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Kerken en kapellen na 
de Tweede Wereldoorlog

In de vorige nieuwsbrief én op de 
website heb je kunnen lezen dat 
Heemkundekring Tilborch in 2022 een 
of meer kleinschalige jaarprojecten 
wil opstarten. Petra Robben meldde 
zich spontaan aan met een inventari-
satieproject over de kerken- en kapel-
lenbouw van na de Tweede Wereld-
oorlog.

Petra is al jaren lid van Heemkundekring 
Tilborch en heeft veel kennis over de 
Tilburgse geschiedenis. Vanuit haar rol 
als stadsconservator bij Stadsmuseum 
Tilburg heeft zij veel ervaring met het 
opzetten en begeleiden van projecten 
met een lokale en regionale uitstraling.

“Het lijkt me leuk om met een groepje 
enthousiaste mensen aan de slag te 
gaan. We beginnen met een inventari-
satie van alle kerken en kapellen die na 
de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. 
Wat we uiteindelijk met die opbrengst 
gaan doen? Dat kan een artikel, een 
boek of een digitaal overzicht zijn. 
Maar laten we dat vooral samen gaan 
ontdekken. Voorop staat dat iedereen 
gebruik kan maken van de onderzoeks-
resultaten.”

Op onze website vind je een kort intro-
ductiefilmpje over het jaarproject. Heb 
je interesse, meld je dan aan via: 
heemkundekringtilburg.nl/kerken. 

Alsnog een jaarproject indienen?
Ben je geïnspireerd geraakt en heb je 
zelf ook een interessant idee voor een 
jaarproject? Wil je op een leuke manier 
actief bezig zijn met het Tilburgse 
erfgoed? Laat van je horen en doe mee! 
Vul het formulier op onze website in of 
stuur een e-mail naar tilborch@live.nl.

Kessels: info gevraagd
Jos Smits is vrijwilliger bij het welbe-
kende Kessels’ Muziekinstrumenten-
makersmuseum. Ten behoeve van rond-
leidingen in het nieuwe onderkomen 
aan de Stationsstraat verzamelt hij 
informatie over het voormalige bedrijf 
van Kessels. 

Kun je hem helpen? Stuur dan een 
e-mail naar: jmj.smits@planet.nl .
Jos is blij met alle informatie.



2Januari 2022

Het begon met een oude ansichtkaart

In december benaderde Paul Kahlert 
de werkgroep Monumenten met een 
vraag over het pand aan de Professor 
Dondersstraat 20. Er volgde een mail-
wisseling waarvan beide partijen wijzer 
werden. 

Beste Ad,
 
Sinds geruime tijd ben ik bezig mijn 
familie geschiedenis op een rijtje te 
zetten. In het gemeente archief zag 
ik dat mijn oom Heini Kahlert in 1929 
was verhuisd naar Tilburg. Destijds was 
Weert zijn woonplaats en studeerde hij 
aan het seminarie in Gemert, hij was 
toen 22 jaar.
Heel recent kwam ik in het bezit van 
een postkaart die Heini naar zijn ouders 
stuurde waarop een gebouw aan de 
Professor Dondersstraat is afgebeeld. 
Ik heb geprobeerd te achterhalen  wat 
voor gebouw dit was, het leek mij niet 
zondermeer een particuliere woning. 
Daarbij stuitte ik op een document dat 
expliciet over de Professor Donderstraat 
ging:’ STADSVERKENNINGEN TILBURG - 
Verslag ronde 4.’

Helaas was het gebouw dat op de post-
kaart stond er niet bij, of ik heb het niet 
herkend. De tekst op de postkaart helpt 
ook niet: ‘Tilburg 21 oktober 1929 - Lieve 
ouders - Met deze deel ik u mede dat ik 

nog goed gezond ben. Met Jo gaat het 
op ’t oogenblik heel goed. Toch zal hij 
nog vier weken te bed moeten blijven, 
de dokter zegt wel dat de wonde goed 
geneest. Hier in Tilburg is op het oog-
enblik niet veel nieuws. Ik hoop nog eens 
gauw naar Weert te komen. - Hartelijk 
gegroet, uw zoon Heini. - Tot ziens!’
 
Mijn oom is anderhalf jaar later aan 
een hersenziekte gestorven op 24 jarige 
leeftijd. Misschien dat hij daarvoor in 
behandeling in Tilburg was. Niemand uit 
mijn familie weet daar het fijne van. Zou 
u mij misschien verder kunnen helpen?”

Dat is natuurlijk mooi, dat het werk van 
deze werkgroep andere verder helpt bij 
hun onderzoek. Toch leidde het verhaal 
tot verwarring. Ad reageerde snel met 
de bevestiging dat het om het adres Pro-
fessor Dondersstraat 20 ging en stuurde 
een recente foto mee. Toch bleek er 
nog reden tot verwarring: het bouwjaar 
klopte niet!

Volgens de beschikbare informatie zou 
het pand in 1929 ontworpen zijn. Maar 
… de postkaart was van hetzelfde jaar en 
aan de begroeiing op de foto te zien was 
deze in de zomer gemaakt. Dan zou het 
pand dus al in hetzelfde jaar afgebouwd 
zijn en voorzien van een aangelegde 
tuin? Nee, dat leek niet logisch.

Hierop dook Christ Libregts in het bouw-
archief en ontdekte dat er al in 1927 een 
vergunning lag. Dan moest het ontwerp 
dus van nóg oudere datum zijn. Ai, een 
pijnlijke vergissing in het ‘moNUment 
van de week’. Maar geen nood, het 
wordt aangepast. Goed om te zien dat er 
zulke ‘scherpe’ lezers zijn.

In de reeks ‘Monument van de week’ 
verscheen eerder een artikel over dit 
pand, dat ook wel als ‘het witte huis’ 
bekend staat. Het genoemde artikel 
lees je op de volgende pagina.
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Nieuwe aanwinst 
bibliotheek

Als ‘Vriend van Het Groene Woud’ kwam 
Heemkundekring Tilborch afgelopen 
maand in aanmerking voor een gratis 
boek uit de collectie van Het Groene 
Woud. Wij kozen voor het boek ‘De 
Voorste Stroom’. 
Dit prachtige fotoboek behandelt de 
geschiedenis van het beekdalgebied van 
de Voorste Stroom tussen Tilburg en 
Oisterwijk. De beek stroomt dwars door 
Moerenburg, wat uiteraard bijzondere 
plaatjes oplevert.
Het boek is een waardevolle aanwinst 
voor onze bibliotheek.

‘Het Witte Huis’

‘Het Witte huis’ is in 1929 in opdracht 
van Max Weil ontworpen door Otto 
Triebel in de bouwstijl ‘De Nieuwe 
Zakelijkheid.’ Het pand is een rijksmo-
nument.

Deze villa met de bijnaam “Het Witte 
Huis”, is in Tilburg het meest pure voor-
beeld van de Nieuwe Zakelijkheid. Het 
wit geschilderde, betonnen woonhuis 
bestaat uit een blokvormige bouwmassa 
met platte daken, omzoomd door een 
betonnen muur. Op het dak staat een 
paviljoenachtige opbouw. 

Het pand heeft een bewogen bewo-
ningsgeschiedenis. De eerste eigenaar 
Max Weil, een Joodse leerfabrikant, 
was in 1919 in Tilburg getrouwd en had 
belangen in leerfabrieken in de Elzas. 
Die belangen kwamen via Amsterdam 
naar de leerfabriek in Oisterwijk waar 
hij directeur werd. In 1929 liet Max Weil 
dit huis tekenen door Otto Triebel. In de 
gevel zijn nog steeds twee raampjes te 
zien in de vorm van een Davidsster. Max 
Weil is in de  oorlog kunnen vluchten en 
is in 1943 in New York gestorven. Het 
huis is in de oorlog gevorderd door de 
NSDAP en daarna door de geallieerden. 

Na de oorlog woonde er o.a. Baron van 
Voorst tot Voorst. In 1952 stichtte dr. 
Bernard Verbeeten hier het radiothera-
peutisch instituut dat in 1979 verhuisde 
naar het huidige Verbeeteninstituut, 
het op drie na grootste van Nederland. 
Onlangs is het pand door architect W. 
van Asten weer helemaal in de oude 
staat teruggebracht en is het weer parti-
culier woonhuis.

Afronding project 
‘Trots op Tilburg’

Erfgoed Magazine 

Het afgelopen jaar hebben jongeren 
van VSO Parcours ons (Heemkunde-
kring Tilborch en Stadsmuseum Tilburg) 
enorm geholpen door zo’n 200.000 
stickers voor de plaatjesboeken ‘Trots 
op Tilburg’ te sorteren. De boeken 
hebben inmiddels hun bestemming 
gevonden bij verschillende instanties in 
Tilburg.

Als dank hebben we VSO Parcours twee 
cadeaubonnen van € 50,00 aangeboden. 
Hierbij de reactie van contactpersoon en 
begeleidster Noor den Biggelaar.

Hoi, bedankt voor jullie super aardige 
post en cadeau!!! Ik zal iets leuks 
bedenken waar de jongeren allemaal 
plezier van zullen hebben. Bedankt voor 
de samenwerking en tot ziens!

De derde editie van Erfgoed Magazine 
Tilburg ligt inmiddels in de winkel. 
Hierin weer een hele reeks artikelen die 
afkomstig zijn van partners van Erfgoed 
Tilburg.

De artikelen gaan dit keer allemaal over 
gebeurtenissen in de 19e en het begin 
van de 20ste eeuw. Deze editie bevat 
verhalen over het honderdjarige Heilig 
Hartbeeld op de Heuvel, het verdwenen 
beroep van de 'suisse' en een tragische 
broedertwist over de ‘BEKA-broers’ Van 
den Bergh. Luud de Brouwer schrijft 
over zijn jonggestorven heeroom en Ton 
Wagemakers stelt op een verrassende 
manier de Tilburgse textiel centraal. 
Verder een artikel over de Willem II-
jubileumboeken en een boekhistorische 
verkenning over de leden van de familie 
Van Gemert. Miriam van den Dries 
dook in de 110-jarige, maar nog immer 
actieve, erfgoedvereniging Heemschut. 
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Bestuurszaken

Beste leden, 
Allereerst nog de beste wensen namens 
het gehele bestuur. Graag hadden we 
iedereen persoonlijk gesproken, maar 
helaas blijft corona roet in het eten 
gooien.

Algemene Ledenvergadering 2022
In de laatste bestuursvergadering van 
2021 is het bestuur overeengekomen 
om, vanwege alle geldende maatregelen 
en alle onzekerheden omtrent corona, 
de algemene ledenvergadering niet te 
organiseren in februari maar deze uit te 
stellen naar een nog nader vast te stellen 
datum. We hebben overwogen om de 
ALV weer te organiseren op eenzelfde 
manier als in 2021, maar een fysieke 
vergadering geniet de voorkeur. 
De ALV wordt gehouden vóór juni 2022 
omdat het verplicht is deze te orga-
niseren binnen zes maanden na het 
verlopen van een boekjaar. Zodra er een 
datum is gekozen, brengen we iedereen 
natuurlijk op de hoogte. 

Namens het bestuur,
Jorrit Boogers (secretaris)

Werkgroep Monumenten
December was een drukke maand voor 
de werkgroep. Zo kwam het pand van 
Boerke Mutsaers voorbij, omdat het is 
aangekocht door een projectontwik-
kelaar en gesloopt zal gaan worden. 
Het pand is echter geen gemeentelijk 
monument en ook is er binnen de 
werkgroep weinig interesse om er een 
‘moNUment’ van te maken. Mogelijk 
zal worden opgeroepen om de naam te 
behouden. 

Brabant Bokaal voor Ineke Strouken en Jan van Eijck

Onlangs reikte Ina Adema, commissaris 
van de Koning en voorzitter van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Brabant, zes Brabant Bokalen uit. Twee 
ervan zijn voor bekenden van Heem-
kundekring Tilborch: Ineke Strouken en 
Jan van Eijck. 

De onderscheiding wordt jaarlijks 
toegekend aan personen die zich als 
vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze 
inzetten voor cultuur en natuur in de 
provincie. De onderscheiding bestaat 
sinds 2008.  
Ineke Strouken stond ooit mede aan 
de basis van Heemkundekring Tilborch. 
Zij kreeg de onderscheiding voor haar 
gedreven, vasthoudende en langdurige 
inzet voor het Brabants immaterieel 
erfgoed, waaronder tradities uit het 
dagelijkse leven. Door haar bijdrage is de 
maatschappelijke relevantie van levend 
erfgoed op de kaart gezet. 
Jan van Eijck is een veel – en graag 
gezien spreker tijdens onze lezingen. 

Hij werd geëerd voor zijn jarenlange 
verdiensten voor en vele publicaties over 
de historie en het cultureel erfgoed van 
Brabant, en Goirle in het bijzonder.
 
Bron: https://www.brabantsheem.nl/
zes-brabant-bokalen-uitgereikt/
Fotografie: Marjo van de Peppel-Kool

Verder maakt de werkgroep bezwaar 
tegen de verbouwing van het pand van 
l’Echo des Montagnes aan het Korvel-
plein en gaan de leden zich inzetten 
voor behoud van de gevel van het pand 
Nicolaas piekstraat 11. 
Een al wat langer lopende kwestie 
betreft de bouwplannen voor twee 
oude karakteristieke woningen aan de 
Bredaseweg.
Voor vragen hierover kun je terecht bij 
Ad van Eijck: advaneijck@hotmail.com. 
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Herstel honderd jaar oude gevelreclame is aanstaande

Hij is nauwelijks nog leesbaar, maar 
daar gaat verandering in komen. Een 
honderd jaar oude gevelreclame zal 
dan binnenkort zijn geheim prijsgeven. 
Welke bedrijf zat hier achter?  Of waren 
het er meer? Restauratieschilder en 
heemkundebestuurslid Sanja Veldhuis 
ontsluiert een deel van het mysterie.

Bij de renovatie van het pand op de hoek 
van de Poststraat en de Langestraat door 
WV Bouw, werd duidelijk dat de gevelre-
clame op de zijgevel een bijzondere is. Er 
blijken er namelijk wel drie op te staan. 
De originele reclame werd twee maal 
overschilderd en tenslotte verdween het 
geheel achter een laag muurpleister. Het 
is dan ook een hele puzzel om te ont-
rafelen wat er ooit gestaan heeft. Sanja 
legt uit hoe ze te werk is gegaan. “Dat 
begint met veldwerk: het onderzoeken 
van de ondergrond. Zijn er reparaties 
nodig en is er geen sprake van mos- of 
algengroei? Ook bepaal ik al vast de 
kleur voor de restauratie.”

Sanja was eerder al betrokken bij de res-
tauratie van muurreclames in de Nieuw-
landstraat, Laagstraat en de bekende 
Serva reclame aan de Hoevenseweg. 
Hoe kom je erachter wat er ooit op de 

muur geschreven stond? “Door de foto 
te bewerken met contrast, verzadiging 
en belichting kon ik het een en ander 
ontcijferen. Dan moet je controleren 
of het inderdaad klopt wat je denkt te 
lezen. In dit geval was dat de vraag: 
bestond er inderdaad ooit een smederij 
op het adres Noordstraat 52? En de 
combinatie ‘Utrecht’ en ‘verzekerings’, is 
dat verklaarbaar?” In dit geval wel.

Onopgelost mysterie
Op de jongste reclame staat te lezen: ‘J. 
v.d. Wiel en Zn. Kunst-, sier- en hek-
werken, constructie- huis- en kachelsme-
derij, fabriek Noordstraat 52. Dat de 
fabriek daar inderdaad was gevestigd, 
bevestigt een krantenadvertentie uit 
1925. Het bedrijf werd op 1 juni 1928 
opgeheven. Daaronder zit een oudere 
reclame van de ‘Levensverzekerings 
Maatschappij Utrecht’. Deze had vele 
jaren een bijkantoor in een pand dat 
tussen 1898 en 1965 op de hoek van 
de Spoorlaan en een thans verdwenen 
deel van de - inderdaad- Utrechtsestraat 
stond. Lastiger wordt het met de derde 
reclame. Deze geeft slechts vier letters 
prijs: ‘HO’ en ‘EN’. Hoeden (en petten) 
misschien? 
In het voorjaar zal de muurschildering 
in zijn oude luister hersteld worden, 
maar dat kan niet zonder een gedegen 
restauratieplan. Sanja: “Eerst zal ik de 

schildering moeten fixeren, want hij laat 
los van de achtergrond. Dan zet ik de 
achtergrondkleur op waarbij ik de letters 
uitspaar. Die vul ik namelijk later pas in. 
De oudste laag wordt transparant en de 
jongste dekkend. Zo krijg je een mooie 
gelaagdheid en worden alle reclames 
weer zichtbaar.” Een soort 3D-schildering 
dus. Als alles volgens plan verloopt zien 
we Sanja dit voorjaar op de steiger aan 
het werk.

Interessant blijft dan nog de vraag: 
waarom besluiten twee bedrijven die 
elders in de stad gevestigd waren om 
juist op deze plek een muurreclame 
aan te brengen? Wie het weet mag het 
zeggen.

Links: het in 1965 gesloopte kantoor 
van Levensverzekerings Maatschappij 
Utrecht. (Bron: Regionaal Archief 
Tilburg)
Boven: advertentie Nieuwsblad van het 
Zuiden, 28-02-1925)

Door: Theo van Etten
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Tilburgse Koerier digitaal beschikbaar

Iedereen kent het nog, de Tilburgse 
Koerier die jarenlang wekelijks op de 
deurmat viel. Eind 2019 viel het doek 
voor de Koerier. Regionaal Archief 
Tilburg stelt de scans van alle uitgaven 
van de krant nu beschikbaar via de 
website.

Deze gratis huis-aan-huiskrant werd 
in 1957 opgericht door Jos de Beer en 
werd tot 1968 gemaakt in het woonhuis 
aan de Jacob van Campenstraat. De 
krant werd door de eigen, zelfstandige 
uitgeverij gemaakt. Door groei ver-
huisde de redactie naar het kantoor 
aan het NS-Plein, waar het tot het eind 
heeft gezeten. Na het overlijden van de 
oprichter Jos de Beer, nam zoon Joost 
de Beer het stokje over. Het versprei-

dingsgebied liep van Tilburg, Goirle 
en Riel tot Loon op Zand, Udenhout, 
Berkel-Enschot, Oisterwijk, Moergestel, 
Hilvarenbeek en Hulten. 

De Tilburgse Koerier streefde ernaar om 
in de redactionele kolommen aandacht 
te schenken aan alle geledingen in de 
samenleving. Veel aandacht was er 
voor het verenigingsleven. De weke-
lijkse krant verscheen de laatste jaren 
van het bestaan op dagbladformaat. In 
december 2019 verscheen de laatste 
editie van de Tilburgse Koerier. Voor 
veel lezers was het heel onverwacht. Na 
63 jaar moest het blad ermee stoppen 
door dalende advertentie-inkomsten en 
stijgende kosten. De oplage in die laatste 
jaren was 86.000 exemplaren per week. 

Twee maanden na het einde van de 
krant, werden alle papieren uitgaven 
(14 meter in totaal, ruim 3000 kranten) 
overgebracht naar Regionaal Archief 
Tilburg. Omdat het huis-aan-huisblad 
veel interessante informatie bevat voor 
historisch onderzoek, besloten we het 
te laten digitaliseren. De tijdspanne van 
1957 tot 2019 is ook interessant. Tilburg 
is in deze periode sterk veranderd, wat 
terug te lezen is in de Koerier. 

Aangezien we bij de overdracht van de 
Koerier de rechten kregen, kunnen we 
de scans rechtenvrij op onze website 
publiceren. Mooi is ook dat binnen de 
scans alle tekst te doorzoeken is via OCR 
(optical character recognition). Dus zoek 
je een persoon of wil je iets weten over 
een bepaalde straat, dan is daar mak-
kelijk op te zoeken binnen alle scans. De 
Koerier publiceerde wekelijks een lijst 
van de overledenen: handig voor stam-
boomonderzoekers.

Hiermee is weer een belangrijke bron 
online toegankelijk gekomen voor 
onderzoek. En ook kunnen degenen die 
de Tilburgse Koerier nog steeds missen 
heerlijk terug gaan in de tijd.

De scans van de Tilburgse Koerier zijn te 
vinden achter de link https://kranten.
regionaalarchieftilburg.nl/. 

Bron:             regionaal Archief Tilburg


