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Lezing 23 juni

Het einde van munitiedepot MASt en
noodvliegveld Heidebloem
Op 23 juni geeft Paul Faes een lezing
over een voormalig munitiedepot in de
Loonse en Drunense duinen, dat tegenwoordig bekend is als MASt. Tijdens de
lezing laat Paul zien hoe dit depot op
explosieve wijze aan zijn einde kwam.
Tevens maakt hij een uitstapje naar het
vergeten noodvliegveld Heidebloem.
Kort na het begin van de Tweede
Wereldoorlog legt de bezetter Fliegerhorst Gilze-Rijen aan. In de wijde
omgeving – uiteraard op veilige afstand
- wordt ondersteunende infrastructuur
voor deze luchtmachtbasis gebouwd. Zo
leggen de Duitsers in de bossen van de
Loonse en Drunense Duinen een enorm
munitiedepot aan: Luftmunitionslager 8/
VI. Samen met de bijbehorende Munitions Ausgabe Stelle wordt dit in de
volksmond al snel ‘MASt’ genoemd.
Om te voorkomen dat tijdens de

bevrijding veel munitie in geallieerde
handen valt, blazen de Duitsers de
resterende eigen munitie in het depot
op. Enorme explosies veroorzaken grote
kraters in het landschap en zijn tot op
de dag van vandaag zichtbaar. Tijdens
de lezing presenteert Paul de resultaten
van zijn onderzoek naar het explosieve
einde van MASt en het eveneens bij
Tilburg gelegen noodvliegveld Heidebloem.
Voor dit onderzoek maakte Paul Faes
onder andere gebruik gemaakt van luchtfoto’s van de Royal Air Force uit 1944 en
het Actueel Hoogtebestand Nederland.
Hierdoor ontstaat een unieke kijk op
het depot. Opvallend is de vergelijking
tussen de oude beelden en het huidige
landschap, waardoor tal van zaken aan
het licht komen die voor het normale
menselijk oog niet waarneembaar zijn.
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Omschrijving, datum en tijd
Datum: 23 juni 2022
Locatie: Restaurant Boerke Mutsaers, Vijverlaan Tilburg
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur)
Einde: (circa) 22.00 uur
Niet leden betalen € 5,- entree. De
koffie is gratis.

Een van de enorme kraters als
gevolg van het opblazen van munitiedepot MASt. (foto: Paul Faes)
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Dwaal al puzzelend door de stad

Hoe is ’t nou … in Tilburg?

Hoe is ’t nou? Ofwel: hoe gaat het met
je? Een vraag die makkelijk gesteld
wordt, maar het beantwoorden ervan
is niet altijd even makkelijk. Dat laatste
geldt ook voor de onlangs uitgebrachte
legpuzzel Hoe is ’t nou … in Tilburg.
Al meer dan 100 jaar versturen mensen
Groeten uit-ansichtkaarten, ook vanuit
Tilburg. Het uitbrengen van ansichtkaarten heeft voor extra veel beeldmateriaal uit het verleden gezorgd. Veel van
die beelden zijn terug te vinden in het
beeldarchief van het Regionaal Archief
Tilburg. Voor het componeren van een
‘nieuwe oude’ ansichtkaart is dankbaar
gebruikgemaakt van dat beeldarchief.
Deze ansichtkaart staat centraal in de
legpuzzel ‘Hoe is ’t nou … in Tilburg?’.
Het idee achter de puzzel: je ziet een

Door: Miranda van de Mortel

oude ansichtkaart en puzzelt exact
dezelfde beelden, maar dan in het nu.
Bijzondere Tilburgse plekken
De vijf plekken op de puzzeldoos staan
elk symbool voor een van de vele bijzondere locaties van Tilburg. Zo vormt
de Heuvel een link met typisch Tilburgse
symbolen als Willem II en de lindeboom.
De Koepelhal vertegenwoordigt onder
andere de vele bijzondere evenementen
die Tilburg rijk is.
De Piushaven representeert onder
andere het uitgebreide horeca-aanbod
van de stad, en de watertoren staat
symbool voor het lekkerste kraanwater
van Nederland. De Hasseltse Kapel is
verbonden aan bijzondere tradities als
het aansteken van een kaarsje en het
snoep kopen in de meimaand.

Opzet van de legpuzzel
Het puzzelen van de moderne versie van
‘Groeten uit Tilburg’ is een uitdaging,
maar zeker niet onmogelijk: de puzzelversie heeft dezelfde opzet en op
de doos wordt een tipje van de sluier
opgelicht, zodat je een idee hebt van
de lay-out van de puzzel. Daarnaast kun
je een nóg beter beeld krijgen van het
eindresultaat door de plekken op de
ansichtkaart te bezoeken, digitaal of in
het echt. De legpuzzel is daarmee een
uitnodiging om Tilburg te bezoeken,
maar ook een oproep aan bewoners
om hun stad beter te leren kennen. De
onderkant van de doos geeft kort wat
informatie over de vijf Tilburgse plekken,
dus je steekt er nog wat van op ook!
Gezien het aantal stukjes (1000) is de
puzzel zowel geschikt voor ervaren puzzelaars als voor mensen die niet zo vaak
puzzelen.
Hoe is ’t nou… in Tilburg? is interessant
voor iedereen die van Tilburg houdt.
Maar ook voor mensen die nog overtuigd moeten worden van het bijzondere
van onze stad. De puzzel is voor € 24,50
te koop bij VVV Tilburg en via info@
mirandavandemortel.nl.
De puzzel is bedacht door Miranda van
de Mortel (lid van Heemkundekring
Tilborch), de vormgeving is gedaan door
Sander Neijnens, die ook ons nieuwe
logo ontwikkelde. De nieuwe foto’s
zijn gemaakt door Peter van Rijen. Vier
van de vijf oude foto’s komen van het
Regionaal Archief Tilburg, de foto van de
koepelhal komt uit het Utrechts Archief.

AGENDA
Lezingen
22 september
		
		
		
20 oktober

Excursies
18 september (ZONDAG!):
Museum De Looierij in Dongen
(nader bericht volgt)

Willem baron van Dopff, bouwer van
kasteel De Strijdhoef in Udenhout,
rechterhand van stadhouder Willem V.
(Kees van kempen en Arie van Vliet)
125 jaar voetbalclub Willem II
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Jaarproject

Kerken en kapellen na 1945

De deelnemers aan het jaarproject zijn
voortvarend van start gegaan. Na een
aantal bijeenkomsten tekenen zich de
contouren af van het brede scala aan
kerken en kapellen dat na de Tweede
Wereldoorlog in Tilburg is gebouwd.

Naast de gebouwen en hun ontstaansgeschiedenis ontstaat langzaam ook een
beeld van de veranderingen die zowel de
ex- als interieuren van kerkgebouwen in
deze periode doormaakten. De soms tot
de hemel reikende neogotische kerk-

Nationale Archeologiedagen

Omwaterde huizingen en kastelen
Op 17, 18 en 19 juni zijn dit jaar de
Nationale Archeologiedagen. Het
thema is dit keer ‘omwaterde huizingen en kastelen’ in de regio. AWN
Afdeling 24 Midden-Brabant organiseert opnieuw in samenwerking met de
Gemeente Tilburg enkele activiteiten,
waarbij in de Vereniging Vrienden van
Brabantse Kastelen een derde partner
gevonden.

Op vrijdagavond (17 juni) verzorgt
kastelenkenner Bas Aarts een inleidende
lezing waarin hij laat zien dat MiddenBrabant veel rijker is aan kastelen en
aanverwante zaken dan menigeen
denkt. Deze lezing vindt plaats in het
voormalige raadhuis aan de Slimstraat 2
in Udenhout en begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis.
Op zondagmiddag 19 juni is het mogelijk
om onder leiding van Bas Aarts met
een touringcar een aantal relevante
locaties in Tilburg en naaste omgeving
te bezoeken. Op het programma staan
Moerenburg, het huis Broekhoven, het
kasteel van Tilburg in de Hasselt, het
kasteel van Loon op Zand, de locatie van
de motteburcht Ter Borch in Oisterwijk
(heren van Tilburg) en het restant
van Ten Bergh bij de watermolen in
Spoordonk.
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torens maakten plaats voor laagbouw,
de zogenaamde zaalkerken. Het licht
kwam in de kerk door de toepassing
van glas en andere moderne materialen
en toepassingen. Het ‘theater van de
pastoor’ transformeerde tot een maatschappelijke ruimte waarin iedereen
gelijkwaardig was.
In de afgelopen maanden namen de
deelnemers elk een aantal kerken onder
hun hoede. Tijdens de sessie presenteerden zij hun bevindingen. De een
inspireert de ander en informatie wordt
volop uitgewisseld. Daarbij komen soms
hilarische verhalen naar boven, zoals
de problemen met kortsluiting bij de
kerk aan de Gasthuisring, veroorzaakt
door besparing op de elektriciteitsvoorziening. Ook duiken er kerken op
die nooit gebouwd werden en blijkt
dat noodkerken regelmatig in de meest
vreemde gebouwen werden gehuisvest.
Het eerste doel van de werkgroep is nu
om de informatie samen te brengen in
de Wiki. Verder leven er tal van ideeën,
variërend van een boek of een themamagazine tot zelfs een kwartetspel.

Het vertrekpunt (en eindpunt) is Moerenburg (tegenover Moerenburgseweg
2, Tilburg) waar we verzamelen om
11.30 uur.
Deelname aan deze bustocht kost € 5,00
(t/m zestien jaar gratis). Meld je aan per
e-mail:
middenbrabant.24@awn-archeologie.nl
en maak gelijktijdig het verschuldigde
bedrag over naar het rekeningnummer
NL98INGB 0009 5936 90 ten name van
AWN Afdeling 24 Midden-Brabant.
Vermeld hierbij: NAD en aantal personen.
Wie het eerst komt, het eerst maalt,
maar bij overtekening wordt uiteraard
uw geld teruggestort.
Kijk voor meer informatie op: www.
archeologiedagen.nl
Namens de Vereniging Vrienden van
Brabantse Kastelen
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Oproepen en andere zaken

Van alles wè

Penningmeester gezocht
Zoals jullie weten vervult Ad van Eijck
zijn bestuursrol als penningmeester al
vele jaren met hart en ziel. Maar onlangs
heeft hij aangegeven dat hij deze rol wil
neerleggen. Als bestuur betreuren we
dat uiteraard maar snappen zijn besluit.
Heemkundekring Tilborch is dus met
ingang van het nieuwe verenigingsjaar

2023 op zoek naar een nieuwe
penningmeester!
Lijkt het je wat om op deze manier
een steentje bij te dragen aan deze
vereniging - of ken je mensen die hier
mogelijk interesse voor hebben, neem
dan contact op met het secretariaat.

Website
Onlangs heeft ons bestuurslid Jeroen
Clijsen de website weer op een aantal
onderdelen aangepast. Hieronder lees
je wat er veranderd is.
Onder ‘werkgroepen’ is een aparte
pagina ingericht voor de werkgroep
'Kerken en kapellen na 1945'. De werkgroep zal zelf informatie aanleveren
zodat af en toe updates kunnen worden
geplaatst. Er is een aparte pagina
gemaakt waarmee mensen nieuwe
projecten kunnen aandragen. Deze is te
vinden via de knop ‘EEN NIEUW JAARPROJECT AANMELDEN’ op de homepage.
Op de bestuurspagina staat tekst met
een formulier waarmee geinteresseerden zich kunnen aanmelden voor
een bestuursfunctie.
De pagina 'lezingen' is vernieuwd. Vanaf
nu zijn alle digitale lezingen daar te
vinden en terug te kijken.

Zachte G-prijs
De Zachte G-prijs is een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van het
Brabants in al zijn verschijningsvormen.
Erfgoed Brabant nodigt u van harte uit
om de uitreiking bij te wonen.
Juni 2022

Deze vindt plaats op 23 juni aanstaande,
van 19.00 uur tot 21.00 uur in de LocHal.
Aansluitend is er een borrel.
Aanmelden kan via de volgende link:
https://6su5jqehwxk.typeform.com/to/NnWR59p3
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Lezingen online
Lezing:
Genetische genealogie
Door:
Erik Mols

Binnenkort online
Lezing:
De parels van Pollet
Door:
Lenneke Willemstein

Lezing:
Het werk van Bedaux
Door:
Frans Bedaux

Oproepen
Opnieuw richtten zich een aantal mensen tot de heemkundekring met de vraag of onze leden hen verder kunnen helpen. Wie
wil kan zijn of haar reactie rechtstreeks richten tot de aanvragers.
Naam
Jeroen Koppes
E-mail
jeroen@stiwot.nl

Naam
T.A. Hilverda - van der Schaaf
E-mail
wtcj82@hotmail.com

Ik ben op zoek naar bronnen over de
Brigade Tilburg van de Koninklijke
Marechaussee in de periode 1933 t/m
de meidagen van 1940 en het vertrek
van de brigade uit Tilburg richting
Engeland.
Weet u of daar artikelen over gepubliceerd zijn of bepaalde bronnen van te
vinden zijn in locale archieven?

In de erfenis van mijn moeder hebben
wij een foto gevonden uit 1962.
Op 16 mei 1962 bracht mijn moeder
samen met vele andere dames een
bezoek aan de AeBe fabrieken. Na afloop
van dat bezoek ging de groep met elkaar
op de foto bij de ingang van het gebouw.

afdeling van de Plattenlandsvrouwen
naar Tilburg gegaan voor een bezoek
aan de AeBe fabriek.
Ik zou het heel leuk vinden als ik wat
meer informatie kon krijgen over dat
bezoek.

Mijn ouders woonden in Leeuwarden en
mijn moeder is waarschijnlijk met een
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Door geallieerd vuur getroffen depot
van de Koninklijke Marechaussee. De
woning op de foto was gelegen tussen
het viaduct en de Sacramentskerk aan
de Ringbaan-Oost. (Bron: Regionaal
Archief Tilburg)
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Ketelhuis was krachtbron van NS Hoofdwerkplaats

Door: Theo van Etten

De laatste stoker

Hoera, de kogel is door de kerk!
Gelukkig niet door het Ketelhuis zelf
en dus kan de transformatie van
het gebouw aan de Burgemeester
Brokxlaan beginnen. Jan van Baal kent
het gebouw van binnen en van buiten;
hij was de stoker van het ketelhuis.
“Nou ja, echt stoken deed ik niet
meer. In mijn tijd draaiden de ketels
op aardgas. Het woord ‘stoker’ stamt
nog uit de tijd dat de stoomketels door
middel van kolen werden gestookt.” Jan
komt uit een echte spoorfamilie. Zijn
grootvader, vader en oom werkten bij
‘het spoor’. In 1969 treedt Jan in diens
voetsporen. Na zijn militaire dienst
belandt hij bij de technische dienst.
“Daar had je verschillende disciplines,
wij maakten alles zelf. Je had de ‘fijne
jongens’, zoals de gereedschapsmakers.
Ik was meer van het grove werk. Hijskraanonderhoud en constructiewerk
zoals slopen en het aanleggen van
leidingen, dát was mijn ding. Fantastisch
werk, je wist ’s morgens nooit waar je op
af moest.”

In 1973 gaat Jan als stoker aan de slag
in het ketelhuis. “Dat was eigenlijk
een enorme cv-ketel die de gebouwen
van de werkplaats verwarmde. Maar
het zorgde ook voor warm water in de
wasmachines waarin complete draaistellen en onderdelen van locomotieven
werden gereinigd. En niet te vergeten:
het diende als krachtbron voor de
compressoren die de pneumatische
gereedschappen aandreven. Het was
een belangrijke installatie die niet mocht
uitvallen, want dan had je de poppen
aan het dansen.”
Verstopt in de Maas
Jan krijgt letterlijk een stoomcursus
waarbij hij leert hoe hij het ketelhuis
moet bedienen. Hij houdt van zijn werk,
hoewel hij vaak al om vier uur in de
ochtend moet beginnen. “Het werk ging
continu door, we hadden een ploegje
van drie man die elkaar aflosten. Aanvankelijk was ik zowat de hele dag in het
ketelhuis aanwezig om alles goed in de
gaten te houden. Later werden de ketels
beveiligd en hoefde ik alleen maar in

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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actie te komen als ik een signaal kreeg
dat er iets niet in de haak was.” Jan kan
zich het interieur van het ketelhuis nog
goed voor de geest halen. “Er stonden
aanvankelijk vier ketels: de 370, 371,
372 en 373. Tijdens de oorlog moeten
ze in de Maas hebben gelegen. Verstopt
voor de Duitsers, want die wilden alles
vernielen. Na de ombouw naar aardgas
verstookten we wel dertig tot veertigduizend kuub gas. Per dag hè!”
Ook het onderhoud wordt door de
stokers zelf uitgevoerd. Dat betekende:
ontmantelen, alle losse apparatuur verwijderen en reparaties laten uitvoeren
door een andere afdeling. “Asbest, ja
daar waren we wel van op de hoogte. Als
we daarmee aan de slag gingen hadden
we van die ruimtepakken aan.”
Inmiddels is Jan met pensioen en kijkt
hij terug op een mooie tijd bij de NS
Hoofdwerkplaats. “Ik kwam overal om
te temperaturen, dat gaf veel vrijheid.”
Mooi dat mijn oude werkplek nu een
nieuwe bestemming krijgt.”

Foto links boven:
Onderhoud aan de ‘370’, samen met
collega Michel Adams. Jan zit rechts
in de buis. Het bovenste gedeelte was
de vuurkast, waar de warmte werd
opgewekt. (Foto: Johan Dekkers, 1994)
Kleine foto onder:
Jan van Baal is even terug op zijn oude
werkplek. (Foto: Theo van Etten)

