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‘Actum Tilliburgis’ is de nieuwsbrief
van Heemkundekring Tilborch
YouTube
Tijdens de laatste editie van TilburgKlas
hebben twee deelnemers een presentatie gegeven. Gerard Horvers vertelde
over zijn betrokkenheid bij het maken
van de Tilburg Maquette. Hij verrichtte

Beste leden,
Het mag weer….. Als bestuur zijn wij erg
gelukkig met het feit dat coronamaatregelen zijn opgeheven en dat we elkaar
weer fysiek kunnen ontmoeten. Daarom
organiseren wij op 21 april aanstaande
niet alleen een Algemene jaarvergadering, maar ook een lezing.
Omdat het gebouw van Regionaal
Archief Tilburg (RAT) niet toegankelijk
is wegens een verbouwing, wijken we
de komende maanden uit naar Boerke
Mutsaers (Vijverlaan in Tilburg). Naar
verwachting kunnen we na de zomer
weer terecht in het RAT.
Wij willen jullie erop attenderen dat
corona nog niet weg is. De komst naar
de lezing met aansluitend de Algemene
Jaarvergadering geschiedt dan ook op

eigen verantwoordelijkheid.
Desondanks hopen wij jullie allemaal
weer te zien op 21 april!
Namens het bestuur
Henk Veltmeijer

onderzoek en bouwde hartstochtelijk
mee. Victor Retel-Helmich had een mooi
verhaal over zijn jeugd in Het Zand, hoe
hij de stad zag veranderen en wat voor
invloed die veranderingen op de natuur
hadden.
Deze lezingen hebben wij onlangs opgenomen op video en zullen we binnenkort
op ons YouTube-kanaal plaatsen.

Lezing 21 april / AANVANG 19.30 UUR
Van 19.30 – 21.15 uur zal Erik Mols een
lezing geven over genetische genealogie.
Inloop vanaf 19.15 uur, tussendoor is er
een kwartier pauze.

Neem gerust al vast een kijkje op dit
kanaal, hier vind je namelijk ook de
lezingen van afgelopen jaar.

ALV
Aansluitend aan de lezing start de
Algemene Ledenvergadering. Deze zal
tot uiterlijk 22.30 uur duren. De agenda
van de ALV vind je op pagina 3.n op
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Excursies

Werkgroep Excursies / Marion helmer

Tentoonstelling over Brabantse Zaligen en Heiligen

Aanmelden
Vóór 3 mei aanstaande, per e-mail naar:
marion_helmer@live.nl.
Eventueel telefonisch via:
06 – 15 45 03 87 (na 19:00 uur).
Dagplanning
Vervoer: we gaan met eigen vervoer of
rijden met iemand mee.
Vertrek: 13.15 uur bij Boerke Mutsaers.
Aankomst: 13.45 uur.
Rondleiding: 14.00 uur
Koffie/thee: 15.00 uur. Tevens gelegenheid om vragen te stellen.
Vertrek: 16.00 uur. Eventueel gelegenheid om een wandeling door het
park te maken.
Op 10 mei organiseert Heemkundekring Tilborch een bezoek aan de
tentoonstelling over Brabantse Zaligen
en Heiligen. Deze is momenteel in het
Peerke Donders Paviljoen te zien. Een
rondleiding maakt onderdeel uit van
deze excursie.
Je hebt heilige boontjes, schijnheilige
gezichten en je kunt ergens heilig in
geloven. Én, je hebt mensen die als
heiligen worden beschouwd. Die zijn
van alle tijden. Voor de een is klimaatvoorvechtster Greta Thunberg een
heilige van deze tijd, of influencer Nikkie
Tutorials of de gouden sportvrouw Sifan
Hassan. Maar je hebt ook heiligen die
verbonden zijn aan de eeuwenoude
katholieke cultuur.
Dat zijn de meest oorspronkelijke heiligen. Het begrip heiligheid zoals we dat
kennen hangt samen met deze vrouwen
en mannen die heilig zijn verklaard
vanwege een zeer bijzonder leven of
door opvallende dingen die ze hebben
gedaan. Brabant kent in totaal negen
heiligen en drie personen die zijn zaligverklaard – dat is een voorstadium van
heiligheid. Een van de Brabantse zaligen
is Peerke Donders.

wie waren ze?; wanneer leefden ze?;
waarom worden ze als heiligen gezien?;
en niet in de laatste plaats: wat betekenen ze nu nog voor ons? Op de expositie komen ze tot leven door middel
mooie foto’s, verhelderende teksten en
veel interessante voorwerpen.
‘Brabantse zaligen en heiligen’ is een cultureel verhaal en daarom voor iedereen
interessant!
Gratis boekje
Bezoekers aan de tentoonstelling krijgen
gratis een mooi en handzaam boekje,
dat geschreven is door schrijver en cultuurkenner Paul Spapens. Hierin worden
in 54 pagina's alle Brabantse zaligen en
heiligen in woord en beeld toegelicht.
Ook de research voor deze tentoonstelling is door hem verricht.
De tentoonstelling zelf is samengesteld
door Esther Becx, kunsthistorica en
coördinator van het Peerke Donders
Paviljoen.
Kijk voor meer informatie over het
Peerke Donders Park op:
peerkedonders.nl.

Op de tentoonstelling ‘Brabantse zaligen
en heiligen’ in het Peerke Donders
Paviljoen in Tilburg wordt de handel
en wandel van deze vrouwen verteld:
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Kosten
€ 10,00 per persoon (entree, rondleiding, koffie/thee met iets lekkers en
boekje inbegrepen).
Ter plekke te betalen
Vervoerskosten zijn voor eigen rekening.

Benefietconcert
Oekraïne
Als extra mogelijkheid voor een uitstapje
willen we jullie graag wijzen op onderstaand benefietconcert ten bate van de
ellende in Oekraïne.
Het concert vindt plaats op zondag 24
april in het Cenakel.

18 april: verjaardag van de stad

Bron: regionaal Archief Tilburg

Borduur mee voor de Verjaardag van Tilburg

wezig voor de eerste hulp bij kruissteekproblemen. Een uitgelezen kans voor
handwerkers met Tilburg-trots!

Op 18 april 1809 kreeg Tilburg stadsrechten van koning Lodewijk Napoleon.
Dus 18 april vieren we de verjaardag
van onze stad. Stadsmuseum Tilburg
nodigt de inwoners van de gemeente
uit om typisch Tilburgse iconen te
borduren. Vier je het mee? Hang die
dag dan ook de Tilburgse vlag uit en
borduur mee!
In 2009 vierde Tilburg uitgebreid dat
het 200 jaar stadsrechten had. Speciaal
voor die gelegenheid maakte mevrouw
Ine Panis-Vermeer destijds een merklap
met allerlei Tilburgse verwijzingen:
het stadslogo, het huisje van Peerke
Donders, het Tilburg-2009 logo, de
lindeboom, kermispaarden, een schietspoeltje en uiteraard de jaartallen 18092009. Zoals dat hoort op een merklap,
zijn er ook bloempatronen, versierde
randen, letters en poppetjes op te
vinden.
Uiteindelijk kwam deze merklap in de
collectie van Stadsmuseum Tilburg
terecht, geschonken door de dochter
van mevrouw Panis-Vermeer. Dienie
Biemans, vrijwilliger bij Stadsmuseum
Tilburg, zette een deel van de figuren
om in borduurpatronen, zodat we die
nu opnieuw kunnen borduren. Op de
woensdagmiddagen van 6 en 13 april
is er in het TijdLab in de LocHal een
‘borduur-spreekuur’, waarbij iedereen
die geïnteresseerd is een borduurpakketje kan ophalen. Dienie is daarbij aan-

Van 6 tot en met 18 april zijn er in het
TijdLab een aantal borduurwerken uit
Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout
te zien. Uiteraard is het origineel van
mevrouw Panis-Vermeer daar ook te
bekijken. De borduurpakketjes die Stadsmuseum Tilburg heeft samengesteld, zijn
dan mee te nemen, zolang de voorraad
strekt. Op de eigenlijke verjaardag van
Tilburg, 18 april (dit jaar tevens Tweede
Paasdag), hoopt Stadsmuseum Tilburg
op social media een aantal resultaten
van de borduurwerken voorbij te zien
komen. Tag @stadsmuseumtilburg op
Facebook of @stadsmuseum013 op
Instagram.
Stadsmuseum Tilburg besteedt jaarlijks
aandacht aan de Verjaardag van Tilburg
en liet hiervoor eerder een filmpje
maken. Dit jaar staat het borduren
centraal. Elk jaar wordt gezocht naar een
nieuwe, creatieve manier om de trots op
Tilburg te laten zien.
Kijk voor meer informatie en voor de
borduurpatronen op
www.stadsmuseumtilburg.nl

Praktische informatie:
6 april en 13 april: borduurwerkplaats in
het TijdLab van 14:30 tot 16:30 uur
Activiteit: Kom je borduurpakketje
ophalen en borduur mee. Er is een
borduurspreekuur en kinderen kunnen
hun eigen werkje borduren onder begeleiding.
Toegang is gratis en je hoeft je niet aan
te melden.
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ALV

Agenda 21 april
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Opening met vermelding
van het ledenbestand
Goedkeuring van de
concept notulen van de
Algemene Jaarvergadering
2021 (26-02-2021 en
18-03-2021)
Ingekomen stukken en
mededelingen
Verklaring
kascontrolecommissie
Benoeming nieuwe
kascontrolecommissie
Vaststelling begroting
en contributie voor het
verenigingsjaar 2022
Resultaten jaarplan 2020
Concept jaarplan 2022
Heemkundekring Tilborch
Afscheid van jan Rossou
als bestuurslid.
Het bestuur stelt de ALV
voor om Jan Rossou te
benoemen tot erelid van
Heemkundekring Tilborch.
Motivatie:
Jan heeft de afgelopen 15
jaar als bestuurslid
(secretaris) eel voor onze
vereniging betekend.
Voor deze bijzondere
verdienste zijn wij hem
veel dank verschuldigd.

10.

11.

Bestuursverkiezing.
Aftredend is Henk
Veltmeijer. Hij stelt zich
herkiesbaar
Rondvraag
April 2022

Boerke Mutsaers, een begrip in Tilburg

Door: Miriam van den Dries
Foto’s: regionaal Archief Tilburg
is Boerke Mutsaers officieus het oudste
nog bestaande familiebedrijf in Tilburg…’

Veel Tilburgers van boven de zestig
zullen zich nog de uitspanning Boerke
Mutsaers herinneren. Destijds nog
idyllisch gelegen, grenzend aan bossen,
weilanden en de Zandsche akkers.
Het café met speeltuin en schietbaan
lag buiten de stad, zonder bebouwing
rondom. Het spoor, aangelegd in 1863,
liep er vlak langs met een gelijkvloerse
overweg dichtbij.

naar een niet-Mutsaers (een oud
medewerker) en sinds vorig jaar is het
café met omliggend terrein aangekocht
door een projectontwikkelaar. Het is nog
onzeker of er een horecagelegenheid
terugkomt. Het zou jammer zijn als er
niets meer aan deze historische plek zou
herinneren, al was het maar de naam
‘Boerke Mutsaers’.

Het was een uitspanning zoals er ook
eentje lag in de Rauwbraken (Kluijtmans
in het tegenwoordige Noord) en in wat
nu de wijk De Reeshof is, namelijk het
café Peerke van der Staak. Het café/
koffiehuis Boerke Mutsaers lag in West,
in de Reit, in ’t Zand en heeft ook lang
de naam ‘Boerke Mutsaers in ’t Zand’
gedragen.
De straat waar het aan lag was de
Zandstraat/Delmerweg; nu is het café
gelegen aan de Statenlaan/Vijverlaan
en ligt het ingeklemd tussen jaren zestig
bebouwing. Het station dat vlakbij ligt
heet ondertussen Tilburg Universiteit, na
eerst Tilburg-West te hebben geheten.
Rond 1960 is de wijk Tilburg-West
gebouwd en in deze tijd is ook Boerke
Mutsaers mee veranderd. Zo is het oude
gebouw vervangen door nieuwbouw.
In 2017 is de exploitatie overgegaan

In Wiki Midden-Brabant lezen we het
volgende:
‘… In archiefstukken uit 1644 is er
sprake van ‘ene Mutsaers’ die aan de
westkant van Tilburg woonde. Bij zijn
boerderij had hij waarschijnlijk toen al
een uitspanning annex herberg op de
handelsroute tussen Tilburg en Breda.
Deze combinatie van boerderij en aanlegplaats werd voortgezet tot in de jaren
zestig van de vorige eeuw. Bij de aanleg
van de westelijke uitbreidingswijken
kon de agrarische bestemming hier niet
meer worden gehandhaafd. In 1926 was
het woonhuis aan de huidige Vijverlaan
al verbouwd tot een echt café. In 1979
volgde een laatste uitbreiding met de
aanbouw van een restaurant. Het tegenwoordige horecabedrijf, dat dienstdoet
als café-restaurant en party- en congrescentrum, wordt nog altijd geleid door
de familie Mutsaers. Voor zover bekend
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De claim dat er al vanaf de zeventiende
eeuw een boerderij en café op dezelfde
plek heeft gezeten, gerund door familie
Mutsaers en dat deze activiteiten van de
zeventiende tot in de eenentwintigste
eeuw door zijn gegaan zonder onderbreking, is niet vast te stellen. Er zijn wel
documenten uit de negentiende eeuw
waaruit blijkt dat er vanaf die tijd een
herberg met boerderij heeft gezeten,
behorende tot de familie Mutsaers.
Het boerenbedrijf was een gemengd
bedrijf met veeteelt en landbouw. Op
een kadastrale kaart uit de negentiende
eeuw is een schietbaan te zien aan de
overzijde van de weg en is bebouwing
ingetekend op de plaats waar nu Boerke
Mutsaers ligt.
Uit notities van januari 2006 van Piet
Mutsaers (geboren 19-03-1935), blijkt
dat diverse verenigingen hun plek
vonden bij Boerke Mutsaers: kruisboogvereniging De Vriendschap, vereniging
De Veehandel, de hondenclub De
Politiehond en De Spaarkas en ook een
voetbalclub. Deze verenigingen hielden
jaarlijks een teeravond met eten, drinken
en volkscabaret. Maar ook schutters
werden hier getraind voor militaire
dienst en er werd ook op wild gejaagd.
Volgens de notitie van Piet Mutsaers
was er een grote speeltuin bij met de
volgende inventaris: zandbak, mallemolen, twee wippen, vijf schommels,
een reuzepas, drie schommelschuitjes,
twee looptonnen, twee ringstellen, een
glijbaan van 20 à 25 meter en twee grote
schommels.

Een krantenartikel uit de jaren zestig
wijdt een artikel aan het op handen
zijnde vertrek van Boerke Mutsaers,
dat vanwege de stadsuitbreiding zou
moeten verdwijnen. Uiteindelijk blijft
het wel bestaan maar in een andere
vorm: de boerderij-activiteiten houden
op en de vergunning tot nieuwbouw
wordt in 1961 verleend, waarbij wordt

gesproken over uitbreiding en voor een
deel verandering van het koffiehuis. In
de vergunning uit het bouwarchief wordt
niet gesproken over totale nieuwbouw.
Een eerdere grote verandering is
geweest in januari 1926, waarbij een
vergunning is verleend aan caféhoudster
weduwe A. Mutsaers om het koffiehuis
te veranderen en de gevels hoger op

te trekken. Er zijn dus drie gebouwen
bekend, geëxploiteerd door Mutsaers,
waarbij wellicht delen van de eerdere
gebouwen in de nieuwere gebouwen zijn
opgenomen.
Van het eerste, bij ons bekende, gebouw
bestaat een foto en een pentekening
met datering rond 1925. Van het tweede
gebouw van de boerderij met herberg
is een aantal foto’s uit de jaren vijftig
gevonden. Van het laatste gebouw, de
‘nieuwbouw’ uit 1961, bestaan veel
foto’s. Het Boerke Mutsaers zoals het er
nu uitziet, lijkt nog sterk op deze versie
van 1961. Cees Robben, die iedere week
een Tilburgse prent publiceerde, lijkt zijn
tijd ver vooruit met zijn toekomstschets
van Boerke Mutsaers. Daarin zit het
café-restaurant in een hoog flatgebouw
tussen andere hoogbouw in.
De projectontwikkelaar die Boerke
Mutsaers heeft gekocht heeft plannen
voor hoogbouw op die plek in het
Zaand. Hopelijk blijft minimaal de naam
behouden.

Lezing Genetische Genealogie
Op 21 april, voorafgaand aan de
Algemene Ledenvergadering, geeft Erik
Mols een lezing over genetische genealogie. Aanvang 19.30 uur!
Heemkunde en Genealogie zijn aan
elkaar verwant, omdat ze zich beide
met geschiedenis bezig houden. Door
de ontwikkelingen op medisch biologisch gebied werd het werkveld van de
Genealoog uitgebreid.
Sinds 2006 zijn allerlei Genetische
Genealogie bedrijven actief op de
internationale markt. Of dit nu gaat
om Ancestry, 23AndMe, FTDNA of
LivingDNA uit de VS, of MyHeritage uit
Israël, al deze bedrijven hebben iets
gebracht wat hiervoor niet voor Genealogen beschikbaar was: Toegankelijke
betaalbare DNA analyses. Genetische
Genealogie bedrijven, brachten de
mogelijkheid om DNA te analyseren en
dit te combineren met Genealogie.

Een eigenschap van de almaar doorgaande evolutie, zijn veranderingen aan
het DNA van generatie op generatie.
Omdat deze veranderingen overerven,
zijn ze te traceren en kunnen ze gebruikt
worden voor Genealogie. Hierbij gaat
het niet alleen om traceerbare mutaties
aan het autosomale DNA, maar ook
aan het yDNA of mitochondriale DNA.
Inmiddels zal het bij vele lezers al zijn
gaan duizelen. De nieuwe moleculair
biologische technieken brachten niet
alleen heel veel kansen, maar ook veel
extra complexiteit. Verwikkelingen waar
niet iedere genealoog nu direct op zat te
wachten.

genealogie. De roots van Erik liggen in
Tilburg, Boxtel, Esch, Haaren, Vught en
Udenhout. Erik Mols is opgeleid aan de
Wageningen Universiteit als bio-informaticus. Bio-informatica is een wetenschapsrichting welke zich onder andere
bezig houdt met DNA onderzoek op de
computer.

In de lezing “Genetische Genealogie”,
geeft Ir. Erik Mols handvatten om zelf
aan de slag te gaan met Genetische
Genealogie in het eigen onderzoek.
Erik Mols is op dertienjarige leeftijd
in 1983 begonnen met Genealogie en
heeft een ruime ervaring in traditionele
5
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Aandacht voor de vele oorlogsslachtoffers uit Tilburg
Bron: regionaal Archief Tilburg

Vanaf vrijdag 1 april vind je in het
TijdLab in de LocHal twee projecten die
Tilburgse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog herdenken: Namen en
Nummers en Wiki Midden-Brabant.
Namen en Nummers begon in Tilburg
in 2021 en herdenkt de omgekomen
Joodse slachtoffers tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Samen met Regionaal
Archief Tilburg verzorgen de mensen
achter Namen en Nummers een kleine
expositie en activiteiten om alle Tilburgse slachtoffers van de oorlog niet te
vergeten.
Namen en Nummers
Namen en Nummers Tilburg komt voort
uit het Amsterdamse project Namen en
Nummers waarmee sinds 2012 jaarlijks
de weggevoerde Joden uit de Oosterparkbuurt worden herdacht. In 2021
werd dit voor het eerst op meerdere
plaatsen in Nederland gedaan. Tilburg
was daarbij de eerste plaats in Brabant
waar dit herdenkingsritueel een eigen
vorm kreeg. Voor de 140 Tilburgse
slachtoffers van de holocaust konden
inwoners een naambordje maken.
Daarnaast zochten de deelnemers naar
het levensverhaal van die persoon en
publiceerden dat op namenennummers.
nl. Op 3 september 2021 kwamen de
deelnemers naar het Spoorpark om hun
naambordje neer te leggen op een grote
plattegrond van de stad. Zo brachten ze
‘hun’ joodse Tilburger symbolisch thuis.
Het herdenkingsritueel in het Spoorpark
maakte bij menigeen een diepe indruk.
April 2022

In het TijdLab (Bibliotheek LocHal en
Stadsmuseum Tilburg) is er uitgebreid
aandacht voor dit project.
Een levensbeschrijving voor elk oorlogsslachtoffer
Een onderzoeksgroep van Regionaal
Archief Tilburg is in maart 2021
begonnen met het maken van levensbeschrijvingen van alle 753 omgekomen Tilburgers tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Deze groep enthousiaste
onderzoekers deed eerder een oproep
voor meer informatie over oorlogsslachtoffers van wie weinig tot niets bekend
is. Het leverde een schat aan nieuwe
informatie, foto’s en verhalen op. De
groep zelf doet uitgebreid onderzoek
in vele archieven, zowel in Nederland
als daarbuiten. Alle informatie wordt
geplaatst in de Wiki Midden-Brabant,
met de bedoeling alle 753 personen een
gezicht te geven, zodat zij niet vergeten
worden. In het TijdLab staat een interactief scherm, waarop bezoekers zelf
de resultaten kunnen bekijken van dit
onderzoeksproject.
Lezing over de Jodenvervolging in
Brabant
Bij de kleine expositie wordt een aantal
activiteiten georganiseerd. Op 6 april
organiseert het TijdLab een lezing over
de Jodenvervolging in Noord-Brabant
door prof. A.J. Bijsterveld. De lezing
wordt afgewisseld met Spoken wordartiesten Gina Goossens (junior stadsdichter) en Selma Oueddan.
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Wanneer het gaat om de Jodenververvolging en de herinnering daaraan, gaat
in Nederland de meeste aandacht uit
naar Amsterdam. Inderdaad werden
bijna 60.000 van de 80.000 Amsterdamse Joden vermoord. Maar wat
weten we van de andere 45.000? Hoe
zat het eigenlijk in Noord-Brabant?
Dat blijkt toch een ander verhaal te
zijn. Op 28 augustus 1942 moesten in
heel Noord-Brabant honderden Joden
zich melden op (bus)stations om naar
Westerbork vervoerd te worden. In
september 1943 werd Noord-Brabant
‘Jodenvrij’ verklaard. In deze lezing komt
aan bod wat er daarvoor, in 1942-1943
en daarna gebeurde met de ruim 2300
Joodse Noord-Brabanders.
Overige activiteiten
Op 23 en 30 april organiseert de Stadsgidserij twee extra wandelingen ‘Oorlog,
Bevrijding en Herdenking’. Tijdens de
wandelingen ga je mee op zoek naar
de sporen die de oorlog in onze stad
heeft achtergelaten. Op 25 april vertellen Jeroen Neus en Carine van Vugt
in de LocHal over het project Namen
en Nummers en speelt saxofonist David
Bello Arcos de compositie ‘Tilburg is
mijn thuis’ van Bruno Culotti. Op 14 mei
vertoont René Hildesheim een theatervertelling over de Tweede Wereldoorlog,
die zich afspeelt in Brabant. Tenslotte
geeft Astrid de Beer van Regionaal
Archief Tilburg op 18 mei een lezing over
het project rondom de Tilburgse oorlogsslachtoffers.
Praktische informatie
Datum: vrijdag 1 april t/m dinsdag
31 mei 2022
Tijd: tijdens openingstijden van de
Bibliotheek LocHal
Locatie: TijdLab in de Bibliotheek LocHal
Kosten: gratis (wel van tevoren aan
melden), behalve deelname aan
de wandelingen van de Stadsgidserij op 23 en 30 april
Aanmelden voor de activiteiten: via de
website van Bibliotheek Midden-Brabant
of Stadsmuseum Tilburg.

Het Vierde Geschenk - The Movie

Onlangs, op 24 maart 2022 om precies
te zijn, is de film: ‘Het Vierde Geschenk:
the Movie’ in première gegaan. De
speelfilm van een half uur, verhaalt
over de drie koningen op hun reis
door Tilburg en is een initiatief van de
Stichting Het Vierde Geschenk.
Nadat de Tilburgse VVV in 2009 plotsklaps besloot het zingen voor een jury
niet langer te organiseren, stond een
aantal organisaties op om dat over te
nemen. Uiteindelijk bleven de heemkundekringen van Tilburg en Goirle met de
speciaal voor dat doel opgerichte werkgroep Driekoningenzingen (3KZ) over.
Er werd een moderniseringsslag uitgevoerd. Een lesbrief werd uitgebracht
en verspreid onder de basisscholen van
Tilburg en Goirle. Maar het belangrijkste
was de succesvolle poging (in 2012) door
Heemkundekring Tilborch om een plaats
te verwerven op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Ondanks de moderniseringsslag bleef
het zingen langs de deur teruglopen,
maar tegelijk bleef het fenomeen wel
in beeld. Hieruit ontstond in 2019 een

Tekst: henk Veltmeijer m.m.v. Paul Spapens
Foto: Kees Bekkers

nieuw initiatief. Op 4 juli van dat jaar
werd de stichting ‘Het Vierde Geschenk’
opgericht met als doel het bestrijden
van kinderarmoede, te bereiken door
activiteiten die zijn ontleend aan en
geïnspireerd door de Driekoningentraditie. De oprichters waren de beheerstichtingen van de Hasseltse Kapel, de
Kapel Onze Lieve Vrouwe ter Nood en
Peerke Donders.
Alle drie deze erfgoedinstellingen zagen
zich geplaatst voor de taak om het
erfgoed zowel materieel als immaterieel
door te geven aan de volgende generaties. Zij deden dat in het besef dat het
daarvoor nodig is om met het erfgoed
aan te sluiten bij de hedendaagse
samenleving. In het initiatief dat ze
namen staan solidariteit en inclusiviteit
centraal. De nieuwe stichting sloot zeer
bewust aan bij de eeuwenoude Driekoningentraditie, mede op aangeven van
de Tilburgse heemkundekring.

wel het delen van speelgoed. Tilburg telt
zo’n 15.000 gezinnen die rond de armoedegrens leven. De ouders hebben niet
genoeg geld om speelgoed te kopen.
Tegelijk hebben de meeste andere
kinderen wel voldoende speelgoed. Ze
hebben zelfs over.
De stichting begon met het inzamelen
van speelgoed en het weer doorgeven
daarvan. Dit werd van meet af aan zo’n
groot succes dat in september 2021
door burgemeester Theo Weterings de
Tilburgse Speelgoedbank werd geopend.

Er werden volstrekt nieuwe wegen
ingeslagen. Onderkend werd dat de
traditie zeer waardevol is in de hedendaagse samenleving. Het oorspronkelijke
bedelen werd vertaald naar delen en

In 2020 kwam er een nieuwe opzet die
als basis diende voor een semiprofessioneel gemaakte speelfilm over de
idealen van Het Vierde Geschenk, met
de Drie Koningen in de hoofdrol. Door
de coronapandemie werd de première
van de speelfilm telkens uitgesteld tot
deze op 24 maart jongstleden eindelijk
plaats kon vinden in bioscoop Cinecitta
te Tilburg. Een langdurig applaus van de
aanwezigen viel de filmmakers ten deel.
Wij gaan ervoor zorgen dat de leden
van onze kring deze mooie speelfilm in
de nabije toekomst ook te zien zullen
krijgen.
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Nieuws uit archeologische hoek

Bron: Afdeling 24 Midden-Brabant
Nationale Archeologiedagen
Op 17, 18 en 19 juni zijn dit jaar de Nationale Archeologiedagen. Het plan is om
die dit jaar – opnieuw in samenwerking
met de Gemeente Tilburg – in te vullen
aan de hand van omwaterde huizingen
en kastelen in de regio.
Dit lijkt ineens een ‘modieus’
onderwerp, maar de vele aandacht
voor dit thema is niet onterecht. De
precieze invullen van onze bijdrage als
AWN-afdeling is nog niet uitgewerkt,
maar we denken aan een inleidende
lezing (door kastelenkenner Bas Aarts)
op vrijdagavond en op (waarschijnlijk)
zondag een busrit langs een aantal
relevante locaties, plus op diezelfde (en
misschien nog meer) locaties gedurende
dag gidsen die informatie verstrekken
aan mensen die niet met de bus, maar
op eigen gelegenheid deze plekken
willen bezoeken. Archeologie staat
daartbij voorop, dus het wordt meer dan
‘gebouwen bekijken’.
Omdat de AWN-regio Midden-Brabant
groot is – en onze menskracht is
beperkt - leggen we de focus op Tilburg
en omgeving (Tilburg, Loon op Hilvarenbeek). Daarnaast willen we nadrukkelijk ook de heemkundekringen in de

Excursie naar Vught
Op zaterdag 21 mei brengen we een
bezoek aan Vught waar in mei en juni
een tentoonstelling is te zien over
recent archeologisch onderzoek in die
gemeente. Deze expositie is te zien in De
Petrus, de voormalige Sint-Petruskerk in
het centrum van Vught.
Na een inleidende lezing is er gelegenheid om de expositie te bekijken
waarbij ook deskundige toelichting zal
worden gegeven.
Lezing Omgevingswet
Op donderdag 14 april geeft Ria
Berkvens een lezing over de nieuwe
Omgevingswet, de consequenties
daarvan voor de omgang met archeologie en erfgoed en de rol die de
burger daarin kan spelen.
Ria Berkvens is als regioarcheoloog
verbonden aan de Omgevingsdienst
April 2022

Zuidoost-Brabant en als zodanig verzorgt
zij voor meer dan zeventien gemeenten
in die regio alles op het gebied van zowel
archeologie als cultuurhistorie. Zij is dan
ook zeer goed ingevoerd in de wet- en
regelgeving op dit gebied en heeft veel
ervaring met hoe verschillende
overheden hiermee omgaan.
Ria zal vooral ingaan op concrete voorbeelden in de regio. Hoe handelen
gemeentes, wat gaat goed, wat kan
beter en wat kan een individuele burger
of een ‘club’ als de AWN hier voor rol is
spelen? En uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
Deze avond vindt plaats in Wijkcentrum
De Back, Schout Backstraat 33. Aanvang:
20.00 uur. Om een indicatie te hebben
van het aantal bezoekers is het fijn als u
zich vooraf wilt aanmelden. Dat kan via:
middenbrabant.24@awn-archeologie.nl.
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hele regio uitnodigen hierbij aan te
haken. Het bestuur gaat hiervoor deze
kringen nog benaderen, maar eigen
inbreng is zeker ook welkom.
Gravers gezocht
Aan de zuidrand van Hilvarenbeek is
al enige tijd een opgraving gaande op
een terrein met vondsten – onder meer
enkele graven met mooie grafgiften – uit
de Merovingische tijd (7e-8e eeuw). Een
aantal vrijwilligers hebben hier meegewerkt en dit is nog steeds mogelijk
zo lang het veldwerk loopt. Belangstellenden die nog niet eerder hebben meegewerkt kunnen zich melden bij onze
veldwerkcoördinator Ruud Hemelaar:
ruudhemelaar@hccnet.nl.
Meer weten?
https://awn-archeologie.nl/afdeling/
midden-brabant/.

Kerken en kapellen na de Tweede Wereldoorlog

Van de redactie

Het jaarproject is van start! Na een
eerste kennismaking zijn de deelnemers
druk aan de slag met de inventarisatie
van de naoorlogse kerken en kapellen
in Tilburg.
Waar de een zich vol overgave in de
materie stort, kijkt de ander het rustig
aan. Geen probleem, want onder de
bezielende leiding van Petra Robben
krijgt iedereen ruimschoots de gelegenheid in dit project te participeren.
Zo gingen de deelnemers afgelopen
donderdag in groepjes aan de slag met
hun bevindingen. Het aantal kerken,
maar vooral kapellen, bleek veel groter
dan verwacht. Want ook ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen en scholen blijken
vaak over een kapel te beschikken. Een
belangrijke bron daarbij was de inventarisatie van luidklokken, die jaren geleden
vanuit de werkgroep ‘de Torenklok’ werd
opgesteld.

Alles wat daarna van nul-af-aan
gebouwd is of tellen ook de grootscheepse naoorlogse verbouwingen van
een oude kerk mee?

Maar ja, wat is dat eigenlijk een kapel?
Zijn dat alleen de gebedsgebouwtjes met
een altaar en banken? Of behoren daar
ook de Mariakapelletjes langs de weg en
Jezus-kruisen toe? Die vraag moest dus
eerst beantwoord worden.
Net zo goed is het afbakenen van de
onderzoeksvraag ‘een dingetje’. Ook
daar wordt de komende weken over
nagedacht. Wat behoort er tot ‘het kerkgebouw’? Welke interieuronderdelen
willen we onderzoeken? Het altaar,
priesterkoor en fresco’s? Of ook de
orgels en andere versieringen?
En wat verstaan we onder ‘na de
oorlog’?
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Huiswerk
Nog genoeg vragen te beantwoorden
dus. In de volgende fase begint het
daadwerkelijk onderzoek. Elke deelnemer heeft enkele kerkgebouwen
onder zijn hoede genomen en duikt de
komende weken in bronnen als Google,
Wiki Middenbrabant, Regionaal Archief
Tilburg, het bouwarchief en Delpher. De
energie zit er goed in!

April 2022

Stadsdiscussie over Muurschilderingen

Muurschilderingen zijn hot. Op steeds
meer plaatsen in de stad zien we ze
verschijnen. Van octopussen, struisvogels en boekenkasten tot grafische
patronen. Sommige zijn in opdracht
gemaakt door een kunstenaar, andere
ontstonden als gevolg van een gezamenlijk buurtinitiatief om de woonomgeving aantrekkelijker te maken.
Met de komst van deze kleurrijke
versieringen laait ook de discussie op.
Want wat de een mooi vindt, is voor de
ander spuuglelijk. En kan je zomaar het
gebouw van iemand beschilderen? De
recente kwestie met de muurschildering
aan de Tjeuke Timmersmansstraat lijkt
het tegendeel te bewijzen. Tijd om de
meningen bij elkaar te brengen tijdens
een heuse stadsdiscussie.
Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (kortweg: CAST) organiseerde deze avond op 24 maart jongstleden. Naast kunstenaars, architecten
en andere belangstellenden gaven een
aantal prominenten uit de wereld van
de muurschilderingen hun visie. Met
als centrale insteek: wat voegen al die
muurschilderingen nou echt toe?
Kom óp nou!
Natuurlijk begon de avond met de
betwiste muurschildering aan de Tjeuke
April 2022

Timmermansstraat. Wethouder Rik
Grashof stelde dat de architect juridisch
weliswaar in zijn recht stond door te
eisen dat de muurschildering moest verdwijnen, maar een beetje oog voor de
realiteit kon volgens hem geen kwaad.
“Kom óp nou,” had hij graag tegen de
betreffende architect willen zeggen.
Deze was weliswaar uitgenodigd door
CAST, maar niet op de avond aanwezig.
Vervolgens legde Rik Grashoff uit dat
het idee om muurschilderingen aan te
brengen begonnen was om de buurtbetrokkenheid te vergroten. Aanvankelijk
gestart zonder planmatige aanpak, vindt
hij dat het ‘experiment’ nu langzaam
volwassen aan het worden is. “We
bevinden ons nu in het stadium dat
we experts moeten inschakelen om de
kwaliteit van de kunstwerken te beoordelen.”
Publiek domein
Kunstenaar Niko de Wit, tevens lid
van de werkgroep Monumenten van
Heemkundekring Tilborch, schreef vorig
jaar al een essay waarin hij stelt dat het
moment daar is om een beoordelingscommissie aan te stellen ten aanzien
van graffiti-kunst. Binnen deze commissie moet volgens hem expertise op
beeldend, kunsthistorisch en ruimtelijkarchitectonisch vlak vertegenwoordigd
aanwezig zijn.
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Tekst en fotografie: Theo van Etten

Aan de hand van voorbeelden legde
hij uit waarom het ene kunstwerk een
muur juist versterkt of aanvult en het
op een andere plek zwaar conflicteert
met de omgeving. Het ontbreken van
het samenspel tussen architect en
kunstenaar was regelmatig de oorzaak
daarvan, zo betoogde hij. Overigens was
niet iedereen het met hem eens. Een
bezoeker vond de meeste muurschilderingen allemaal prima want ‘de bakstenen muren van tegenwoordig zijn niet
meer wat ze vroeger waren. “Toen had
je nog knipwerk, muizentanden of mooie
kettingverbanden. Tegenwoordig is alles
hetzelfde, dan is overschilderen prima,
zeker als de buurt het mooi vindt.” Dat
laatste bleek tegen het zere been van
de kunstenaar die van mening was dat
de straat een publiek domein is en niet
alleen eigendom van de bewoners.
Eigenaarschap
Deze kwestie kwam ook aan de orde
in het verhaal van Saskia Dellevoet van
Art-Fact. Deze organisatie heeft de afgelopen twee jaar tien muurschilderingen
gerealiseerd waarbij de kunstenaar
nauw samenwerkte met de buurt. “Wie
bepaalt er eigenlijk wat er op de muur
komt?” vroeg zij zich af. Aan de hand
van voorbeelden liet zij zien dat muurschildering vaak een oplossing kunnen
zijn voor een lokaal probleem, zoals
het dumpen van afval. Die afvalberg
bleek verdwenen nadat de plek was
opgefleurd met een muurschildering.
“Belangrijk is dat je van meet af aan alle
partijen erbij betrekt, want niemand
vindt het leuk als een ander jouw creatie
misvormt.”
Leer de context lezen
Bram van de Sanden is voorzitter van
het Architectenplatfom Tilburg. Hij
legde uit waarom het voor een architect
gevoelig kan liggen als zijn creatie wordt
beschilderd. “De kunst is om de context
te leren lezen, want alles wat er is heeft
een reden. Bij het ontwerpen van een
gebouw denken wij heel goed na over
hoe het iets kan toevoegen aan de

omgeving. In zo’n geval kan heel bewust
gekozen worden voor een witte muur,
bijvoorbeeld als rustpunt in een dynamische omgeving.”
Daarmee wilde hij niet zeggen dat een
muur nooit beschilderd zou mogen
worden. Wel vindt hij het belangrijk om
hierin samen op te trekken zodat alle
betrokkenen elkaar goed begrijpen.

Als alternatief noemde hij het verfraaien
van zogenaamde ‘wachtgevels’, muren
waar ogenschijnlijk nog iets mee gaat
gebeuren. Bijvoorbeeld doordat er een
gebouw voor komt te staan of dat de
muur zal worden afgebroken. “Tot die
tijd is een verfraaiing door middel van
een muurschildering zeker op zijn plek.”
Gemeentelijk projectleider Christina

Muurschildering of gewoon reclame?

Rademacher had het laatste woord.
Hoewel het enthousiasme groot is om
muren aan te dienen voor een muurschildering, ziet zij het vinden van een
geschikte muur als lastigste onderdeel
in het proces. “Al met al doen we dit
om de stad mooier te maken,” was haar
standpunt. En daar was iedereen het dan
weer wel over eens.

Tekst en fotografie: Theo van Etten

Op steeds meer plaatsen in de stad
worden oude gevelreclames gerestaureerd. Naast het technisch vakwerk wat
geleverd moet worden is het vaak ook
een hele kunst om te achterhalen wat
er ooit gestaan heeft. Bij een eerste
onderzoek ontdekte Sanja dat hier op de
hoek van de Poststraat en de Langestraat
sowieso een rijwielhandelaar/smid uit
de Noordstraat reclame maakte. Daaronder zat al een tekst van de Levensverzekeringsmaatschappij ‘Utrecht’. Daar
deden ze in die tijd blijkbaar niet moeilijk
over. Verrassender was dat bij nader
onderzoek bleek dat er onder die twee
een nóg oudere reclame had gestaan.
Het enige houvast waren de letters ‘HO ..
EN’ en wat flarden van andere letters.
De neutrale kijker zal zich even achter
de oren krabben bij de aanblik van deze
muurschildering. Wat staat daar nou
precies? Letters lijken door elkaar heen
te dansen. Het blijkt een gevelreclame.
Of eigenlijk: drie gevelreclames. En de
oudste werd al meer dan honderd jaar
geleden geschilderd.
In een zaaltje in een van de oude
gebouwen van de NS Hoofdwerkplaats,
de tegenwoordige Spoorzone, komen
Tilburgers bij elkaar om te discussiëren
over muurschilderingen in de stad.
Architecten, kunstenaars, gemeenteambtenaren en andere belangstellenden
bepleiten hun standpunten over nut en
noodzaak, over passend of niet passend
in het straatbeeld, over eigenaarschap
en soms ook over mooi en lelijk. De
meningen lopen uiteraard breed uiteen

waarbij toch een rode draad valt te ontdekken: we doen dit om de stad mooier
te maken.
Engelengeduld
Met diezelfde intentie was restauratieschilder Sanja Veldhuis eerder die dag
bezig om een eeuwenoude gevelreclame in oude glorie te herstellen. Met
waar engelengeduld – en soms enige
doodsverachting vanwege het trillende
bouwliftje – schilderde zij minutieus,
letter voor letter op de gele achtergrond.
Zouden de oorspronkelijke makers zich
destijds ook druk hebben gemaakt
over de ‘context van hun kunstwerk’?
Waarschijnlijk niet want dergelijke gevelreclames, die tegenwoordig liefkozend
‘fresco’s van de stad’ worden genoemd,
werden destijds puur uit commercieel
oogpunt gemaakt.

Het verhaal ontdekken
“Pas tijdens het restaureren ontdekte ik
dat de letter ‘V’ ertussen moet hebben
gestaan. Het woord, of de naam, moet
dus geëindigd hebben op ‘hoven’. Ook
zag ik de blauwe kleuren van wat ooit
een logo moet zijn geweest. Helaas heb
ik de oorspronkelijke afbeelding niet
kunnen traceren.” Bij de restauratie
brengt Sanja delen van alle drie de
reclames terug. “Elke tekst doe ik met
een andere schildertechniek, waardoor
je de verschillende tijdslagen mooi in
beeld krijgt,” legt ze uit. Ongetwijfeld
zal die aanpak tot discussie leiden.
“Inderdaad, er was al een buurtbewoner
die het er niet mee eens was. Maar het
is juist de bedoeling dat je er wat langer
naar kijkt. Dat je gaat nadenken over het
verhaal áchter dit ‘schilderij’.”
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TilburgKlas gaat derde schooljaar in

Wist je dat de eerste Tilburgers duizenden jaren geleden misschien wel bij
jou door de achtertuin liepen? En heb
je je ooit afgevraagd waarom Koning
Willem II het hier zo goed naar zijn
zin had? Of waarom Tilburg geen echt
stadscentrum heeft, maar wel een van
de mooiste poppodia van het land?
Dergelijke zaken komen voorbij in
TilburgKlas.
De serie erfgoedcolleges begint alweer
aan zijn derde seizoen in successie. Een
cursus ‘Tilburgologie’ zou je het ook wel
kunnen noemen. Acht klassikale bijeenkomsten waarin je in vogelvlucht wordt
meegenomen door de geschiedenis van
Tilburg. Met bevlogen docenten die hun
sporen op verschillende geschiedenisterreinen verdiend hebben.
Theo Cuijpers is zo’n docent. Als voormalig geschiedenisleraar en lid van
Heemkundekring Tilborch (samen met
Stadsmuseum Tilburg de organiserende
partij) vroeg hij zich enkele jaren geleden
af hoe de vergrijzende erfgoedvereniging

Tekst: Theo van Etten
Foto: Schmidlin (bron: regionaal Archief Tilburg)

‘nieuw bloed’ kon aantrekken in de vorm
van jongere leden. “Ik kwam erachter
dat andere heemkundeverenigingen
succes boekten met cursussen over de
plaatselijke geschiedenis. Zo had je in
’s-Hertogenbosch de cursus ‘Boschlogie’.
Deelnemers werden daarna vaak lid van
de heemkundekring.”
Hoofdlijnen
Een goed idee, maar wat ga je vertellen in zeven of acht bijeenkomsten?
Theo: “We wilden de mensen laten
kennismaken met de hoofdlijnen van
de Tilburgse geschiedenis. Maar het
moest ook herkenbaar zijn. Uiteindelijk
kwamen we tot een chronologisch
verhaal dat onderverdeeld is in thema’s
zoals geloof, muziek, sport en architectuur. Keuzestress? Ja, dat speelde
zeker wel een rol. We gingen samenwerken met Stadsmuseum Tilburg, zodat
we TilburgKlas op een professionele
manier konden organiseren. Zo vindt een
aantal colleges plaats op aansprekende
plekken in de stad. Dat vraagt om een
goede voorbereiding.”

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.
April 2022
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Tilburg Maquette
Van de deelnemers wordt een actieve
bijdrage verwacht, waarbij er ook ruimte
is voor persoonlijke inbreng. Zo nam
Gerard Horvers in een presentatie zijn
mede-cursisten mee naar het tot stand
komen van de Tilburg Maquette, waar
hij een actieve rol in vervulde. Tijdens
dit project deed hij onderzoek naar het
Tilburg van midden jaren vijftig, maar hij
ging ook daadwerkelijk aan de slag met
hout en zaag om de huizen, kerken en
fabrieken op schaal na te bouwen. “Jaren
heb ik eraan besteed. Jammer dat hij
nu in het Stadsdepot is opgeborgen. Ik
hoop dat de Tilburgers hem binnenkort
weer ergens kunnen zien,” verzucht hij.
“Hij zou uitstekend kunnen dienen voor
een onderwijsproject, bijvoorbeeld over
de wolindustrie, de industrialisatie of de
stadsontwikkeling.”
Viktor Retel Helmrich hield een persoonlijk verhaal over hoe hij Tilburg
sinds zijn jeugd in Het Zand had zien
veranderen. De architect koppelde dit
aan zijn hobby als vogelaar, waarbij hij
liet zien wat de invloed van een veranderende stad is op de lokale flora en fauna.
Dat het enthousiasme voor het Tilburgse
verleden groot is blijkt wel uit het aantal
aanmeldingen. Reden voor de organisatie om het komend najaar te starten
met twee parallelle cursussen die elk
bestaan uit acht lesavonden van twee
uur. Aanmelden kan via www.stadsmuseumtilburg.nl. Hier vind je ook meer
informatie over TilburgKlas.

