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‘Actum Tilliburgis’ is de nieuwsbrief
van Heemkundekring Tilborch
Op 23 september vindt de aftrap plaats
met het onderwerp ‘archeologie’. In de
navolgende weken zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan
bod komen: Middeleeuwen, Geloof en
Opstand, Industrialisatie, Muziek en
Sport, Interbellum en Wederopbouw.
Affiche voor de internationale tentoonstelling Nijverheid en Toerisme in1934.
Na een eerste succesvolle editie gaat komend najaar TilburgKlas weer van start.
Deze erfgoedcolleges over de boeiende geschiedenis van Tilburg zijn een co-productie van Heemkundekring Tilborch en Stadsmuseum Tilburg.

In tegenstelling tot het afgelopen jaar
zullen de colleges nu op wisselende
locaties plaatsvinden. Naast een aantal
bekende sprekers nemen ook gastsprekers een deel voo hun rekening.

Lezing: Het erfgoed van Pollet
Op 8 juni zou Lenneke Willemstein
een lezing geven met al titel: ‘Het
erfgoed van Pollet’. Wegens ziekte
van Lenneke kon deze lezing helaas
niet doorgaan. Zij heeft beloofd om
in het najaar terug te komen. Deze
lezing houd je dus tegoed!

Lenneke deed onderzoek naar het
vastgoed van de fabrikantenfamilie Pollet
in Tilburg en schreef daar een scriptie
over.
Foto: villa Constance aan de Spoorlaan
(bron: www.monumententilburg.nl)
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De vervolging van homoseksuelen in Tilburg rond de bezetting
Historisch Café - gastspreker: Luc Brants

Luc Brants tijdens een symposium in
Regional Archief Tilburg – Foto: Maria
van der Heyden

Open
Monumentendag
Thema: Inclusie

Op 11 en 12 september openen duizenden monumenten gratis hun deuren
voor het publiek tijdens de BankGiro
Loterij Open Monumentendag. Het
landelijke thema van deze 35e editie
is inclusie. Onder de slogan ‘Mijn
monument is jouw monument’ wil de
organisatie samen met de meer dan 300
lokale comités een zo breed mogelijk
publiek kennis laten maken met het bijzondere Nederlands cultureel erfgoed.
Mijn monument is jouw monument
Dit jaar worden specifieke monumenten
opengesteld die ruimte bieden aan
‘andere’ perspectieven die onherroepelijk verbonden zijn aan een monument
of plek. Denk aan gebouwen met een
religieus, maatschappelijk of politiek
karakter of plekken die een rol hebben
gespeeld in onze koloniale geschiedenis.
Ook is er aandacht voor fysieke inclusie,
waaronder rolstoeltoegankelijkheid
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Regionaal Archief Tilburg
organiseert op 24 juni het
laatste Historisch Café
voor de zomerstop. Aan
het woord zal zijn cultureel
antropoloog Luc Brants,
onder andere bekend van
zijn boek ‘Van Willem II naar
Roze Maandag’.
Brants heeft de afgelopen
jaren intensief archiefonderzoek gedaan naar homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg. In
zijn lezing 'De vervolging van
homoseksualiteit in Tilburg
rond de bezetting', gaat hij
in op de behandeling van
homoseksuelen voor, tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog in Tilburg.
Homoseksualiteit in archieven
Er is in archieven doorgaans weinig informatie te vinden over homoseksualiteit. In
politiearchieven, die vaak gesloten zijn,
kunnen onderzoekers met doorzettingsvermogen wél sluiten op vermeldingen
van homoseksualiteit en de repressie
ervan. Doorzettingsvermogen is Luc
Brants niet vreemd.
Hij deed in archieven in Eindhoven,
Tilburg en Breda, veelal in opdracht van
regionale COC’s, uitgebreid onderzoek
in archieven naar de geschiedenis van
homoseksualiteit. Hij kreeg daarbij
toegang tot de politiearchieven, wat uitzonderlijk is.

van monumenten. 5.000 monumenten
zullen hun deuren openen.
Op www.openmonumentendag.nl
staat een eerste overzicht van deelnemende monumenten. De komende
periode zullen er steeds meer nieuwe
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'De overheid en haar werknemers'
Brants heeft samen met twee collega’s
van het Verwey-Jonker instituut onderzocht of er in de periode 1945-1971
sprake was van onderscheid en/of discriminatie bij de overheid op basis van
seksuele voorkeur. Dit onderzoek leidde
tot het rapport De overheid en haar
werknemers. Op 25 mei is het rapport
overhandigd aan demissionair minister
Ollongren.
Systematische discriminatie
Voor het rapport is grondig archiefonderzoek gedaan bij zes gemeenten. De
gemeente Tilburg is er daar één van. Uit
het onderzoek is naar voren gekomen
dat, naar huidige maatstaven, sprake
was van systemische discriminatie van
LHBTI-personeel bij zowel de gemeenten
als bij het Rijk. Bij systemische relatie zit
de discriminatie, zoals de naam al zegt,
in het systeem van de hele toenmalige
samenleving en was zó vanzelfsprekend,
dat niemand, inclusief de meeste homoseksuelen zelf, het niet eens meer
opmerkten. Brants zal tijdens zijn lezing
ook gebruik maken van het onderzoek
dat hij voor het rapport heeft gedaan.
Aanmelden
Aanmelden voor het Historische Café kan
door een mail te sturen naar:
info@regionaalarchieftilburg.nl
o.v.v. Historisch Café.
Op de dag zelf ontvangen de deelnemers
een link voor de bijeenkomst. Het online
Historisch Café duurt van 19.30 tot 20.30
uur. Deelnemers zijn vanaf 19.15 uur
online welkom.
De lezing wordt afgesloten met een kennisquiz waarmee je weer een leuke prijs
kunt winnen.

monumenten en activiteiten worden
toegevoegd. Mede door de coronamaatregelen is reserveren voor een bezoek
aan het merendeel van de monumenten
noodzakelijk. Dit kan gratis via
www.openmonumentendag.nl

Waar stond het pand Noordstraat 14a ook alweer?
Ingezonden vraag

Onlangs ontving de redactie de volgende
vraag van Emma Wijlaars:
‘Ik ben op zoek naar het huis dat in de
jaren 1940-1945 genummerd was als
Noordstraat 14A. Nu liep ik daar laatst,
maar kon ik dit specifieke huis niet meer
vinden. Kan het zo zijn dat de Noordstraat
na deze periode omgenummerd is? Zo ja,
wat waren de oude nummers?’
Een van de bestuursleden dook in deze
kwestie en concludeerde dat huisnummer 14a nooit is omgenummerd.
Het is helaas gesloopt.
De Noordstraat loopt tegenwoordig
vanaf de vijfsprong bij de Tuinstraat
(2x)-Nieuwlandstraat-StationsstraatNoordstraat tot de Spoorlaan. Het laatste
huisnummer aan de even zijde (rechts) is
nummer 24.

Noordstraat richting Nieuwlandstraat.
Bron: Regionaal Archief Tilburg - foto
001715.
Rechts het hoekhuis van smid Van
Empel. De straat die hier uitkomt in de
Noordstraat is de Lange Schijfstraat, nu
Noordhoekring. De huizen links, aan de
oostkant van de Noordstraat stonden
tussen de toenmalige Spoorlaan en de
Utrechtsestraat en zijn, zoals de huizen
aan de rechterzijde, bijna allemaal
gesloopt. Geheel links op nr. 6 woonde
V.J. Stalpers manufacturier, op nr. 8 W.H.
Stregels, leraar aan de rijks H.B.S., op nr.

10 fabrieksdirecteur J.C.P. van Hoorn en
daarna A.L.J. van Waesberghe, op nr. 12
architect W.F.J.H. Bouman en onderwijzeres C.M.W. van Dijck en op nr. 14 de
weduwe Antoinetta Maria Jacoba Mutsaerts-Wouters. Achter het hek dat volgt
was de steenhouwerij van Barette. Steenhouwer Victor Joseph Hubert Barette
woonde zelf op nr. 16 (het huis met
reclame op de zijgevel). De steenhouwerij
naast zijn huis was al in 1917 overgenomen door Jos Lorrie en kreeg het adres
Noordstraat 14a. Jos Lorrie woonde zelf
aan de Tuinstraat nr. 100. De firmanaam
bleef Barette.

Tot de jaren zestig liep de Noordstraat helemaal door tot de spoorlijn. (zie plattegrondje uit 1927 en de luchtfoto van de huidige situatie ter vergelijking).
De Noordstraat loopt diagonaal van rechtsonder naar linksboven. Het gedeelte
boven het cijfer 2 is verdwenen.
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De erfenis van Caspar Houben
Wordt Dennenhaghe monument?

Door: Theo van Etten
Dit artikel verscheen eerder in Stadsnieuws van 12 mei 2021
(Inzet, gespiegeld): Caspar Houben
(1823-1899), de eerste eigenaar van
Dennenhaghe. Foto:. A. van Beurden,
bron: Regionaal Archief Tilburg.
(Foto Dennenhaghe): Theo van Etten

Komende van de Kempenbaan verlenen twee 19e-eeuwse
villa’s je toegang tot de Koningshoeven. Aan de linkerzijde
een grijze kolos, type ‘ruwe bolster, blanke pit’, aan de rechterzijde een meer verfijnd exemplaar. En om die laatste gaat
het nu. Het pand is niet beschermd en dat moet volgens de
Werkgroep Monumenten van Heemkundekring Tilborch snel
gebeuren.
‘Dennenhaghe’ is de deftige naam
van het pand met koetshuis en Caspar
Houben bouwde het. Net als de eerdergenoemde villa aan de overkant, dat
al langer de status van Rijksmonument
heeft. Een stukje verderop vinden we
villa Fleurette, ook al door Houben
gebouwd. En o ja, het Cenakel aan de
overkant van de Kempenbaan … ook al
een initiatief van Houben. Wie was die
man toch?
Caspar Houben wordt geboren in 1823
geboren in het plaatsje Oirsbeck in
Duitsland. In 1850 richt hij een ververij
op, aanvankelijk in Enschot en later
aan de Koningshoeven in Tilburg. Het
bedrijf is succesvol, al snel staan er twee
stoommachines te stampen. Op latere
leeftijd wordt hij regent van het Gasthuis
en lid van de gemeenteraad. Houben is
dan grootgrondbezitter en legt door een
gift aan de paters trappisten de basis
voor de stichting van de abdij Onze Lieve

Vrouw van Koningshoeven.
In 1907 opent het retraiteklooster,
dat we nu kennen als het Cenakel,
zijn deuren. Caspar Houbens dochter
Eleonore wordt hier de eerste ‘mère’
(overste) van de ‘Congregatie van onze
Lieve Vrouw der afzondering in het
Cenakel.’ Een behoorlijk lange naam
voor een doel dat je in één woord kunt
samenvatten: bezinning. Het Cenakel
groeit uit tot een succesvol retraitehuis
voor vrouwen uit alle rangen en standen.
Alles bij elkaar heeft die Houben
dus aardig wat invloed gehad op het
huidige aanzicht van de Koningshoeven.
Volgens heemkundige en tevens lid van
de Werkgroep Monumenten, George
Bedaux, kocht Houben de gronden uit
de nalatenschap van koning Willem II.
Hiertoe behoorde ook het tuinhuis waar
de koning ooit zijn beroemd geworden
woorden ‘Hier adem ik vrij en voel ik

mij gelukkig’ zou hebben uitgesproken.
Vlakbij zijn fabriek bouwde hij Dennenhaghe, een creatie van de architect
Edouard Fremau. Deze ontwierp onder
andere ook de synagoge aan de Willem
II-straat en het pand waar nu bioscoop
Cinecitta is gevestigd. “Tijdens de
oorlog heette het huis Fichtenheim”,
vult George aan. De andere twee villa’s
bouwde Houben voor zijn kinderen. Een
ervan, villa Fleurette, is ook van Fremau
en heette oorspronkelijk Biezenweide.

'Dit bijzondere
buurtje is al te
veel beschadigd'
(George Bedaux)
Maar even terug naar Dennenhaghe.
Het pand is nog prima intact, waarom
er dan een monument van maken?
George: “Gezien de huidige ontwikkelingen (er zijn plannen voor de bouw van
een logistiek centrum waardoor sloop
niet uitgesloten is, red.) loopt het pand
gevaar. Bovendien bevat het interieur
nog tal van authentieke elementen. Er
is aan dit bijzondere buurtje al genoeg
schade toegebracht de laatste jaren.
Daarom willen dit ensemble van Caspar
Houben graag zichtbaar houden.” De
Werkgroep Monumenten verwacht
dat de gemeente binnenkort uitsluitsel
geeft.

Tijdschrift over erfgoed in nieuw jasje
Erfgoed Magazine Tilburg

Door: Theo van Etten

Dit artikel verscheen eerder in Stadsnieuws van 9 juni 2021
Ronald Peeters, Sander van Bladel,
Rob van Putten en Astrid de Beer (niet
op de foto) vormen de redactie van
Erfgoed Magazine Tilburg. (Foto: Theo
van Etten)

Tilburgers uit lang vervlogen tijden, beschermde stadsgezichten, belangrijke gebeurtenissen. Wat kwam er níet
voorbij in de afgelopen jaren dat het tijdschrift al bestaat. Na
bijna 40 jaar heeft het blad een nieuw jasje gekregen. Maak
kennis met het vernieuwde Erfgoed Magazine Tilburg.
Tilburg - Op 18 april van dit jaar, de verjaardag van Tilburg, verscheen de eerste
editie nieuwe stijl. In 1983 zag ‘Tilburg,
Tijdschrift voor Geschiedenis, Monumenten en Cultuur’, het levenslicht.
Ronald Peeters stond samen met Rob
van Putten en Ton Wagemakers aan de
wieg van dit erfgoedmagazine. Hij legt
uit hoe het ontstond: “Destijds doken we
in het gat dat Heemkundekring Tilborch
achterliet. Hun maandblad ‘Actum Tilliburgis’ stopte, onder andere vanwege
een gebrek aan kopij. Maar wij waren
van mening dat er genoeg te vertellen
was over het erfgoed van onze stad.
Toen hebben we zelf maar een tijdschrift
opgericht.”

of het unieke gebied ‘De Groene Long’.
In 2019 verschenen zelfs twee themanummers: een over 75 jaar bevrijding na
de Tweede Wereldoorlog en een editie
over 175 jaar Fraters van Tilburg. Het
succesverhaal van het tijdschrift beslaat
inmiddels 39 jaar. Dat zijn ruim 120
nummers en meer dan 1000 artikelen.
Ronald: “Volgens mij heeft geen enkel
ander Tilburgs tijdschrift dat gepresteerd. En dat met alleen vrijwilligers in
de redactie. Op financieel vlak zijn we
echter afhankelijk van een aantal plaatselijke begunstigers die het tijdschrift
een warm hart toedragen. Het aantal
abonnees zou best wat hoger mogen
zijn.”

Na een succesvolle start in zwart-wit
krijgt het blad in 1987 een gekleurde
omslag en in 2006 verschijnt het in full
color. Reguliere uitgaven wisselen af
met speciale themanummers. Zo kon je
alles te weten komen over de geschiedenis van de Tilburgse brandweer, Huize
Moerenburg, de Openbare Bibliotheek

En dus koos de redactie voor een
nieuwe opzet die beter aansluitend
bij de hedendaagse erfgoedbeleving.
De veelal populairwetenschappelijke
artikelen voor een beperkte doelgroep
maken plaats voor kortere en toegankelijke verhalen over een breed scala aan
erfgoedonderwerpen. Naast de vaste

schrijvers krijgen ook gastschrijvers
een podium. “We hopen zo een breder
publiek te bereiken. Wie wil kan de volledige artikelen, inclusief de voetnoten
en bronvermelding, nog steeds op de
website www.historietilburg.nl nalezen.”
Op die website staan overigens ook alle
vorige jaargangen van Erfgoed Magazine
Tilburg. Dankzij een handige zoekfunctie
kun je op trefwoord kriskras door alle
tijdschriften snel iets vinden. “Handig
voor een onderzoek of scriptie.”

'Er valt nog veel
te vertellen over
Tilburgs erfgoed'
(Ronald Peeters)
Erfgoed Magazine Tilburg valt meteen
op door zijn frisse uiterlijk. Grote en speciaal voor het blad gemaakte foto's wisselen af met prettig leesbare, aansprekende teksten. Het magazine verschijnt
drie keer per jaar. Losse nummers zijn
verkrijgbaar voor € 6,50 in de Tilburgse
boekhandels, maar een abonnement
heb je al voor 18,50 per jaar.

Welk verhaal heb jij van voetbal in Tilburg?
Workshop voetbalverhalen

Leev’ Hoezee! Voetbalclub Willem II viert dit najaar het 125jarig jubileum. Tijd om eens terug te kijken naar Tilburgs voetbalverleden.
Het TijdLab (Bibliotheek LocHal en
Stadsmuseum Tilburg) organiseert de
workshop voetbalverhalen. In Tilburg
waren en zijn er nog steeds talloze voetbalverenigingen en waarschijnlijk zijn er
veel verhalen te vertellen. Welke overwinningen of juist nederlagen zijn het vermelden waard? Waren de clubs katholiek
of protestant? Wanneer deed het vrouwenvoetbal zijn intrede? Betrokkenen,
zoals trainers, scheidsrechters, sportparkbeheerders, keepers, aanvoerders,
middenspitsen en spelers zijn van harte
welkom om een persoonlijk verhaal te
schrijven tijdens de workshops.
De bijeenkomsten van de driedelige
online workshop ‘storytelling’ zijn op 8
en 28 juli en 18 augustus. De deelnemers
schrijven een verhaal vanuit een persoonlijke ervaring of aan de hand van
een interview. De verhalen kunnen gaan
over de oprichting van een voetbalver-

eniging, over lief en leed, voetballen op
zaterdagen en zondagen, competities
tussen LONGA en NOAD, over winnen en
verliezen en vooral sportiviteit en gezelligheid. Alle verhalen zijn welkom, mits
deze gaan over een of meerdere voetbalverenigingen in Tilburg, Berkel-Enschot,
Udenhout of Biezenmortel.
Extra onderdeel van de workshop is het
leveren van een bijdrage aan de verhalenwebsite Geheugen van Tilburg. Deze
bijdrage is korter en beknopter dan het
persoonlijke verhaal omdat het slechts
circa 300-500 woorden bevat. De verhalenwebsite die al sinds 2008 in gebruik
is, en wordt gevuld door de Tilburgers
zelf, groeit gestaag met nieuwe verhalen.
Vanwege het jubileum van Willem II voegt
het TijdLab er graag een nieuwe serie aan
toe. Daarnaast worden de verhalen in het
najaar gepubliceerd op de website van
het TijdLab (www.lochal.nl/TijdLab).

Medewerkers van Erfgoed Brabant
begeleiden de eerste twee workshops.
Tijdens de eerste bijeenkomst zetten de
begeleiders het doel van de workshop
uiteen en geven uitleg over het begrip
‘storytelling’. Vervolgens krijgen de deelnemers uitleg over het ophalen van verhalen en de toepassing van de techniek
storytelling. Met een voorbeeldverhaal
als oefening, krijgen de deelnemers
huiswerk mee om thuis het persoonlijke verhaal uit te werken. In de tweede
bijeenkomst vindt de bespreking van
de eigen verhalen plaats. Na feedback
op elkaars werk kan de deelnemer het
verhaal thuis compleet maken. Ter voorbereiding op de derde en laatste bijeenkomst bereidt de deelnemer een verhaal
voor het Geheugen van Tilburg voor. In de
laatste bijeenkomst vindt een bespreking
plaats van de definitieve verhalen en de
korte verhalen voor het Geheugen van
Tilburg.
Praktische informatie
Data: 8 juni 14.00-16.30 uur,
28 juli 10.00-12.30 uur,
18 augustus 10.00-12.30 uur
Locatie: online via Teams
Kosten: gratis
Aanmelden: per mail naar
tijdlab@bibliotheekmb.nl
Inzegening van het Sarto terrein aan
de Delmerweg 1935 (foto: Persbureau
Het Zuiden - Collectie Regionaal
Archief Tilburg)

Foto linksboven: Willem II promoveert
in 1958 naar de eredivisie.
(Collectie Regionaal Archief Tilburg)

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.
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