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Goed nieuws over villa Dennenhaghe
aan de Koningshoeven. Zowel de villa als
het koetshuis worden een gemeentelijk
monument.

Lanciersprijs

Luc Brants (tweede van links) werd op
14 oktober de winnaar van de derde
Lanciersprijs . Hij kreeg alle lof voor
zijn onderzoek naar de omgang met
homosexualiteit in Tilburg.
Krelis Swaans maakte deze foto van
alle genomineerden. Lees meer op:
www.regionaalarchieftilburg.nl
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Aangezien er over de monumentwaardigheid bij de omgevingscommissie geen
twijfels waren zijn sinds 19 oktober zowel
de villa als het koetshuis formeel aangewezen als gemeentelijk beschermde
monumenten.
Binnen een periode van zes weken
daarna kunnen in principe nog bezwaren
worden ingebracht. Gebeurt dat niet, dan
is de aanwijzing definitief.
Wederom een mooi succesje voor het
samenwerkingsverband
Heemkundekring, Heemschut en Cuypersgenootschap.

Eerste excursie sinds lange tijd

Kunst kijken bij Ad

Missie geslaagd! Dat concludeerde
een enthousiaste Marion Helmer na
afloop van de door haar georganiseerde
excursie naar het restauratieatelier
van Ad van der Schoot in Moergestel.
Twaalf leden gingen hier ‘kunst kijken’
en kregen meer dan waar voor hun geld.
De dag begon met een op nostalgische
wijze gezette kop thee en koffie met echte
Hollandse stroopwafels. Vervolgens luisterden de aanwezigen naar het levensverhaal van Ad, dat hij op enthousiaste
wijze bracht. Ad is antiquair, meubelmaker, restaurateur en kunsthistoricus
en wist bij al zijn schilderijen, beelden en
andere kunstschatten een eigen verhaal
te vertellen.
Tijdens de rondleiding demonstreerden
twee stagiaires van verschillende kunstacademies het schoonmaken van een
oud schilderij, waardoor dit zijn oorspronkelijke kleur weer terugkreeg … een
ware ‘aha-erlebnis’!
De middag werd afgesloten met een
hapje en een drankje, waarna de deelnemers uiteraard de nodige ‘napraat’ aan
de dag legden. Ad toonde zich bijzonder
in zijn nopjes met de attentie die hij als
dank voor zijn gastvrijheid ontving: een
pakketje met lokale drankjes en boeken
over Tilburg, waaronder ons eigen plaatjesboek ‘Trots op Tilburg’ en een uitgave
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Door: Marion Helmer
Fotografie: Ad van Eijck

van moNUmenten in Tilburg’.
Hulp is welkom!
Marion zit vol ideeën voor volgende
excursies en wil daar graag mee aan de
slag. Hiervoor kan zij nog hulp gebruiken.
Vind je het leuk om een keer een excursie
mee te organiseren, meld je dan aan via:
marion_helmer@live.nl of via het secretariaat van de heemkundekring.
“Ad van der Schoot (links) ontpopte
zich als een geboren verhalenverteller.”
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Onderstaande foto’s maakte Ad
van Eijck tijdens de open dag in het
Stadhuis op 6 november.

Een van de overlegruimtes is genoemd
naar een bekend ‘Tilbörgs’ vogeltje.
Uitzicht vanaf de negende verdieping.

Nieuwe activiteit Heemkundekring Tilborch

Door: Jeroen Clijsen

Jaarproject: doe je mee?

Heemkundekring Tilborch heeft in de
afgelopen 50 jaar een mooie staat van
dienst opgebouwd als onderzoeker,
beschermer en spreekbuis van het Tilburgse erfgoed.
Om die rol ook in de toekomst te blijven
vervullen, willen we een levendige vereniging met actieve leden zijn én blijven.
Om hieraan een extra impuls te geven,
hebben we het plan opgevat om een of
meerdere kleinschalige jaarprojecten te
starten. Hiervoor is de inbreng van leden
uiteraard onmisbaar.
Wat is een jaarproject?
Het doel is om een of meerdere projectgroepjes te formeren. Zo’n projectgroep gaat gedurende een overzichtelijke
periode van een jaar aan de slag met een
concreet onderwerp. Door er onderzoek
naar te doen, informatie te verzamelen
en de bevindingen aan het eind van die
periode op verschillende manieren te
delen met de vereniging en met de stad.
Dat kan in de vorm van een lezing, een
publicatie, een tentoonstelling of zelfs
een boek.

Wat gaan we onderzoeken?
Het onderwerp kan alles zijn dat verband
houdt met de Tilburgse geschiedenis en
ons erfgoed. Denk eens na over wat je
zelf interessant zou vinden om je verder
in te verdiepen. Het doel is uitdrukkelijk níet om revolutionair wetenschappelijk onderzoek te doen dat een nieuw
licht werpt op onze geschiedenis, maar
gewoon om op een leuke manier samen
in het verleden van onze stad te duiken
en de resultaten te delen.
Concreet en behapbaar
Om binnen een periode van een jaar ook
daadwerkelijk tot een interessant eindresultaat te komen willen we gaan voor
concrete en behapbare onderwerpen.
Dus niet ‘De geschiedenis van de Tilburgse textielindustie’, maar bijvoorbeeld
‘Opkomst en ondergang van Wollenstoffenfabriek W. Brands & Zonen’. Andere
voorbeelden van mogelijke projecten zijn
‘De Tilburgse middenstand anno 1900’,
‘Het burgemeesterschap van Godefridus
Raupp’ of ‘Hotel Riche door de jaren
heen’. De mogelijkheden zijn eindeloos,
dus denk vrij.
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Samen onderzoek doen naar de
geschiedenis van Hotel Riche?

Wat zoeken we?
Per onderwerp willen we een projectgroepje formeren van mensen die samen
aan de slag gaan. Er moet worden uitgezocht, gelezen, geordend, geschreven
en georganiseerd. Hoe groot een groep
moet zijn en wat de taakverdeling wordt,
dat gaan we gewoon bekijken met de
belangstellenden. Waar het in deze fase
om gaat is dat we binnenkort samen van
start kunnen gaan met een of meerdere
leuke jaarprojecten.
Reageer en doe mee!
Wil je op een leuke manier actief bezig
zijn met het Tilburgse erfgoed? Spreekt
een van de hierboven genoemde projecten je aan? Of heb je zelf een interessant onderwerp in gedachten?
Laat van je horen en doe mee! Stuur een
e-mail naar tilborch@live.nl of ga naar
heemkundekringtilburg.nl/jaarproject.
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Onderzoek naar

Bedelfeesten

Digitale dienstverlening gaat door

Tijdelijke sluiting Regionaal Archief Tilburg

Het Verbond Volkscultuur in de Lage
Landen (VVLL) is een onderzoek gestart
naar bedelfeesten.
Door middel van dit onderzoek wordt
in kaart gebracht wat de herkomst is
van bedelfeesten, hoe ze zich hebben
ontwikkeld, hoeveel er zijn geweest en
hoeveel er nog bestaan. Het Verbond
kijkt ook naar de hedendaagse betekenis,
de aanpassingen aan onze huidige tijd en
de bedelfeesten van immigranten.
Eeuwenlang waren bedelfeesten (bijvoorbeeld Sint-Maarten, Onnozele Kinderen,
Nieuwjaar, Driekoningen, Vastenavond,
Palmpasen) belangrijke gebeurtenissen.
Arme mensen mochten bedelen om
voedsel en brandstof in de winter op te
halen. Later gingen kinderen langs de
deur om snoep op te halen. Bijzonder is
dat een aantal van deze vieringen nog
steeds bestaan in Nederland en Vlaanderen.

Wegens een grondige renovatie van het
dak sluit Regionaal Archief Tilburg vanaf
1 november de deuren.
De sluiting zal naar verwachting
minimaal zeven maanden duren. De
voortgang van de renovatie kun je
volgen via de website (www.regionaalarchieftilburg.nl) en social media.
Scannen op verzoek
De dienstverlening gaat door via de
digitale weg. Vragen kunnen gesteld
worden via de chat op de website of
e-mail en ze worden zo snel mogelijk
beantwoord.
Daarnaast kun je nog niet gedigitali-

Op de website staat bij de archiefstukken
die beschikbaar zijn voor scannen op
verzoek, een knop waar de scans aangevraagd kunnen worden. Staat de knop er
niet, dan is scannen niet mogelijk.
Foto gemaakt
door Ad van
Eijck tijdens de
open dag in het
Stadhuis op 6
november.

De VVLL is de enige grensoverschrijdende
organisatie voor volkscultuur in het
Nederlandse taalgebied. De organisatie
verbindt verenigingen en individuen die
geïnteresseerd zijn in onze rijkdom aan
tradities.
Een belangrijk middel in dit onderzoek
is een enquête. Ook ons is gevraagd om
hieraan mee te werken. Eind januari 2022
zullen wij gevraagd worden deze enquête
in te vullen.
Voor meer informatie: Tony Vaessen,
antonius.vaessen@telenet.be
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seerde stukken inzien, door hier een
verzoek voor in te dienen. Dat geldt
alleen voor openbare stukken die ouder
zijn dan 110 jaar (vanwege persoonsgegevens) én die qua materiële staat
goed genoeg zijn om te scannen. De
aangevraagde scans worden op de site
geplaatst en de aanvrager krijgt hier
bericht over. Vanaf dat moment kan
iedereen deze scans online vrij gebruiken
voor onderzoek.
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Landelijke zoekmachine Oorlogsbronnen.nl

Tilburgse oorlogsslachtoffers krijgen een gezicht

Dwangarbeider Andreas van Haaren, de
Joodse Bernard Kellerman en de ondergedoken Francois Busnac. Dit zijn drie
van de 731 Tilburgse oorlogsslachtoffers
waarover nu meer informatie is opgenomen in de landelijke zoekmachine
Oorlogsbronnen.nl.
De gegevens komen van de Wiki MiddenBrabant, die beheerd wordt door Regionaal Archief Tilburg. Door het werk van
het archief zijn de tijdlijnen verrijkt met
informatie over hun verblijf in Tilburg.
Sommigen woonden en werkten hier
in oorlogstijd, anderen zaten ondergedoken, of zijn er geboren. Maar ook
foto's en andere achtergrondinformatie
over deze mensen zorgt voor een flinke
aanvulling.
Op 4 mei 2021 startte Regionaal Archief
Tilburg, samen met een onderzoeksgroep, met het project ‘Bevrijd van de
vergetelheid. Geef elk oorlogsslachtoffer
een gezicht’. Doel van het project is om
van alle Tilburgse oorlogsslachtoffers een
levensbeschrijving te maken, het liefst
met een foto.
Het archief deed een oproep aan het
publiek om verhalen, genealogische
data, foto’s en familiegeschiedenissen
te delen. Daaraan is massaal gehoor
gegeven. Met deze informatie zijn
levensbeschrijvingen gemaakt, waardoor
momenteel achter ruim 250 namen een
levensbeschrijving prijkt.
Het archief stelt deze gegevens via
open data beschikbaar aan de landelijke zoekmachine met WO2-collecties
Oorlogsbronnen.nl, ontwikkeld door het

Anna Philomena
C.M. van Dijk
circa 1940 - 1945
(Collectie Regionaal
Archief Tilburg)

Op 2 februari 1945 viel een verdwaalde
V-1 bom, op weg naar Engeland, neer
vlakbij de keuken en de kapel van Mariëngaarde, waar op dat moment een
kerkdienst bezig was. De beide zussen
kwamen om, samen met nog 20 andere
personen. De achterneef deelde veel
informatie en een aantal foto’s, wat het
verhaal van de beide zussen veel menselijker maakt en het dichterbij brengt.

Netwerk Oorlogsbronnen. Dit netwerk
heeft tot doel de verspreide bronnen
over en uit de Tweede Wereldoorlog
digitaal beter vindbaar en bruikbaar te
maken. Regionaal Archief Tilburg is deelnemer van het netwerk, en de informatie
over oorlogsslachtoffers vormt een grote
aanvulling. Door de koppeling van informatie afkomstig uit de Wiki MiddenBrabant aan reeds aanwezige bronnen
over Tilburgers binnen Oorlogsbronnen.
nl, worden de mogelijkheden voor
onderzoek naar Tilburgse oorlogsslachtoffers vergroot. Een win-win situatie voor
beiden dus.

Om andere slachtoffers ook met een
levendiger verhaal te beschrijven, zoekt
het archief nog veel informatie. Vandaar
de oproep aan degenen die informatie
hebben over een oorlogsslachtoffer uit
Tilburg om dit te delen. Reacties kunnen
gestuurd worden naar info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Wiki Oorlogsslachtoffers.

Veel personen deelden hun informatie
met het archief. Een voorbeeld daarvan
kwam in mei 2021 binnen. Een achterneef van Anneke en Constantia van
Dijk stuurde gegevens over zijn oudtantes, die beiden in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Zij waren dochters
van wolhandelaar Van Dijk. De familie
met negen kinderen behoorde tot de
elite van Tilburg. Anneke en ‘Stans’
gingen wonen in pension Mariëngaarde,
destijds een luxe oord voor welgestelde
dames.

Op wikimiddenbrabant.nl lees je ook
de verhalen van Gust van Lieshout, Boy
Ecury, Joanna Vermeer, Jetje van Loon en
nog vele anderen.
In vijf maanden heeft Regionaal Archief
Tilburg 253 oorlogsslachtoffers een
levensbeschrijving en daarmee een
gezicht gegeven. Over een jaar, op 27
oktober 2022, eindigt het project en
verwacht het archief van alle 731 slachtoffers een beschrijving te hebben. In de
wiki én op oorlogslevens.nl kom je deze
Tilburgers dan tegen. Hoewel het al bijna
80 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen, blijft het belangrijk
om de slachtoffers te herdenken en de
herinnering aan alle slachtoffers levend
te houden.

Constantia Cornelia
M.J. van Dijk
circa 1940 - 1945
(Collectie Regionaal
Archief Tilburg)
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Deel 6 in serie wijkboeken over Tilburg

Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven
hij op een idee: een serie wijkboeken.
“Ik kwam in contact met verzamelaars
die mij foto’s van hun eigen wijk aanleverden. Zo verscheen in 2017 mijn
eerste ‘buurtboek’ over de Hasselt, dat
ik met behulp van de fotocollectie van
Krelis Swaans samenstelde. Uiteindelijk
wil ik alle Tilburgse wijken aan bod laten
komen.”

Weet je nog, de duivenkooi in het Wilhelminapark? De ijzeren vuilnisbakken
die wekelijks langs de straat stonden?
Het badhuis op het Paduaplein? Deze
en veel meer vergeten straatbeelden uit
de wijken Goirke, Hoefstraat, Groeseind
en Veldhoven komen samen in het
gelijknamige boek van Ronald Peeters.
“Nee, het is zeker geen uitputtende
geschiedschrijving van de wijken. Eerder
een beeldcollage vanaf de vroegste
geschiedenis”, haast Peeters eraan toe
te voegen. Naast honderden publicaties
bracht hij – soms samen met andere
auteurs – al zo’n 70 boeken uit. Maar
bij de meeste Tilburgers is hij bekend
vanwege de fotoboeken ‘Tilburg in
Beeld’ uit de jaren tachtig, over verdwenen Tilburgse stadsbeelden. De
generatie van toen maakte kennis met
het Tilburg waarin hun ouders en grootouders opgroeiden. Maar dat door de
grootscheepse kaalslag in de jaren zestig
totaal verdwenen was.

Oude locaties in een nieuwe tijd
Het boek begint in de tijd dat Tilburg nog
uit een verzameling losse buurtschapjes
bestond. Veldhoven en Goirke waren
er twee van en hadden een driehoekig
plein als kern. Die herkennen we anno
2021 als het Wilhelminapark en het
Julianapark. De wijken Hoefstraat en
Groeseind ontstonden aan het begin van
de 20e eeuw.
Al bladerend door het boek zien we
veel gebouwen en plekken die nog
steeds herkenbaar zijn in het huidige
straatbeeld. “Vooral de Goirkestraat en
het Wilhelminapark zijn redelijk ongeschonden uit de strijd gekomen”, wijst
de schrijver op de vele fabrieken en
fabrikanten- en weverswoningen. Ook
blijkt dat er ooit een kasteel (Hasselt)

Door: Theo van Etten

en een molen (Rosmolenplein) stonden.
Van beide markante gebouwen zijn de
resten nog steeds onder, of net boven de
grond zichtbaar.
Nieuwe arbeiderswijken van toen zijn
echter alweer verdwenen. Het Wilhelminakanaal, dat een grote impact
op de infrastructuur had, is gebleven.
Opvallend is dat de straten vaak leeg
en vredig ogen. Soms zien we onwerkelijk aandoende situaties, zoals een
locomotiefje op de brug Heikantsebaan
en straatvegers met handkarren in de
Molenstraat, nog niet eens zo heel
lang geleden. Hier en daar veranderen
de foto’s van zwart-wit naar kleur, een
nieuwe tijd breekt aan.
Over het boek
Ondertussen is Peeters al bezig met deel
zeven, dat als titel meekrijgt: ‘Binnenstad
tussen Noordhoek en Hoogvenne’. Zijn
recent uitgekomen boek ‘Tussen Goirke,
Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven’
bevat 270 foto’s met uitgebreide bijschriften op 184 pagina’s. Het boek is
verkrijgbaar voor € 22,50 bij de Tilburgse
boekhandels.

Straatvegers in
de Molenstraat,
1954.
(Bron: Regionaal
Archief Tilburg)

Als de voormalig archivaris op de
Facebookgroep ‘Alle Tilburgse Herinneringen in een groep’ de vele honderden
oude foto’s met verhalen ontdekt, komt

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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