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Actum
Tilliburgis
www.heemkundekringtilburg.nl

4 mei

Kranslegging
Dodenherdenking
Op 4 mei heeft Heemkundekring
Tilborgh een krans gelegd bij het oorlogsmonument in het Vrijheidspark.
‘Onze’ Schot staat er weer mooi bij!

www.monumententilburg.nl

Lezingen 19 mei

‘De huizen van de
fabrikantenfamilie
Pollet’ en
‘Het werk van
architect Bedaux’
Op 19 mei zijn er twee lezingen met het
thema architectuur. Lenneke
Willemstein neemt ons mee langs de
huizen van de familie Pollet en gaat in
op de ontwikkeling van de architectuur
in Tilburg. Frans Bedaux vertelt over het
leven en werk van zijn vader Jos.
De invloed die textielfabrikanten hebben
uitgeoefend op de Tilburgse geschiedenis is enorm. Zij waren bepalend voor
grote veranderingen in onder andere
de economische en maatschappelijke
ontwikkeling van onze stad.
Een onderbelicht aspect is de impact van
fabrikanten op de architectuur. Behalve
de grote fabrikantenwoningen, was er
sprake van een omvangrijk huizenbezit
onder fabrikanten.
Architectuurhistorica Lenneke
Willemstein deed eerder, in het kader
van haar masterscriptie aan de Universiteit van Utrecht, uitgebreid onderzoek
naar de geschiedenis en het vastgoed
van de fabrikantenfamilie Pollet. Een
nieuwe versie van haar onderzoek verschijnt binnenkort in boekvorm en wordt
door Lenneke Willemstein in eigen
beheer uitgegeven.
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‘Actum Tilliburgis’ is de nieuwsbrief
van Heemkundekring Tilborch
Algemene Ledenvergadering (2)
Door een tekortkoming onzerzijds
lag tijdens de ALV van 21 april niet
het complete financieel overzicht
2021 ter inzage. Hierdoor kon de
vergadering het bestuur niet dechargeren voor het gevoerde financiële
beleid (wat overigens wel door de
Commissie van Onderzoek werd
geadviseerd).
Om alsnog aan onze bestuurlijke
verplichtingen te voldoen schrijven
wij een tweede ALV uit. Deze zal
gehouden worden op 19 mei 2022,
direct na afloop van de tweede
lezing van die avond.
Hierbij behandelen we agendapunt
6 van de eerste ALV opnieuw. Het
complete financieel overzicht 2021
zal dan ter inzage liggen. Tevens ontvangen jullie dit document samen
met de uitnodiging.
Het bestuur
Mei 2022

Excursie

Werkgroep Excursies / Marion helmer

Bezoek aan de Maretakkenkwekerij

Meer informatie vind je op:
maretakkenkwekerij.nl.
Aanmelden
Vóór 10 juni aanstaande, per e-mail
naar: marion_helmer@live.nl.
Eventueel telefonisch via: 06 – 15 45 03
87 (na 19:00 uur).

Op 14 juni organiseert Heemkundekring
Tilborch een bezoek aan de
Maretakkenkwekerij in Moergestel.
Hier worden sinds 2007 hoogstam
appelbomen gekweekt met maretakken. En iedereen weet: wie onder de
maretak staat … mag gekust worden.

appelbomen met maretakken. Hierbij
wordt natuurlijk uitgebreid stilgestaan
bij de maretakken. Ook de moestuin
en de natuurlijk ingerichte tuin en
fruitboomgaard maken deel uit van de
rondleiding. Deze duurt circa anderhalf
tot twee uur.

Na ontvangst met koffie/thee en
eventueel wat lekkers, leiden Michiel
en Suzanne je rond op de kwekerij van

Eventueel kun je het bezoek combineren
met een hapje en drankje bij het ernaast
gelegen Stokske of Den Heijkant.

Terugblik vorige excursie

Kosten
€ 5,00 per persoon (entree, rondleiding,
koffie/thee). Voor een appelflap betaal
je € 2,50 extra.
Graag ter plaatse contant betalen.
Vervoerskosten zijn voor eigen rekening.

Tekst: Wim van Eijck
Fotografie: Krelis Swaans

Een middagje naar ‘Den Heijkant’
Met twaalf personen vertrokken we op
12 april om 12.30 uur naar Den Heijkant
in Moergestel. Hier werden we hartelijk ontvangen door Marion Helmer.
Een half uur later gingen we naar het
lunchcafé waar we een kopje koffie of
ander drankje hebben genuttigd.
We werden even aan elkaar voorgesteld
en tevens moesten we een keuze maken
voor de maaltijd, welke geheel door de
familie wordt gemaakt en samengesteld.
De zoon Grard is de bakker en heeft de
leiding over het lunchcafé. Bijna alles
wordt door hen zelf gemaakt, zoals
brood, jam, worstenbroodjes en gebak.
Mei 2022

Dagplanning
Vervoer: we gaan met eigen vervoer of
rijden met iemand mee.
Vertrek: 13.15 uur bij Boerke Mutsaers.
Aankomst: 13.30. Aansluitend koffie/
thee met eventueel een appelflap (naar
keuze).
Start rondleiding: 14.00 uur
Vertrek: 16.00 uur. Eventueel
gelegenheid voor een afzakkertje bij het
Stokske of Den Heijkant.
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naar hun zin hebben. Verder zijn er
aangepaste locaties voor minder valide
personen.
In 2009 is dit nationaal erfgoed gerestaureerd. We werden geconfronteerd
met diverse soorten bouwstenen, zoals
IJsselstenen en houten balken. Ook het
voegwerk was divers. De voorkant was
vaak anders dan de zijkanten.
Na deze interessante rondleiding zijn
we buiten heerlijk in het zonnetje gaan
zitten met ieder zijn eigen drankje,
gebakje of ijsje. Hierbij hebben we nog
diverse zaken besproken.
Marion, mede namens alle aanwezigen
hartelijk bedankt voor je inzet en je
dankwoord met geschenk voor Kees en
zijn familie.
Na de maaltijd vertelde Marion wat haar
opzet (idee) is voor de toekomst. Ze wil
met kleine groepen (zoals deze) diverse
locaties bezoeken in de naaste omgeving
in en rond Tilburg. Bij navraag bleek dat
zij voor bijzondere excursies zeker een
uitzondering wil maken buiten de regio.
Ze vraagt hierbij ook ondersteuning van
de deelnemers. Iedereen kan bij haar
suggesties insturen en bespreken.
Rondleiding
Hierna werden we door de eigenaar,
Kees Bierkens, rondgeleid. Hij vertelde
dat zijn familie deze boerderij reeds in
1663 in bezit had en dat deze onafgebroken in de familie gebleven is. Nu is
het B&B gedeeltelijk nog eenboerderij
met diverse agrarische activiteiten.
De totale oppervlakte is 10 hectare. Er
lopen nog koeien op de weiden rondom
de gebouwen, er zijn diverse bijenvolken
(onder andere voor de zelfgemaakte
honing), een boomgaard met diverse
fruitsoorten, notenbomen enzovoorts.
Ook staan er diverse gebouwen en
voertuigen op het terrein, zoals de karreschop, de plattekear, de eardkar, de
kopschuur en de Vlaamse schuur.
In de schaapskooi is nu het lunchcafé
en in de andere gebouwen is de B&B
gehuisvest. Hier heeft zijn vrouw Tonnie
de leiding over. Zij is een uitstekende
gastvrouw en weet overal een oplossing
voor te bedenken, zodat de gasten het
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Jan Rossou erelid van Heemkundekring Tilborch

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering hebben de leden van
Heemkundekring Tilborch hun voormalige secretaris Jan Rossou tot erelid
gekozen. Een unieke gebeurtenis, aangezien dat in de afgelopen vijftig jaar
slechts drie leden ‘overkwam’.
De laatste vijftien jaar was Jan in het
bestuur actief als secretaris, maar ook
eerder al, namelijk tussen 2002 en 2004,
vervulde hij deze rol. Nadat de heemkundekring in 2007 met een bestuurlijke
crisis te maken kreeg en de vereniging
op het punt stond opgeheven te worden,
zocht én vond Jan nieuwe bestuursleden. Er kon een doorstart worden
gemaakt, waarmee Heemkundekring
Tilborch was gered!

Als begeleider bij de fietsexcursies zette
Jan zijn leven in voor een veilige oversteek op de kruispunten ;-). Tijdens zijn
rol als secretaris werkte Jan ongeveer
165 notulen uit, die hij steevast
optekende … met potlood!
In november 2021 besloot Jan te
stoppen met zijn bestuurswerk. “Het is
tijd voor een nieuwe generatie,” zegt
hij hierover. Tegenwoordig staat hij met
verve oudere en dementerende mensen
bij in het verzorgingstehuis Zonnehof.
Ook voor dit werk wordt hij zowel door
de staf als de bewoners zeer gewaardeerd.

Daarnaast was Jan betrokken bij de organisatie van de busexcursies, medeorganisator van de Heemdagen van
Brabants Heem in 2009 en een trouw
bezoeker van allerlei regio-overleggen.

“Het was voor mij een onvergetelijke
en onverwachte avond, een avond die
ik moeilijk onder woorden kan samenvatten zonder emotioneel te worden.
Deze avond, waar ik graag aan terug zal
denken, zal in mijn herinnering blijven
voortleven.”
Jan Rossou

Mei 2022
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Tekst en fotografie: Theo van Etten

Van alles wè
Interviewkandidaat gezocht

Stamboonderzoek (2)

Anne-Elysa Van Vugt is studente aan
de KU Leuven KULAK. Zij vraagt het
volgende:

Patricia Levens vraagt het volgende:

In mijn tweede jaar heb ik, samen
met drie andere medestudenten, de
opdracht gekregen om een kort mondeling historisch onderzoek uit te voeren
door middel van een interview.
We focussen daarbij rond het thema
voedsel en willen zo onderzoeken op
welke wijze de oorlog invloed had
op de manier waarop er met voedsel
omgegaan werd en hoe de consumptie
van voedsel veranderde. Om dat te
kunnen doen moeten wij iemand vinden
die ons zou willen helpen, door middel
van het beantwoorden van onze vragen
via een interview.
We moeten iemand vinden die de
oorlog zelf meemaakte of iemand die
een directe relatie heeft met iemand die
hongersnood tijdens de oorlog meemaakte en die iets zou kunnen vertellen
over de omgang met voedsel. Via deze
mail wil ik u dus heel graag vragen of
u mij eventueel advies kan geven over
wie ik zou kunnen contacteren of dat
u eventueel een aantal suggesties van
contactpersonen hebt?
Ik hoor graag van u en hopelijk kunt u
mij verder helpen. Vriendelijke groet,
Anne-Elysa van Vugt

Ik ben met stamboomonderzoek bezig
en een groot deel van mijn roots blijkt in
Tilburg te liggen (ik ben zelf geboren in
Den Bosch). Ik onderzoek onder andere
de namen Levens en Kruijsen (mijn opa
en oma, beiden Tilburgers) en de namen
die daarachter liggen (onder andere
Pistorius).
Nu heb ik via een achternicht in de
Kruijsen-tak een aantal oude foto's en
bidprentjes kunnen fotograferen, maar
we weten van een paar trouwfoto's
niet wie erop staan. Is er iemand in uw
vereniging die goed thuis is in oude fotoarchieven, of (zou wel heel toevallig zijn)
de familie Kruijsen kent? Het gaat om
het gezin van Petrus (Piet) Kruijsen en
Adriana (Sjaantje) van de Ven (zij kwam
uit Boxtel). Ik hoor graag van u. Ook als u
een andere plek zou weten waar ik mijn
hulpvraag kan stellen.
Met vriendelijke groeten, Patricia
Tolsma-Levens
Pp.levens@gmail.com

TilburgKlas - Er zijn nog plaatsen!

Wie kan mevrouw Op ’t Hoog-Kuijpers
helpen aan informatie over familie De
Kok-Leijten?

TilburgKlas behandelt in acht lessen
de geschiedenis van Tilburg. In acht
avonden van twee uur nemen experts
elk een tijdvak voor hun rekening. Van
archeologie, de middeleeuwen, geloof,
sport en muziek tot de industriële ontwikkeling, de Tweede Wereldoorlog en
architectuur. Op de achtste cursusavond
zijn we aangekomen bij de 21e eeuw.

Hun boerderij lag aan het Kraaiven.
Ook wil ze graag informatie verzamelen
over de Hasselt, de Hasseltstraat en
de Hasseltse kapel. Haar moeder komt
namelijk uit die omgeving.
Wie haar wil helpen kan mailen naar:
wopthoog@hotmail.com

Je kunt dit jaar kiezen voor de
woensdag- of donderdagavond. De
cursus loopt van 7 september tot 10
november, telkens van 19.30 tot 21.30
uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De locaties
wisselen per week.
De kosten voor deelname zijn € 85.

anneelysa.vanvugt@student.kuleuven.
be

Stamboonderzoek (1)
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Meld je aan via: info@stadsmuseumtilburg.nl. Geef je naam, mailadres, telefoonnummer door én voor welke groep
je je aanmeldt: groep 1 op woensdagavond, of groep 2 op donderdagavond.
De kosten voor deelname zijn € 85.
Iedere cursist betaalt voor de gehele
cursus, ook als deze een of meerdere
lessen niet kan meedoen.

Archeologie
Aan de zuidrand van Hilvarenbeek
wordt al enkele weken archeologisch
onderzoek gedaan naar een grafveld
uit de Merovingische tijd (circa 600 na
Chr.). Met ruim 150 graven is dit grafveld
bijzonder groot en enkele van de graven
zijn ook opvallend rijk voorzien van
bijgiften. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten uit
Amersfoort en regelmatig werken ook
vrijwilligers van de AWN en van de lokale
heemkundekring mee.
Op woensdag 11 mei is er om 13.00
uur een rondleiding speciaal voor AWN
leden (en introducés). Het terrein
bevindt zich aan de straat met de naam
Wagenmaker. Die is bereikbaar via de
Zadelmaker die weer een zijstraat is
van de Gelderstraat (die iets verderop
Esbeekseweg gaat heten).
De opgraving is iedere woensdagmiddag
om 14.00 uur te bezoeken voor belangstellenden, maar wij krijgen dus een
eigen rondleiding die daaraan voorafgaat.. Uiteraard mag u dan ook om
14.00 uur opnieuw aansluiten.
Meer informatie over deze opgraving:
www.archeologie.nl/nieuws/2022/3/22/
opgravingen-grafveld-hilvarenbeek-livete-volgen?rq=Hilvarenbeek
Mei 2022

4 mei Dodenherdenking

Fotografie: Theo van Etten

Torenblazen vanaf de Goirkese kerk

Mei 2022
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‘Tilburgsche mijmeringen’ opnieuw uitgebracht

Een verzameling verstrooide buurtschapjes …

Door: Theo van Etten

Foto links:
Elise van Calcar-Schiotling (18221904).
Bron: Coll. Rijksmuseum, Amsterdam.
Foto rechts:
Omslag van de facsimile uitgave
‘Tilburgsche mijmeringen’.

van het tijdschrift van de stichting leek
me een mooie aanleiding om het uit te
brengen.”

Tilburg, 1850. In de schemering nadert
een diligence met daarin een dame uit
Den Haag. Ze is nog nooit in Tilburg
geweest en hoopt er maar het beste
van. Ze schrijft: ‘… Schemering verbergde akker en heide, die zich langs
den eentoonigen weg uitstrekken. Tot
dat men in het stikdonker, dat intusschen over Tilburg was gedaald, hier en
daar een vonkje zag gloeijen, dat bij het
naderen eene lantaarn scheen te zijn.’
De dame in de koets was Elise van
Calcar, romanschrijfster, pedagoge en
feministe. Ze zou enkele dagen in Tilburg
doorbrengen bij haar vriend, dominee
Schotel. Ondertussen beschreef ze tal
van opvallende zaken die publiceerde
onder de titel ‘Tilburgsche mijmeringen’.
Het zeldzame boekje geeft een uitzonderlijk inkijkje in het Tilburg van ruim
anderhalve eeuw geleden, reden voor
de Stichting tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed om het originele exemplaar
van Regionaal Archief Tilburg opnieuw
uit te geven. Dat gebeurde in ‘facsimile’,
dat wil zeggen: exact zoals het ooit werd
gedrukt.
Samensteller Ronald Peeters vulde het
verhaal aan met achtergrondgegevens
over mensen en locaties die Elise in het
boekje beschrijft. “Het lag al wat langer
op de plank en het veertigjarig bestaan

Een duivels spel
Tijdens haar bezoek aan Tilburg verwondert Elise zich over de hartelijke ontvangst die haar ten deel valt. Als vrouwelijk schrijfster wordt zij immers vaak
aangekeken alsof zij een ‘wonderdier op
de kermis’ is. De Tilburgers zijn anders
ervaart zij. Tijdens een bezoek wordt er
gewoon met elkaar gesproken en niet
gekaart. Dat is immers ‘… een duivels
spel dat elk gesprek tenietdoet …’
Anders is de stad zelf, dat vindt ze maar
een rommelig geheel: ‘… Tilburg maakt
den vreemdeling wanhopig er ooit de
weg te vinden. Een verzameling van
verstrooide buurtschapjes, onsamenhangende groepjes huizen die dwars
en scheef door elkaar zijn geworpen …’
Van alle gebouwen kunnen alleen het
nieuwe raadhuis, de burgemeesterswoning (nu Fontys), de pastorie van de
bisschop en het ‘eenzaam vervallen huis’
waar koning Willem II ooit woonde haar
bekoren.

moeite had de weg te vinden. Nu zijn
er weliswaar veel betere navigatiemogelijkheden, maar de stad is ontzettend
gegroeid. Voor een ’vreemdeling’ blijft
het misschien wel zoeken naar de juiste
richting.”
Elise schreef ook over de ‘gedragen
sfeer’ op scholen waar fraters en zusters
de leiding hadden en over de aanbidding
van een Mariabeeldje door kinderen.
De katholieken reageerden woest. Hoe
ze het in haar hoofd haalde om daar
de spot mee te drijven. Peeters: “Elise
was protestants en de verschillen met
de katholieken waren heel groot. Dat is
veranderd maar de Mariaverering is er
nog steeds. Kijk deze maand maar eens
bij de Hasseltse kapel.”

1850 versus 2022
Hoe zou de reiziger van nu reageren als
hij per trein het station nadert en het
zojuist geopende aforisme van Antony
Kok aan zich voorbij ziet schuiven? Is er
een vergelijking mogelijk met het Tilburg
anno 1850? Volgens Peeters wel. “Destijds was Tilburg zeer uitgestrekt met
verspreide woonkernen, waardoor Elise

De herdruk van de ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar verschijnt
op 25 mei. Geïnteresseerden kunnen
daarvoor terecht bij de boekhandel,
maar kunnen het ook afhalen tijdens
een (gratis) symposium met als titel:
‘Spoorzone en Museumkwartier’. Details
hierover vind je op de website historietilburg.nl. Meld je aan via: info@
historietilburg.nl.
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Bron: TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg)

Lezingdoor Verhalis

Community art project Namen en Nummers

Stichting Verhalis heeft dit project
in Brabant opgepakt. In de lezing op
25 april vertellen ze hun ervaringen
van vorig jaar, toen ze alle vermoorde
joodse Tilburgers ‘thuisbrachten’ in het
Spoorpark. Ook komt de samenwerking
met lokale partners en kunstenaars naar
voren. De komende jaren gaat Verhalis
dit project ook in andere Brabantse
steden uitvoeren.
Saxofonist David Bello Arcos zal tijdens
de bijeenkomst ‘Tilburg is mijn thuis’
spelen, een compositie door Bruno
Culotti, speciaal geschreven voor de
herdenking op 3 september in het
Spoorpark.

Namen en Nummers is een community
art project waarin de bewoners van
een stad namen adopteren van tijdens
de Tweede Wereldoorlog omgekomen
joodse stadgenoten. In september
2021 werd dit project voor het eerst
gedaan in Tilburg. Op 25 mei is er in de
Bibliotheek LocHal een lezing door de
organisatoren van Namen Nummers in
Tilburg.
Het project betrekt inwoners bij een
verschrikkelijk deel van hun lokale
geschiedenis: het wegvoeren van joodse
stadsgenoten naar vernietigingskampen.
Stadsgenoten van nu adopteren de
namen van deze vermoorde joodse
inwoners. Voor deze persoon maken ze
een naambodje. Tijdens een herden-

kingsritueel leggen ze dat neer op een
plattegrond van de stad, op de plek waar
de joodse personen hebben gewoond.
Zo worden ze symbolisch thuisgebracht
en ontstaat een tijdelijk monument voor
een oneindig leed.
Deelnemers ervaren dit ritueel heel
intens: ze raken verbonden met de naam
die ze hebben geadopteerd en gaan op
zoek naar het verhaal erachter van het
zo abrupt beëindigde leven. De naambordjes tonen vaak een verbeelding van
deze verbondenheid.
Namen en Nummers NL is het landelijk
vervolg van een lokaal herdenkingsproject dat in 2012 door beeldend
kunstenaar Ida van der Lee is opgezet
in de Oosterparkbuurt in Amsterdam.

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.
Mei 2022
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Verhalis
Stichting Verhalis verzamelt herinneringen en verhalen. Ieder mens bewaart
een schat aan kleurrijke herinneringen,
die de moeite waard zijn om verteld
te worden. Stichting Verhalis wil deze
verhalen verfilmen of verbeelden om ze
voor volgende generaties te bewaren.
Kijk voor meer informatie op www.verhalis.nl/namenennummerstilburg.
Praktische informatie
Je bent welkom op 25 april om 19.30 uur
in de Kennismakerij op de eerste verdieping in de Bibliotheek LocHal. Inloop
vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/
thee. De toegang tot deze avond is
gratis. Wel graag aanmelden via: https://
lezingnamenennummers.eventbrite.nl
De lezing is onderdeel van het programma rond Tilburgse oorlogsslachtoffers in het TijdLab (Bibliotheek LocHal
en Stadsmuseum Tilburg).

