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Vers van de pers
ALV
Reserveer maar vast ruimte in je agenda
want de Algemene Ledenvergadering
2022 komt eraan! Zoals het er nu uitziet
willen we die op donderdag 21 april
houden, voorafgegaan door een lezing.
Nadere info volgt!
Contributie
Je hoeft nog geen contributie over te
maken. Na het vaststellen van de

www.monumententilburg.nl
contributie 2022 tijdens de ALV ontvang
je hierover bericht.
Lezingen
Omdat het RAT gesloten is wegens
verbouwing zijn wij op zoek naar een
geschikte ruimte om de lezingen weer
op te starten. Hopelijk gaat dat in april
lukken. Tot die tijd proberen we nog
enkele lezingen op te nemen en digitaal
te verspreiden.

Jaarproject ‘Kerken en kapellen’ van start
Het eerste jaarproject van Heemkundekring Tilborch is van start! Maar
liefst acht leden van Heemkundekring
Tilborch gaan komend jaar samen met
initiatiefneemster Petra Robben op
(onder)zoek naar kerken en kapellen die
na de Tweede Wereldoorlog in Tilburg
werden gebouwd.
Petra deed voor dit onderwerp inspiratie
op tijdens haar studie cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit,
die ze in 2020 met succes afrondde. Zij
constateert dat de kerkenbouw na de
oorlog een geheel ander aanzien kreeg
dan in de periode daarvoor. In plaats van
de veelal neogotische kerken kwamen er
robuustere bouwwerken. Later gingen
de kerkgebouwen steeds vaker op in de
omliggende bebouwing. De parochie
met volgzame gelovigen veranderde in

een gemeenschap van gelijkgestemden.
Samen met de onderzoeksgroep wil zij
een aantal aspecten van de kerken- en
kapellenbouw in kaart gaan brengen.
Daarbij gaat het niet alleen om de
architectuur van het gebouw, maar
bijvoorbeeld ook over het interieur en
decoratie. Ook wordt gekeken naar de
totstandkoming van de kerk of de rol van
de gemeenschap daarin.
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‘Actum Tilliburgis’ is de nieuwsbrief
van Heemkundekring Tilborch

De projectgroep bestaat uit: Gerard
Horvers, Gertjanw Paans, Frank van Kruijsselbergen, Miriam van den Dries, René
Schalk, Peter van Gestel, Geert Eijsbouts
en Petra Robben.

De werkgroep beschikt over meerdere
disciplines en kennisachtergronden.
Zo zijn er deelnemers uit de onderwijskundige, archeologische en theologische achtergrond, naast anderen
met een brede algemene interesse voor
de geschiedenis van Tilburg. Al met al
belooft het een mooi project te worden,
dat hopelijk nog door vele gevolgd zal
worden.
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Kennismakingsgesprek met wethouder Rik Grashoff

Op 22 februari maakten leden van de
werkgroep MoNUmenten kennis met
Rik Grashoff, wethouder van monumentenbeleid. Onze voorzitter Henk Veltmeijer vertelde over de 52 jaar dat de
vereniging al bezig is met de Tilburgse
cultuur en dat we op monumentenbeleid samenwerken met de landelijke
organisaties Cuypersgenoodschap en
Heemschut.
Norman Vervat (Cuypersgenoodschap)
vroeg aandacht voor bedreigde monumentale kunst, zoals de glas-in-lood

Uiteraard ontving de wethouder
een exemplaar van ‘moNUmenten
in Tilburg’. Henk overhandigde een
kalender met alle Tilburgse
burgemeesters en bestuurders sinds
1809.
ramen in de kapel van Kievitshorst, die
afgebroken gaat worden. Dit door de
Roermondse glazenier Piet Schoenmakers gemaakte groot glas-in-loodraam
zou eigenlijk behouden moeten blijven
en opnieuw aangebracht moeten
worden in de nieuwbouw.
Miriam van den Dries vroeg namens

Nicolaas Piekstraat

Heemschutaandacht voor de Post
65-erfgoedpanden (panden die na 1965
gebouwd zijn) die behouden zouden
moeten worden en op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst zouden
moeten worden.
Ad van Eijck schetste waar de werkgroep
Monumenten zich mee bezighoudt.
Zo noemde hij de rubriek ‘MoNUment
van de Week’ waarbij telkens een
monument(waardig) onderwerp in de
spotlights wordt geplaatst en zo de
aandacht krijgt die het verdient. Ook
wees hij de wethouder op de nieuwe
site ‘Monumententilburg.nl’ waar de
monumenten en monumentwaardige
panden en ook de Stadsverkenningen
zijn terug te lezen.
In het gesprek dat volgde verzekerde
de wethouder dat er voor de betrokken
erfgoedclubs genoeg ruimte blijft in
de nieuwe (weer uitgestelde) omgevingswet. Het is nog helemaal niet zeker
of deze wethouder na de verkiezingen
terug komt in het nieuwe college, maar
regelmatige gesprekken met de betrokkenen bij de Tilburgse monumenten
blijven wel belangrijk.
Al met al een nuttige en geslaagde kennismaking.

Naar aanleiding daarvan ontvingen wij van de heer Arthur
Spijkers twee oude foto’s van dit pand. Zijn vader heeft op dit
adres gewoond. Het betreft een foto van de huidige gevel,
welke is genomen in 1936. De andere foto is van een onbekende datum.

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat leden van de werkgroep Monumenten zich gaan inzetten voor het behoud van
de gevel van het pand Nicolaas Piekstraat 11.
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Door: Ad van Eijck
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Excursie naar Den Heijkant

Op 12 april aanstaande organiseert
Heemkundekring Tilborch een excursie
en wel naar ‘Den Heijkant’ in Moergestel. Hier krijg je een rondleiding
n kun je uitgebreid genieten van een
‘natje en een droogje’ in de vorm van
eigengemaakte streekproducten.
Onderstaande informatie is ontleend
aan de website van Den Heijkant. Wil je
meer weten over deze uitspanning, kijk
dan op: www.denheijkant.com.
“Den Heijkant was zeker vanaf 1663 een
zelfvoorzienende Brabantse boerderij,
waar onze familie eeuwenlang koeien,
paarden, varkens, schapen en kippen
hield en prachtige producten op het land
verbouwde.
De boerderij bestaat uit onze woning,
een graanschuur, een karreschop, een
schaapskooi en een kapschuur. In 2009
hebben wij met veel liefde en zorg dit
nationaal erfgoed gerestaureerd tot
de prachtige plek waar wij nu wonen.
Hoewel wij ons niet meer focussen op
veehouderij of landbouw, houden wij
het boerenleven in ere.
Zo hebben wij nog koeien die zoveel

mogelijk genieten van het grazen in onze
wei rondom de boerderij. Ook verbouwen wij op ons land onder andere
diverse tarwesoorten, die na de oogst
rond september naar de lokale bierbrouwers en molenaars gaan. Door de
molenaars wordt met ouderwetse windmolens meel van onze tarwe gemaakt,
die door bakkers in de nabije omgeving
wordt gebruikt voor heerlijk brood.
Overigens, zijn er van oudsher bijenvolken op onze boerderij, die ons ieder
jaar weer trouw voorzien van verrukkelijke honing. Onze noten- en fruitbomen
geven niet alleen een mooie smaak
aan onze honing, maar vormen tevens
een basis voor onze huisgemaakte jam.
Bier, brood, honing, jam. Het zijn enkele
ingrediënten die worden gebruikt bij
de gerechten die wij bereiden in onze
keuken.

Aanmelden
Vóór 5 april aanstaande.
Per e-mail naar: marion_helmer@live.nl.
of
Telefonisch via: 06 - 15 45 03 87 (na
19.00 uur)
Dagplanning
Vervoer: we gaan met eigen vervoer of
rijden met iemand mee.
Vertrek: 12.30 uur bij Boerke Mutsaers
(als vanouds :-)
Aankomst: 13.00 uur.
Circa 13.30 uur: gezamenlijke lunch.
Rondleiding: 15.00 uur
‘Afzakkertje’: 16.00 uur.
Kosten
Verteer is voor eigen rekening.
Wij wensen je alvast veel plezier!
Groetjes, Marion Helmer

Wij delen onze rustieke plek graag met
iedereen die een Bourgondische belevenis wil. Of het nu gaat om een goede
kop koffie, een gezellige borrel, een rijkelijke lunch, een sfeervol samenkomen
of een authentieke overnachting met
uitzicht op het Brabantse land.
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Anton Pieck vond mogelijk inspiratie bij de Goirkese kerk

Slotakkoord voor Tilburgse klanken in Spookslot
Het is donker en doodstil. Behoedzaam
begeeft een groep monniken zich met
kaarsen in de hand door de breviergang
van het klooster. In de klokkentoren
bungelt een levenloze gedaante, opgeknoopt aan het klokkenkoord. Dan slaat
de klok twaalf keer. Het is middernacht,
de show kan beginnen.
Iedereen die weleens in de Efteling is
geweest zal zich dit tafereel voor de
geest kunnen halen. Voor veel Eftelingfans was het schrikken toen bekend
werd dat het Spookslot na de zomer van
2022 zal verdwijnen. Na vierenveertig
jaar trouwe dienst zullen de geesten,
spoken en skeletten hun dagen moeten
slijten in de opslagruimten van het
attractiepark. Waarna de klanken van
Danse Macabre definitief zullen verstommen.
De man met de bandrecorder
Terug naar het midden van de jaren
zeventig. Bij pastoor Schraven van de
Goirkese kerk in Tilburg meldt zich een
man. Of hij geluidsopnamen mag maken
van de uurslag van twaalf uur en of
iemand hem kan helpen met de stroomvoorziening. De pastoor schakelt een van

Tekst en fotografie: Theo van Etten

zijn klokkenluiders in, die is immers elke
zondag aanwezig.
“Hij had lang grijs haar, diepliggende
ogen en een grijze jas,” herinnert Peter
van Gestel zich de persoon die zich met
een bandrecorder in de hand aan hem
voorstelde. Peter was een jaar of twintig
toen de pastoor hem vroeg om ‘die man
van de Efteling’ een handje te helpen.
“Waar de geluidsopnamen voor gebruikt
zouden worden wilde hij niet vertellen.
Hij mompelde alleen iets van ‘een
geheim project’.”
Als klokkenluider en hulpje van de koster
is Peter kind aan huis bij de kerk. Elke
week luidt hij samen met zijn broer twee
gigantische klokken boven in de toren.
“We hadden keurig onze stropdasjes
aan, maar we zagen er niet uit als we
klaar waren. Daarboven lag het vol met
duivenstront,” blikt hij lachend terug.
Midden jaren zeventig werkt een team
van de Efteling in het grootste geheim
aan een nieuwe attractie. “Voor de
hoofdshow zochten ze een hele zware
luidklok waarvan je het geluid kon
opnemen zonder verkeersgeluiden.

Een dergelijk hoekje in de kerktuin van het Goirke zou zomaar de inspiratie
kunnen zijn geweest voor het graftuintje bij de torenruïne in de Efteling.

Heemkundelid Peter van Gestel wijst
de plek aan waar Anton Pieck zijn
geluidsopnames maakte.

Internet en mobieltjes waren er nog
niet, dus die zoektocht verliep via
persoonlijke contacten. Een Eftelingmedewerker die in de buurt van de kerk
woonde heeft hen getipt en zo kwamen
ze hier terecht. De Mariaklok was de
zwaarste, met de hand geluide klok
in Tilburg en verre omgeving. Dat het
Anton Pieck, nota bene de beroemdste
sprookjesbouwer van de vorige eeuw,
zelf was die de opnames kwam maken,
daar kwam ik pas veel later achter.”
Er hangt inderdaad een serene rust op
het kerkhof direct achter de kerk. Geen
omgevingsgeluiden, alleen het getjilp
van vogeltjes. De ideale plek om een
geluidsopname op afstand te maken.
“Hier was het, bij die zerken,” wijst Peter
de plek aan waar Anton Pieck zich destijds met zijn bandrecorder had opgesteld. Even later slaat de klok op zo’n
vijfentwintig meter hoogte drie keer.
Herkenning alom.
Geïnspireerd
De klanken van de twaalf uurslag
aan het begin van de hoofdshow in
het Spookslot zijn dus afkomstig van
een Tilburgse kerk. Maar er is meer.
Volgens Peter zijn de contouren van
het Spookslot zelf ook ontleend aan
de kerk van het Goirke. “Toen we na
afloop aan de koffie zaten vroeg ik aan
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Anton Pieck of hij ook nog de toren in
wilde om de klok zelf te zien. Dat vond
hij echter niet nodig want, zo zei hij, ‘Ik
heb hier inmiddels voldoende inspiratie
opgedaan.’ Wat bedoelde hij daar toch
mee?”
Pas vele jaren later, toen Peter met zijn
gezin de Efteling bezocht, viel ook dit
kwartje bij hem. Starend naar de vorm
van de ingangspartij van het Spookslot
realiseert hij zich dat die weleens ontleend zou kunnen zijn aan de achterzijde van de Goirkese kerk … “Kijk eens
naar de vorm van de zichtlijnen,” zegt
hij terwijl hij een opgevouwen briefje
met enkele schetsen van de kerk en het
spookkasteel uit zijn zak haalt. “De verhoudingen van de noklijn, de vervallen
toren, het groen en die open ruimte
daartussen zijn ongeveer hetzelfde als
de situatie bij de kerk.” Hoewel het
kerkgebouw vele malen hoger is dan
het Spookslot, is de gelijkenis opvallend.
“Zelfs het karakteristieke metselwerk
onder de dakrand zijn kenmerkend en
in die dichtgemetselde boograampjes
herken ik de galmgaten van de Tilburgse
klokkentoren. Je kunt beide tekeningen
zo over elkaar leggen. Zelfs de achthoekige binnenruimte waar die lamp
met apenarm hangt is qua afmetingen
een kopie van de abscis van de Goirkese
kerk.”

De Mariaklok is een zogenaamde ‘doodsklok’ en weegt 2250 kilo.
Het vervolg is bekend. Piecks opvolger
Ton van de Ven nam de bouw en
inrichting voor zijn rekening en in 1978
opende het slot zijn deuren. Peter
tenslotte: “Met zijn eigen Eftelingsausje
er overheen heeft Anton Pieck een
een fantastische Keltische kasteelruïne
gecreëerd. Wat mij betreft bood deze Tilburgse kerk hem daar de juiste inspiratie
voor.”

Zelf kijken en luisteren
Peter van Gestel is voorzitter van
werkgroep ‘De Torenklok’ en houdt
zich bezig met het beschermen van
luidklokken. Op het YouTube-kanaal
‘Werkgroep De Torenklok’ vind je een
aantal filmpjes van hun activiteiten,
waaronder het klokkenluiden in de
Goirkese kerk: https://www.youtube.
com/watch?v=OxiJ0iBDY3M.

de contouren van het Spookslot in de
Efteling vertonen opvallende gelijkenissen met die van de Goirkese kerk in
Tilburg. (Bron: Beeldbank Efteling)

Archieven van Vrouwencentrum Tilburg en Feniks beschikbaar
Vanaf 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn de archieven van Stichting
Vrouwencentrum Tilburg en Feniks
Emancipatie Expertise Centrum Tilburg
te raadplegen bij Regionaal Archief
Tilburg. De beide archieven bevatten
affiches, foto’s, strijdliederen, programmaboekjes, stageverslagen, notulen,
beleidsplannen, statuten, verslagen van
het meidenwerkstersoverleg, onderzoeks- en adviesrapporten.

Astrid de Beer, projectleider Bronnen
en gebruikers bij Regionaal Archief
Tilburg is blij met deze toevoeging aan
de archiefcollectie en zegt hierover:
“Deze aanwinst is een fantastische bron
met veel informatie over de interessante en turbulente geschiedenis van
het Vrouwenkafee, Vrouwencentrum en
de beginjaren van Feniks. Het materiaal
geeft een fantastisch tijdsbeeld van de
Tweede Feministische Golf in Tilburg.”
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Het volledige persbericht vind je op
onze website.
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Ode aan het dorp Berkel-Enschot met spaaractie

Door: Petra Robben

van de archeologische vondsten in het
dorp, de veranderende gemeentestructuur en de Wereldoorlogen met
brede aandacht voor oorlogsslachtoffers.
Het boek bevat weliswaar verwijzingen
naar de historie, maar is ook een
weergave van hedendaagse bedrijvigheid en een toegenomen bouwdrift in
nieuwe wijken. Er is ruimte voor kunst,
de horeca, carnaval en nog veel meer.
De titel 'Ik hou van Berkel-Enschot' afkomstig van voormalig dorpsbewoner
Gerard Korthout - doet zijn naam eer
aan. De kaft is een ontwerp van Pieter
Michielsen van MNM Michielsen New
Media.
Winkelinterieur uit Berkel-Enschot – particuliere collectie
De afgelopen maanden is hard gewerkt
aan het plaatjesboek 'Ik hou van
Berkel-Enschot'. Heemkundekring De
Kleine Meijerij Berkel-Enschot, Jumbo
Denissen en Stadsmuseum Tilburg
werkten samen aan dit boek.
Op woensdag 2 maart 2021 ontving wethouder Oscar Dusschoten een exemplaar
bij de ingang van de winkel. Die dag ging
de spaaractie van start bij de Jumbo in
Ons Koningsoord in Berkel-Enschot. Tot
en met 26 april kan winkelend publiek
de ruim 200 stickers sparen (3 stickers bij
elke € 10 aan boodschappen).
De makers van het boek zijn Mart
Koenen, Rinus van der Loo, Harrie van
Esch, Jack van der Sanden en fotograaf
Peter Timmermans van de heemkundekring. Anton van Dorp en Petra Robben
(stadsconservator van Stadsmuseum
Tilburg) zijn eveneens deel van de werkgroep en coördineren het project.
In 2019 ontstond het idee voor dit
initiatief, in samenspraak met Jumbo

Denissen. Door corona liep het project
enige vertraging op, maar in 2021 werd
er voortvarend aan gewerkt.
De eerste klus was het samenbrengen
van ruim tweehonderd afbeeldingen die
passend zijn bij de thema's als agrarisch leven, een groen dorp, onderwijs,
verdwenen gebouwen en monumenten
en de geschiedenis van het dorp. Naast
foto’s uit de fotodatabank van Regionaal Archief Tilburg konden de makers
gebruik maken van particuliere fotocollecties. Veel beeldmateriaal komt uit
de verzameling van Peter Timmermans,
die kon putten uit zijn jarenlange werk
voor weekblad De Schakel en gelegenheidsfoto's voor Open Monumentendag.
Timmermans meer dan honderd afbeeldingen geleverd voor het boek.
De hoofdteksten werden geschreven
door Anton van Dorp - onder eindredactie van Tekstbureau Theo van Etten
- nadat leden van de werkgroep informatie aanleverden. Het resulteerde in
ruim twintig hoofdstukken, variërend

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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De makers van Heemkundekring De
Kleine Meijerij, Stadsmuseum Tilburg
en Jumbo Denissen zijn blij met het
resultaat. Nu de inwoners van BerkelEnschot nog. Vanaf woensdag 2 maart
kunnen zij gedurende acht weken aan
de slag met het verzamelen van de
206 plaatjes. Vanaf 2 maart is het lege
plaatjesboek bij Jumbo Denissen op te
halen. Bij elke €10 euro ontvangen zij 3
stickers. Het adres van Jumbo Denissen
is Koningsoord 64 in Berkel-Enschot.

