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Een tijdperk dat de laatste jaren landelijk zeer sterk in de belangstelling staat is de 'wederopbouw'; de periode tussen 1940 en 1965. Twee jaar geleden is in opdracht van de
gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de architectuur in Tilburg tijdens de wederopbouwperiode. Dirk van Alphen en Joost Op 't Hoog beschrijven een aantal markante
bouwwerken uit die periode, daarbij gebruikmakend van voornoemd onderzoek.
Daaraan voorafgaand beschrijft Rob van Putten in het kort de uitbreidingsplannen die
de grondslag vormden voor de stadsuitbreidingen tijdens de wederopbouwperiode.
Het is inmiddels ook een traditie aan het worden om in het kader van de Open
Monumentendag een wandel- of fietsroute uit te zetten. De route die de redactie
samenstelde, zal de lezer verrassen door de grote variatie aan bijzondere architectuur.
De fietsroute heeft geen vast begin- of eindpunt, zodat iedereen zijn eigen variant(en)
hierop kan maken.
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Vooroorlogse architectuur
in Tilburg

Tussen weemoeden zomerlust, van haven tot spo
Berry van Oudheusden*

* Berry van Oudheusden
(1961) is tekstschrijver,
regisseur en producent van
culturele manifestaties. In
die laatste hoedanigheid
organiseert hij met Stichting
Straat een tweejaarlljl<s
erfgoedproject omtrent
bijzondere Tilburgse locaties
Daarnaast is hij al vele jaren
bezig met de opzei van een
uitgebreide inventaris van
Tilburgse bouwwerl<en en
architecten.

In oktober vindt de derde editie plaats van
het cultureel erfgoedproject Architectuur
als Beleving. Tijdens deze manifestaties
wordt de aandacht gevestigd op de historische ontwikkeling van een bijzonder stukje
Tilburg. De historische, hedendaagse en toekomstige waarden van die markante locaties
worden vanuit diversen invalshoeken belicht. Architectuur speelt hierbij een centrale
rol, omdat de invulling van het straatbeeld
veel vertelt over de betekenis, de functies en
het aanzien van de betreffende omgeving in
de loop der tijd.

Architectuur als Beleving
Waarom werd iets gebouwd, voor wie en door wie?
Welke bouwstijlen en soorten bouwwerken zijn er terug te vinden, en in welke tijdsgewrichten ontstonden
ze? En als we architectuur ook als een soort decorbouw mogen beschouwen, waarom koos men dan
voor die specifieke uitdrukkingsvorm, en zegt de buitenkant ook altijd iets over de binnenkant? Het is tevens interessant om te weten wat er in het straatbeeld
ontstond, veranderde, bleef of verdween.
Na de Goirkestraat (2003) en de Korvelseweg (2005)
richt Architectuur als Beleving in 2007 de schijnwerpers op de lijn 'Korte' Heuvel - Sint Josephstraat
- Oisterwijksebaan, en de aangrenzende wijken
Armhoefse Akkers en Hoogvenne.

Een stukje Tilburg
Voor het schrijven van een artikel over de Tilburgse
architectuur van voor de Tweede Wereldoorlog, zag
ik een aanknopingspunt in het projectgebied van
Architectuur als Beleving, 2007. In het kader daarvan
heb ik in opdracht van Stadsmuseum Tilburg een reisgids samengesteld met de titel Tussen weemoed en
zomerlust, van haven tot spoor Hierin komt de architectuur in dit zuidoostelijke stadsdeel ruimschoots aan
de orde, en ik had dus al flink wat research gedaan.
Een ander voordeel was dat ik de grote Tilburgse ruimte zo kon afbakenen tot iets overzichtelijks. Bovendien
wist ik dat er in dit gebied genoeg voorbeelden waren om de diversiteit in die vooroorlogse periode te
beschrijven, en dat die in feite exemplarisch is voor
andere Tilburgse omgevingen. In zekere zin kon ik zo
ook iets toevoegen aan eerdere, meer algemene architectuurbeschrijvingen over Tilburg.
Naast de door mezelf opgelegde beperking in ruimte
werd door de redactie van dit tijdschrift ook een beperking qua tijdsspanne aangegeven. Ook dit zag ik
zeker niet ais een nadeel omdat in de vooroorlogse
periode in Tilburg, en dus ook in het onderhavige
stadsdeel, zeer stijlvolle en opzienbarende architectuur is verrezen.

Verbindingen
SIntJosephstraat 109-11 la uit 1938. (Foto auteur).

In dit stadsdeel liggen, veelal van oudsher, enkele be-

langrijke verbindingen, zoals de lijnen 'Korte' Heuvel
- Sint Josephstraat - Oisterwijksebaan, Tivolistraat
- Nieuwe Bosscheweg - Spoorlaan, Hoogvensestraat,
Lanciersstraat en Jan Aartestraat. De meeste bebouwing aan deze lijnen ontstond (ruim) voor de Tweede
Wereldoorlog, en behalve gevelaanpassingen van
kleinere woonhuizen is hier aan het oorspronkelijke
straatbeeld weinig veranderd. Qua herkenbare vooroorlogse bouwstijlen vinden we alom uitbundige en
ingetogen uitingsvormen van de eclectische neo-stijlen, art nouveau, Amsterdamse School en Nieuwe
Zakelijkheid.

Pfot Dondersstraat2-4 uit
1929. (Foto Jan Stads).

De lijn 'Korte' Heuvel Sint Josephstraat - Oisterwijksebaan kent veel verschillende bouwtypen, zoals
fabrikantenvilla's, arbeiders- en middenstandswoningen, herenhuizen, boerderijen, bedrijfspanden,
caféhuizen en een kazerne. Er is hier sprake van een
geconserveerde situatie, die voornamelijk gestalte
kreeg tussen 1840 en 1940. Het gevelbeeld van de
Tivolistraat - Nieuwe Bosscheweg - Spoorlaan laat
zich vooral kenmerken door herenhuizen, middenstandswoningen en villa's. Aan de noordzijde van de
Tivolistraat, nu de Interpolistuin, stonden ooit winkelen woonhuizen, een klooster en schoolgebouwen. De
nog bestaande bebouwing ontstond hier vanaf circa
1890. In de Hoogvensestraat, de Lanciersstraat en de
Jan Aartestraat vinden we een vrijwel overeenkomstig
straatbeeld. Hier staan voornamelijk kleinere woonhuizen die vanaf circa 1885 werden gebouwd. In veel
van deze huizen woonden de arbeiders letterlijk onder
de rook van de textielfabrieken, die met name aan de
Hoogvensestraat en de Sint Josephstraat stonden.
Daarnaast staan in deze omgeving nog enkele fabriekspanden.

voorschriften en moest de voorgevel minimaal zestig
vierkante meter zijn. Voor het hele gebied gold dat
ontwerpen en wijzigingen hiervan eerst aan de gemeente werden voorgelegd. Deze overheidsbemoeienis heeft goed uitgepakt, getuige het aanzien van de
zogenoemde ziel<enhuisbuurt. Hier vinden we louter
villa's, herenhuizen en ruime middenstandswoningen,
vrijwel allemaal gebouwd tussen 1918 en 1940.
In het deel van de wijk tussen de Ringbaan-Oost en
het Wilhelminakanaal werd aan de randen ruimte
voor herenhuizen en ruime middenstandswoningen
gereserveerd. Daar konden de architecten nog hun
meest creatieve visitekaartje achterlaten. Ook in de
J.P. Coenstraat vinden we nog wat van die allure terug. Omdat het middendeel qua bebouwing meer mathematisch werd benut, is daar het straatbeeld wat
eenvoudiger met overwegend rijtjeswoningen. Toch
hebben ook die overal een meer dan middelmatige
kwaliteit.

Bouwen in stijl
Zoals bij alle kunstvormen is het bij het beschrijven van architectuur redelijk handzaam om de tijd in
mootjes te hakken en uit te gaan van overzichtelijke
stijlperiodes. Wat betreft de periode tussen 1900 en
de Tweede Wereldoorlog is dit vrij eenvoudig omdat
de mode in de architectuur met enige rek strikt tijdgebonden was. In de periode daarvoor ligt die begrenzing wat moeilijker omdat men al vanaf het begin van
de negentiende eeuw diverse neostijlen en allerlei
mengvormen daarvan toepaste.
Lanciersstraat 42, gebouwd
1912. (Foto Jan stads).

Armhoefse Akkers
Deze wijk, die zich in twee delen uitstrekt vanaf de
huidige Dunantstraat tot aan het Wilhelminakanaal,
werd vanaf 1916 aangelegd als onderdeel van een
stadsuitbreidingsplan, ontworpen door het toenmalige hoofd van Publieke Werken ir. J. Rückert (zie
apart kader). Bij de vormgeving van het stratenplan,
de indeling van de bouwpercelen en de bebouwing
werd door de gemeente een soort welstandsvisie gehanteerd, met een aantal bijzondere regels. Zo moest
in de Professor Dondersstraat, de eerste straat in de
nieuwe wijk, van elk perceel de helft onbebouwd blijven, moesten de bouwmaterialen voldoen aan strenge

'Prehistorie'
Wanneer we uitgaan van het bouwen met enige architectonische kwaliteit (hoe subjectief dat ook moge
zijn), dan kunnen we vaststellen dat die ontwikkeling vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw in
Tilburg werd ingezet. Als vroege nog bestaande voorbeelden noem ik de Heikese kerk (1829), de voormalige kloostervilla in Bisschop Zwijsenstraat 5 (1843) en
een fabrikantenvilla in Goirkestraat 98 (1857).
In de Sint Josephstraat is slechts één doch niet onaanzienlijk voorbeeld uit deze periode te noemen: de
voormalige Lancierskazerne. Deze werd vanaf 1842
gebouwd in opdracht van Koning Willem II. Dit complex is opgetrokken in de stijl van het neoclassicisme,

1870) en nr 122 (1866), en de herenhuizen op nr
115-123 (1898) en nr 135-137 (circa 1875-1880). In
de Tivolistraat staat op nr 24 een eclectisch herenhuis
(1891) en ook de noordzijde van de 'Korte'Heuvel heeft
grotendeels een klassiek aanzicht

Lancierskazerne Sint
Joseptistraat uit 1842.
(Foto Jan Stads).

Onder Sint Josephstraat 98
uit ca. 1870 en rechts Oude
Mari<t2uit 1900. (Foto's
resp. Jan Stads en auteur).

min afmeer geïnspireerd
uit de oudheid.

op voorbedden van tempeis

Art nouveau
Deze stijl was geïnspireerd op de natuur, wat zich uitte
in asymmetrische gevels, bewogen lijnen en ornamenten met gracieus gestileerde planten- en dierenmotieven. De art nouveau heeft in de zuiverste vorm
maar bestaan tussen circa 1890-1910, en was een
reactie op de kitscherige neo-stijlen. De nieuwe kunst
kwam tot wasdom in steden als Wenen, Berlijn, Parijs,
Brussel en Barcelona. Zoals elders werd in Nederland
de art nouveau toegepast in warenhuizen, hotels,
kantoren en villa's. Hier liepen steden als Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag voorop, en het is daarom niet
verwonderlijk dat een westlander hier de art nouveau
introduceerde.

Die kwaliteitsbouw kreeg een impuls vanaf het derde
kwart van de negentiende eeuw, toen het huidige
stadscentrum werd ingevuld en de Goirkestraat, de
Sint Josephstraat en de Korvelseweg zich ontwikkelden tot industriële centra. De textielbaronnen lieten
zich hier gelden met imposante villa's en fabriekscomplexen. De architectuur liet zich nog uitdrukken
met een mengelmoes van neo-stijlen, een romantische retro van onder andere de gotiek, renaissance
en barok. Deze eclectische architectuur, die vooral
in Amerika en Europa werd toegepast, gaf villa's en
herenhuizen een protserige uitstraling. In Tilburg kon
de toenmalige elite niet achterblijven om haar status
in het straatdecor te exposeren. Voorbeelden zijn de
neoclassicistische villa (Theater De NV\/E Vorst) in
Willem II straat 47-49 (1879), het neobarokke sociëteteitsgebouw (Cinecitta) in Willem ll-straat 29 (1887)
en het neorenaissance herenhuis in Stationsstraat 32
(1889).
In de Sint Josephstraat vinden we nog enkele opvallende voorbeelden, zoals de villa's op nr 98 (circa

Het jaar 1900 is in de Tilburge bouwhistorie letterlijk
een omslagmoment. In dat jaar vestigde architect Jan
van der Valk zich vanuit Delfshaven in Tilburg en uitte
zich in zijn vroege werk met een eigenzinnige interpretatie van de art nouveau. Zijn meest stijlvaste ontwerpen zijn een kantoorpand in Nieuwlandstraat 41
(1900), het herenhuis Zomerstraat 49 (1900) en een
bankgebouw in Stationsstraat 41 (1903). Zijn voorbeeld werd spoedig gevolgd. Zo ontwierp W. Bouman
een fraai warenhuis op Oude Markt 2-4 (1900). F. de
Beer liet zich door de art nouveau inspireren bij onder andere de herenhuizen in Nieuwlandstraat 8-10
(1910). J. Donders deed dit bijvoorbeeld met de villa
in Goirkestraat 9 (1909) en ook zijn kantoorhuis voor
de zuivelfabriek aan het Wilhelminapark (1913) heeft
art-nouveaukenmerken.

Links Goirkestraat 9 uit 1909
en rechts Jan Aartestraat 64.
(Foto's resp. auteur en Jan
Stads).

Tivolistraat 16-18 uit 1903.
(Foto Jan Stads).

Van der Vail< tel<ende in 1903 een dubbel herenhuis in
Tivolistraat 16-18. Deze huizen hebben echter een uitzonderlijk symmetrische opzet. De art nouveau komt
hier vooral tot uiting met de smeedijzeren hekwerken.
Deze decoratieve elementen werden vaak gebruikt
als opsmuk maar ook omdat men zo (in het strengkatholleke Tilburg) niet al te frivool voor de dag kwam.
Strakke gevels kon je makkelijk iets sierlijks meegeven door het gebruik van ijzerwerk, tegels of omlijstingen. Dit zien we onder andere bij de herenhuizen in
SIntJosephstraat 110-112 (1912; J. Donders) en bij de
raamomlijsting van een winkelhuis op 'Korte' Heuvel
46-47. Ook de eenvoudigste arbeidershulzen kregen
met simpele ingrepen een wat stijlvoller karakter, zoals in Jan Aartestraat 64.

SIntJosephstraat 110-112
uit 1912. (Foto auteur).

Amsterdamse School
Tilburg liep qua invoering van nieuwe bouwstijlen altijd achter de feiten aan. Zo werd de Amsterdamse
School in de stad waarnaar ze vernoemd is, al voor de
Eerste Wereldoorlog geïntroduceerd en moesten we er
hier tot aan het einde van de jaren twintig op wachten.
Misschien was deze expressionistische stijl nog iets
te modern in de conservatieve stad. Maar zoals het
met mode gaat, als de een het heeft dan wil de ander
het ook. Het feit is wel dat de scherpe kantjes er eind
jaren twintig wel vanaf waren. De zeer fantasierijke
vormentaal van de Amsterdamse School was tegen
die tijd danig versoberd. De meest stijlvolle Tilburgse
voorbeelden zijn het voormalige Theresialyceum aan
de Oudedijk (1931; J. Donders), het winkelhuis in
Willem ll-straat 6 (1934; F. de Beer) en het herenhuis
in Goirkestraat 103 (1930; A. de Chêne).
In Armhoefse Akkers vinden we vele panden die opgetrokken zijn in de Amsterdamse School, zij het
meestal in een ingetogen vorm. Meer expressionistische voorbeelden zijn de huizen op de beide hoeken van de Professor Dondersstraat en Gerard van
Swietenstraat (1926-1927; S. Barenbrug), de villa in

Nieuwe Zakelijldield
Deze internationale bouwstijl wordt ook wel Functionalisme of het Nieuwe Bouwen genoemd. De architecten streefden hierbij naar een strakke en zakelijke
vormentaal, gebaseerd op onversierde en meestal
kubistische bouwvolumes. Tevens werd er gebruik
gemaakt van nieuwe materialen zoals beton en staal.
Deze bouwstijl was tussen circa 1920 en 1940 een
tegenpool van het expressionisme, zoals dat ook tot
uiting kwam in de Amsterdamse School.

Boven Willem ll-straat 6 uit
1934 en onder Goirkestraat
103 uit 1930. (Foto's
auteur).

Het bekendste voorbeeld in Tilburg is de voormalige
broodbakkerij in de Acaciastraat (1932; S. Barenbrug),
waarin duidelijke invloeden van De Stijl, een afgeleide
van de Nieuwe Zakelijkheid, herkenbaar zijn. Verder
kunnen nog genoemd worden het winkelhuis van de
elektronicazaak in Heuvelstraat 126 (1932; F. de Beer)
en het winkelhuis in Nieuwlandstraat 58 (1929; J.
Wielders).

P.F. Bergmansstraat 6 (1932; A. de Chêne) en de herenhuizen op de hoek Spoorlaan en Boerhaavestraat
(1926; A. van Poppet). Op de hoek Piushaven en
Lanciersstraat staat het mooiste Tilburgse voorbeeld
van de Amsterdamse School: een kantoor annex
woonhuizen (1935; J. Schijvens).
Linksonder van boven
naar beneden: Gerard van
Swietenstraat 81-83 uit
1927 en Boerhaavestraat
23-25/Spoorlaan 94-96 uit
1926. (Foto's Jan Stads).

Geheel rechts van
boven naar beneden:
Nieuwlandstraat 58 uit 1929
en Heuvelstraat 126 uit
1932. (Foto'sresp Ronald
Peeters en Jan Stads).

1?^
De meest stijlvolle uitingen in Tilburg van de Nieuwe
Zakelijkheid bevinden zich in Armhoefse Akkers. Het
betreft hier allereerst de voormalige Rijks HBS Koning
Willem II aan Ringbaan-Oost 240 (1932; J. Wielders).
Het tweede voorbeeld is het zogeheten 'witte huis' in
Professor Dondersstraat 20. In SIntJosephstraat 153-

Links Sint Josephstraat 153155 uit 1934 en rechts Sint
Joseptistraat 122 uit 1866.
(Foto's Jan Stads).

155 vinden we twee woonhuizen die op subtiele wijze
vormgegeven zijn in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid
(1934; Ouborg Van der Weegen).

Typische gebouwen
Na deze meer algemene aanloop richt Ik me nu
op specifieke gebouwen in Armhoefse Akkers en
Hoogvenne. Het is ondoenlijk om hier volledigheid te
betrachten, en daarom verwijs ik voor een meer algemeen overzicht naar de reeds genoemde reisgids. Ik
beperk me hier tot een selectie van enkele bouwtypen
en karakteristieke vooroorlogse voorbeelden daarvan.
Hierbij probeer ik ook minderbekende panden onder
de aandacht te brengen.

tijds nog konden beschikken over ruime percelen, in
een nog landelijke omgeving.
P.F. Bergmansstraat 6
Architect A. de Chêne wist altijd het hoogst haalbare
uit zijn ontwerpen te halen. Gek genoeg is deze karakteristieke villa uit 1932 nooit opgenomen in eerdere
architectuurbeschrijvingen. Dit expressieve voorbeeld
van de Amsterdamse School heeft een opvallend
hoektorentje, een fraaie kap en een kunstzinnige tuinafscheiding. Een aardig onderkomen voor de toenmalige opdrachtgever, procuratiehouder en lederkoopman Smarius.

Villa's

Geheet rectits P.F
Bergmansstraat 6 uit 1932.
(Foto Jan Stads).

Professor Dondersstraat 2 ü - a
Deze villa uit 1929 is een representatief voorbeeld
van de Nieuwe Zakelijkheid; strak, licht en functioneel. Het gebouw is opgetrokken rond een betonskelet, maar ook het platte dak, de stalen kozijnen en
de witgepleisterde gevels zijn kenmerken van deze
bouwstijl. Fraaie details zijn de entree, de paviljoenachtige opbouw en de davidsterren in de linkergevel.
Dit pand werd gebouwd voor de directeur van de N.V.
Lederfabriek Oisterwijk. De architect was 0. Triebel.
Herentluizen
Nieuwe Bosscheweg 19-21
Deze herenhuizen, beide ontworpen door architect F.
Ruts, vormen een fraai ensemble. Het rechterpand op
nr. 19 (1932) lijdt aan architectonisch gezichtsbedrog,
want het rechterdeel boven de poort werd in 1940
toegevoegd. Het pand op nr. 21 (1935) is de mooiste
Tilburgse creatie van Ruts. Met een harmonieus samenspel tussen rode bakstenen en hardstenen elementen, een monumentale entree en ramen met gebrandschilderde medaillons.

Rechts Prot Dondersstraat
20-a uit 1929. (Foto Jan
Stads).
Sint Josephstraat 122 (1866)
De firma Peletier & Co liet deze villa in 1866 bouwen
naast haar reeds bestaande wollenstoffenfabriek aan
de toenmalige Oisterwijksebaan. Het pand werd opgetrokken in een toen gangbare eclectische stijl. Dit
pand is ook bijzonder vanwege zijn vrije ligging, door
de combinatie met de ruime voortuin en het sierlijke
hekwerk. Hier is goed te zien dat de fabrikanten des-

Sint Josephstraat 115-123
De tekst kunstsmeed-werkplaatsen in de linkergevel
verklaart de overdadige toepassing van ijzeren versieringen op de daken, de balkons en de voordeuren van
deze monumentale herenhuizen uit 1898. Architect W.
Bouman gaf door het subtiele gebruik van gele bakstenen deze klassieke huizen een speels aanzicht. De
poort gaf destijds toegang tot de achterliggende bedrijfspanden. In de middelste gevels staan de initialen

nieuw geprojecteerde straat nabij de Bosscheweg zegt
dat dit de vroegste bebouwing was in dit gebied. Twee
jaar later werd de naam Professor Dondersstraat gebruikt.

Boven Nieuwe Bossclieweg
19-21 uit 1932-1935 en
onder Sint Josephstraat
115-123 uit 1898. (Foto's
resp Jan Stads en auteur).

Middenstandswoningen
Jan Pieterszoon Coenstraat 1-25/2-26
Aannemer Gebr. Struycken bouwde ruim 280 woningen in Armhoefse Akkers. Bouwbedrijf H. Pellikaan
ontwierp vele projecten voor Struycken, zoals in 1934
de huizen in J.P. Coenstraat 1-25. In 1933 ontstond de
rij aan de overkant, ontworpen door A. Appels. Deze
huizen zijn een toonbeeld van degelijkheid, waarbij de
gevels een zekere welstand moesten weerspiegelen.

Geheel reciits J P. Coenstraat
1-25 uit 1934. (Foto Jan
Stads).
SIntJosephstraat 2-4

van smid A. van den IVIuijsenbergh. In de windvaan uiterst rechts is nog het bouwjaar te zien.

Architect J. Schijvens wordt door kenners geroemd
om zijn creativiteit en veelzijdigheid, en sommigen bestempelen hem zelfs als kunstenaar. Ook deze huizen
uit 1933 vallen direct op in hun omgeving. We zien de
hand van de meester in de ronde pilaster bij het balkon, de sierlijke zuiltjes en de verhouding tussen het
verticale en horizontale blok. Een beetje een kruising
tussen Amsterdamse School en Nieuwe Zakelijkheid.

Professor Dondersstraat 8-10
Deze herenhuizen uit 1918 hebben een vrij traditionele doch statige vormgeving. De architecten Machen
en Meyneken tekenden vele huizen in dit gebied, die
altijd minstens dezelfde kwaliteit hebben. Een opvallend element is de dakkoepel, een verschijnsel datje
in Tilburg vrijwel nergens ziet. Het feit dat de bouwtekening melding maakte van twee herenhuizen aan de

Sint Josephstraat 2-4 uit
1933. (Foto Jan Stads).
Ringbaan-Oost 218-238

Bouwtei<ening Prot
Dondersstraat 8-10 uit
1918 (Repro auteur).

Architect F. Ruts was voornamelijk actief in ontwerpen van huizen die overal een meer dan middelmatige
kwaliteit bezitten. Ook deze panden hebben een zekere allure, zoals met de balkons, de dakkapellen en
de versierde voordeuren. De zolderverdieping doet
vermoeden dat daar plaats is voor nog enkele etages.
De huizen zijn in 1933 gebouwd tegen de achtergrond
van een ringbaan die als wandelboulevard was inge-

Jan Aartestraat 2-6/Lanciersstraat 1-3
Deze huizen met een voormalige smeedwerkplaats
zijn exemplarisch voor het vroeg-twintigste-eeuwse
bouwen in Tilburg. Architect C. van Domburg ontwierp
Lanciersstraat 1-3 en Jan Aartestraat 2 voor zichzelf
en de nrs. 4-6 voor smid W. de Bont. Deze panden uit
1913 hebben nog details met een vleugje art nouveau.

Links Ringbaan-Oost
218-238 uit 1933) en
rechts Jan Aartestraat 2-6/
Lanciersstraat 1-3 uit 1913.
(Foto's Jan Stads).
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richt. Wat wil je nog meer als gegoede burger?
Arbeiderswoningen
Sint Josephstraat 42-46
Deze eenvoudige woningen, gebouwd tussen circa
1860 en 1870, laten nog iets doorschemeren van het
oude straatbeeld en de leefomstandigheden van de
arbeiders in die tijd. Het interieur van nr. 42 is nog vrijwel origineel, met een voorkamer en hardstenen plavuizen, een achterkamer, een schop en bedsteden met
een bodem van straatklinkers. Oorspronkelijk was dit
een rijtje van vier, maar in 1962 werd één huis vervangen door het pand op nr. 48. De nrs. 42 tot en met 46
zijn later samengevoegd.

Bedrijfsgebouwen
Sint Josephstraat 133
Het zo geheten Duvelhok werd in 1862 gebouwd als
katoenspinnerij voor de firma Deen. Duvelen is een
term uit de textielindustrie. De gewassen (en dus ontvette) wol werd op de duivelmolen ontward. Hiervan
werden de arbeiders zo smerig dat ze spottend duvel
werden genoemd. Dit is het laatste industriecomplex
in deze omgeving dat volledig bewaard is gebleven.
Het interieur geeft een indruk van de toenmalige
werksfeer. Met sheddaken voor een optimale lichtinval, wolhokken en opslagputten.

Sint Josephstraat 42-46 uit
circa 1860-1870. (Foto Jan
Stads).
Geheel rechts Sint
Josephstraat 133 uit 1862.
(Foto Jan Stads).

Jan Aartestraat 44-60c
Textielfabrikant BeKa liet in dit gebied vele arbeidershuizen bouwen, en aan de gevels kun je vaak aflezen
welke positie de bewoners op de loonlijst hadden.
Hier behoorden die tot het middenkader. Het ontwerp
uit 1920 van architect A.K. Beudt is een beetje truttig
maar gaf deze eenvoudige omgeving toch een redelijke allure. In de Hoogvensestraat staat nog zo'n rijtje.
Hendril< Zwaardecroonstraat 1-3
In deze wat afgelegen straat in de zuidoostelijke hoek
van Armhoefse Akkers staan twee opvallende gebouwtjes uit 1936. Allereerst is dat een trafohuisje
met een aparte plattegrond. Opvallender is een gebouw met een groen uitgeslagen dak, een voormalige
werkplaats met kantoor van Publieke Werken. Qua
vormgeving is hier goed te zien dat ook de gemeentearchitecten zich lieten inspireren door de gangbare bouwstijlen, hier met een verwijzing naar de
Amsterdamse School.

Jan Aartestraat 44-60c uit
1920 (Foto Jan Stads).

Tivolistraat 6
De R.K. Leergangen had na vele omzwervingen in de
stad vanaf 1924 haar hoofdgebouw aan de overkant
van de straat, daar waar nu de Interpolistuin ligt. In
1929 ontwierp H. Bonsel een Conservatoriumgebouw.
Het pand is een ingetogen uiting van de Amsterdamse
School en werd gebouwd tegen een bestaande villa
van J. Donders (1925). Aan de achterkant bevindt zich
een concertzaaltje. Bij de entree staat het huisnummer 438. Dit is uit de tijd dat de adressen op de toenmalige Bosscheweg vanaf de grens met Enschot tot
aan de Heuvel waren doorgenummerd.

Hendrik Zwaardecroonstraat
1 uit 1936. (Foto Jan Stads).

Piushaven 1

Getieei rechts Tivoiistraat 6
uit 1929 (Foto Jan Stads).

In 1935 verrees dit kantoor op de hoek van de
Piushaven en de toenmalige Beeksedijk. Architect J.
Schijvens ontwierp zijn fraaiste vooroorlogse werk
voor graan- en meelhandelaar A. van Loon, in de stijl
van de Amsterdamse School. Het vierhoekige bouwblok contrasteert subtiel met het afgeronde gedeelte,
en met wat fantasie is in het geheel de vorm van een
schip te ontdekken. Ook door de toepassing van betonnen luifels, blauwe glazuurtegels, groene glastegels en rode en gele bakstenen is het een lust voor
het oog.

Kazerne
Spoordijk 78-82

Piushaven 1 uit 1935. (Foto
Jan Stads).
Scholen

Behalve de Kromhout-,
Koning Willem 11- en
Lancierskazerne kende Tilburg nog een militair complex. Deze kazerne voor de Koninklijke Marechaussee
werd gebouwd tussen het Pelgrimspad, de geprojecteerde Ceintuurbaan (ringbaan) en de Straatweg van
Tilburg naar 's-Hertogenbosch. Het eerste ontwerp
uit 1916 betrof een hoofdgebouw, twee huizen, een
paardenstal en hondenhokken. Later volgden er nog
diverse uitbreidingen. In de vormgeving zien we hier
een soort laatste afscheid van de art nouveau.

Ringbaan-Oost 240
De voormalige Rijks H.B.S. Koning Willem II is een zuiver voorbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid. J. Wielders
ontwierp een strak en functioneel gebouw waarbij
vooral de harmonische compositie, de horizontale
raampartijen en het Sf//7-i/o//eglas-in-lood in de blinde
gevel opvallen. Eind jaren negentig werd dit gebouw
op de valreep voor sloop behoed. Gelukkig, want dit
gebouw uit 1932 is een van de toppers in de Tilburgse
architectuur.

Literatuur
J.P.W.A. van Dijk, Tilburg, Architectuur en stedenbouw in de gemeente

Links Pingbaan-Oost 240
uit 1932 en geheet rechts
Spoordijk 78-82 uit 1916.
(Foto's Jan Stads).

Tilburg
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Berry van Oudiieusden. Tussen weemoed en zomerlust van haven tot spoor,
een g/ds (Tilburg, Stadsmuseurr Tilburg, 2007)

Architectuur als beleving: De Verbinding
stichting Straat en Stadsmuseum Tilburg zetten
in oktober de schijnwerpers op het cultureel erfgoed van de lijn 'Korte' Heuvel - Sint Josephstraat
- Oisterwijksebaan en de wijken Armhoefse Akkers
en Hoogvenne. Onder de noemer Architectuur als
beleving: De Verbinding wordt vanaf 4 oktober een
serie activiteiten in dit gebied gepresenteerd. Deze
manifestatie is de opvolger van de succesvolle edities
omtrent de Goirkestraat (2003) en de Korvelseweg
(2005).
Programma
Op 4 oktober vindt de officiële aftrap plaats in het
Duvelhok, met onder andere presentaties van wethouder Hugo Backx en hoogleraar Theo Beckers. Tevens
ziet de reisgids Tussen weemoed en zomerlust, van
haven tot spoor heX licht en wordt de overzichtsexpositie geopend. Voorafgaand aan deze opening wordt
bij woongebouw Bellevue ('Korte' Heuvel) een op deze
omgeving geïnspireerd bèngske (social sofa) onthuld.
Van 5 t/m 28 oktober is in het Duvelhok en het
Regionaal Archief Tilburg een overzichtsexpositie
ingericht, gebaseerd op diverse thema's die met dit
stadsdeel verbonden zijn, zoals textiel, onderwijs, koning Willem II, cultuur, architectuur etc. Op deze locaties kunnen jong en oud hun verhalen en reacties achterlaten, die via www.geheugenvantilburg.nl worden
ontsloten. In het RAT wordt tevens een programma
voor de jeugd aangeboden.
Ook is in deze periode op de 'Korte' Heuvel en in de
Sint Josephstraat een straatexpositie te zien waarbij
oude foto's de vergelijking geven met de huidige situatie. Tevens zullen buurtbewoners zich inzetten met
een eigen initiatief, wordt er een educatief programma
aangeboden, verzorgt de gemeente een monumentenlezing en zijn er glas-in-loodexcursies. In de bibliotheek op het Koningsplein wordt in november eveneens aandacht aan de manifestatie gegeven.
Op de slotdag, zondag 28 oktober, zijn er verschillende rondleidingen door het gebied, worden gebouwen
en tuinen opengesteld voor het publiek en vinden er
optredens plaats van diverse artiesten. Op Carré worden op deze dag door de gelijknamige stichting enkele
activiteiten georganiseerd, zoals een verhalenstudio
en een foto-expositie over het voormalige ziekenhuis.
Informatie
Informatie over aanvangstijden, locaties, reserveringen en prijzen is terug te vinden in de speciale programmakrant die eind september verschijnt. De krant
is gratis verkrijgbaar op een groot aantal punten in de
stad en wordt in het betreffende stadsdeel huis-aanhuis verspreid. Tot die tijd is het laatste nieuws en alle
informatie te vinden op www.stichtingstraat.nl en
www.stadsmuseumtilburg.nl
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Uitbreidingsplannen en wederopbouw
1940-1965
Rob van Putten *

Anders dan het woord suggereert, omvat het
begrip wederopbouw meer dan alleen maar
herstel van oorlogsschade: ook de stadsen dorpsuitbreidingen in de jaren vijftig en
zestig en de ruilverkaveling in het landelijk
gebied behoren ertoe.
In stedenbouwkundig opzicht is de wederopbouwperiode voor Tilburg - dat betrekkelijk ongeschonden de oorlogsjaren
doorkwam - van grote betekenis geweest: er
is tussen 1940 en 1965 veel gebouwd, en er
zijn belangrijke infrastructurele werken tot

' Ir. Rob van Putten is
voorzitter van de Stichting
tot Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed en redacteur
van dit tijdschrift.
Hij publiceerde eerder in
'Tilburg'.

Kaart van het
Uitbreidingsplan in
Hoofdzaak uit 1940. met
in het westen en zuiden de
nieuwe woonwijken. Op
de kaart is goed te zien
dat de westelijke randweg
(de huidige Taxandhëbaan)
doorloopt in noordoostelijke
en zuidoostelijke richting
(Colt RAT).

stand gekomen.
Onderstaand artikel gaat nader in op de
plannen die ten grondslag liggen aan de
wederopbouwactiviteiten, waarbij de nadruk
vooral zal liggen op de infrastructuur

Inleiding
Als basis voor de wederopbouwplannen diende het
Uitbreidingsplan in Hoofdzaak, dat in de zomer van
1940 door de gemeenteraad van Tilburg werd vastgesteld.^ Het plan - waartoe de aanzet al in 1933 was
gegeven - had als voornaamste uitgangspunt dat de
bevolking van Tilburg, die zich tussen 1910 en 1940
bijna verdubbelde (van ruim 50.000 tot 94.000 inwoners) verder zou toenemen tot ca. 200.000 inwoners
in het jaar 2000.
Zoals de naam al aanduidt, gaf het uitbreidingsplan
slechts de hoofdlijnen aan. Details waren opgenomen
in tal van partiële uitbreidingsplannen, die grotendeels
voortborduurden op het door ir. J.H. Rückert ontworpen Algemeen Uitbreidingsplan der gemeente Tilburg
uit 1917.
Het meest in het oog springend bij het ontwerp uit
1940 waren de stadsuitbreidingen ten westen en ten
zuiden van de stad. De grootste woonwijken waren
geprojecteerd ten westen van de Ringbaan-West,
tussen het Wilhelminakanaal en de Bredaseweg. De
westelijke begrenzing werd gevormd door een langs
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het Wandelbos en de Oude Warande lopende ver-
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keersweg, die vanaf de Dongenseweg naar het noord-
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oosten liep, richting Udenhout, en vanaf het snijpunt
Bredaseweg-Baroniebaan in zuidoostelijke richting
doorliep tot aan de Hilvarenbeekseweg.
Vanwege de veranderde inzichten op het gebied van
de stedenbouw trok de gemeente Tilburg in 1947 de
architecten ir. Jan van der Laan en Auke Komter aan
als stedenbouwkundig adviseur.^ Hun opdracht was
om het plan uit 1940 aan te passen. Tijdens een besloten vergadering op 4 oktober 1949 kon het concept voor een nieuw structuurplan aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Het zou echter nog enkele jaren duren voordat een nieuw uitbreidingsplan
vaste vorm kreeg." Als Herzien Uitbreidingsplan in
Hoofdzaak mró

het op 24 april 1953 ten slotte door

de gemeenteraad vastgesteld; een plan, dat overigens
tussen 1955 en 1964 nog zeventien keer op onderdelen gewijzigd zou worden.^
In de toelichtende beschrijving lezen we; 'De gewijzigde inzichten, zoals deze zich in de stedebouw hebben
ontwikkeld in de laatste decennia maakten het nodig
het plan van uitbreiding voor Tilburg geheel opnieuw in

noemde aantal van 165.000 werd pas bereikt in 1996,
kort voor de samenvoeging met Berkel-Enschot en
Udenhout. Dank zij die samenvoeging steeg het inwonertal in 1997 tot ruim 183.000.
Omdat vestiging en vertrek elkaar door de jaren heen
min of meer in evenwicht hielden, was de bevolkingstoename tot omstreeks 1972 vrijwel uitsluitend te
danken aan een geboorteoverschot. Voor de plotselinge daling van het inwonertal waren twee factoren verantwoordelijk. In de eerste plaats was dat een afnemend geboortecijfer (waarbij zowel de ontkerkelijking
als het gebruik van 'de pil' een niet te onderschatten
rol speelden). Een tweede factor was het verschijnsel 'suburbanisatie'.Veel Tilburgers uit de midden- en
hogere klasse trokken naar omliggende gemeenten,
waarvan vooral Berkel-Enschot en Goirie profiteerden.

Verkeer
Kaart uit 1959 van het
doorbraakplan Spoorlaan
(rechts)-NoordstraatIndustriestraat Tegenover de
tunnel van de Gasthuisring
zijn de contouren van de
Noordhoekse kerk nog
aangegeven. (Coil. RAT).

studie te nemen ten einde de toekomstige ontwikkeling van de stad in overeenstemming te brengen met
de eisen, die daaraan nu gesteld dienen te worden.'
Als onderbouwing voor dit herziene plan diende de
neerslag van een reeks van zestien studies uit de
Sociografische Reeks, uitgevoerd door het Bureau
voor Statistiek en Voorlichting van de gemeente
Tilburg.''

De Sint Ceciliastraat voor
de doorbraak naar de Jan
Heijnsstraat. Links het
kantoor van Van Gend &
Loos Daarachter lag het
goederenemplacement
De auto staat aan de thans
verdwenen Industriestraat.
Foto omstreeks 1960. (Colt
RAT).

Wonen, werken, ontspanning en verkeer vormen de
hoofdthema's van het herziene uitbreidingsplan, maar
evenals het plan uit 1940 was het weinig gedetailleerd; het gaf slechts de kaders aan. Wel noemt het
expliciet de bouw van een nieuw complex voor de hogeschool in het westen van de stad, en de bouw van
een tweede ziekenhuis nabij het Hasseltplein.
Ook voor dit uitbreidingsplan was de verwachte bevolkingsgroei als uitgangspunt genomen. Nieuwe demografische rekenmodellen kwamen uit op 165.000
inwoners in 1972, terwijl verder een inwonertal van
225.000 omstreeks het jaar 2000 'aannemelijk' werd
geacht. De werkelijkheid bleek echter geheel anders.
Nam de bevolking tussen 1940 en 1960 nog toe met
47 procent, in de periode 1960-1970 was dat nog
maar 11 procent. Tussen 1972 en 1978 daalde het
aantal inwoners fors.'' Het in het uitbreidingsplan ge-

Hoogspoor
Al vanaf het begin van de twintigste eeuw ondervond
het lokale verkeer in de snelgroeiende stad in toenemende mate hinder van de spoorweg Breda-Boxtel,
die de stad doormidden sneed. ^ Vooral de spoorwegovergangen Heuvel-Koestraat en NoordstraatGasthuisstraat waren een voortdurende bron van
ergernis. Uit de vele tellingen die in de loop der jaren
werden gehouden, bleek dat deze overwegen tussen
7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds gemiddeld dertig
tot veertig procent van de totale tijd gesloten waren.
Uitvoerig overleg tussen het gemeentebestuur en de
Nederlandse Spoorwegen leidde tot de conclusie dat
een verhoogd spoor de enige reële oplossing was.
Noodzakelijke ingrepen om dit 'hoogspoorplan' te
kunnen verwezenlijken waren de verplaatsing van het
goederenemplacement aan de Spoorlaan en omleiding van de spoorweg naar Turnhout. Als nieuwe locatie voor het goederenemplacement viel de keus op een
terrein tussen de Sint Ceciliastraat en de RingbaanWest, waar de roemruchte voetbalclub NOAD toen
zijn domicilie had. Hier takte ook de spoorlijn naar
Turnhout af, die niet alleen vanwege het hoogspoor
verlegd moest worden, maar ook omdat die anders in
de nabije toekomst door een nieuwe woonwijk zou lopen. En hoewel deze lijn sinds 1934 alleen nog maar in
gebruik was voor goederenvervoer, en er nog slechts
één trein per dag reed, moest dit spoor vanwege het
'strategisch belang'in stand blijven.^ In 1957 werd
begonnen met het verleggen van deze spoorweg naar
een ongeveer drie kilometer verder naar het westen
gelegen punt.^° Het nieuwe spoorwegemplacement
aan de Sint Ceciliastraat kwam gereed in 1959.
Tussen de Ringbaan-Oost en de Ringbaan-West kwam
een verhoogd spoor dat op drie plaatsen zou worden
ondertunneld: Heuvel-NS-plein, Gasthuisring en Sint
Ceciliastraat. Integraal onderdeel van het plan was
verder de bouw van een nieuw station. De tunnel in
de Sint Ceciliastraat was vooral van belang voor het
verkeer van en naar het nieuwe goederenemplacement." Om deze reden werd de Wilgenstraat doorgetrokken tot de Boomstraat, zodat er een rechtstreekse
verbinding ontstond tussen de Sint Ceciliastraat en de

Sloop van woningen
aan de Missionansstfaat
ten bet)oeve van de
doorbraal< Wiigenstraat-Sint
Ceciliastraat Foto 1961.
(Coll. RAT).

De Hart van Brabantlaan,
gezien vanatde
Beukenstraat in de richting
van het centrum. Dwars
op de rijrichting de thans
verdwenen Magnoliastraat.
Daarachter de voormalige
Beethovenstraat, waarvan
de huizen rechts in 1968 zijn
gesloopt voor de verbreding
van de Hart van Brabantiaan.
Op de achtergrond de kerk
van de Noordhoek. Foto
omstreeks 1960. (Coil RAT).

BredasewegJ^'^
Vanwege de hoge kosten van een verhoogd spoor
bleef de lijn voorbij de Ringbaan-West op maaiveldhoogte. De geprojecteerde verbindingswegen tussen de aan te leggen wijken Het Zand en De Reit
(Postelse Hoeflaan - Academielaan, Statenlaan
- Conservatoriumlaan en Taxandriëbaan) zouden evenals dat bij de Ringbaan-West het geval was - over
het spoor worden geleid. Later was er sprake van drie
tunnels,waarvan er slechts één is gerealiseerd: die in
de Statenlaan-Conservatoriumlaan.'''

terug. Samen met de Ringbaan-West vormde deze
oost-westverbinding een assenkruis dat de stad in
vier kwadranten verdeelde. Dit assenkruis visualiseert
de opschuiving van de stad in westelijke richting: de
'oude stad' in de oostelijke, en de voornaamste nieuwe woongebieden in de westelijke kwadranten.
Via een verkeersplein ten zuidwesten van het
Hasseltplein sloten Ringbaan-Noord en RingbaanWest op elkaar aan. Verder werd de Ringbaan-Noord
in westelijke richting doorgetrokken; deze nieuwe
weg (de huidige Rueckertbaan) verving het bestaande bochtige tracé van de Dongenseweg tussen
Hasseltplein en Wilhelminakanaal. Het plan voorzag verder in vervanging van de ophaalbrug in de
Dongenseweg door een vaste betonnen overspanning.
Zoals we reeds zagen bij het plan uit 1940, werden
de nieuwe stadswijken ten westen van de RingbaanWest aan de westzijde begrensd door een noord-zuid
lopende weg. Ook in het Herzien Uitbreidingsplan was
deze weg opgenomen, nu lopend vanaf het snijpunt
van de Rueckertbaan met de Dongenseweg tot aan
de Bredaseweg. Door de aansluiting van deze weg op
de Rueckertbaan en de Baroniebaan onstond zo een
'grote' ring rond de hele stad, en een 'kleine' ring rond
de nieuwe wijken. Uitbreidingsplannen van de hogeschool en gewijzigde inzichten leidden ertoe dat deze
weg (de Taxandriëbaan) nu bij de Reeshofdijk abrupt
eindigt.
Met uitzondering van een nieuwe weg naar Udenhout,
die ten oosten van het Wilhelminakanaal aftakte
van de Enschotsestraat, waren er in het Herzien
Uitbreidingsplan geen nieuwe wegen opgenomen naar
omliggende gemeenten.

Ringwegen
De Ringbaan-West kreeg in het nieuwe uitbreidingsplan de status van hoofdverkeersader voor het (doorgaande) noord-zuidverkeer, in noordelijke richting
aansluitend op een geprojecteerde rijksweg naar
Gorinchem^^ en in zuidelijke richting op een weg naar
Turnhout.
Even ten zuiden van de spoorweg naar Breda werd de
Ringbaan-West gekruist door een oost-west lopende
verbindingsweg die primair bestemd was voor het
lokale verkeer. We komen hierop later nog uitvoerig

Oost- westboulevard
Een aanzienlijke verbetering van de verkeersdoorstroming in het noordelijk deel van de binnenstad was te
bereiken door eerdergenoemde oost-westverbinding. Deze weg verbond de Ringbaan-Oost met het
nieuw te bouwen complex van de hogeschool nabij
de Delmerweg. Voor de aanleg van deze 'oost-westboulevard' kon voor een deel gebruikgemaakt worden
van bestaande wegen: de Nieuwe Bosscheweg, de
Spoorlaan en de Beethovenstraat. Om tot een aaneengesloten tracé te komen waren wel enkele zeer
ingrijpende doorbraken noodzakelijk: SpoorlaanHeuvel-Nieuwe Bosscheweg, Spoorlaan-NoordstraatIndustriestraat en Beethovenstraat-lndustriestraat.^^
Verder moest de Beethovenstraat (deel van de huidige
Hart van Brabantlaan) westwaarts worden verlengd
tot de Ringbaan-West en verbreed.^''
Zoals gezegd, zou de boulevard eindigen bij het nieuw
te bouwen complex van de (toen nog) Katholieke
Economische Hogeschool. Het nieuw aan te leggen
deel van de boulevard ten westen van de RingbaanWest (Professor Cobbenhagenlaan) was gereserveerd
voor 'instellingen van kunst, wetenschap en techniek',
zoals het conservatorium en een museum, zodat zich
hier een 'cultureel centrum' zou kunnen ontwikkelen.
Vanaf medio jaren zestig vestigden zich hier diverse
instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap
en techniek: het Theresialyceum, de theologische fa-

plannen.
Een aanmerkelijke verbetering in de verkeerssituatie
trad op in december 1948. Toen werd het gedeelte van
Rijksweg 63 tussen de Bredaseweg en Koningshoeven
(Baroniebaan en Ringbaan-Zuid) in gebruik genomen,
waardoor het doorgaande verkeer voortaan om de
stad heen kon worden geleid.^^ De verkeerssituatie
in het zuidelijk deel van de binnenstad bleef echter
problematisch, mede door de snelle toename van het
autoverkeer.^"

culteit, de hogere technische school en de Academie
Doorbraak Bredasewegvoor Beeldende Kunsten. Een echt cultureel centrum
Paleisring. Sloop van
zou het echter het nooit worden.
apotheek Hodes aan de
Zomerstraat, gezien vanuit de
Schoolstraat Tegenwoordig Cityring
ligt hier de rijbaan van de
We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen, maar
Schouwburgrlng. Foto 1964. vroeger moest het doorgaande verkeer van Breda
(Coil RAT).
naar 's-Hertogenbosch en Eindhoven zich een weg

Kaart, behorende bij het
Herzien Uitbreidingsplan in
Hootdzaak uit 1953. (Coil
RAT).

banen door de drukke Heuvelstraat. De aanleg van de
Raadhuisstraat^^ in 1931 gaf enige verlichting, en in
daaropvolgende jaren werden er nog enkele plannen
ontwikkeld ter ontlasting van de Heuvelstraat. Zo zou
er een 'doorsteek' komen van de Bredaseweg naar
de (Oude) Markt (1935), en van het Piusplein naar de
splitsing Bosscheweg (Tivolistraat)-Sint Josephstraat
(1939). Oorlogsomstandigheden (en waarschijnlijk
ook problemen met de onteigening van de benodigde
percelen) verhinderden de verdere uitvoering van deze

Plannen voor een sanering van de binnenstad waren
niet opgenomen in het Herzien Uitbreidingsplan. In de
'grondslagen' (zie noot 6) lezen we dat het gemeentebestuur hiervoor 'te zijner tijd' een afzonderlijk plan
zou indienen. Dat moment brak aan in 1958, want
in dat jaar lanceerde het gemeentebestuur een ambitieus plan dat de geschiedenis zou ingaan als het
'Achtjarenplan' of '72 Miljoenplan'.Na zes avonden
delibereren keurde de gemeenteraad op 11 februari
1959 de begroting voor dat jaar (en daarmee impliciet
ook het 'Achtjarenplan') zonder hoofdelijke stemming
goed. Dat was kennelijk belangrijk nieuws, want reeds
de volgende dag berichtte het landelijk verschijnende
katholieke dagblad De Tijd hierover met een artikel
getiteld: 'Achtjarenplan moet wolstad stedelijke allure
geven. Niet langer een natuurreservaat van Brabantse
inboorlingen.' Zo werd er indertijd dus gedacht over de
(toen) achtste stad van ons land.
Het 'Achtjarenplan' moest, zoals burgemeester Cees
Becht het uitdrukte, gezien worden als een vorm van
'plastische chirurgie' die van Tilburg een 'andere stad'
moest maken.22 in het plan waren onder meer posten
opgenomen voor de spoorwegwerken, doorbraken in
de binnenstad, aanleg van de 'cityring', de bouw van
twintig scholen, de aanleg van de oost-west boulevard, de bouw van een nieuw stadskantoor, sanering
van de 'Koningswei', een nieuw zwembad, en een havencomplex bij het industrieterrein Noord-Oost."
De al eerder genoemde doorbraakplannen ten behoeve van de oost-westboulevard en de aanleg van
de spoorwegtunnels maakten tevens de weg vrij voor
een 'cityring'. Dit was een binnenring rond de 'oude
stad', die nagenoeg geheel zou worden gevormd uit
bestaande wegen (waaronder de historische 'linten'
Veldhovenstraat en Gasthuisstraat). Via (nooit aangelegde) 'radiaalwegen' zou de cityring verbonden
worden met de ringbanen. Om het belang van het
geheel te benadrukken, kregen de onderscheiden
weggedeelten het achtervoegsel 'ring'; alleen het
Wilhelminapark, het Piusplein en het NS-plein behielden hun naam. Om de kring te kunnen sluiten waren
nog wel twee forse doorbraken nodig: BredasewegPaleisstraat (> Schouwburgrlng en Paleisring) en
Adriaan van Hilvarenbeekstraat-Heuvel (> Besterdring
en NS-plein). De doorbraak Bredaseweg-Paleisstraat
luidde tevens de laatste fase in van het saneringsplan
voor de binnenstad: de sloop van de bijna honderd
jaar oude, verpauperde wijk 'Koningswei', in de periode 1961-1968.
In de cityring bevond zich nog één obstakel: de kerk
van de Noordhoek. Vanwege de ligging hiervan was
rechtstreekse aansluiting van de Gasthuisring op de
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Verder waren pasgehuwde stellen dikwijls genoodzaakt om bij anderen in te gaan wonen, een fenomeen dat tot aan het begin van de jaren zestig heeft
bestaan.
De naoorlogse woningnood was overigens geen typisch Tilburgs verschijnsel. Nog tientallen jaren na de
Tweede Wereldoorlog werd de woningnood door achtereenvolgende ministers van Volkshuisvesting beschouwd als 'volksvijand nummer 1'. Een vijand echter die moeilijk was te verslaan, zolang de bouw van
nieuwe woningen achterbleef bij de groei van de bevolking. Want niet alleen in Tilburg groeide de bevolking: tussen 1945 en 1965 nam het aantal inwoners
van ons land toe van ruim 9,2 miljoen tot ruim 12,2
miljoen; een stijging van ruim 32 procent. Overigens
zou het onterecht zijn de bevolkingstoename als enige
oorzaak van de woningnood aan te wijzen. Ook aan de
kant van de woningbouw ontstonden problemen. Deze
werden niet alleen veroorzaakt door een tekort aan
materialen, maar ook door een tekort aan vakbekwame bouwvakkers en door de beperkte inzet van financiële middelen. Daarbij kwam nog, dat in Nederland
de bedrijfstak achterliep op de technische ontwikke-

De Churchillaan in de

Noordhoekring niet mogelijk; dat kon alleen maar

verzetsiieidenbuurt.

door middel van een dubbele T-kruising met de oost-

lingen in de bouw: 'Waar de ons omringende landen

Deze iiuizen zijn aan iiet

westboulevard. Verkeerstechnisch gezien was dit niet

al waren overgestapt op systeembouw, daar bouwde

begin van de jaren vijftig

bezwaarlijk; bovendien

'...komt de monumentale

Nederland halverwege de jaren vijftig vrijwel nog uit-

gebouwd naar een ontwerp

kerk zeer fraai te liggen'.^'» Niemand kon toen bevroe-

sluitend traditioneel.'23

van stadsarctiitect en

den dat deze in 1898 geconsacreerde schepping van

Na de

stedenbouwiiundige Wim

Pierre Cuypers nauwelijks 15 jaar na die infrastructu-

nen^" gelegen deel van de stad de uitvoering van

Vintges. Foto 1954. (Coii.

rele ingreep al gesloopt zou worden.

de in de jaren twintig en dertig ontwikkelde parti-

RAT).

Achteraf bezien, was de aanleg van de cityring geen

ele uitbreidingsplannen weer ter hand genomen, zij

goed idee. Het was het hinken op twee gedachten:

het aangepast aan nieuwe inzichten en omstandig-

bevrijding werd voor het binnen de ringba-

enerzijds het creëren van een stedelijk gebied, en an-

heden. We noemen hier: De Hasselt (Textielbuurt,

derzijds ruim baan geven aan het verkeer, '...dit in-

omgeving Nassaustraat; hier kwamen in 1952 de

grijpende totaalkonsept ontkende de oorspronkelijke

eerste etagewoningen), Groeseind (omgeving Melis

stedelijke kenmerken, maar trachtte tegelijkertijd op

Stokestraat), De Soey (omgeving Arke Noëstraat),

deze struktuur aan te sluiten.'^^^ 26

Berkdijk

(Verzetsheldenbuurt), Broekhoven (omge-

ving Arendlaan en Leijparkweg) en Oerie (omgeving

Wonen en woonwijken

Generaal Smutslaan, omgeving Edisonlaan). Toen in

Als gevolg van de vooroorlogse bouwachterstand, de

1953 het Herzien Uitbreidingsplan verscheen, waren

bouwstop van 1942 en de voortdurend toenemende

enkele van de hier genoemde plannen al voltooid; de

Voormaiige dupiexwoningen bevolking, kampte Tilburg in de naoorlogse jaren met

meeste waren echter nog in uitvoering.

aan de Lucas tvteijerstraat.

een enorme woningnood. Om enigszins tegemoet

Eén uitbreidingsplan verdient hier bijzondere vermel-

Datum onbei<end. (Coii.

te komen aan de vraag naar woonruimte werden er

ding: de wijk die vanwege de opvallende wit-grijze

RAT).

noodwoningen2'

kleur van de huizen de naam 'Jeruzalem' kreeg.

en

dupiexwoningen

gebouwd.2^

Hiervan bestond in 1940 nog geen uitgewerkt plan:
pas in augustus 1947 nam de gemeenteraad het besluit tot aanleg van deze wijk. Deze wijk, met eengezinswoningen, winkels en portiekflats, is vervolgens
tussen 1949 en 1955 aangelegd in opdracht van de
Gemeentelijke Woningdienst. De woningen zijn gebouwd volgens het Airey-systeem3\r een ontwerp
van de Delftse architect prof. ir. H.T. Zwiers (19001992), in samenwerking met ir. J. de Jong (directeur
Publieke Werken). De woningen, waarvan verwacht
werd dat ze geen 'permanent karakter' zouden hebben, worden momenteel gerenoveerd.^2
De buiten de ringbanen gelegen wijken die vanaf 1955
in het kader van het Herzien Uitbreidingsplan zijn aangelegd of uitgebreid, zijn: Het Zand, De Reilen

Het

Wandelbos in het westen. De Berkdijk en Het Villapark
in het zuidwesten en Broekhoven in het zuiden.

Verlegging van de spoorlijn naar Turnhout maakte het
vervolgens mogelijk om de wijk verder in westelijke
richting uit te breiden.
Broekhoven
Al in de jaren dertig was ten oosten van de
Broekhovenseweg de 'Vogelwijk' aangelegd. Na de
Tweede Wereldoorlog werd deze wijk verder in oostelijke richting uitgebreid tot aan het Leijpark. Omdat
de Ringbaan-Zuid toen nog werd gezien als een zekere barrière, werd besloten om ook ten westen van
de Broekhovenseweg een woongebied te creëren.
Hierdoor zou een wijk kunnen ontstaan die groot genoeg was '...om zelfstandig tot ontwikkeling te komen en de stichting van een parochie [Plus X, RvP]
mogelijk te maken...'
Loven
Oostelijk van het Wilhelminakanaal en westelijk van
de spoorweg

Tilburg-'s-Hertogenbosch

was

een

Lidwinakerk aan de Generaal

Daarnaast worden nog drie woongebieden genoemd

kleine arbeiderswijk ontworpen voor circa 4300 in-

Kockstraat, in 1952

waarvan er een niet is aangelegd (Loven), terwijl voor

woners. Het plan voorzag ook in een 'parochiecen-

gebouwd naar een ontwerp

de twee andere een sterk gewijzigd plan werd ontwik-

trum' en een klein winkelcentrum met een marktplein.

van de Eindhovense architect

keld fWe/tanf en De fi/aa/cj.

Gedeputeerde Staten onthielden echter goedkeuring
aan dit plan, waarbij een woonwijk tussen twee indu-

C.H. de Bever Gesloopt in
juni 2005. (Coll. RAT).

Het Zand, De Reit en Wandelbos

striegebieden zou komen te liggen. Het gebied werd

Zoals we eerder zagen, vonden de grootste staduit-

vervolgens toegevoegd aan het hierna te noemen uit-

breidingen tijdens de wederopbouwperiode plaats aan

breidingsplan Noord-Oost en Loven.

de westzijde van de stad. Tussen 1957 en 1967 kwamen hier drie grote wijken tot stand: Het Zand (vanaf

Heikant

1957; ca. 20.000 inwoners), De Reit (vanaf 1959; ca.

In de buurtschap We/7canf (omgeving van De Schans)

10.000 inwoners) en Het Wandelbos (vanaf 1963;

was een arbeiderswijk ontworpen die plaats zou kun-

ca. 15.000 inwoners). Laatstgenoemde wijk viel in-

nen bieden aan circa 10.000 inwoners. De wijk zou

middels al geheel buiten de westelijke grens van het

de vorm van een 'tuindorp' krijgen, maar omdat de

Herzien Uitbreidingsplan uit 1953.

bijzondere structuur hiervan toekomstige uitbreiding
van de wijk zou verhinderen, werd later van dit plan
afgezien. In plaats daarvan besloot de gemeenteraad

Flats aan de Gaspar

Berkdijk en Villapark

Houbenstraat in de wijk

Voor het partiële uitbreidingsplan De Berkdijk en het

in 1961 om hier stapsgewijs een woonwijk aan te leg-

Jeruzalem, gebouwd volgens Villaparku'\\^955 zijn enkele vooroorlogse plannen sa-

gen die ruimte zou bieden aan ongeveer 35.000 in-

hetAirey-systeem. Het

mengevoegd en in overeenstemming gebracht met het

w o n e r s . D i t raadsbesluit vormde de grondslag voor

ontwerp was van prot ir H. l

uitbreidingsplan uit 1953. Zo is het Villapark in zuide-

de bestemmingsplannen Stokhasselt (1966), Heikant

Zwiers Foto 1957. (Coil

lijke richting uitgebreid tot aan de nieuwe wijk rond het

(1968) en Quirijnstok (1969). Omdat deze plannen na

RAT).

Burgemeester Van de Mortelplein en de Zouavenlaan.

1965 hun beslag kregen, vallen ze buiten het bestek
van de wederopbouwperiode.
De Blaak
Voor het geval het aantal inwoners sneller zou toenemen dan berekend, was ten zuidwesten van de
Baroniebaan ruimte gereserveerd voor een 'ruim bebouwde' woonwijk voor achttien tot twintigduizend
inwoners. Deze wijk zou van de Baroniebaan gescheiden worden door een tweede weg, lopend van
de Bredaseweg naar de Goirleseweg. Tussen beide
wegen was een brede groenstrook gepland, die gebruikt kon worden voor de aanleg van sportterreinen.
Gedeputeerde Staten haalden hier echter een streep
door, in verband met de plannen voor de aanleg van
een nieuwe rijksweg Breda-EIndhoven. Pas toen het
tracé daarvan bekend was, kon een nieuw plan gemaakt worden.3"

Bouw van woningen aan de
Alptionsusstraat in de wiji<
Heiland. Op de aciitergrond
de fiats aan de Nassaustraat
Ringbaan-West Foto 1958.
(Coii. RAT).

Viiia aan de Burgemeester
Jansenstraat 33, in 1953
gebouwd door architect N H.
Pontzen in opdracht van de
famiiie Bioemen. Rechts
een boerderij aan de thans
verdwenen Vierwindenstraat
(Colt RAT).

Parochiemodel
Eén aspect bij de ontwil<i<eling van wijken mag hier
niet onvermeid blijven, omdat het kenmerkend was
voor gemeenten met een overwegend katholieke bevolking. We doelen hier op het zogeheten 'parochiemodel'. Een model, dat illustratief is voor de grote
invloed die de katholieke kerk vroeger had op het
sociaal-maatschappelijke leven, en - via een achterdeur - op de politiek. Een parochie, die ongeveer
5000 a 6000 zielen telde, fungeerde gedurende vele
jaren als een soort 'rekeneenheid' bij de vorming van
nieuwe wijken. Iedere nieuwe wijk kreeg daarbij zijn
eigen kerk, parochiehuis en scholen. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen werd daarom al in een vroeg
stadium overleg gepleegd met de kerkelijke autoriteiten, zodat met hun wensen rekening kon worden gehouden. Aan deze 'traditie' kwam - als gevolg van de
ontkerkelijking - aan het begin van de jaren zestig een
eind. Telde Het Zand nog drie parochies (waarvan er
nu nog één resteert), van de twee in De Reit geplande parochies werd er maar één gesticht. Ook in Het
Wandelbos, waar aanvankelijk drie parochies gepland
waren, werd slechts één kerk gebouwd.

Industrieterreinen
Tilburg kende vanouds een nogal eenzijdige werkgelegenheidsstructuur; in 1950 werkten bijna der-

tienduizend arbeiders in de textielindustrie; dat was
56 procent van het totale arbeidspotentieel.Omdat
Tilburg te maken had met een gestaag groeiende beroepsbevolking, en de bestaande industrie bij lange
na niet in staat was deze groei op te vangen, moesten nieuwe bedrijven worden aangetrokken. In het
Herzien Uitbreidingsplan waren daarom twee nieuwe
industrieterreinen opgenomen die - in verband met de
heersende windrichting (zuidwest) - gesitueerd werden in het noorden en noordoosten van de stad.
Ten noorden van het Wilhelminakanaal, tussen de
Dongenseweg en de Kraaivenstraat kwam een industrieterrein (het huidige Industrieterrein Kraaiven) ter
grootte van 80 ha, bestemd voor lichte industrie. Het
eerste bedrijf dat zich hier in het midden van de jaren vijftig vestigde was de (inmiddels weer gesloopte)
wollenstoffenfabriek C. Mommers en Co. De belangrijkste ontsluitingsweg van dit industrieterrein werd de
Zevenheuvelenweg, die sinds 1965 aansluit op de huidige Midden-Brabantweg en via de Swaardvenstraat
op de Dongenseweg. Het tweede terrein, ter grootte
van 60 ha, was bestemd voor de zwaardere industrie,
en kwam te liggen in het oosten van de stad, tussen het Wilhelminakanaal en de spoorweg naar 'sHertogenbosch. Vanwege deze ligging nabij de spoorweg was hier de aanleg van een spoorwegraccordement mogelijk. Ook waren hier insteekhavens gepland,
in verband met het vervallen van de hierboven genoemde woonwijk Loven, kwam er in 1964 een gewijzigd plan industrieterrein Noord-Oost en Loven (\.hans:
37 Industrieterrein Noord-Oost was
Loven I, II en
bestemd voor grootindustrie, en kreeg één havenarm
(in plaats van de oorspronkelijke drie); Industieterrein
Loven was bestemd voor kleinindustrie, en vormde
een uitbreiding op het reeds bestaande industrieterrein langs het Wilhelminakanaal. Door een brede
groenzone met vijvers waren beide industrieterreinen
van elkaar gescheiden. Door het gebied liep de geprojecteerde weg naar Udenhout, die inmiddels een ander tracé had gekregen (de huidige Jules Verneweg,
die Udenhout overigens nooit bereikt heeft).
Verder was er een invalsweg ontworpen die van de
Ringbaan-Oost via een vaste overspanning over het
Wilhelminakanaal, een ongelijkvloerse kruising met
de Jules Verneweg en een tunnel onder de spoorweg,
naar de Bosscheweg zou lopen. Van deze weg, die wij
nu kennen als Gelrebaan, werd uiteindelijk slechts een
deel aangelegd.

Noten
De wederopbouw (1940-1965) nader bezien. Info architectuur en stedenbouw 4. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Zeist 2001
Op 29 december 1939 w/as het plan al voorlopig vastgesteld; de definitieve vaststelling volgde op 31 juli 1940.
Van der Laan (Leiden) en Komter (Amsterdam) werden aangesteld als
adviseur voor een periode van drie jaar (Handelingen gemeenteraad,
31 januari 1947, Bijlagen 1947 nr. 29). Van der Laan haakte vanwege drukke werkzaamheden in 1950 af, maar de overeenkomst met
Komter werd met nog eens drie jaar verlengd (hij bleef vermoedelijk
tot begin jaren zestig aan als adviseur). Overigens werkte Van der Laan
voor de Tweede Wereldoorlog ook al als stedenbouwkundig adviseur
voor de gemeente Tiiburg.
Toelichting op het nieuwe uitbreidingsplan door ir. J . de Jong, directeur Publieke Werken; prof. dr. W. Heere, Katholieke Economische
Hogeschool en A. Komter, stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Tilburg. Handelingen gemeenteraad, 10 juli 1952,
Toelichtende beschrijving bij de herziening van het plan van uitbreiding
in hoofdzaak van de gemeente Tilburg. Handelingen gemeenteraad, 24
april 1953, Bijlagen 1953 nr 179.
Secretariearchief 1938-1985. Enige grondslagen voor het uitbrei-

steenfabriek Ciaesen aan de
Lovensekanaaidijk-Oost kort
voor de sioop. Hier bevindt
ziet) tiians de industrietiaven.
Foto 1963. (Coii RAT).
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1966,
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Dit waren eengezinswoningen die geschikt waren gemaakt voor (tijdelijke) bewoning door twee gezinnen. De huizen hadden daarom ook
twee voordeuren. Toen de woningen later werden samengevoegd,
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Blom, Anita, Bregit Jansen en Marieke van der Heide. De typologie van
de vroeg-naooriogse woonwijken. Zeist 2004. Pag. 9,10.
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De aanleg van het ringbanenstelsei, begonnen in 1921, was in 1945
nog in voile gang. Zo ontbraken nog grote delen van de RingbaanNoord en de Ringbaan-West. Pas op 5 december 1959 werd de 'cirkel'
gesloten door aansluiting van de Ringbaan-West op de Ringbaan-Zuid.
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Hierbij werd eerst een skelet van beton en staal gemonteerd, waarna
de buiten- en binnenbekieding van beton- en houtvezelpiaat werd
aangebracht. De ramen en dakspanten waren van staal, de met hout
beschoten kap werd afgedekt met bitumen.
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Steijns, Gerard. 'Achtergronden bij het ontstaan van de wijk
Jeruzalem', in; TILBURG, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten
en cultuur, XViii (2000), nr. 3, p. 77-85.

Café Franken aan de
Berkdijksestraat 718, tioek
Ringbaan-West, gesiooptin
maart 1959. Een deei van de
straat bestaat nog en heet nu
Burgemeester Beckersslraat.
Links op de achtergrond de
flats aan de Johannes van
Zantenstraat (Coll RAT).

de Academielaan een fietstunnel aan te leggen (Brabants Dagblad, 8
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juni 2007).
15

16

17

De huidige Midden-Brabantweg (tot 1992 Gorinchemsebaan) is het

492.
34

- kwam er een nieuw bestemmingsplan 'De Blaak', dat eveneens door

62 was opgenomen in het Rijkswegenpian 1958 (Staatsblad 1958, nr.

Gedeputeerde Staten werd afgekeurd. Pas in 1975 kwam er opnieuw

48). In 1961 werd begonnen met de aanleg van deze weg; in 1965

een plan, dat wel werd goedgekeurd. Met de aanleg van deze woon-

was de brug over het Wilhelminakanaal gereed. Later werd het tracé

wijk kon verdere suburbanisatie voorkomen worden. (Handelingen ge-

verlengd tot Waalwijk. In 1984 ging de weg over van het rijk naar de

meenteraad, 28 februari 1969, Bijlagen 1969 nr. 100 en Handelingen

provincie; hij heet sindsdien officieel provinciale weg N 261.

gemeenteraad, 18 augustus 1975, Bijlagen 1975 nr. 272.)

De schuin verlopende voorgeveirooilijn van de oude fabriekspanden

35

zijn er nog slechts drie ais zodanig in gebruik (Vredeskerk, Petrus en

tracé van de voormalige Industriestraat.

Paulus en St. Lucas). Zes zijn er inmiddeis gesloopt; twee kerken kre-

De zuidelijke oprit van de Ringbaan-West begon vroeger bij de krui-

gen een andere bestemming (kantoor, respectievelijk wijkcentrum annex bibliotheek).
36

Hart van Brabantlaan twee meter bedroeg. De zuidelijke oprit van de

deze reconstructie gereed. (Zie Handelingen gemeenteraad 25 september 1959, Bijlagen 1959 nr. 386 en Handelingen gemeenteraad 24
juni 1960, Bijlagen 1960 nr 253.)
De huidige Kapelhof is hiervan nog een restant.
De rijksweg hield toen op bij de Koningshoeven. In 1950 kwam het
traject Tilburg-Moergestel (Meierijbaan) gereed, maar het zou nog tot
1961 duren eer het gehele trajectTiiburg-Eindhoven klaar was.
Ter illustratie; in 1946 telde Tiiburg 1040 personen-, vracht- en bestelauto's, in 1956.1966 en 1976 bedroeg dat aantal respectievelijk
4607,18.286 en 43.672.
21

Nota van aanbieding van de gemeentebegroting en van de begrotingen
der diensten en bedrijven voor 1959. Bijlagen 1958 nr. 475.
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'Plastische chirurgie voor Tiiburg; met 72 miljoen een andere stad maken.' In; Katholieke Illustratie. 18,1959, pag. 47-52.
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Het bedrag van 72 miljoen is het geschatte totaal van de onrendabele
kosten van de in het 'Achtjarenplan' genoemde projecten. De werkelijke kosten lagen een stuk hoger.
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Handelingen gemeenteraad, 24 maart 1961, Bijlagen 1961 nr 105.

25

Wijffels (1987), pag. 64-66.
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Om de Tilburgse binnenstad ook in de toekomst bereikbaar te houden,
is er momenteel een kleinere 'cityring' (met eenrichtingsverkeer) in
ontwikkeling, in 2012 moet dit project gereed zijn. De 'ring' sluit dan
aan op de ten noorden van het station aan te leggen Burgemester
Brokxlaan. (Zie www.tilburg.nl/cityring.)

Doremalen, H. van, 'Stadsvernieuwing en cityvorming. Demografie en
ruimtelijke ontwikkeling 1945-2000'. In; Tilburg, stad met een levend

Ringbaan-West moest daarom worden afgegraven, in 1961 kwam

20

Van de elf rk.-kerken die tussen 1948 en 1965 werden gebouwd,

aan het begin van de Hart van Brabantlaan markeert nog steeds het

waardoor het niveauverschil ter hoogte van de aansluiting van de

19

In 1969 - er was toen al begonnen met de aanleg van rijksweg 58

nooit voltooide deei van de weg Tilburg-Gorinchem, die ais Rijksweg

sing met de spoorweg naar Turnhout (ter hoogte van de Paimenstraat),
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Handelingen gemeenteraad, 22 december 1961, Bijlagen 1961 nr.

verleden. Tilburg 2001.
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Handelingen gemeenteraad, 31 mei 1963, Bijlagen 1963 nr. 197 en
Handelingen gemeenteraad, 30 oktober 1964, Bijlagen 1964 nr. 485.

Het einde van de wederopbouw of het
begin van de waardering?^
Dirk van Alphen en Joost Op 't Hoog*

* Dirk van Alphen is
kunsthistoricus en senior
beleidsmedewerker culturele
planologie en Joost Op 1
Hoog is kunsthistoricus
en beleidsmedewerker
monumenten en
beeldende kunst beiden
bij de gemeente Tiiburg
Zij publiceerden eerder in
'Tilburg'.

Is het einde van de Wederopbouw in zicht?
Naast een toenemende belangstelling voor
de geschiedenis en de architectuur, kunst
en stedenbouw uit de naoorlogse periode,
de normen en waarden incluis, is anno 2007
ook het vraagstuk van de herstructurering
van deze inmiddels oud geworden wijken
actueel. Voorzieningen en woningen voldoen
niet meer en zijn toe aan vernieuwing.

Zowel landelijk als lokaal wordt nagedacht over de
noodzaak van herstructurering in relatie tot de groeiende interesse voor behoud en bescherming van het
naoorlogs erfgoed. Om een beeld te krijgen van de architectuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteit
van die naoorlogse bouwwoede wordt in veel plaatsen
onderzoek verricht, ook in Tilburg.

Terugblik
In de Tilburgse bouwwereld kan nog slechts een klein
aantal mensen uit de eerste hand iets vertellen over
de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Hoe ging
men in Tilburg om met de nieuwe opgaven? Noud
Heerkens gaf in 2005 nog een interview waarin hij met
veel enthousiasme de herinneringen uit die periode
ophaalde. 'Na de oorlog lag er veel in puin en zat men
te springen om woningen, scholen en bedrijven. Het
was de een tijd van grenzeloos optimisme en saamhorigheid. Samen de schouders eronder zetten. Creatief
zijn in het vinden van alternatieve bouwmaterialen.'^
Leefbaarheid en menselijke schaal waren (en zijn)
belangrijke items voor deze nestor van de Tilburgse
architectuur. Samenwerking met kunstenaars hoort
daar in zijn optiek als vanzelfsprekend bij. Zijn woorden zijn een rechtstreeks signaal naar de 21e eeuw en
dat vraagt ook bijzondere aandacht voor het erfgoed
uit die periode van wederopbouw.

urager van Tilburgse identiteit

Bouw van de Paulus HBS
en Vredeburcht in Het Zand.
Foto 1959. (Coil RAT).

De bouwactiviteiten in de wederopbouwperiode
(1940-1970)2 hebben een duidelijk stempel op het
stadsbeeld van Tilburg gedrukt. De stad werd aanzienlijk vergroot met uitbreidingswijken aan de noord-,
zuid- en westzijde en het centrum ging flink op de
schop. Deze uitbreidingen en ingrepen getuigen nog
steeds van de toenmalige daadkracht en het optimisme over de toekomst. Daardoor is de wederopbouw
geworden tot een van de dragers van de Tilburgse
identiteit.
Nu, een halve eeuw later, staan de vroeg-naoorlogse
woonwijken onder toenemende druk van stedelijke
vernieuwingsopgaven. Niet verwonderlijk, want we
leven en wonen nu niet meer zoals in de jaren vijftig
en zestig. De dynamiek van de hedendaagse stedenbouw, nieuwe volkshuisvestelijke opgaven en noodzakelijke transformatieprocessen vragen om inzicht in
de cultuurhistorische waarden van de wederopbouwperiode. Op het gebied van de vooroorlogse cultuurhistorie is dat inzicht al grotendeels verworven; voor
de wederopbouwperiode ontbreekt de kennis en het
overzicht. Waar het ook aan schort, is de waardering:
zowel in de zin van het inzicht dat de resultaten (gebouwen, wijkstructuren) een bijzondere architectuur-

Bredaseweg 442a uit 1940.
(Foto Ronald Peeters).

en cultuurhistorische betekenis hebben, als voor wat
betreft een instrumentarium om het meest bijzondere
of kenmerkende erfgoed daadwerkelijk te kunnen
waarderen ten opzichte van ouder erfgoed (en op basis daarvan zelfs te beschermen.)
Vanuit het besef dat de (steden)bouwkunst uit de
wederopbouwperiode een volwaardig onderdeel van
de stadsgeschiedenis vormt, is onderzoek verricht
naar het cultuurhistorisch erfgoed uit de periode
1940-1970. Het doel was te komen tot meer inzicht
en een integraal beoordelingskader. Dit kader maakt
verantwoorde beslissingen inzake sloop, wijziging,
hergebruik en behoud mogelijk, op basis van de juiste
cultuurhistorische informatie. De bevoegde instanties moeten hierover nog nadere besluiten nemen.
Inventariseren en (letterlijk en spreekwoordelijk)
op de kaart zetten zijn de eerste stappen. Het onderzoek wil ook de belangstelling voor, en de kennis
van de wederopbouw vergroten. Alleen zo kan het
specifiek waardevolle behouden blijven en zal de gewenste vernieuwing een duurzame toekomst krijgen.

deropbouwperiode. Bovendien kan een analyse van
kansen en bedreigingen worden gemaakt, die uit zal
wijzen welke deelgebieden of aspecten in aanmerking komen voor gedetailleerd vervolgonderzoek.
De gewaardeerde gebieden en objecten in het onderzoeksgebied vormen het reservoir voor de zogenaamde toonbeelden van de wederopbouw in de
gemeente Tilburg^ 'toppers' die in ieder geval in aanmerking komen voor bescherming. Deze toonbeelden
zijn kort beschreven en puntsgewijs gewaardeerd
aan de hand van de landelijke selectiecriteria voor
jongere (steden)bouwkunst van de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (voorheen Rijksdienst voor de Monumentenzorg).^
De onderzoeksresultaten maken duidelijk of bij ingrepen in de stad extra aandacht moet worden besteed
aan het cultuurhistorische belang van de wederopbouwarchitectuur en stedenbouw. Als eerste ingang
vormt de waardenkaart daarbij een handig instrument. De waardenkaart maakt namelijk in één oogopslag duidelijk of er cultuurhistorische waarden in het
geding zijn. De waardenkaart en het rapport maken
als eerste toetsingskader verantwoorde beslissingen
op basis van de juiste cultuurhistorische informatie
mogelijk, betreffende sloop, wijziging, hergebruik,
behoud en bescherming van het vroeg-naoorlogse
erfgoed. De geraadpleegde bronnen, de beeldverantwoording en een afdruk van de waardenkaart zijn opgenomen in bijlagen achter in het genoemde rapport.

Selectie van toonbeelden van de
wederopbouw^
De door STOA gewaardeerde gebieden en objecten in de onderzochte wijken vormen het reservoir
voor de zogenaamde toonbeelden van de wederopbouw in de gemeente Tilburg: 'toppers' die in ieder geval in aanmerking komen voor bescherming
als monument voor zover dat niet al het geval is.'
Deze toonbeelden zijn in het rapport kort beschreven en gewaardeerd aan de hand van de landelijke
selectiecriteria voor jongere (steden)bouwkunst
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.^

De werkwijze van het nnderzoek
Om de waarden van het erfgoed uit de wederopbouwperiode vast te kunnen stellen, verrichtte STOA
(STedenbouw-Openbare
ruimte-Architectuur)
uit
Ede onderzoek naar alle deelgebieden in de gemeente Tilburg met goedgekeurde en vastgestelde
uitbreidingsplannen uit de periode 1940-1970. In
hoofdzaak betrof het de aanleg van een groot aantal nieuwe woonwijken en industriegebieden, alsmede enkele doorbraakplannen in de binnenstad." In
Berkel-Enschot en Udenhout is een 'quickscan' uitgevoerd naar gebouwen uit de betreffende periode.
Het onderzoek was zowel gebieds- als objectgericht
en bestond uit (historische) kaartanalyses, literatuuronderzoek, archiefonderzoek en veldwerk. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport
en op een waardenkaart.
Op basis van deze resultaten kan de gemeente in de
komende jaren gericht beleid ontwikkelen inzake
beheer en bescherming van het erfgoed uit de we-

Een keuze van de samenstellers:
Villa
adres: Bredaseweg 442a
architect: J. Bedaux
opdrachtgever: V. Mutsaers-Swagemakers
realisatie: 1940
Jos. Bedaux heeft in de jaren dertig en veertig van de
twintigste eeuw veel panden aan de Bredaseweg ontworpen. De villa op nummer 442a bestaat uit haaks
tegen elkaar geschoven typologieën: boerderij en
woonhuis. De stijl past in de landschappelijke sfeer
die de Bredaseweg kleurt. De bouwstijl is abstract,
maar traditioneel in de geest van de Delftse school. In
de detaillering is siersmeedwerk opgenomen, bijvoorbeeld voor het hekwerk aan de achtergevel en de luifel aan de zijgevel. De witgeschilderde raamkozijnen
en classicistische deurposten creëren contrastrijke

details in de door gebruik van bakstenen en dakpan-

Maycrete-woningen

nen gekenmerkte villaJ"

Bokhamerstraat
N36,
Cornelius
Wittestraat
N20-28, Joannes Berisstraat NI-4, Petrus van
Emmerickstraat NI-4 en Ringbaan-West N79-105
architect: Maybeck
opdrachtgever: gemeente Tilburg
ontwerp en realisatie: 1946-1947

Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling, die tot uiting komt in de bouw
van fabrikantenvilla's aan de groene uitvalswegen. Het
heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld
van een kenmerkende innovatie in de architectuur
van woonhuizen en vanwege de sleutelpositie die de
villa inneemt binnen het oeuvre van de architect Jos
Bedaux, met name als het eerste object waarin naast
het meer traditionele regionale bouwtype ook de later voor zijn werk kenmerkende klassieke strengheid
en decoratieve elementen voor het eerst nadrukkelijk
verschijnen. De architectuurhistorische waarde wordt
versterkt door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp. De villa is tenslotte eveneens van
belang vanwege de architectonische gaafheid van zowel in- als exterieur en vanwege de architectuurhistorische zeldzaamheid verbonden met de ouderdom."
Hoewel niet uit de 'Wederopbouwperiode' staan aan
de Bredaseweg nog meer fraaie toonbeelden van
20''-eeuwse villa-architectuur, om er enkele te noemen: de villa Mariënhof aan de Bredaseweg 387,
een villa van architect Wijdeveld (Bredaseweg 444),
beide beschermde rijksmonumenten, en een villa
aan Bredaseweg 422. 'Villa Mariënhof' dateert uit
1918 en is gebouwd door architect J.W. Hanrath.
Hij wordt geschaard in de school van Berlage en De
Bazel. De tuin is ontworpen door L.A. Springer.'^
Voor de andere villa koos architect H.Th. Wijdeveld
voor een aanpak die, in tegenstelling tot de expressieve bouwwerken die hij meestal ontwierp,
verwantschap toont met het Nieuwe Bouwen.^^
Meer expressionistische invloeden zijn wel te zien in
een andere villa aan de Bredaseweg, nummer 422, van
JoannesBerisstraat. Foto
7987. (Coii. RAT).

architect F.J.P. Ruts (een gemeentelijk monument).
De Bredaseweg biedt zo een staalkaart aan villabouw.

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft
Nederland een groot gebrek aan bouwmaterialen,
deviezen en geschoolde bouwvakkers. Omdat de woningnood ernstige vormen aanneemt, grijpt de rijksoverheid naar noodmaatregelen om de productie van
woningen op gang te brengen. Zo komt goedkope en
arbeidsbesparende systeembouw in de belangstelling.
In 1945 bestelt het Ministerie van Openbare Werken in
Engeland betonnen onderdelen voor geprefabriceerde
semi-permanente woningen, zogenaamde Maycretewoningen. Deze naam is een samentrekking van de
ontwerper Maybeck en het Engelse woord voor beton:
concrete. De architectuur wordt bepaald door prefab
betonnen wandplaten tussen dito stijlen met H-profiel, houten deuren en ramen en een flauw hellend dak
van stalen spanten. De Maycrete-woningen zijn in de
jaren veertig vooral gebouwd in de zwaarst getroffen
provincies Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland.
De gemeente Tilburg krijgt de beschikking over 71
Maycrete-woningen. Deze zijn verspreid over drie
complexen gebouwd aan de rand van de bebouwde
kom: Bokhamerstraat e.o. (28 stuks), Ringbaan-Zuid
(21 stuks) en Jan van Rijzewijkstraat (22 stuks).
De woningen zijn in eigendom van de gemeentelijke
Woningdienst gebouwd. Hieruit is later de geprivatiseerde TIWOS (Tilburgse Woningstichting) voortgekomen. Op één na zijn alle woningen nog steeds bewoond. De 'N' die vooraf gaat aan de huisnummering
verwijst naar het gegeven dat het hier om noodwoningen gaat.
Waardering
Het complex Maycrete-woningen heeft cultuurhistorische waarde als technisch en typologisch goed
voorbeeld van de wijze waarop de overheid met
behulp van innovatieve bouwtechnieken de acute
woningnood na de oorlog zo snel en goedkoop mogelijk trachtte op te lossen. De architectuurhistorische waarde schuilt vooral in de betekenis voor de
geschiedenis van de bouwtechniek. Ondanks alle
beperkingen is een zorgvuldige detaillering nagestreefd: hoekoplossingen, deuromlijstingen en geprofileerde borstweringen. Het complex vormt een
waardevol ensemble dankzij de architectonische en
ruimtelijke samenhang met een landelijke uitstraling.
Complex Sint Jozef zorg
adres: Ringbaan-Zuid, Kruisvaardersstraat e.o.,
architect: Jos. Bedaux
opdrachtgever: Tilburgsche Bouwvereniging (TBV wonen)
ontwerp: 1947
realisatie: 1947-1951

van het zorgcomplex. Na de sloop van de Fatimakerk
in 1990 heeft architect Jacq. de Brouwer een hofje
met woningen ingevoegd, onder meer op de plaats
van de kerk, in het deel langs de Kruisvaardersstraat
en de Fatimastraat.^"
Waardering

Sint Josefzorg aan de
Ringbaan-Zuid Foto 1953.
(Coii RAT).

U-vormige gestapeide
fiatwoningen tussen de
Generaai Smutsiaan en de
Ringbaan-Zuid. Foto 1955.
(Coii. RAT).

Vanaf 1946 heeft Jos. Bedaux verschillende ontwerpen geleverd voor delen van het omvangrijke
Fatimacomplex aan het Leijpark. Het was een van de
grootste bouwopdrachten van zijn beginnende carrière. Tot de gebouwen behoorden een fraterklooster,
een kerk, een jongensschool, een meisjesschool, een
verpleeghuis, een parochiehuis, een gymzaal, enkele
rijen met woningen en een groot pension voor ouderen, dat vanaf de Ringbaan-Zuid zichtbaar is. Het pension is het meest markante onderdeel van dit complex.
Het gebouw heeft een uitgestrekte, symmetrische
plattegrond, bestaande uit een langgerekt hoofdgebouw, waar, in de vorm van een klassieke kamstructuur, vier gelijke vleugels haaks op geplaatst zijn. De
detaillering en interpretatie van de klassieke vormentaal zijn opmerkelijk.
Het bouwwerk is een combinatie van traditionele en
classicistische elementen. Zo zijn onder andere de
kopse kanten van de vleugels gedecoreerd met natuurstenen, classicistische rondvensters, nissen en
pilasters, terwijl de smeedijzeren siermuurankers,
groene luiken, witte lantaarns, dito dakkapellen en de
oranje dakpannen associaties met traditionalistische
architectuur opleveren. Enigszins terzijde van het
complex, langs de Kruisvaardersstraat, ligt de kapel

Het vroeg-naoorlogse complex heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere en vroege uiting van de
opbouw van de verzorgingsstaat in het algemeen en
de opkomende zorg voor bejaarden in het bijzonder.
Bovendien is het complex een herkenbaar 'versteend'
voorbeeld van de parochiegedachte die destijds ten
grondslag lag aan de stadsuitbreidingen: een compact centrum met religieuze en sociaal-maatschappelijke voorzieningen in het hart van de wijk. Het
complex is weliswaar niet meer compleet en gaaf,
maar de resterende onderdelen tonen aan de zijde
van de Ringbaan-Zuid en de Kruisvaardersstraat nog
het markante beeld van een multifunctioneel, architectonisch samenhangend en stedenbouwkundig ensemble. De klassiek geïnspireerde traditionalistische
architectuur is zorgvuldig ontworpen, karakteristiek
voor het vroege werk van architect J. Bedaux en van
belang voor de landelijke architectuurgeschiedenis.
Grote zorginstellingen met bijzondere architectuur
zijn er in Tilburg meer gebouwd. Vooroorlogse voorlopers van de St. Jozefzorg zijn bijvoorbeeld Huize
Nazareth aan de Nazarethstraat 18-20 (voogdijgesticht, 1916, architect J. Donders), Sint-Annahof
aan de Lange Nieuwstraat 200 (verzorgingstehuis,
1929, architect F.C. de Beer), Huize Vincentius,
Schoorstraat 4 te Udenhout (internaat voor verstandelijk gehandicapten, 1930, architect J.J.M.
van Halteren) en Mariëngaarde, (zorgcomplex voor
welgestelde bejaarden, architect A.J. Kropholler
uit 1935) aan de Burgemeester Damsstraat 15.
Generaal Smutslaan e.o.
Woningbouwcomplex
architect: M. F. Duintjer
opdrachtgever: gemeente Tilburg
ontwerp: 1954
realisatie: 1955 - 1956
Tilburg kende tot 1965 relatief veel open plekken
omdat het proces van cohesie tussen de verschillende dorpen nog niet volledig tot stand gekomen was.
Nieuwbouwprojecten in het wederopbouwtijdperk
kregen dan ook veel ruimte toebedeeld. De wegen
werden breed opgezet en het openbare groen was
ruim bemeten. Gaandeweg werden de open gebieden
binnen het ringbanenstelsei opgevuld. Ook het woningbouwproject van M.F. Duintjer geldt als een invulling van het ringweggebied, dat nu tot de oude stad
gerekend wordt. Langs de ringweg ontwierp hij een
serie U-vormige blokken met gestapelde woningen.
Opmerkelijk is dat de balkons aan de noordgevels bevestigd zijn en de zuidgevel, aan de ringbaan, geheel
glad gehouden is. Aan de overzijde van de Generaal
Smutslaan staan vier blokken met grote eengezinswoningen voor kinderrijke families. Duintjer combineerde

van belang voor de lokale architectuurgeschiedenis in het algemeen en het oeuvre van de landelijk
bekende architect M. F. Duintjer in het bijzonder.
Parochiecomplex
Vreüesker,
Ringbaan-West 96 en 96a (kerk, pastorie en bibliotheek), Kwaadeindstraat 123,125 en 127 (voormalige
noodkerk en dubbel woonhuis), H. van Tulderstraat 4
(vooramlige ulo), J. Romansstraat2 (gymnastieklokaal)
architect: N.H. Pontzen
opdrachtgevers: kerk- en schoolbestuur van de parochie O.L.V. Koningin van de Vrede, Congregatie van de
Fraters van Tilburg
ontwerp en realisatie: 1950-1963

Generaal Smutslaan. Foto
1960. (Coll. RAT).

Vredeskerk aan de
Ringbaan-West Foto 1961.
(Coil RAT).

meer dan eens de stijlkenmerken van de Delftse
School en de Nieuwe Zakelijkheid, hetgeen ook bij de
eengezinswoningen tot uitdrukking komt in de combinatie van gladgepleisterde, witte bovenverdiepingen
en een in baksteen uitgevoerde begane grond. Twee
van deze vier blokken bezitten onder de overkragende
zadeldaken ruime, naar binnen springende balkons
over de gehele breedte van de gevel.^^
Waardering
Het woningbouwproject aan weerszijden van de
Generaal Smutslaan heeft cultuurhistorische waarde
als bijzondere uitdrukking van de bestrijding van de
naoorlogse woningnood door de gemeente Tilburg
zelf. Het voor de ontstaanstijd vernieuwende karakter van dit complex komt vooral tot uitdrukking in de
gevarieerde woningtypologie binnen het project, de
toepassing van gestapelde woningbouw in een uitzonderlijke open haakverkaveling en de gemengde
bouwtrant met modernistische stijlinvloeden. Het
complex vormt een architectonisch en stedenbouwkundig samenhangend ensemble dat de RingbaanZuid op markante wijze begeleidt. Karakteristiek
voor de afronding van de bebouwde kom is de keuze
voor een open en middelhoge randbebouwing in het
groen evenwijdig aan de Ringbaan. Het project is

De stadsuitbreiding van Tilburg voltrok zich in de jaren vijftig en zestig op basis van de parochiegedachte.
De parochiegedachte was gebaseerd op de ideële
veronderstelling dat een kleinschalige en gedecentraliseerde opbouw van de stad de ontplooiing van de
stadsbwoner positief kon beïnvloeden. De parochie
was een religieuze en organisatorische eenheid van
circa vijfduizend gelovigen en vervulde van oudsher
een belangrijke rol binnen de rooms-katholieke gemeenschap. De nieuwe woonwijken in Tilburg werden
daarom samengesteld uit een of meerdere parochies.
Een parochiecentrum bestond veelal uit een kerk, patronaat en scholen en moest het hart van de gemeenschap c.q. de wijk markeren.
In de uitbreidingswijk de Hasselt is in aanvulling op de
vooroorlogse parochiecomplexen aan de Hasseltstraat
en Goirkestraat één nieuwe parochie opgericht, toegewijd aan O.L.V. Koningin van de Vrede. Het parochiecomplex is strategisch gesitueerd aan een kruising
van de belangrijke verkeerswegen Ringbaan-West en
Kwaadeindstraat. Het complex bestaat uit een voormalige noodkerk, een parochiekerk, een pastorie met
bibliotheek, een dubbel woonhuis, een ulo-school en
een gymnastieklokaal. Alle gebouwen zijn in de periode 1950-1963 ontworpen door de Tilburgse architect N.H. Pontzen. De traditionalistische architectuur
wordt gekenmerkt door een vertrouwde typologie
(basilicale kerk) en een ambachtelijk en decoratief
materiaalgebruik.
Waardering
Het vroeg-naoorlogse complex is een herkenbaar
'versteend' voorbeeld van de parochiegedachte die
destijds ten grondslag lag aan de stadsuitbreidingen:
een compact centrum met religieuze en sociaal-maatschappelijke voorzieningen centraal in de wijk. Sinds
de herbestemming en sloop van enkele parochiecentra heeft het complex rond de Vredeskerk enige zeldzaamheidswaarde. Het redelijk gave complex vormt
een multifunctioneel, architectonisch samenhangend
en stedenbouwkundig markant ensemble. De traditionalistische architectuur is zorgvuldig ontworpen, karakteristiek voor het werk van architect N.H. Pontzen
en van belang voor de lokale architectuurgeschiedenis.
Schouwburg
adres: Schouwburgrlng 42

monumentale trap de bezoekers naar een ruime hal
met garderobe op de eerste verdieping. Van hieruit
wordt uitzicht geboden op de lagergelegen foyer. Het
indrukwekkende trappenhuis verbindt alle niveaus van
de grote zaal. In 1993 werd aangevangen met de renovatie van het interieur van de publieksruimten, naar
ontwerp van Architecten Werkgroep Tilburg. Hierbij
is de oorspronkelijke indeling en open structuur gehandhaafd. Het oorspronkelijke, door onder anderen
Bijvoet, Martin Visser en Poul Kjaerholm ontworpen
meubilair is in de schouwburg nog steeds in gebruik.^^

Schouwburg aan de
Schouwburgrlng Folo 1961.
(Coll RAT).

Universiteit van Tilburg Foto
1964. (Coll RAT).

architect: B, Bijvoet, bureau G.H.IVI. Holt
en B. Bijvoet, Haarlem
opdrachtgever: Publieke Werken gemeente Tilburg
ontwerp: 1953
realisatie: 1961
Aan de schouwburg, die op 1 maart 1961 feestelijk in
gebruik werd genomen, dankt een deel van de stadsring zijn naam. Het gebouw staat op een driehoekige
kavel. Naast en tegen de schouwburg is het nieuwe
Kunstcluster van Jo Coenen gerealiseerd. Het exterieur geeft op een heldere manier expressie aan de verschillende functies van de schouwburg. Het halfronde
volume dat door schoon metselwerk in een getande
structuur geaccentueerd is, herbergt de publieksruimtes en het auditorium van de grote en kleine zaal. Het
hoge, fraai gedetailleerde volume is de toneeltoren.
Haaks op de publieksruimten en toren staat een transparant, rechthoekig glazen volume. Dit biedt onderdak
aan een restaurant en fungeert tevens als begrenzing
van het voorplein. Hier staat een beeldhouwwerk van
Marl Andriessen. Het langwerpige restaurant, de halfronde publieksruimte en de toneeltoren leveren in het
exterieur een in hoogte toenemende, dramatische
opeenvolging op. Deze dramatiek is ook in het interieur herkenbaar. Vanaf de hoofdentree leidt een brede.

Waardering
De schouwburg heeft cultuurhistorische waarde als
uitdrukking van de naoorlogse cultuurspreidingsgedachte in het algemeen, en de ontwikkeling van
Tilburg als cultureel centrum met grootstedelijke allure in het bijzonder. Het gebouw staat symbool voor de
destijds moderne doelstelling om cultuur onder brede
lagen van de bevolking te verbreiden in een open,
doelmatig en laagdrempelig gebouw. Het beoogde
samenspel tussen cultuur en bevolking wordt in de architectuur verbeeld door de ruimtelijke verwevenheid
van gebouw en stad. De stedenbouwkundige betekenis komt tot uitdrukking in de heldere groepering en
oriëntatie van foyer, hal, zaal en toneeltoren, alsmede
de prominente situering in het cultureel en bestuurlijk hart van de stad. Met haar expressieve en contrastrijke 'brutalistische' architectuur is de schouwburg
een exemplarisch voorbeeld van een functionalistisch
gebouw met een uitdrukkingsvolle vorm en effectvolle ruimtelijkheid, en daarmee representatief voor
het werk van de architecten G.H.M. Holt en B. Bijvoet.
Hoofdgebouwen Universiteit van Tilburg
adres: Warandelaan 2
architect: J. Bedaux, i.s.m. ir. J. A. van der Laan
ontwerpen realisatie: 1950-1958/1959-1962
(laagbouw)
ontwerpen realisatie: 1965-1968/1968-1971
(hoogbouw)
opdrachtgever: Katholieke Economische Hogeschool
Ruim vijftien jaar heeft Jos. Bedaux aan zijn opus
magnum gewerkt. In de jaren vijftig kwam het ontwerp voor de laagbouw tot stand. In de jaren zestig
werkte hij aan het ontwerp voor de twaalf verdiepingen tellende hoogbouw. Het uiteindelijke resultaat
voor het hoofdgebouw van de toenmalige Economische Hogeschool, tegenwoordig Universiteit van
Tilburg geheten, markeert de oostelijke opening van
de oostwest-boulevard van de stad die op het universiteitsterrein begint. De laagbouw bestaat uit een
bijna vierkant bouwlichaam, waarin een tweetal binnenhoven is aangebracht. In een van deze binnenhoven beeldt een abstract figuratief reliëf het bijbelse
verhaal van de vijf wijze en vijf dwaze maagden uIL
Het exterieur is bekleed met lichtgrijze muschelkalksteen. Voor de hoogbouw heeft Bedaux inspiratie geput uit de Unité d'Habitation van Le Corbusier, hetgeen
zichtbaar is in de modulaire opbouw van de gevel, het
ranke, precies geproportioneerde hoofdvolume, de

Kantongerecht
adres: Stadhuisplein 75
architect: J. Bedaux
opdrachtgever: Rijksgebouwendienst
ontwerp:1963
realisatie: 1969

veelvormige dakopbouw/ en de vrije behandeling van
de begane grond. De monumentale strengheid wordt
ook verzacht. Zo zijn sommige gevelplaten, die uit
lichtgrijze muschelkalksteen zijn gehouwen, 'gebroken', ofwel trapeziumvormig in plaats van rechthoekig. Ook het spel met licht-donkereffecten op vrijwel
alle geveloppervlakken en de balans tussen verticale
en horizontale lijnen nuanceren het formele karakter.
In de laagbouw, die door een glazen corridor met de
hoogbouw verbonden is, zijn twee binnenplaatsen ingericht die het bouwdeel van een kloosterachtige sereniteit voorzien. Bedaux ontwierp op een terrein aan
de Cobbenhagenlaan (deel uitmakend van de oostwest-boulevard) eveneens een mensa, sporthal, sociëteit en een kerk voor studenten. Hij was bovendien
verantwoordelijk voor het gehele stedenbouwkundige
plan van de campus. Hiervan is in de loop der tijd afgeweken.'''
Waardering
De hoofdgebouwen van de universiteit hebben hoge
cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de naoorlogse ontwikkeling van Tilburg als
regionaal centrum voor onderwijs met grootstedelijke
allure. Deze doelstelling weerklinkt in de stedenbouwkundig prominente situering van de onderwijsgebouwen op het uiteinde van de nieuw aangelegde oostwest-boulevard, en in de hoogbouw als landmark.
Beide gebouwen vormen in functioneel en esthetisch
opzicht het hoogtepunt van een langgerekte campus
met meerdere waardevolle gebouwen van dezelfde
architect. De hoogwaardige ontwerpkwaliteiten komen o.a. tot uitdrukking in de landschappelijke situering, de unieke typologie van de laagbouw, het
exclusieve materiaalgebruik, de zorgvuldige detaillering en de evenwichtige gevelcomposities. Mede
daardoor zijn deze unieke en gave gebouwen van
uitzonderlijk belang voor de landelijke architectuurgeschiedenis en het oeuvre van architect J. Bedaux.

Architect Josephus H.A. Bedaux is de nestor van de
Tilburgse architectuur. Hij leerde bouwkundig tekenen van zijn vader, die aannemer was, en volgde een
cursus statica aan de Academie voor Bouwkunst,
Katholieke Leergangen Tilburg. Begin jaren dertig begon hij te ontwerpen, eerst in opdracht van zijn vader
en niet veel later onder eigen naam: Jos. Bedaux. De
stijl van Bedaux is in de vroege jaren van zijn carrière
sterk be'invloed door de traditionele stijl, al is in zijn
vroege werk reeds een tendens naar eenvoud en abstractie te bespeuren. Van 1946 tot 1974 heeft hij veel
gebouwd voor zowel particulieren als voor kerkelijke
en wereldlijke overheden. Vooral voor deze laatstgenoemden ontwierp hij zorgvuldig gedetailleerde, abstracte gebouwen die vaak in beton en natuursteen
zijn uitgevoerd. Landelijke bekendheid kreeg Bedaux,
die in 1989 overleed, met zijn ontwerpen voor de
Katholieke Economische Hogeschool. Hieraan werkte
hij van 1950 tot 1962. Ook het Kantongerecht behoort
tot zijn grote werken uit de jaren zestig van de 20e
eeuw. Hoewel de vier gevels onderling verschillen,
vertonen ze ook sterke overeenkomsten. In de met
muschelkalksteen beklede noord- en westgevels zijn
grote raampartijen verwerkt. Hierachter bevinden zich
de werkkamers, de griffie, de rechtszaal en wachtkamers. De zuid- en oostgevel vormen daarentegen
relatief gesloten gevelvlakken die ook bekleed zijn
met rechthoekige platen muschelkalksteen. Een deel
van deze gevels is op asymmetrische wijze 'gefileerd',
waardoor dieper liggende, bakstenen gevelvlakken
zijn gecreëerd. Hierin zijn abstracte kunstwerken van
Luc van Hoek in reliëf aangebracht. In plaats van een
monumentale entree heeft het kantongerecht een bescheiden en ingetogen entree aan het Stadhuisplein,
wat het geheimzinnige karakter van het gebouw versterkt.'«
In een landelijke publicatie uit 2004 over de naoorlogse bouwkunst wordt dit pand geschaard onder de
categorie 'inspirerende bouwkunst' met onder meer
de volgende omschrijving: het gebouw 'heeft op het
eerste gezicht iets weg van een bunker die bedekt is
met grijze natuursteenplaten. Nadere inspectie toont
juist een pand met een grote geveldiversiteit'.''^
Waardering
Het kantongerecht heeft cultuurhistorische waarde
als uitdrukking van de naoorlogse ontwikkeling van
Tilburg als bestuurlijk centrum met grootstedelijke
allure. Het gebouw is van stedenbouwkundig belang
vanwege de prominente situering in het cultureel en
bestuurlijk hart van de stad. Het introverte en enigszins afstandelijke gebouw straalt de macht en waardigheid uit die in de wederopbouwperiode aan gezagsdragers werd toegekend. Deze uitstraling vindt

bouwde apotheose van een reeks grootschalige infrastructurele ingrepen in de spoorzone, die na de oorlog
richtinggevend zijn geweest voor de verdere stadsontwikkeling. Bovendien is het Tilburgse station hét
hoogtepunt van de vernieuwing in de vroeg-naoorlogse stationsarchitectuur in Nederland dankzij de typologie met een gelaagde opbouw, de technisch innovatieve dakconstructie, de goed doordachte overgangen
tussen binnen en buiten, de bijzondere ontwerpkwaliteiten in materiaalgebruik, detaillering en ornamentiek. Daardoor is dit unieke gebouw van uitzonderlijk
belang voor de landelijke architectuurgeschiedenis in
het algemeen en het oeuvre van architect K. van der
Gaast in het bijzonder.
Winkelpand Gimhrére
adres: Heuvelstraat 41

station ca. 1965. (Coll RAT).

o.a. weerklank In de destijds populaire typologie van
het atriumgebouw, de monolitische hoofdvorm, het
kostbare materiaalgebruik, de voorname indeling van
de straatgevels en de baksteenornamentiek in de gesloten achtergevels. Met haar strakke vormen, heldere lijnen en zorgvuldige aandacht voor het detail is het
kantongerecht een gaaf en representatief werk uit het
omvangrijke oeuvre van architect J. Bedaux in Tilburg.
Centraalstation
Adres: Spoorlaan 35
Architect: K. van der Gaast, 1957-1965)
De bijzondere kwaliteiten van dit gebouw zijn de
afgelopen jaren in een bijzondere publicatie en in het
kader van de ontwikkelingen in de Spoorzone in de
schijnwerpers gezet.2°
Ter aanvulling daarop de waardering van STOA: het
station is van hoge cultuurhistorische waarde als ge-

architect: J.G. Mulders, 1966-1968
opdrachtgever: Firma Gimbrère
ontwerp: 1966
realisatie: 19682'
Dit winkelpand aan de Heuvelstraat ontwierp architect
Jan Mulders voor de firma Gimbrère; het werd in 1968
in gebruik genomen. Het pand is enige jaren geleden
voor dezelfde opdrachtgever grondig en ingrijpend
verbouwd door Hooper architects. Met deze verbouwing in 1999 is het pand enorm vergroot doordat de
winkel is doorgetrokken naar de Tuinstraat ten koste
van een binnentuin en een voormalige paraplufabriek
die sinds 1968 in gebruik was als magazijn. De winkel is nu ook via de Tuinstraat toegankelijk. Het grote
contrast tussen de voor- en achtergevel is verrassend. De authentieke, opvallende en hoge (voor)gevel
aan de Heuvelstraat van architect Mulders bestaat uit
een witte, natuurstenen wand waarin een abstract
en rechtlijnig spel van opengewerkte vlakken is verwerkt. Aan de toegevoegde 'achterzijde' bezit de winkel een eenvoudige bakstenen gevel, waarin over drie
lagen grote raampartijen verwerkt zijn. De gevelindeling wordt ondersteund door lisenen die doorlopen tot
boven de gevelrand en afgesloten worden met een
kantelenmotief. 22

Waardering
Het winkelpand is van architectuurhistorisch belang
vanwege de unieke vroeg-naoorlogse voorgevel aan
de Heuvelstraat, met bijzondere ontwerpkwaliteiten in het materiaalgebruik, de plasticiteit en de abstractie van de compositie. Het modernistische pand
is van groot belang voor het oeuvre van architect J.G.
Mulders en de winkelarchitectuur in Tilburg.

Llnks Heuvelstraat 41.
Foto ca. 1970. (Coll RAT).

cademie voor Beeidenüe Kunsten
adres: Professor Cobbenhagenlaan 205
architect: H. A. Maaskant, Van Dommelen & Kroos
opdrachtgever: Bestuur Academie
voor Beeldende Kunsten
ontwerp 1965
realisatie: 1969-1972
status: gemeentelijk monument

de hele breedte van het gebouw uitstrekkend balkon
dat op kolommen rust. De voorliefde voor eerlijk materiaalgebruik komt tot uitdrukking in de bekisting van
het beton die zichtbaar is gemaakt. Wie omloopt, kan
zich laten verrassen door de achtergevel die van boven naar beneden schuin afloopt.^^

Academiegebouw aan de
Prot Cobbentiageniaan.
Foto 2003.
(Foto Joost Op tHoog).

Brandweeri<azeme in
Udenhout Foto 2006.
(Foto Rob van Putten).

Él

In dit gebouw aan de Cobbenhagenlaan, niet ver verwijderd van het universiteitsterrein, huisde tot 2005
de Fontys Academie voor Beeldende Vorming. Het
is het eerste gebouw in Nederland dat specifiek als
kunstacademie is ontworpen en gebouwd. Het bouwwerk is gezien de materiaalkeuze en de verhoudingen
een sprekend voorbeeld van het naoorlogse moderne
bouwen. Architect Maaskant maakte prominent deel
uit van deze stroming. De theatrale opbouw van de
gevels maakt de academie tot een expressief voorbeeld. Op het rechthoekige voorplein ontvouwt zich
een monumentale trap. Deze leidt naar een mezzanine, waarin de entree verscholen gaat onder de
overhangende eerste verdieping. De entree voert naar
een grote vide waar de circulatieruimtes en trappen
omheen liggen. Via deze gebouwhoge centrale hal
worden alle verdiepingen ontsloten en worden zij met
elkaar verbonden. De nurkse indruk die het gebouw
aan de voorzijde wekt, wordt mede veroorzaakt door
het feit dat de klaslokalen zijn weggeschoven in de gevel. Het aangezicht wordt overheerst door de hoekige
trap, de overkragende, zware daklijst en een zich over

•

Waardering
Het 'Academiegebouw' is van algemeen belang voor
de gemeente Tilburg omdat het kan gelden als een
hoofdwerk in het oeuvre van de landelijk belangrijke
architect H.A.Maaskant; zowel vanwege de esthetische kwaliteiten als vanwege de voor Maaskant unieke typologie. Het heeft architectuurhistorische en typologische waarde als het eerste gebouw in Nederland
dat specifiek als kunstacademie is ontworpen en gebouwd. Het is een fraai en zeer gaaf voorbeeld, zowel
wat betreft het interieur als het exterieur, van het brutalistische en modernistische bouwen uit de periode
na de Tweede Wereldoorlog. Het heeft ensemblewaarden als belangrijk onderdeel van de door A. Komter
geconcipieerde stedenbouwkundige visie ten aanzien
van de verbinding van het universiteitsterrein met de
Tilburgse binnenstad. Het heeft een aanzienlijke cultuurhistorische waarde vanwege de betekenis in de
zin van ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij.
Brandweerkazerne
Van Heeswijkstraat 25, Udenhout
Kruisgebouw en school
Zeshoevenstraat 29-31 en 36, Udenhout
architect: E. Nijsten
opdrachtgever: gemeente Udenhout
ontwerp en realisatie: ca. 1955-1961
Na de Tweede Wereldoorlog kiest Udenhout voor
de vorming van een compacte kom. De oostelijke
kwartieren van het vooroorlogse assenkruis met
lintbebouwing worden ingevuld met (complexmatige) woningbouw. In de jaren vijftig en zestig wordt
in het zuidoostelijke kwartier de woonwijk Zeshoeven
gebouwd. De toenmalige gemeente Udenhout grijpt
deze uitbreiding aan om het voorzieningenniveau in
het dorp te verbeteren. In deze woonwijk komen tot
stand: een wijkgebouw en postkantoor (1957), een
brandweergarage en gemeenschapshuis (1958), een
huishoudschool (1961), een bibliotheek (1962) en een
sportpark (1967). Het kruisgebouw, de brandweerkazerne en de huishoudschool op de kruising van de
Zeshoevenstraat en Van Heeswijkstraat zijn ontworpen door architect Edmund Nijsten uit Vught. Hij heeft
in 1951 zijn visitekaartje in Udenhout achtergelaten
bij de uitbreiding van de Lambertuskerk. Edmund
Nijsten (1902-1985) is in Maastricht geboren, volgt de
Academie voor Bouwkunst in Amsterdam en vestigt
zich als architect in Vught. Gedurende de wederopbouwperiode is hij vooral actief in de regio.
Waardering
Het kruisgebouw, de brandweerkazerne en de huishoudschool op de kruising van de Zeshoevenstraat

en Van Heeswijkstraat vormen een architectoniscli
samenhangend en ruimtelijk markant ensemble. De
gebouwen zijn ontworpen in een goed verzorgde traditionalistische architectuur met oog voor detail en
ornament, naar ontwerp van architect Edmund Nijsten
uit Vught. Het ensemble is van belang voor het oeuvre
van de architect. Het complex heeft cultuurhistorische
waarde als bijzondere markering van een fase in de
groei van Udenhout.

Onderzoek, beleid en aanbevelingen
STOA geeft in haar onderzoek ook een aantal beleidsadviezen. Naast bescherming van een vooralsnog beperkt aantal objecten zal de gemeente, vanuit
het besef dat een deel van het naoorlogse erfgoed
door zijn bijzondere aard, grootschalige omvang en
bouwkundige kenmerken afwijkt van de 'traditionele'
monumenten, zich moeten bezinnen op een doeltreffende benadering voor het beheer van deze specifieke
categorie nieuwe monumenten. Uitgangspunt daarbij
is een goede samenwerking en beleidsmatige verknoping tussen de disciplines monumentenzorg, welstand
en ruimtelijke ordening.
Veel van de gewaardeerde gebouwen, complexen,
gebieden, structuren en groenvoorzieningen van de
onderzochte wijken komen vooralsnog niet in aanmerking voor bescherming. Daarvoor moeten eerst
de precieze waarden worden vastgesteld door middel
van vervolgonderzoek. Maar bepaalde objecten hebben wel een bovengemiddelde kwalificatie gekregen;
op dat vlak moet nagedacht worden over zorgvuldig
beheer. Dat is op dit moment al het geval voor alle gewaardeerde elementen die gesitueerd zijn in de binnenstad, wijkcentra, hoofdstructuur, beschermde
gebieden en ontwikkellocaties. In deze gebieden
is immers het hoogste welstandsniveau van kracht
(Welstandsnota 2004).
Een opvallende en even terechte aanbeveling is om de
verleiding te weerstaan om de resterende open (groene) ruimtes vol te bouwen, omwille van behoud van de
oriëntatie, de structurele herkenbaarheid en heldere
overzichtelijkheid van de wijken en de stad. Verder
moeten de gewaardeerde landmarks gekoesterd worden als uitdrukkingen van een esthetische benadering
van het stadsbeeld.
Zoals eerder aangeduid zal het bestuur van de gemeente binnen afzienbare tijd nog besluiten moeten
nemen over het omgaan met dit erfgoed. De dynamiek
van Tilburg is groot. Wijken en woningen zijn toe aan
vernieuwing. Aandacht voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving, met bestaande en nog te bouwen
nieuwe elementen, is een belangrijk issue, want net
als in de naoorlogse periode is ook nu behoefte aan
nieuwe woningen, goede woonwijken en een aangename, eigentijdse leefomgeving. De geschiedenis van
een wijk kan de broodnodige identiteit en diversiteit
verschaffen.
Ook op rijksniveau wordt gewerkt aan inventarisatie en waardering. Al enige jaren is men bezig aan
categoriaal onderzoek (waarbij een bepaalde typologie nader wordt bekeken). In de Cultuurnota
2001-2004 is aan de toenmalige Rijksdienst voor de

Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten) opdracht gegeven
onderzoek te doen naar, en beleid te ontwikkelen voor,
de omgang met de architectuur en stedenbouw uit de
Wederopbouwperiode (1940-1965). Inmiddels wordt
op last van de nieuwe minister de mogelijkheid bezien
of een top 100 van de meest waardevolle gebouwen
uit de periode tussen 1940 en 1958 opgesteld kan
worden, waarbij dan ook wordt nagegaan of bescherming op grond van.de Monumentenwet 1998 noodzakelijken wenselijk is.2"

Slot
Als de bouwproductie goed op gang is gekomen in
de jaren '60 (als dus veel van de woningen en wijken
zijn of worden gerealiseerd waar wij nu over spreken)
wordt in een boekje over de 'millioenste na de oorlog
gebouwde woning' ter afsluiting genoteerd 'dat wij het
nochtans uit het na-oorlogs puin tot welvaart brachten, danken wij mede en in niet geringe mate aan de
bouwers, die de eerste steen voor onze heropstanding
legden. En die zo gauw het maar kan ook de laatste
steen willen leggen van de laatste ontbrekende woning. Pas dan zal het bouwbedrijf zélf willen vlaggen.'
Niet omdat het dan uitgewerkt zal zijn. Want al gaan
huizen langer mee dan mensen, te bouwen zal er blijven zolang er mensen moeten wonen en werken onder het dak van de hemel.'" Juist die vooruitziende
blik geeft het huidige probleem ten aanzien van het
definitieve einde van de wederopbouw aan: de noodzakelijke herstructering, die gepaard zal gaan met
slopen van woningen en wijken om nieuwe te kunnen
realiseren.
In hoog tempo verdwijnt naoorlogs erfgoed echter uit
het stadsbeeld van Tilburg. Dat gebeurt zowel op stedenbouwkundig al objectmatig niveau. De herstructureringen zoals ze op dit moment of op korte termijn
zullen gaan plaatsvinden in de Bouwmeestersbuurt en
in Jeruzalem zullen het aanzien van deze wijken drastisch doen veranderen. Vaak zal hierbij wel de stedenbouwkundige structuur gehandhaafd kunnen blijven,
maar de uitstraling van het straatbeeld zal nooit meer
dezelfde zijn als nu het geval is. Ook op het niveau van
afzonderlijke objecten en kleine ensembles hebben
zich in de afgelopen jaren enkele monumentale ongevallen voorgedaan, terwijl nieuwe bedreigingen voor
veel van het onbeschermde naoorlogse erfgoed op de
loer liggen.
Een greep uit de praktijk: in 2005 werd in OerIe de
Lidwinakerk van architect C.H. de Bever uit 1951 gesloopt, terwijl ook de kort daarna opgetrokken schoolgebouwen - ook van de hand van De Bever - deels
gesloopt zijn. Ook aan de Professor Cobbenhagenlaan
staat de naoorlogse bebouwing flink onder druk en
wordt/is een groot deel van de bebouwing uit de jaren zestig vervangen door nieuwbouw. Een zeer ernstige aantasting van een waardevol ensemble vond
vorig jaar plaats toen het parochiehuis op de hoek
van de Ringbaan-West en de Kwaadeindstraat gesloopt werd. Een gezichtsbepalend onderdeel van wat
waarschjijnlijk het meest bijzondere Tilburgse ensemble uit de jaren vijftig was, verdween hiermee uit het
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straatbeeld en zal plaats moeten maken voor een appartementencomplex. Dan zijn er ook nog gebouwen
waarvan de cultuurhistorische waarde wel door de
gebruikers wordt ingezien, maar waarbij de renovatie
zo ingrijpend is, dat men zich de vraag moet stellen
of hier uit het oogpunt van de monumentenzorg nog
iets meer te beleven zal zijn dan het exterieur van het
oorspronkelijke gebouw. Natuurlijk zal er weer veel
nieuws en fraais voor terugkomen, maar het blijft van
groot belang om op een verantwoorde en duurzame
wijze om te gaan met - en voort te borduren op - die
voor grote delen van Tilburg zo gezichtsbepalende
'Wederopbouw'.
Het onderzoek van STOA, de Open Monumentendag
2007 en de fietstocht in dit tijdschrift zullen er hopelijk
voor zorgen dat met die vergroting van kennis meer
waardering groeit voor dit jonge culturele erfgoed. Het
optimisme uit de naoorlogse periode kan betekenis
krijgen voor onze visie op de toekomst. Als we er dan
ook nog een eigentijdse betekenis en functie aan kunnen geven, zal een deel van de wederopbouwarchitectuur en -stedenbouw kunnen blijven voortbestaan
voor een volgende generatie en interpretatie.Een
goede bestudering van die periode en het aandacht
schenken aan de geslaagde oplossingen van destijds
maakt ook duidelijk dat de verschillen tussen toen en
nu vaak niet zo heel erg groot zijn: 'Zien wij het goed,
dan ligt de centrale problematiek van de evenwichtige
stedenbouwkundige vormgeving thans in bijzondere
mate in de onderlinge afstemming van de schaal van
de mens t.o.v. die van de grote stad en omgekeerd,
of anders gesteld, in het waarborgen van een goede
'leefbaarheid' en 'bewoonbaarheid' voor man, vrouw,
kinderen, gezinnen, bejaarden in de moderne stedenbouwkundige vormen zowel in de steden, forensenplaatsen als op het platteland.'^^
Het is tijd voor de wederopstanding van de wederopbouw, en dat begint met respect voor het erfgoed zowel In stedenbouwkundige als architectonische zin.

Tilburg 2001,
Doremalen, H, van, 50 jaar Sf Jozefzorg Terugblik in woord en beeid.TWburg
1998,
Hoog, J, Op 'L 'Naoorlogse monumenten ?!! Het 'Academiegebouw' van
H,A, Maaskant, het jongste gemeentelijk monument van Tilburg', In:
Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. jrg. XXI
(2003), nr. 3, p. 99-102.
Hurk-van Haagen, T van den, 'Station Tiiburg 40 jaar', in: Tiiburg, tijdschrift
voor geschiedenis, monumenten en cultuur jrg. XXili (2005), nr 3, p.
86-92.
Huygens, W..

Levende

steden:

Tilburg, Rotterdam

1966

(uitgave

Bouwcentrum).
Knibbeier, T, e.a.. Jan van der Valk Architect r873- ;96/, Tiiburg 1991,
Meijel, Leon van, Pauiine Opmeer (STOA, Stedenbouw-Openbare ruimteArchitectuur, Ede), m,m,v. Rob van Putten, ArchitectuurS Stedenbouw
gemeente Tilburg 1940-1970, (in opdracht van de gemeente Tilburg),
Ede 2006,
Meulesteen, R, e,a,, (red,;, Brabant bouwt in Baksteen. Na-oorlogse architectuur in Noord-Brabant 1945-1970, Den Bosch 1993,
Oord, A. van den e,a., Berkel-Enschot-Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart. Berkel-Enschot 1996.
Peeters, R., Tilburg in beeld 1945-1980, Tilburg 1987.
Peeters, R. en E. Schilders, Katholiek Tilburg in Beeld Tiiburg 1990.
Steijns, G., 'Achtergronden bij het ontstaan van de wijk Jeruzalem', Tilburg,
tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg.18 (2000)
nr.3, p.77-85.
Verhulst, J., Ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Tilburg in de laatste vijftigjaren, z.p., z.j. (eerste bespreekexemplaar).
Wijffels, H. (red.). De wederopbouw: architectuur in Midden-Brabant in de
/aren'50, Tilburg 1993.
Wijffeis, H., Tilburg, stad zonder concept. Bespiegelingen van 150 jaar
stadsontwikkeling, Delft 1987.
Over d'n Unent. Tweehonderd jaar zelfstandige gemeente Udenhout,
Udenhout 1996.
Algemeen:
Back, A. de, J. Coenen, M. Kuipers, W. Röling (red.). Gesloopt, gered, bedreigd. Omgaan met naoorlogse bouwkunst Rotterdam 2004.
Kuipers, M. (redactie). Toonbeelden van de Wederopbouw. Architectuur
stedenbouw en landinrichting van herrijzend Nederland Waanders
Uitgevers, Zwolle 2002.

Bronnen en literatuur
Archieven:
Regionaal Archief Tiiburg: uitbreidingsplannen en toelichtingen (19451965/1970) ; Digitaal bouwarchief: bouwplangegevens van gebou-

wen.

Tijdschriften (1940-1970):
Bouw; Bouwkundig Weekblad; Forum; Katholiek Bouwblad; Tijdschrift voor
Architectuur en Beeldende Kunst; Publieke Werken.
Groot aantal artikelen over bouwprojecten in Tiiburg en twee themanummers over Tilburg (Publieke Werken, 1956, nr6 en Bouw, 1963, m.Zi).

Rapporten:
Tilburg, stad van contrasten. Ruimteiijl(e structuurvisie Tilburg 2020
(31 januari 2005).
Udenhout- kom. Cultuurhistorische Effectrapportage (Bilanrapport).

R'"'age
Bij de verdere inventarisatie, selectie, waardering en
eventuele bescherming van het na-oorlogse, gebouwde erfgoed, zullen deze criteria voor gebouwen, objecten en stedenbouwkundige structuren van belang zijn.
De door STOA gehanteerde criteria worden daarom
hieronder weergegeven. Deze zijn overgenomen uit
en gebaseerd op: Handleiding. Selectie en registratie
jongere stedebouw en bouwkunst, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, oktober 1991, p. 32. Ook landelijk
is het inventariseren en waarderen nog in ontwikkeling. Aan de ultiem geschikte criteria wordt nog gesleuteld.
Wellicht dat bij recent erfgoed juist het aspect gaafheid zwaarder zou kunnen wegen. Anderzijds zijn
naast de nodige aandacht voor juist de stedenbouwkundige opzet van wijken of de relatie met beeldende
kunst en groen (structuren), ook meer 'breed' cultuurhistorische waarden in het geding: volkshuisvesting,
wijkgedachte etc. De onderstaande criteria zijn dus
vooral nog indicatief.
A. Selectiecriteria stedenbouw
Cultuurhistorische waarden:
•
belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaal-economische
en/of geestelijke ontwikkeling(en);
•
belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) geografische, landschappelijke
en/of bestuurlijke ontwikkeling(en);
•

•

belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) technische, structurele en/of
functionele ontwikkeling(en);
belang van het gebied wegens innovatieve
waarde of pionierskarakter;

Historisch-ruimtelijke
of
stedenbouwkundige
waarden:
•
belang van het gebied voor de geschiedenis van
de ruimtelijke ordening en/of stedenbouw;
•

•

•

hun stedelijke of landschappelijke omgeving;
belang van het gebied wegens de hoogwaardige kwaliteit van de aanwezige bebouwing
(monumenten) en hun groepering in relatie met
groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of terreingesteldheid;
Gaafhf
^baarheid:

•

•

•

belang van het gebied wegens de architectonische gaafheid van de (oorspronkelijke) bebouwing;
•
belang van het gebied wegens de structurele
en/of visuele gaafheid van de stedelijke of landschappelijke omgeving;
leiazaamneia:
•

•

belang van het gebied wegens de unieke verschijningsvorm vanuit historisch-ruimtelijk, stedenbouwkundig, functioneel en/of landschappelijk oogpunt;
uitzonderlijk belang van het gebied wegens é é n
of meer van de hiervoor genoemde kwaliteiten.

B. Selectiecriteria bouwkunst
Cultuurhistorische waarde'
•
belang van het object/complex als bijzondere
uitdrukking van (een) culturele, sociaal-economische en/of geestelijke ontwikkeling(en);
•
belang van het object/complex als bijzondere
uitdrukking van (een) geografische, landschappelijke en/of bestuurlijke ontwikkeling;
•

belang van het object/complex als bijzondere
uitdrukking van (een) technische en/of typologische ontwikkeling(en);
•
belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter;
Architectuurnistonscne waaru,
•

•

bijzonder belang van het object/complex voor
de geschiedenis van de architectuur en/of
bouwtechniek;
bijzonder belang van het object/complex voor
het oeuvre van een bouwmeester of architect;
belang van het object/complex wegens de
hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het
ontwerp;

belang van het gebied wegens de bijzondere
samenhang van functies, schaal, verschijningsvorm van bebouwing, wegen, wateren, groenvoorziening en open ruimten, mede in relatie tot
de regionale of lokale ontwikkelingsgeschiedenis;
belang van het gebied wegens hoogwaardige
ruimtelijke, esthetische en/of functionele kwaliteiten, op basis van een herkenbaar stedenbouwkundig concept;

•

belang van het gebied wegens bijzondere verkaveling, inrichting van de openbare ruimte en/
of specifieke functies;

•

betekenis van het object/complex als essentieel
onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van (inter)nationaal belang is;

belang van het gebied wegens de bijzondere samenhang van historisch-ruimtelijke, structurele, esthetische en/of functionele kwaliteiten van
bebouwde en onbebouwde ruimten in relatie tot

•

bijzondere betekenis van het object/complex
wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling/uitbreiding van een streek, stad, dorp of
wijk;

•

belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik en/of de ornamentiek;
•
belang van het object/complex wegens de
bijzondere samenhang tussen exterieur en
interieur(onderdelen);
Ensemblewaarden:

Sit.
•

belang van het gebied wegens de herkenbaarheid of gaafheid van de (oorspronkelijke) historisch-ruimtelijke structuur, bebouwing en functionele opzet als geheel;

Wederopbouw. Architectuur stedenbouw en iandinrichting van her-

•

•

•

bijzondere betekenis van het complex w/egens
de wijze van verkaveling, inrichting, voorzieningen;
bijzondere betekenis van het object/complex
voor het aanzien van een streek, stad, dorp of
wijk;
belang van het object/complex wegens de
hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en
de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of bodemgesteldheid;

Gaafheid / herlfenbaarheid:
•
belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid van ex- en/of interieur;
•
belang van het complex wegens de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen,
hekwerken, tuinaanleg e.d.);
•

belang van het object/complex in relatie tot de
structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving;

rijzend Nederiand, Waanders Uitgevers, Zwolle, Dit boek is tot stand
gekomen dankzij intensieve samenwerking tussen de Rijksdienst voor
de Monumtentenzorg (anno 2007 de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten, RACM) en het Nederlands
Architectuurinstituut (NAi),
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belang van het object/complex wegens architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid;
uitzonderlijk belang van het object/complex
wegens een of meer van de hiervoor genoemde
kwaliteiten.
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meer de betekenis heeft gekregen van het na-oorlogse erfgoed uit de
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Aldus socioloog R de Jong, in het artikel 'Woning en bewoning'. Let
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van H.A. Maaskant, het jongste gemeentelijk monument van Tilburg'.

er (dus) van grootschalig herstel geen sprake is, wordt toch de term
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Het pand is in de jaren 1998-1999 intern verbouwd naar ont-

Tilburg. Delen van dit rapport zijn geciteerd uit dit artikel. Daarnaast

het onderzoek, maar de samenstellers zijn verantwoordelijk voor de
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Zie met name het artikel van T van den Hurk-van Haagen (2005), en

Deze werkwjze is analoog aan inventarisatie en publicaties op
landelijk niveu. Zie onder meer een publicatie van de verantwoordelijke rijksdienst; M, Kuipers (redactie), Toonbeelden van de

handboek voor allen, die hun huis goed willen

Fietsroute langs 'monumenten' van de
twintigste eeuw
Rob van Putten, Jeroen Ketelaars en Ronald Peeters

* De samenstellers van deze
lietsroute zijn redactielid
van Tilburg', bestuurslid
van de Stichting tot Behoud
van Tilburgs Cultuurgoed
en lid van de daaronder
ressorterende Werkgroep
Open Monumentendag
Tiiburg.

De Open Monumentendag 2007 staat in het
tel<en van moderne monumenten; bouwwerVJ&X\e na 1900 tot stand zijn gel<omen. Ook
dit jaar is er weer een fietsroute gemaakt die
een indruk wil geven van de grote variatie
aan gebouwen en bouwstijlen in de stad. Van
ieder object wordt hier in het kort iets over
de geschiedenis verteld.
Vanzelfsprekend hebben wij een keus moeten maken uit de vele interessante gebouwen in Tilburg.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan gebouwen uit
de wederopbouwperiode (1940-1965), een periode
waarin een enorme woningnood heerste. Er werd dan
ook volop gebouwd, ondanks een tekort aan materialen, een tekort aan vakbekwame bouwvakkers en een
tekort aan financiële middelen. Dat de kwaliteit daardoor nogal eens te wensen overliet, zal duidelijk zijn.
Veel gebouwen uit die periode zijn dan ook inmiddels
weer gesloopt. Er zijn echter nog genoeg gebouwen
bewaard gebleven die vanuit architectuurhistorisch
en/of stedenbouwkundig oogpunt een nadere beschouwing ten volle rechtvaardigen. Voorbeelden
hiervan zijn het hoofdgebouw van de universiteit, de
schouwburg, het centraal station en de Vredeskerk
aan de Ringbaan-West.
De totale lengte van de fietsroute bedraagt circa 20
kilometer. Omdat het paleis-raadhuis tijdens de Open
Monumentendag het centraal informatiepunt is, start
de fietsroute hier. Maar u kunt natuurlijk op ieder willekeurig punt beginnen en eindigen. Wilt u nog meer
zien? Neem dan de fiets, doorkruis de stad en verwonder u.
Op sommige plaatsen op de route bevinden zich bijzondere kunstobjecten, hetzij als wandobject, hetzij
als losstaand element. Deze kunstobjecten zijn aangegeven met het volgende symbool: • .
Start: Willemsplein, paleis-raadhuis [1]. Stadhuisplein: l(antongerecht [2]. Aan de rechterhand:
schouwburg en concertzaal [3]. Bij de kerk rechtsaf
(Oude Markt) en vervolgens linksaf: kapel O.L.V. ter
Nood [4]. Voorbij kapel aan de linkerzijde: winkelmagazijn-woonhuis [5]. Rechtdoor Nieuwlandstraat:

winkel-woonhuis
[6], slagerij-woonhuis
[7].
Bij de vijfsprong: winkelpand 'De Zaak' [8].
Linksaf Korte Schijfstraat. Bij de Noordhoekhng
links aan de overzijde: St.-Oduiphusiyceum [9],
rechts De Nieuwste School [10]. Noordhoekhng
naar rechts vervolgen, linksaf Elzenstraat, rechtsaf
Acaciastraat: Ontwerpbureau Kinkorn [11]. Terug
naar Noordhoekhng, oversteken naar Fabriekstraat.
Fabriekstraat hoek Noordstraat: winkel-woonhuis
[12]. Fabriekstraat vervolgen, rechtsaf Stationsstraat:
Galerie Kokon [13], kantoor [14]. Omkeren en straat
uitrijden richting station: appartementencomplex
[15]. Spoorlaan: Grand Hotel Brasserij 'Central'
[16], centraal station [17]. Met de rug naar het station staand rechtsaf: villa's. Natuurmuseum Brabant
en Scryption [18]. Rechtsaf Gasthuisring: herenhuis [19]. Linksaf Philips Vingboonsstraat: Dudokwoningen [20]. Terug naar Gasthuisring: kantorencomplex [21], voormalig winkelpand De Gruyter
[22]. Wilhelminapark: dubbel herenhuis [23], galerie voor glaskunst [24]. Rechtsaf Veldhovendng,
rechtsaf
Van Sasse
van Ysseltstraat, linksaf
Thereslaplein: appartementencomplex [25]. Via Dr
Ariënsstraat rechtsaf Oude Langstraat: stadsboerderij[26]. Linksaf Schaepmanstraat, linksaf Besterdring,
rechtsaf Molenstraat, linksaf Paduastraat, linksaf
Hoefstraat: glasatelier Hagemeier [27]. Vanaf de
voormalige kerk linksaf Hoefstraat, linksaf Bisschop
Janssensstraat,
rechtdoor Bisschop Aelenstraat,
rechtsaf Houtstraat, linksaf Kardinaal de Jongplein:
fraterhuis [28]. Vanaf fraterhuis linksaf Kardinaal
Vaughanstraat, Goirkestraat. Op de hoek: café
Bierings [29]. Linksaf: kerk [30], Textielmuseum
[31]. Aan het eind van de Goirkestraat oversteken:
museum De Pont [32]. Vanaf het museum linksaf
Hasseltstraat, straat blijven volgen (Kasteelhoeve, 'De
Poorten') tot Willem de Rijkestraat, Dillenburglaan,
Nassauplein, Nassaustraat: portiekflats [33]. Via
Tongerlose Hoefstraat naar ventweg Ringbaan-West:
Vredeskerk [34]. Via Kwaadeindstraat Ringbaan-West
oversteken naar Wandelboslaan: 'Paulusiyceum'
[35]. Rechtsaf Reitse Hoevenstraat: De Rooi Pannen
[36], galerijflats [37]. Linksaf Lage-Witsiebaan,
rechtsaf Postelse-Hoeflaan, Rueckertbaan oversteken: TweeSteden ziekenhuis [38]. Rueckertbaan

voigen tot Beneluxlaan, Beneluxlaan inrijden; op
de hoek Schiphollaan: wijkcentrum 't Sant [39].
Beneluxlaan uitrijden, linksaf Wandelboslaan, rechtsaf
Statenlaan, Conservatoriumlaan, rechtsaf Professor
Cobbenhagenlaan: Juridisclie Hogesctiool AvansFontys [40]. Weg uitrijden tot Hogeschoollaan,
linksaf: campus Universiteit [41]. Terug naar
Hogeschoollaan: woonliuis [42]. Via Hogeschoollaan
naar Bredaseweg: villa's [43, 44, 45, 46]. Vanaf
Bredaseweg rechtsaf Burgemeester
Jansenstraat,
linksaf Burgemeester Suijsstraat, rechtsaf RingbaanWest: gebouw GGD [47], kerk H. Margarita Maria
Alacoque [48]. Ringbaan-West hoek Burgemeester
Rauppstraat:
woonhuis
[49].
Burgemeester
Damsstraat: villa [50], pension Mariëngaarde
[51].
Terug naar Ringbaan-West: woonhuis [52]. Rechtsaf
Burgemeester Van de Mortelplein, fiats, winkelgalerijen, woonhuizen [53]. Linksaf Heinsiusstraat, linksaf Van Limburg Stirumlaan, Ringbaan-West oversteken,
Rooseveltplein, linksaf Johannes van Zantenstraat:
portiekfiats [54]. Churchilllaan inrijden, rechtsaf
Coba Pulskenslaan, linksaf Rooseveltplein, linksaf
Generaal Winkelmanstraat, Laarstraat oversteken,
Afrikaanderstraat, rechtsaf Tafelbergstraat, aan het
eind linksaf Generaal Smutslaan: portiekfiats, eengezinswoningen [55]. Weg vervolgen, Edisonlaan:
portiekflats [56]. Linksaf Broekhovenseweg: voormalig wolpakhuis [57], aan de overzijde: arbeiderswoningen [58]. Weg vervolgen: kerk O.L.V.
van Goede Raad [59]. Bij splitsing links aanhouden:
Bisschop Zwijsenstraat, linksaf Varkensmarkt, rechtsaf
Oudedijk: Sint Jozef-mavo [60].
' Foto's door de auteurs
2007, uitgezonderd
P. 71 Rij (1991 Frans van
Ameijde).

Beschrijving van de monumenten en
panden *
I. Paleis-raadhuis. Willemsplein 1. Rijksmonument.
Voor koning Willem II in 1847-1849 gebouwd paleis in
Engels romantische stijl naar een ontwerp van Jan C.
Boon. Kort voor de oplevering overleed koning Willem
II. Het is een gepleisterd rechthoekig gebouw met vier
ronde hoektorens en aan de lange zijden uitspringende
middenpartijen. Oorspronkelijk met kantelen, rechthoekige vensters en een attiek (verhoging boven de
gevel, die het dak aan het gezicht onttrekt) met ronde
vensters. Nadat het meer dan vijftien jaar leeg had gestaan, werd hier in 1866 de rijkshogereburgerschool
gevestigd. In 1895 werd de attiek uitgebouwd tot een
verdieping. Toen in 1934 de rijks-hbs verhuisde naar
een nieuw onderkomen aan de Ringbaan-Oost, kreeg
het gebouw de bestemming van raadhuis. Daartoe
werden zowel interieur als exterieur zeer ingrijpend
gewijzigd door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw
(1866-1944). De huidige spitsboogvensters zijn toen
ook aangebracht. Het door Oscar Leeuw ontworpen
interieur in art-decostijl uit 1936 is nog vrijwel geheel
intact. Het paleis-raadhuis heeft twee kleine trouwzalen en een grote ontvangstzaal die ook regelmatig als
trouwzaal wordt gebruikt. De vroegere burgemeesteren wethouderskamers en de raadszaal worden sinds
de totstandkoming van het nieuwe stadhuis gebruikt
als vergaderruimten.

• Willemsplein, zuidgevel bestuursvleugel stadhuis.
Balustrade manifestatiebalkon {^97^). Materiaal: cristallino. Kunstenaar: Hans Ciaesen (1925-1995).
• Willemsplein (voor het paleis-raadhuis). Fontein
(1972). Materiaal: beton. Kunstenaar: Joop Beljon
(1922-2002).
• Willemsplein. Monument mgr Joannes Zwijsen
(1933) Bronzen beeld op sokkel van travertin.
Kunstenaar: Toon Dupuis (1877-1934).

2. Kantongerecht. Stadhuisplein 75. In 1969 werd dit
door de Tilburgse architect Jos. Bedaux (1910-1989)
ontworpen gebouw geopend. Bedaux ontwierp veel
gebouwen in Tilburg, waarvan we er tijdens de fietsroute een groot aantal zullen passeren.
De gevels van het rechthoekige gebouw zijn bekleed
met muschelkalksteen. Hoewel alle vier verschillend,
vertonen ze toch sterke overeenkomsten. De sobere
entree bevindt zich in de noordgevel. Noord- en westgevel hebben beide grote raampartijen. In de zuid- en
oostgevel bevinden zich verdiept liggende bakstenen
gevelvlakken, waarin in reliëf abstracte kunstwerken
zijn aangebracht van Luc van Hoek (1910-1991), de
Tilburgse kunstenaar waar Bedaux vaker mee samenwerkte.
• Hoek Stadhuisplein-Oude Markt. Gedenknaald koning Willem //(1987). Materiaal: graniet, aluminium
en roestvrij staal met marmeren medaillon (uit 1874).
Kunstenaar: Ton Buijnsters (1936-1998).
•
Plantsoen zuidzijde Stadhuisplein. Monument
Konink-lijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'
(^955). Bronzen sculptuur. Kunstenaar: Eduard Baron
Speyart van Woerden (1924).

3. Schouwburg Tilburg. Schouwburgrlng (officieel adres: Louis Bouwmeesterplein 1). Op 1 maart
1961 werd deze schouwburg feestelijk in gebruik
genomen. Het ontwerp is van architect B. Bijvoet van
het Haarlemse bureau G.H.M. Holt en B. Bijvoet. De
schouwburg behoort met het centraal station (nummer 17) tot de belangrijkste Tilburgse bouwwerken uit
de periode van de wederopbouw.
In 1993 werd het interieur van de schouwburg geheel
gerenoveerd. Het oorspronkelijke - speciaal ontworpen - meubilair is echter nog steeds in gebruik.
Sinds 1996 wordt de schouwburg geflankeerd door de
concertzaal, een ontwerp van Jo Coenen en onderdeel
van het 'Kunstcluster'. Ongeveer op dezelfde plaats
stond het in 1971 gesloopte stadhuis van Tilburg.
Schouwburgrlng (voor de schouwburg).
• Muziek (1961). Bronzen sculptuur. Kunstenaar:
Marl Andriessen (1897-1979).
• stadhuisplein. Lopende man {1990). Bronzen sculptuur. Kunstenaar: Peter Erftemeijer (1956).

kunstenaar Daan Wildschut (1913-1995). In de kapel
ligt een herdenkingsboek met de namen van in de
oorlog omgekomen Tilburgers. Iedere dag wordt een
pagina omgeslagen.
5. Winkel met magazijnen, bovenwoning en
kantoorruimte. Heuvelstraat 126, hoek Kapelhof.
Gemeenteiijk monument Dit zeer beeldbepalend pand
is in 1932 in opdracht van de firma Van Boxtel ontworpen door de Tilburgse architect F.C. de Beer (18731960). Het is gebouwd in een stijl die de NieuweZakelijkheid genoemd werd. Kenmerken van deze stijl
zijn onder meer het gebruik van beton, staal en glas
en de horizontale geledingen.
Een groot deel van de Tilburgse binnenstad is aangemerkt als bescliermd stadsgezictit Tilburg was de
eerste gemeente in Nederland waar dit begrip in de
gemeentelijke monumentenverordening werd opgenomen. Ook het Wilhelminapark en omgeving en de
Goirkestraat zijn beschermd stadsgezicht, (foto op p.
39).
6. Winkelwoonhuis. Nieuwlandstraat 58. Gemeentelijk monument. In 1929 ontwierp de Sittardse architect Jos Wielders (1883-1949) een boekhandel
annex woonhuis voor de Centrale R.K. Boekhandel
van het Zuiden 'de Kempen'. Opdrachtgevers waren A.C.M. Pillot en Ph.J.J. van der Lely. Evenals het
pand Heuvelstraat 126 is het gebouwd in de stijl van
de 'Nieuwe Zakelijkheid'. In dezelfde stijl ontwierp
Wielders in 1932 ook het nieuwe schoolgebouw van
de rijks-hbs koning Willem II aan de Ringbaan-Oost
240. (foto op p. 39).

4. Kapel O.L.V. ter Nood. Kapelhof 6. In de oorlogsjaren nam een groep Tilburgers het besluit om een kapel te bouwen ter ere van Maria als de stad gespaard
zou blijven. In 1949 werd een (voorlopige) kapel aan
de Zomerstraat ingezegend. In 1964 werd aan een

restant van de vroegere Raadhuisstraat de huidige
kapel gebouwd naar een ontwerp van de Tilburgse
architect Jos Schijvens (1908-1966), die ook het ontwerp maakte voor de eerste kapel. De uit travertin opgetrokken kapel heeft een opvallende asymmetrische
plattegrond. De fraaie glas-in-loodramen zijn van de

7. Slagerijwoonhuis. Nieuwlandstraat 47a-b. 6emeentelijk monument Deze slagerswinkel met bovenwoning werd in 1922 door de Tilburgse architect Ide
Bloem (1893-1965) gebouwd voor slager Alphonsus
Ooms. Het pand heeft stijlkenmerken van de
Amsterdamse School. In de hardstenen winkelpui be-

vinden zich de signatuur van de architect ('Ide Bloem
architect'), en een naamplaat met ingehakte tekst:
'Varkensslagerij Jos. Ooms'. In het bovenvlak van
de gevel zit een hardstenen jaarsteen met ingehakte
cijfers ('1922'). De winkel bezit nog het authentieke
interieur met onder meer geëmailleerde gietijzeren
opstanden met vleeshaken, een vrijhangend glazen
plafond en in patroon betegelde vloeren en wanden.
Achter het huis ligt vrijstaand de slagerij.

Verschuuren (1887-1953). Aangeboden door oudleerlingen van de school, bij gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe gebouw op 20 oktober
1930. De maker behoorde zelf tot die oud-leerlingen.

8. Winkelpand 'De Zaak'. Noordstraat 123-125.
Rijksmonument. Dit op een vijfsprong gelegen pand
in neo-renaissancestijl is in 1910 gebouwd als bankgebouw met bovenwoning naar een ontwerp van
de Tilburgse architect CF. van Hoof (1861-1952).
Opdrachtgever was het bestuur van de 'Vereeniging
Tilburgsche Spaarbank'. Heel kenmerkend is de zeskantige hoektoren. In de jaren negentig van de twintigste eeuw is het pand inwendig verbouwd. Het is tegenwoordig een winkel in interieurobjecten.
10. De Nieuwste School. Noordhoekring 182.
Gemeentelijk monument. Dit gebouw is in de jaren
1928-1930 gebouwd als onderkomen voor de textielschool. Het ontwerp, in de trant van de Amsterdamse
school, is van de Tilburgse architect F.C. de Beer
(1873-1960). In 1951 werd de naam van de school bij
ministerieel besluit gewijzigd in 'Hogere Textielschool'.
Hier werden de kinderen van de Tilburgse textielelite
opgeleid voor de hogere functies in de textielindustrie.
Later is het gebouw in gebruik geweest als dependance van het politiebureau. Sinds 2005 is hier een
school voor bijzonder onderwijs gevestigd.
• Hoofdingang. De Textielindustrie (1929). Bronzen
reliëf. Kunstenaar: Theo van Delft (1883-1967).

9. St.-Odulphuslyceum. Noordhoekring 99. Deze onderwijsinstelling begon in 1899 als R.K. gymnasium
in het fraterhuis aan de Gasthuisstraat en verhuisde
enkele jaren later naar een gebouw aan de Lange
Nieuwstraat. In 1930 werd begonnen met de bouw op
de huidige locatie. Het ontwerp was van de Tilburgse
architect Jan van der Valk (1873-1961). Hij liet zich
onder meer inspireren door de Amsterdamse School.
In 1960-'62 werd het oorspronkelijk tweelaags gebouw met een etage verhoogd, en in 1996 werd er
nog een nieuwe vleugel aangebouwd. In het gebouw
bevinden zich verschillende glas-in-loodramen, die
zijn vervaardigd door onder meer de glazeniers Piet
Clijsen, Toon Berg en René Smeets.
• Voorgevel lyceum. Beeld van de heilige Odulphus.
Materiaal: Franse kalksteen. Kunstenaar: Albert

11. Ontwerpbureau Kinkorn. Acaciastraat 23
Rijksmonument. Het pand is in 1932 gebouwd voor
bakker A. Vorselaars naar een ontwerp van de
Tilburgse architect S.G. Barenbrug (1892-1987). Deze
voormalige bakkerij bestaat uit twee bouwlagen met
een plat dak. Heel kenmerkend zijn de witgepleisterde
gevel, de zwart geschilderde ramen en kozijnen en
gevelelementen in de primaire kleuren rood, geel en
blauw. Het zijn verwijzingen naar de kunststroming
'De Stijl' (zie ook de nummers 16 en 17). Tussen de

begane grond en de eerste verdieping bevindt zich een
smalle betonnen luifel met daarop in ijzeren kapitalen
de tekst: 'Broodbakkery'. In 1994 betrok ontwerpbureau Kinkorn het pand. Het interieur met de karakteristieke oven en betegeling is nog steeds in vrijwel
originele staat. In het oeuvre van architect Barenbrug
neemt het pand een aparte plaats in. Barenbrug was
in Tilburg vooral bekend om zijn ontwerpen volgens
de Amsterdamse School (zie nummer 12). In deze stijl
bouwde hij ook veel villa's, o.a. in de wijk Armhoefse
Akkers. In zijn latere carrière werkte Barenbrug vooral
in de stijl van de traditionalistische 'Delftse school'.

bouwd als woonhuis voor C.F.J. van Niekerken. In
1922 werd het grondig verbouwd in de stijl van de
Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architect
Jan van der Valk, en in 1929 kreeg het een nieuwe
gevel. In het pand was jarenlang een filiaal van de
Nederlandse Bank gevestigd.

14. Kantoorgebouw. Stationsstraat 41.
Rijksmonument. Dit bijzonder fraaie pand in artnouveaustijl (Jugendstil) is in 1903 gebouwd voor de
'Geldersche Credietvereeniging' naar een ontwerp
van Jan van der Valk. Thans in gebruik bij Mannaerts
& Appels, advocaten en notarissen.
12. Winkelwoonhuis. Noordstraat 38-40/
Fabriekstraat 30. Gemeentelijk monument. Dit karakteristieke driehoekige pand met winkel en woningen
is in 1925 als woon-, winkel- en bovenhuis gebouwd
voor pianobouwer G. Schellekens. Het gebouw in de
stijl van de Amsterdamse School is een ontwerp van
architect S.G. Barenbrug (zie ook 11).

13. Galerie 'Kokon'. Stationsstraat 38-40.
Gemeentelijk monument Het pand, waar Resy Reynen
hedendaagse kunst exposeert, werd rond 1880 ge-

15. Appartementencomplex. Stationsstraat 24.
Voormalig belastingkantoor, gebouwd in 1938.
Vanwege de zware betonconstructie was sloop te
kostbaar. In de periode 1992-1994 is het in opdracht
van woningbouwvereniging TIWOS verbouwd tot appartementen.

16. Grand Hotel Brasserij 'Central'. Spoorlaan 422.
Rijksmonument. Dit hotel In expressionistische stijl is
in 1932 gebouwd als hotel, c a f é - r e s t a u r a n t Mulder
naar een ontwerp van architect C.M.B. van den Beid
(1886-1962). Het tegenover het station staande gebouw bestaat uit vijf bouwlagen (incl. de kelder, waarin de keuken is gevestigd) en een dakterras. De voorgevel ligt aan de Spoorlaan. De ingang van het hotel
bevindt zich geheel rechts in de voorgevel; met daarboven het venster van de kamer van de nachtportier.
De ingang van het café-restaurant ligt op de hoek van
voor- en zijgevel, waarboven een torenachtige hoekopbouw. In het hotel bevindt zich nog de originele lift.
In de jaren twintig van de vorige eeuw stond hier c a f é restaurant Albert Jansen, waar de Tilburgse spoorwegbeamte en dichter Antony Kok en de hier gelegerde dichter-schilder Theo van Doesburg, (mede-)oprichters van het tijdschrift 'De Stijl', hun op de kunststromingen Dada en De Stijl geïnspireerde soirees
intimes hielden (zie ook de nummers 11 en 17).
Aan de overzijde van de Stationsstraat staat het in
1993 gebouwde kantoor van ING; een ontwerp van
het Amsterdamse architectenbureau Alberts & Van
Huut. Het is een voorbeeld van de op de antroposofische levenshouding geënte 'organische architectuur'.

'De Stijl', spoorwegbeamte-dichter Antony Kok en
dichter-schilder Theo van Doesburg, elkaar ontmoetten (zie ook de nummers 11 en 16).
Het meest opvallende element van het station is
de overkapping: een 'zwevend' dak, bestaande uit
twaalf aaneengeschakelde luifels ('hypparschalen')
van 21 bij 21 meter. Het dak wordt geschraagd door
schuin opgestelde, stalen kolommen aan de voor- en
achterzijde en betonnen steunpunten op de perrons.
Vanwege de vorm kreeg het dak al spoedig de bijnaam
'kroepoekdak'. Rechts van het stationsgebouw staat
de uit baksteen opgetrokken stationsklokkentoren,
bijgenaamd 'de wasknijper'. Hierin bevindt zich een
carillon met twaalf klokjes die werden vervaardigd
door klokkengieterij Petit & Fritsen. Het is een monument dat gebouwd is ter nagedachtenis aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.
Al enkele jaren bestaan er plannen om de achter het
station gelegen werkplaats van de spoorwegen te
verplaatsen en het vrijgekomen gebied ('Spoorzone')
te herontwikkelen.
• Hoofdingang station. /?e/z/fifers(1965). Glasmozaïek.
Kunstenaar: Piet Buys (1927).

18. Natuurmuseum Brabant en Scryption.

17. Centraal station. Spoorlaan 35. Dit station is gebouwd in de periode 1961-1965 naar een ontwerp van
Koenraad van der Gaast (1923-1993). Het verving het
in 1863 gebouwde station, dat moest verdwijnen in
verband met het 'hoogspoorplan'. Het station bestaat
uit een aantal min of meer losstaande volumes van
staal en glas die voor een deel onder de drie perrons
zijn gebouwd. Boven de trap naar de fietsenstalling
bevindt zich een wandplastiek met gekleurde rechthoeken in primaire kleuren. Het is een subtiele verwijzing naar 'De Stijl'. Het station in Tilburg was immers
de plaats waar (mede-)oprichters van het tijdschrift

Spoorlaan 434. Rijksmonument Voormalige fabrikantenvilla, in 1880 gebouwd voor lakenfabrikant
Guillaume Pollet, en in 1904 verbouwd tot ambachtsschool. De voorbouw bestaat uit het herenhuis
Guiliaume, gebouwd in eclectische stijl, hetgeen inhoudt dat er elementen uit verschillende stijlen en periodes zijn gebruikt. Het gebouw bestaat uit twee vleugels, die haaks op elkaar staan. Gezamenlijk hebben
ze een T-vormige plattegrond, waarvan de as loodrecht op de Spoorlaan ligt. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de school verhoogd met een derde bouwlaag.
Sinds 1985 is hier het Natuurmuseum Brabant gevestigd. Aan de oostzijde van het perceel bevindt zich de
voormalige weefschool, sinds 1988 in gebruik bij het
Scryption, museum voor schriftelijke communicatie.
Links van het Natuurmuseum staat Viiia Constance
(Spoorlaan 432, eveneens rijksmonument). Deze villa
in art-nouveaustijl (Jugendstil), is in 1902 gebouwd
door Jan van der Valk in opdracht van Constance
R.C.M. Pollet-de Horion de Corby (1843-1902), weduwe van lakenfabrikant Guillaume Pollet (1841-1896).
Rechts van het Natuurmuseum staan nog twee vil-

la's (villa Joseph, Spoorlaan 436) en (villa Desiré,
Spoorlaan 438), in 1897 gebouwd in eclectische stijl
naar een ontwerp van architect W.F.J.H. Bouman
(1866-?). Ook deze villa's (beide rijksmonument) zijn
gebouwd in opdracht van lakenfabrikant Pollet.

19. Herenhuis. Gasthuisring 37. Rijksmonument
In 1905 gebouwd voor wolhandelaar B. PessersDaniëls. De architect was vermoedelijk F.C. de Beer.
Thans is het gebouw in gebruik bij de Stichting
Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse.

21. Kantoorgebouw. Gasthuisring 14. Voormalige
kerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, gebouwd in 1954-1955 naar ontwerp van architect ir.
J.C. van Buytenen. Tot 1974 was het gebouw als kerk
in gebruik. In 1983 werd het verbouwd tot een kantorencomplex. Deze kerk was gebouwd ter vervanging van de uit 1861 daterende en in 1956 gesloopte
Paterskerk aan de (toen nog) Gasthuisstraat.

22. Voormalig winkelpand van 'De Gruyter'
Gasthuisring 5. Rijksmonument Dit in expressionistsche stijl gebouwde, kubusvormige bouwwerk dateert
uit 1933. Het is een ontwerp van de huisarchitect van
de firma P de Gruyter & Zoon, Willem G. Welsing.
Opvallend is de kleurrijke gevel met goudkleurige letters, groene glazen bouwstenen en blauwe keramische tegels. In het pand is tegenwoordig het tuin- en
landschapsarchitectenbureau van Rob Wagemakers
gehuisvest.

20. Woonhuizen. Philips Vingboonsstraat 17-49 en
18-50, gebouwd in de jaren 1937-1938 door W.M.
Dudok, in opdracht van P. van Grootel's Bouw-,
Exploitatie- en Handelsmaatschappij.

23. Dubbel herenhuis. Wilhelminapark 36-37. Rijksmonument. Dit dubbele herenhuis, met poort voor
koets en paard, werd in 1907 gebouwd in eclec-

tische stijl door de Tilburgse architect CF. van
Hoof. Opdrachtgevers waren de broers J. en A.
Swagemakers, wollenstoffenfabrikanten.

24. Galerie voor glaskunst 'Via Venezia'.
Wilhelminapark 63-63a. Rijksmonument. Deel van
een voormalige melkfabriek uit 1913 naar een ontwerp
van de Tilburgse architect Jos Donders (1867-1960).
Opdrachtgever was de Coöperatieve Tilburgsche
Melkinrichting en Zuivelfabriek (CTM), die later opging in Campina.
Het gebouw in art-decostijl heeft drie bouwlagen en
bestaat uit het woonhuis met de voormalige melksalon en winkel met aan de straat een verhoogd terras met glazen overkapping. In de topgevel staat de
naam: Coöperatieve Tilburgsche Melkinrichting en
Zuivelfabriek. De achterliggende fabriek is in 1994 afgebroken ten behoeve van woningbouw.
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25. Appartementencomplex. Thereslaplein 2.
Rijksmonument
Voormalige driebeukige kruiskerk, gewijd aan de H. Theresia van Lisieux, en gebouwd in 1929 naar een ontwerp van H.W. Valk en
CW. van den Beid. De kerk is gebouwd in een traditionele stijl met invloeden van het expressionisme.
In 1998 is de kerk verbouwd tot appartementen. De
ingang van de appartementen bevindt zich aan de
achterzijde, aan de Oude Langstraat. De in baksteen
uitgevoerde kerk bestaat uit een breed middenschip
met lagere zijschepen. Het koor en de apsis worden
als gemeenschappelijke ruimte benut en hebben hun
oude uitstraling geheel behouden. Opvallend zijn de

met leien gedekte daken. Ook de naastgelegen pastorie, Thereslaplein 4, is een rijksmonument.
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26. Voormalige boerderij. Oude Langstraat 66.
Gemeenteiijk monument. De Oude Langstraat is een
restant van een pad dat vroeger van de Veldhoven
naar de Markt voerde. Reeds vóór 1800 stond op
deze plaats al een boerderij. De huidige boerderij, die
grotendeels schuilgaat achter een ligusterhaag, is in
1905 gebouwd naar een ontwerp van Jos Donders.
Het complex bestaat uit een vrijstaand woonhuis met
mansardekap met daarachter een stal en een schuur.
De boerderij is nog tot omstreeks 1960 in bedrijf geweest. Ze is nog een van de weinige gave boerderijen
in de stad.
Tussen de Oude Langstraat en de Besterdring ligt een
onlangs gerenoveerde, in 1917 aangelegde woonwijk
met arbeiderswoningen. Het was een initiatief van
de R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph. De huizen
waren een ontwerp van Jan van der Valk, die ook tekende voor het stratenplan.
27. Glasatelier Hagemeier. Hoefstraat 199.
Rijksmonument Deze voormalige parochiekerk, gewijd aan de H. Antonius van Padua, werd ontworpen
door architect A.A.J. Margry uit Rotterdam. De kerk
werd geconsacreerd op 8 september 1913 door mgr.
J. Hofman O.F.M., bisschop van China. De bouw van
de kerk werd vrijwel geheel gefinancierd door het 'Jan
Grewenfonds'. De stichter van dit fonds, Jan Grewen
(1839-1910), was een schatrijke Rotterdamse effectenhandelaar die een bijzondere verering had voor
Antonius van Padua. Naar hem is later in Tilburg een
straat vernoemd. In de kerk is thans glasatelier Stef
Hagemeier gevestigd.

28. Fraterhuis 'Petrus Donders'. Kardinaal de
Jongplein 15. Rijksmonument. Dit in 1934 gebouwde
fraterhuis is een ontwerp van de Tilburgse architect
Constant Panis (1891-1972). Het burchtachtige gebouw heeft een L-vormig oppervlak en vertoont duidelijke invloeden van de Amsterdamse School. Op
de hoek met de Pastoriestraat, waaraan ook de tuin
van het fraterhuis gelegen is, bevindt zich een door
Manus Evers vervaardigd beeld van de in 1982 zalig
verklaarde Tilburgse pater Petrus ('Peerke') Donders.
Het beeld werd door de architect aangeboden bij de
ingebruikname van het gebouw. Momenteel is hier
een uitzendbureau gevestigd en dient het als tijdelijke
huisvesting voor ruim negentig werknemers uit Polen,
Tsjechië en Portugal.

29. Café Bierings. Goirkestraat 50. Beeidbepaiend
pand. Dit markante pand werd in 1902 gebouwd op
de hoek Goirkestraat-Houtstraat (thans Kardinaal
Vaughanstraat). Het pand valt op door de fraaie hoekoplossing met topgevel en de bakstenen ornamenten.

30. Kerk van de parochie Goirke. Goirkestraat 68.
Rijksmonument. Evenals de kerk van 't Heike is deze
kerk gewijd aan de stadspatroon van Tilburg, Sint
Dionysius. Door de stichting van een schuurkerk in
1715 werd het Goirke het tweede kerkelijk centrum
van Tilburg. Het lemen gebouw werd reeds in 1724
vervangen door een stenen schuurkerk die in gebruik
bleef tot 1839, toen de huidige kerk werd ingewijd. De
pastorie, gebouwd in 1718, bleef in gebruik tot 1927.
Het enige dat nog rest van de oude pastorie is het in
1988 gerestaureerde Norbertijnenpoortje dat eveneens de status heeft van rijksmonument. Door de vestiging van de pastorie werd het Goirke het bestuurlijke
en administratieve centrum van de (toen nog ongedeelde) parochie Tilburg. Sinds 1797 is het Goirke een
zelfstandige parochie. De kerk werd in 1902 en 1903
verbouwd, maar het oorspronkelijke schip in neogotische stijl, ontworpen door de Oisterwijkse architect
J. Essens, bleef behouden. In 1938 kreeg de kerk een
viering, transept en koorpartij in traditionalistische
stijl naar een ontwerp van C.H. de Bever. Plannen om
de gehele kerk te verbouwen zijn door het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog niet doorgegaan. In de
kerk is nog een uit ongeveer 1700 stammend houten
beeld van de heilige Quirinus te zien.
31. Textielmuseum Tilburg. Goirkestraat 96. Rijksmonument. Het Textielmuseum, in 1958 opgericht
aan de Gasthuisring, is sinds 1986 gevestigd in
het complex van de voormalige wollenstoffenfabriek C. Mommers & Co. Tot het complex behoort
ook de in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwde wollenstoffenfabriek George Droge, die
nu nog dient als onderkomen van 'Factorium', de
Tilburgse Dans- en Muziekschool, en omstreeks
2010 de huisvesting wordt van het Regionaal
Archief Tilburg en het Stadsmuseum Tilburg.
Het Textielmuseum heeft zich in de loop der jaren
ontwikkeld tot 'een museum in bedrijf', waar techniek en kunst en vakmanschap en creativiteit hand in
hand gaan. Sinds 1 januari 2007 is het Textielmuseum
Tilburg onderdeel van de Stichting Mommerskwartier,
waarin ook het Regionaal Archief Tilburg en het
Stadsmuseum Tilburg participeren. Momenteel wordt
er hard gewerkt aan een nieuw - geheel transparant entreegebouw. Ook wordt er achter de bestaande damastweverij een archiefdepot gebouwd ten behoeve
van het Regionaal Archief Tilburg.

32. De Pont, museum voor hedendaagse kunst.
Wilhelminapark 1. Sinds 1992 is dit museum, inmiddels internationaal vermaard, gevestigd in een uit
1936 daterende fabriekshal, deel van de voormalige wollenstoffenfabriek N.V. Thomas de Beer. De
Tilburgse jurist en zakenman mr. Jan de Pont (19151987), die zijn fortuin onder meer had vergaard in de
autohandel, was een groot liefhebber van hedendaagse kunst. In zijn testament had hij daarom bepaald dat
een deel van zijn vermogen bestemd zou worden voor
het stimuleren van deze kunst. De in 1988 opgerichte
stichting De Pont koos als locatie de voormalige wolspinnerij, eigendom van De Pont. De architecten Jan
Benthem en Mels Crouwel (die ook popcentrum 013
ontwierpen) transformeerden de fabriekshal tot een
modern museumcomplex, daarbij zoveel mogelijk de
bestaande structuren respecterend. Zo zijn de voormalige wolhokken een integraal onderdeel van de
expositieruimte. Naast een min of meer permanente
opstelling van de nog steeds groeiende eigen collectie, worden er jaarlijks meerdere tentoonstellingen
georganiseerd van werk van internationaal bekende
kunstenaars.
Benthem en Crouwel ontwierpen ook een stedenbouwkundig plan voor het voormalige fabrieksterrein,
waar vier 'urban villa's' van architectenbureau Rudy
Uytenhaak, een rij geschakelde woningen van Willem
Jan Neutelings en seniorenwoningen van Wiel Arets
werden gerealiseerd.

34. Vredeskerk. Ringbaan-West 96. De parochiekerk
van O.L.V. Koningin van de Vrede werd in 1953-1954
gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse architect N.H.
Pontzen (1913-1979) in opdracht van het kerkbestuur.
De kerk heeft de klassieke vorm van een basiliek en
is gebouwd in traditionalistische stijl. Het hoge middenschip heeft een schilddak, gedekt met romaanse
pannen. Kenmerkend zijn het ambachtelijk en decoratief materiaalgebruik. Er bestaan plannen om
deze kerk aan de eredienst te onttrekken. Gevreesd
moet worden dat sloop de volgende stap zal zijn.
Pontzen was ook de ontwerper van de 'noodkerk' uit
1950 (later tijdelijk onderkomen van de Paulus hbs en
daarna parochiehuis; in 2006 gesloopt), de pastorie,
en de achter de kerk gelegen Norbertus-mavo.

Hasseltstraat 256. 'Kasteelhoeve'. Deze haaks op de
rooilijn staande langgevelboerderij met bijgebouwen
dateert van vóór 1737. In de jaren 1973/74 is het in
zeer bouwvallige staat verkerende complex geheel
gerestaureerd. Tot 2005 deed het dienst als wijkcentrum. Van de vijf hoeven die vroeger bij het kasteel van
Tilburg behoorden, is dit de enige die behouden is.
Hasseltstraat 194. Voormalige kerk O.L.V. v.d.
Rozenkrans, gebouwd in 1897/98; gesloten in 1994.
In juli 2003 door brand zwaar beschadigd. Sinds 2005
is het gebouw in gebruik als multifunctioneel wijkcentrum 'De Poorten', met bibliotheek en kinderopvang.
33. Portiekflats. Nassaustraat. Deze zeven in baksteen opgetrokken en met pannen gedekte portiekflats waren de eerste in Tilburg gebouwde etagewoningen. Ze werden in 1952 gebouwd in opdracht van
de R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph door architect Jan van der Valk en zijn zoon Eduard. De flats zijn
gericht naar het deel van de Ringbaan-West dat toen
nog moest worden aangelegd.

35. 'Paulusiyceum'. Wandelboslaan 1. Dit schoolgebouw is in de jaren 1959-1960 gebouwd in opdracht
van de Canisius Stichting Tilburg. Het ontwerp is van
C. de Bever. Het Paulusiyceum begon in 1957 als hbs

in de voormalige noodkerk van de vredesparochie (zie
nummer 34). Het was de derde middelbare school in
Tilburg met een R.K. signatuur. Tegenwoordig draagt
de school de fantasieloze naam 2College Wandelbos.
• Ringbaan-West-Wandelboslaan. Drie deien opgericlit (1981). Materiaal: hardsteen. Kunstenaar: Jo
Gijsen (1943).
36. De Rooi Pannen. Dr. Ahausstraat 1. Dit voormalige St. Josephstudiehuis (kleinseminarie) van de St.
Josephcongregatie van MUI Hill is gebouwd in de jaren
1914-15. Stichter van het studiehuis was de priester
dr. HubertusAhaus (1877-1944). Het ontwerp was van
Jan van der Valk. Het gebouw, dat vanwege de dakbedekking weldra bekendstond als de 'Rooi Pannen',
maakt thans deel uit van scholengemeenschap 'De
Rooi Pannen', een grote onderwijsinstelling op het gebied van horeca, handel, en recreatie en toerisme.

38. TweeSteden ziekenhuis. Dr. Deelenlaan 5. Dit
ziekenhuis werd in 1955 ontworpen door de architecten Smijtink en De Groet van Architectenbureau
Eduard Cuypers in opdracht van het Bestuur van
de Stichting het R.K. Gasthuis. Met de bouw werd
gestart in 1962. De officiële opening vond plaats
op 18 april 1966. Op 1 januari 1997 fuseerde het
Mariaziekenhuis met het Sint Nicolaasziekenhuis in
Waalwijk. Sindsdien draagt het de naam TweeSteden
ziekenhuis.
• Voorgevel kapel, voorgevel hoofdgebouw. Zonder
titel (1964/1965). Materiaal: kunststeen. Kunstenaar:
Piet Schoenmakers (1919).

39. Wijkcentrum 't Sant. Beneluxlaan 74. Dit is de
voormalige parochiekerk van de H. Pastoor van Ars,
in 1960 gebouwd naar een ontwerp van de Tilburgse
architect ir. Th.A.J.B. van der Bolt. Het was de eerste kerk in de nieuwe stadswijk 'Het Zand'. De kerk
37. Portiekflats. Reitse Hoevenstraat en zijstraten.
In het midden van de jaren vijftig stonden er aan de
Reitse Hoevenstraat nog negen boerderijen. Twee
hiervan konden behouden worden: het complex van
de Tongerlose Hoef (Reitse Hoevenstraat 129) en 'De
Oliemeulen' (Reitse Hoevenstraat 30). In 1957 werd
begonnen met het uitbreidingsplan 'Het Zand', waar
20.000 mensen zouden gaan wonen in 2.590 eengezinswoningen en 2.070 etagewoningen. Deze portiekflats zijn in 1959 gebouwd door de architecten Siebers
en Van Dael in opdracht van de gemeente Tilburg.
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- vanwege zijn vorm bijgenaamd 'de Citroenpers'
- is genoemd naar de in 1924 heilig verklaarde Jean
Marie Vianney (1786-1859), die pastoor was van het
Franse plaatsje Ars. Reeds in 1975 werd de kerk aan
de eredienst onttrokken, en sinds 1977 doet het gebouw dienst als wijkcentrum en als dependance van
de Openbare Bibliotheek. Het is hiermee een vroeg
voorbeeld van het hergebruik van religieus erfgoed.

40. Juridische Hogeschool Avans-Fontys.
Professor Cobbenhagenlaan 205. Geiveenteiijl< monument. In dit gebouw was tot 2005 de Academie voor

Beeldende Vorming gevestigd. Dit 'Academiegebouw'
is in 1965 ontworpen door de Rotterdamse architect
H.A. Maaskant (1907-1977) en gerealiseerd in de jaren 1969-1972. Na verhuizing van de academie naar
het 'Kunstcluster' is het gebouw geheel gerenoveerd.
Vanaf augustus 2007 zal de Juridische Hogeschool
hier gevestigd zijn. (foto op p. 62).
41. Hoofdgebouw Universiteit van Tilburg.
Hogeschoollaan. Dit is ongetwijfeld het 'magnum
opus' van Jos. Bedaux. Samen met ir. J.A. van der
Laan ontwierp hij diverse gebouwen voor de (toen
nog) Katholieke Economische Hogeschool. Het ontwerp voor het hoofdgebouw (gebouw A) kwam tussen
1950 en 1958 tot stand. In 1959 werd begonnen met
de bouw, en op 13 november 1962 werd het door koningin Juliana officieel geopend.
•
Park Universiteit van Tilburg. "Try!" (1986).
Materiaal: cortenstaal en roestvrijstaal. Kunstenaar:
ArieBerkulin(1939).
• Binnenplaats gebouw A. "Ontwaken"{1971).
Materiaal: brons. Kunstenaar: Pieter d'Hondt (19171997).

43. Villa. Bredaseweg 444. Rijksmonument Deze villa
is in 1936 gebouwd door architect: H.Th. Wijdeveld in
opdracht van F. Mutsaers-de Beer. Wijdeveld (18851987) was vooral een exponent van de expressionistische Amsterdamse School. Daarnaast liet hij zich ook
inspireren door de Amerikaanse architect Frank Lloyd
Wright, hetgeen in deze villa tot uiting komt. Heel karakteristiek zijn de vier ronde stalen ramen op de eerste verdieping.

• Patio gebouw A. "Scliild en Spie"(1981). Materiaal:
verguld brons. Kunstenaar: Niko de Wit (1948).
• "De vijf wijze en de vijf dwaze maagden" (1964).
Muurreliëf. Kunstenaar: Jan Vaes (1927-1994).
• Voorgevel gebouw B. Zes jaar onderdrukking en
verzet in Chiii (1973-1979) (1979). Paneelschildering.
Kunstenaars: Chileense schildersbrigade 'Ramona
Parra'.

44. Villa. Bredaseweg 442a. Gemeentelijk monument
Deze villa is in 1940 gebouwd door Jos. Bedaux in opdracht van V. Mutsaers-Swagemakers. De naastgelegen villa Bredaseweg 442 is in 1973 ontworpen door
het architectenbureau van Bedaux. (foto op p. 55).
45. 'Villa M a r i ë n h o f ' . Bredaseweg 387. Rijksmonument Deze imposante villa is in de jaren 1916-1918
gebouwd voor de familie Janssen-Verhulst naar een
ontwerp van architect J.W. Hanrath (1867-1932).

42. Villa. Hogeschoollaan 237. Deze villa werd in
1964 door Jos. Bedaux gebouwd in opdracht van mr.
C. Becht (1910-1982), burgemeester van Tilburg van
1957 tot 1975.

De bijbehorende tuin in de klassiel<e landschapsstijl
is een ontwerp van tuinarchitect Leonard Springer
(1855-1940) van wie veel werk in Tilburg te vinden is
(Wilhelminapark, Wandelbos, Leijpark). De symmetrisch geplante lindebomen in de voortuin ondersteunen de architectuur van de villa. Het pand is tegenwoordig in gebruik als kantoor.
46. Galerie (Nikè, de Griekse godin van de overwinning) Bredaseweg 422. Gemeentelijk monument
Deze galerie, gespecialiseerd in beeldhouwkunst, is
ondergebracht in een villa die in 1934 werd gebouwd
door de Tilburgse architect F.J.P. Ruts. Opdrachtgever
was A. Mendels, directeur van een cartonnagefabriek.
Opvallend zijn het sterk overkragend rieten dak en
de drie zogeheten 'lancetvensters' in de zijgevel. Het
pand beschikt verder over een imposant trappenhuis.

48. Kerk H. Margarita Maria Alacoque. RingbaanWest 302. Rijksmonument. Margarita Maria Alacoque
leefde van 1647 tot 1690 in Frankrijk. Als kloosterzuster beleefde zij een aantal verschijningen van Jezus.
Zij speelde een belangrijke rol in de verering van het
Heilig Hart. De kerk met pastorie werd in de periode
1920-22 gebouwd naar een ontwerp van de Tilburgse
architect H.C. Bonsel (1885-1941). Deze kerk was
de eerste in Nederland die was gewijd aan Margarita
Maria Alacoque na haar heiligverklaring in 1920.
•
Ingang devotiekapel. Mater Amabilis (1927).
Mozaïek. Kunstenaar: Piet Gerrits (1878-1957).
• Ingang doopkapel. Johannes de Doper (1940).
Mozaïek. Kunstenaar: Frans Mandos (1910-1977).

• Overzijde Bredaseweg. Mantel der Liefde (1986).
Materiaal: staal. Kunstenaar: Tine van de Weijer
(1951).

49. Villa. Burgemeester Rauppstraat 2. In 1923 bouwde architect Bonsel, die ook directeur van de afdeling
beeldende kunsten van de R.K. Leergangen was, voor
zichzelf een villa pal tegenover de door hem gebouwde
kerk.
47. Hoofdgebouw GGD. Ringbaan-West 227. Jos.
Bedaux ontwierp dit gebouw in de periode 1962-1967
in opdracht van de gemeente Tilburg. In 1969 werd
het gebouw in gebruik genomen. Momenteel wordt
het gerenoveerd.
Hoofdingang GGD. ZoAfif(1990). Graniet. Kunstenaar:
Marja van Riel (1947).

50. Villa 'Doucement'. Burgemeester Damsstraat 50.
Gemeentelijk monument Dit huis is gebouwd in de stijl
van het 'Nieuwe Bouwen', waarbij de functie centraal
staat. Deze aan een achtkantig plein gelegen villa is in
1933 gebouwd voor de Tilburgse hoogleraar en latere
premier prof. dr. J.E. de Quay. Het ontwerp was van
de Utrechtse architect W.A. Maas. In 1947 werd het
voor de toenmalige eigenaar verbouwd, waarbij o.a.
de voorgevel werd aangepast.

52. Apotheek met woonhuis. Ringbaan-West 271.
Het ontwerp uit 1955 is van ir. J. Reekers.
Opdrachtgever was apotheker J.W. van Nunen.
53. Burgemeester Van de IVIortelplein.

51. Pension 'IVIariëngaarde'. Burgemeester Damsstraat 15-15a. Rijksmonument. Dit pension voor
'de gegoede stand' werd op 26 juni 1935 geopend.
Architect A.J. Kropholler ontwierp het in opdracht van
de Sint Ritavereniging te Tilburg. Op 2 februari 1945
werd de kapel - waar een kerkdienst aan de gang was
- door een VI getroffen, waarbij 22 doden vielen. Het
pension is thans niet meer als zodanig in gebruik. Er
bestaan plannen om het te verbouwen tot appartementen voorouderen.
Omstreeks 1933 werd begonnen met de bouw van
woningen in villapark 'Zorgviied' (de 'burgemeestersbuurt'). Pas aan het eind van de jaren vijftig was de
wijk voltooid. In de ruim opgezette wijk met veel groen
zijn diverse bouwstijlen toegepast. Een belangrijke
plaats wordt ingenomen door de woningen van architect Dudok (zie ook nummer 20). Meer informatie over
deze wijk is te vinden in de artikelen van Steijns (zie
literatuuroverzicht).

Eengezinswoningen met luiken, winkelwoonhuizen
met op de begane grond een arcade en portiekflats,
alle gebouwd rond 1955. Architect was Jos Schijvens.
Het plein is genoemd naar mr. J.C.A.M. van de Mortel
(1880-1947) die van 1940-1946 burgemeester van
Tilburg was. Hij werd door de bezetter op 12 juli 1944
uit zijn ambt gezet. Bij de bevrijding van Tilburg op 27
oktober 1944 hervatte hij zijn functie. Na de oorlog
werd onder zijn gezag aan de wederopbouw van de
stad begonnen.
• Plantsoen Burgemeester Van de Mortelplein.
l\/lonument Burgemeester Van de Mortei (1958).
Materiaal: brons. Kunstenaar: Albert Termote (18871978). Het monument is gefinancierd met gelden, bijeengebracht door de Tilburgse bevolking.
•
Voorzijde flatgebouw Burgemeester Van de
Mortelplein 1-24. Kinderspeien(1958). Materiaal: tufsteen. Kunstenaar: Jacques Kreijkamp (1916-1971).

54. Portiekflats. Ringbaan-West/Johannes van
Zantenstraat. Deze portiekflats, tien in getal, zijn genummerd aan de Jan Erasstraat, Loek Lansdorpstraat,
Pater Bleijsstraat, Pieter Brinkmanstraat en de René
Norenburgstraat. De flats zijn in 1954 gebouwd in opdracht van Grootel's Bouwmij. N.V. uit Eindhoven. Het
ontwerp is van architectenbureau P. Tooten en J. van
Ginderen. Gezien vanaf de Ringbaan-West verspringen
de flatgebouwen ten opzichte van elkaar, waardoor
het geheel een speels karakter krijgt. Heel bijzonder is
de detaillering van het metselwerk.
Deze flats vormen de westelijke afsluiting van de
Verzetsheldenbuurt. Begin jaren vijftig werden hier
de eerste woningen gebouwd in opdracht van de gemeente Tilburg. Het ontwerp was van architect en
hoofd stedenbouw van Publieke Werken Wim Vintges
(1907-2002). Vintges ontwierp op meerdere plaatsten
in Tilburg woningen, o.a. in Broekhoven.

geschat werd op 15 jaar, zijn ze 60 jaar na dato nog
steeds in gebruik. Ook aan de Jan van Rijzewijkstraat
en in het Bokhamergebied komen deze woningen nog
voor.
• Zijgevel Generaal Smutslaan 22-52. Zonder titel;
figuratieve compositie van geglazuurde baksteen
(1955). Kunstenaar: Chris de Moor (1899-1981).

55. Generaal biiiuisiaaii. Woningbouwcomplex met
drie portiekflats en vier blokken met in totaal 52 eengezinswoningen met lessenaarsdak en een dokterspraktijk uit 1954-1955. De Amsterdamse architect
M.F. Duintjer (1908-1983) ontwierp het in opdracht
van de gemeente Tilburg. De bouwstijl is een combinatie van de traditionalistische Delftse School en het
modernisme van de Nieuwe Zakelijkheid. Dit is goed
te zien bij de grote eengezinswoningen met de begane
grond in baksteen en de bovenverdieping witgepleisterd. Twee van de vier huizenblokken hebben over de
gehele breedte naar binnen springende balkons.
Aan vier zijstraten van de Generaal Smutslaan:
Schalk Burgerstraat, Lucas Meijerstraat, Generaal
Hertzogstraat en Generaal Kockstraat zijn aan het
begin van de jaren vijftig zogeheten 'dupiexwoningen' gebouwd. Dit waren eengezinswoningen die geschikt waren gemaakt voor (tijdelijke) bewoning door
twee gezinnen. De huizen hadden daarom ook twee
voordeuren. Toen de woningen later werden samengevoegd, werd de tweede voordeur (die hetzelfde
huisnummer had, maar met als toevoeging de letter
N) vervangen door een raam. Alleen de huizen in de
Generaal Kockstraat hebben hun oorspronkelijke
functie behouden, zoals te zien is aan de huisnummers.
Vanaf de Generaal Smutslaan is een rij aan de overzijde van de Ringbaan-Zuid gelegen Maycretenoodwoningen zichtbaar. Deze houten woningen met
prefab betonnen wandplaten zijn in het kader van de
Marshall-hulp als bouwpakket naar Nederland gekomen en begin 1948 in gebruik genomen. De naam
Maycrete is een samentrekking van Mayback (de ontwerper) en concrete (beton). Hoewel de levensduur

56. Edisonlaan, Prof. Lorentzstraat en omgeving.
Woningbouwcomplex met 5 portiekflats, 288 eengezinswoningen en 11 boekwinkels. Architect ir. S.J. van
Embden (1904-2000) ontwierp het complex in 1951,
in opdracht van de gemeente Tilburg.
• Plantsoen tussen Edisonlaan en Ringbaan-Zuid.
Stadswal met wachters (1981). Materiaal: cortenstaal.
Kunstenaar: Tine van de Weijer (1951).

57. Voormalig wolpakhuis. Broekhovenseweg 130.
Rijksmonument. In 1919 gebouwd door architect F.C.
de Beer in opdracht van N.V. Twernerij en Ververij
'Broekhoven'. Dit pakhuis is een vroeg voorbeeld van
de toepassing van een betonskelet opgevuld met baksteen. Het is momenteel in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw.
58. Arbeiderswoningen. Broekhovenseweg 143153. Gemeentelijk monument. Omstreeks 1900 gebouwd door architect J. Mulders in opdracht van J.
Mulders-Vogels. Dit woningtype wordt 'staartwoning'
genoemd, waarbij de 'staart' wordt gevormd door de
uitbouw van de keuken en het berghok. Wat verder
opvalt is de asymmetrische vorm van het dak: aan de

Oudedijk dient tegenwoordig als onderkomen van de
Sint Jozef-mavo.

voorzijde een 'gebroken' dak (mansardedak), aan de
achterzijde een zadeldak.
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van je boek schrijven dat dit 'als eerste een

Udenhouters die bij de Koninklijke Verenigde Leder

N.B. Fotoboek met foto's van Aniek de Milliano,

kleurrijk beeld van een uniek stuk van het

te Oisterwijk werkten', in: De Kleine Meijerij, jrg. 58, Charlotte de Pauw en Paul Franken (Fontysstu2007,nr.1,p. 10-15.
denten).

verleden van Tilburg' geeft. De vermelding in
het colofon dat dit boek mede dankzij steun
van onder andere het Regionaal Archief

Luud de Brouwer, 'Udenhout in de cijnsboeken van
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doende gewicht om dit boek aan te schaffen

N.B. Geschreven onder pseudoniem Jo van Tilborg.

(hoewel € 22,95 toch wel een erg hoge prijs

en Berkel-Enschot 1914-1918', in: De Kleine Meijerij,

is voor een boekje van nog geen 150 pagi-

jrg. 58, 2007, nr. 2, p. 45-58.
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1), in: De Kleine Meijerij, jrg. 58, 2007, nr. 2, p. 6983.

te spijt van deze impulsaankoop. Al na tien
pagina's was me duidelijk dat dit boek niet
het resultaat is van een gedegen studie van

Albert Megens, Laat mij maar (Tilburg, Stich-

de geschiedenis van de Tilburgse textielnij-

ting Branden Pers, 2007)

verheid, maar een compilatie van de meest

Jan Sintemaartensdijk, 'Brabantse bleekneusjes. De

N.B. Dichtbundel van de Tilburgse bibliofiele uitge-

uiteenlopende stukjes tekst die de auteur

naoorlogse uitzending van kinderen naar het buiten-

verij Brandon Pers.

tijdens zijn knip- en plaksessies tegen-

land', in: Brabants Heem, ]rQ 59, 2007, nr. 1, p. 1-12.
N.B. Tilburg passim.

kwam. Ik was al sceptisch geworden na het
Jeroen van Eijndhoven en Lauran Wijffels, Tilburgse

lezen van de volgende zinnen in de inleiding.

kermis 1950-2000. Een halve eeuw vermaak in beeld"Oude kranten bleken een onmisbare bron
Ad Vorselaars en Jan Schreirs, Molens, maalderijen (Tilburg, Uitgeverij Nieuwland, 2007), 192 bIz., geïll.,

van ludieke wetenswaardigheden. Dankzij

en meelfabrieken in Tilburg (Tilburg, 2007), 246 biz., ISBN 9789086450138, €19,90.

Ad Vorselaars die zo'n achtduizend Tilburgse

geb., geïll., 39,95. (Ad. Vorselaars, Mr. Stormstraat

kranten van de laatste honderdvijftig jaar op

1-a,5041 CN Tilburg).

Elise van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen

internet heeft samengevat, waren deze curi-

hand. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandseositeiten eenvoudig op te sporen." Ik kan er
Ad van den Oord, Voor het oog van het kerkvolk. textielnijverheid, 1581-1810 (Amsterdam, Aksant, vrede mee hebben dat een brugklasser op
Tilburgse volksklasse tussen klerikale normering 2007) , 368 bIz., geïll., ISBN 978-90-5260-252-3,
deze manier zijn werkstukjes samenstelt,
en geleefde praktijk, 1927-1939 ("Tilburg, Stichting €29,90.

maar niet dat een als wetenschappelijke stu-

Zuidelijk Historisch Contact en Stichting tot Behoud

NB. Dissertatie over vrouwen in de textielnijverheid

die gepresenteerd boek op deze wijze wordt

van Tilburgs Cultuurgoed, 2007), 204 bIz., geïll.,

in Leiden, Den Bosch, Tilburg en Zwolle.

geconcipieerd. Ik heb er de auteur niet op

ISBN 978-90-70641-81-8, 25.
Embrecht van Os (bewerking Ad de Beer), Alles

kunnen betrappen dat hij de achttien door
Unentse Sprokkels 4. Jaarboek van Heemcentrum hem beschreven bedrijven en instellingen
't Schoor Udenhout/Biezenmortei (2007), 84 bIz., vanuit een vooraf geformuleerde onder-

was gericht op vernedering. Tilburger Embrecht vangeïll., ISBN 978-90-806480-9-8, 10. (Inl. Mevr. C.
Os onder curatele van de SS, 1943-1945 (Tilburg, Roovers-Goos, tel. 013-5112238).

zoeksvraag heeft benaderd. In plaats van

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed,

geschiedenis, de groei en bloei en vervol-

N.B. Hierin o.m. artikelen over de gemeint op het

een integrale beschrijving van de ontstaansgens de neergang van het bedrijf, beperkt

Kense zich tot het lukraak vermelden van
enkele faits divers. Zo wordt over het bedrijf
van Thomas de Beer vermeld dat het bedrijf
dat in 1854 gestart werd, bleef bestaan tot
rond 1900 en dat er in 1867 een oude fabriek
met een stoommachine (van 8 pk) werd
overgenomen. Om de uitspraak te onderbouwen dat het aan het Wilhelminapark gelegen
bedrijf aan het begin van de twintigste eeuw
was uitgegroeid tot een van de grootste
ondernemingen van Tilburg, wordt één terloopse vermelding in de Tilburgsche Courant
(en niet de Tilburgse Courant, zoals Kense
schrijft) als bewijs opgevoerd. In 1880 had
het bedrijf een overheidsorder van 79.600
meter militair laken binnengehaald. Dit gegeven zegt op zich niet veel. Zo'n getal krijgt
pas reliëf als vermeld wordt hoe lang (en met
hoeveel arbeiders) aan deze order gewerkt
werd; of als de auteur had uitgezocht wat het
relatieve belang van dit soort overheidsorders voor de Tilburgse wollenstoffenindustrie
was. Nee, in plaats daarvan stapt de auteur
met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis
heen om vervolgens uitvoerig stil te staan bij
de viering van het eeuwfeest. Het is voor de
lezer blijkbaar niet van belang te weten hoe
het bedrijf door de crisisjaren en de oorlogsjaren heen kwam, maar hij krijgt wel te lezen
dat het voltallige personeel (én de 35 gepensioneerden) een dagje naar Scheveningen
en Amsterdam kregen aangeboden en dat
ze als afsluiting een gezamenlijk diner bij de
Efteling genoten.
Ook in de beschrijvingen van andere bedrijven worden de hoogtijdagen extra belicht.
Van opmerkelijke jubilea, zoals in 1926 bij
de N.V. J. Brouwers Lakenfabrieken (en niet
Brouwers Lakenfabriek, zoals Kense vermeldt), waar vier werknemers in het zonnetje gezet werden omdat ze respectievelijk

62,5, 60,5, 52 en 63 jaren in dienst waren,
worden de lofredes integraal overgenomen.
Kense neemt kritiekloos de loftuitingen aan
de sociaal voelende en humane fabrikanten
over. Maar het komt niet in hem op om even
terloops te melden dat de jubilaris met 62,5
dienstjaren al op zijn elfde jaar in de fabriek
was begonnen en diens collega met 60,5
dienstjaren op zijn tiende.
Neen, over de fabrikanten geen kwaad
woord. Zelfs over Adolf en Gijs van den Bergh
lezen we alleen maar lovende woorden. Het
had de auteur gesierd (en daarmee had hij
het boek in ieder geval nog enige schijn van
geloofwaardigheid en objectiviteit meegegeven) als hij enkele citaten had overgenomen
uit het in 1980 verschenen zesdelige onderzoeksrapport van het IVO over de ondergang
van de Tilburgse textielindustrie. Daarin
worden vader en zoon Van den Bergh niet
bepaald als de meest humane ondernemers
afgeschilderd.
Het hele boek wekt de indruk dat fabrikanten en arbeiders gemoedelijk en harmonieus
met elkaar omgingen. Enkele zegslieden
zeggen letterlijk dat het een feest was om bij
een bepaald bedrijf te mogen werken. Een
verstoring van de harmonie komt niet in de
kraam van Kense te pas en wordt daarom
doodgezwegen. De parlementaire enquête
van 1887 of de grote textielstaking van 1935
passen niet in een verhaal over "de glorietijd" van de Tilburgse textielindustrie en om
die reden zijn deze invloedrijke gebeurtenissen nog niet één zinnetje waardig.
Behalve dat er op de inhoud heel erg veel
aan te merken is, laat de auteur ook in stilistisch opzicht vele steken vallen. Ik citeer
uit de biografische schets van Harry van
Dooren (op pagina 26/27) vier letterlijke zinnen die typerend en karakteristiek voor het
hele boek zijn. "Een huis dat Harry zich herinnert als gammel, door de oude constructie
met overwegend nog ronde balken." "Met
meerdere fabrikanten, m.n. Philips, koos hij
voor doorwerken aan Duitse orders met als
gevolg dat hij na de oorlog lange tijd onder
collaboratiebeschuldigingen moest lijden."
"Rond de overgang van de 19""= naar de 20^'^
eeuw bestond de productie bijna uitsluitend
uit leveringen aan de overheid maar, met de
prille ontwikkeling van de E.E.G. na de oorlog, gingen de grenzen open voor lakenimport en verminderden het aantal overheidsorders." "Door de overgenomen wol- en garenvoorraad als breigaren te laten verwerken
en vervolgens manager te worden van een
twernerij- voor het ineen draaien van draden
tot garens- is Harry van Dooren nog jarenlang met wolindustrie in Tilburg verbonden
gebleven." Een eindredacteur die zijn werk

serieus neemt, zou nagenoeg het hele boek
hebben moeten herschrijven.
Ongetwijfeld zou een ter zake kundige eindredacteur ook de ontelbaar vele slordigheden uit de tekst hebben gefilterd. Ik noem
slechts de meest in het oog springende.
Kense is op de pagina's 52/54 erg consequent in het verkeerd spellen van de straatnaam Mechtildisstraat. Het riviertje de Leij
wordt door de auteur omgedoopt de Leye
(p. 122), de firma Kemps & Franken wordt
Franken-Kemps (p. 123/124), de lakenverver Daniël F. Bierens was niet werkzaam
bij weverij Roozendaal, maar bij ververij
Roozendaal (p. 81) en in de volledige naam
van Eliza Carolina Ferdinanda Schiotling zijn
maar liefst vier fouten geslopen: Elise E.C.F.
van Schiotlin (p. 61). De fantasie van Kense
slaat op p. 81 helemaal op hol als hij de firmanten van Stoomververij en chemische
wasserij De Regenboog een wel erg vooruitziende blik toedicht. In 1890 zouden zij bij
het zoeken naar een locatie voor de vestiging
van een nieuw bedrijf - in de wasserij was
veel water nodig - bewust gekozen hebben
voor de Bredaseweg ('naast de toekomstige
watertoren' staat er letterlijk). Zelfs na het
alleen maar doorbladeren van het boekje
Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater
(1995) had de auteur kunnen weten dat er
pas na 1895 voor het eerst gesproken werd
over een watertoren 'ergens in Tilburg'. Bij
de initiatiefnemer van de N.V. Tilburgsche
Waterleiding-Maatschappij kwam de locatie aan de Bredaseweg pas na enige tijd in
beeld.
Kortom: hier ligt een boek dat op nagenoeg alle fronten als een mislukking moet
worden gekenschetst; slechts op de kwaliteit van het beeldmateriaal en van het
drukwerk is niets aan te merken. Hoe is
het mogelijk dat de drie in het begin van
deze bespreking genoemde instellingen (te
weten het Regionaal Archief Tilburg, het
Textielmuseum en de Stichting Brabantse
Regionale Geschiedbeoefening; de drie andere ondersteunende instanties - Avans
hogeschool, de Stichting Jacques de Leeuw
en het Tivolifonds - ken ik onvoldoende om
daarover een uitspraak te kunnen doen) tot
een ondersteuning van deze uitgave hebben kunnen besluiten? Navraag leerde dat
'de steun' van de Regionaal Archief Tilburg
beperkt bleef tot het verlenen van toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal
uit haar collectie. De Stichting Brabantse
Regionale Geschiedbeoefening is de instelling die de provinciale subsidies op het terrein van de geschiedschrijving toekent.
Onbegrijpelijk, zo was mijn gedachte, dat dit
boek door de ongetwijfeld strenge selectie-

criteria was heen gekomen. Een telefoontje
stelde mij gerust: het subsidieverzoek van
Kense was afgewezen. Toch heeft Kense de
brutaliteit om desondanks de Stichting BRG
in het colofon op te nemen en zo haar goede
naam te schaden. Eigenlijk zou ik dit boek
naar de uitgever moeten terugsturen en mijn
geld moeten terugvragen met als argument
dat hier sprake is van een wanprestatie en
van volksverlakkerij. Maar bij nader inzien
houd ik het boek toch maar als curiositeit: er
staat bij mij in de kast geen boek waar ik zo
uitbundig mijn rode pen heb kunnen / moeten
hanteren als in Tilburg Wolstad.
Cor van der Heijden
Frans Kense, Tilburg Wolstad.
Herinneringen aan een glorietijd (Tilburg,
Adr. Heinen, 2007), 143 bIz., geïll., ISBN
9789086800179, €22,95

Mannen van Staal
Het lijkt erop dat historicus/journalist Henk
van Doremalen bezig is met de uitgave van
een serie boeken over de geschiedenis van
oude Tilburgse bedrijven. Zijn nieuwste boek
IVIannen van Staal gaat over 90 jaar familiebedrijf Van Raak Staal / Metaalrecycling.
Eerder verschenen in nagenoeg dezelfde
vormgeving, de bedrijfsgeschiedenissen van
onder andere Claassen transport (2000) en
van NedTrain (2003). Van Doremalen is er
specialist in geworden. Het is belangrijk dat
de lotgevallen van oude Tilburgse bedrijven
worden vastgelegd voor het nageslacht. Vele
honderden Tilbugers hebben er immers hun
boterham verdiend of hadden ermee te maken. De sociaaleconomische betekenis van
die bedrijven is groot.
Mannen van Staal is een stoere titel. Als je
het boek leest dan gaat het eigenlijk ook
over stoere mannen die op een vernuftige

Mannen vaa

en eenvoudige manier aan de kost kwamen,
en die langzaam maar zeker een familiebedrijf van importantie wisten te maken, niet in
het allerminst te danken aan de harde hand
van 'godfather' Toon van Raak (1883-1964),
zoon van een wever, die altijd op zoek was
naar handel. Hij begon met het inzamelen
van lompen, glas, beenderen, leerafval, konijnenvellen en allerlei soorten metalen. Na
verwerking kwam dit alles weer terug in de
goederencyclus als nieuw staal, textiel, lijm,
etc. Van Raak hield zich al vanaf 1916 bezig
met recycling, lang voordat dit begrip werd
uitgevonden. Na Toon werd het bedrijf voortgezet door zijn vijf zonen. De derde generatie
firmanten bestaat uit drie neven, en de huidige vierde generatie weer uit twee broers
Van Raak.
Henk van Doremalen vertelt op chronologische wijze het boeiende verhaal van dit
Tilburgse familiebedrijf dat toch vooral bekend is geworden als metaalsloop en -verwerkingsbedrijf, destijds aan de Piushaven
en in het Groenewoud en sinds 1976 aan
de Ledeboerstraat. Mannen van staal is een
boeiende bedrijfsgeschiedenis, vlot geschreven, fraai geïllustreerd, erg anekdotisch
maar historisch verantwoord. Hopelijk laten
meer bedrijven hun geschiedenis op deze
wijze vastleggen.
Ronald Peeters
Henk van Doremalen, Mannen van Staal.
Van Raak: 90 jaar vertrouwd met metaal
1916-2006 (Tilburg, Henk van Doremalen
Producties, 2007), 96 bIz., geb., geïll.

Een halve eeuw Tilburgse kermis
in beeld
Sommigen hebben er een grondige hekel
aan, anderen leven er het hele jaar naartoe.
Nederlands grootste evenement bepaalt zomer na zomer voor tien dagen de sfeer in de
Tilburgse binnenstad. Over de laatste vijftig
jaar Tilburgse kermis is een prachtig fotoboek verschenen bij Uitgeverij Nieuwland.
In de laatste helft van de twintigste eeuw
gingen de ontwikkelingen op de Tilburgse
kermis het snelst. In de jaren vijftig werd
de jeugd nog wild van toestellen als de
Raketbaan en de Autoscooter, een halve
eeuw later zijn ademstokkende attracties
als Super Nova, Condor, Blitzer en allerlei
Breakdance-varianten niet meer weg te denken uit het kermisbeeld. De Roze Maandag
is een begrip geworden en de muziek van
The Beatles, de Rolling Stones en the Byrds
heeft plaats moeten maken voor pompende
housebeats.
De sfeer op de kermis is meegegaan met de
snelle ontwikkelingen in onze maatschappij.

In het fotoboek Tilburgse Kermis 1950-2000.
Een halve eeuw vermaak in beeldlijn de veranderingen op de kermis gevangen in prachtige plaatjes. Al bladerend zal menigeen zich
terugwanen in de periode dat hij nog jong
was en met grote ogen de nieuwste snufjes
op de kermis in zich opnam. Het is een boek
voor jong en oud over een wereld van verwondering en plezier.
De foto's in het boek komen van Persbureau
van Eijndhoven. Ze zijn geselecteerd door
mede-eigenaar Jeroen van Eijndhoven. De
tekst is verzorgd door (kermis)redacteur
Lauran Wijffels die eerder Draaiboek van een
kermisgek; De Tilburgse kermis in de jaren
zestig (2002) schreef. Hij werkte mee aan
het boek Veel vermaak en weinig wol; de geschiedenis van de Tilburgse kermis (1986).
Een deel van de foto's uit het boek was te
zien in de zomertentoonstelling
Tilburgse Kermis; een eeuw vermaak in beeld
in de Concertzaal in Tilburg in 2006. De tentoonstelling was een groot succes.
Persbericht
Jeroen van Eijndhoven en Lauran Wijffels,
Tilburgse kermis 1950-2000. Een halve
eeuw vermaak in beeld (Tilburg, Uitgeverij
Nieuwland, 2007), 192 bIz., geïll., ISBN
9789086450138, €19,90.

www.historietilburg.nl
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