI DOOR
PROFESSOR ARNOUD-JAN BIJSTERVELD.

Op zoek naar de geschiedenis van zijn huis in
de Prof. Dondersstraat ontdekte de Tilburgse
historicus Arnoud-Jan Bijsterveld dat een zoon
van de familie die in 1927 zijn huis bouwde,
in 1942 in Auschwitz is vermoord.
Hij vertelt: Met een schok realiseerde ik me dat ook uit
Brabantse steden en dorpen, ja zelfs uit de straten
waarin we nu wonen, honderden Joden zijn
afgevoerd en omgebracht door de Nazi's.
Natuurlijk wist ik wel dat de systematische moord
op de Nederlandse Joden niet alleen een Amsterdams
verhaal is. Maar ineens realiseerde ik me
dat de Holocaust zich bij wijze van spreken ook om de hoek heeft afgespeeld.
Toen begon de zoektocht van Bijsterveld naar het leven en dramatische lot
van Bertram Polak (1918-1942).
Uiteindelijk spoorde Bijsterveld via internet ook Bertrams verwanten op, die nu in
de Verenigde Staten, Israël en elders in Nederland wonen. Dertig van hen, sommigen
lang voor de oorlog geboren in Tilburg, kwamen vorig jaar samen terug naar de
Prof. Dondersstraat om daar een struikelsteen te leggen voor het huis waarin Bertram
opgroeide.
Zijn lezing laat zien waartoe het zoeken naar bijna vergeten levens kan leiden.
TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 19 APRIL DOOR
STADSARCHEOLOOG GUIDO VAN DEN ENDE.
Opgravingen in Tilburg in de periode van 2009 – 2011.
Ten overstaan van 51 belangstellenden vertelde de stadsarcheoloog dat er in Tilburg veel
archeologische vondsten zijn vanaf 12.000 jaar voor Christus (laatste Steentijd) uit de tijd van de
rondtrekkende jagers en verzamelaars tot en met de bronstijd met zijn landbouw en permanentere
bewoning rond tot 2000 jaar vòòr Christus.
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De gemeente Tilburg bedrijft zelf geen archeologie; men huurt daarvoor specialistische
(archeologische) bedrijven in. Archeologisch onderzoek verschilt veel met dat van vroeger: het is
nu veel uitgebreider en men onderzoekt grotere oppervlakten.
Bronstijd (800 jaar vòòr Christus).
Betreft een belangrijke periode, waarin voor het eerst metaal werd
gebruikt en er permanente bewoning is geweest in onze streek
(Tilburg-Zuid: Katsbogte). Men bewoonde grote nederzettingen
(woonstalboerderijen: grote boerderijen met aangrenzende gebouwen)
Bij opgravingen werd een smeltkroes (waarin brons gesmolten werd)
aangetroffen en veel aardewerk. Ook werden restanten van grafheuvels
ontdekt (typisch voor het begin van de bronstijd) in het Tradepark
(Katsbogte). Later gebruikte men grafvelden (met urnen) om de doden te begraven (gevonden bij de
Burgemeester Bechtweg).
Vroege Middeleeuwen (450 – 950 jaar na Christus)
In deze periode wordt de naam Tilburg (Tilliburgis) voor het eerst gebruikt (in 709). Uit deze
periode zijn weinig materialen aangetroffen; wel heeft men aan de Burgemeester Bechtweg bij
opgravingen veel restanten aangetroffen van bewoning. Deze (eenvoudige) woningen waren op
dezelfde wijze gesitueerd (georiënteerd op een weg).
Na de pauze werd de grote opgraving in Berkel-Enschot verder besproken. Hier bleek een
intensieve bewoning geweest te zijn met veel vondsten uit de bronstijd. Doordat de waterputten
bestonden uit uitgeholde boomstammen waren deze aan de hand van jaarringenonderzoek heel
precies, tot op een half jaar nauwkeurig, te dateren. Die bleken van 705 tot 800 jaar na Christus te
zijn. De bewoning aan de zuidkant was omgracht, wat weinig voorkwam in Brabant. Er zijn ook
sporen van ijzerbewerking gevonden.
Na het jaar 1000 wordt deze zuidelijke nederzetting in korte tijd verlaten en verschuift de bewoning
naar het noorden, het natter gebied. Veel sporen van greppels zijn, in dat opnieuw omgrachte
gebied, gevonden. Ruitersporen en een weegschaal duiden toch op een bepaalde macht in dat
gebied.
Lag hier Tilliburgis?? In de middeleeuwen wordt dit natte gebied opnieuw verlaten en gaat het als
akkercomplex gebruikt worden. De voorganger van de oude kerktoren komt hier wellicht nog
vandaan, uit de 8 ste tot 10 de eeuw.
Van belang voor deze streek is ook de historische weg van Antwerpen
naar Den Bosch waaraan ook Alphen en Oisterwijk lagen. Dit belang
gaat nog nader onderzocht worden.
Bij de vragen kwam het probleem met de jaarringen van de uitgeholde
boomstammen naar voren, die als put werden gebruikt. Er moeten dan
stukken dikkere wanden zijn om de datering goed te kunnen uitvoeren,
want de binnenste jaarringen zijn er niet meer.
In de toekomst zal in Udenhout nog opgegraven gaan worden op een gebied van 24 ha. Men
verwacht daar extensieve bewoning, wat gebruikelijker is in Brabant. Ook wordt de aanleg van een
grote waterleiding benut om er archeologisch onderzoek aan te koppelen.
Guido krijgt naast de dik verdiende boekenbon ook het lidmaatschap van dit jaar door onze kring
aangeboden, waardoor we nog beter op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen in Tilburg
op archeologisch gebied.
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Eerste AT-artikelen uit 1971 op onze website.
Op onze website:
http://www.heemkundekringtilburg.nl/
en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’ kunt u nu de eerste zeven
artikelen uit de AT van het jaar 1971 vinden:
71.1. Een jaar heemkundekring "Tilborgh"
71.2. Het ontstaan van de Tilburgse schepenbank-1
71.3. Van een boze vader en zijn ongelukkige dochter
71.4. De oudste Latijnse school in Tilburg-3
71.5. Voorbeeld oud schrift akte uit 1769
71.6. Oude ansichtkaarten; Een vergeten molenaar
71.7. Mr. Willem Evertse van Voorst
71.8. Lijst van nieuwe leden

voorzitter
M.W.J. de Bruijn
W. van Hest
Fr. M.D. Simons
gemeentearchief Tilburg
J. van Gils
C. Robben

Excursie Erfgoed Depot - Riel
op donderdag 24 mei.
U hebt o.a.uit de pers kunnen vernemen dat onze leden
Rien vd Heijden en Eveline Passier onder het motto
“wie wat bewaart, heeft wat; Elk verhaal is goud waard”
een heus Erfgoed Depot toegankelijk hebben gemaakt
voor eenieder. Misschien bent u al gaan kijken als rechtgeaard
heemkundige, naar al het moois en waardevols uit het recente
verleden en uit uw kinderjaren. Er liggen zelfs hele brokken
“geschiedenis” uitgestald van nog veel en veel langer terug in de tijd.
In willekeurige volgorde en uiterst summier treft u daar aan: huishoudelijke artikelen, eertijdse
schoolbehoeften, muziekinstrumenten, boeken en platen, telefonie-apparatuur,
gereedschappen, landkaarten, kinderspeelgoed, religieuze voorwerpen, feestattributen,
vervoersmiddelen waaronder bromfietsen, artikelen voor gezondheid en hygiëne en ga zo maar
door. Bij de entree is ook een leuke museumwinkel voor kleine cadeau-artikelen.
Het is daar aan de Dorpstraat 56 te Riel een sfeervol en goed geordend geheel. Eveline trekt maar
liefst 2 uur voor ons uit inclusief voor-/toelichting met nostalgisch filmmateriaal.
Voelt u zich aangesproken ? Welnu, wij gaan er met eigen auto’s heen (want je weet nooit wat het
weer doet) vanaf Boerke Mutsaerts om 14.10 uur. Evelien en Rien verwachten ons in Riel om
14.30 uur. Als U Euro 3,50 p.p. overmaakt op giro 2920712 tnv Heemkundekring Tilborch vóór 15
mei 2012 bent u ingeschreven voor deze uitstap en krijgt u van Eveline daar nog 1 koffie/thee bij
uitgeserveerd. Wilt u anderen meenemen, dan volstaat bij de betaling de vermelding : AUTO. Tot
ziens op deze veelbelovende middag.
Jan Sikkers.

Het Englandspiel - Haaren. Tentoonstelling van 12 mei 2012 t/m 3 april 2013
Gedenkplaats ‘Haaren 1940-1945’ te Haarendael, Raamse Akkers 15, Haaren.
Een expositie om de herinnering aan gevangenen en gijzelaars op
het voormalige Groot-Seminarie te Haaren in stand te houden. Vaste openingstijden:
Iedere eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur
In juli en augustus elke woensdag een rondleiding om 10:00 uur; kosten à € 2,- per persoon

AT mei 2012

3/5

Jaarlijkse busexcursie, op 2 september naar Goes.
Wij vinden het prettig u nu mede te kunnen delen dat wij op 2
september 2012 naar GOES zullen gaan. En ..... nog ergens anders
heen op de terugweg. Daar zijn wij nog niet helemaal uit.
U mag er wel van uitgaan dat zowel Goes als de andere plaats een
hoog heemkundig karakter zullen krijgen.
Belegering Goes in 1572

Volledige informatie met inschrijfmogelijkheid voor deze reis
komt volgende maand in ons A.T.te staan.
Jan Sikkers
WERKGROEP MONUMENTEN
Deze week hebben we een brief gestuurd naar
de gemeente om aandacht te vragen voor
de panden Hasseltstraat 303, 305 en 307.
Ze dreigden gesloopt te worden en het zou
heel jammer zijn als er in deze oude straat
een groot gat zou ontstaan.

Nieuwe website.
Sinds 7 mei is er een nieuwe site beschikbaar.
Hierin is via de kaart van Tilburg heel veel informatie
te vinden, zoals over monumenten, oude kaarten en luchtfoto’s.
Verbindende factor zijn de plattegronden van Tilburg, daterend
van 1760 tot nu. De oudst bekende kaart is de Kaart van Zijnen uit 1760.
De nieuwste kaart is die van Google.
Zie: www.tilburgopdekaart.nl

Nieuwe leden:
Activiteiten - lezingen:
bustocht 2-9

Guido van den Eynde - Breda
do. 24-5

do. 21-6

fietstocht 24-6

do. 20-9

do. 18-10

do. 15-11

do. 20-12

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg
AT mei 2012

4/5

(Inlegvel)

FIETSTOCHT OP ZONDAG 24 JUNI 2012.
Op deze hopelijk zonnige dag gaan we weer onder de hoede van Jan en Corrie Haagh een leuke en
leerzame fietstocht houden, waarbij uiteraard introducés zijn toegestaan.
We vertrekken om 09.00 uur ’s-morgens vanaf het parkeerterrein bij Boerke Mutsaers richting
Dongen, waarna we bij het museum De Looierij (Dongha-museum) de inwendige mens kunnen
versterken met koffie/thee en iets lekkers. Bovendien wordt voor een rondleiding gezorgd in dit
museum.
Vervolgens vertrekken we rond 11.30 uur via onze pick-nick plaats richting De Moer, waar we een
exotische paddestoelenkwekerij gaan bezoeken.
Na afloop gaan we rond 14.45 uur naar De Financiën voor een korte rustpauze en proberen rond
17.30 terug te zijn op de plaats van vertrek (bij Boerke Mutsaers), waar ons om ongeveer 18.00 uur
een heerlijk 3-gangenmenu staat te wachten.
De kosten van deze fietstocht bedragen € 35,00 per persoon (in dit bedrag zit begrepen koffie/thee
met iets lekkers, kosten picknicken (dus incl. lunch), rondleiding in museum en
paddestoelenkwekerij en diner).
Wilt U enkel de fietstocht zonder diner, dan bedragen de kosten € 17,50 per persoon. Maakt U
alleen gebruik van het diner (dus zonder fietstocht), dan bedragen de kosten eveneens € 17,50 per
persoon.
De bijdrage dient vòòr 10 juni a.s. 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 reis opgelopen letsel en/of schade.
Onderstaande strook s.v.p. vòòr 10 juni 2012 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……….introducé(s) deel te nemen aan de fietstocht op 24 juni 2012.
Neemt deel aan: (één van de volgende vakjes aankruisen)
0 fietstocht + diner

0 alleen fietstocht

Datum_____________________2012

AT mei 2012

0 alleen diner.

Handtekening____________________
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VOORUITBLIK OP DE LEDENAVOND VAN DONDERDAG 21 JUNI
Als laatste ledenavond van het seizoen hebben we voor een feestelijk
en gezellig tintje gekozen.
We beginnen het eerste half uur met Anne-Marie Holthausen. Zij is
documantairemaakster en zal wat over haar werk vertellen. Daarna
blijft ze bij ons en zal wat opnamen van de ledenavond maken. Met
deze bewegende beelden kunnen we dan later onze website nog
aantrekkelijker maken.
Hierna komt heemkundige en tonprater Rien Vermaire
uit Hilvarenbeek.
Hij zal in het Brabants dialect een verhaal over vroeger gaan
houden. Hierbij zal hij de huisslacht aan de orde laten komen met
de bloedworst, balkenbrij en zult. Soms gaat hij dan wat dieper in
op dit gebeuren bv. welke rituelen erbij hoorden.
Ook zal hij die tijd verder toelichten, zoals bv. het katholieke
geloof en de verschillende soorten snoep, zoals stroopsoldaatjes,
zoethout en jodenvet.
Het belooft een gezellige afsluiting te worden.
TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 24 MEI DOOR ARNOUD-JAN BIJSTERVELD.
Voor een goed gevulde zaal hield Arnoud-Jan een helder verhaal over de
impact die het onderzoek naar het leven van Betram Polak ook op hemzelf
heeft gehad.
Vanuit zijn opleiding tot historicus kreeg hij argwaan bijgebracht bij de
persoonlijke en subjectieve kant van de geschiedenis. Objectiviteit was het
beste. Door het onderzoek naar Bertram is voor hem nu duidelijk
geworden dat net die persoonlijke verhalen de echte geschiedenis maken.
Deze persoonlijke verhalen moeten boven water gebracht worden en
doorverteld worden. Het is dan heel bijzonder dat iemand die al 70 jaar overleden is toch nog zoveel
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kan betekenen. Pas nu is er ook de belangstelling voor de persoonlijke verhalen over de oorlog. Dat
was net na de oorlog niet zo.
Het onderzoek begon ooit in 2000 met de koop van het huis
in de Prof. Dondersstraat 77.
Het bleek gebouwd voor de familie Polak in 1923 en was ontworpen door een
joodse architect die ook panden ontwierp op nr 11 en 15 in die straat, wellicht
omdat zijn zus er ook woonde.
Op nummer 73 woonde ook een familie Polak, beide bewoners waren broers en
beide families hadden intensief contact. Vooral door het inschakelen van
internet en instanties zoals NIOD en het Rode Kruis kwam langzaam het
verhaal van Bertram boven water.
Interessant is dat er van de 129 Joodse slachtoffers in Tilburg gewoon gegevens op internet te
vinden zijn, ook van Helga Deen. De familie Polak kon na een reis naar Amsterdam vluchten met
een van de laatste schepen naar Londen en kwamen uiteindelijk in New York aan. Bertram kon toen
niet mee omdat hij in dienst zat. Later is hij bij een vluchtpoging gepakt en via Amersfoort in
Auschwitz vergast.
Arnoud-Jan besloot een struikelsteen voor Bertram te plaatsen. Dit is een koperen plaatje van 10 x
10 cm met enkele basisgegevens van de overledene. Dit idee is afkomstig van een Duitse
kunstenaar. Ze zijn bedoeld om even stil te staan bij de omgekomene uit de oorlog, vaak op de plek
voor het huis waar betrokkene woonde. Ook in Tilburg
liggen er 5 en er zullen er nog meer volgen.

Voor het plaatsen van de struikelsteen op 29 april 2011
voor Bertram zijn familieleden overgekomen. Pas toen
kon men de herinneringen aan Bertram met elkaar gaan
delen. Door dit delen werd het levensverhaal van Betram
completer.

De oude foto’s bleken bewaard te zijn in hun pakhuis in de Telegraafstraat. Gelukkig staat dit pand
er nog (De sloopvergunning voor het woonhuis naast dit pand was ooit al afgegeven) zodat dit
stukje geschiedenis nog geduid kan worden. En nog steeds komen nieuwe feiten boven water, zoals
over de hond van Bertram die Tarzan heette en die opgevangen is door Jan Jansen, de vriend van
Bertram.
Het huis op nummer 77 voelt intussen ook weer een beetje als het thuis van de familie Polak.
Arnoud-Jan is in de familie opgenomen omdat hij Bertram in hun herinnering terug bracht.
Na de pauze werd de dvd met veel aandacht bekeken. Het verhaal zal nooit af zijn en veel moet nog
onderzocht worden. Omdat de getuigen steeds ouder worden is het belangrijk om hun vaak nog nooit
vertelde verhaal te horen en vast te leggen. Er is dus nog veel werk te doen.
Naast veel applaus en een boekenbon kreeg Arnoud-Jan ook het lidmaatschap van de
heemkundekring voor dit jaar aangeboden.
Wellicht kunnen wij een bijdrage gaan leveren bij zijn zoektocht naar belangrijke verhalen.
Aanbevolen websites:
http://www.yadvashem.org/ Van het Israelische ‘Naam’ museum
http://www.jhm.nl/
Van het Joods Historisch Museum
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AT-artikelen uit 1971 op onze website.
Op onze website:
http://www.heemkundekringtilburg.nl/
en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’ kunt u nu de volgende zeven
artikelen uit de AT van het jaar 1971 vinden:
71.9. Expositie historische land- en stedenkaarten
71.10. Bezoek aan de abdij van Tongerlo
71.11. Benedictus de Visscher als molenaar van de
Goirlese watermolen
71.12. Repertorium Tilburgse pre- en protohistorie
71.13. De laatste Witheren op het Goirke
71.14. Het ontstaan van de Tilburgse schepenbank-2
71.15. nieuwe leden van de heemkundekring "Tilborgh"

H.W. Vereijken
J. Trommelen
J. v Gils
R. Peeters
W. van Hest
M.W.J. de Bruijn

RIET VAN BEURDEN OVERLEDEN
Op 22 mei is Riet ven Beurden na een kort ziekbed overleden. Ze was al heel
lang overtuigd lid van onze heemkundekring en heeft de strijd voor het behoud
van Huize Nazareth en het Stadspark met verve en succes mee gestreden. Toch
ging haar grootste aandacht uit naar mensen die dat nodig hadden. Op een
rondleiding met gids langs mooie oude gevels zag ik haar oversteken en een
gesprek aangaan met een zwerver op de stoep. Riet ten voeten uit!

EXCURSIE 24-5-2012 naar het Erfgoeddepot van Rien en Evelien in Riel.
Heel gastvrij zijn we om 14.30 uur onthaald in de heel ruime erfgoedlocatie.
Tijdens de koffie werd het verhaal verteld over de geschiedenis van deze verzameling en hoe Rien
en Evelien met elkaar in contact gekomen zijn.
Daarna volgde een rondgang langs de bibliotheek en de themazaal boven, met o.a. onderwerpen als
huishouding van vroeger, religie, oude beroepen en een Aa-Be vertegenwoordigerkoffer. Steeds
kregen we van Rien een enthousiaste en deskundige uitleg bij alles. Daarna volgde het depot met de
nog in te werken gekregen nieuwe aanwinsten en ook werd beneden de tentoonstelling over Peerke
Donders bezichtigd en beluisterd.
Eveline vertelde bij de muziekinstrumentenhoek haar verhaal over de geschiedenis van de
instrumenten. Helaas was er geen tijd meer om de film over de honderdjarige geschiedenis van
Albert Hein te zien, een mooie aanleiding om hier zeker nog eens terug te komen. AVE!
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Monumentennieuws.

> Er is op 9 juni een presentatie van het project Bredaseweg op het Regionaal Archief Tilburg !
> Er komt een vaste rubriek “moNUment van de week” in het Stadsnieuws.

Suggesties voor de zomermaanden
Het Breda’s Museum opent 9 juli 2011 een nieuwe vaste expositie over de geschiedenis van Breda
in de Tachtigjarige Oorlog. Naast een groot model van het Turfschip van Breda en zijn bemanning,
maquettes van het kasteel van Breda en de vestingstad worden er belegeringskaarten, schilderijen,
tekeningen en wapens uit deze belangwekkende periode in de geschiedenis van Breda
tentoongesteld. De relatie van de stad met het huis Oranje-Nassau gedurende deze periode vormt
een rode draad in de nieuwe opstelling.
Reformatie en Beeldenstorm vormen het begin van de Tachtigjarige Oorlog, de opstand tegen de
koning van Spanje. Om Breda wordt zes keer gestreden: met bedrog, verraad, bloedige
straatgevechten, de list met het turfschip en twee keer een massale belegering.

In het Martiem Museum in Rotterdam. 14 april 1912. Het is bijna middernacht. Het
luxueuze passagiersschip Titanic ramt op volle snelheid een ijsberg en loopt snel vol water. De naar
schatting 2200 opvarenden proberen zich in veiligheid te brengen. Onder hen bevinden zich drie
Nederlanders: jonkheer George Reuchlin, directeur van de Holland-Amerika Lijn, Hendrik Bolhuis,
kok in de keuken van het à la carte restaurant en stoker Wessel van der Brugge. Weten zij het vege
lijf te redden? De kleine tentoonstelling ‘Nederlanders op de Titanic’ vertelt het verhaal van onze
drie landgenoten aan de hand van enkele persoonlijke bezittingen en geeft antwoord op de vraag
waarom de ramp met de Titanic zelfs na 100 jaar nog altijd in ons geheugen gegrift staat.
Nieuwe leden: Prof. A.J. Bijsterveld, Tilburg

Activiteiten - lezingen:

do. 21-6

fietstocht 24-6

do. 20-9

do. 18-10

bustocht 2-9

do. 15-11

do. 20-12

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg
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Jaarlijkse busexcursie op zondag 2 september naar Goes
Om 08.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats van de grote Albert Heijn
aan de Jan Heijnstraat. In de comfortabele bus is plaats voor 54 personen.
Wij hopen dan om 09.45 uur te arriveren bij de oude Pastorie in Hoogerheide.
We gaan daar genieten van een heerlijk kopje koffie met een stuk appelgebak.
Van daaruit vertrekken we weer om 10.30 u naar onze hoofdbestemming Goes.
Voor velen is Goes een stad waar men alleen maar langs rijdt. Dat is jammer. Want Goes heeft een
schitterende binnenstad met 2 kolossale kerken, een laat-middeleeuws weeshuis en
eenmanhuiscomplex, een schitterende Grote Markt en een stadhuis in rococostijl. Verder vindt u er
de St. Maartensbrug, woningen uit de 16e eeuw Louis XIV, de Groote Soutkeete ( een voormalige
herberg uit 1610 ) en nog veel meer.
Voor dit alles hebben wij de rondleiding die tegen 11.30 uur in het centrum van Goes van start gaat.
Om 13.00 uur gaan we lunchen in ‘t mooie Restaurant De Landbouw op de Grote Markt.
Om 14.15 uur moeten we helaas Goes verlaten. De reis gaat vervolgens naar Leur.

Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte verwacht ons daar op het Paulushofje om 15.15 uur. U
krijgt daar het proces van turfwinning te zien en nog meer van dit moois uit vroeger tijden uit dit
streekmuseum.
De helft van de deelnemers aan de reis gaat bij aankomst voor het bekende borreluurtje 150 meter
verder naar het lekker ouderwets Neerlandsch Koffyhuis. Na een uurtje gaan zij het museum in en
gaat de eerste groep borrelen in genoemd koffiehuis.
Om 17.45 uur rijden we voor ons diner naar ’t Trefpunt in Made.
En van daaruit gaan we om 20.00 uur op huis aan. Wij kunnen u deze reis aanbieden voor de
ouderwetse prijs van Euro 55,-. (introducé E 60,-.) Daar zit alles in, behalve de extra drank bij de
koffie en de lunch. Drank tijdens borreluurtje en het diner is zoals steeds voor eigen rekening.
Wilt U uw bijdrage vóór 1 augustus overmaken op giro 2920712 van Heemkundekring Tilborch.
Jan Sikkers wenst u namens Het Bestuur een zeer prettige dag toe.
Voor een goed verloop is apart aanmelden echter nog noodzakelijk.
Doet u dit per email (jphf.rossou@hetnet.nl) maak dan a.u.b. duidelijk of u vlees of vis wilt bij het
diner en of rekening gehouden moet worden met een dieet. Anders dient u e.e.a. te laten uitkomen
op onderstaande strook die u kunt toezenden aan onze secretaris De Heer Jan Rossou Acaciastraat
19 te 5038 HE Tilburg.
Ik, dhr en/of mevr …………………….adres …………………… wpl ……………
meld(en) mij/ons aan met/zonder 1 introducé. Bij het diner wens ik vlees/vis.
Mijn partner: vlees/vis. Dieetwensen: …………………………………………………
Het verschuldigde bedrag maak ik heden over. Doorhalen wat niet van toepassing is.
DE KRING EN HET BESTUUR ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUEEL TIJDENS DEZE
EXCURSIE OPGELOPEN SCHADE OF LETSEL

.
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VOORUITBLIK OP DE LEDENAVOND VAN DO. 20 SEPTEMBER
DOOR PROF. ALEX VANNESTE OVER DE EERSTE WERELDOORLOG
Ongetwijfeld herinneren we ons nog de lezing van Alex Vanneste over
“den Dodendraad” in mei 2011. Deze deskundige en gloedvolle spreker
komt ons nu vertellen over de eerste wereldoorlog.
Voor Nederland, dat toen neutraal was, leek deze oorlog aan ons voorbij
te zijn gegaan. Maar was deze rol wel zo neutraal?
Voor Tilburg, dat veel Belgische vluchtelingen opving, had deze oorlog
een grote impact.
Het is goed om dit verhaal nog eens voorbij te horen komen.
Aanvang: 20 uur.

Belgische vluchtelingen in
1914 bij het gebouw van het
huidige Natuurmuseum aan de
Spoorlaan.

De ruïnes in Ieper in 1918.
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OPEN MONUMENTENDAG 2012 ‘GROEN VAN BUITEN’
Dit jaar is het thema van Open Monumentendag ‘Groen van Toen’.
In Tilburg staan we stil bij de betekenis van het monumentale groen in en bij monumenten, zoals
stadsparken, tuinen van villa’s en kloosters, boerenerven, begraafplaatsen en monumentale bomen.
Bovendien is 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Historische Buitenplaats.
In Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg is op 8 en 9 september een groot aantal monumenten gratis
open voor publiek. Op veel locaties kunt u een rondleiding krijgen en zien hoe groene elementen
hun plek hebben gevonden in en bij diverse monumenten.
DO. 6 SEPTEMBER THEMA AVOND IN HET NATUURMUSEUM-Spoorlaan
Totaal vier sprekers zullen het thema van dit jaar nader toelichten. Dat zijn:
 Eric Blok – landschapsarchitect - over de veranderingen in de tuinarchitectuur. Hij zal een
indruk geven van de voor deze tuinen typerende vormen en elementen. Hij zal daarbij onder
meer ingaan op enkele Tilburgse voorbeelden.
 Esther Lemmens, als makelaar/taxateur over de beleving van een rijksmonument, met name
Villa ‘de Lange Akker’ aan de Bosscheweg.
 Pamela Doms, onderzoeker. Monumentaal groen en stad vormen één geheel. Wat voor
mogelijkheden bieden hun functionaliteit en esthetiek voor de toekomst?
 Bernard Verbunt. Als oud bewoner van een perceel op De Oude Warande ‘Opgroeien tussen
het groen’
Om 19.00 uur ontvangst met koffie en om 19.30 uur start van de lezingen.
Van 22.00 tot 22.30 uur ter afsluiting, tijd voor informeel overleg. Toegang gratis.
ZO. 9 SEPTEMBER TE BEZICHTIGEN IN TILBURG, B.E. EN UDENHOUT (ZA.)
Een uitgebreide brochure krijgt u op de thema-avond op donderdag 6 september.
Voor zover u die al niet heeft gevonden bij het Archief, de VVV, de bibliotheek of elders.
De volgende panden, tuinen en parken zijn die dag te bezichtigen waarbij u soms ter plaatse een
nadere uitleg kunt verwachten.
Tilburg, zondag 9 september
1. Aan de Goirkestraat:

Goirkese kerk en begraafplaats
Galerie Pjotr, Goirkestraat 78
Audax Textielmuseum, Goirkestraat 96
2. Rond de Heikese Kerk:

Kapel van het klooster en de tuin van de ‘zusters van liefde’, Oude dijk 1
Muzentuin, Oude Dijk
Heikese kerk, Stadhuisstraat
Begraafplaats Binnenstad
3. Rond de Oude Warande:

Villa Marienhof, Bredaseweg 387
Israëlitische begraafplaats, Delmerweg 27
Oude Warande, Warandelaan
4. Rond Moerenburg en Piushaven:

Huize Moerenburg, Moerenburgseweg 2
Piushaven
5. In Tilburg-Noord:

Kerk Heikant
Kapel Peerke Donders
Processiepark en Peerke Donders Paviljoen
6. Rond het Wilhelminapark:

Voormalig Clarissenklooster, Lange Nieuwstraat 191
Wilhelminapark
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Berkel-Enschot, zondag 9 september.
INFORMATIEPUNT: Kantine van villa ‘De Lange Akker’, Bosscheweg 57.
Te bezichtigen o.a.
Villa ‘De Lange Akker’, Bosscheweg
Landgoed Koningsoord, Raadhuisstraat
Stationskoffiehuis, Raadhuisstraat
Museum Onder den hooizolder, ’t Hoekske
Udenhout , zaterdag 8 september.
Sint Lambertuskerk, Slimstraat
Kasteelplein van Kasteel de Strijdhoef • Schoorstraat 14

ONZE HEEMKUNDEKRING IN ACTIE,
voor de Sacramentskerk.
Op donderdag 26 juli kregen we (Henk en Ad)
van Jan Bogers het alarmerende bericht dat er
koper van de kerk gehaald werd.
Dit bleek in opdracht van het kerkbestuur te zijn.
Op het stadhuis en bij de parochie bleek er op die
dag niemand te bereiken.
We hebben hierop de hulp van de politie
ingeroepen om deze activiteiten te laten stoppen.
Er is hierover intussen een goed gesprek geweest
met het bisdom. Onze inzet is nog steeds om
zoveel mogelijk van deze kerk met mooie
binnenkant te behouden.
We vragen de wethouder ook om een voorlopige voorziening om het gebouw weer regen- en
winddicht te laten maken.

En in het Stadsnieuws
Wekelijks verzorgt onze Monumentenwerkgroep in het Stadsnieuws de rubriek MoNUment.
Gebruikelijk op pagina 3 op zaterdag. Intussen zijn we al bij het tiende monument. Zo krijgen onze
Tilburgse monumenten extra aandacht.

TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 21 JUNI
Documentairemaakster Anne-Marie Holhausen hield een kort
verhaal over haar werk.
Ze is erg geïnteresseerd in erfgoed en in mensen.
Zo maakte ze o.a. een documentaire over het kloosterleven, een
leven dat voor het nageslacht vastgelegd moet worden.
Ook voor gewone mensen kan een filmbeeld
gemaakt worden, dat wordt bv soms voor de kinderen gedaan. De woon- en
werkplaatsen kunnen dan in beeld worden gebracht.
Om het geheugen dan op te frissen kunnen dan speciale methoden gebruikt
worden.
Zo heeft zij die avond al sfeerbeelden van de lezingavond gemaakt.
De hoofdmoot van de avond werd ingevuld door heemkundige en tonprater
Rien Vermaire uit Hilvarenbeek.
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Verkleed als boer met rommelpot, in een blauwe kiel met boerenzakdoek vertelde hij in echt
Brabants dialect over de gebeurtenissen rondom de huisslacht vroeger.
In de pauze ging Wil Brouwers rond met schalen zult. Deze waren geschonken door slagerij Pessers
uit de Heuvelstraat. De leden lieten het zich goed smaken.
Op het eind lichtte kunstenaars nog hun plan toe om op het Burgemeester van
de Mortelplein twee varkens te houden om zo dichter bij onze
voedselproductie te komen.
Het humoristische verhaal van Rien was een mooie afsluiting van het
lezingenseizoen.

TERUGBLIK HKK FIETSTOCHT VAN ZO. 3 JUNI
Jan en Corrie Haagh hadden een mooie fietstocht over paadjes in het buitengebied uitgezet met
goede stopplaatsen, alleen het zonnig bestelde weer was niet
aangekomen.
´s Morgens regende het al en dat zou een groot deel van de dag zo
blijven. Toch lieten de dappere heemkundefietsers zich niet van
hun goede humeur afbrengen. Chapeau!
Na de koffie in het Dongha museum kregen we een geweldig
goede uitleg van de rondleider.
Die had in dezelfde ruimte als jongen van vijftien hier al met leer
gewerkt en was dat zijn hele leven blijven doen. Hij wist er veel
van en wist dat ook goed over te brengen.

Zelfs de grootschalige huidenhandel met Zuid Amerika kwam aan
bod. (Dat kwam ook naar voren in een vorige lezing over Bertram
Polak, deze familie zat in de oorlog ook in de huidenhandel.)
Alle dierenhuiden bleken te looien te zijn, zelfs vissenhuiden.
Het museum is nu vooral een leermuseum, vroeger vooral een
elektriciteitsmuseum.
Na dit museum bekeken we in de stromende regen nog even de net
gerestaureerde oude kerkruïne
in Dongen, deze is goed opgeknapt maar nog zonder (glazen) dak.
Voor de lunch was er gelukkig droog onderdak bij een boerderij.
Vandaar weer door de regen naar een oesterzwamkwekerij. De
uitleg hierbij was van hoge kwaliteit en we begrepen de problemen
en oplossingen van dit bedrijf in het verleden.
In Boerke Mutsaers tenslotte kregen Jan en Corrie hun
welverdiende flesjes wijn.
Ook de heemkundetrappers genoten van de heerlijke maaltijd.

ZA. 6 OKTOBER- GILZE; DAG VAN DE BRABANTSE VOLKSCULTUUR 2012;
SPORT ALS SPIEGEL VAN DE SAMENLEVING
Het Samenwerkingsverband Volkscultuur organiseert de Dag van de Brabantse Volkscultuur met
dit jaar het thema ‘Sport als spiegel van de samenleving’. Naast een aantal deskundige en boeiende
sprekers, wordt uniek materiaal vertoond van Brabantse en andere sportdocumentaires, bekende en
minder bekende sportmomenten en -legendes.
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De Dag van de Brabantse Volkscultuur bestaat dit jaar uit een afwisselend ochtendprogramma met
aansluitend de mogelijkheid om gezamenlijk een lunch te gebruiken.
Twee sprekers kunnen we nu al verklappen: Thijs Kemmeren opent de ochtend met een lezing de
ontwikkeling van sport in de samenleving vanaf 1850 en spitst zijn betoog toe op de voor ons nu
vaak buitengewone en opvallende maatschappelijke context waarin de sport zich ontwikkelde in
Tilburg en omgeving. Kitty de Leeuw weet zeer beeldend haar onderzoek naar de ontwikkeling van
sportkleding te koppelen aan de maatschappelijke context, waar een invalshoek als identiteit ook
een belangrijke rol speelt.
De andere sprekers houdt u vooralsnog nog even van ons tegoed!
Tijd: 9.30 - 13.00 uur aansluitend facultatief gezamenlijke lunch
Kosten: de deelnemersbijdrage voor deze dag, ontvangst met koffie
en thee zonder lunch bedraagt € 10,00.
Voor leden van een heemkundekring of de Historische Vereniging
Brabant is de deelnemersbijdrage € 7,50.
Wilt u bij uw aanmelding vermelden van welke vereniging of kring u lid bent?
Lunch: het is mogelijk na afloop van het ochtendprogramma gezamenlijk te lunchen. Wilt u
meelunchen, dan dient u zich hiervoor apart op te geven. De kosten van de lunch bedragen € 10,00.
De deelnemersbijdrage voor de studiedag inclusief lunch bedraagt dus €17,50 voor leden van de
Historische Vereniging Brabant of een heemkundekring en € 20,00 voor niet leden.
Aanmelden:
Stuur een e-mail naar info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. Dag van de Brabantse Volkscultuur 2012 en
uw naam- en adresgegevens en de namen en het aantal personen waarmee u deelneemt aan de
studiedag. Vergeet niet te vermelden of u lid bent van de Historische Vereniging Brabant of een
Heemkundekring. Ook of u wel of niet deelneemt aan de gezamenlijke lunch na afloop van de
studiedag. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een factuur.
Locatie: De Schakel
Kerkstraat 104; 5126 GD Gilze; Tel: (0161) 45 20 09
http://www.erfgoedbrabant.nl/nieuws/artikel/dag-van-de-brabantse-volkscultuur-op-6-oktober/
NAJAAR 2012. CURSUS REGIONALE GESCHIEDENIS - UvT
Cursus regionale geschiedenis bij de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ in
najaar 2012. De cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een
verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ vindt het komende
najaar opnieuw plaats, nu voor het eerst in het kader van de Brabant
Academie, kenniscentrum voor erfgoed.
De reeks van veertien hoorcolleges begint op woensdag 5 september en
eindigt op 12 december met een excursie. De colleges vinden plaats tussen
14.45 en 16.30 u en worden gegeven door drs. Jan van Oudheusden en
prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een
gastcollege.
Voor medewerkers van musea en archieven en voor leden van heemkundekringen is de cursus
gratis, behoudens de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant.
Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: Waanders Uitgevers, 2011) en kopieerkosten
van aanvullende literatuur (circa € 5). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij
de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur.
Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de
regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse
verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit.
De cursus vindt plaats in lokaal DZ10: Dante Building, begane grond, lokaal 10.
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Gegevens cursusboek: Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed
in tien tijdvakken (Zwolle: Uitgeverij Waanders). ISBN 9789040077807. Prijs: € 24,95.

Inschrijving voor de cursus tot 1 september a.s. mogelijk per e-mail.
Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Tilburg University, Department of Sociology, Prisma
Building (Gebouw P) kamer 1.174a, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, tel. 013-4662283,
e-mail a.j.a.bijsterveld@uvt.nl. Privéadres Prof. Dondersstraat 77, 5017 HJ Tilburg, tel. 0135821905.

WERKGROEP ‘DRIEKONINGENZINGEN’
OPGERICHT !
Mededeling van het bestuur:
Sinds enige jaren ijveren onze HKK, de HKK Goirle,
de Stichting Tilburgse Taol en de Stichting tot behoud
van Tilburgs Cultuurgoed voor het behoud en het
revitaliseren van het driekoningenzingen in MiddenBrabant. Vanuit bedoelde erfgoedorganisaties is een werkgroep ontstaan onder auspiciën van onze
kring. De werkgroep, bestaande uit zes leden, staat onder leiding van ons lid Paul Spapens. De
doelstellingen zijn ondermeer de jaarlijkse organisatie van het driekoningenzingen in Tilburg en
omstreken. Daartoe is door ons lid Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum van
Volkscultuur, een lesplan ontworpen en verspreid over de basisscholen in Tilburg en omgeving.
Paul Spapens heeft het boekje “Driekoningenzingen” geschreven en uitgebracht. Verder is contact
gezocht met de Federatie van Tilburgse Zangverenigingen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe
activiteit voor de bij deze federatie aangesloten zangverenigingen: “Driekoningen in Koor”. De
koren zullen op 6 januari voor een jury zingen en dingen naar een schitterende wisselprijs.
Verder gaat de werkgroep pogingen ondernemen om het driekoningenzingen op de
werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen. Hiertoe is een warme samenwerking ontstaan met
Ineke Strouken van het Nederlands Centrum van Volkscultuur. Om dit laatste te kunnen realiseren
is het nodig een zgn. “safeguardingsplan” te ontwerpen. Safeguarden is het doorgeven van liefde,
kennis en vaardigheden van een traditie aan volgende generaties. Hiertoe heeft de werkgroep hulp
gezocht bij andere heemkundekringen en van 10 daarvan positieve reacties ontvangen.

Nieuw lid: Teun Stieger - Tilburg

Activiteiten - lezingen:

bustocht 2-9

do. 20-9

do. 18-10

do. 15-11

do. 20-12

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg
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VOORUITBLIK OP DE LEDENAVOND VAN DONDERDAG 18 OKTOBER
DOOR LAURAN TOORIANS OVER MOERENBURG
In de middeleeuwen bestonden er in Tilburg drie belangrijke huizen, het kasteel
op de Hasselt, huize Broekhoven op Broekhoven en het landgoed Moerenburg
in het huidige Moerenburg.
In 2005 heeft op de locatie van Moerenburg een archeologische opgraving
plaats gevonden en daarbij is de plaats van Moerenburg precies bekend geraakt
en zijn er diverse vondsten gedaan.
De geschiedenis van deze buitenplaats is heel interessant, de abdij van
Tongerloo speelt er een rol in, en het is ooit de pastorie van de parochie Tilburg geweest. Belangrijke
mensen hebben er ook gewoond.
Lauran Toorians schreef er (samen met onze stadsarcheoloog Guido van
den Eynde) een boek over.
Hij zal het verhaal van Moerenburg komen vertellen, de geschiedenis
van de omgrachte boerderij in 1384 tot het landschapspark wat nu net
aangelegd is.
In de pauze kunt u het prachtige boek ook bij hem kopen.

TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 20 SEPTEMBER DOOR
A.VANNESTE OVER DE EERSTE WERELDOORLOG
De opkomst was heel groot, ruim 50 leden en een kleine 40 niet-leden schoven op
bijgehaalde stoelen aan. En de verwachtingen werden volledig waar gemaakt.
In een mooi opgebouwd betoog, dat duurde tot bijna 23.00 uur, kwamen alle
belangrijke aspecten van deze gecompliceerde oorlog goed geordend voorbij. Het
begon met het duidelijke verschil tussen een aanleiding en een oorzaak van deze oorlog.
Er werd een goed beeld geschetst van het kruitvat in Europa aan het begin van deze oorlog.

AT nr. 8 okt. 2012

1/6

Er waren koloniale aspiraties, een afbrokkelend belang van het Britse Gemene Best, de opkomst
van de industrie met de noodzaak tot afzetgebied,
Habsburgse banden, Elzas-Lotharingen en Tirol. Dit alles
met oorlogszuchtige Europese politici en de algemene
gedachten dat een toekomstige oorlog kort zou duren was dit
het kruitvat, wat op ontploffen stond.
Toen de dubbele moord in Sarajevo op 28 juni 1914 gepleegd
werd op de Hongaarse troonopvolger Frans-Ferdinand en zijn
vrouw, was dat de lont die het kruitvat deed ontsteken.
Het was dus een aanleiding, de oorzaken lagen dieper.
Duitsland wilde in een korte oorlog naar Parijs optrekken om
zo Elzas-Lotharingen weer terug te veroveren. Men liet Nederland bewust neutraal, omdat
Nederland een belangrijke handelspartner was en de havens van belang waren voor de doorvoer. De
oorlogsverklaringen volgden elkaar toen snel op. Bij de Duitse aanval viel Luik snel (oa door de
dikke Bertha, een zwaar Duits kanon) en daarna Namen. Daarbij werden veel wreedheden tegen
burgers begaan, dat veroorzaakte later veel vluchtelingen: 1.000.000 naar Nederland, 350.000 naar
Frankrijk en 250.000 naar Engeland. Na de val van Dinant werd Antwerpen aangevallen. Het
Begische leger trok zich terug achter de IJzer. Er zat een gat in het aanvalsfront bij de Marne en met
duizenden taxi’s en vrachtwagens werden manschappen en munitie via de “heiligen weg” naar het
front bij de Marne gevoerd. Daar begon de loopgravenoorlog, waarbij heel veel soldaten sneuvelden
maar de terreinwinst steeds heel beperkt was tot enkele kilometers.
Grote slagen volgden ook bij de Somme, Verdun en den IJzer (Diksmuide).
Vermeldenswaard was ook de Kerst van 1914. De soldaten zongen Kerstliederen, kwamen uit
hun loopgraven en gaven elkaar geschenken. Tenslotte moesten ze van hun superieuren weer de
loopgraven in om verder te vechten.
Met korte filmbeelden kwam de oorlog dichtbij.
Nieuwe wapens deden hun intrede: vlammenwerpers, strijdgassen, tanks en vliegtuigen.
In 1917 en 1918 ontstond oorlogsmoeheid en ondanks het
stoppen van het Oostfront door de Russische revolutie komt er
in 1918, op 11-11 om 11.00 uur een eind aan deze oorlog.
De verliezer Duitsland krijgt te zware herstelbetalingen en
moet Elzas-Lotharingen afstaan. De kiem voor de volgende
oorlog was hiermee gelegd. Ook Hitler zelf deed mee in deze
oorlog.
Binnenkort zal het 100 jaar geleden zijn dat deze oorlog begon,
tijd om deze ingrijpende verschrikkelijke oorlog te herdenken.
De kennis van de Eerste Wereldoorlog hebben we op deze avond goed op een rij gekregen.
TERUGBLIK OP DE BUSREIS NAAR GOES
VAN ZONDAG 2 SEPTEMBER
Mooi op tijd, om 8.30 uur stond de Belgische bus klaar om ons naar een
restaurant in de oude pastorie in Hoogerheide te rijden voor lekkere koffie met
gebak. Om half twaalf begon de rondleiding door twee gidsen door de oude
stadskern van Goes. Het is een oud havenstadje, nu nog vol met
pleziervaartuigen en met een plaats van de oude visafslag. Vroeger was er een
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getijdenwatermolen, het gebouw is er nog steeds. De rustige kundige gidsen vertelden veel over
deze interessante plaats. Vaak kwam ik er voorbij op weg naar zee, maar nooit had ik het stadje
bezocht, terwijl blijkt dat het een bezoek echt waard is.
In het restaurant De Landbouw werd goede soep met lekkere broodjes geserveerd.
Om 15.15 uur volgde in twee groepen het bezoek aan het streekmuseum in Leur, gevestigd in een
oud maar goed onderhouden Begijnenhof. Ook hier weer goede uitleg door de gidsen.
In Made sloten we af met een uitstekend diner. Tijdens de terugreis dankte de (zieke) voorzitter, Jan
en Marianne Sikkers voor de uitstekende organisatie.
Een stevig applaus onderstreepte dit.

AT-artikelen uit 1971 op onze website.
Op onze website:
http://www.heemkundekringtilburg.nl/ en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’ komen nu de
resterende artikelen uit de AT van het jaar 1971:
71.16
71.17
71.18
71.19
71.20
71.21

Ferd. Smulders
JAJ Bekcx
C Weijters
J van Gils
R Peeters
R Peeters

Tilburg rond 1450
Tilburg en de Brabantse Schuttersgilden
De waterkuilen op Tilburgs grondgebied
Pastoor de Beeck en de weldoeners van zijn kerk
Bronstijdvonsten op de Reijshof te Tilburg
De Mesolitische kultuur te Tilburg

Monumentenberichten
-Sacramentskerk. Wethouder Marieke Moorman heeft namens het College toegezegd dat
ze zich zal inspannen om belangrijke delen van de kerk te behouden en zal proberen om de
planvorming nog dit jaar op de rails te krijgen. Ook zal er gepraat moeten worden om de
kerk weer water- en winddicht te krijgen.
MoNUment van de week. We zijn intussen al aan ons 18 de moNUment van de week bezig
in het Stadsnieuws. Leest u het ook mee op blz 3 van het Stadsnieuws?
Samenwerkingsgroep. Voor behoud van het naoorlogs erfgoed werken we samen met de
Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuijpersgenoodschap. Een van de doelen is het behoud
van de van Mierlo-bank aan de Spoorlaan. Er is intussen een gesprek geweest met de
projectontwikkelaar en binnenkort komt er hierover een stuk in het Brabants dagblad.
Het zou goed zijn als de nieuwe hoogbouw achter het bankgebouw zou komen en de mooie gevel,
centrale hal en de kluis in de kelder behouden kunnen worden. Het is een mooi voorbeeld van de
wederopbouwarchitectuur aan de toen belangrijke Spoorlaan met nieuw postkantoor Station.
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Platform Ruimtelijk Erfgoed. Dit is intussen opgericht om de samenwerking tussen
verschillende betrokkenen in Tilburg bij het ruimtelijk erfgoed (dus gebouwen en landschap)
te bevorderen en de gezamenlijke kennis te delen. De betrokkenen zijn: Erfgoedvereniging
Heemschut, Cuijpersgenoodschap, de Stadsgidserij, het Stadsmuseum, de Stichting tot
Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, Stichting Straat en de heemkundekring Tilborch.
Het Cast, Tilburgs Centrum voor Architectuur en Stedenbouw faciliteer deze samenwerking.
Verder is er nog de werkgroep Monumenten waarover volgende keer meer.

Archeologische studiedag over opgravingen
in Brabant, zo. 21 oktober
De Archeologische Sectie van het Noordbrabants Genootschap
organiseert samen met Brabants Heem de archeologische
najaarsstudiedag op zondag 21 oktober 2012. Het thema van de
studiedag is: ”Vier recente grootschalige opgravingen in Noord-Brabant.”
Eindrapportage archeologische projecten Uden – Oosterhout – Nistelrode – Berkel-Enschot
AANMELDINGSFORMULIER
Ik schrijf mij in voor de Najaarsstudiedag
”Vier recente grootschalige opgravingen in Noord-Brabant”
Eindrapportage archeologisch projecten Uden – Oosterhout – Nistelrode – Berkel-Enschot
Oirschot, zondag 21 oktober 2012
Naam:.............................................................. Adres:..............................................................
Postcode en woonplaats:........................................ E-mailadres:......................................................
□ Ik kom alleen/wij komen met ____ personen en betaal/betalen ter plaatse Deelnemersprijs € 22,00
p.p.
A.u.b. vóór 15 oktober a.s. opsturen aan: Jan Broertjes Donjon 14, 5664 PD Geldrop. Tel.: 0402856859. Of aanmelden via e-mail: nbgarcheologie@gmail.com
Locatie:
Café – Zaal ‘t Vrijthof Molenstraat 6; 5688 AD Oirschot, tel: 0499 – 571442
U kunt gratis parkeren op het plein bij de kerk. Vandaar is het hooguit 5 minuten lopen naar Café Zaal “’Het Vrijthof”.

Kranslegging.
Op zondag 27 oktober vindt er weer de jaarlijkse kranslegging plaats bij het standbeeld van de
Schot bij de Kattenrug. Ook onze Heemkundkring zal daar weer bloemen leggen. Iedereen wordt
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Aanvang gebruikelijk om 18.30 uur. Zie ook de berichten
in de krant.
Nieuwe leden:
Dhr. J.P.H.M.Vogels te Tilburg
Mevr. M.C.A. Sebregts - Kieboom te Tilburg
Dhr. G.J. Ras te Tilburg
Dhr. F. de Waal te Tilburg
Mevr. R. Franken te Tilburg
Mevr. M. Peters te Tilburg
Mevr. J. Koevoets - van den Goorbergh te Tilburg
Uitgetreden: dhr. L.J.A. Simons te Tilburg
Lezingen:

do. 18-10

do. 15-11

do. 20-12

Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
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Waranda rondleiding, za. 20 en zo. 21 oktober
Zaterdagmiddag 20 oktober om 13.00 uur en zondagmorgen 21 oktober
om 11.00 uur organiseert Stichting Stadsbomen Tilburg een rondleiding
door de Warande. De start is op de rotonde in het centrum en ‘t duurt
zo’n 2 uur. U kunt kiezen voor een van die rondleidingen.
Aanleiding is de voorbije Week van de Warande waar historische en
actuele informatie over het bos is verstrekt. Hoogste tijd om in het veld
samen wat van die informatie na te lopen. Zoals een plan-tekening uit
de zeventiger jaren betreffende de plannen die de gemeente en
toenmalige hogeschool hadden met dit bos.
Afgelopen jaren heeft stichting stadsbomen een aantal keren overlegd met
de gemeente over de Oude Warande. De resultaten van dat overleg gaan we ter plekke bekijken,
zoals het behoud van wat bijzondere bomen. En de herplant, na kap van de vele Amerikaanse eiken.
Curiositeit; we hebben hier vorig jaar een mogelijke ondersoort van de grove den ‘ontdekt’. We
gaan enkele monumentale exemplaren ervan bekijken.
* Zaterdagmiddag is Jan van Summeren gastrondleider! Hij is landschapsarchitect, en was vroeger
als ambtenaar nauw betrokken bij de herinrichting van de Oude Warande”.
Nieuw verschenen:
‘DE 100 MOOISTE KERKEN VAN NOORD-BRABANT’
Dit boek geeft een meeslepend beeld van de cultuurschat in
Noord-Brabant. Brabant bezit vele honderden waardevolle
kerken. Nog steeds zijn ze het middelpunt van onze steden en
dorpen. Vaak echte musea, vol boeiende beelden, schilderingen
en meubels die vertellen over de geschiedenis van onze
leefomgeving.
Vele kerken worden door teruglopend kerkbezoek bedreigd met
sluiting. Tijd om de balans op te maken.
Voor nadere infromatie en bestelgegevens, zie
www.wbooks.com
Website:
Of bel:
038-4673400
Of mail:
info@wbooks.com
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Excursie Amercentrale Geertruidenberg
op woensdag 24 oktober
De Amercentrale is inmiddels al weer jaren eigendom van
Essent. Wij betrekken onze electriciteit van deze centrale.
De meesten via Essent. Daarom wil Essent graag uitleggen
hoe electriciteit wordt opgewekt, ook aan mensen die elders
cliënt zijn; dus aan ons allen.
Bij de opwekking van stroom en het transport daarvan via
de masten en vervolgens naar onze huizen komt echt heel wat
kijken. Het belooft een zéér leerzame middag te worden. Het programma ziet er als volgt uit:
-

12.15 uur verzamelen bij Boerke Mutsaerts voor plaatsen van handtekening
op deelnemerslijst en instappen in auto van 1 der deelnemers.
12.40 uur vertrek naar Geertruidenberg; chauffeur krijgt routekaart.
13.15 uur aankomst bij de portiersloge van Essent en parkeren auto’s.
13.30 uur ontvangst met koffie/thee
korte inleiding
rondleiding van ongeveer 1,5 uur met hier en daar een rustpunt
16.00 uur afsluiting met frisdrank en terugreis naar Boerke Mutsaerts.

Voorwaarden voor deelname van gastheer Essent:
Aanmelding aantal deelnemers bij Essent door Jan Sikkers uiterlijk 17 oktober 2012. U dient een
geldig rijbewijs ID of paspoort bij u te hebben, anders wordt u de toegang geweigerd. U dient zelf te
beoordelen of u mee kunt. Hebt u een pacemaker, vraag eventueel aan uw arts ( ivm de invloed van
de apparatuur aldaar op die pacemaker ), wat zijn inschatting is. Ook de grote wandelafstanden over
het terrein of hoogtevrees kunnen een belemmering zijn. U mag niet filmen en geen foto’s maken.
U dient kleding te dragen die armen en benen bedekt en gesloten schoenen aan te trekken. Geen
naaldhakken. Indien nodig moet u een veiligheidshelm dragen, aan te reiken door Essent. U bent
aansprakelijk voor door u veroorzaakte schade. U betreedt de terreinen opstallen en installaties op
eigen risico.
Voorwaarden voor deelname van onze kring:
Invullen en verzenden van onderstaande strook aan het secretariaat ( De Heer Jan Rossou,
Acaciastraat 19 te 5038 HE Tilburg ) vóór 17 okt 2012.
Betaling van Euro 3,50 op postgiro 2920712 van heemkundekring Tilburg vóór 17 okt 2012.
Wij moeten ons collectief aanmelden. U dient dus te vertrekken vanaf Boerke Mutsaerts.
Goede reis en plezierige middagexcursie !

Ik, achternaam ………………………… voornaam …………….. postcode ……….. huisnr …
wens met introducée, achternaam …………….. voorn. ………… postcode ……….. huisnr …
deel te nemen aan de excursie Amercentrale op woensdag 24 oktober 2012. Ik ben evenals de
introducée accoord met de voorwaarden en ik heb overgeschreven 1 x € 3,50 cq. 2 x € 3,50
Ik zet mijn auto wel / niet in voor de tocht naar Geertruidenberg. (keuze maken aub)
Voor elke persoon die ik meeneem met mijn auto krijg ik bij vertrek een bedrag van Euro 3.
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VOORUITBLIK OP DE LEDENAVOND VAN DONDERDAG 15 NOVEMBER DOOR JAN
VAN EIJCK OVER:
‘De eerste vliegmachien in Tilburg en
de pioniers in de Nederlandse luchtvaart.’

Jan van Eijck, heemkundige, conservator van het museum
De Dorpsdokter en een zeer goed en humoristisch spreker,
zal zijn verhaal komen vertellen over de eerste vliegtuigen
in Europa, Nederland en Tilburg. Deze streek heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkelingen in
de luchtvaart en nog steeds is het ‘Maintenance Valley’
van de luchtvaart, een samenwerkingsverband van
luchtvaartbedrijven in midden-Brabant.
In Gilze-Rijen op de Molenheide lag het eerste vliegveld
van Nederland. Dit vliegveld was ook betrokken bij
de eerste Europese rondvlucht in 1911 en zo kwam
het dat het eerste vliegtuig in Tilburg een noodlanding
moest maken en later in Alphen zijn vlucht moest staken.
Wetenswaardigheden van de piloten van toen met
hun caperiolen en kapsones zullen zeker voorbij komen.
Jan van Eijck zal zeker de sfeer van de luchtvaartpioniers
weer naar boven kunnen halen.
TERUGBLIK OP DE LEZING VAN 18 OKTOBER DOOR
LAURAN TOORIANS OVER MOERENBURG
Moerenburg is heden ten dage een agrarisch- en natuurlandschap, wat eigenlijk een poort vormt
naar ’t Groene Woud.
Lang was de oude Rioolwaterzuivering-Oost beeldbepalend voor dit gebied;
dit waterzuiveringscomplex werd in het jaar 1937 geïnstalleerd voor de zuivering van afvalwater,
aangevoerd door o.a. de Leij (was een open riool geworden, grotendeels veroorzaakt door
de stormachtige opkomst van de Tilburgse Textielindustrie).
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De werkzaamheden van dit complex (momenteel een
industrieel rijksmonument) werd in 1972 grotendeels
overgenomen door een tweede biologische
waterzuiveringsinstallatie bij stortplaats
De Spinder (Tilburg Noord).
Het landschap van Moerenburg wordt gevormd door een
langgerekte dekzandrug, welke globaal gesproken liep
vanaf Oisterwijk naar het centrum van Tilburg. Deze rug
is slechts enkele honderden meters breed en vormt een
oost-west passage tussen twee laag gelegen gebieden:het dal van de Leij en de natte gronden van
Loven. Duidelijk is dat Moerenburg in de middeleeuwen een waterrijk gebied was.
De bijzondere landschappelijke ligging van de rug van Moerenburg en de vruchtbare leemhoudende
zandgronden hebben eeuwenlang bewoning aangetrokken. Archeologisch onderzoek heeft dit
bevestigd (door de vondst van o.a. diverse gebruiksvoorwerpen zoals kookpotten, schoenborstels,
bekers e.d.).
Van welke datum Huize Moerenburg dateert is niet bekend. Voor het eerst werd Moerenburg in
1358 vermeld, toen het door de familie de Mol werd verkocht aan Hendrik Wisse. Uit opgravingen
bleek dat Moerenburg toen bestond uit een groot omgracht terrein met daarop een of meerdere
stenen gebouwen. In de 2e helft van de 15e eeuw werd dit gebouw gesloopt en werd een nieuw
gebouw opgetrokken.
Van 1384 tot 1648 deed het Huis Moerenburg dienst als pastorie van de parochies Tilburg en
Enschot (was aangekocht door de abdij van Tongerlo).
Door de Vrede van Munster verloor het uiteindelijk zijn functie als pastorie en werd het aangekocht
(in 1697) door Philippe Claude de Saint Amant, die het (met zijn zoon) bewoonde tot 1750.
In 1750 werd het verkocht voor de sloop.
De enige tastbare herinneringen aan dit gebouw vormden lange tijd een achttiende-eeuws schilderij
en 2 schilddragende hardstenen leeuwen met de familiewapens van De Saint Amant en
zijn echtgenote. De leeuwen, die lange tijd bij het gebouw van de GG en GD van Tilburg hebben
gestaan, worden nu bewaard in het Stadsmuseum.
In 2005 werden de resten van het huis Moerenburg opgegraven, waarbij een deel van de bakstenen
fundering uit de 14e eeuw werd aangetroffen en diverse resten uit de 17e en 18e eeuw (zoals
scherven van aardewerk, glas en porselein)
In 2011 werden de contouren van het huis op
de oorspronkelijk locatie gereconstrueerd en werd een eigentijdse weergave van de barokke tuin
aangelegd.
Bloemlegging bij het standbeeld ‘De Schot’ op
27 oktober, de bevrijdingsdag van Tilburg
Op zaterdagavond 19.00 uur heeft onze voorzitter weer een bloemstuk gelegd
bij het monument van de ‘De Schot’ als herinnering aan de bevrijding van
Tilburg.
De heemkundekring heeft bij de oprichting van ‘De Schot’ een belangrijke
rol gespeeld.
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Nu voerde o.a. generaal-majoor b.d. R. Hemmes (89) van de Prinses Irene Brigade het woord.
Hij lag tijdens de bevrijding van Tilburg als 21 jarige militair tot zijn nek in de modder
in Hilvarenbeek.
De vlaggen op het stadhuis hingen allen halfstok deze dag. Hij pleitte ervoor om de vlag in
de toekomst voluit omhoog te hijsen als teken van feest. Men vroeg de aanwezigen om hierover
mee na te denken. Een goede oplossing zou kunnen zijn om na
de minuut stilte de vlag in top te hijsen om zo stil te staan bij
de gevallenen en ook onze vrijheid te vieren, die we toen herkregen.
Het was ook goed om de 9 gedichten te horen die de schoolkinderen
voor deze gelegenheid gemaakt hadden. Het is nog steeds belangrijk
om bij onze vrijheid van nu stil te staan.
Terugblik op de excursie van 24 oktober naar
de Amercentrale
Zestien leden hebben genoten van de excursie naar
de Amercentrale. Ze werden om 13.30 uur hartelijk ontvangen
door dhr. Cor Knoop, die veertig jaar op deze centrale als
elektrotechnicus gewerkt heeft.
En dat was te merken, hij wist er alles van en kon dat ook goed
uitleggen. Met een korte geschiedenis begon deze uitleg.
Voor 1915 was de elektriciteitsopwekking nog niet provinciaal georganiseerd. Dat gebeurde toen
nog bij bedrijven zelf; in Tilburg was dat al wel op gemeentelijk niveau georganiseerd.
Na 1919 komt er meer aandacht voor beveiliging.
Nu is er aandacht voor het milieu met de productie van groene stroom en stadsverwarming.
Het proces werd ook met lichtbeelden heel goed uitgelegd, de stoomproductie in de stoomketel,
de stoomturbine en de rookgasreiniging werden behandeld. Getoond werd hoe dik de aluminium
hoogspanningsdraden waren (die goedkoper zijn als koper), een opengeklapte stoompijp en een
fietsdynamo, die de werking van de generator illustreerde.
Daarna volgde tijdens de rondgang het hele proces in de praktijk. Dat begon in de controlekamer,
waar het hele proces nog eens nagelopen werd. Wat in de centrale opviel waren de enorme
afmetingen van de stoomketelinstallatie en rookgasinstallatie. Heel grote buizen liepen langs en
onder elkaar door. Ook de warme stoomturbine kregen we te zien in zijn omkasting.
Indrukwekkend. We weten nu meer over de stroom
die thuis binnenkomt, dus ook heemkunde.
Na afloop kreeg deze uitstekende gids een verdiend
warm applaus. Wederom een goed georganiseerde
excursie door Jan Sikkers.
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AT-artikelen uit 1972 op onze website.
Op onze website:
http://www.heemkundekringtilburg.nl/ en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’ komen nu de
eerste artikelen uit de AT van het jaar 1972:
72.1. redactie
72.2. Wim van Hest
72.3. rector Sicking
72.4. Martin de Bruijn
72.5. Ronald Peeters
72.6. Jef van Gils
72.7. Cees Robben
72.8. Ferd. Smulders

Werkgroep archeologie -werkgroep middeleeuwen
Lotgevallen van een hoedenmaker (1780)
De Norbertuskwezels
Tilburg en de Oisterwijkse schepenbank West- en Oost-Tilburg
Urnen uit de midden-bronstijd bij
het Jan Aarten boomke te Tilburg (1841)
Een rel om een paar schoenen
Nicolaas Dominicus de Beeck van 1733 tot 1780 pastoor te Goirle
Tilburg rond 1450-2. De Heuvel als een gemoedelijk boerenpleintje

Monumentenberichten
Deze groep van 8 personen komen om de 5 a 6 weken bij elkaar. Steeds wordt de informatie van de
gemeentelijke omgevingscommissie goed in de gaten gehouden en er kunnen ook aandachtspanden
toegevoegd worden. Een groep is bezig het project Bredaseweg af te ronden. Van elk pand van
deze straat, tussen het RK en het Joods kerkhof (nr 45 t/m 415) wordt de bouwhistorie onderzocht,
wordt een foto gemaakt en vastgelegd in de Tilburgse wiki (zie www.regionaalarchieftilburg.nl; dan
wiki aanklikken en dan Bredaseweg) Enkele panden moeten nog ingevoerd worden en ook wordt
geprobeerd allerlei informatie van bewoners door te koppelen (bv Bredaseweg 397, Het Dorstige
Hert). Een ander kleine inventarisatiegroep is bezig om alle panden in Tilburg te inventariseren.
Ze zijn in Jeruzalem begonnen en nu tot Korvel gevorderd. Meestal zijn ze een middag per week op
stap door de straten, waarvan eerst geïnventariseerd is wat de gemeentelijke of rijksmonumenten
zijn. Ook de MIP-(=Monumenten Inventarisatie Project)panden zijn hierin opgenomen, dat zijn de
bijzondere panden die ooit door de Provincie al geïnventariseerd zijn. Soms vinden ze een pand niet
meer MIP waardig omdat er te weinig origineel meer aan zit, soms nemen ze het op in onze HIP(Heemkunde Inventarisatie Project)lijst. Sommige MIP- panden zijn zo bijzonder dat we ze een
plaats op de gemeentelijke monumentenlijst wordt toewenst. Deze afweging wordt aan het eind
gemaakt.
Van de waardevolle panden wordt informatie verzameld, de architect achterhaald en met een foto,
soms met details, vastgelegd. Dit komt in een verslag van elke inventarisatieronde.
Zo ontstaat een helder beeld van de huidige toestand in Tilburg.
Als duidelijk is dat we niet van de “Gemeente” zijn, worden de bewoners meestal enthousiast en
trots op hun pand en wordt er nog het nodige over gezegd en getoond.
Motiverend is ook hoe goed de bewoners van mooie panden die onderhouden.
4e Erfgoedcafé op 22 november in Waalwijk
De monumentenfederatie Noord-Brabant organiseert op 22 november 2012 het 4e Erfgoedcafé van
2012 in het oude raadhuis van Waalwijk. Het Erfgoedcafé - met als thema – historische interieurs –
is gratis te bezoeken en start om 19.45 uur. Op het programma staan een inhoudelijke discussie over
historische interieurs met als spreker Dr. Johan de Haan, adviseur bij het atelier Rijksbouwmeester
en verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Afsluitend een netwerkborrel om 21.45 uur.
U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar: info@monumentenfederatienoordbrabant.nl
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St.Josephstraat e.o. - van kerk naar hof;
Een rondleiding door Architect Philip van Boxtel op zaterdag 17 nov 2012 om 10.30 uur.
De St. Josephstraat is misschien niet zo'n bekend lint als de Goirkestraat en de Korvelseweg. Maar
de straat en zijn omgeving worden wel gekenmerkt door een volledig en rijk beeld met betrekking
tot zowel de stedenbouw als de architectuur.
Uit vele eeuwen vindt men er nog sporen, die aan bod komen tijdens deze excursie om de
historische ontwikkeling en het karakter van dit unieke gebied uiteen te zetten. We zullen zien
welke gebeurtenissen en ingrepen uit het verleden (beeld)bepalend zijn geweest voor dit gebied.
Hebt u interesse om mee te gaan (vertrekpunt: pleintje voor de Heuvelse Kerk) dan kunt u zich
aanmelden door € 3.50 over te maken naar postgiro 2920712 van heemkundekring Tilborch te
Tilburg. U bent aangemeld zodra u hebt betaald. Vanwege de administratieve rompslomp
worden contante betalingen niet geaccepteerd.
PS. Wij willen nog even in herinnering brengen de grote toeloop voor
de eerdere rondleidingen van de Heer v Boxtel.

Nieuwe leden:
Mevr. A. Lemmers-Tilburg

Lezingen in 2012:
2013:

Dhr. L.G.M.C. Toorians – Loon op Zand

do. 15-11

do. 20-12

17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 20/6.

Bij Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 om 20.00 uur
Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg

AT nr. 9 nov. 2012

5/5

Mededelingenblad van Heemkundekring ‘Tilborch’
Correspondentieadres: Acaciastraat 19; 5038 HE Tilburg
Redactie: kense@home.nl; 5353877
www.heemkundekringtilburg.nl

Schepenzegel uit 1453

Jaargang 43, nummer 10 - december 2012

VOORUITBLIK OP DE KERSTAVOND VAN 20 DECEMBER
VOOR ONZE LEDEN, EVENTUEEL MET INTRODUCEE
Zoals wij reeds enkele jaren hebben kunnen constateren zijn de “aangeklede” kerstavonden erg
goed in de smaak gevallen bij onze leden. Dit heeft ons gestimuleerd om de “kerst”-avond van deze
maand (20 december) ook nu weer op dezelfde leest te moeten schoeien.
De avond zal grotendeels worden verzorgd door ons lid Paul Spapens, die ons het e.e.a. zal vertellen
over Driekoningen. Het geheel zal in kerstsfeer muzikaal worden opgeluisterd door Marianne en
Jan Sikkers.
U bent van hart welkom. De toegang voor onze leden is gratis; introducés betalen
€ 5,00 per persoon. We hopen dat het weer zo gezellig wordt als vorig jaar.
Vriendelijk verzoek om op tijd te komen (kwart voor acht als het kan), er kan dan op tijd koffie/thee
worden geschonken met iets lekkers erbij.
Om te weten op hoeveel bezoekers we dienen te rekenen zouden wij U willen vragen om dit vóór
13 december a.s. door te geven aan Jan Rossou,
Acaciastraat 19, 5038 HE te Tilburg, tel. 013 – 5362566 of te mailen: jphf.rossou@hetnet.nl of
janrossou@gmail.com. Een briefje (eventueel met de post) mag ook.
Het bestuur hoopt weer op een volle en “warme” zaal, zodat Kerstmis vol bezieling tegemoet kan
worden gezien en we het jaar goed kunnen afsluiten.
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TERUGBLIK OP DE LEZING OP 15 NOVEMBER
VAN JAN VAN EIJCK.
Voor een luisterende zaal van ongeveer 60 personen vertelde
Jan van Eijck over de Nederlandse luchtvaart en wat daaraan vooraf ging.
In 1903 ontwierpen de gebroeders Wright (fietsenmakers van beroep) het eerste vliegtuig
(de Flyer), waarmee ze in Amerika in North Carolina het luchtruim kozen.
Deze eerste vlucht duurde echter nog geen minuut, doch een begin was gemaakt.
De Fransman Louis Blériot werd hierdoor geïnspireerd, bouwde eveneens een vliegtuig (Blériot
XI), waarmee hij (als eerste) op 25 juli 1909 het Kanaal overvloog. Deze vlucht duurde in
totaal 37 minuten. Hij verdiende hiermee £ 1.000,Het eerste vliegtuig (Wright Flyer) boven Nederland (bij Etten-Leur) was te zien op 27 juni 1909
en werd bestuurd door graaf Charles de Lambert (Fransman). Hij deed dit ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de suikerfabriek Heerma van Voss in Etten-Leur. De vlucht duurde
ruim 3 minuten en er kwamen ongeveer 80.000 mensen naar kijken naar deze unieke gebeurtenis.
Een belangrijke luchtvaartpionier was Antony Fokker (geboren in 6-4-1890 en overleden op
23-12-1939). Met zijn uitvindingen en ontwikkelingen leverde hij een grote bijdrage aan de
opkomst van de luchtvaart in de eerste helft van de 20e eeuw.
Het 1e Nederlandse vliegveld met vliegschool “Molenheide” werd opgericht door
de 1e Vliegvereniging “Breda” in 1910, nu bekend als vliegveld Gilze-Rijen.
Enkele bekende namen, verbonden aan het vliegveld Gilze-Rijen, zijn:
Ernest Archer (Engelsman) als eerste directeur. Gijs Küller (geboren in 1881 en behaalde in 1910
zijn vliegbrevet in Frankrijk en was daarme de 1e Nederlandse vliegenier.
In 1911 werd de 1e Europese rondvlucht georganiseerd (Circuit-demi Européen d’Aviation),
welke rondvlucht gehouden werd boven Frankrijk – België – Nederland en Engeland (duurde van
18 juni tot 2 juli 1911).
Er hadden zich 68 vliegeniers ingeschreven, waarvan er 52 bij de start verschenen en uiteindelijk
maar zeven op tijd in Parijs terug waren! Zij hadden de 9 etappes van totaal ongeveer 1600 km.
“in onze ogen” gammele toestelletjes volbracht.
Enkele bekende namen van luchtvaartpioniers, welke aan deze vlucht deelnamen, waren:
Marinus van Meel (1880 – 1958), strandde in Mill (29/30 juni 1911); vloog met zijn Farman nr. 68,
een tweedekker. Nam deel buiten mededinging omdat hij te laat
was met inschrijven.
Winnaar werd de Fransman Beaumont, die £ 10.000,- won.
Hij had als enige landkaarten bij zich.
De ‘aviateur’ Gilbert Le Lasseur, maakte in Tilburg (nabij het
huidige Schotelplein) op 27 juni 1911 een noodlanding. Later op
deze dag maakte hij nog een noodlanding in Alphen (zie foto),
waarbij zijn toestel zwaar beschadigd werd en hij daarom de strijd
moest staken.
Op een paar kilometer afstand van Gilze-Rijen, aan de spoorbaan van Tilburg naar Turnhout
(De Kiek genaamd), werd tijdens de 2e Wereldoorlog een schijnvliegveld aangelegd. Het had
de vorm van een echt vliegveld met startbanen, rolbanen, verlichting en houten namaak vliegtuigen,
die mechanisch werden voortbewogen. Dat het schijnvliegveld zijn waarde voor de Duitsers had,
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was te begrijpen. Terwijl het echte vliegveld in duisternis was gehuld en op het schijnvliegveld
volop activiteit was zoals verlichting, lichtkogels en het bewegen van namaakvliegtuigen,
werd er regelmatig een bommenvracht op dit verkeerde vliegveld gelost.
Van dit schijnvliegveld is tegenwoordig niets meer terug te vinden.
VERSLAG ARCHITECTONISCHE RONDLEIDING STADSDEEL ST. JOSEPH
DOOR IR PH. V. BOXTEL OP ZATERDAG 17 NOVEMBER.
Ofschoon deze morgen meteen duidelijk werd dat
de winter in aantocht is, deed dit niet af aan het
enthousiasme waarmede Philip deze rondleiding
aanpakte.
Hij begon op het terrein van BeKa / Lancierskazerne
uit te leggen hoe de eertijdse situatie was toen het
terrein als wollenstoffenfabriek in gebruik was. Zoals
gebruikelijk had hij opnieuw ter verduidelijking een
fotomap medegenomen. Een deel van de kaart van
Zijnen uit 1760 kwam ook in deze map voor en het
belang was dat de St. Josephstraat, de Bosscheweg en
de weg naar de Koningshoeven daar al min op meer
op te zien zijn. De Jan Aartestraat met panden van
architect Jos Donders en het voormalige wollenstoffenbedrijf van Ant. de Rooij en Zonen werden
summier aangehaald. Bij deze laatste hebben wij genoten van een heerlijk kopje koffie om
zodoende de kou weer te kunnen trotseren. Via de Lanciersstraat kwamen we in de St Jozefstraat.
Het pand van Dr. Keijzer werd 'behandeld' en nadien bekeken we van een afstand de villa die ene
Berghegge in 1870 heeft laten bouwen. Vervolgens kwam het voormalige casino aan de beurt en
de daar tegenover liggende boerderij. De plannen van Ir. Rückert werden globaal doorgenomen in
de entree van het kerkhof (of liever de benaming begraafplaats) zoals Philip ons heeft verklaard.
De tocht voerde ons naar het carré van het voormalige St Elisabethziekenhuis en naar het
zogenaamde Witte Huis op de hoek van de J v Beverwijckstraat / Prof Dondersstraat om tenslotte te
eindigen via nog 3 andere panden die besproken werden, in de St Josephstraat.
Opnieuw is dan gebleken dat Philip over veel historische kennis beschikt en in feite tijd tekort komt
om alles zo goed mogelijk uit te leggen. Wij zijn Philip dankbaar voor zijn moeite en hopen hem
volgend jaar op een nieuwe rondleiding weer te ontmoeten.
AT-artikelen uit 1972 op onze website.
Op onze website http://www.heemkundekringtilburg.nl/ en in de linkerkolom bij ‘archief artikelen’
komen nu de volgende artikelen uit de AT van het jaar 1972:
72.09 Bestuursmededelingen
72.10 C. Weijters
De groei van de Tilburgse bevolking tot ca. 1810
72.11 Inhoudsopgave
jaargangen 1970 en 1971
72.12 Ferd. Smulders
Oisterwijk en Tilburg
72.13 Ferd. Smulders
Tilburg rand 1450-3
72.14 Ronald Peeters
Repertorium Tilburgse pre- en protohistarie-4
bronstijdvondsten in de Stokhasselt te Tilburg(1845)
72.15 J. van Gils
Een belangrijke ballenmakersfamilie te Goirle-1
72.16 Bestuur
Bezwaarschrift ‘Groenelong’
72.17 Wim van Hest
‘Slaat den bakker maar doot’
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Het bestuur van de Heemkundekring Tilborch
wenst alle leden en hun familie
een vredige Kerst en een gezellige jaarwisseling toe!
Monumentenberichten december
De werkgroep monumenten gaat hun bezwaar kenbaar
maken tegen het plan om bovenop het pand Korvelseweg
86 een verdieping te bouwen. Het is een pand van de
bekende Tilburgse architect Jos. Donders en vormt een
mooi ensemble met de panden eromheen . Het is ook al van
veraf te zien en het is geen gezicht om op zo’n mooi oud
pand een moderne “doos” te plaatsen. Bovendien is de
Korvelseweg een historisch lint en ook de Gemeente heeft
plannen om speciaal deze belangrijke straten te beschermen
tegen ongewenste bouwsels. Wij zullen de verdere
ontwikkelingen melden.

Lectuur voor de feestdagen

Lezingen in 2012:
2013:

do. 20-12
17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 20/6.

Bij Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 om 20.00 uur
Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan
Kense@home.nl
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website
www.heemkundekringtilburg.nl
Rekeningnummer van de Heemkundekring: 2920712
Heemkundekring Tilburg
Tilburg
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