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Beste leden,

Na een periode van ‘radiostilte’ starten 
we het nieuwe heemkundeseizoen weer 
op met deze nieuwsbrief. Zoals jullie zien 
gebeurt er ontzettend veel op erfgoed-
gebied. Wij hopen daar als Heemkun-
dekring Tilborch ook komend jaar ons 
steentje weer aan bij te dragen. (indien 
een lezing, dan dat hier ook noemen).

Lezingen
Helaas hebben we nog steeds geen 
groen licht om iedere uit te kunnen 
nodigen voor een fysieke lezing. Los van 
de beperkingen waar wij nog steeds mee 
te maken hebben, wordt het gebouw van 
Regionaal Archief Tilburg het komend 
halfjaar verbouwd. Hierdoor kunnen wij 
niet terecht in de studiezaal. Wij zijn als 
bestuur dan ook hard p zoek naar een 
alternatieve ruimte. Mocht je hier een 
idee voor hebben, laat het ons dat weten.

Visie
Als bestuur staan wij in de startblokken 
om met nieuw elan aan de slag te gaan. Zo 
gaan wij aan de slag met het ontwikkelen 

van een nieuwe visie. Daarvoor willen we 
zoveel mogelijk input van alle leden ver-
zamelen. De komende maanden zullen 
wij hier regelmatig op terugkomen. 

Excursies
Marion Helmer heeft aangeboden het 
stokje van Jan Sikkens over te nemen 
als het gaat om het organiseren van 
excursies. Zij zit werkelijk boordevol met 
leuke en originele ideeën, maar kan deze 
niet in haar eentje uitvoeren. Daarom 
kan zij alle hulp gebruiken. Vind je het 
leuk om iets mee te organiseren of in een 
of andere vorm een stukje ondersteuning 
te bieden (communicatie bijvoorbeeld), 
meld je dan aan.

Hulp aan andere leden
Regelmatig krijgen wij de vraag van leden 
hoe zij met anderen in contact kunnen 
komen om over hun hobby te sparren. Zij 
zitten met hulpvragen of zoeken iemand 
om te sparren, maar weten niet bij wie 
ze zich kunnen melden. Hoe mooi zou 
het daarom zijn als we over een database 
beschikken waarin staat waar jouw 
expertise ligt. Op die manier helpen we 

elkaar en brengen we de heemkunde op 
ene hoger niveau.

Daarom doen we hierbij nogmaals een 
oproep om een mailtje te sturen waarin 
je aangeeft wat jouw expertise is of waar 
je interesse ligt. Uiteraard alleen als je 
daarover benaderd wilt worden. Ook als 
je zelf een hulpvraag hebt mag je ons 
mailen uiteraard. Wij zullen dan ons best 
doen jou met een ander heemkundelid in 
contact te brengen. Het kan van alles zijn. 
Denk aan: stamboomonderzoek, huizen-
onderzoek, een publicatie schrijven. Mis-
schien wil je zelfs met een aantal anderen 
een boek schrijven. Uiteindelijk is (bijna) 
alles mogelijk als je elkaar opzoekt.
 
Nieuwsbrief
Maar misschien heb je helemaal geen 
hulp nodig en wil je iets publiceren over 
een onderzoek dat je hebt uitgevoerd. 
Dat kan via deze nieuwsbrief. Die hoeft 
echt niet alleen door het bestuur gevuld 
te worden! :-)

Wie wil er 
een leuke 

foto van ons 
maken?
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‘Heikant: een wereldwijk’
Cultureel wijkevenement voor alle Tilburgers gedurende hele maand september

Van 3 september tot en met 3 oktober 
staat de Heikant bol van de activi-
teiten. Tijdens het cultureel evenement 
'Heikant: een wereldwijk' kan heel 
Tilburg beleven wat deze wijk allemaal 
te bieden heeft.

Tilburg - In april van dit jaar werd het eve-
nement vanwege alom bekende redenen 
afgeblazen. Daarom is initiatiefnemer 
Berry van Oudheusden (van Stichting 
Straat) nu extra opgelucht: “Sommige 
dingen blijven onzeker, maar alle seinen 
staan op groen.”  
'Heikant: een wereldwijk' gaat over de 
metamorfose van een ‘dorp’ bij de stad 
tot de kleurrijke wijk van nu. Stichting 
Straat wist deze historische ontwik-
keling naar een pakkend programma te 
vertalen. Bewonersverhalen vormden 

hiervoor de basis, maar ook de vele ver-
rassende plekken in de wijk waren voor 
Berry een belangrijke inspiratiebron. 
“Zelfs de ‘verdomhoekjes’ vormen een 
podium en decor voor alle activiteiten.”
De grote vraag was of de - naar schatting - 
ongeveer 45 culturen in de Heikant zoiets 
als ‘wijkbeleving’ ervaren en of het lukte 
om hen bij dit evenement te betrekken. 
Berry: “Die deelname was niet altijd van-
zelfsprekend, maar het Ronde Tafelhuis 
heeft hierbij geholpen. Verder heeft het 
mij prettig verrast hoeveel enthousiasme 
er vanuit de hele wijk was om actief mee 
te doen.”

Wandelen en puzzelen
Gedurende de maand september kunnen 
alle Tilburgers op vele manieren kennis 
maken met de verhalen van de Heikant. 

Er zijn verschillende themawandelingen 
en puzzeltochten die de deelnemers 
langs de vele pareltjes voeren. Zo wijst Ad 
Kolen je tijdens een natuurwandeling op 
oude bomen en legt daarbij een link naar 
de historie van de wijk. Daarbij passeer 
je ook een Hollandse linde uit 1720, de 
oudste boom van Tilburg.

Een andere wandelvorm betreft een 
fotopuzzeltocht. Je gaat op zoek naar 
gekke plekjes, verborgen fragmenten 
en verrassende objecten. Ook is er een 
architectuur-excursie waarbij Ad Roefs 
je wijst op oude wevershuizen, moderne 
bouwkunst, typische jaren zestig stem-
pelbouw en uitingen van de art nouveau 
en neogotiek. Ook schetst Ad de ste-
denbouwkundige ontwikkeling van de 
wijk. Die begint bij de middeleeuwse 

Door: Theo van Etten
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lintenstructuur en eindigt via de stadsuit-
breiding in de jaren zestig en zeventig bij 
de hedendaagse eigentijdse ideeën.
Daarnaast is het mogelijk om een histo-
rische wandeling te maken onder bege-
leiding van de Tilburgse Stadsgidserij. 
Dan gaat het vooral over d’n Haaijkaant, 
het Lijnsheike, garage Oppermans, ‘t Wit 
Paardje, De Schans en nog veel meer.

En ken je die blokkenpuzzels van vroeger 
nog? In winkelcentrum Wagnerplein 
staan in september twaalf enorme 
kubussen opgesteld die samen een wis-
seltentoonstelling vormen. Tijdens het 
slotweekend gaan bezoekers hier in 
spelvorm mee aan de slag. Verder is er 
een wijkquiz waarbij je individueel of in 
teamverband je kennis over de Heikant 
kunt testen. Wijkbewoner Hans Zui-
derwijk heeft deze samen met Stichting 
Straat samengesteld. Je speelt de quiz 
gewoon vanuit huis, waardoor het aantal 
deelnemers onbeperkt is. Met uiteraard 
leuke prijzen voor de winnaars.

Lijnsheike revival
Een bijzonder onderdeel van het eve-
nement is misschien wel de ‘terugkeer’ 
van het oude Lijnsheike. Deze vroegere 
verbindingsweg tussen ‘stad’ en Heikant 
verdween grotendeels in de jaren zestig. 
Maar in september herleeft het Lijns-
heike! Ingenieuze ingrepen in het Von 
Weberpark maken het mogelijk dat je als 
bezoeker terugreist in de tijd. Dan sta je 
plotseling oog in oog met de roemruchte 
boerderij van Huijbregts en zijn ‘vier 
musketiers’. Tijdens het slotweekend is 
er een expositie met fotopanelen over de 
historie van het Lijnsheike. Hierbij wordt 
ook een link gelegd naar de (bouw-)ont-
wikkelingen die hier momenteel plaats-
vinden.

Slotweekend
Dat slotweekend is misschien wel het 
meest spectaculaire onderdeel en 
belooft dan ook voor niet-Heikanters bij-
zonder te worden. Zaterdag 2 en zondag 
3 oktober staan in het teken van dans, 
theater, zang, muziek, hoorspel, expo-
sities en voordrachten. Op maar liefst 
vijftien locaties in de Heikant vinden 
presentaties plaats die zijn gebaseerd op 

de geschiedenis van de wijk, bewoners-
verhalen en bijzondere plekken. De uit-
voerenden zijn veelal acteurs, vocalisten, 
musici en andere betrokkenen die in de 
Heikant wonen of actief zijn. Zij worden 
aangevuld met amateurs en professi-
onals van buiten de wijk.

Boek
Gelijktijdig met het evenement 'Heikant: 
een wereldwijk' verschijnt een boek 
met  gelijknamige titel. Schrijver en 
samensteller Berry van Oudheusden 
beschreef 25 gesprekken met Heikanters 
van allerlei pluimage: senioren, nieuw-
komers, ondernemers en personen die 
een instelling of organisatie in de wijk 
vertegenwoordigen. Het gesprek met Jet 
Verbeek-de Waal is hem het meest bijge-
bleven. "Jet kwam als jong protestants 

meisje in een katholieke samenleving 
terecht. Nieuwkomers van vóór de oorlog 
dus. Ondanks dat zij zich jarenlang bui-
tengesloten heeft gevoeld, bleef zij toch 
in de wijk wonen. Nu zij de negentig ruim 
gepasseerd is, kan ze daar nog steeds 
emotioneel van worden.”

Het boek (132 pagina's, full color) is rij-
kelijk gevuld met oude, unieke en ver-
rassende foto's, die veelal door de geïn-
terviewden beschikbaar zijn gesteld. 
Naast de gesprekken bevat het boek een 
breed palet aan historische informatie 
en anekdotes. Het is vanaf 3 september 
voor € 15,00 verkrijgbaar bij de kantoor-
boekhandels op het Wagnerplein en bij 
de Tilburgse boekhandels. Kijk voor alle 
informatie over ‘Heikant: een wereldwijk' 
op: www.stichtingstraat.nl.

Boven: Brochure van slotweekend
Links: De Schans, het oude centrum van de Heikant, met omliggende bebouwing. 
Op de achtergrond het kerkhof. Foto: Parochie Heikant
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Van Uithof naar Natuurpoort
Giersbergen, een Brabants gehucht uit 1244

Giersbergen was tot voor kort een 
besloten agrarische gemeenschap 
van enkele families, men leeft nu van 
recreatie en toerisme. 

Historicus dr. Kees van den Oord heeft 
de geschiedenis van de Duinen en 
Giersbergen vanaf de laatste IJstijd tot 
in 2021 gereconstrueerd. Het is een 
verhaal van de vuurstenen bijl van ama-
teurarcheoloog Jan Ossewaarde tot de 
moderne pensionpaarden van D’n Dries. 
Voor het eerst beschrijft Kees van den 
Oord de schilderijen, de foto’s, de sport, 
de recreatie, het landschap en de flora 
en fauna in en rond Giersbergen. Natuur-
fotograaf Ad Hartjes heeft het dagelijks 
leven, de zandpaden, de Duinen en het 
prachtige coulisselandschap vastgelegd. 

De historie van Giersbergen, de kleinste 
woonkern van Heusden, is een onbekend 
verhaal. Het gehucht van nu vijftig 
inwoners en schilderachtige boerderijen 
ligt al eeuwenlang aan de noordgrens 
van de Loonse en Drunense Duinen. Het 
bezit geen kerk of school, maar heeft wel 
bossen, duinen, horeca en recreatie.
 
Het gehucht met bijna 100 paarden is in 
1244 als abdijhoeve van Ter Kameren bij 
Brussel ontstaan. Hertog Hendrik II van 
Brabant schonk de abdij nieuwe woeste 
grond langs de Bossche zandbaan naar 
Breda om te laten beweiden. 
De 16-eeuwse Maaihoeve is als Rijks-

monument bewaard gebleven en geres-
taureerd. De voormalige middeleeuwse 
uithof is veranderd in een druk bezochte 
natuurpoort voor wandelaars, fietsers en 
ruiters die genieten van de groene oase 
tussen Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogen-
bosch. Op en rond Giersbergen vinden 
jong en oud rust, gezondheid en ont-
spanning. 

Het fullcolour boek ‘Van Uithof naar 
Natuurpoort telt circa 152 pagina’s en 
verschijnt vrijdag 1 oktober tegen de prijs 
van € 22,00. Bij voorinschrijving tot 21 
september is de uitgave slechts €19,00. 
Het boek is vanaf 1 oktober op de vaste 
verkooppunten, in de webshop en op 
donderdag/vrijdag in de Maaihoeve op 
Giersbergen te verkrijgen. 

Je kunt het boek bestellen per e-mail of 
via de website:
E: oordhist@gmail.com
W: www.hkkonsenoort.nl

Van heimwee naar 
heemkunde

Onlangs werden Willem van Rooij en 
zijn vrouw lid van onze heemkunde-
kring. Daarnaast verraste hij ons met 
deze uitgebreide en erg leuke bijdrage. 

Het Tilburg van mijn jeugd was bepaald 
niet de Parel van Brabant. In menige 
wijk stonden onbewoonbaar ver-
klaarde woningen en de lucht was er 
met regelmaat bezwangerd van de 
kolendamp, uitgebraakt door de tex-
tielfabrieken. Toch had de stad een 
bijzondere sfeer; een samenhang ook 
in zijn bebouwing, die door decennia 
van kaalslag en verrommeling teniet is 
gedaan. 
Een voor een verdwenen ze: de plaatsen 
van herinnering. Tilburg is dan ook allang 
mijn stad niet meer. Een gevoel dat onge-
twijfeld is versterkt  door de zelf gekozen, 
fysieke afstand die ontstond toen ik 

midden jaren zeventig in Amsterdam 
ging studeren. Het heimwee is het sterkst 
in de diaspora, nietwaar. 
Bij dat alles ben ik wel steeds geïnte-
resseerd  gebleven in het wel en wee 
van Tilburg. Het bloed kruipt immers 
waar het niet gaan kan. En het mag dan 
mijn stad niet meer zijn, het zijn nog 
wel mijn mensen. Hoe leefden ze, waar 
woonden ze, gingen ze naar school, 
kerkten ze en werkten ze - het blijft me 
mateloos boeien. Geen publicatie over 
mijn geboortestad of hij komt in mijn 
bescheiden Tilburg-bibliotheek; geen 
foto of document die aan mijn aandacht 
ontsnapt. Hiaten in mijn kennis worden 
gretig aangevuld met informatie uit het 
onvolprezen Regionaal Archief Tilburg, 
het Erfgoed Magazine Tilburg en bin-
nenkort ook door de Heemkundekring 
Tilborch. 

Tot zover mijn motivatie voor het lidmaat-
schap van de vereniging. Behalve nog 
wat antecedenten dan. Ik ben geboren 
in 1947 en opgegroeid op Broekhoven 
I; Merodeplein 1 om precies te zijn. Een 
buurt die elders wel eens ‘de Jordaan 
van Tilburg’ werd genoemd. Speeltuin-
vereniging Stuyvesantplein, knikker-
markt, circus, zangkoor, dirigent Van Lil, 
processies, pastoor Völker; het zijn zo 
wat beelden die me te binnen schieten. 
En die van de bewoners uiteraard; bij 
de voordeur gezeten, schrijlings op een 
omgedraaide stoel. Ik heb tien jaar als 
dagbladcorrector gewerkt bij De Stem 
in Breda en vervolgens twee jaar bij 
Uitgeverij Gianotten in Tilburg. Daarna 
ben ik gaan studeren om tenslotte bij 
de KRO terecht te komen waar ik ben 
opgeklommen tot hoofdredacteur van 
Studio en Mikro Gids. Inmiddels ben ik 
alweer een aantal jaren met pensioen 
en woon ik samen met mijn vrouw met 
veel plezier in Almere. Maar Tilburg blijft 
trekken; dat moge duidelijk zijn. Voorbij 
die brug bij Zaltbommel begint het nog 
steeds te kriebelen.

Groet, Willem van Rooij
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Mijn monument is jouw monument 
Open Monumentendag 2021

Het tweede weekend in september is 
ieder jaar Open Monumentendag. Na 
een zeer sombere editie in 2020 openen 
monumenten dit jaar op zaterdag 11 en 
zondag 12 september weer massaal de 
deuren voor publiek! Dé kans om een 
kijkje te nemen op plekken met een rijke 
historie die normaal (bijna) niet toegan-
kelijk zijn voor bezoekers.

Thema                                                                                                                                                 
Het landelijk thema van Open Monu-
mentendag is dit jaar: ‘Mijn monument 
is jouw monument’. Dit thema draagt 

gastvrijheid en toegankelijkheid uit. En 
is natuurlijk een goed excuus om uw 
favoriete monument te laten zien aan 
vrienden en kennissen. 
In Tilburg focussen we ons dit hele jaar 
vooral op de vele kloosters die onze 
gemeente rijk is. 2021 is namelijk het 
jaar van het Brabants Kloosterleven. Dat 
wordt in heel Brabant gevierd met onder 
andere allerlei feestelijke activiteiten, 
boeken, exposities, een wandelpad langs 
vijftig kloosterplekken en speciaal kloos-
terbier. Meer informatie is te vinden op 
www.brabantskloosterleven.nl. 

Kloosterroutes 
In Tilburg kunt u twee klooster(fiets)
routes volgen. Deze brengen u langs 
maar liefst 49 (voormalige) kloosters in 
Tilburg , Berkel-Enschot, Udenhout en 
Biezenmortel. Fiets op loop (een deel 
van) de routes op Open Monumentendag 
of op een later moment. De routes staan 
in een afzonderlijk uitgegeven boekje 
‘Kloosterroute’. Twee fietsroutes langs 
(voormalige) kloosters in Tilburg, Berkel-
Enschot, Udenhout en Biezenmortel’. 

Boekje
Het boekje Kloosterroute en de program-
maflyer zijn tot en met 12 september 
gratis af te halen bij: VVV Tilburg, De 
Bibliotheek Midden-Brabant (TijdLab in 
de LocHal), Erfgoedcentrum ’t Schoor, 
het TextielMuseum en Koningsoord. 

Fontys Hogeschool 
Studenten van Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten hebben een speciaal project 
ontwikkeld rondom het Jaar van het Bra-
bantse kloosterleven. Deze zomer zijn 
drie religieuze plekken in Tilburg, Berkel-
Enschot en Biezenmortel, tijdelijk verbij-
zonderd. Een meubel met bijbehorende 
podcast laat bezoekers ervaren hoe 
kloosterwaarden van weleer betekenis 
kunnen krijgen voor de toekomst.
Waarden, zoals naastenliefde, saamho-
righeid en gemeenschapszin worden er 
nieuw leven ingeblazen. De podcasts zijn 
te beluisteren via 
www.kloosterwaarden.nl.  
Voor Landpark Assissiё in Biezenmortel is 
bovendien door studenten geschiedenis 
van Fontys een speciaal programma-
boekje ontwikkeld dat op Open Monu-
mentendag op locatie te verkrijgen is. 

Openmonumentendag.nl
Op www.openmonumentendag.nl staan 
de monumenten die dit jaar te bezoeken 
zijn op Open Monumentendag. Niet 
alleen in Tilburg, maar in heel Nederland. 
Zo stelt u makkelijk uw eigen programma 
samen. U kunt ook een programmaflyer 
ophalen op bovengenoemde locaties.

Door: Ronald Peeters



Tilburgs voetballeven toen en nu 
De LocHal ademt voetbal deze zomer!

Ben je fanaat van voetbal? Dan kun 
je deze zomer niet om de Bibliotheek 
LocHal heen.

In het TijdLab kom je de vele Tilburgse 
voetbalverenigingen uit de geschiedenis 
van de stad tegen (met speciale aandacht 
voor NOAD, LONGA en RKTVV). Op het 
Stadsbalkon staat een tentoonstelling 
over de geschiedenis van Willem II. Het 
TijdLab biedt daarnaast twee lezingen 
aan in de maand september. Weet jij 
hoeveel voetbalverenigingen Tilburg 
heeft gehad? Je komt het te weten in het 
TijdLab.

NOAD, LONGA en RKTVV
Het TijdLab is te bezoeken tijdens de ope-
ningstijden van de Bibliotheek LocHal op 
de eerste verdieping. In verschillende 
vitrines zie je herinneringen aan de drie 
fusieclubs die in 2017 FC Tilburg vormen, 
NOAD, LONGA en RKTVV.

NOAD (wat hoogstwaarschijnlijk staat 
voor Nooit Ophouden Altijd Doorspelen) 
werd in 1910 opgericht. Een tijdlang 
behoorde NOAD als club van het betaald 
voetbal tot de top. In 1928 en 1949 werd 
NOAD zuidelijk kampioen en streed de 
club om de nationale titel. Begin jaren 
’70 stapte NOAD uit het betaalde voetbal 
om weer als amateurclub verder te gaan. 

TSV LONGA (Tilburgse Sport Vereniging 
Lichaams Ontwikkeling Na Gedane 
Arbeid) ontstond in 1920. Waren de 
eerste leden bankemployés, al snel deden 
ook kantoorbedienden mee en later zelfs 
‘gewone’ werklieden. Het hoogtepunt uit 
de clubhistorie was het winnen van de 
nationale beker in 1926. LONGA trad in 
1954 toe tot het betaalde voetbal om in 
1965 terug te keren naar de amateurs.
In 1917 werd door de Fraters van Tilburg 
de Rooms-Katholieke Voetbalclub Wil-
helmina opgericht. In 1921 werd de 
naam veranderd in Rooms-Katholieke 
Tilburgse Voetbal Vereniging (RKTVV). 
De club speelde vele jaren in de RK Voet-
balbond (in tegenstelling tot andere Til-
burgse verenigingen die in de ‘neutrale 
bond’ speelden). RKTVV was altijd een 
van de grootste Tilburgse voetbalclubs en 
had Bud Brocken als bekendste lid.

Lezingen
Het TijdLab biedt in september twee 
lezingen aan, waarin de geschiedenis van 
voetbal centraal staat. 
Op 22 september komen Thijs Kem-
meren en Astrid de Beer aan het woord 
over de geschiedenis van de vele voet-
balverenigingen die Tilburg rijk was tot 
aan 1940.  Kemmeren doet momenteel 
promotieonderzoek naar dit onderwerp. 
Hij studeerde lichamelijke opvoeding 

en geschiedenis en heeft grote belang-
stelling voor de sociaal-maatschappe-
lijke geschiedenis van sport. Samen met 
een team van Regionaal Archief Tilburg 
werkt hij aan een uitgebreide inventari-
satie van de vele voetbalverenigingen die 
Tilburg heeft gekend en nog steeds kent. 
De eerste focus ligt op de periode vóór 
1940. Later volgt de tijd daarna. Astrid de 
Beer van Regionaal Archief Tilburg komt 
aan het woord over deze inventarisatie, 
waarvan het resultaat in de Wiki Midden-
Brabant te zien is.

Op 28 september kun je aansluiten bij 
een online lezing door Tessel Middag. 
Zij is historica en profvoetbalster (44-
voudig international). Tessel onderzocht 
de geschiedenis van het vrouwenvoetbal 
in Nederland van 1880 tot 1939 en de rol 
van de vrouw in de samenleving. 
Haar lezing zal gaan over de geschiedenis 
van het vrouwenvoetbal waarbij ze een 
vertaalslag maakt naar het heden. Ook 
stipt ze onderwerpen aan die te maken 
hebben met diversiteit en inclusie, bij-
voorbeeld homoseksualiteit in de voet-
balwereld.
Verder te doen in het TijdLab

Tessel Middag
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Bron: Stadsmuseum Tilburg



Bij het TijdLab kun je van dichtbij de 
mantel bekijken die enige tijd terug de 
rug van het standbeeld van Willem II 
sierde op de Heuvel in Tilburg. De mantel 
is door Bo Broers gemaakt van 200 oude 
voetballen. Ook kunnen bezoekers aan 
het TijdLab hun herinneringen aan Til-
burgse voetbalverenigingen kwijt op 
speciale kaarten die in de ruimte komen 
te hangen. Op het touchscreen ‘blader’ 
je door de Wiki Midden-Brabant met de 
vele voetbalverenigingen die daarin zijn 
opgenomen. Regionaal Archief Tilburg 
vult de Wiki met alle Tilburgse voetbal-
verenigingen tot 1940 en werkt hiervoor 
samen met Thijs Kemmeren en het 
TijdLab.

Wil je nog meer weten over voetbal? Doe 
dan inspiratie op bij de speciale boeken-
collectie in het TijdLab.

Praktische Informatie
Tilburgs voetballeven toen en nu, te 
bezoeken tijdens openingsuren van 
de Bibliotheek LocHal (1e verdieping, 
TijdLab) in augustus en september 2021.

Lezingen
22 september: de geschiedenis van voet-
balverenigingen in Tilburg tot 1940 door 
Thijs Kemmeren (historicus) en Astrid de 
Beer (historica en projectleider Regionaal 
Archief Tilburg)
28 september: geschiedenis van het 
vrouwenvoetbal door Tessel Middag (his-
torica en voetbalster) 

Tijd: Van 19.30 tot 21.00 uur. Inloggen 
vanaf 19.15 uur. Kosten: Gratis
Aanmelden: 
via tijdlab@bibliotheekmb.nl. 
Graag aangeven welke lezing (of allebei) 
je wilt bijwonen. Voorafgaand aan de 
bijeenkomst ontvang je per mail de link 
naar de online Zoom meeting.

Voetbalclub Willem II viert dit najaar het 
125-jarig jubileum. Het TijdLab (de Biblio-
theek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) 
sluit hierbij aan en staat daarom in 
augustus en september in het teken van 
(Tilburgs) voetbal, toen en nu, en werkt 
hiervoor samen met Regionaal Archief 
Tilburg. 

Foto links: RKVV SSS (Sport Staalt 
Spieren). bron: Regionaal Archief 
Tilburg

7 September 2021

Kapel en sacristie van de Rooi Harten voorlopig gered.

Dankzij de inzet van een aantal erfgoed-
betrokkenen zijn de kapel en sacristie 
van het voormalig klooster van de Rooi 
Harten aan de Bredaseweg voorlopig 
veilig gesteld. 

Er waren plannen om deze om te bouwen 
tot woning. Het klooster is een rijksmo-
nument.

Krachten gebundeld
In een brief aan B&W sprak Joost van 
Hest onze gezamenlijke zorg uit voor het 
behoud van het rijke interieur van kapel 
en sacristie. De brief werd mede onder-
tekend door Heemschut, Cuypersge-
nootschap, Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld,  
pater Theo te Wierik en onze heemkun-
dekring (werkgroep Monumenten). 

Gelukkig heeft deze actie ertoe geleid 

dat de sacristie niet bij de bouwaanvraag 
betrokken wordt. In de zolderverdieping 
komen nu wel appartementen waar 
vroeger de chambrettes waren. Voor de 
kapel en sacristie moet nog een goede 
herbestemming gevonden worden, 
een zoektocht waar we graag aan mee-
werken.

Mooiste kloosterkapel
De kapel en sacristie zijn ontworpen 
door de Tilburgse architect Hubert de 
Beer (1844-1898) onder supervisie van 
zijn neef E.C. de Beer (1873-1960). Ze 
werkten samen met de bekendste Neder-
landse architect Pierre Cuypers (1827-
1921). 
Het interieur van de kapel en sacristie 
was in de loop van vijftig jaar verzameld 
en was een van de mooiste voorbeelden 
van een kloosterkapel in Nederland.

Door: Ad van Eijck



Zomer 1948
Unieke filmbeelden opgedoken van de koninklijke jubileumfeesten in Tilburg

In 1948 was de filmblik op de buiten-
wereld nog zwart-wit. Zo ook de film 
die steenkolenhandelaar, slijter en ama-
teurfilmer Leo van de Pas (1907-1958) 
maakte van Tilburg. 

Van eind augustus tot begin september 
1948 heeft hij met zijn 8 mm-camera 
op verschillende dagen gefilmd tijdens 
koninklijke jubileumfeesten. Wij als 
kijkers maken kennis met het oude Tilburg 
van voor de sloop, de Tilburgse gemeen-
schapszin en het Rijke Roomse Leven. 
De hele stad werd erbij betrokken, van 
Zorgvlied tot de Besterd, van de Goirlese 
Weg (het Gemeentelijk Sportpark) tot de 
Heuvel. De beelden van Leo van de Pas 
tonen Tilburg op zijn best uit de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog.
De zomer 1948 was echt de moeite 
waard om op film vast te leggen vanwege 
de vele festiviteiten. Van 27 augustus 

tot 6 september 1948 vierde Tilburg 
op grootse wijze feest ter gelegenheid 
van het 50-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina en het kronings-
feest van Juliana. Zo vlak na de Tweede 
Wereldoorlog waren veel goederen nog 
op de bon. Toch werden ook in Tilburg 
kosten noch moeite gespaard om de jubi-
leumfeesten groots aan te pakken. Jong 
en oud, rijk en arm had eraan meege-
werkt. 
Tijdens de feesten werden het Wilhelmi-
napark, de grote pleinen en de straten 
feeëriek verlicht. Op het Paleis-Raadhuis 
hing een lichtende majesteitskroon en 
de Firma van Boxtel vormde in de avon-
duren een zee van twinkelende lampjes. 
In de straten werd vaak het Wilhelmus 
gezongen, gevolgd door ‘Wij leven vrij.’
Het sportpark, dat op 15 augustus 1948 
werd geopend, is uitgebreid in beeld. We 
zien een wijds Tilburg waar je vanuit de 

tribunes vrijelijk de toren van de Korvelse 
Kerk en de fabrieksschoorstenen nog kan 
zien. Sporters van gymnastiek- en turn-
vereniging Dionysius, één van de oudste 
gymnastiekverenigingen in Tilburg, laten 
op het veld hun kunsten zien. De tribunes 
zijn afgeladen vol. Later werd op deze 
plek het voetbalstadion van Willem II 
gebouwd. 

Zondag 29 augustus werd er een voet-
balwedstrijd gespeeld  tussen DOS 
Utrecht en het Tilburgse LONGA. Het 
leverde unieke bewegende beelden op. 
De wandelaars, die namens de inwoners 
van Tilburg in Amsterdam een herden-
kingsboek over de Tilburgse sportwereld 
aan het Koningshuis hadden aange-
boden, kwamen terug in het sportpark 
aan. Als dank ontvingen ze uit handen 
van de burgemeester Eduard van Voorst 
tot Voorst een oorkonde.
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Bron: regionaal Archief Tilburg



Hoogtepunt vormde de dinsdag 31 
augustus, die startte met een open-
luchtmis op het Heuvelplein. Om half 
twaalf legden burgemeester Van Voorst 
tot Voorst en de voorzitter van het 
Oranje-comité J. Mutsaerts een krans aan 
de voet van het standbeeld van Koning 
Willem II, de voorvader van Juliana. In de 
middag was er een raadszitting met een 
optreden van de Liedertafel Souvenir des 
Montagnards, gevolgd door een kinder-
optocht. Er zijn beelden van het Besterd-
plein, waar diverse concerten in de 
kiosk, kinderspelen en een openluchtbal 
werden georganiseerd.

De feestelijkheden werden op 6 sep-
tember 1948 afgesloten met een histo-
rische optocht. Vele Tilburgers vullen 
de straten van de stad om zich te ver-
gapen aan de optocht met maar liefst 
38 groepen. Vanaf de Bredaseweg komt 
in de stromende regen een levend 
geschiedenisboek met historische tafe-
relen voorbij, met een nagebouwde 
Gouden Koets, een look-a-like Willem 
II te paard (gespeeld door August Bud-
demeijer) en vele praalwagens. Ook het 

Paleis-Raadhuis komt in nagebouwde 
vorm voorbij, tussen de muziekgroepen, 
paarden, honden en stoeten die histo-
risch militair vertoon laten zien.

De filmbeelden werden aan Regionaal 
Archief Tilburg geschonken door Ad van 
de Pas, zoon van de filmer. Van de Pas 
herkent zichzelf op de beelden als klein 
jongetje naast zijn zusje. De 8 mm-film is 
in fragmenten opgenomen in augustus 
en september 1948. De duur van het 
totaal van de beelden is ruim 24 minuten. 
Van deze feestelijke dagen waren al wel 

foto’s bekend van  Schmidlin en Van 
Beurden, maar bewegend beeld was nog 
niet bekend. Daarom zijn deze opnames 
van grote waarde. Filmer Leo van de 
Pas had filmen als hobby en hij vervulde 
tevens een bestuursfunctie bij de Til-
burgse Amateur Fotografen Vereniging. 
Regionaal Archief Tilburg is bijzonder blij 
met deze schenking van bewegend beeld 
uit het Tilburg van 1948.

Wie benieuwd is naar de beelden, kijkt 
op het YouTube kanaal van Regionaal 
Archief Tilburg.

Foto’s links en rechts:
‘Stills’ (stilstaande filmbeelden) uit de 
film van Leo van de Pas. 
(bron: regionaal Archief Tilburg)
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Kind in de seizoenen

Luit Mols is op zoek naar informatie over 
bijgaand bronzen muurreliëf met de titel 
‘Kind in de seizoenen’. 

Luit schrijft een oeuvrecatalogus over 
het beeldhouwwerk van de Tilburgse 
beeldhouwster (en tevens zijn moeder) 
Hanneke Mols-van Gool (1933-2020). In 
haar fotoarchief vond hij bijgaande foto 
van het muurreliëf, dat ze in 1964 heeft 
gemaakt voor de St. Thomasschool aan 
de Ringbaan West.
Het pand is inmiddels eigendom van 
accountantskantoor Van Boekel. Zij 
namen het pand destijds leeg over van 
de broeders van Liefde, wat betekent 
dat het reliëf al voor die tijd een andere 
bestemming moet hebben gekregen. 

De vraag is of iemand meer weet te ver-
tellen over dit beeld. Hiervoor kun je Luit 
rechtstreeks benaderen via: luitmols@
yahoo.com. 

Erfgoed Magazine
Voor wie meer 
wil weten over de 
Tilburgse geschie-
denis is Erfgoed 
Magazine Tilburg 
een aanrader. 

Het magazine 
bevat interessante artikelen en ver-
diepende verhalen, maar ook luchtige 
artikelen over de Tilburgse historie. Het 
verschijnt drie keer per jaar, een abon-
nement kost slechts € 18,50. (losse 
nummer € 6,50 bij de boekhandel).

Kijk voor meer informatie op:
www.historietilburg.nl



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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Udenhout als adviescentrum voor Willem V 
Boek over ‘Udenhoutse’ baron 

Komende zaterdag 11 september verschijnt een boek over 
Willem baron van Dopff. Hij was tot nu toe vooral bekend als 
bouwer van kasteel De Strijdhoef in Udenhout. Maar de man 
was tevens de topadviseur van de Nederlandse stadhouder 
Willem V, zo blijkt uit recent onderzoek.

Udenhout-Biezenmortel - Bij Erfgoedcentrum ’t Schoor hebben 
ze er weer een pareltje bij. In de reeks ‘Unentse biografieën’, 
over mensen met een bijzonder levensverhaal dat zich (deels) 
afspeelt in Udenhout en Biezenmortel, kan inmiddels deel vijf 
worden bijgeschreven. 

Drie jaar geleden nam het erfgoedcentrum samen met Adri 
van Vliet (plaatsvervangend directeur van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie) het initiatief om onderzoek 
te doen naar de betekenis van Willem van Dopff in zijn rol als 
hoogste adviseur van de stadhouder. Het archief van kasteel 

De Strijdhoef vormde hiervoor een onmiskenbaar belangrijke 
bron. Adri schreef het boek, het schrijversteam van ’t Schoor 
verzamelde relevante stukken over Willem van Dopff. Ook ver-
zorgden zij proces tot en met de boekuitgave. Volgens Kees van 
Kempen, voorzitter van Erfgoedcentrum ’t Schoor, strekt het 
belang van dit boek verder dan Udenhout en Biezenmortel: 
“Het is algemene geschiedenis en van nationaal belang.”

Archief de Strijdhoef
Tot nu toe was Van Dopff vooral bekend als bouwer van het 
Chateau d’Udenhout, zoals hij zelf noemde. Anno 2021 is het 
kasteel nog altijd in particulier bezit van directe nazaten van de 
baron. Het schrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor leverde 
al in 2011 een schitterende publicatie af met de titel: ‘Over 
’t Kasteel / 250 jaar kasteel De Strijdhoef te Udenhout 1761-
2011.’ Hierin komt Willem wel voor, maar altijd als bouwer en 
bewoner van het kasteel. Zijn militaire loopbaan en zijn rol als 
topadviseur voor de stadhouder bleef onderbelicht. Terwijl de 
informatie voor het oprapen lag. Gewoon in De Strijdhoef zelf. 
Het omvangrijke archief dat hier ligt gaat veelal over de militaire 
acties en de politiek in de tweede helft van de 18de eeuw. Daar-
naast zijn in het archief onder andere militaire instructieboeken 
en verslagen van veldslagen bewaard.

Plichtsgetrouw
In de periode voor ons koningshuis kende het huidige Nederland 
een periode waarin stadhouders het voor het zeggen hadden. 
Willem V was de laatste voordat de Fransen in 1794 ons land 
bezetten. In de periode van 1775 tot 1794 kreeg hij maar liefst 
391 adviezen van de hoge militair Willem van Dopff. Niet dat 
de stadhouder die zomaar overnam overigens. Willem was 
een eigengereid persoon, zo staat te lezen in het boek. Willem 
van Dopff was daarentegen een plichtsgetrouw man en durfde 
slechts een enkele keer kritiek te leveren op het beleid van de 
stadhouder. 

Het boek, dat in het 300e geboortejaar van Willem van Dopff 
verschijnt, is vanaf zaterdag 11 september voor € 10,00 ver-
krijgbaar bij Erfgoedcentrum ‘t Schoor. Dat is naast komende 
zaterdag elke donderdag van 11.00 tot 15.00 uur geopend. Ook 
zijn er komende zaterdag drie lezingen voor een beperkt aantal 
bezoekers: om 11.00 uur, 12.30 uur en 14.00 uur. Vooraf aan-
melden is noodzakelijk. Stuur hiervoor een mail naar heemcen-
trumudenhout@gmail.com.  

Door: Theo van Etten


