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Lezing geschiedenis van de Tilburgse kranten

Op 19 november gaf Stephan Jongerius een lezing over 
de geschiedenis van de Tilburgse kranten. 
Deze lezing kun je terugkijken via ons YouTube-kanaal: 
https://youtu.be/6Nq-2pvJFt0

Beste leden,

Het afgelopen jaar stond geheel in het teken van ‘corona’ en 
was voor ons als vereniging geen best verenigingsjaar. We 
konden slechts enkele lezingen en kleine excursies organiseren 
en ook de busexcursie ging niet door. Hierdoor waren er weinig 
fysieke ledenbijeenkomsten. Maar ondanks de beperkingen 
door de coronamaatregelen hebben wij met z’n allen hard 
gewerkt om de doelen uit het jaarplan 2020 te verwezenlijken. 
Gelukkig is dat voor een groot deel gelukt.

Onze werkgroepen hebben met hun inzet en prestaties zelfs 
weer diverse keren het nieuws gehaald. Hierdoor verwierf 
de heemkundekring steeds meer lokale bekendheid. Denk 
even terug aan het PLUS-plaatjesboek, de seculiere luidingen, 
de zorg voor Tilburgse monumenten, TilburgKlas, de nieuwe 
website ‘Monumenten in Tilburg’ en de recente uitgave van 
alweer deel 4 van het boek ‘moNumenten in Tilburg’!
Ook wordt er hard gewerkt aan de digitalisering van ons 
archief en het ontwerp van een eigentijds logo voor onze 
vereniging. Verder is onze nieuwsbrief sterk in kwaliteit 
verbeterd en is onze website zowel gemoderniseerd als ‘up to 
date’.

Dat het door alle beperkingen niet altijd meeviel - ik denk 
alleen al aan het digitaal moeten vergaderen - zal duidelijk 
zijn. Wij hopen in het nieuwe jaar weer vol gas aan de slag te 
kunnen met de ideeën die nu even in de ijskast zijn beland. 
Zo denken wij aan het organiseren van ledendagen waarbij 
wij uitgebreid (verder) met elkaar kennis kunnen maken, het 
oprichten van nieuwe werkgroepen (bijvoorbeeld archeologie) 
en het verder moderniseren van onze vereniging.

Ook gaan wij verder vorm geven aan de samenwerking met 
heemkundekring De kleine Meijerij en Erfgoedcentrum ’t 
Schoor. De eerste gesprekken verliepen zeer constructief. 
De samenwerking met Stadsmuseum Tilburg en andere 
ErfgoedPartners blijven we voortzetten en willen we verder 
uitbouwen.

Het meest vervelende was/is misschien nog wel dat wij onze 
lezingen niet op de gebruikelijke manier konden/kunnen 
verzorgen. Iedereen mist(e) ook de fysieke ontmoetingen met 
de andere leden tijdens zo’n lezing. Een hard gelag maar daar 
staat tegenover dat onze op film opgenomen lezingen goed 
worden ontvangen. Dit getuige de positieve reacties van onze 
leden. Daar gaan wij dus, zo lang als dat moet en mogelijk is, 
mee door.

Wij danken jullie allen voor deze mooie en onbaatzuchtige 
ledeninzet met als resultaat het verder opbloeien van onze 
vereniging naar een zonnige toekomst!

Wij wensen u en de uwen fijne kerstdagen en een 
voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2021 toe.

Namens het bestuur.
Henk Veltmeijer

*** KERST- EN EINDEJAARSEDITIE ***

Fijne feestdagen!
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Visie op erfgoed
Lezing door Ineke Strouken

Wat speelt er zoal in de wereld van het 
erfgoed? Wat zijn de laatste ontwikkelingen 
en hoe kunnen erfgoedverenigingen daar 
adequaat op inspelen? Deze en andere 
vragen behandelde Ineke Strouken op 8 
december tijdens een besloten lezing aan 
het bestuur van de heemkundekring. 

Ineke was er al bij toen ‘Heemkundekring Tilborgh (destijds 
nog met een ‘g’) in 1969 werd opgericht. Vervolgens 
bekleedde zij tal van functies in het erfgoedveld. Op dit 
moment is zij (onder andere) bestuurslid van Brabants Heem.

Altijd interessant: hoe zit het nou precies met al die termen? 
Heemkunde, geschiedenis, traditie, erfgoed, volkscultuur ...
weet jij het verschil? Vaak gebruiken we die termen door 
elkaar en dat is logisch. Want er is veel overlap. Hierna volgen 
enkele begrippen en hun algemeen geaccepteerde betekenis.

Heemkunde omvat alles wat met de eigen leefomgeving te 
maken heeft. In tegenstelling tot wat veel mensen denken 
betreft dat niet alleen het verleden, maar ook het heden. 
Niet alleen monumenten en ander erfgoed, maar ook bomen, 
parken en de stad. Kortom: alles wat zich in jouw woonom-
geving bevindt.  
Volkscultuur gaat over mensen. Het dagelijks leven van nu en 
vroeger. 
Geschiedenis daarentegen beperkt zich tot wat in het verleden 
heeft plaatsgevonden. 
Als we praten over traditie, bedoelen we de cultuur die van 
generatie op generatie wordt doorgegeven. tegenwoordig 
noemen we dat: immaterieel erfgoed.
Tenslotte kennen we de iets modernere term erfgoed. Dit 
behelst alle menselijke sporen die wij van onze voorouders 
geërfd hebben en waard vinden om te behouden voor 

volgende generaties. En dat is een zeer breed begrip.

Erfgoed en identiteit
Iets is pas erfgoed als mensen het waarderen, zich ermee 
identificeren en het willen bewaren voor toekomstige 
generaties. Mensen zelf moeten het dus belangrijk genoeg 
vinden om door te geven. Erfgoed raakt daarmee aan de 
identiteit van mensen. Het is allesbehalve een objectieve 
waardebepaling. Het gaat erom dat mensen zich ermee 
kunnen identificeren.
Ai, is me dat een inzicht! Want hoe vaak willen wij de ander er 
niet van overtuigen dat iets wel of juist geen erfgoed is?

En dan hebben we nog te maken met onze wortels, ofwel 
roots. Dat zijn overblijfselen uit het verleden die je herinneren 
waar je vandaan komt, wie je bent en waar je staat. Het maakt 
dat je geaard bent. Deze elementen zien we vaak terug in het 
immaterieel erfgoed. Tot voor kort een ondergeschoven kindje.

Materieel en immaterieel erfgoed
Binnen het erfgoed wordt vaak een splitsing gemaakt tussen 
materieel en immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed kent 
dan ook een heel andere dimensie dan materieel erfgoed. 
Materieel erfgoed beschermen we al heel lang. Pas met het 
ondertekenen van het Unescoverdrag in 2012 hebben we 
de bescherming van immaterieel erfgoed officieel omarmd. 
Hierna volgen een aantal specifieke kenmerken van immate-
rieel erfgoed ten opzichte van materieel erfgoed.

• Materieel erfgoed wordt door een professional op
                waarde geschat en al dan niet bewaard voor de 
                toekomst. Daarmee is het klaar. Er gaat als het ware 
                een stolp overheen. Wel is de denkwijze 
 hierover langzaam aan het veranderen.
• Voor immaterieel erfgoed was in de Westerse wereld
 lange tijd weinig aandacht in tegenstelling tot bijvoor-
 beeld de Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse 
 landen. Denk maar eens aan het Amazone gebied 
 en Suriname waar een enorme kennis over genees-
 krachtige kruiden bestaat. Die kennis wordt van 
 generatie op generatie overgegeven en dreigt te 
 verdwijnen als het niet beschermd wordt.
• In tegensteling tot materieel erfgoed gaat het er niet 
                om wat de professional ervan vindt, maar wat de 
                mensen er zelf van vinden. Wat ervaren zij als 
                erfgoed? Denk aan gebruiken als het opzetten van de 
                kerstboom, oliebollen bakken en Sinterklaas of 
                carnaval vieren. Je denkt er eigenlijk niet eens over 
                na. Het gebeurt gewoon. 
• Immaterieel erfgoed bestaat louter en alleen als het 
                dynamisch is. Dat wil zeggen: een traditie moet zich 

Bewerking: Theo van Etten

Enthovenseweg: erfgoed of niet? 
(Foto: Theo van Etten)
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 aanpassen aan de tijd en behoefte. Want gebeurt 
                dat niet, dan wordt het folklore. Het verliest aan 
                betekenis en sterft uit. Dit is gebeurd met het 
 fenomeen klompendans. Het heeft zijn betekenis 
 verloren en ziet er nog steeds exact hetzelfde uit als 
                honderd jaar geleden.
                Het Sinterklaasfeest daarentegen is een goed 
                voorbeeld van dynamisch erfgoed. Al vele honderden 
                jaren past de uitingsvorm zich aan. In recente jaren 
                raakte zwarte piet zijn roe en zak op min of meer 
                spontane wijze kwijt, als gevolg van veranderende 
                denkwijzen over de opvoeding. Deze evolutie mag 
                overigens niet verward worden met de zwarte 
                pietendiscussie die anno 2020 gaande is. Hier spelen
                andere aspecten. Het druist in tegen de identiteit van
               mensen. En dat schuurt.

Conclusie: 
we zijn er niet bij gebaat om het immaterieel erfgoed te 
behouden zoals het altijd was. Dan is het gedoemd uit te 
sterven. De uitdaging is om de vorm aan te passen en oplos-
singen te zoeken. Immaterieel erfgoed moet immers voor de 
nieuwe generatie betekenis hebben. Het kan dan ook alleen 
door de dragers zelf beschermd worden.

Driekoningen
Als uitstekend voorbeeld hiervan noemt Ineke de transfor-
matie van het Driekoningen  zingen naar het Vierde Geschenk. 
Het verhaal van de drie koningen die geschenken aan Jezus 
geven is daarin veranderd naar een verhaal waarbij kinderen 
speelgoed schenken aan minder bedeelden.

Wiens erfgoed beschermen?
Een belangrijke vraag! Zeker in de huidige multiculturele 
samenleving hebben we te maken met nieuwe invalshoeken, 
verledens, en persoonlijke verhalen. Van wie is dan het 
erfgoed? Wat is de hedendaagse betekenis ervan? Wat is het 
belang voor de sociale cohesie, maar ook voor de economie? 
En tenslotte: moet dit erfgoed blijven zoals het was, of kunnen 
we het doorontwikkelen? 
Om een antwoord te kunnen geven op al deze vragen is het 
belangrijk om een eigen visie te hebben.

Omgevingsvisie
Voor erfgoedverenigingen is een belangrijke rol weggelegd als 
het gaat om het beschermen van erfgoed. Maar je kunt alleen 
iets bereiken als je in staat bent op een gelijkwaardig niveau 
mee te denken met de plannenmakers (lees: de gemeente). Of 
beter nog: als je voorop loopt!
Hiertoe zouden erfgoedverenigingen een eigen visie op de 
omgeving moeten ontwikkelen. Zodat ze mee kunnen praten 
over belangrijke besluiten. En de juiste argumenten op tafel 
kunnen leggen om iets wel of niet te behouden.

Waar staat 

Heemkundekring Tilborch 

in deze ontwikkeling? 

Welke activiteiten zou een erfgoedvereniging moeten 
ontplooien? Bijvoorbeeld:
• Menselijke sporen zichtbaar maken, bijvoorbeeld 
                door lezingen te geven en boeken uit te brengen. 
 Dit doen we goed!
• Mensen enthousiast maken en kennis en ervaring 
 delen, bijvoorbeeld door lezingenavonden en 
 excursies te organiseren. Ook dit doen we goed!
• Ondersteunen van beschermen en het doorgeven van
 erfgoed. Goed voorbeeld: Driekoningenzingen. En 
 opnieuw geldt dat we dit goed doen!

Maar … er valt meer te halen:

• Het meer inzichtelijk maken van menselijke sporen 
 zodat we overzicht hebben.
• Meedenken over wat er - erfgoed breed - in toekomst
 behouden moet worden, bijvoorbeeld door een
 eigen visie op erfgoed te ontwikkelen en aan te haken
 bij de gemeentelijke omgevingsvisie.
 Zonder visie kunnen situaties ontstaan zoals rond de 
 ‘afgebroken villa van Guus Meeuwis’. Op basis van 
 emoties ontstond er heel veel reuring. Maar feitelijk 
 was er geen visie waarin duidelijk werd of dit pand 
 belangrijk was voor de Tilburgse historie.
• Vanuit het heden terugkijken naar verleden om te 
 leren en besluiten te nemen voor de toekomst. Neem
 het heden als uitgangspunt!
• Identiteit: ga voor je eigen werkgebied (in dit geval de
 gemeente Tilburg) na:
•  - Hoe is Tilburg geworden zoals het is
•  - Wie zijn de Tilburgers
•  - Waaruit bestaat de Tilburgse cultuur

Als bestuur bezinnen wij ons op dergelijke vragen. Wie hierin 
mee wil denken: meld je aan!
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Een van de grootste Noord-Bra-
bantse urnenvelden
Opgraving Udenhoutseweg in Tilburg - 3

Tekst: G. van den Eynde 

gemeente Tilburg
Tilburg drukt zich uit - Van vlugschriften tot slow tweets 
Een online programma van het TijdLab 

TILBURG – Het TijdLab onderzoekt de 
komende maanden de openbare meningsui-
tingen in Tilburg vanaf de 18e eeuw tot nu. 
Samen met grafisch ontwerper Rozemarijn 
Oudejans van Studio Zeedauw is een voorna-
melijk online programma samengesteld met 
een digitale expositie, filmpjes, leestips, 
presentaties en één-op-één workshops. 

We leven in een snelle tijd waarin meningen worden gevormd 
en gedeeld via sociale media. Een vorm van meningsuiting 
die over het algemeen wordt gekenmerkt door vluchtigheid, 
snelheid en weinig ‘verdieping’. 
Voor de Tilburgse maker Rozemarijn is de drukpers echter 
het favoriete middel is om haar mening te uiten. Snelheid 
tegenover een langzaam vormgegeven bericht. Wat doet dat 
met de bedenker? 
We zoeken het uit in het programma Tilburg drukt zich uit van 
het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg).
Onderdeel van het programma is het ‘vangen’ van meningen 
die nu leven. Het TijdLab is benieuwd waar Tilburgers zich 

Rozemarijn Oudejans (foto: Thomas Abrahams)

vandaag de dag druk om maken en hoe zij hun mening 
uitdrukken en delen. 
Heb je een mening ergens over? Deel deze dan via Social 
Media met #daarmaakikmedrukom en zie waar Tilburg zich 
druk om maakt op de live Social Wall op lochal.nl/tilburg-drukt-
zich-uit.
Degenen die zich ‘ergens druk om maken’ worden ook uitge-
nodigd voor de workshop slow tweeting op 16 januari. Geen 
snel bericht ergens online, anoniem verscholen achter je 
beeldscherm, maar live, op locatie en eigenhandig gedrukt 
met een ambachtelijke drukpers bij de drukkerij van Studio 
Zeedauw.  Minder data, meer zeggingskracht. Vanwege corona-
maatregelen volg je de workshop individueel. 
Je kunt je aanmelden voor deze (gratis) workshop via 
tijdlab@bibliotheekmb.nl. Lees meer over het gehele 
programma op 
www.lochal.nl/tilburg-drukt-zich-uit. 

Eind november is het archeologisch 
onderzoek van het urnenveld aan de 
Udenhoutseweg in Berkel-Enschot afgerond. 
Acht weken lang is het prehistorisch grafveld 
intensief onderzocht door de archeologen 
van ARCHOL in opdracht van Triborgh 
Gebiedsontwikkeling. 

In de laatste weken is nog belangrijke informatie over de 
geschiedenis van het urnenveld verzameld. Onder het 
urnenveld is een plattegrond gevonden van een boerderij die
waarschijnlijk uit de midden-bronstijd dateert en ouder is dan 
het urnenveld. 

Vlak in de buurt bevonden zich twee kringgreppels die ooit 
rond grote grafheuvels lagen die mogelijk eveneens in deze 
vroege periode dateren. Verder onderzoek moet nog meer 
zekerheid verschaffen over de dateringen. De voorlopige 
interpretatie luidt nu dat de geschiedenis van het grafveld 
teruggaat tot in de midden-bronstijd, met een boerenerf uit 
deze periode waarvan de bewoners zijn begraven in de grote 
grafheuvels. Deze begravingen op of bij het erf worden soms 
uitgelegd als een claim van de familie op het omringende 
landschap. De latere gemeenschap van het urnenveld legde 
een begraafplaats aan bij de oudere grafheuvels, mogelijk die 
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Een van de grafurnen die de afgelopen weken bij de 
opgraving is aangetroffen (©ARCHOL).

van hun voorouders. Op deze manier kan zij de claim op het 
landschap hebben overgenomen en gecontinueerd.

Een eerste tussenbalans
Een eerste en zeer voorlopige tussenbalans maakt meteen 
al het indrukwekkende resultaat van het veldwerk van de 
afgelopen weken duidelijk. Was de (hoge) verwachting voor de
start van de opgraving dat er ongeveer 150 crematiebijzet-
tingen zouden worden aangetroffen, met meer dan 225 graven 
is het de helft meer geworden dan verwacht. Daarmee is het
urnenveld langs de Udenhoutseweg een van de grotere urnen-
velden van Noord-Brabant. 

Er zijn 40 grafmonument onderzocht en 31 min of meer intacte 
urnen gevonden, als grafbijgift of als container voor de crema-
tieresten. Voorlopig wordt het gebruik van het urnenveld 
gedateerd in de late bronstijd en vroege ijzertijd, maar een 
meer precieze datering volgt nog uit verder onderzoek. 
De verwachte prehistorische nederzetting ten noorden en 
westen van het grafveld is in elk geval niet aanwezig binnen 
de grenzen van het onderzoeksgebied. Er zijn wel vondsten uit 
deze periode bekend uit het aansluitende terrein ten oosten 
van het plangebied. Of er een relatie bestaat tussen het 
urnenveld en deze aanwijzing voor bewoning is echter lastig te 
stellen. 

De plattegrond uit de Romeinse tijd was dan weer een onver-
wachte vondst. De verwachting tijdens de opgraving dat er 
meer erven uit deze periode aanwezig waren, is niet bevestigd, 
maar het is niet gesloten dat deze meer uitgebreide bewoning 
ter hoogte van de huidige Udenhoutseweg heeft gelegen of 
nog verder naar het westen. De plattegrond uit de Romeinse 
tijd toont in elk geval wel het eeuwenlange gebruik van het 
landschap en de bijzondere gelaagdheid in tijd van het gebied.
Al snel na de start van de opgraving werd duidelijk dat het 
grafveld niet geheel in het onderzoeksgebied ligt en verder 
naar het westen doorloopt. Het grafveld is dus niet volledig 

opgegraven, waar wel op was gehoopt bij aanvang van het 
onderzoek. Dat is jammer omdat we daardoor nog niet weten 
hoeveel van het grafveld nu is onderzocht: 30%, 60% of 
misschien 90%? En voorlopig weten we ook niet hoeveel van 
het grafveld nog onder de Udenhoutseweg ligt of verder ten 
westen ervan. We willen deze vragen graag beantwoorden 
om de betekenis van het onderzochte deel van het grafveld 
goed te kunnen begrijpen, maar ook met het oog op wat in 
de toekomst met de rest van het grafveld verder kan en moet 
gebeuren.

Hoe verder?
Het einde van de opgraving is niet het einde van het onderzoek 
van het grafveld, integendeel. De archeologen van ARCHOL 
gaan nu alle veldgegevens ordenen en vervolgens in overleg 
met de opdrachtgever Triborgh en de gemeente Tilburg 
bespreken op welke wijze de verzamelde gegevens verder 
onderzocht moeten worden. Dit verdere onderzoek neemt 
naar verwachting nog twee jaar in beslag en daarna worden de 
resultaten ervan in een boek gepubliceerd.
Waarom kost dit onderzoek nu zoveel tijd? Uiteraard door het 
grote aantal gegevens uit de opgraving, maar ook het vaak 
specialistische karakter van het onderzoek van de menselijke 
crematieresten, het aardewerk (ook de conservering ervan), de 
verzamelde gegevens over het landschap rond het grafveld, de 
Romeinse en de bronstijd bewoning, de hele precieze datering 
van al deze gegevens, enz. 
Over het verloop van dit verdere onderzoek en de resultaten 
hopen we u de komende twee jaar nog verder informeren.

Krijg je geen genoeg van dit onderzoek? Lees dan ook het 
artikel op de gemeentelijke pagina:
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/prehisto-
risch-grafveld-onderzocht/
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Titel
De bierbrouwerij van Martinus van Tulder

Het is begonnen: mijn onderzoek naar de 
geschiedenis van de Tilburgse bierbrouwe-
rijen. Uiteraard met de bedoeling dat er 
uiteindelijk een boek komt. Maar voor het 
zover is zal er nog veel water (of bier?) door 
de Rijn vloeien. Want waar begin je? En 
waar eindig je? Nou, gewoon ergens in het 
midden dan maar!

Ik kan natuurlijk vertellen hoe oud het bier als (volks)drank wel 
niet is. Of sinds wanneer het in Nederland werd gedronken. Of 
in Tilburg. Maar dat komt allemaal nog wel. Het leek mij leuker 
om één van die vroegere bierbrouwers bij de kladden te vatten 
en daar wat over te vertellen. In de hoop dat jullie misschien 
nog iets weten wat ik nog niet heb kunnen vinden. Vandaag is 
dat de onfortuinlijke Martinus van Tulder.

Aan het eind van de 19e eeuw richtten een aantal vermogende 
Tilburgers her en der een bierbrouwerij op. Zo waren er kort 
voor 1900 ineens een stuk of tien bierbrouwerijen op het 
huidige Tilburgs grondgebied: die van (de heren) Van den Boer 
(Schouwburgring), De Kanter (Goirkestraat en Bredaseweg), De 
Kroon (Hoevense Kanaaldijk), Van Roessel (Korvelplein, Wilhel-
minapark en Tivolistraat), de paters Trappisten (destijds nog 
Berkel-Enschot), Witlokx (De Schans), en genoemde Van Tulder 
(Lovensestraat). Daarnaast waren er nog enkele kloosters die 
voor eigen gebruik een kleine bierbrouwerij opzetten, zoals de 
Rooi Harten en de paters Capucijnen.

Voor de Tilburg-kenners onder ons: hoewel de achternaam 
Van Tulder direct een teken van herkenning zal geven, heb 
ik geen enkele familieverwantschap kunnen vinden met de 
vermaarde stadsarchitect Henri van Tulder. Dat hij iconen als 

de Heuvelse kerk en het inmiddels gesloopte stadhuis bij de 
Heikese kerk ontwierp en dat zowel de wijken Koningswei en 
Nijveroord rechtstreeks van zijn tekentafel kwamen, is voor dit 
verhaal dus niet zo interessant. Wat wél telt: Henri trouwde 
met ene Johanna Fremau. En die naam komen we wél tegen in 
het dossier van onze bierbrouwer.

Met dank aan tante Norberta
In 1886 besluit de steenrijke, vrijgezelle Norberta van Tulder 
haar zevenentwintigjarige neefje Martinus van Tulder, de 
jongste zoon van haar broer Leonardus, een bierbrouwerij 
cadeau te doen. Of bierbrouwen nou werkelijk zijn passie 
was, is maar zeer de vraag. Martin is aanvankelijk leerlooier 
in Tilburg, net als zijn vader. In 1880 was hij naar Leiden 
vertrokken, zes jaar later vinden we hem in Aarle-Rixtel. 
Vanwege de oprichting van de bierbrouwerij in Tilburg, keert 
hij tyerug naar zijn geboortestad. Samen met zijn gezin betrekt 
hij een riant pand aan de Spoorlaan. 

De bierbrouwerij die Martinus van Tulder – uit naam van zijn 
tante Norberta – opricht, staat op een perceel dat anno 2020 
wordt begrensd door de Lovensestraat, Ambonstraat, Batavi-
astraat-Bataviaplein en de Zuid-Oosterstraat. In Martinus’ tijd 
heette het hier nog ‘Eindhoven’. De spoorweg lag nog gelijk-
vloers. Ter plaatse verbond een overweg de Lovensestraat met 
de huidige Enthovenseweg. 

De bierbrouwerij bestaat uit een brouwgedeelte met eest 
(een inrichting voor het drogen van mout) en een mouterij. 
Op een tekening die behoort bij de Hinderwetvergunning 
komen we dan de naam Fremau weer tegen als architect. Die 
tante Norberta had niet zómaar iemand ingeschakeld om het 
brouwhuis te ontwerpen! Edouard Fremau had namelijk een 
decennium eerder het prachtige sociëteitsgebouw van de 
Koninklijke Liedertafel Souvenir des Montagnards in de Willem 
II-straat ontworpen. Tegenwoordig is dit bioscoop Cinecitta.

Succes blijft uit
Toch blijken al deze ingrediënten onvoldoende om Martinus’ 
carrière als bierbrouwer te laten slagen. In 1890 gaat hij 
een vennootschap aan met de uit Kaatsheuvel afkomstige 
bierbrouwer Mathieu van Dortmond. Als Van Tulder en Van 
Dortmond runnen de heren een bierbrouwerij, mouterij en 
een bierbottelarij. Maar een jaar later wordt de vof alweer 
ontbonden. In 1893 wordt Martinus van Tulder failliet 
verklaard. Ironisch genoeg overlijdt in datzelfde jaar zijn tante 
Norberta. Zij laat een vermogen na van maar liefst zesen-
veertig miljoen gulden.

Uit de openbare verkoop die daarna volgt krijgen we een mooi 
beeld van hoe deze brouwerij was ingericht. De opstallen 

Plattegrond van de bierbrouwerij aan de Lovensestraat

Door: Theo van Etten
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worden omschreven als: ‘een welingerichte bierbrouwerij en 
erf met bijbehorende woning, koetshuis en remise’. De inven-
taris bestond op dat moment onder andere uit een maal- en 
kafmolen, circa 300 grote en kleine vaten en kuipen, bierstel-
lingen, een bierwagen, een partij hop, circa 2000 liter bier in 
vaten, een perspomp, bascule en schrijfbureau. Ook stond er 
nog een Tilbury (een klein rijtuig) met paarden- en kartuig.

Op 24 juni 1899 vertrekt Martinus met zijn vrouw en twee 
kinderen naar België. Hij overlijdt in 1940 in Dendermonde. 
In de verlaten brouwerij vestigt zich vervolgens de stoomke-
telfabrikant Hagoort. Rond 1926 verhuist deze naar de Oude 
Molenbochtstraat (de huidige Dijksterhuisstraat) en betrekt 
steenkolenhandelaar G.J. van Ierland het perceel aan de 
Lovensestraat. Deze firma blijft hier zeker gevestigd tot 1963, 
maar waarschijnlijk tot begin jaren zeventig. In 1971 worden 
de opstallen gesloopt en maken zij plaats voor woningbouw.

Dus …
Jammer genoeg ben ik er (nog) niet achter wat voor brouwsels 
Martinus van Tulder produceerde. Als hij al succesvol 
gebrouwen heeft, want die vraag blijft bij mij hangen. 
Advertenties van zijn bedrijf ontbreken, evenmin heb ik een 
brouwboek kunnen vinden. Hebben we hier te maken met een 
echte bierbrouwer in hart en nieren? Of een rijkeluiskind dat 

toevallig een brouwerij in de schoot geworpen heeft gekregen 
en geen idee had wat het brouwersvak inhield? Tot het 
tegendeel bewezen is houd ik het op het laatste.

1917, zicht op de spoorlijn Tilburg - Boxtel. Van links naar rechts door het midden loopt de Lovensestraat. Het hoge pand 
rechts is de voormalige bierbrouwerij van Martinus van Tulder. In 1917 is hier stoomketelmakerij van Hagoort gevestigd 
en later komt er  steenkolenhandel Van Ierland. Rechts vooraan het seinwachtershuisje. (bron: RAT)

Tilburgsche Courant, 25 januari 1891
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Bron:

Brabants Dagblad
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Het Vierde Geschenk: The Movie
Première unieke film in Cinecitta 

Ondanks corona timmert de Stichting Het 
Vierde Geschenk hard én met succes aan 
de weg. Het leven van deze op-en-top 
Tilburgse stichting kent twee rode draden: 
het inzamelen van speelgoed en het verder 
ontwikkelen van de Driekoningen Intocht. 

Het inzamelen van speelgoed heeft dit jaar, ondanks corona, 
veel meer opgeleverd dan voorgaande jaren. Het meeste 
wordt opgehaald via basisscholen, maar de organisatie signa-
leert dat steeds meer particulieren en andere organisaties 
inhaken. Het nieuwe concept van het aloude Driekoningen-
zingen slaat aan!

Door middel van de Driekoningen Intocht vestigt de stichting 
op een zeer zichtbare manier de aandacht op deze traditie 
en Het Vierde Geschenk. De intocht van 3 januari kan niet 
doorgaan. De tientallen vrijwilligers ontwikkelden een alter-
natief waaraan maanden is gewerkt. Als gevolg van de nieuwe 
corona-ontwikkelingen kon ook dit niet worden uitgevoerd. 

De stichting onder voorzitterschap van Hennie van Schooten 
ging niet bij de pakken neerzitten en durfde het aan dat 
alternatieve plan om te zetten tot een professioneel gemaakte 
film. Deze gaat op 20 januari (corona volente) in Cinecitta in 
première en wordt een dag later en de dagen daarna voor het 
publiek vertoond. Wie dit bijzondere Tilburgse project met 
eigen ogen wil zien: kijk voor het schema op de website van 
Cinecitta.

Filmopnames van Het Vierde Geschenk (foto: Kees Bekkers)

‘Ik heet de Driekoningen en alle vrijwilligers 

in hun gezelschap graag welkom in onze stad. 

Met het Vierde Geschenk doen ze goed werk. 

In Tilburg telt iedereen mee. We zijn solidair 

met elkaar. Het delen van geschenken van 

kinderen met andere kinderen hoort daar 

zeker bij.’ 

(Burgemeester Theo Weterings) 

Door: Paul Spapens



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: tilborch@live.nl
Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: www.heemkundekringtilburg.nl

Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg

Digitale lezingen

Wat vind je van de digitale lezingen? 
Wij stellen je mening en verbetertips 
zeer op prijs. 

Archeologie

Interesse in archeologie? Neem dan 
contact op via:
veltmeijer@home.nl
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Gebruikte Stenen

Hergebruik van industrieel erfgoed, dat is te 
zien in de documentaire ‘Gebruikte stenen’ 
die Omroep Brabant momenteel uitzendt. 
Op 10 november was het de beurt aan  
Udenhout en Tilburg. 

In deze aflevering gaat het over de 
voormalige Steenfabriek in Udenhout, 
de Spoorzone in Tilburg en het Water-
zuiveringscomplex Moerenburg. Op 
22 december is er aandacht voor de 
Piushaven met de IJzergieterij, de Aabe-
fabriek en de Stadsbrouwerij. 

De uitzendingen werden ondermeer 
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Fonds Erfgoed Tilburg. Vanuit de 
gemeentelijke afdeling Ruimte werkten 
Joost Op ’t Hoog en Dirk van Alphen mee 
aan de documentaire.

Uitzendingen terugkijken
In totaal bestaat de serie uit twaalf 
afleveringen. 

Je kunt de uitzending van 10 november 
terugkijken via de volgende link:
https://www.omroepbrabant.nl/tv/
programma/3273605/Gebruikte-stenen/
aflevering/3276590/Gebruikte-stenen

Wil je alle uitzendingen van ‘Gebruikte 
Stenen bekijken, ga dan naar:
https://www.omroepbrabant.nl/tv/
programma/3273605/Gebruikte-stenen


