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Wij vieren dit jaar 50 Jaar Wijkcentrum De Wildacker. Op 28 september 1970 werd na-
melijk de Stichting Wijkraad Goirle-West opgericht; in juli 1992 werd deze stichting om-
gezet in Stichting De Wildacker. Omdat er van feesten niet veel komt dit Corona-jaar, 
vieren we het maar op papier. In een drietal afleveringen schetsen wij  - op verzoek van 
het bestuur van De Wildacker - de voorgeschiedenis van de Wildacker, de succesvolle 
jaren ’70 en ‘80 van het eerste wijkcentrum in Goirle, en tenslotte het heden en de 
toekomst van Wijkcentrum De Wildacker.

Aflevering 1, De prelude

1. Boerderij De Wildacker van de familie 
Van Erven 1860-1969.
Al eeuwenlang wonen er Van Erven’s in 
Goirle. Kenners van de geschiedenis van 
Goirle zeggen dat er eigenlijk maar twee 
families tot de echte autochtone Goirlese 
boerenfamilies behoren: de familie Van Er-
ven en de familie Van der Pol. Waar al die 
andere boerenfamilies in Goirle vandaan 
komen? Een heleboel uit Tilburg: de De 
Brouwers, Bruers, Priems, Oerlemans, Deli-
en en Van Roessel bijvoorbeeld. En uit Haar-
en de fam. Vermeer, uit Udenhout die van 
Philipsen, uit Berkel-Enschot de Brock’en en 
uit Oisterwijk de fam. Santegoets. Ook uit 
België komen ze, bijvoorbeeld de Schelle-
kens komen uit Poppel en de Moonens uit 
Ravels. En tenslotte de Van Bijstervelds, pas 
in de 20e eeuw kwamen die uit Gilze naar 
Goirle. De familienaam Van Erven komt veel 
voor in Midden-Brabant, maar uiteindelijk 
komen ze bijna allemaal uit Goirle! Zo ook 
de fam. Van Erven Dorens! Immers ene 
Walterus van Erven (geboren in 1767 in Til-
burg) trok naar Amsterdam, trouwde daar 
met Bernardina Dorens en besloot in 1823 
per Koninklijk Besluit de achternaam van 
zijn vrouw aan die van hem toe te voegen 
om de naam Dorens niet verloren te laten 
gaan: zo zijn we in Nederland aan de naam 
Van Erven Dorens gekomen! Uit Tilburg en 
Goirle dus!

Aanvankelijk Van Nerven
De Van Ervens uit Goirle heetten aanvan-
kelijk Van Nerven en kwamen hoogstwaar-
schijnlijk uit Nerhoven bij Gilze (tegen het 
vliegveld aan). Maar dan praten we wel 
over ca. 1390! Ene Goeyaert Diercxss van 
Nerven trouwde toen met Geertrui van 
Broechoven en vestigde zich  op Abcoven in 
Goirle. Zij behoorden tot de vooraanstaan-
de Goirlese families, en waren chirurgijn en 
schepen van Tilburg en Goirle! Pas 8 gene-
raties later, zo ongeveer tegen het jaar 1700, 
gaat de achternaam veranderen van Van 
Nerven naar Van Erven, dus zonder de -N. 
Curieus maar waar! De eerste in die rij is 
Francis Dieles van Erven en woont nog op 
Abcoven. Zijn kleinzoon Arnoldus van Er-
ven (1756-1823) is intussen leerlooier aan de 
Bergstraat, naast de oude pastorie en net 
vóór het latere café Mozes. Diens kleinzoon 
Arnoldus van Erven (1825-1890) trouwde 
in 1852 er werd de eerste akkerbouwer op 
het Wildeind. Hij bouwde hier de boerderij 
de Wildacker die we nu nog kennen, waar-
schijnlijk rond 1860.

Goirle bestond toen nog duidelijk uit 4 
buurtschappen, heertgangen genaamd: 
Kerk, Dorp, Abcoven en Het Ven. Boerderij 
De Wildacker ligt dan nog helemaal aan de 

rand van Goirle, achteraan 
aan de Dorpsstraat. En 
dat is nog lang zo geble-
ven! Tot 1960 toe was de 
boerderij het eerste huis 
aan de rechterkant, wan-
neer je vanaf Nieuwkerk 
naar Goirle reed. Alleen 
aan de linkerkant ston-
den na het vuilnisterrein 
aan de Nieuwkerksedijk 
het terrein van VOAB, een 
rij noodwoningen aan 
de Spoorbaan, een klein 
boerderijtje van Graad van 
Erven en een rij huizen aan 

de Voorhei/Rielsedijk. Toen boerden daar mijn-
oom en tante Arnoud en Agnes van Erven- de 
Jong. Arnoud, ome Noud voor ons, was de eni-
ge zoon van Jan van Erven en Antonetta Schel-
lekens. In Goirle noemde men die plek: bij Aant 
van Nolle. Een curieuze benaming, want Jan was 
een zoon van Nol en niet Ant, maar ja, de volks-
mond maakte dat ervan.

Veel familieleed en -verdriet
Het gezin van Jan en Ant van Erven heeft ook 
veel leed doorstaan. Het gezin van 7 kinderen 
bleef weinig bespaard. Het oudste dochtertje 
stierf al met 4 weken in 1897. Het derde kind 
Liza van Erven ging op kostschool in Oisterwijk 
en Oirschot en werd onderwijzeres. Zij kreeg 
al snel een betrekking in Kruisland bij Steen-
bergen, in september 1918. Maar zij was daar 
nog maar twee maanden of het noodlot sloeg 
toe: zijn kreeg de Spaanse Griep, en overleed 
in vijf dagen tijd… Verschrikkelijk, zoiets…. De 
tweede dochter Cor van Erven trouwde met 
Nellis van Roessel van de Nieuwe Rielseweg, Zij 
bouwden in 1925 een prachtige boerderij, maar 
moeder Cor van Roessel-van Erven overleed 
in haar tweede kraambed in 1928, en acht jaar 
later stierf ook Nellis van Roessel al. De twee 

Uitsnede van de kaart van Tilburg & Goirle van 
Hendrik Verhees uit 1790. Boven “Wilt Eynt” ziet 
u al de voorganger van de huidige boerderij De 
Wildacker staan.

De hele familie Van Erven -Schellekens, zonder vader Jan van Erven †en 
Cor †, maar met Janoom Schellekens van Brakel/Riel (Re) en Nellis Van 
Roessel met Anneke en Joke; foto ca. 1934 door fotograaf Pierre van Dun. 
Achteraan staan: Arnoud, Jo, Fien en Cato van Erven.

Boerderij De Wildacker, ca. 1960

kinderen Joke en Anneke van Roessel werden 
ondergebracht bij oma aan de Dorpsstraat, zo 
ging dat toen. Men zei in Goirle dan ook tegen 
de kinderen: Oh, zedde gullie d’r van Aant van 
Nolle..?! Beide meisjes Van Roessel trouwden 
later in de jaren vijftig vanuit de Wildacker, resp. 
met Piet Vermeer en Gerrit van Gestel uit Hilva-
renbeek. De vierde dochter van Jan van Erven, Jo 
trouwde met Alfons Rijvers uit Ulicoten en werd 
in 1944 bij de  bevrijding van Ulicoten getroffen 
door een granaat en overleed met 38 jaar. Nee, 
ze hebben in de familie Van Erven veel voor hun 
kiezen gekregen! De overgebleven drie kinderen 
Cato (1901-1989), Fien (1904-1991) en Arnoud 
(1909-1990) hebben meer geluk gehad en wer-
den alle drie dik boven de 80 jaar oud.

Arnoud en Agnes van Erven
De enige zoon Arnoud bleef op de boerderij. In 
de jaren ’20 werd een “Hollandse stal” gebouwd 
en kwam een einde aan de potstal. De koeien 
kwamen zo in twee rijen te staan op een beton-
nen ondergrond met twee giergoten erachter. 

Zo heb ik de boerderij nog jarenlang gekend: 
14 koeien en allemaal stamboek! Ik ken hun 
namen nu nog: Sietske 4 en 7, Kee 14 e Cla-
ra 6! Aan huis had ome Noud nog ca. 5 ha 
grond. Achter de boerderij lag tussen de 
Wethouder De Brouwer-, Wethouder Van 
de Lisdonk- en Wethouder van Besouw-
straat d’n ekker, waar ik nog vele jaren koren 
heb zien groeien. Als het koren was gemaaid 
met de zelfbinder, nadat ome Noud de hoe-
ken met de zeis had afgerond, kon er wor-
den gevliegerd! En vliegeren konden ze in 
Goirle als de besten! Ik zie ze nog in de lucht 

staan, de vliegers en vooral de “kistjes” die 
ze in Goirle hadden. Dat kenden wij niet in 
Alphen, maar dat hadden ze in Goirle van de 
fraters geleerd, zo hoorde ik.

Naast de schuur was de dries, 
een laaggelegen weiland voor 
de kalfjes en het paard Ludy. 
Ome Noud was een echte paar-
denvriend, een tractor kwam 
er bij hem niet in! De akkers en 
weilanden voor de melkkoeien 
lagen verder weg: aan de Hemel-
tjes tegen de Poppelseweg, en 
de Waaikes tegen de Poppelse 
Leij aan, en aan de Nieuwkerkse-
dijk, waar de twee families Van 
Erven van De Wildacker en De 

Brem in de jaren ’30 nog 15 ha. hadden laten 
ontginnen door de “werkverschaffing” voor 
ƒ 900,- per hectare!
Heette de grootvader Arnoldus van Erven 
nog “akkerbouwer” in 1861, ome Noud was 
een echte melkkoeienboer. Hij had het goed 
voor elkaar, bestierde een nette boerderij, 
leverde 1e klas melk aan de CTM in Tilburg 
en was trots op de melkcertificaten die aan 
de muur hingen tussen de stamboekkoei-
en-met-prijsrozetten op de foto’s in de keu-
ken aan de Van Hogendorpstraat. Tot 1969… 
toen viel het doek voor boer Van Erven door 
de forse uitbreiding van plan Goirle-West…  
Maar de herinnering aan de tijd van nog ro-
mantisch boeren komt telkens weer bij me 
terug als ik in de Wildacker ben…. Het einde 
van de boerentak Van Erven in Goirle is niet 
hetzelfde als het einde van De Wildacker. 

Nee, de Wildacker ging door. 
Hoe, dat leest u in aflevering 2.

Arnoud en Agnes van Erven- de Jong, toen zij 
net verhuisd waren naar de Smalle Dijken op 
Tijvoort.


