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Excursie

Kunst kijken bij Ad van der Schoot
Op 19 oktober organiseert Heemkundekring Tilborch na lange tijd weer een
(kleine) excursie. Dit keer gaan we op
bezoek bij het kunstrestauratieatelier
van Ad van der Schoot in Moergestel.

VO

Helaas konden er maar 12 deelnemers
mee. De excursie is dan ook nu al volgeboekt. Mocht je dit keer niet tot de ‘uitverkorenen’ behoren, dan zou je ook op
eigen gelegenheid kunnen gaan.

Deze excursie wordt georgansieerd door
Marion Helmer. Er zijn geen kosten aan
verbonden, wel dien je met eigen vervoer
te komen.
Gegevens
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur
Adres: Tilburgseweg 6A, Moergestel
Telefoon: 0499-745088
Mobiel: 06-53369186
E-mail: info@antiekadvanderschoot.nl
Website: www.antiekadvanderschoot.nl
Info: marion_helmer@live.nl
Wij wensen alle deelnemers veel plezier!

Op de volgende pagina stelt Ad zichzelf
voor en vertelt hij wat je tijdens de
excursie kunt verwachten.
Foto: website Ad van der Schoot
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“Hallo, hier Ad van der Schoot, 72 jaar.”

Van oorsprong ben ik meubelmaker, heb
kunstgeschiedenis gestudeerd en ben
antiquair en restaurateur van beroep.
In Moergestel heb ik een zaak in antiek
en oude kunst en houd me daar bezig
met restauratie en verkoop. Hoewel geen
Tilburger van geboorte, woon ik hier al

bijna heel mijn leven.
Ik gaf les in handenarbeid op een SIOschool en verzorgde cursussen in antiek,
workshops en lezingen. Tevens begeleid
ik nog steeds stagiaires van Sint Lucas,
Willem I college, H.M.C. in Rotterdam
en Amsterdam en ook op diverse ROC’s
(onder andere in Tilburg).

Najaarsstudiedag

Merovingers tussen hemel en aarde
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische najaarsstudiedag op zondag 7 november 2021.
Met sprekers uit België en Nederland.
Het thema van de dag is:
Merovingers tussen hemel en aarde,
in het gebied tussen Maas en Schelde

uitwisseling en artisanale productie na
de val van het Romeinse Rijk.
Locatie: Café – Zaal ’t Vrijthof
Molenstraat 6
5688 AD Oirschot
Tel: 0499 – 571442

Een belangrijke bijdrage zal er zijn vanuit
het project “Rural Riches” van de Universiteit Leiden. Een project gesteund
door de Europese Onderzoeksraad. Het
project brengt een nieuwe visie op de
Merovingische economie, grafritueel,

De kosten bedragen € 30 per persoon, te
betalen in de zaal. Bij deze prijs is inbegrepen: de catalogus Merovingische
kralen uit Oost-Brabant, koffie, thee en
de lunch (soep en broodjes). In verband
met de lunch is het noodzakelijk dat u
zich aanmeldt vóór 29 oktober via:
nbgarcheologie@gmail.com.
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Momenteel geef ik (op afspraak) rondleidingen in mijn bedrijf, atelier en
winkel, waarvan een gedeelte zich op de
tweede verdieping bevindt. Ook taxeer
ik voorwerpen en kijk meteen of het
‘echt’ of namaak is. Ook is het mogelijk
een voorwerp, in de vorm van een schilderij, meubel en dergelijke te laten restaureren. Bij mij in de winkel zijn onder
andere meubels, schilderijen, klokken,
serviesgoed, beelden, kleingoed in koper
en tin, en oud speelgoed waaronder
poppen te koop.
Graag nodig ik u uit voor een excursie
bij mijn bedrijf, zodat u met eigen ogen
kunt kennismaken met alle kunstschatten
die ik in de loop der tijd verzameld heb.
Daarbij vertel ik u over de achtergrond
hiervan en verzorg ik een rondleiding.
Ook is het mogelijk een door u meegebracht (kunst/antiek) voorwerp door mij
te laten taxeren en ook is het mogelijk
iets bij mij te kopen.
Uiteraard worden jullie ontvangen met
koffie/thee en iets lekkers. Graag tot
ziens op 19 oktober!
Groetjes, Ad

Uitreiking Lanciersprijs 2021

TilburgKlas van start

Schrijversteam ’t Schoor (erfgoedcentrum
’t Schoor Udenhout-Biezenmortel), Over
Unentse families, deel 3.
De jury van de Lanciersprijs bestaat uit:
René Bastiaanse (voorzitter en ouddirecteur BHIC), Ad van den Oord (zelfstandig gevestigd historisch onderzoeker
en publicist) en Astrid de Beer, (historica
en projectleider bij Regionaal Archief
Tilburg)

Op 14 oktober 2021 wordt in Regionaal
Archief Tilburg voor de derde keer de
Lanciersprijs uitgereikt. Je bent van
harte welkom om bij deze feestelijke
gebeurtenis aanwezig te zijn.
De Lanciersprijs wordt om de twee
jaar uitgereikt aan de onderzoeker die
bronnen van Regionaal Archief Tilburg
op originele wijze gebruikt. Om mee te
dingen naar de prijs, moet dit onderzoek
hebben geleid tot een scriptie, gedrukte
of digitale publicatie, film of documentaire, roman, theaterstuk of een andere
vorm. De prijs bedraagt € 750.

Kom je ook?
We zien je graag bij de uitreiking, die van
15.00 tot 17.30 uur duurt. Je bent vanaf
14.30 uur welkom in Regionaal Archief
Tilburg, Kazernehof 75, in Tilburg.
Wil je aanwezig zijn? Meld je aan via:
info@regionaalarchieftilburg.nl
o.v.v ‘Lanciersprijs’.
Kom je met de auto? Gebruik dan één van
de parkeergarages in de buurt, want er is
maar zeer beperkte parkeergelegenheid
voor de deur.

Op 23 september is in het Regionaal
Archief Tilburg de tweede cursus ‘Tilburg
Klas’ van start gegaan.
Deze cursus wordt georganiseerd door
Stadsmuseum Tilburg en Heemkundekring Tilborch. In zeven avonden wordt de
hele geschiedenis van Tilburg behandeld,
van prehistorie tot nu.
Tijdens de eerste bijeenkomst luisterde
een volle klas geïnteresseerden naar de
ons welbekende Jan van Eijck. Hij begon
met de oudste geschiedenis, de prehistorie en de archeologische vondsten en
onderzoekers. In de pauze bekeek hij de
meegebrachte vondsten.
Inspirerende locaties
De cursus zal steeds op een andere bijzondere locatie gegeven gaan worden,
zodat ook dát al een kennismaking met
Tilburg is.

Er zijn zestien inzendingen binnengekomen, waaruit de jury een shortlist
van vier heeft gekozen. Degenen van
de shortlist zullen op 14 oktober hun
inzending in een korte presentatie toelichten, waarna de juryvoorzitter de
winnaar bekend maakt. De vier genomineerden zijn, in willekeurige volgorde:
Kees van der Heijden, Verdwenen tentenstad op de hei. Militairen en bevolking
in Gilze en Rijen bij de Belgische
afscheiding 1830-1839 (2020)
Jan van Helvoirt deed decennialang
onderzoek naar toponiemen van de
gemeente Hilvarenbeek.
Luc Brants, Van Willem II naar Roze
maandag. De zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit
in Tilburg (2020).
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Het park Wandelbos

Tekst: Ton Goossens / Fotografie: Joep Vogels
Aan de moerascypressen bij de vijver herkennen we dendroloog Springer.

Het wandelbos is een circa 30 hectare
groot park ontworpen door Leonard
Springer in de Engelse landschapsstijl.
In het Tilburgse uitbreidingsplan uit 1917
van Johan Rückert is het ingetekend als
‘Natuurpark’ dat diende ‘Ter verhoging
van de aantrekkelijkheid van de stad’ en
om ‘Het publiek de gelegenheid te geven
meer dan toe nu toe door wandelen van
de buitenlucht te genieten’.

Na het aanleggen van de paden wordt het
park in 1921 opengesteld voor publiek.
Het jaar daarna wordt de tweede fase
uitgevoerd. Grond verbeteren, het uitdiepen van een bestaand ven, loofhout
bijplanten en verdere beplanting aanbrengen. Werkloze arbeiders voeren
het werk uit in het kader van ‘werkverschaffing’ onder leiding van de Nederlandsche Heide Maatschappij. In 1926
krijgt het park officieel de naam ‘Wan-
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delbos’. In 1936 wordt - opnieuw in het
kader van ‘werkverschaffing’ - de nieuwe
vijver gegraven die in de winter ook als
schaatsbaan gebruikt kan worden. Het
ontwerp met de twee eilandjes en de
groepjes van telkens drie moerascypressen met hun uitlopende wortels aan
de waterkant is weer van Springer. In
2003 wordt de de parkaanleg met zijn bijzondere bomen aangewezen als gemeentelijk monument.

Voorwerpen gezocht foto-expositie Sint Anna

Eind vorig jaar verscheen de kaartenset
Dwalen door Sint Anna, waarmee je aan
de hand van informatiekaarten en oude
en nieuwe foto’s de bijzondere Tilburgse
wijk Sint Anna kunt verkennen.

buurtcentrum: maandag t/m donderdag
van 8.30 uur tot 23.00 uur en vrijdag van
8.30 uur tot 12.00 uur.
Om de expositie verder aan te kleden
zijn we op zoek naar voorwerpen die een
aanvulling zijn op de getoonde foto’s.
Deze worden tijdens de expositie tentoongesteld in de vitrinekast van het
buurtcentrum. De voorwerpen moeten
een duidelijke link hebben met een van
de locaties uit de kaartenset, te weten: de
Sint Annakerk, missiehuis De Rooi Harten,
de Korvelse molen, de watertoren, de
Frater Mattheushof, begraafplaats In den
Schijff, Den Herd, de Kromhoutkazerne,
het Kromhoutpark, het kapucijnenklooster, het Lieve Vrouweplein, de witte
bioscoop, de brandweerkazerne, Jacoba
Pulskens, café ’t Klumpke (Akkerstraat)
en de versmalling aan het begin van de
Akkerstraat, de Korvelseweg, het Annaplein (en Vincent van Gogh) en de Korvelse kerk. De vitrine is afsluitbaar, dus de
spullen staan veilig opgeborgen.

Binnenkort zijn de foto’s van de kaartenset in uitvergrote vorm te bewonderen tijdens een foto-expositie in wijkcentrum De Nieuwe Stede. Deze expositie
wordt op vrijdag 5 november om 19.00
uur geopend en is tot de kerstdagen toegankelijk tijdens de openingsuren van het

Heeft u een voorwerp dat een link heeft
met een van deze locaties en dat u voor
de expositie wilt uitlenen? Neem dan
contact op met Miranda van de Mortel,
via (06) 83 55 20 68 of:
info@mirandavandemortel.nl.
Dank alvast!

Erfgoed Magazine

Voor wie meer wil weten over de Tilburgse geschiedenis is Erfgoed Magazine
Tilburg een aanrader.
Het magazine bevat interessante artikelen en verdiepende verhalen, maar
ook luchtige artikelen over de Tilburgse
historie. Het verschijnt drie keer per jaar,
een abonnement kost slechts € 18,50.
(losse nummer € 6,50 bij de boekhandel).
Kijk voor meer informatie op:
www.historietilburg.nl

Wegens succes geprolongeerd!
Op veler verzoek
heeft de werkgroep
Monumenten besloten
om deel 1 van
de serie ‘moNUmenten in Tilburg’
in een tweede
druk uit te geven.
Momenteel leggen
we de laatste hand
aan het boekje, we
laten het weten
zodra het weer
verkrijgbaar is.
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In de voetsporen van koning Willem II

Door: Theo van Etten

Een vorstelijke stadswandeling

In het kader van het vijfendertigjarig
bestaan namen de leden onlangs het
initiatief om een koninklijke stadswandeling te ontwikkelen onder de titel
‘Koning Willem II en Tilburg – Een wandeling en meer’.
Samensteller van de zes kilometer lange
stadswandeling is Ronald Peeters. In de
afgelopen decennia ontwikkelde hij zich
tot expert van de Tilburgse periode van
‘onze’ vorst. Al in in de jaren tachtig van
de vorige eeuw bracht hij het boekje
‘Willem II en Tilburg’ uit en in 1987
nam hij als lid van de Juniorkamer Hart
van Brabant mede het initiatief om de
verdwenen gedenknaald op het Stadhuisplein in ere te herstellen. Dat leidde
tot een nieuwe versie die tegenwoordig
voor de Heikese kerk staat, ongeveer
honderd meter verwijderd van de oorspronkelijke plek.

Wandelend langs achttien Willem
II-hotspots maak je kennis met het
reilen en zeilen van koning Willem II in
Tilburg. Op verzoek van Kiwanis Club
Tilburg stelde voormalig gemeentearchivaris Ronald Peeters een stadswandeling samen waarbij je de koning als
het ware beter leert kennen.

Icoon van de stad
“Al in 1974 publiceerde ik een artikel
waarin stond dat de oorspronkelijke
plek van de gedenknaald nog steeds
koninklijk eigendom was.” Ondertussen
wijst hij naar een stukje fietspad naast
de fontein op het Stadhuisplein. “Hier is
de koning overleden, in een huis dat als
‘paleis’ dienstdeed. Hoewel Willem II van

pracht en praal hield, leidde hij in Tilburg
een eenvoudig leven. Hij hield van het
gemoedelijke. Dat siert hem en daardoor
werd hij een icoon van de stad. Willem
II en Tilburg, die twee hóren gewoon bij
elkaar. Kijk naar het standbeeld op de
Heuvel, daar hebben voetbalsupporters
een Willem II-sjaal omheen gedrapeerd.
Fantastisch toch?”
Dergelijke verhalen herbeleeft de wandelaar die met het boekje in de hand
de route volgt. Naast fysieke objecten
als het standbeeld, de gedenknaald, het
paleis en de lancierskazerne, passeer
je ook plekken waar een achtergrondverhaal bij hoort. Zoals de huizen waar
de koning verbleef, de mensen met wie
hij omging en uiteindelijk de plaats waar
hij stierf. Wie er dan nog niet genoeg van
heeft, vindt achterin het boekje uitgebreide informatie over het leven van
Willem II en tal van andere daaraan gelieerde onderwerpen. Zoals de ontginning
van landgoederen en de oprichting van
een enorme schaapskooi op Koningshoeven waar later het trappistenklooster
uit ontstond.
Het boekje telt zestig pagina’s in een
handzaam formaat. Het is te koop bij
Boekhandel Gianotten-Mutsaers, VVV
Tilburg en ‘Het wapen van Tilburg’.

De onthulling
van het standbeeld van Koning
Willem II in 1924
door koningin
Wilhelmina.
(bron: collectie
Regionaal Archief
Tilburg)

Kiwanis Club Tilburg is een onderdeel
van een wereldwijd netwerk van Kiwanis
clubs met als gezamenlijk motto: ‘fun,
friendship and fundraising’. Het ondersteunen van goede doelen (waarbij
het kind vaak centraal staat) is een van
de speerpunten. ‘Saving the children
of the world’ is dan ook de lijfspreuk.
Daarnaast richt de club zich op culturele
doelen.

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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