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stadsbeeld en architectuursmaak in 
het Tilburg van de negentiende eeuw 

Joost Op 't Hoog* 

'Drs, Joost Op Woog 
is kunsthistoricus en 
beleidsmedewerker 

monumenten en beeldende 
kunst bij de gemeente 
Tilburg. Hij publiceerde 

eerder in'Tilburg'. 

Dit jaar is het landelijke thema van de Open 
Monumentendag "De smaak van de negen

tiende eeuw". Het thema laat wat ruimte 
voor interpretatie, en daarvan zal door de 
verschillende organisatiecomités in den 

lande ongetwijfeld dankbaar gebruik wor
den gemaakt.̂  In dit artikel wil ik me beper

ken tot de algemene architectuursmaak in 
de negentiende eeuw en wat deze voor het 

Tilburgse stadsbeeld heeft betekend. 

Nederland 
Niet alleen in Nederland maar zeker ook Europees 
gezien was de negentiende eeuw de tijd waarin het 
bouwbedrijf in toenemende mate aan een zekere sy
stematiek en industrialisatie werd onderworpen. Een 
belangrijke rol was hierin weggelegd voor de Franse 
ingenieursscholen die in navolging van vroegere ar
chitectuurtheoretici voor elk type gebouw een pas
sende en logische indeling en vormgeving bedachten. 
Van hen was J.N.L. Durand^ de meest invloedrijke: 
zijn handboeken hebben gedurende een groot deel 
van de negentiende eeuw het denken over de struc
tuur van architectonisch ontwerpen bepaald. Durand 
richtte zich in zijn studies voornamelijk op openbare 
en overheidsgebouwen en ontwikkelde een naar be
lieven uitbreidbaar modulair systeem voor gebou
wen. In lijn met zijn ideeën werd bouwkunst minder 
een kwestie van eruditie en beschaving dan van ge
zond verstand en techniek.^ Ook ver na de Franse tijd 
bleven zijn ontwerpen op Europees niveau een grote 
invloed houden vanwege de relatief eenvoudige toe
pasbaarheid. Van grote invloed was ook het in 1828 
verschenen werk van de Duitse architect Heinrich 
Hübsch, lm welchem Style sollen wir bauen? De be
antwoording van deze vraag heeft gedurende een 
groot deel van de negentiende eeuw architecten en 
opdrachtgevers beziggehouden, overigens zonder 
dat de discussie over het onderwerp architectuurstijl 
daardoor eenduidig werd beslecht. 

In de architectuurgeschiedenis van ons land wordt de 
negentiende eeuw vooral gezien als de eeuw waarin 
de neostijlen en de vormentaal van het verleden een 
vrijwel onuitputtelijke bron vormden waaruit architec
ten konden putten om het hun opdrachtgevers naar de 

zin te maken en met gebouwen desgewenst een dui
delijk signaal af te geven. De verschijningsvorm van 
een gebouw vertelde in de regel iets over de functie 
die het had, en de daarbij benutte detaillering kon dui
delijk maken wie de opdrachtgever was en waarmee 
deze geïdent i f iceerd wilde worden. Er kon gekozen 
worden uit vrijwel alle in het verleden benutte bouw
stijlen en de daarbij behorende detaillering. Het be
treft dan voornamelijk de detaillering die als een jas 
aan een gebouw aangemeten kon worden. Voor op
drachtgevers die er nog niet helemaal uit waren wat 
nou eigenlijk de gewenste uitstraling van hun nieuwe 
gebouw zou moeten worden, werd niet zelden zowel 
een neogotisch, een neoclassicistisch of een neore-
naissancistisch ontwerp ingeleverd. De structuur en 
hoofdopzet van het gebouw bleven daarin meestal ge
lijk maar het uiterlijk en de textuur van het exterieur 
konden naar smaak en believen worden ingevuld. 

De negentiende eeuw is verder tevens de eeuw waar
in moderne bouwmaterialen zoals ijzer een steeds 
belangrijkere rol in constructie en ornamentiek gaan 
innemen. Deze ontwikkeling was in de laatste decen
nia van de achttiende eeuw in Engeland in gang gezet 
en vond al snel navolging op het continent. De toene
mende bouwbehoefte maakt dat hierin niet langer op 
ambachtelijke wijze voorzien kan worden en vereist 
nieuwe productietechnieken. Baksteen en ijzerfabri-
cage worden op een industr ië le manier ter hand ge
nomen. 

Neostijlen 
Geleidelijk aan ontwikkelt er zich een soort consensus 
voor de verschijningsvorm van grote gebouwen. De 
vormentaal van het neoclassicisme wordt in de regel 
benut als het gaat om grote overheidsgebouwen zo
als raadhuizen, gevangenissen en gerechtsgebouwen, 
en verwijst door zijn statige afstandelijkheid eigen
lijk direct naar functie en gebruiker van het gebouw. 
Kenmerkend voor het neoclassicisme is het gebruik 
van architectuurelementen uit de klassieke oudheid, 
waarbij onder meer de Griekse en Romeinse tempels 
als voorbeeld dienen. Zuilen, pilasters en een fron
ton met een al dan niet van een gebeeldhouwd reliëf 
voorzien timpaan vallen in tal van neoclassicistische 
bouwwerken aan te treffen." 

Hoewel er vroegere voorbeelden zijn, wordt in Neder
land vanaf het midden van de negentiende eeuw de 



vormentaal van de neogotiek steeds meer het visite
kaartje van de katholieke geestelijkheid. Het gebruik 
van gotische bouwvormen zowel in structuur als in 
detaillering is een directe verwijzing naar wat in het 
toenmalige denken de vormentaal van de glorietijd 
van het katholieke verleden was: de middeleeuwen. 
De stijl van de architectuur wordt zo benut als middel 
om aan te geven dat de katholieke kerk van de negen
tiende eeuw de legitieme opvolger is van de kerk van 
de middeleeuwen en geeft aan iedereen het signaal 
af dat ze nog steeds op dezelfde vertrouwde morele 
waarden steunt. Kenmerkend voor de neogotiek is dat 
zij rechtstreeks teruggrijpt op de Franse hooggotiek 
van de dertiende eeuw. Het meest in het oog sprin
gende element van de neogotiek is het gebruik van 
spitsbogen bij vensters en andere gevelopeningen. 
Zeker in de kerkelijke architectuur is de neogotiek 
veel meer dan een ornamentstijl maar wordt er ook 
gepoogd om kerken in opzet en structuur op de mid
deleeuwse voorgangers te laten lijken. In Nederland 
heeft deze stijl bij andere dan specifiek katholieke ge
bouwen hooguit een marginale rol vervuld. 

In de woonhuisarchitectuur blijkt dat er door de grote 
verscheidenheid aan opdrachtgevers een grote var ië 
teit in bouw- en stijlvormen wordt toegepast, zodanig 
zelfs dat verschillende stijlvormen door elkaar ge
bruikt worden. Met een verzamelnaam worden derge
lijke bouwvormen aangeduid als eclectisch: puttend 
uit de vormen van het verleden. Kenmerkend voor ec
lectische bouwstijlen is de toepassing van historise
rende ornamentiek zoals onder meer: diamantkoppen, 
kuifversieringen boven vensters en deuren en uitbun
dig gedetailleerde kroonlijsten op voluten. 

Het voert hier te ver, veel aandacht te besteden aan 
tal van andere neo- en exotische bouwstijlen die in de 
negentiende eeuw opgang vinden zoals or iënta l isme 
en de Engelse of Duitse landschapsstijl. Dat betekent 
niet dat ze niet toegepast werden, maar dat was dan 
meestal op beperkte schaal en voorbehouden aan een 
kleine en welvarende groep opdrachtgevers. 
Een aparte plaats wordt ingenomen door wat vaak 
gezien wordt als een echte architectuurstijl, maar dat 
in feite niet is.^ Men spreekt dan van Waterstaatsstijl. 
Wanneer Willem I in 1815 aan de macht komt, neemt 
hij erg veel van de regels en verworvenheden van 
de Franse Revolutie over. Omdat er sinds 1795 weer 
sprake is van godsdienstvrijheid in ons land eisen veel 
katholieken de kerkgebouwen die zij noodgedwon
gen aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog aan de 
protestanten hadden moeten afstaan, weer op. De 
kerkgebouwen in het armlastige Brabant verkeerden 
veelal in een deplorabele toestand en er was veel geld 
voor nodig om ze te herstellen. Vaak was zelfs nieuw
bouw noodzakelijk. Om een einde te maken aan de 
vaak jaren durende overdrachtsconflicten en ook om 
de hervormden te compenseren voor het verlies van 
kerkgebouwen was de koning bereid om hieraan een 
stevige f inancië le bijdrage te verlenen maar dan wel 
op voorwaarde dat de ontwerpen gecontroleerd en 
goedgekeurd zouden worden door ingenieurs van de 

pas opgerichte Rijkswaterstaat, in 1798 gesticht als 
Bureau voor den Waterstaat en vanaf 1848 opere
rend onder de naam Rijkswaterstaat.'^ In de praktijk 
kwam het er vaak op neer dat de ingenieurs ook het 
ontwerp leverden. De koning riep hiervoor een spe
ciale regeling in het leven die van 1824 tot 1868 van 
kracht bleef.'' De stijl waarin de nieuwe gebouwen 
meestal werden opgetrokken, was min of meer een 
afgeleide van het neoclassicisme maar er waren ook 
tal van andere waterstaatskerken bekend die eerder 
een neogotisch karakter hadden. De overheid verbond 
geen voorschriften aan de stijl waarin gebouwd zou 
moeten worden. In Tilburg hebben zowel de Heikese 
kerk als de hervormde Pauluskerk, de Goirkese kerk 
en de eerste kerk van Korvel gebruikgemaakt van 
deze regeling. In Udenhout gold hetzelfde voor de St. 
Lambertuskerk. De "stijl" is overigens nooit erg aan
geslagen bij de katholieken, omdat men de gebruikte 
vormentaal vaak als niet katholiek afdeed. 

De Tilburgse situatie aan het begin van 
de negentiende eeuw 

Hoewel de bewoningsgeschiedenis van het Tilburgse 
gebied tot ver voor het begin van onze jaartelling te
ruggaat, valt daarvan in het huidige stadsbeeld voor 
de leek nagenoeg niets af te lezen. Wat er nog resteert 
van de eeuwenlange bewoning, beperkt zich tot wel
geteld één laatmiddeleeuws gebouw; de vermoedelijk 
omstreeks het midden van de vijftiende eeuw opge
trokken Hasseltse kapel. Ook in de Heikese kerk be
vinden zich nog laatmiddeleeuwse restanten. Wat nog 
bruikbaar was van de laatmiddeleeuwse toren werd 
opgenomen en ommetseld in de in 1895 naar ontwerp 
van architect Cees van Hoof verfraaide toren die we 
nu nog kennen. 
Hier en daar wordt langs de historische Tilburgse 
linten nog wel het bestaan van laatmiddeleeuwse 
kelders vermoed, of bevinden zich bij wijze van hoge 
uitzondering nog zeventiende-eeuwse restanten in 
structuur of overkapping van woningen aan de Oude 
Markt of aan de Veldhovenring, maar erg zichtbaar 
is dat niet. Wel zichtbaar zijn enkele in oorsprong ze
ventiende- en achttiende-eeuwse boerderijen als de 
Tongerlose Hoef, de Kasteelhoeve en de Oliemeulen 
die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw ter
nauwernood voor sloop behoed konden worden, 
een nagenoeg intacte achttiende-eeuwse boerderij 
aan de Broekstraat of een rijtje wel erg overgeres-
taureerde laatachttiende-eeuwse woningen aan de 
Hasseltstraat en aan de Bokhamerstraat. En wat kan 
de stad ons verder nog laten zien van de achttiende 
eeuw? Niet veel meer dan een verdwaalde boerderij 
in het buitengebied, het aanlegpatroon van de Oude 
Warande of een gevelsteen in de Tuinstraat. 

Er is dus wel het een en ander uit de periode van voor 
1800 zichtbaar, maar veel is het niet, en door de ver
spreide ligging ervan wordt het ook nauwelijks als ui
ting van een rijke historie ervaren. 
Dat laatste geldt zeker voor Tilburgs oudste en mis
schien wel meest bijzondere monument: de structuur 
van de historische linten die, zoals Hans van Dijk vorig 



jaar in dit tijdsclirift aantoonde, in veel gevallen terug
gaat tot de prehistorie.^ Een uniek monument, maar 
zeker niet iets dat als zodanig wordt beleefd. Het ge
brek aan zichtbaarheid van historisch bouwmateriaal 
in het stadsbeeld heeft er vermoedelijk sterk aan bij
gedragen dat de meeste Tilburgers hun stad nooit als 
historisch hebben ervaren. 

Rond 1800 was het beeld dat de verzamelde gehuch
ten gegeven moeten hebben totaal anders dan dat van 
een eeuw later. Dat kan ook niet anders in een stad 
die juist in die periode de bevolking ziet vervijfvoudi
gen en waarin dus ook het gebouwenbestand een flin
ke groei doormaakte. Aan het begin van de negentien
de eeuw bedroeg het inwoneraantal ongeveer 8.500; 
omstreeks 1900 was het gegroeid tot iets meer dan 
41.000.9 

Veel bronnen over hoe de stad er omstreeks 1800 
uitgezien moet hebben, zijn er niet, maar uit de land
kaarten die in 1760 en 1791 door respectievelijk 

Diederik Zijnen en Hendrik Verhees zijn vervaardigd, 
blijkt dat de bebouwing in Tilburg zich concentreerde 
langs de historische linten tussen de herdgangen en 
de driehoekige pleinen die daarvan de kernen vorm
den. Het karakter van de bebouwing moet hoofdza
kelijk agrarisch zijn geweest waardoor, in samenhang 
met de vaak grote open ruimtes van de akkercom
plexen aan de achterzijde van de bebouwing, de uit
straling eerder dorps dan stedelijk zal hebben aan
gedaan. Slechts twee gebouwen, de Heikese kerk 
en het kasteel van Tilburg, zullen werkelijk boven het 
lage stadssilhouet hebben uitgestoken. Zelfs wanneer 
daarbij de stadsvilla van Van Bommel aan de Bisschop 
Zwijsenstraat, de pastorie van het Goirke en enkele 
nog relatief kleinschalige textielbedrijven opgeteld 
worden, is er hier nog geen sprake van een werkelijk 
stedelijk beeld. Uit de spaarzame afbeeldingen van 
de Oude Markt en de Heuvelstraat valt verder af te 
lezen dat er zich omstreeks 1800 nog verschillende 
zeventiende-eeuwse huizen met de voor die tijd ken
merkende bakstenen trapgevels bevonden. Een eeuw 



De Lancierskazerne aan de 
Sint Josephstraat in 1887 

als fabriek van Van den 
Bergli. (Colt. RAT) 

later waren ook de laatste vertegenwoordigers van dit 
bouwtype uit het stadsbeeld verdwenen en werden de 
opengevallen plaatsen ingevuld met moderne archi
tectuur. 

De bevolkingsgroei en de toenemende industrialisatie 
van de textielnijverheid zorgen er in de loop van de ne
gentiende eeuw voor dat er meer bebouwing ontstaat 
en dat de differentiatie in bebouwingstype geleidelijk 
aan toeneemt. Steeds meer stedelijke functies en de 
daarbij behorende gebouwentypes krijgen een plaats 
in het stadsbeeld. Zeker in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw is hierbij sprake van een behoorlijke 
geleidelijkheid. Pas in de tweede helft van de eeuw, 
met name in de periode vanaf de totstandkoming van 
de spoorverbinding naar Breda in 1863, vordert de 
stedelijke ontwikkeling sprongsgewijs en kan er ge
sproken worden van een stedelijk landschap in wat nu 
het centrum van Tilburg is. Het heeft tot ruim na de 
Tweede Wereldoorlog geduurd voordat Tilburg overal 
binnen de Ringbanen een stedelijke uitstraling had. 

Sober en doelmatig 
Zeker in vergelijking met de omliggende Brabantse 
steden Den Bosch en Breda, waar zich van oudsher 
belangrijke kerkelijke, militaire en bestuurlijke centra 
bevonden, en waar dus overeenkomstig de status en 
functie van gebouwen meer en modieus gebouwd 
werd, lijkt Tilburg wat architectuursmaak betreft eer
der een onbeschreven blad te zijn. De realiteit in de 
dorps ogende provincieplaats Tilburg was er vooral 
een waarin soberheid en doelmatigheid voorrang 
hadden boven de modegrillen van bouwstijlen. Het 
ontbreken van bijzondere bestuurslagen, overheids
geld of functies die om een zekere statuur in het ui
terlijk van gebouwen vroegen, zal daarbij zeker een 
rol hebben gespeeld. De werkelijkheid was dat het 
de Tilburgers simpelweg aan de middelen ontbrak 
om architectonisch gesproken boven het traditionele, 
sobere en doelmatige uit te stijgen. Architectonische 
smaak is vermoedelijk pas een thema geworden op 
het moment dat er voldoende inwoners in de stad 

waren die over de f inancië le middelen beschikten om 
hun gebouwen op te laten vallen en door verzorgde 
architectuur uit te laten stijgen boven de middelmaat. 
Het traditionele huizentype bleef vanaf de middel
eeuwen eeuwenlang ruwweg hetzelfde: één of twee 
bouwlagen onder een zadel- of schilddak dat gedekt 
was met pannen of riet. In feite is dit nog steeds de 
grondvorm waarop onze woonhuizen gebaseerd zijn. 
Geleidelijk worden in Nederlandse steden de woon
huizen steeds vaker in baksteen opgetrokken. In de 
ommuurde historische steden, waar ruimte schaars is 
en de bebouwing vaak dicht op elkaar staat, worden 
al in de dertiende en veertiende eeuw voorschriften 
opgesteld voor materiaalgebruik zoals steen en lei om 
het overslaan van brand te voorkomen en wordt het 
gebruik van hout in gevels verboden.^" Voor een plaats 
met een geringe bebouwingsdichtheid als Tilburg 
waren dergelijke voorschriften niet nodig, maar uit
gaande van het weinige dat van hier bekend is over de 
typologie van de zeventiende-eeuwse bebouwing, lijkt 
baksteen ook dan al het meest gebruikte materiaal 
voor de gevels van woonhuizen te zijn. 

Willem II 
Voor de ontwikkeling van een architectuursmaak in 
Tilburg was de komst in 1831 van kroonprins Willem, 
vanaf 1840 koning Willem II, van groot belang. Tijdens 
de Tiendaagse Veldtocht had hij als opperbevelheb
ber van het Nederlandse leger zijn hoofdkwartier in 
Tilburg gevestigd en tot aan zijn dood in 1849 verbleef 
hij regelmatig in Tilburg." 
Als man van de wereld die de gelegenheid had gehad 
om architectuur in grote delen van Europa te aan
schouwen en die tevens over de f inancië le middelen 
beschikte om bouwwerken in opdracht te geven, 
liet hij Tilburg kennismaken met gebouwen van een 
schaal en stijl die hier tot dan toe, in gebouwen die 
niet voor de textielindustrie benut werden, ongekend 
was. In de jaren dertig beperkt de prins zich in Tilburg 
nog tot het laten bouwen van boerderijen die dienden 
voor ontginning en schapenfokkerij en die in uiterlijk 
niet wezenlijk verschilden van wat in Brabant in die 
tijd gangbaar was. Maar met de bouw in 1841 van drie 
paardenstallen en het jaar daarop van de lancierska
zerne aan de Sint Josephstraat wordt - voor zover ik 
kan nagaan - voor het eerst in de Tilburgse burgerlijke 
bouwkunst een echo van de neoclassicistische vor
mentaal ge ïn t roduceerd . Kenmerkend zijn onder meer 
de gemetselde blokpilasters die de ingang flankeren 
en het driehoekige fronton boven de ingang. Niet dat 
deze bouwstijl nieuw was, integendeel: ze sloot naad
loos aan bij wat er al sinds het laatste kwart van de 
achttiende eeuw elders in het land aan militaire ar
chitectuur werd gebouwd, met in Brabant voorgan
gers in onder meer Bergen op Zoom, Breda, 's-Her-
togenbosch en Grave. Met het tussen 1847 en 1849 
gebouwde paleis aan het Willemsplein laat Willem II 
zien ook over de landsgrenzen heen gekeken te heb
ben. Hoewel het gebouw door de aanwezigheid van 
spitsboogvensters op de verdieping nogal eens wordt 
getypeerd als neogotisch, is deze interpretatie onjuist. 
De spitsboogvensters werden pas bij een zeer om-



De eerste l<erl< op tiet 
Korvelptein van architect 

Hendrk van Tutderuit 1850, 
afgebrol<en in 1924. Foto 

omstreel<s 1910 (Coll. RAT) 

vangrijke verbouwing in 1935 en 1936 aangebracht. 
Verder had het gebouw al bij de ombouw tot rijks-hbs 
in 1866 enkele belangrijke wijzigingen aan exterieur 
en interieur ondergaan. Voor die tijd waren de verdie
pingsvensters recht gesloten en had het gebouw in de 
vorm en detaillering met kantelen meer kenmerken 
van wat in Engeland Tudor-stijl wordt genoemd. 

Het is natuurlijk overdreven om het begin van een ar
chitectuursmaak in Tilburg aan Willem II toe te schrij
ven. Het was in de periode vanaf 1840 niet alleen zijn 
persoon maar ook de economische bloei in de textiel
industrie waardoor er meer rijkdom door meer perso
nen in de stad werd verzameld, al bleef die beperkt 
tot enkele fabrikantenfamilies. Ook de geestelijkheid 
meldde zich in toenemende mate als opdrachtgever 
voor grote bouwwerken. Voeg daaraan de aanwezig
heid toe van enkele architecten die elders, niet zel
den in Antwerpen, een op Franse leest geschoeide 
opleiding hadden genoten en die hen in stijlenkennis 
ver deed uitstijgen boven hun ambachtelijk opgeleide 
voorgangers, en de voorwaarden voor het ontwikke
len van een eigen architectuursmaak zijn vervuld. 
Van deze architecten in het Tilburg van het midden 
van de negentiende eeuw is Henri van Tulder het 
belangrijkst. Van Tulder (Tilburg 1819-Schaerbeek 
1903) genoot zijn opleiding in Antwerpen en Brussel. 
In 1846-1847 bouwde hij in opdracht van de gemeen
te aan de zuidzijde van de Oude Markt een neoclas
sicistisch raadhuis (zie omslag). Het bouwwerk dat 
alom lof oogstte, werd opgetrokken in een vormge
ving die geheel voldeed aan het verwachtingspatroon 
dat burgers van een welvarende gemeenschap in 
die tijd hadden. De gevel was voor Tilburgse begrip
pen rijk geornamenteerd en had een ingangspartij die 
door de toegepaste klassieke elementen gezag en 
eruditie uitstraalde. Van Tulder zou iets later ook de 
eerste kerk van Korvel ontwerpen, eveneens in een 
neoclassicistische stijl. In zijn latere periode laat hij 
zich kennen als een typische vertegenwoordiger van 
zijn architectengeneratie door even vrolijk en geheel 
naar de wens van zijn opdrachtgevers in Tilburg nog 
neorenaissancistische woonhuizen te ontwerpen en 
even gemakkelijk de stijlsprong naar de neogotiek 
te maken zoals in de al lang gesloopte paterskerk uit 
1861 aan de Gasthuisring en in de majestueuze St. 

Jozefkerk aan de Heuvel die kort voor 1870 is ontwor
pen. Ook Tilburg was nu van alle architectuurmarkten 
thuis! 

Toch maakte het Tilburg van het midden van de ne
gentiende eeuw nog steeds geen stedelijke indruk. 
Omstreeks 1850 reist de onderwijzeres Elise van 
Calcar-Schiotling door Tilburg en noteert dan onder 
meer het volgende: "Tilburg schijnt eene verzameling 
van verstrooide buurtschapjes, van onzamenhangende 
groepjes huizen, die dwars en scheef door elkander 
zijn geworpen en aan een omgeschudde l^eurenburger 
doos doen denken, waarvan de huisjes wel zijn opge
zet, maar nog altoos het schikken tot rijen en straten 
verbeiden want staan soms hier en daar de huizen 
eens in de rij, weldra ontdekt gij er weer die uit het ge
lid schijnen getreden, of die het aangezigt afkeehg van 
de straat hebben gewend, want eenige straten vindt 
men er toch, die zich vereenigen op het marktplein, 
den Heuvel genaamd, j.. .j Voor het overige is mijn oog 
bij het omdoolen te Tilburg door niets geboeid gewor
den, dan door verscheidene nieuwe en zeer aanzien
lijke gebouwen, grillig neergeworpen tusschen burger
woningen en hutten. Zoo viel mij in de eerste plaats In 
het oog: het nieuwe raadhuis - een groot en smaakvol 
gebouw, dat, moge het den gegoeden ingezetenen 
ook menig opcent kosten, toch te regt een heerlijk 
sieraad heeten kan der stad - een sieraad niet alleen 
onder hare gebouwen, maar ook een gedenkteeken 
van den goeden geest der bevolking, die, waar elders 
wordt verwoest en omgekeerd gebouwen doet verrij
zen en waar orde en wet worden gehandhaafd - Het 
benedengedeelte des gebouws is voor eene kantonale 
gevangenis ingerigt en wel volgens het cellulaire stel
sel. Geheel In evenredigheid met het fraaije Stadhuis Is 
de sierlijke woning des burgemeesters, en wat meer 
stemming, maar niet minder hecht merken wij een 
weinig verder het paleis van den bisschop op." 
Een rake typering van het middennegentiende-eeuw-
se Tilburg, al wekt het enige verwondering dat Van 
Calcar het pas voltooide maar niet in gebruik zijnde 
paleis niet vermeldt. 

Kerkelijke bouwkunst 
Dat het verhaal over de bouwstijl van kerkelijke ar
chitectuur in de negentiende eeuw vooral dat van de 
enorme opleving van de neogotiek is, verbaast anno 
2010 niemand meer. Minder bekend is dat de opgang 
van de neogotiek pas rond het midden van de negen
tiende eeuw van grote betekenis werd en dat er daar
voor geen eenduidigheid bestond over de stijl waarin 
nieuwe kerken dienden te worden opgetrokken. Zoals 
onder "neostijlen" al aangestipt, is de neogotiek bij 
uitstek een katholieke bouwstijl. De keuze van de kerk 
om juist deze bouwstijl te benutten om het herwon
nen zelfbewustzijn gestalte te geven, berust onder 
meer op de gedachte dat daardoor aangegeven kon 
worden dat de katholieke kerk eigenlijk nooit weg was 
geweest. In Tilburg mocht tussen 1628 en 1796 het 
katholicisme niet openlijk beleden worden. De mid
deleeuwse Dionysiuskerk van 't Heike moest worden 
afgestaan aan de protestanten. Er waren weliswaar 



De Synagoge en rechts twee schuurkerken op 't Goirke en 't Heike, maar die 
daarvan tiet vroegere hadden een onopvallend uiterlijk en godsdienstbeoe-

postl<antoorin de Willem tl- fening werd er slechts oogluikend toegestaan. 
straat in 1875. (Cott RAT) 

Toen de Dionysiuskerk na jarenlang procederen uit
eindelijk in 1822 werd gerestitueerd aan de katho
lieken, verkeerde zij in een deplorabele staat van 
onderhoud, was zij te klein voor het aantal gelovigen 
en werd er uiteindelijk vanwege de f inanc iën beslo
ten om de kerk op de toren na af te breken.̂ ^* Bij de 
nieuwbouw die begon in 1826 werd voor het interieur 
van de kerk gekozen voor een neobarokke bouwstijl; 
een stijl die in de tijden van de republiek in de noor
delijke Nederlanden nooit was aangeslagen, maar 
die in achttiende eeuw in de zuidelijke Nederlanden 
bij uitstek de belichaming was van de triomf van de 
contrareformatie en die dus zeker passend gevonden 
werd door de vroegnegentiende-eeuwse katholie
ken in Brabant die juist hun zelfbewustzijn herwon
nen hadden. Voor de nieuwbouw van de hervormde 
Pauluskerk in 1822 werd daarentegen gekozen voor 
een entree van het gebouw met een klassiek fronton. 
Het interieur van de kerk bevat echter geen specifieke 
stijlkenmerken zoals wel vaker gebruikelijk was in de 
relatief kleinschalige hervormde kerkarchitectuur. 

Vanaf 1830 neemt de neogotiek het katholieke vaan
del in hoog tempo over. Al in 1835 wordt aan de 
Goirkestraat begonnen met de bouw van een nieuwe 
kerk ter vervanging van de nog steeds bestaande 
schuurkerk. De Oisterwijkse aannemer/architect 
Hendrik Essens^" ontwierp een neogotische kerk, een 
van de vroegste gebouwen in die stijl in Nederland.^^ 
Toch zou de neogotiek in de Tilburgse kerkbouw niet 
onmiddellijk aanslaan, want toen Hendrik van Tulder 
in 1850 de eerste kerk van Korvel ontwierp, deed hij 
dat in een stijl die in de voorgevel zowel neoclassicis
tische als neorenaissancistische elementen had. Het 
zou een uitzondering blijken, want de kerken van de 
in de decennia daarna nieuw opgerichte parochies 
waren zonder uitzondering neogotisch, met de kerken 
van de Heuvel en de Noordhoek als prachtige topvoor-
beelden van de neogotische bouwstijl. In het midden 
van het laatste decennium van de negentiende eeuw 

blijkt de neogotiek nog zo populair dat de fagade en 
de toren van de Heikese kerk naar ontwerp van C. van 
Hoof in neogotische stijl worden aangepast, zodat er 
sprake is van een merkwaardig stijlverschil tussen het 
exterieur en het interieur van de kerk. 

Ook voor de in de jaren vanaf 1830 als paddenstoe
len uit de grond rijzende congregaties en de kloos
terordes was de neogotiek de vormentaal bij uitstek. 
Vrijwel alle tussen 1830 en 1930 opgerichte kloos
tergebouwen in de stad benutten de neogotiek als 
de voor iedereen herkenbare stijl van het herrijzende 
katholicisme. Aan de Goirkestraat, de Gasthuisring, 
de Lange Nieuwstraat en de Bredaseweg verschenen 
grote kloostercomplexen die bijna een eeuw lang het 
straatbeeld bepaald hebben. Waar de kerkelijke ar
chitectuur in de jaren vanaf 1910 ook haar toevlucht 
zoekt in andere stijlvormen, blijft de neogotiek in de 
kloosterarchitectuur leidend tot circa 1930, wan
neer het door de Ursulinen aan de Elzenstraat en 
Dionysiusstraat opgerichte klooster en schoolcomplex 
gereedkomen. Een uitzondering hierop is het enorme 
complex van de Zusters van Liefde aan de Oudedijk. 
Hoewel de kloosterkapellen nog neogotisch waren, 
werd voor de bebouwing aan de Oudedijk gekozen 
voor een vormgeving die voornamelijk elementen uit 
de neorenaissance had. 
Een voor Tilburgse begrippen zeer exotisch gebouw 
verscheen in het staatbeeld toen in 1874 de door J. 
Fremeau ontworpen synagoge aan de Willem ll-straat 
werd gebouwd in een bouwstijl die zich het best als 
or iënta l is t isch laat omschrijven. Ook nu nog is dit bij
zondere gebouw met zijn hoefijzerbogen in de zijge
vels en met een fagade die wel iets weg heeft van een 
versterkt middeleeuws huis een zeer opvallende ver
schijning in het overwegend eclectische straatbeeld 
van de Willem ll-straat. 

Woonhuizen 
De bevolkingsgroei en de toegenomen welvaart 
zorgden ervoor dat architecten de meeste opdrach
ten uit de woningbouwsector kregen. Zoals al ver
meld, bleef het woonhuistype door de eeuwen heen 
nagenoeg hetzelfde. Wat in de negentiende eeuw 
wel veranderde, was de ornamentiek die vooral in 
de voorgevels van de gebouwde huizen benut werd. 
Dat betekent niet dat er geen grote maatschappe
lijke verschillen bleven bestaan, integendeel: voor 
het merendeel van de mensen veranderde er weinig 
in de woonsituatie. De massa bleef ondermaats ge
huisvest in armoedige krotten die meestal niet meer 
boden dan een paar muren en een dak en waarin met 
velen gewoond moest worden. Architectuursmaak of 
een verzorgde detaillering van de woning was wel het 
laatste waarover men zich druk maakte. De situatie 
van mensonwaardige volkshuisvesting bleef bestaan 
tot ruim na het begin van de twintigste eeuw toen de 
overheid zich pas werkelijk met de volkshuisvesting 
ging bemoeien. Met het aannemen van de Woningwet 
in 1901 werd de bouw van goede woningen gestimu
leerd. Woningbouwverenigingen, die vanaf het mid
den van de negentiende eeuw werden opgericht voor 



de huisvesting van de arbeidende klasse, konden nu 
overheidssteun ontvangen voor de bouw van goede 
woningen, waarbij er ruimte kwam voor vaak sobere 
details in de architectuur. 

De textielindustrie bracht welvaart in de stad. Deze 
was weliswaar verdeeld over slechts enkele families 
maar straalde ook af op een steeds groter wordende 
groep neringdoenden die het zich kon veroorloven om 
een fatsoenlijke woning voor zichzelf te laten bouwen. 
Het stadscentrum van Tilburg ontwikkelt zich na de 
komst van de spoorlijn en de bouw van het station in 
1863 in een periode van ongeveer 60 jaar tot een ge
bied dat van akkerland getransformeerd werd tot een 
stedelijk landschap, waarbij de bestaande middel
eeuwse wegenstructuur van de Heuvel, Heuvelstraat, 
Oude Markt, Nieuwlandstraat en Noordstraat werd 
verbonden met nieuw aangelegde straten. De stede
lijke ontwikkelingen in gebieden als Wilhelminapark/ 
Goirkestraat en Korvel, die alle in de late achttiende 
eeuw al redelijk dichtbebouwd waren, hebben een 
vergelijkbaar verloop, zij het dat er daar vaak sprake 
was van vervangende nieuwbouw in de periode tus
sen ruwweg 1875 en 1925. 

Al deze gebieden worden tot een speeltuin van alle 
uitbundige vormen die het tot volle bloei gekomen 
eclecticisme maar in huis had, en waarin enerzijds 
architecten hun kennis en anderzijds opdrachtgevers 
hun wensen in steen konden verbeelden. In de bur
gerlijke bouwkunst van het laatnegentiende-eeuwse 
Tilburg is geen plaats voor de neogotiek; deze blijft 
als een soort ongeschreven wet vrijwel exclusief gere
serveerd voor de geestelijkheid. De stijlen waaruit ge
put wordt voor de woonhuisarchitectuur zijn de neo
renaissance en het neoclassicisme. Het omstreeks 
1870 in opdracht van de fabrikant A. Ledeboer ge
bouwde woonhuis aan de Willem ll-straat, waar sinds 

Krotwoningen aan de enkele jaren het theater de NWE Vorst gevestigd is, is 
Bossctieweg (later wellicht het fraaiste voorbeeld van eclectische neo-

Tivolistraatj in 1915. classicistische architectuur in Tilburg. Het pand heeft 
(Coll. RAT) een statige ingangspartij die bekroond wordt met een 

fronton. De blokpilasters en de rijke ornamentiek ge
ven aan de witgepleisterde gevel een allure die tot dan 
toe onbekend was in de kleine provinciestad Tilburg. 
Bij de toepassing van de neorenaissance wordt hier 
niet zozeer gebruikgemaakt van voorbeelden of orna
mentiek die teruggrijpen op de Italiaanse bouwkunst 
uit de vijftiende of zestiende eeuw, maar or iënteert 
men zich veel meer op gebouwen die hun vormentaal 
ontlenen aan ornamenten en gevelcomposities uit 
de Hollandse bouwkunst van de zestiende en zeven
tiende eeuw. Dat was de periode die vooral boven de 
rivieren gezien werd als de glorietijd van het vader
landse bouwen. Een van de mooiste Tilburgse voor
beelden is het gebouw van de Vereniging Tilburgsche 
Spaarbank op de hoek van de Noordstraat en de Korte 
Schijfstraat. Het gebouw dat in 1910 ontworpen is 
door architect Cees van Hoof draagt alle kenmerken 
van de neorenaissance in zich: bakstenen gevels met 
verzorgd voegwerk, een uitbundige ornamentiek met 
speklagen van natuursteen, een trapgevel, hoektoren, 
profielstenen, diamantkoppen in de vensterbogen, 
prachtig gedetailleerde dakkapellen en een plint met 
gerusticeerde zandstenen blokken. De ornamentiek is 
natuurlijk niet overal zo uitbundig als hier. In de 'ge
wone' woonhuizen voor de middenklasse wordt vaak 
teruggegrepen op een wat meer classicistische of ro-
coco-ornamentiek. Die beperkt zich bij veel woonhui
zen in de Stationsstraat en de Willem ll-straat tot een 
geprofileerde omlijsting van ramen en deuren met aan 
de bovenzijde een kuif- of rocailleversiering van stuc 
of cement. De houten kroonlijsten rusten bij deze hui
zen vaak op fraai bewerkte houten consoles. Los van 
de spaarzame ornamentiek wijken deze woonhuizen 
in vorm en hoofdopzet eigenlijk nauwelijks af van het 
gangbare woonhuistype. Omstreeks 1900 raakt deze 
eclectische stijl snel in onbruik en wordt dan vervan
gen door nieuwere bouwvormen. De neorenaissance 
en daarvan afgeleide bouwvormen blijven tot circa 
1920 dominant in het straatbeeld aanwezig en maken 
dan plaats voor een soberder en modernere ornamen
tiek. 

Fabrieken 
De architectuur van fabrieken neemt een bijzondere 
plaats in binnen de Tilburgse geschiedenis en in het 
stadssilhouet. Al lang voordat Martinus van Bommel 
in 1766 als eerste een groot fabrieksgebouw liet neer
zetten, was er al textielnijverheid in deze contreien. Er 
werd al in de middeleeuwen gesponnen en geweven 
in het heidedorp Tilburg. De fabrieksmatige productie 
kwam echter pas eind 18e, begin 19e eeuw op gang.^^ 
De huisindustrie zou pas in de loop van de twintigste 
eeuw verdwijnen. Van de meeste fabrieksgebouwen 
uit het begin van de negentiende eeuw moet men zich 
overigens geen al te grote voorstelling maken. Zolang 
de technische installaties niet al te omvangrijk waren, 
bestonden de werkplaatsen dikwijls uit niet meer dan 
een klein gebouwtje achter een woning, een schuur 
of loods of een grote zolder. Met de mechanisatie 
van het spinnen en de invoering van de stoomma
chine namen het belang en de grootte van de fabrie
ken toe." Omstreeks 1860 vond de toepassing van 
stoommachines bij de productie steeds meer ingang 



en traden er vernieuwingen op in de bedrijfsarctiitec-
tuur die zicti steeds meer in de hoogte ging ontwik-
loeien. In 1863 kon de fabriek van Deen aan de Sint 
Josephstraat, tegenwoordig bekend als het Duvelhok, 
nog worden aangepast aan de nieuwe mechanisa
tie. Elders werd complete nieuwbouw gepleegd. Het 
fabriekscomplex van Mommers aan de Goirkestraat 
is daarvan het meest tot de verbeelding sprekende 
voorbeeld. De bij de fabrieken horende schoorstenen 
staan, rokend en wel, nog steeds symbool voor bedrij
vigheid en welvaart. (Afbeelding bord industrieterrein) 
In de tweede helft van de negentiende eeuw komen 
ook de voor de industrie zo kenmerkende sheddaken 
met de zaagtand daklijn steeds meer op. Dat laatste 
was overigens eerder te danken aan technische voor
uitgang, ef f ic iënt ie bij het productieproces en ideeën 
over lichtinval dan aan een ontwikkeling in de archi
tectuursmaak. Het doelmatige en in alles onderge
schikt zijn van het gebouw aan de functie die het had 
en het productieproces waren de belangrijkste facto
ren bij de snelle ontwikkeling van de bedrijfsarchitec-
tuur. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte was voor 
esthetiek of ornamentiek in de gebouwen, maar deze 
waren altijd van ondergeschikt belang. Pas in de twin
tigste eeuw worden de moderne stijlvormen ook toe
gepast in de architectuur van de functionele fabrieks-
bebouwing. De ketelhuizen van de BeKa (gesloopt in 
1965) en nog wat later de AaBe zijn daarvan mooie 
voorbeelden. 

1900 
Met de komst van de nieuwe eeuw was het stads
beeld flink gewijzigd ten opzichte van een eeuw daar
voor. De historiserende stijlen bepaalden het uiterlijk 
van veel van de oude en nieuwe woonstraten en het 
silhouet van de stad had met de vele kerkgebouwen 
en fabrieksschoorstenen een stedelijk karakter ge
kregen. Toch bleef er ook binnen die stedelijke struc
tuur, aan de achterzijde van de oude straten, nog 
steeds een agrarisch of landelijk beeld bestaan. Dit 
beeld zou pas na de Tweede Wereldoorlog grotendeels 
weggepoetst zijn in de gebieden binnen de Ringbanen. 
De historiserende bouwstijlen bleven ook na 1900 
een belangrijke bron van inspiratie voor architecten 
en werden tot circa 1930 nog toegepast. Toch kunnen 
de jaren rond 1900 gezien worden als een belangrijk 
breekpunt in de architectuurgeschiedenis. Met de 
komst van nieuwe, niet meer op het verleden terug
grijpende bouwstijlen als art nouveau, en de toepas
sing van meer rationele vormen in de ornamentiek 
gaat ook de architectuursmaak een nieuwe tijd in. 
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in 2008-2009 kwam een einde aan de oor
spronkelijke functie van het Missiehuis 
van de Rooi Harten aan de Bredaseweg 
in Tilburg. Sinds 1890 hadden de paters 
MSC ofwel de Missionarii Sacratissimi 

Cordis of de Missionaires du Sacre Coeur 
(Missionarissen van het Heilig Hart) er hun 

grote klooster. 

Talrijke missionarissen gingen van hieruit op pad naar 
de overzeese en veelal exotische missiegebieden van 
de congregatie. Bovendien was aan het klooster een 
school met internaat verbonden waar in de loop van 
de tijd vele leerlingen hun studies aan het kleinsemi
narie volgden. Na de opheffing van de school in 1967 
en de geleidelijke afname van de kloosterroepingen 
volgde ruim een eeuw na de vestiging in Tilburg het 
besluit om het Missiehuis af te stoten. De hier nog 
woonachtige kloosterlingen namen hun intrek even 
verderop aan de Sint-Oloflaan en het imposante com
plex aan de Bredaseweg werd verkocht. Een van de 
meest opmerkelijke onderdelen is de kapel. Door de 
overeenkomsten en verschillen met andere Tilburgse 
kerken en kapellen weerspiegelt dit bouwdeel hoe het 
overleg tussen architecten, kunstenaars en kloos-
terbestuur tot een voor de congregatie van de Rooi 
Harten karakteristiek ensemble leidde.' 

De paters Rooi Harten 
In 1880 verliet de door Jules Chevalier (1824-1907) 
opgerichte congregatie van MSC het Franse moe
derland waar door de overheid een antiklerikaal be
leid werd gevoerd. Om de invloed van de katholieke 
kerk te beperken richtte de regering er zich onder 
meer tegen de onderwijscongregaties, hetgeen tot 
een ware uittocht van religieuzen leidde. Zij vonden 
hun toevlucht met name in het katholieke zuiden van 
Nederland waar de emancipatie van de katholieken 
een gunstige voorwaarde vormde voor de stichting 
van nieuwe kloosters. In Tilburg speelde vooral de 
eerste generale overste van de Fraters van Tilburg 
pater superior M.F.S. de Beer (1821-1901) een stimu

lerende rol bij de vestiging van diverse uit het buiten
land afkomstige religieuzen.^ Na de latere bisschop 
Joannes Zwijsen (1794-1877) was superior De Beer 
de tweede mannetjesputter die gestalte gaf aan het 
beeld van katholiek Tilburg. In 1881 bemiddelde hij 
reeds bij de komst van de kort daarvoor uit Frankrijk 
gevluchte Trappisten (Koningshoeven) en mede door 
zijn optreden vonden in 1885 de zusters Visitandinnen 
in Tilburg een locatie. Verder stimuleerde De Beer ook 
de vestiging van de Rooi Harten. Nadat de congrega
tie in 1880 een voorlopig onderdak had gevonden in 
het Huize Gerra te Haaren, kwam ze in 1882 te Tilburg 
terecht. Daar werd de vroegere lakenfabriek van 
de firma Schreppers op de Veldhoven - niet ver van 
het Moederhuis van de fraters op de Locht - tot een 
klooster omgevormd. De kapel was er gevestigd in de 
machinekamer en het naastgelegen kolenhok vormde 
de sacristie. 

Nieuwbouw aan de Bredaseweg 
Het was de Tilburgse architect A.G. de Beer (1844-
1898) die de fabriek op de Veldhoven had verbouwd. 
Hij was het ook die in 1889 het ontwerp leverde 
voor het Missiehuis aan wat toen nog de Bredasche 
Steenweg heette. In vrij korte tijd werd dit gebouw 
gerealiseerd. Op 16 augustus 1889 ging de eerste 
spade in de grond en reeds op de vijftiende decem
ber van hetzelfde jaar was het gebouw 'onder dak'. 
Op 13 augustus 1890 zegende superior De Beer als 
deken van Tilburg het huis in. Men kan zich voorstel
len welk effect dit gloednieuwe gebouw gehad moet 
hebben op de eerste bewoners nadat deze jarenlang 
gewend waren geweest aan de uitgeleefde fabriek op 
de Veldhoven. 

Architect De Beer die 'een bloedverwant' was van 
superior De Beer^ schiep een kloostergebouw in een 
mengstijl van neorenaissance en neogotiek. Zoals 
ook te lezen is in de beschrijving van het dan nog op 
te leveren gebouw in de Annalen van O.L.Vrouw van 
het H. Hart (het huisorgaan van de Rooi Harten) uit 
1890, wordt deze stijl ook wel aangeduid als de 'oud 
Hollandsche stijl'.'' Karakteristiek zijn dan vooral de 
onder segmentbogen gevatte vensters en de toepas
sing van enkele spitsbogen. Een markant detail vormt 



Het Missiehuis aan de 
Bredaseweg omstreel<s 

1900, opname vanuit het 
noordoosten. Unl<s de hoog 

oprijzende t<apel uit 1896-
1897. (Coll. RAT] 

het torenachtige middenrisaliet (naar voren sprin
gend geveldeel) met een afgewolfde kap en een met 
timmerwerk beschoten voorzijde. Vooral dit op een 
schilderachtig effect gerichte detail toont verwant
schap met het oeuvre van de vooraanstaande archi
tect P.J.H. Cuypers (1827-1921). Het is bekend dat 
Cuypers bij de bouw van het Missiehuis een advise
rende rol heeft gespeeld^ en mogelijk zelfs een be
langrijk stempel op het ontwerp drukte.^ 

Opvallend in de oorspronkelijke opzet was de links op 
het gebouw aansluitende hoektoren met spits. Bij de 
oplevering in 1890 had het Missiehuis nog een asym
metrische voorgevel, met links de voor een trappen
huis bestemde hoektoren, in het midden het toren
achtige risaliet met hoofdingang en uiterst rechts een 
vier vensterassen breed hoekrisaliet. De asymmetrie 
staat éveneens garant voor een schilderachtig effect 
en mogelijk is ook hier de invloed van Cuypers te zien. 
Anderzijds had deze opzet te maken met het nog on
voltooide karakter van het kloostergebouw. Immers, 
pas in 1897 zou er een definitieve kapel worden ge
bouwd en de planvorming hiervoor was nog niet af
gerond. Wat over de asymmetrische opzet vanuit de 
kennis over de theor ieën van Cuypers inmiddels vrij 
gemakkelijk te begrijpen is, was anno 1890 voor de 
'leek' vaak toch niet zo helder. In voornoemde be
schrijving verbaast de anonieme auteur zich dan ook 
over de asymmetrische voorgevel. Hij schrijft hierover: 
"Waarom dat? Ja, hier valt mij 't antwoord wel moei
lijk, want ik moet nederig bekennen dat ik geen bouw
kundige, zelfs geen leerling In 't edele vak ben. Toch 
heb ik gehoord, dat de eigenlijke symétrie [...] geen 
noodzakelijk verelschte Is, ja zelfs niet thuis behoort 
bij de ernstige bouwkunde; een soort van algemeene 
harmonie tusschen de samenstellende deelen van een 
geheel Is voldoende; men bouwt voornamelijk naar 
zijne behoeften, en niet juist naar evenredigheldswet-
ten."' 

Architect A.G. de Beer 
In verschillende publicaties wordt gesproken over de 
architecten A.G. en H. de Beer. Het gaat hier evenwel 

om één en dezelfde persoon: Adrianus Guibertus of
wel Guibert of Hubert de Beer. Deze op 23 mei 1844 in 
Tilburg geboren architect heeft diverse markante ont
werpen op zijn naam staan, vooral in Tilburg maar ook 
daarbuiten. Al vrij snel ontwikkelde hij zich tot de min 
of meer vaste architect van superior De Beer, van wie 
hij zoals gezegd een bloedverwant was. Als in de le
vensbeschrijving van de overste het plotselinge over
lijden van architect De Beer op 12 april 1898 wordt 
gememoreerd, noemt de auteur hem als superior De 
Beer's "medehelper in zoo vele aangelegenheden op 
stoffelijk gebied".^ Hij had zich door zelfstudie weten 
te ontwikkelen.-"a/teen door eigen aanschouwen en 
denken, zelf zoeken en zelf werken [...]. Andere mid
delen, als vak- of ambachtsscholen, omgang met spe
cialiteiten In de kunst hadden hem bij zijne vorming 
nooit ten dienste gestaan." ^ 

Aanvankelijk bestond er enige scepsis omtrent zijn 
kunnen. Over de opdracht voor de in 1885-1886 ge
bouwde kapel van het Moederhuis van de fraters 
wordt namelijk vermeld; "Onze kapel is het eerste 
groote werk, dat hij geleverd heeft. Kleiner werk had 
hij bij ons aan huis en werkplaatsen genoeg verricht 
en altijd ten genoege der oversten, waarom P. Superior 
hem bij het eerstvolgende groote werk niet gaarne 
voorbijging. Maar wijl hij voor eene onderneming 
als nu voor de hand lag, nog een nieuweling was, al
thans zoo 't scheen, aarzelde P. Superior eenigen tijd 
en raadpleegde andere vakkundigen." Ondanks de 
scepsis realiseerde De Beer naar ieders tevredenheid 
een indrukwekkende kapel.'" Hij had zijn kwaliteiten 
bewezen, waarna hij in diverse projecten waarin de 
overste van de fraters een sturende rol speelde het 
ontwerp voor de benodigde gebouwen leverde. 

Voor de fraters zelf schiep hij ontwerpen voor de vesti
gingen in Tilburg, Sint-Michielsgestel (de Ruwenberg) 
en Grave. Bovendien bouwde hij in 1889-1890 het fra
terhuis Sint-Franciscus van Sales in Goirle. Een ander 
voorbeeld is het Sint-Jozefgesticht dat in 1887-1888 
mede op initiatief van superior De Beer aan de Lange 
Nieuwstraat als het 'eerste bejaardenhuis' van Tilburg 
werd gerealiseerd en waar Hubert de Beer in 1896 de 
definitieve kapel aan toevoegde." Verder bouwde hij 
de kloosters van de Clarissen-Coletinnen, eveneens 
aan de Lange Nieuwstraat (1889-1891) en van de 
paters Trappisten op de Koningshoeven bij Berkel-
Enschot (1891-1894). Ook bij deze stichtingen speel
de superior De Beer een belangrijke rol. Toen Hubert 
de Beer in 1890 het Missiehuis aan de Bredaseweg 
bouwde had hij reeds drie kloostercomplexen op zijn 
naam staan. In de Annalen van de Rooi Harten wordt 
hij dan ook geroemd als een architect "wiens kundig
heid in Tilburg door drie andere schoone kloosterge
bouwen te goed verkondigd wordt dan dat wij er hier 
nader op zouden behoeven te wijzen." En, wanneer in 
de Annalen van 1 september 1890 verslag wordt ge
daan van de inwijding van het Missiehuis houdt het 
niet op met loftuitingen: "Eere aan den welded. heer 
G. de Beer, architect, die bewezen heeft met de be
hoeften van dit Missiehuis goed bekend te zijn, en zijn 
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niet gemakkelijke taak zoo meesterlijk heeft uitge
voerd. Eere aan de weled. hoeren De Roolj en Weijers, 
aannemers, die hun ouden roem van degelijkheid zoo 
glansrijk handhaafden [...]" 

Tot de overige tot nu toe bel<ende ontwerpen van 
De Beer betioren het in 1893-1894 schuin tegen
over genoemd Clarissenklooster gebouwde Sint-
Rochusgesticht voor besmettelijke ziekten'^ en de 
aan de Hasseltstraat gebouwde Hasseltse kerk (1897-
1898) met bijbehorende pastorie, school en patro
naat. Deze kerk bouwde hij in opdracht van pastoor 
F.J.A. de Beer, van wie Hubert een neef was. Nog 
tijdens de bouw zou de architect overlijden, waarna 
het gebouw is voltooid door zijn broer Jan de Beer. 
Hubert de Beer werd bijgezet in het enige jaren eer
der vermoedelijk door hemzelf ontworpen grafmonu
ment op het kerkhof van 't Goirke waar in 1893 zijn 
moeder reeds was begraven. Zoals Hubert de Beer de 
huisarchitect was geworden van superior De Beer, zo 
zou Hubert's neef F.C. ofwel Frangois de Beer (1873-
1960) de huisarchitect worden van de paters Rooi 
Harten. Reeds bij de bouw van het Missiehuis moet 
hij met zijn oom hebben samengewerkt. Voor de ka
pel ontwierp Frangois de Beer een groot deel van de 
inventaris en bijvoorbeeld ook de monstrans. Tot pak
weg 1955 leverde hij het ontwerp voor diverse gebou
wen van de Rooi Harten, zowel in als buiten Tilburg. 

Planvorming voor de definitieve kapel 
van het Missiehuis 

Tussen 1890 en 1897 maakten de in het Missiehuis 
woonachtige kloosterlingen, novicen en kwekelingen 
gebruik van een voorlopige kapel in een grote zaal 
in de achtervleugel. Pas na een aantal jaren waren 
er voldoende f inancië le middelen om een definitieve 
kapel te bouwen, een situatie die niet veel verschilt 
van de praktijk bij andere kloosters, internaten en ge
stichten. Uit de Annalen van de Rooi Harten blijkt dat 
particulieren uit het gehele land regelmatig een gift 
deden voor de bouw van het Missiehuis en voor de ka

pel. Dit kon var iëren van bijvoorbeeld f 0,10 tot hogere 
bedragen en gebeurde vaak met tussenkomst van 
zogeheten zelateurs of zelatrices (IJveraars voor mis
sie- en liefdewerk). Hoe klein de bedragen ook waren, 
iedere gift werd uiteraard gewaardeerd, bijvoorbeeld 
ook "f 0.25 voor een spijker voor de kapel, door tus-
schenk. van T.v.B. Zei. [= zelateur of zelatrice]."'" De 
bijdragen hadden veelal het karakter van een votief-
geschenk ofwel een religieus eerbetoon. 

In de Annalen van maart 1897 wordt een korte be
schrijving gegeven van de op dat moment in aanbouw 
zijnde kapel, waarvan "de muren [...] al aardig uit 
den grond kijken"}^ Bij de bijbehorende afbeelding 
vermeldde de auteur: "Zooals de lezer ziet wordt het 
kerkje In gothlschen stijl opgetrokken en met een sier
lijk torentje bekroond De lengte zal 35, de breedte 
ongeveer 12 M. bedragen." Architect Hubert de Beer 
schiep aan de achterkant van het Missiehuis een rij
zige neogotische kapel op een onderbouw, bestaande 
uit een eenbeukige zaalkerk met een koorpartij op een 
klaverbladvormige plattegrond en met een kapellen-
krans. Dat men bij het samenstellen van de plannen 
niet over één nacht ijs is gegaan blijkt uit de verschil
lende ontwerpen die aan de bouw voorafgingen. Zo 
zou het schip aanvankelijk een lengte van vijf t raveeën 
krijgen, maar is uiteindelijk toch gekozen voor vier tra
veeën. Bovendien werd het torentje (dakruiter) hoger 
doorgestoken dan in een eerder ontwerp, hetgeen het 
rijzige karakter van het gebouw versterkte. Verder zou 
de sacristie aanvankelijk aan de oostzijde worden ge
situeerd, maar kwam deze toch aan de westzijde dus 
meer in de richting van het Missiehuis zelf. 

Zoals het bestek vermeldt, omvatte het bouwproject 
niet alleen de bouw van een kapel maar ook de ver
lenging van het hoofdgebouw in oostelijke richting. 
Pas toen kreeg het Missiehuis de vertrouwde (in 
hoofdzaak) symmetrische voorzijde zoals die nu nog 
steeds bestaat. De Beer vormde de bestaande hoek
toren om tot een vergelijkbaar hoekrisaliet zoals aan 
de westzijde. Daarbij verviel de torenspits ten behoe
ve van een kap die ruimte ging bieden aan een slaap
zaal voor de broeders van het klooster (de paters had
den hun cellen op de eerste bovenverdieping). Slechts 
voor een zeer geoefend oog is anno 2010 nog steeds 
het kleurverschil te zien tussen het oudere en jongere 
metselwerk van het nieuwe risaliet. In de planvorming 
was overigens uitgegaan van een vijf vensterassen 
breed hoekrisaliet. Uiteindelijk kreeg dit bouwdeel net 
als het westelijke risaliet een breedte van vier assen. 

Veel ingrijpender dan de breedte van het nieuwe risa
liet is de omslag in het ontwerp van de kapel. Voordat 
werd overgegaan tot de bouw van bovengenoemd 
'kerkje' op het achterterrein was namelijk een ont
werp getekend voor een bouwwerk dat aan de oos
telijke kopzijde van het Missiehuis evenwijdig aan de 
Bredaseweg zou komen te staan. Deze kapel zou wor
den gekenmerkt door een transept (dwarsarm) met 
een rijkgelede entreepartij en hoektorens. Bovendien 
zou er geen eenbeukig schip komen maar een basi-
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licale kerk met zijbeuken, van daglicht voorzien door 
in drietallen gerangschikte vensters (tripletvensters). 
In deze opzet kreeg de kloosterkapel een welhaast 
kathedraalachtige allure, met een vergelijkbare uit
straling als de door P.J.H. Cuypers en zijn zoon Joseph 
te Tilburg gebouwde kerk van de Noordhoek die tege
lijk met de kapel van het Missiehuis ontstond (1897-
1898). Ook deze (in 1975 gesloopte) kerk had een 
basilicale opzet en tripletvensters. Het kruisvormige 
grondplan toont overeenkomsten met de beoogde 
kloosterkapel die - uitgaande van een hier ook aan de 
zuidzijde toe te passen transeptarm'^ - eveneens een 
kruisvormige plattegrond zou krijgen. 

Vooropgesteld, het wil niet zeggen dat Cuypers' ont
werp voor de Noordhoek automatisch een soort on
derlegger zou hebben gevormd voor de plannen van 
De Beer. Wat voor sommigen als een vorm van pla
giaat geldt, is veelal juist de inspiratie op basis van 
dezelfde op studie of ideeënui twisse l ing gebaseerde 
theorievorming. Dit leidt tot het gebruik van verge
lijkbare motieven, omgezet in individuele ontwerpen 
waaruit het onderscheid blijkt tussen deze of gene 
architect. Verder speelt bij architectuuropdrachten 
ook de inbreng van de opdrachtgever een belangrijke 
rol, vooral als men denkt aan de contacten tussen de 
diverse (bouw-)pastoors en andere geestelijken. Het 
tonen of bespreken van de ontwerptekeningen door 
de een kan dan sturend zijn voor de opdracht door een 
ander. In het onderhavige geval is in het eerste ont
werp voor de kapel van de Rooi Harten verwantschap 
te zien met de Noordhoek. Bovendien toont ook De 
Beer's kerk van de Hasselt die eveneens in deze peri
ode is gebouwd (1897-1898) overeenkomsten met de 
Missiehuiskapel én met de Noordhoekse kerk. Vooral 
de voorgevel met de beide hoektorentjes, het kruis
vormige grondplan en de tripletvensters koppelen de 
Hasselt aan de vormentaal van deze twee kerken. 
Zoals hierboven vermeld speelde PJ.H. Cuypers een 
adviserende rol bij het ontwerp van het Missiehuis uit 
1889-1890 en ligt het voor de hand dat De Beer en 
hij destijds contact met elkaar hebben gehad. Het is 
mogelijk dat de twee architecten opnieuw met elkaar 
in contact kwamen bij de voorbereidingen en planvor
ming voor de bouw van de Hasselt, de Noordhoek en 
de kloosterkapel van het Missiehuis." 

Het definitieve ontwerp 
Hoe dan ook, de kapel van het Missiehuis kwam er 
dus anders uit te zien dan in de eerdere plannen. Een 
belangrijk uitgangspunt voor de eerdere planvorming 
was de beoogde openbare functie van de klooster
kapel. Juist om die reden moest het nieuwe gebouw 
direct vanaf de straat bereikbaar zijn en lag het voor 
de hand om de kapel evenwijdig aan de Bredaseweg 
te bouwen. Omwille van de openbare functie richtte 
de overste, pater Clemens Offermans, zich op 30 mei 
1896 tot de bisschop van Den Bosch met het verzoek 
om de kapel niet alleen voor de kloosterlingen c.s. 
maar ook voor anderen beschikbaar te mogen stellen. 
Het verzoek werd evenwel afgewezen.'^ Dit zal de re
den zijn geweest waarom architect De Beer de plan
nen aanpaste, waardoor de kapel uiteindelijk juist aan 
de achterkant is gebouwd en slechts vanuit het kloos
ter bereikbaar is. Op 15 november 1896 werd met de 
bouw begonnen. Op de eerste augustus 1897 kon het 
gebouw worden opgeleverd en op 21 november van 
hetzelfde jaar zegende de overste de nieuwe kapel in. 

In vergelijking met het eerdere ontwerp is het defi
nitieve godshuis iets bescheidener van opzet, maar 
niet minder imposant. Waarschijnlijk zullen de hoge 
kosten mee hebben gespeeld om juist voor een een
beukige opzet in plaats van een basilicaal gebouw te 
kiezen. In de hierboven al aangehaalde beschrijving 
in de Annalen van maart 1897 wordt niet voor niets 
vermeld dat er voor de voltooiing van de kapel "nog 
heel wat noodig [is], meer dan onze kas voorloopig 
kan dragen"}'^ Wanneer men kijkt naar een verge
lijkbaar ontwerp dat overeenkomsten vertoont met 
deze kloosterkapel dan valt vooral de kort ervoor 
voltooide en eveneens door Hubert de Beer ontwor
pen kapel van het Sint-Jozefgesticht aan de Lange 
Nieuwstraat op. Deze in 1895-1896 gebouwde en in 
1977 tegelijk met het bijbehorende complex gesloopte 
kapel was door De Beer eveneens uitgevoerd als een 
éénbeuk ige zaalkerk met gemetselde kruisribgewel-
ven. Weliswaar paste hij hier dubbele vensters toe, 
in plaats van de enkelvoudige lancetvensters zoals in 
de uiteindelijke versie van de Missiehuiskapel, maar 
verder zijn de twee kapellen in de opzet van het schip 
nauw aan elkaar verwant. Uiteraard is het niet ver
bazingwekkend dat wanneer De Beer in vrij korte tijd 
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een nieuw ontwerp voor de l<apel van de Rooi Harten 
moest mal<en hij eventueel gebruik heeft gemaakt van 
een reeds voorhanden zijnd ontwerp voor een kort te
voren door hem gebouwde gestichtskapel. 

Een wezenlijk verschil ten opzichte van de kapel van 
het Jozefgesticht is de koorpartij. Terwijl De Beer die 
hier vrij eenvoudig opzette in de vorm van een vijfzij-
dig koor dat door een triomfboogwand werd verbon
den met het schip, zo schiep hij voor de Rooi Harten 
juist een magnifiek gelaagde koorpartij. Niet alleen 
ging hij uit van een ruime opzet met een klaverblad
plattegrond, maar bovendien koppelde hij het hoog
koor aan een rondom lopende kapellenkrans met 
omgang, vanuit het koor bereikbaar via een vijfzijdige 
arcade met spitsbogen en arduinen kolommen. Deze 
opzet is verwant aan de klassieke voorbeelden van 
de Franse hooggotiek. Het ligt voor de hand om hierin 
een verwijzing te zien naar de Franse origine van de 
congregatie van de Rooi Harten. Immers, zij waren in 
1880 omwille van het antiklerikalisme uit Frankrijk 
gevlucht. Tekenend is dat ook de door De Beer in 1894 
gebouwde abdijkerk van de eveneens uit Frankrijk 
gevluchte Trappisten op de Koningshoeven van straal
kapellen voorzien is. De kanttekening moet echter 
worden gemaakt dat in kloosters met een vooral uit 
priesters (paters) bestaande gemeenschap zoals op 
de Koningshoeven of in het Missiehuis een grote be
hoefte bestond aan zij- en nevenaltaren.Een kapel
lenkrans bood hiervoor de ruimte. 

Een opvallend element aan de buitenzijde van de ka
pellenkrans bij de Rooi Harten is de centraal tegen 
de koorsluiting gesitueerde torenachtige uitbouw, 
ofwel zoals vermeld in het bestek: "[het] kapelletje 
of uitsprong achter en boven het hoogkoor".^'' Aan 
de binnenkant bevat de uitbouw pal boven het hoog
altaar een nis waarin een beeld werd geplaatst van 
Christus als 'het Heilig Hart'. Vooral in deze opzet is 
de sturende rol van de opdrachtgever te vermoeden. 
De Heilig Hartdevotie ligt namelijk aan de basis van 
de uitgangspunten van de Rooi Harten. Het is dan ook 
voor te stellen dat tussen De Beer en de overste van 

het Missiehuis uitgebreid is besproken hoe deze in 
de uitvoering van de nieuwe kapel het best tot uiting 
zou kunnen komen. De architect greep daarbij terug 
op een motief uit de barokarchitectuur en schiep een 
nis met smalle zijvensters die vanuit de kapel zelf 
niet zichtbaar zijn. Door de indirecte lichtwerking 
wordt het effect gecreëerd alsof boven het altaar 
een Christusverschijning plaatsvindt. De bijzondere 
spiritualiteit en idealen van de congregatie konden 
zo voor de dagelijks in de kapel terugkerende kloos
terbevolking aanschouwelijk worden gemaakt.^^ Met 
de toepassing van dit aan de barok ontleende mo
tief voegde Hubert de Beer een voor de neogotische 
kerkarchitectuur uitzonderlijk element toe. Aan de 
achterzijde van het Missiehuis levert de koorpartij nog 
immer een indrukwekkend schouwspel op dat getuigt 
van de vaardigheden van de architect. Veelzeggend in 
dezen is opnieuw een citaat uit de beschrijving van de 
in aanbouw zijnde kapel: "Eere brengen wij nu reeds 
aan onzen kondigen architect den weledelen heer de 
Beer alhier, wiens naam een goeden klank heeft In N.
Brabant: aan ZEd. danken wij het even doelmatig als 
keurig en kunstvol ontworpen bouwplan." 

Interieurafwerking 
Toen de kapel op 21 november 1897 werd ingewijd, 
had deze nog niet haar karakteristieke polychrome of 
veelkleurige wandbeschildering. Zij was "nog steeds 
gehuld In haar doopkleed van kalkkleur"?'^ Pas in 
1913-1914 kwamen de schilderingen tot stand, on
der supervisie van architect Frangois de Beer ver
vaardigd door de Amsterdamse kerkschilder Alphons 
Damen. In juni 1913 begonnen de werkzaamheden, 
waarbij overeenkomstig het contract met tenminste 
drie schilders moest worden gewerkt.^^ Op 13 maart 
1914 zette Damen zijn naam onder de schildering bo
ven de hoofdingang, waarna het karwei klaar moet 
zijn geweest. De polychromie heeft een integraal ka
rakter en kostte het destijds aanzienlijke bedrag van 
f 3500,00. Langs het onderste deel van de wanden 
bestaan de schilderingen uit mosgroene 'wandtapij
ten' met in sjabloontechniek uitgevoerde damastpa
tronen. Sierranden vormen de overgang naar de in 
blokverband geschilderde wandvelden die het effect 
creëren van gevels die in natuursteen zijn opgetrok
ken. De schildering boven de hoofdingang is figuratief 
en verbeeldt de Zending van de Apostelen. Figuratieve 
voorstellingen zijn bovendien in de koorpartij geschil
derd, respectievelijk de Kroning van Maria (boven het 
Maria-altaar) en het Sterfbed van de H. Jozef (boven 
het Jozefaltaar). Verder tonen de zwikken (hoog
velden) rondom het hoogaltaar engelenfiguren, als 
voortzetting van de vier staande engelen direct boven 
genoemde zijaltaren. Deze engelen dragen banderols 
met in het Latijn de vermelding van de vier hoofd
deugden: Prudentia (Voorzichtigheid), Temperantia 
(Gematigdheid), Justitia (Gerechtigheid) en Fortitudo 
(Standvastigheid). 

Opnieuw levert de verlorengegane kapel van het 
Sint-Jozefgesticht die Hubert de Beer aan de Lange 
Nieuwstraat bouwde markant vergelijkingsmateriaal 
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op. Ook hier was het interieur namelijk geheel gepoly
chromeerd. Langs en boven de hoog- en zijaltaren be
vonden zich figuratieve voorstellingen en engelen die 
draper ieën omhooghouden; verder waren er sierstro-
ken, blokverbandvelden enz. Alhoewel het voorhan
den zijnde historische fotomateriaal van de gesloopte 
gestichtskapel weinig houvast biedt, is het aanlokke
lijk om de schilderingen te koppelen aan de polychro
mie van de Missiehuiskapel, tegelijk beseffende dat er 
tussen grofweg 1875 en 1925 tal van kerkpolychro-
meurs actief waren, met vergelijkbare stijlkenmerken. 
Vooral de voorstellingen boven de hoofdingang van 
de Missiehuiskapel en links van het hoogaltaar in de 
gestichtskapel tonen opmerkelijke overeenkomsten. 
Mogelijk was Alphons Damen behalve voor de be
schildering van de kapel van het Missiehuis ook ver-
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antwoordelijk voor de polychromie van de kapel van 
het Jozefgesticht. 

Ten slotte, een integraal onderdeel van de wandbe
schildering in het schip van de kapel van het Missiehuis 
vormen de veertien op doek geschilderde kruisweg
staties van de kunstschilder Wijnand Geraedts (1883-
1958) uit het Gelderse Velp. Ze dateren uit 1923 en 
vervingen de eerdere staties, een praktijk zoals die 
ook in andere kerken wel voorkomt. De voor diverse 
kerken en kapellen gemaakte kruiswegreeksen van 
Wijnand Geraedts worden gekenmerkt door een ta
melijk opvallende expressief-realistische manier van 
uitbeelden. Ook de staties in het Missiehuis zijn zo uit
gevoerd. Er was Geraedts veel aan gelegen geweest 
om de opdracht te krijgen, want: "Ik wacht reeds lang 
op eene opdracht; nooit heb ik 't zoo slecht gekend." 
En omdat het werk mogelijk door een ander zou wor
den uitgevoerd schreef hij op 27 april 1922: "Er hangt 
zóóveel af van een kruisweg. Het kan een kunstwerk 
zijn van ontroerende schoonheid. [...]Het kan óók zijn 
een noodzakelijk meubelstuk voor de kerk en een han
delsartikel, doch dan heeft het doel noch waarde." 

Kerkmeubilair 
In 1898-1902 kwam de definitieve inventaris tot 
stand, met een sturende rol van architect Frangois de 
Beer. Naar diens ontwerp maakte het beeldhouwers
atelier J.W. Ramakers & Zonen uit Geleen onder meer 
het bankenplan (1899)." Op 7 januari 1898 stuurde 
Ramakers de prijsopgave toe voor de eerste twee van 
de zes biechtstoelen. Van het ontwerp hiervan bleven 
twee ongesigneerde, in detail verschillende blauw
drukken bewaard, waarvan er één het uiteindelijke 
resultaat toont. Waarschijnlijk is het Frangois de Beer 
aan wie de tekeningen moeten worden toegeschre
ven. Een eveneens bewaard gebleven en ditmaal door 
hem gesigneerde (maar evenmin gedateerde) blauw
druk toont namelijk een vergelijkbaar ontwerp voor de 
omkleding van een voor de kapel bestemde calorifere 
ofwel verwarmingsradiator. 

Identieke en eveneens in nissen geplaatste biecht
stoelen bestonden in de kapel van het Jozefgesticht. 
Verder valt op dat zowel in deze kapel als bij de Rooi 
Harten rijk gebeeldhouwde hoog- en zijaltaren kwa
men te staan, waarvan die in het Missiehuis alledrie 
in natuursteen werden uitgevoerd en van de altaren in 
het Sint-Jozefgesticht alleen het hoogaltaar. De zijal
taren waren hier in hout gesneden. De overeenkomst 
tussen de twee kapellen bestaat ditmaal uit de balda-
kijnopzet van de zijaltaren. In beide kapellen werden 
het Maria- en Jozefbeeld van deze altaren onder een 
neogotisch baldakijn geplaatst, oprijzende tegen de 
hoge triomfboogwand langs het koor. F.C. de Beer le
verde het ontwerp van de zijaltaren in het Missiehuis. 
Ze werden gemaakt in het atelier van voornoemde 
Ramakers; het Maria-altaar werd geplaatst op 25 au
gustus 1900 en het Jozefaltaar op 18 maart 1902.2» 
Voor de gebeeldhouwde rel iëfs van deze altaren - met 
onderwerpen als de Bruiloft van Cana of de H. Jozef 
als patroon van de Kerk - leverde Ramakers zelf het 
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ontwerp, met de in tiet contract opgenomen bepaling 
dat hij de tekeningen voor aanvang van het werk ter 
goedkeuring zou aanbieden. Het was de in zijn tijd 
reeds vooraanstaande beeldhouwer Hendrik van der 
Geld (1838-1914) uit Den Bosch die geheel naar een 
eigen ontwerp het in april 1900 geplaatste hoogaltaar 
maakte.29 

In hun vormgeving sluiten de drie altaren nauw op el
kaar aan. Het geraffineerde neogotische kader van pi
nakels, kruisbloemen enz. voegt zich naar het lijnen
spel van de kapel maar ook van de in 1899 gemaakte 
smeedijzeren communiebank aan de voorzijde van 
het koor. Ook bij de totstandkoming van dit koorhek 
was F.C. de Beer de supervisor. De firma F.W. Braaf 
uit Delft voerde het werk uit en maakte de detailte-
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keningen. Een gebogen boekdeel - met draaihek en 
kandelaber - werd voor de definitieve plaatsing geëx
poseerd op de Wereldtentoonstelling in Parijs (1900). 
Markant is het citaat uit een brief van 15 december 
1900 waarin Braaf mededeelt "dat het Parijsche stuk 
In aantocht ls'?° Eertijds was het niet ongebruikelijk 
dat kunstenaars, ambachtslieden en firma's hun pres
taties en technische innovaties op de diverse wereld
tentoonstellingen toonden, vaak met bekroningen en 
eremedailles in het verschiet. 

Glas-in-loodramen 
Aanvankelijk had de kapel een vrij eenvoudige begla
zing, bestaande uit niet-figuratief 'ornament-brand
glas'.^' Mede omdat de ramen op den duur gebreken 
vertoonden, werden plannen gemaakt voor nieuwe 
exemplaren, met architect De Beer als projectleider. In 
het voorjaar van 1938 ontving hij de offertes van vijf 
glazeniers, te weten de firma G. Wuisman uit Breda, 
P Clijsen uit de Lange Nieuwstraat in Tilburg, René 
Smeets te Gennep, de bekende Brabantse kunstenaar 
Lucas van Hoek en het atelier Willem Mengelberg uit 
Zeist. René Smeets (1905-1976) kreeg de opdracht.32 
Vanaf 1938-1939 zou hij de gehele kapel voorzien van 
een reeks figuratieve glasramen. Uiteindelijk zouden 
de laatste ramen pas rond 1950 worden geplaatst. 
Vertraging door de oorlog - in 1940 werd Smeets op
geroepen voor militaire dienst - maar ook f inanciële 
misverstanden waren hiervan de oorzaak. 

De bewaard gebleven correspondentie tussen Smeets, 
De Beer, de oversten van het Missiehuis en ande
ren geeft een helder inzicht in de totstandkoming. 
Toen een onderwerp moest worden gekozen voor de 
twee centrale koorramen aan weerskanten van het 
Christusbeeld vormde de H. Hartdevotie al vrij snel 
opnieuw het uitgangspunt. Enerzijds werd gedacht 
aan een scenische ofwel verhalende voorstelling zo
als de Verschijning van het H. Hart aan Margaretha 
Maria Alacoque, anderzijds wees Smeets op het be
lang van vier staande en even grote figuren. Dit laat
ste had zijn voorkeur omdat een dergelijke compositie 
het best correspondeerde met de tweevakkige inde
ling van beide ramen. Bij een scenische compositie 
- met bijvoorbeeld een staande en een knielende fi
guur - zou de montant (middenstijl) van de vensters 
de figuren deels kunnen doorsnijden. Illustratief is de 
van enkele schetsen voorziene brief die de glazenier 
aan zijn broer Sjef Smeets, pater in het Missiehuis, 
schreef: "ware er niet Iets voor te zeggen om 4 figuren 
uit te beelden, die in betrekking staan tot H. Hart en 
niet het H. Hart zelf? Zijn er zoo figuren te vinden, die 
zoo algemeen zijn, dat ieder ze herkent? denk er eens 
over met P. Overste"P Aan de achterzijde van de brief 
deed René enkele voorstellen. Onder de figuren zou 
dan een banderol met de naam van de af te beelden 
heiligen moeten komen "wijl niet zo dat leder ze on-
middel. herkent". 

Er werd gekozen voor de heiligen Margaretha Maria 
Alacoque en Franciscus van Sales - allebei nauw 
verbonden aan de H. Hartthematiek - alsmede twee 
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hoofdfiguren in de historie van de Rooi Harten, na
melijk ordestichter Jules Chevalier en de in 1899 
overleden missiebisschop mgr, H, Verius. Door hun 
plaatsing aan weerskanten van het boven het hoog
altaar gesitueerde H. Hartbeeld vormen deze figuren 
een variant op het thema van de zogeheten sacra 
conversazlone ofwel het aan de renaissanceschilder
kunst verwante motief van de symmetrische groepe
ring van een aantal heiligen rondom de Madonna. In 
het onderhavige geval uiten de figuren door de op het 
Christusbeeld gerichte compositie en enkele begelei
dende teksten, hun devotie voor het H. Hart. 

Voor deze uit 1939-1940 daterende en op het zuiden 
gelegen koorramen was door Smeets geadviseerd 
om ze te grisailleren (grauwschildering) waardoor ze 
niet te veel licht zouden doorlaten.3" Vanuit het schip 
gezien zou te veel lichtval namelijk hinderlijk kun
nen werken. De vensters aan de lengtezijden van de 
kapel - waaraan reeds in 1938-1939 werd gewerkt 
- zijn in tegenstelling tot de twee koorramen een 
stuk lichter en werden wel van verhalende voorstel

lingen voorzien. Dit ondanks het feit dat het ook hier 
om tweevakkige vensters gaat, dus met een midden
stijl. Blijkens een brief van 14 januari 1938 speelde 
De Beer een belangrijke rol bij de indeling van deze 
ramen.^5 De voorstellingen beperken zich hier tot het 
centrale deel van de vensters die verder zijn ingevuld 
met geschakeerd en 'een warme toon' gevend glas. 
Omtrent de toe te passen techniek en kleurstelling 
had De Beer aangegeven dat het "Schoner en voor 
de Kapel meer geschikt zou[...] zijn als grotere vak
ken gebrandschilderd glas zouden kunnen worden 
toegepast. Indien daarbij het gehele glas zou kunnen 
worden afgedekt en gebrand, zou dit een warme toon 
geven In de Kapel." 

Qua thematiek tonen de ramen scènes uit het Oude en 
Nieuwe Testament met betrekking tot de Eucharistie 
(schip), alsmede onderwerpen die van doen hebben 
met Maria en Sint-Jozef (bij de respectieve zijaltaren). 
Het typologische ofwel inhoudelijke verband tussen 
oud- en nieuwtestamentische onderwerpen maakt 
deze ramen tot een thematische eenheid. In hun cycli
sche betekenis zijn ze in Tilburg bijvoorbeeld te verge
lijken met de aan de Geheimen van de Rozenkrans ge
wijde schipramen van de kerk van 't Heike. Voor een 
tweede voorbeeld geldt hier opnieuw de kapel van het 
Jozefgesticht aan de Lange Nieuwstraat waar de net 
als op 't Heike door het atelier Nicolas uit Roermond 
gemaakte schipramen waren gewijd aan de Tien 
Geboden, het Weesgegroet en het Onze Vader." Noch 
in het Missiehuis noch bij de andere twee voorbeelden 
werd gekozen voor op zichzelf staande thema's maar 
vertegenwoordigen de ramen juist een inhoudelijke 
eenheid. 

Een spel tussen architecten en 
opdrachtgevers 

Een anekdote uit de correspondentie over de kapel-
ramen plaatst hun totstandkoming in de context van 
de Rooi Harten als missiecongregatie. Wanneer het 
er namelijk om gaat dat een bepaald verschil in de 
honorering van de ramen moet worden overbrugd 
schrijft Smeets: "We kunnen dit ook verrekenen met 
wat schelpenkoralen of wat ander spul uit de mis
sie, waarvan in de kelder bij Br Arriaans nog wel wat 
rondslingert en wat Ik goed gebruiken kan als teken
voorbeelden In de school." Nu gaat het hier om 
een detail in de praktische afhandeling van zaken. 
Wanneer daarnaast gekeken wordt naar de opzet 
van de kapel van het Missiehuis dan is deze helder 
te typeren als 'een kapel van de Rooi Harten'. In het 
koor viel immers vooral het centraal geplaatste en 
indirect verlichte H. Hartbeeld op, geflankeerd door 
tweemaal twee in glas-in-lood vereeuwigde figuren 
die garant staan voor de H. Hartdevotie. Juist deze 
spiritualiteit vormde het uitgangspunt bij de stichting 
van de congregatie van MSC. In de kapel is dit ver
der ook tot uiting gebracht door het Maria-altaar. Het 
hier geplaatste Madonnabeeld beantwoordt aan het 
type van O.L.Vrouw-van-het-H. Hart, waarbij Maria is 
voorgesteld terwijl ze het Christuskind een brandend 
hart toereikt. Dit Madonnabeeld komt overigens over
een met de Maria-afbeelding zoals die op zijn minst 



Beer's ontwerpen voor de kapel van de Rooi Harten 
en voor de iets eerder gebouwde kapel van het Sint-
Jozefgesticht, toch gaat het in het ene geval om de 
kloosterkapel van een op de H. Hartdevotie geba
seerde missiecongregatie en in het tweede geval om 
de gestichtskapel van een door de Zusters van Liefde 
bediend tehuis voor ouden van dagen. De 'Franse' 
voor nevenaltaren bestemde kapellenkrans bij de Rooi 
Harten weerspiegelt hier eerder de eigenheid van de 
dagelijkse gebruiker dan dat deze de kapel van een 
door vrouwelijke religieuzen bediend bejaardenhuis 
zou sieren. Opnieuw kijkende naar Cuypers' ontwerp 
voor de als een parochiekerk dienende Noordhoekse 
kerk, dan was dit gebouw weliswaar monumentaal 
opgezet met een kooromgang maar zonder een voor 
allerlei altaren bedoelde kapellenkrans. Alhoewel 
Cuypers ook parochiekerken met straalkapellen ont
wierp (Veghel, Eindhoven), waren zulke kapellen voor 
de functie van een dergelijke kerk niet per se nodig. 
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reeds vanaf 1897 op het frontispice (titelpagina) van 
de Annalen van het Missiehuis te zien is. 
De overeenkomsten en verschillen ten opzichte van 
andere Tilburgse kerken en kapellen laten zien hoe 
de ontwerpen voor de diverse gebouwen ingebed lig
gen in een gevarieerd scala aan specifieke kenmerken 
die veelal gerelateerd zijn aan het 'eigen gezicht' van 
een kloosterorde, gesticht, parochie of anderszins. 
Hoezeer er ook verwantschap te zien is tussen De 
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Keer op keer blijkt hoe is nagedacht over de wijze 
waarop een architectonisch ontwerp maar ook een 
opdracht voor kerkelijke kunst kon worden ingepast 
in de bijzondere uitgangspunten van de opdrachtge
ver. Van kerk tot kerk en van kapel tot kapel leidde dit 
tot een weloverwogen ordening van motieven en the
ma's. Betekenisvol is een citaat uit een uit 1924 da
terende geschiedschrijving van de Tilburgse Zusters 
van Liefde; "de kapel [moet] prijken In al den glans, 
welken schat en kunst vermogen aan te brengen." 
Ook de auteur die in 1897 een beschrijving gaf van de 
in aanbouw zijnde kapel van het Missiehuis typeerde 
de bouw vanuit het ideaal van de congregatie; "...de 
kapel zal eenvoudig zijn; van overtollige weelde geen 
sprake. Nochtans zal aan haar ten koste worden ge
legd al wat onze bekrompen middelen en de bijdragen 
der geloovigen In dit opzicht veroorloven."''° Het spel 
van overleg en de uitwisseling van gedachten tussen 
architecten, kunstenaars en opdrachtgevers sloot hier 
naadloos bij aan. 

Noten 
1 In dit artikel wordt voortgeborduurd op de methodiek in Günther 

Bandmann's Mittelalterlicher Architektur als Bedeutungstrager uit 

1951. Kort samengevat: 'waarom ziet een gebouw er uit, zoals het 

er uitziet?' Voor een vergelijkbare studie naar de vormgeving en op

zet van een instellings/kloosterkapel, zie: Hest, Joost van, De kapel 

van het voormalige St.-Elisabeths Gasthuis te Arnhem, in: Bulletin 

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jrg. 98 (1999), nr 2, 

p. 75 e.v. Het onderhavige artikel is geschreven memoria bona digna 

pater Waiter Grol M.S.C. (1915-2004). 

2 Zie de levensbeschrijving van superior De Beer: Ludovicus 1919, 

passim. Over De Beer zie ook: Lauret, A.M., Per imperatief mandaat, 

Tilburg 1967 (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van 

Nederland, deel X),p. 70. 

3 Ludovicus 1919, p. 272. 

4 Annalen 1890, jrg, 8, afl. 12 (15 juni 1890), p. 188. 

5 Berens 2007, p. 291; Dun 1981, p. 34; Leeuwen 2007, p. 299. 

6 In Dorren 2004, p. 33 wordt het ontwerp abusievelijk toegeschreven 

aan Cuypers. Weliswaar adviseerde deze architect bij de totstandko

ming van het Missiehuis, maar zoals uit diverse contemporaine bron

nen blijkt, staat het ontwerp op naam van A.G. de Beer. Dit blijkt niet 



Opname van de Lange 
Nieuwstraat rond 1908. 
Linl<stietin 1887-1888 

doorA. G. de Beer gebouwde 
Sint-Jozefgesticht Rechts 
de toren van het eveneens 

door hem ontworpen 
Ctarisseni<tooster uit 1891. 

(Coll RAT) 

Detailopname met zicht 
op het door F.C de Beer 
ontworpen bankenplan. 

De in terrazzo uitgevoerde 
kerkvloeren werden gelegd 
door de Amsterdamse lirma 

W. Hoppe- Hoppée en zijn 
verlevendigd met kleurige 

siermozaïeken. (Coll. auteur) 

alleen uit de signatuur op het bestek en de bouwtekeningen maar bij

voorbeeld ook uit de afleveringen 12 (15 juni) en 17 (1 sept.) van de 

Annalen uit 1890 (jrg. 8), respectievelijk de pp. 190 en 263, alsook uit 

Peeters 1907, p. 59 en Ludovicus 1919, p. 416. 

7 A.w.(noot4),p.189. 

8 A.w. (noot 3), p. 511. 

9 Voor het hier aangehaalde en het volgende citaat zie a.w. (noot 3), p. 

272-273. 

10 De kapel is in 1971 -1972 tegelijk met het bijbehorende kloostercom

plex gesloopt 

11 Ook deze kapel ging tezamen met het bijbehorende complex verloren 

(1977-1978). 

12 Voor de hier aangehaalde citaten, zie: a.w. (noot 4), p. 190 en Annalen 

1890, jrg. 8, afl. 17 (1 september 1890), p. 263. 

13 Afgebroken in 1981. 

14 Annalen 1897, jrg. 15, nr 7 (1 april 1897), p. 111. 

15 Idem. jrg. 15, nr 6 (15 maart 1897), p. 90, 

16 Van het plan bestaat slechts een tekening van de noordelijke gevelop

stand, geen plattegrond. Het is overigens opmerkelijk dat de beoogde 

kapel niet volgens de zogeheten H. Linie op het oosten zou worden ge

oriënteerd, maar juist op het westen. Dit terwijl het gebouw dan door 

de westelijke oriëntatie van het koor ook nog eens moeilijker op het 

kloostergebouw zou moeten worden aangetakt 

17 In de periode 1896-1898 was een niet gering aantal kerken en ka

pellen in Tilburg in aanbouw. Behalve de in de tekst genoemde werd 

niet ver van de Noordhoek en het Missiehuis ook de Sint-Annakerk 

gebouwd (1898, gesloopt in 1973). 

18 Dun 1981, p. 35, Kloosterkapellen in Tilburg die wel voor een open

bare functie werden opgezet zijn de (voormalige) kapel van de 

Visitandinnen aan de Bisschop Zwijsenstraat en de Capucijnenkerk 

aan de Korvelseweg. 

19 A.w, (noot 15), p. 90. 

20 Tot Vaticanum II (1962-1965) was het niet ongebruikelijk dat indivi

duele priesters aan dergelijke altaren regelmatig een 'stille' of pri-

vaatmis lazen. De houten nevenaltaren in de straalkapellen van de 

Missiehuiskapel werden toegewijd aan de H.H. Engelbewaarders 

(geplaatst juli 1902 en gemaakt door Chr. van Roey uit Vorsselare in 

België) en Sint-Jan Evangelist (geplaatst december 1902, naar ont

werp van F.C. de Beer gemaakt door Hendrik van der Geld uit Den 

Bosch), zie: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK), AR/ 

P027,inv.nr225a&b. 

21 Beer, A.G. de, Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een ka

pel met kapellenkrans, sacristie en stalgebouw met annexe, Tilburg 

[1897], p. 19 (ENK, AR/P027, inv.nr 225a & b), 

22 Al in de kapel van het Missiehuis op de Veldhoven bestond een ver

gelijkbare situatie, in de vorm van een boven het hoogaltaar aange

brachte schildering van het H. Hart. 

23 A.w(noot15),p.90. 

24 Peeters 1907, p. 70-71. 

25 Contract d.d. 25 april 1913 (ENK, AR/P027, inv.nr. 225a & b). Mogelijk 

werkte Damen samen met enkele broeders van het Missiehuis. Onder 

de vooral op het huishoudelijke en onderhoudswerk van het klooster 

gerichte broeders bevonden zich naast timmerlieden en smeden 

namelijk ook enkele decoratieschilders, zie Peeters 1907, p. 73. De 

kloosterbroeders zouden later ook worden betrokken bij het plaatsen 

van de nieuwe kapelramen. 

26 Voor de citaten zie de bewaard gebleven correspondentie in ENK, 

AR/P027, inv.nr 225a & b. Kruiswegreeksen van Geraedts zijn in 

het gehele land te vinden, onder meer in de H. Michaelkerk in Sint-

Michielsgestel (staties uit 1927), de Sint-Jozefkerk in Roosendaal 

(1935), de Sint-Werenfriduskerk in Zieuwent (1925-1927) enz. In 

de Heuvelse kerk in Tilburg beschilderde hij in 1938 de achterzijde 

van de vleugels van het hoogaltaar Zie verder: Hest, Joost van, St.-

Elisabeths Gasthuis. Bouwgeschiedenis van een Arnhems ziekenhuis, 

Utrecht 2001, p. 41-42, Voor de kapel van dit ziekenhuis schilderde 

Geraedts in 1912-1914 de kruiswegstaties (sinds 2005 in de kerk van 

OLVrouw-Onbevlekte-Ontvangenis in Zenderen), 

27 Voor de gegevens over de inventaris is gebruikgemaakt van het ar

chiefmateriaal ENK, AR/P027, inv,nrs. 225a & b, 3756, 3757, 3758, 

3971,3972. 

28 Voor deze altaren werd een bedrag betaald van respectievelijk f 

2125,00 en f2495,00. 

29 Van der Geld voorzag het hoogaltaar rechts aan de voorzijde van 

zijn naam. Aan de achterkant staat vermeld dat het altaar in 1900 is 

geschonken door ene Louisa de Malte, die tezamen met Froukje en 

Jeannette de Malte (vermoedelijk haar zussen) een belangrijke wel

doenster was van de kapel. Het altaar kostte f 4000,00. 

30 Brief firma FW. Braat te Delft aan het Missiehuis in Tilburg (ENK, AR/ 

P027, inv.nr. 225a &b). 

31 De oude beglazing was geleverd door Joz, Menke uit Goch, zie: ENK, 

AR/P027, inv.nr 225a &b. 

32 Voor een korte monografie over René Smeets, zie: Everaers, I., René 

Smeets, in: Hoogveld, C. (red.). Glas in lood in Nederland 1817-1968, 

Zeist/'s-Gravenhage 1989, p. 333. Hier worden onder meer de kapel-

ramen van het Missiehuis genoemd. 



33 Ongedateerde brief van René Smeets aan zijn broer Sjef. 

34 Brief van René Smeets aan F.C. de Beer, d.d. 17 aprii 1938. 

35 in deze brief van De Beer aan de pater provinciaal van het Missiehuls 

wordt gesproken van "een schetstekening, zoals ik mij de indeling heb 

voorgesteld'. 

36 Brief van De Beer aan de pater provinciaal van het Missiehuis, d.d. 4 

februari 1938. 

37 Zie Klein Registerboek in archief atelier Nicolas (inv.nr 1154, p. 

186), gedeponeerd bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te 

Maastricht. 

38 Ongedateerde brief van René Smeets aan de overste van het 

Missiehuis. 

39 Kronenburg 1924, p. 164. 

40 A.w. (noot 15), p. 90. 
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Een vergeten 'kunstenaar van 
den eersten rang' 

Op zoek naar het werk van RN. van den Boer (1846-1926) 
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Aan het eind van de negentiende eeuw en 
het begin van de twintigste moet P.l\l. van den 

Boer een bekend kunstenaar zijn geweest 
in Tilburg én daarbuiten. Maar hij raakte in 
de vergetelheid en zijn werk verdween uit 

beeld. In deze bijdrage een terugblik op wat 
hij zoal maakte en waar hij dat deed, en een 
eerste zoektocht naar de overblijfselen van 

dat werk. 

Dank voor de TomTom. Met de kaart en wat rondvra
gen was ik er ook wel gekomen, maar het navigatie
systeem bespaart me in ieder geval een nóg langere 
autorit dan de anderhalf uur die ik er al op heb zitten. 
Bovendien: het kwekerijbedrijf waar ik word ver
wacht, ligt niet bepaald centraal. Mooi landelijk ligt 
het wel, hierin Ter Aar, een plaats van pakweg 10.000 
inwoners niet ver van Alphen aan den Rijn. Anderhalf 
uur dus en zo'n 140 kilometer van Tilburg verwijderd, 
stap ik wat verstijfd uit de wagen. Ik bel aan bij het 
woonhuis naast de kwekerij, maak kennis met de 
vrouw des huizes, en zij leidt me naar waar ik voor 
kom. Kijk, daar hangen ze dan, bij de trap: twee schil
derijen van P.N. van den Boer. In Tilburg was hij ooit 
een vermaard kunstenaar, zo heb ik in oude kranten 
gelezen. Maar in de loop van de tijd is zijn werk uit het 
zicht verdwenen. De autorit die naar de twee stukken 
voerde, was dus de moeite waard. De werken vormen 
een deel van het bescheiden overblijfsel van wat RN. 
van den Boer ooit heeft gemaakt. 

Kort voor ik in september 2009 naar het Zuid-Hol
landse Ter Aar afreisde, werd ik opgebeld. Connie 
Hoogeveen aan de lijn. Zij had een artikel gelezen dat 
al weer enkele jaren daarvoor in de Stadskrant Veghel 
had gestaan.' Het stuk - dat ook op internet terecht
kwam en zodoende in het hoge Ter Aar te lezen was 
- bevatte een oproep van mij: wie weet meer over RN. 
van den Boer? Hij was in zijn tijd in Tilburg bekend 
geworden als vakkundig ambachtsman en veelzijdig 
kunstenaar, maar hij was in Véghel geboren, vandaar. 
Ronkende krantenberichten van langgeleden hadden 

me nieuwsgierig gemaakt naar deze Van den Boer. 
'Een kunstenaar van den eersten rang op het gebied 
der gewijde polychromie', was hij.^ Een 'Tilburgschen 
kunstschilder (...) die zoovele mooie werken heeft ge
maakt'.^ 
Stillevens, portretten, dorpsgezichten, muurschilde
ringen. Van den Boer draaide er zijn hand blijkbaar 
niet voor om. Maar de jaren verstreken. Veel werk lijkt 
er niet van hem te zijn bewaard, en in de grote na
slagwerken komt zijn naam niet voor. Ook een rond
gang langs Tilburgse kunsthandels leverde niets op. 
Misschien was hij te veel een kind van zijn tijd, en had 
zijn werk maar een beperkte houdbaarheid? Te tradi
tioneel, te decoratief zoals veel van zijn vak- en tijdge
noten waren, te weinig artistiek om de tand des tijds 
te kunnen doorstaan?" 
In deze bijdrage een inventarisatie van wat de zoek
tocht naar Van den Boer, ontstaan uit een eenvoudige 
nieuwsgierigheid, tot dusver heeft opgeleverd. Wie 
was hij? Waar werkte hij zoal? En wat is er nog van 
zijn werk over? 

Enkele genealogische gegevens 
Natuurlijk zijn er om te beginnen in ieder geval wat fei
telijke genealogische gegevens te vinden over Petrus 
Nicolaas van der Boer.^ Hij werd op 26 maart 1846 in 
Veghel geboren als zoon van Gijsbertus Johannes van 
den Boer en Gertruda Verbakel.^ Het schildersbloed 
blijkt in de familie te hebben gezeten want ook zijn va
der stond al vermeld als huisschilder. 
Van 24 november 1863 tot 23 september 1864, en van 
10 december 1867 tot 18 april 1868 verbleef Van den 
Boer in Antwerpen. Daarna trok hij in Veghel weer in 
bij zijn ouders, om op 9 mei 1876 in het huwelijk te 
treden met Anna Maria van der Leeden. Zij werd op 
22 maart 1850 in Bokhoven, een dorp bij 's-Herto
genbosch, geboren en overleed op 15 januari 1900 op 
slechts 49-jarige leeftijd.' 
Op de dag van zijn huwelijk vestigde Van den Boer zich 
in Tilburg.» Daar heeft hij op verschillende adressen ge
woond. Zo vermelden adresboeken de Comediestraat 
(1879)/Willem ll-straat (1881), Poststraat (1889/1900/ 
1911) en de St. Josephstraat (1920/1922) als straten 
waar hij gehuisvest was. 
Hij en zijn echtgenote kregen zeven kinderen.^ Twee 
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zoontjes overleden al op jonge leeftijd. Zijn doch
ter Johanna Gijsberta van den Boer trad later in het 
huwelijk met Mathieu Lejeune, een bekende kapper 
aan de Willem l l -s t raat . ' ° En toen zijn zoon Henricus 
Gijsbertus Maria van den Boer in 1886 geboren werd, 
trad de bekende fotograaf Adriaan van Beurden, die 
net als de zojuist genoemde Mathieu Lejeune in de 
Willem ll-straat zetelde, op als medeaangever. 
In Tilburg moet onder anderen de vader van de kun
stenaars Kees en Frans Mandos op het atelier van 
Van den Boer hebben gewerkt." Ook Jan Franken, 
een Tilburgse schilder die bijvoorbeeld burgemees
ter W.P.A. Mutsaers portretteerde'^, was aan het be
gin van zijn car r ière werkzaam op het atelier van 'de 
welbekende kunst- en decoratieschilder P.N. van den 
Boer'.'^ 
Van den Boer was in Tilburg ook maatschappelijk ac
tief. Zo was hij lid van de commissie die de optocht 
organiseerde die in 1898 door Tilburg trok ter gele
genheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.'" 

En toen de Nieuwe Koninklijke Harmonie in 1893 haar 
vijftigjarig bestaan vierde, was Van den Boer lid van 
de commissie die belast was met het ontwerpen en 
organiseren van een optocht." 
Op 18 september 1926 overleed PN. van den Boer in 
Tilburg op 80-jarige leeftijd. 

Het Tilburgse werk 
Maar waar werkte Van den Boer zoal, en wat was dat 
voor werk? In kranten en literatuur zijn verschillende 
vermeldingen van zijn arbeid terug te vinden en die 
zijn allemaal uitgesproken positief. 
Een van de plekken waar Van den Boer in Tilburg 
werkzaam was, was de 'oude' Korvelse kerk. Dat 
blijkt uit een stuk in de Tilburgsche Courant uit 1886, 
waarin de kerk, maar zeker ook de muurschilderin
gen, worden aangeprezen. De in het bedehuis - een 
waterstaatskerk die in 1851 gebouwd werd naar 
een ontwerp van Hendrik van Tulder - aangebrachte 
muurschilderingen 'getuigen van een zeldzaam goe
den smaak en van waren kunstzin' . '» Maar helaas; 
deze schilderingen lijken hetzelfde lot te hebben on
dergaan als veel ander werk van Van den Boer. De 
kerk van destijds is er niet meer, en de muurschilde
ringen zijn daarmee ook verloren gegaan. Toevallig, 
of juist niet, is overigens dat de eerste pastoor van 
de parochie Korvel, H.A. van Dooren, net als Van den 
Boer uit Veghel afkomstig was. 
Behalve in de parochie Korvel werd Van den Boer ook 
ingezet op 't Heike, waar hij in 1883 lof oogstte met 
zijn polychromie in de parochiekerk." En uit diezelfde 
tijd dateert ook een bewaard gebleven tekening voor 
door hem aan te brengen polychromie in de kerk van 
't Goirke.'» 
Een ander moment waarop Van den Boer zich in 
Tilburg liet gelden, was bijvoorbeeld op een tentoon
stelling die in 1894 in de Philharmonie plaatsvond. 
Daar prijkte zijn werk tussen dat van andere Tilburgse 
kunstenaars als Gerard en Cornelis van Spaendonck.'^ 
En dan komen we zijn naam ook nog tegen in een ar
tikel uit 1938.2» Qaarin wordt onder het kopje 'Voor 't 
museum' melding gemaakt van een schilderstuk dat 
eerder in Hotel Suisse te bewonderen moet zijn ge
weest. Na een modernisering van het interieur was 
het werk vrijgekomen en door de eigenaar van het 
hotel aan de bekende en ijverige amateur-historicus 
Lambert de Wijs overgedragen. Het zou een plekje 
krijgen in het stedelijk museum dat destijds al werd 
voorbereid. Het stuk was al door 'zoovele stadgenoo-
ten en vreemdelingen' bewonderd en zou voor 'het 
nageslacht' worden bewaard. "En daar is reden voor", 
schreef de krant, "want het stuk is een werk van den 
Tilburgschen kunstschilder PN. van den Boer, die zoo
vele mooie werken heeft gemaakt." Omdat het werk 
na al die jaren in het hotel wel wat geleden had, moest 
het gerestaureerd worden. Die taak nam de bekende 
kunstschilder Jan van Delft 'belangeloos en met pi
ëtei t ' op zich. Maar zoals het zoveel andere stukken 
verging die voor het museum waren bedoeld, ging ook 
dit schijnbaar verloren.2' 

En dan zou Van den Boer ook nog een portret hebben 



Portret van PR Bergmans 
(1846-1923), gescliitüerd 
door RN. van den Boer of 

Jan Franken in 1915. (Cott. 
Stadsmuseum Titburg) 

Otieverfop wandbespannen 
tinnen in villa 'Casa Cara' in 
de Lange Nieuwstraat door 

P.N van den Boer uit 1905. 
Foto 2010. (Foto auteur) 

gemaakt van P.F. Bergmans, die onder meer gemeen
teraadslid en wethouder in Tilburg was en de eerste 
directeur van de Tilburgse Hypotheekbank.Het olie
verfschilderij in kwestie, dat uit 1915 moet stammen, 
hangt momenteel in het Regionaal Archief Tilburg. 
Alleen: het lijkt niet gesigneerd te zijn en is later óók 
toegeschreven aan Jan Franken.2» Onduidelijkheid 
dus. 
Waar geen onduidelijkheid over bestaat, is dat 
in de 'Casa Cara' geheten woning aan de Lange 
Nieuwstraat nog twee wandbespanningen te zien 
zijn.2" Die bevinden zich in de serre en tonen roman
tisch aandoende, landelijke taferelen, met onder meer 
een man in een roeibootje, met een oude toren op de 
achtergrond, en zwanen in een meer. Vermoedelijk 
zijn de olieverfschilderingen eerst op een linnen doek 
aangebracht en vervolgens tegen de wanden beves
tigd. Het grootste van de twee is door Van den Boer 
gesigneerd, met het jaartal 1905 erbij. 

Dan was hij ook nog werkzaam in Udenhout - tegen
woordig natuurlijk ook gemeente Tilburg - waar hij in 
de St.-Lambertuskerk in 1888 het interieur van het 
gebedshuis verfraaide.De polychromie die door Van 
den Boer werd aangebracht, is in 1951, toen de kerk 
werd uitgebreid, onder een nieuwe verflaag verdwe
nen. 
Het mag duidelijk zijn dat de hierboven weergegeven 
Tilburgse arbeid van Van den Boer slechts een fractie 
zal zijn van een groter geheel. Mogelijk - hopelijk -
komt er naar aanleiding van deze bijdrage nog meer 
werk naar boven. 

Buiten Tilburg 
Wat de kranten- en literatuurvermeldingen in ieder 
geval ook duidelijk maken, is dat Van den Boer zijn 
werkterrein niet beperkte tot Tilburg. Sterker: zijn 
naam was 'door het geheele land bekend' als kerk-
schilder.2» Die woorden zijn afkomstig uit een artikel 
uit 1889 dat meldde dat de kunstenaar een 'triomf
kruis in Romaanschen stijl' gereed had gemaakt voor 
een kerk in het bisdom Haarlem. En hij was destijds al 
geruime tijd bezig met de decoratie van het raadhuis 
van zijn geboorteplaats Veghel. 
In 1896 kon zijn werk in de Sint Odulphuskerk in 
Best worden aanschouwd. Daar maakte hij in het 
transept twee muurschilderingen van de offers van 
Melchisedech en Abraham." In de krant werd weer in 
lovende bewoordingen over zijn arbeid gesproken. 
"De stijl, de schoone teekening, het levendig en be-
tooverend coloriet, gepaard aan eene gedetailleerde 
uitvoering, die in de hoogste mate correct is, doen 
den heer P.N. van den Boer uit Tilburg kennen als een 
kunstenaar van den eersten rang op het moeielijk en 
uitgebreid gebied der kerkschildering." 
Voor de - ook weer door Hendrik van Tulder ontwor
pen - parochiekerk St. Antonius Abt in Eerde, een 
kerkdorp in de gemeente Veghel, 'maakte of leverde' 
hij in ieder geval zeven heiligenbeelden^^ en ook in de 
Lambertuskerk in Helmond nam hij in ieder geval een 
deel van de muurschilderingen voor zijn rekening»", 
net zoals hij dat deed in de Victor en Gezellenkerk in 
het Gelderse Afferden.»^ 

Meer dan religieus werk 
Al met al een nogal feitelijke weergave van plaatsen 
en momenten waar Van den Boer werkzaam was. 
Werkzaamheden die in grote mate plaatsvonden bin
nen de katholieke gemeenschap, van waaruit hij blijk
baar behoorlijk wat opdrachten ontving. 
Maar de activiteiten van Van den Boer moeten, zoals 
al eerder is aangegeven, breder zijn geweest dan dit 
religieuze werk. Van dat andersoortige werk werden 
ook enkele voorbeelden gevonden. 
Aan het begin van dit artikel kwamen de twee schil
derijen al ter sprake die zich een weg hadden gevon
den naar het verre Ter Aar. Het zijn twee gesigneerde 
dorpsgezichten - 'Te Enschot' is de plaatsaanduiding 
die vermeld wordt - die uit 1917 stammen en (net 
zoals de wandschilderingen in 'Casa Cara') lande
lijke taferelen laten zien. Het ene stuk toont een lieflijk 
kerkje met een dijk met een waterloop ervoor, het an-
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dere een boerderij met een man en een vrouw die bij 
een l<alfje staat. Aan de achterzijde is een etil<et van 
de Tilburgse kunsthandel Van Erp-Broekhans aan
gebracht. Het echtpaar Henk en Connie Hoogeveen 
heeft de twee werken al zo'n tien tot vijftien jaar in zijn 
bezit. Een kennis van Henks broer kwam er toenter
tijd mee aanzetten en ze vielen erg in de smaak. "We 
hebben ze gelijk gekocht", zegt Connie Hoogeveen. 
"Schilderijen van het buitenleven spreken me aan. Ik 
hou niet van moderne kunst." 

Behalve dorpsgezichten als deze twee, heeft Van den 
Boer ook stillevens gemaakt, waarvan er enkele wer
den opgespoord. Een voorbeeld uit deze categorie 

werd teruggevonden bij het echtpaar Van den Boer-
Maessen. In hun Veghelse appartement hadden zij 
een werk aan de muur hangen dat onder meer witte 
en blauwe druiven en een kan laat zien. Het echtpaar 
had het stuk ooit bij een zolderopruiming veiliggesteld. 
Een foto van een ander stilleven kreeg de auteur van 
deze bijdrage per e-mail toegestuurd.Het is een 
wat drukker werk, met onder meer fruit op een tafel 
en op een schaal, en bloemen. "Een familiestuk met 
veel herinneringen", schrijft de toezender van de foto. 
Verdere informatie wil hij helaas niet geven. Maar 
goed, de toegezonden foto is er in ieder geval. Een be
scheiden, maar welkome illustratie van de stillevens 
waar Van den Boer zich blijkbaar ook op toelegde. 
Die foto is bovendien al heel wat meer dan wat ge
zegd kan worden van een ander stilleven. Dat werd in 
2009 op de website marktplaats.nl te koop aangebo
den. 'Stilleven Perziken PN. van den Boer' vermeldde 
de advertentie.»» Maar helaas: het bleek een oudere 
advertentie te betreffen. Het schilderij was inmiddels 
al verkocht en nadere gegevens waren niet meer be
schikbaar. 
Tja, en dan zou Van den Boer dus ook nog portretten 
hebben gemaakt. Maar op dat vlak is de opbrengst 
vooralsnog erg mager. Een voorbeeld van dat genre 
zou dus te zien moeten zijn op het Regionaal Archief 
Tilburg, waar zich het al genoemde portret van oud
wethouder PF. Bergmans bevindt. Maar zoals gezegd: 
dat werk is ook aan Jan Franken toegeschreven. 

Tot besluit 
Van Tilburg tot Ter Aar, en misschien nog wel verder 
weg, is blijkbaar toch nog wat werk te vinden van PN, 
van den Boer. Dit artikeltje bevat slechts een over
zichtje van wat er tot op heden over deze kunstenaar 
en zijn arbeid is (terug)gevonden. Hoewel Van den 
Boer in zijn tijd een behoorlijke mate van bekendheid 
moet hebben gehad, lijkt er van zijn werk slechts een 
fractie bewaard te zijn gebleven. Voor deze beschei
den bijdrage is in ieder geval een deel daarvan in 
beeld gebracht. Misschien dat dit artikel de aanzet tot 
nog meervondsten kan vormen. 
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Dialect en basisonderwijs 
in Tilburg en omstreken 
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Dit artikel beschrijft de resultaten van een 
onderzoek naar naar dialectgebruik en -atti
tudes van docenten en basisschoolleerlingen 

in Tilburg en omstreken. Het onderzoek is 
uitgevoerd van oktober 2009 tot januari 2010 

in het kader van een bachelorscriptie com
municatie- en informatiewetenschappen.̂  

De begeleiding van het onderzoek was in 
handen van de andere twee auteurs van deze 

bijdrage, Ad Backus en Jos Swanenberg. 

Dialecten onderwijs 
Een van de bevindingen van een onderwijsloundig on
derzoek, uitgevoerd in 1971 in de gemeente Kerkrade 
in opdracht van de Vereniging Katholieke Schoolraad, 
was dat door de meeste leerlingen van huis uit dialect 
werd gesproken. Volgens hoofden van scholen zou dit 
een nadelige invloed hebben op het behalen van de 
gewenste onderwijsresultaten. Dit leidde tot de drin
gende aanbeveling dat het zogenoemde taalprobleem 
nader gelokaliseerd en onderzocht moest worden. 
Daarmee was het Kerkrade-project geboren. Een van 
de cruciale bevindingen van het onderzoek was dat 
ondanks dat leraren in enquêtes en onderzoek aan
gaven een positieve houding te hebben tegenover di
alect, dit niet altijd terug te zien was in de klaslokalen. 
De houding ten opzichte van dialect en standaardtaal 
bleek een belangrijke invloed te hebben, zowel bij 
leerkrachten als leerlingen, op schoolprestaties en 
de beoordeling daarvan. Wanneer leerkrachten de 
taalachtergrond van leerlingen kenden, traden er ver
schillen op in de beoordeling van geschreven werk ten 
nadele van dialectsprekers.^ Daarnaast is regelmatig 
in ander onderzoek naar voren gekomen dat de hou
ding van leerkrachten tegenover dialect en dialect
sprekende leerlingen een belangrijke rol speelt bij de 
problemen die dialectsprekende kinderen op school 
ondervinden. 

Deze problematiek speelt zich af in een context 
waarin de status van het dialect erg onduidelijk is. 
Aan de ene kant leven er veel vooroordelen over dia
lectgebruik en de nadelige gevolgen die het voor de 
latere carr ière van kinderen en de kwaliteit van hun 
Nederlands zou kunnen hebben als ze dialectspre
kend worden opgevoed. Aan de andere kant wordt het 

lokale dialect beschouwd als een bron van regionale 
trots en identiteit en gaan er stemmen op om dialec
ten te beschermen, om ze zo voor uitsterven te be
hoeden. Al deze onderwerpen komen in dit onderzoek 
aan bod. Over het algemeen kan gesteld worden dat 
de aandacht voor dialect in het Noord-Brabantse ba
sisonderwijs klein en ongestructureerd is.» Nu wordt 
er uitgerekend in Tilburg sinds 2006 een inspirerende 
dialectliedjeswedstrijd genaamd Kènderkwèèk geor
ganiseerd door de Stichting Tilburgse Taol. Jaarlijks 
neemt een acht- of negental basisscholen deel aan 
de wedstrijd. De groepen 7 en 8 leren een lied in het 
Tilburgs dialect, krijgen les over dialect in het al
gemeen en over de dialectwoorden in de liedtekst 
en zingen het lied tijdens een festival. Enkele van 
de scholen uit ons onderzoek namen ook deel aan 
Kènderkwèèk. 

Opzet van het onderzoek 
De materiaalverzameling vond plaats in twee rondes. 
In de eerste plaats werden semi-gestructureerde in
terviews gehouden met docenten, waarbij de vragen 
vooraf waren opgesteld, maar waarbij de volgorde 
van de vragen en antwoorden open bleef (zie Gillham 
2005'', voor een beschrijving van dit type interview). 
Zes van de acht scholen bevinden zich in Tilburg 
(Don Sarto in Broekhoven, de Stelaertshoeve en d'n 
Hazenest in de Heikant, Montessori de Elzen in het 
centrum. De Boemerang in de Reeshof en Eerste Jan 
Ligthart in Oud-Noord), één in Goirle ('t Schrijverke) 
en één in Hilvarenbeek (De Driehoek). Er is voor ge
kozen om het onderzoek ook uit te voeren in deze 
twee kleinere gemeenten om te bekijken of er in zulke 
kleinere, meer landelijke gemeenten meer of minder 
dialect gesproken werd dan in de stad. Op alle deelne
mende scholen is een semi-gestructureerd interview 
gehouden met een docent van groep 7 en/of 8. 

In de tweede ronde werd in zogenaamde focusgroe-
pen gesproken met in totaal 48 leerlingen, onder wie 
zich 21 jongens en 27 meisjes bevonden, allemaal 
tussen de 10 en 12 jaar oud. Naast de 41 kinderen 
met een Nederlandse achtergrond hadden vier kin
deren een Turkse, twee een Curagaose en één een 
Surinaamse achtergrond. Alle respondenten met een 
buitenlandse achtergrond waren tweede of derde ge
neratie allochtoon. Om de focusgroepen te vormen 
heeft de docent van de desbetreffende klas op ons 
verzoek een willekeurige selectie gemaakt van de 
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kinderen. Er is op deze manier getracht om een even
wichtige afspiegeling te maken van de groep basis
schoolleerlingen in Tilburg en omstreken. De tweede 
ronde bestond uit het afnemen van focusgroepge-
sprekken. Focusgroepgesprekken, gestructureerde 
discussies onder een kleine groep van respondenten, 
begeleid door een ervaren gespreksle ider», zijn ge
schikt voor onderzoek naar dialectgebruik en -attitu
des. De methode is ontworpen om informatie te ver
krijgen over de voorkeuren en waarden van een be
paalde groep met betrekking tot een bepaald onder
werp. Gibson stelt dat een focusgroepgesprek uiter
mate geschikt is voor het onderzoeken van gedrags
intenties, attitudes en motivaties van jonge kinderen.» 
Daarnaast is het ten eerste voor kinderen lastiger om 
een schriftelijke enquête in te vullen; ten tweede, en 
belangrijker, stelt deze methode de respondenten in 
staat elkaar aan te vullen. Dit is een meerwaarde bij 
onderzoek naar een onderwerp waarover de attitudes 
een beetje onder de oppervlakte liggen, waar mensen 
zich niet zo heel bewust van zijn. Dialectattitudes val
len daar typisch ook onder, zeker voor kinderen. 

Elk gesprek startte met een introductieronde om de 
kinderen zich op hun gemak te laten voelen en zich
zelf voor te stellen. Om de kinderen nog meer op hun 

gemak te stellen, werd er na de introductieronde ge
bruikgemaakt van een 'IJsbreker'. Een IJsbreker is 
geschikt om de concentratie van de deelnemers te 
verhogen en participatie te vergroten. De IJsbreker 
bestond uit twee prenten van Cees Robben, met on
derschrift in Tilburgs dialect (1. Witte wegge kunt... 
Niks kunde...Dè kunde. l.Enwè eten we te middag? 
Slaoi-mee-jaai-mee-juln-mee-jèèrepul.. .jengelèèrs''). 
Na afloop van de oefening startte het gesprek. Ter 
afsluiting van het gesprek was er wederom een acti
viteit. De kinderen kregen een afbeelding te zien van 
een leesplankje in dialect. De Stichting Tilburgse Taol 
heeft voor het Tilburgs een leesplankje ontwikkeld 
met typische woorden uit het dialect. In Hilvarenbeek 
kon gebruikgemaakt worden van een ander lees
plankje in het plaatselijk dialect. 

Interviews met de docenten 
Op de inleidende vraag 'Welke waarde hecht u aan 
het (Tilburgs) dialect?' antwoordden vijf van de acht 
ondervraagde docenten dat zij persoonlijke waarde 
hechten aan het dialect. Zij vinden dat dialect een 
onderdeel is van de stad Tilburg en daarmee van de 
stadscultuur en het cultureel erfgoed. Ze vinden dat 
het dialect bewaard moet blijven voor volgende gene
raties. De andere drie docenten hechten geen waarde 
aan het dialect, maar vinden het wel leuk om verschil
lende dialectwoorden te kennen. 

De geïn terv iewde docenten uit Tilburg waren al
len bekend met het dialect van Tilburg, en die uit 
Hilvarenbeek met het lokale dialect daar. De helft van 
de docenten was van huis uit opgegroeid met het di
alect van hun stad. De andere helft van de docenten 
gaf aan op andere manieren in aanraking te komen 
met het dialect, bijvoorbeeld via mensen op straat en 
in de supermarkt. 

D1: Tot zoverre ben ik daarmee bekend dat ik het op 
straat hoor, dat ik in een buurt heb gewoond waar het 
werd gesproken maar ik ben niet opgevoed in het di
alect. Mijn ouders hebben altijd gewoon beschaafd 
Nederlands gesproken tegen ons. 

Op de vraag 'Denkt u dat er vooroordelen bestaan te
genover dialect en sprekers daarvan?' werd unaniem 
bevestigend geantwoord. Aangegeven werd dat het 
spreken van dialect vaak overkomt als ordinair, plat of 
zelfs boers. Hoewel de docenten aangaven zelf geen 
vooroordelen te koesteren, gaven ze wel aan dat vol
gens hen dialectsprekers vaak te vinden zijn in volks
buurten en/of onder lagere sociale klassen of bevol
kingsgroepen. 

OZ: Dus denkt u dat er vooroordelen bestaan tegen
over het dialect en sprekers daarvan ? 

D1: Ja, dat denk ik zeker, ongetwijfeld. Daar ben ik 
honderd procent zeker van overtuigd. Dat In bepaalde 
kringen, dat als iemand spreekt, een dialect, dat die 
meteen op een aantal treden lager in de ontwikke
lingsladder staat 



D2: Ik heb zelf inderdaad ook familieleden die naar het 
westen zijn verhuisd en je voelt een beetje dat ze je 
minachtend aankijken van: die boeren uit Brabant En 
ik denk dat het ook wel met het dialect te maken heeft. 

In het interview zijn ook verschillende vragen gesteld 
betreffende het onderwijzen van dialect. Nadruk lag 
daarbij op het verschil tussen onderwijzen van het di
alect als een op zich staande taal en het onderwijzen 
over dialect als begrip. 

Een van de vragen betreffende het onderwijzen van 
het dialect luidde: 'Vindt u het belangrijk dat het di
alect onderwezen wordt aan basisschoolleerlingen?' 
De docenten waren unaniem in hun afwijzing: het on
derwijzen van dialect (als een op zich staande taal) 
gaat hun te ver. De nadruk in het onderwijs dient te 
liggen op het onderwijzen van Standaardnederlands. 
Ten eerste gaan alle lesmethoden uit van het 
Standaardnederlands en daarnaast dienen kinderen 
volgens docenten het Standaardnederlands aange
leerd te krijgen, zodat zij zichzelf overal in Nederland 
goed verstaanbaar kunnen maken. Waar het onder
wijzen van het dialect als taal structureel te ver gaat, 
vinden alle docenten het wel een goed initiatief om 
leerlingen iets te leren oi/er dialect, in het kader van 
algemene soc io l inguïs t ische vorming. 

Hoewel dialect niet structureel een thema is binnen 
het basisonderwijs in de regio Tilburg, wordt er in
cidenteel wel aandacht aan besteed. Op drie van de 
acht scholen komt het begrip dialect bijvoorbeeld aan 
de orde in de gehanteerde taalmethode. Het draait 
daarbij niet om het dialect van de stad of de regio. 

Prent van Cees Robben, 
gebruikt tijdens de 

focusgroepsgesprekken. 

maar om het 'begrip' dialect en de verschillende va
rianten die ervan bestaan. Twee scholen benaderen 
dialect vanuit geschiedenis of aardrijkskunde. Hierbij 
ligt de nadruk op de historie van de stad en de stads
cultuur. Op de overige drie scholen wordt geen aan
dacht besteed aan het dialect. 

Tevens werd gevraagd of er op andere wijze ooit aan
dacht was geweest voor het dialect. De docenten ga
ven daarbij aan dat er rond de tijd van carnaval vaker 
op wordt ingehaakt. 
Daarnaast hebben twee van de acht scholen meege
daan aan het Tilburgs liedjesfestival Kènderkwèèk. 
Scholen en docenten die hebben meegedaan aan dit 
project staan opvallend positiever tegenover het on
derwijzen van dialect. 

D1: Ja, ik vond dat super De kinderen zijn én creatief 
én met taal bezig. En dan moeten ze ook nog zingen en 
gaan bedenken hoe ze gaan bewegen. 

De voorkeur gaat bij docenten uit naar het incidenteel 
onderwijzen over dialect in de vorm van een thema of 
project. Het dialect moet beschouwd worden als aan
knopingspunt om kinderen ten eerste plezier te laten 
krijgen in taal en ten tweede om hun iets te leren over 
hun afkomst. Het dialect wordt beschouwd als onder
deel van het culturele erfgoed. 

Naast vragen over het onderwijzen van dialect zijn 
vragen gesteld naar de mate waarin basisschoolleer
lingen dialect spreken. Over het algemeen geven de 
docenten aan dat de kinderen in de klas niet in het di
alect spreken. Er zijn wel Brabantse accenten te horen 
in de spreektaal van de kinderen. Op basisscholen in 
volksbuurten (bijvoorbeeld Don Sarto) geven docen
ten aan dat er kinderen in hun klas zitten die dialect 
spreken. Docenten die niet werkzaam zijn op zulke 
scholen geven aan te denken dat dialectsprekers vaak 
woonachtig zijn in volksbuurten. 

Zoals wel vaker wordt gevonden voor tweetalige situ
aties, zijn er verschillen in het dialectgebruik binnen 
en buiten de klas. In de klas wordt nauwelijks tot niet 
in het dialect gesproken; wel in vrije situaties, bijvoor
beeld tijdens knutselen, gymles of buiten spelen. Het 
gebruik van dialect is ook terug te zien in bepaalde 
schrijfopdrachten. Terwijl er tijdens een dictee nau
welijks dialectgerelateerde fouten worden gemaakt, 
omdat de woorden zeer correct worden uitgesproken 
door de docent, zijn er vaker invloeden terug te zien bij 
het schrijven van een eigen verhaal ('vrije spelling'). 

D1: Dat valt op. Zodra de kinderen vrijer zijn, dan val
len ze echt terug op plat Tilburgs. Zodra de kinderen 
mogen gaan knutselen of gaan gymmen, merk je heel 
snel dat die kinderen een knop omzetten. 

D2: Nou. Dat ze het ook schrijven. Ze schrijven het ook 
echt vaak, meer als ze een opstel moeten schrijven. 

Desondanks wordt het spreken van het dialect door 
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geen van de docenten als een bedreiging gezien voor 
het taalgebruik van de kinderen. Docenten geven ook 
aan geen verbanden te zien tussen dialectsprekende 
leerlingen en significant slechtere schoolprestaties. 
Leerlingen krijgen in de lagere klassen van het basis
onderwijs een goede lexicale basis aangeleerd waar
door er op latere leeftijd, in de groepen 7 en 8, weinig 
fouten worden gemaakt op lexicaal gebied. Wat veel 
meer van invloed is op het taalgebruik en spelling van 
de leerlingen is het zogenaamde 'moderne taalge
bruik', bijvoorbeeld straattaal en MSN-taal. 

Invloeden zijn wederom te merken in de zogenaamde 
'vrijere situaties'. Woorden worden afgekort en vooral 
veel werkwoorden geschreven zonder -n aan het eind. 

D1: Qua communicatie tussen de Idnderen, dat hoor je 
steeds val<er terug. Dan denli je van: huh?Dan zeggen 
ze van: dat is van de straat juf! Dus dat zeggen ze ool< 
zelf. Dus dat hoor ik wel heel duidelijk. 

D2: Ja, en wat kinderen ook vaak doen Is de MSI^-taal 
een beetje toepassen. Want daar heb je bijvoorbeeld 
'even', dat wordt vaak 'effe' en dat wordt dan ook vaak 

gezegd. Zo van: 'ik moet effe'. Woordjes worden heel 
kort gemaakt dat merk ik wel eens. 

In Goirle en Hilvarenbeek melden de docenten dat 
straattaal, MSN-taal en dialect nauwelijks aanwezig 
zijn in het geschreven werk van de leerlingen. 
We kunnen algemeen gesteld drie opvattingen over 
dialect en onderwijs onderscheiden.» Ten eerste het 
voorbijgaan aan dialect, waarbij men op school hele
maal geen aandacht besteedt aan het dialect en doet 
alsof het niet bestaat. De leraar spreekt dan conse
quent standaardtaal. Twee redenen worden hiervoor 
aangevoerd: namelijk dat men vindt dat dialect een 
gebrekkige taal is, die de denkontwikkeling van het 
kind belemmert en dat men vindt dat een leerling de 
standaardtaal het best en snelst leert door hem als 
het ware onder te dompelen in de standaardtaal. De 
tweede opvatting betreft aansluiten bij het dialect. Het 
uiteindelijke doel blijft dan wel het leren van de stan
daardtaal, maar dan wel op een manier waarbij reke
ning gehouden wordt met de moedertaal die het kind 
al beheerst. De derde mogelijkheid is het opwaar
deren van het dialect. Het onderwijs moet er in deze 
opvatting naar streven dat 'de maatschappij' haar ne
gatieve houding tegenover dialectsprekers verandert. 

Concluderend mag gesteld worden dat de docenten 
zich aansluiten aan bij de derde opvatting omtrent 
dialect: het opwaarderen van het dialect. Door aan
dacht te besteden aan dialect in de vorm van een 
project of thema kan de negatieve houding tegenover 
dialect(sprekers) verdwijnen. Docenten van scholen 
die hebben meegedaan aan het liedjesfestival van de 
Stichting Tilburgse Taol staan opvallend positiever te
genover het onderwijzen van dialect. 

Focusgroepgesprekken met de 
leerlingen 

Als onderdeel van de IJsbreker, met de twee prenten 
van Cees Robben, werd de vraag gesteld 'Wat voor 
taal staat op de prent beschreven?' De kinderen ga
ven daarbij unaniem aan dat er geschreven stond in 
dialect. Zij waren dus zeer goed op de hoogte van het 
begrip dialect. Ze konden ook verschillende dialecten 
in Nederland opnoemen of kenden bepaalde gebieden 
waar men met een ander accent praat. 

Tijdens het gesprek werd besproken welke perso
nen de leerlingen vaak in het dialect hoorden praten 
en binnen welke situaties dat gebeurde. De kinderen 
gaven daarbij blijk van redelijk goed inzicht in de alge
hele kenmerken van de dialectsituatie. Ze gaven aan 
dat vooral oudere mensen in het dialect praten, met 
name opa en oma. Zij voeren daarbij als reden aan 
dat er vroeger meer in het dialect gesproken werd en 
zij dat hebben geleerd of ermee zijn opgegroeid van 
huis uit. Ook ouders praten vaak in dialect. Ze doen dit 
volgens de kinderen vooral als men met familie onder 
elkaar is, maar ook om humoristisch over te komen, 
bijvoorbeeld door regelmatig typische woorden uit 
het dialect te gebruiken. Daarbij kan men denken aan 
bijvoorbeeld het voorvoegsel kaaj-. Tot slot gaven de 



zoals een fietsenmaker of een schoenmaker waar 
inwoners van de stad al sinds jaren werkzaam zijn. 
Tijdens carnaval merken ze op dat er meer in het dia
lect gesproken wordt met elkaar. Kinderen geven aan 
dat dit gebeurt omdat het bij de stad hoort, grappig en 
gezellig is. 

Opnamen van het 
dialectliedjesfestivat 
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kinderen aan dat mensen die al lang woonachtig zijn 
in de stad, of op het platteland werken vaak in dialect 
spreken. Ze assoc iëren dialect dus met de volksbuurt 
en met het platteland. 

L1: Ik denk wel dat oude mensen het wel meer doen. 
Dat Is eigenlijk, ja dat hebben zij gewoon geleerd ei
genlijk. 

L2: En wat ook zo is, oude mensen. Als je nu werkt 
krijg je alles als gewoon normaal Nederlands en niet 
als dialect En vroeger was dat misschien niet Nu 
moet je ook veel socialer leven. 

L3: Ja, als mijn papa naar mijn opa gaat Ja, kijk, thuis 
praten hij gewoon en als ze bij mijn opa Is dan praat hij 
heel anders en dan denk ik: waarom praat je thuis niet 
zo? Dat vind ik zelf veel leuker 

Aan de kinderen werd gevraagd of zij zelf wel eens in 
het dialect spreken. Er werd wisselend gereageerd op 
deze vraag. De kinderen gaven aan niet structureel 
te spreken in het dialect van de stad of in ieder ge
val zich niet bewust te zijn van het gebruik van dialect 
in bepaalde situaties. Wel geven zij aan dat wanneer 
de familie dialect gebruikt, zij eerder geneigd zijn om 
mee te gaan praten in het dialect. Ook werd gevraagd 
of de respondenten wel eens in dialect spraken met 
vrienden of vriendinnen onderling. Sekse bleek hier 
van invloed te zijn op het gebruik van dialect. Jongens 
gebruiken onderling vaker dialect dan meisjes. 

Op de vraag 'Vinden jullie het hier geschreven dialect 
een mooie taal?' werd over het algemeen geantwoord 
dat het geen mooie taal, maar eerder een grappige 
taal is. In de belevenis van de kinderen hangt dat 
voornamelijk samen met de manier waarop woorden 
geschreven en uitgesproken worden. Een veel ge
bruikte term was 'een raar taaltje'. 

De kinderen van de basisscholen in de Tilburgse 
volksbuurten en in Hilvarenbeek staan vergeleken 
met andere kinderen op de andere scholen positiever 
tegenover het dialect. Zij beschouwen het dialect als 
iets wat hoort bij hun eigen dorp of wijk. De oude ken
merken en het speciale karakter van het dialect wor
den gezien als mooie eigenschappen. 

L4: Ja, vooral boeren doen dat. Dat bedoel Ik een beet
je. 

Wat betreft de plaatsen waar volgens de kinderen 
dialect te horen is, noemen zij logischerwijs het be
jaardentehuis. Ook de markt, op straat en de camping 
werden veel genoemd. Het meest genoemd werden 
echter de 'volksbuurten' van de stad en wat kinderen 
noemen 'oude winkels'. Zij bedoelen daarmee winkels 

Vervolgens werd de vraag gesteld of de kinderen het 
stoer vinden om in dialect te praten. Alle kinderen ont
kenden dit. Er was echter toch een duidelijk verschil 
in houding te merken tussen jongens en meisjes. De 
meisjes in de focusgroepen gaven aan te denken dat 
jongens meer in het dialect spreken, met als reden dat 
ze dan stoer denken over te komen of om aansluiting 
te vinden bij een groep. 

L1: Nou, Ik denk eigenlijk dat jongens het voor de stoe
re praat doen. 

L2:Ja, daar heeft ze wel gelijk in. 

L3: Ze willen bij het clubje horen. 

De jongens geven echter aan dat ze het totaal niet 
stoer vinden om in het dialect te praten. Zij geven aan 
het dialect vooral te gebruiken omdat het aparte en 
leuke woorden bevat. Daarmee komen ze humoris
tisch over bij hun vrienden. 

Alle kinderen geven aan meer dialect te willen leren 
spreken. Het gaat daarbij weer veelal om typische 
woorden. Het gehele dialect leren spreken of gaan 
spreken hoeft van de kinderen niet. Het is voor de 
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kinderen belangrijker dat ze een aantal woorden 
kennen zodat ze (eventueel) mee kunnen praten met 
anderen wanneer er in het dialect gesproken wordt. 
Net als een aantal andere antwoorden lijkt dit te sug
gereren dat het dialect aan een proces van folklo-
rizering blootstaat: als deze ontwikkeling door zou 
zetten, zou het dialect uiteindelijk geen communi
catiemiddel meer zijn, geen levende taal, maar een 
onderdeel van het cultureel erfgoed, een embleem. 
Taalverschuivingssituaties laten dit proces vaak zien, 

LI: Ja, Ik wil weten wat voor woorden er allemaal zijn. 
Maar dat ik die taal dan echt nog ga spreken, dat wil 
Ik niet 

L2: Ja, dat lijkt me wel grappig. Misschien een dag in 
de twee weken. Of eens In de week een les In het di
alect . 

L3: Ja, want dadelijk ben je op straat en dan zijn er al
lemaal jongens die Tilburgs kunnen praten. En dan zeg 
ik: huh?En dan gaan ze allemaal lachen. Ja, dan sta ik 
kei voor schut 

De algemene voorkeur wordt uiteindelijk gegeven aan 
het spreken van het Standaardnederlands. Het dialect 
moet echter wel behouden blijven volgens de kinde
ren. Ze vinden het een stukje geschiedenis, iets dat 
bij vroeger hoort en daarom te mooi is om te laten ver
dwijnen. Het is een onderdeel van de stad of van het 
dorp. 

LI: BIks hoort gewoon echt bij Hilvarenbeek. 

Conclusie 
Op grond van dit onderzoek kunnen we concluderen 
dat het Tilburgs van zowel docenten als leerlingen 
best aandacht mag krijgen op school, maar ook dat 
het niet te veel mag zijn. Docenten vinden bijvoorbeeld 
tweetalig onderwijs veel te ver gaan, en zien aandacht 
voor het Tilburgs meer iets als onderdeel van alge
meen onderwijs over de lokale cultuur, of over de rol 
van dialecten in het algemeen, zowel in de geschiede
nis als nu. Kinderen lijken ook niet veel te voelen voor 

Tilburgs als schoolvak: het is voor hen vooral een bron 
van vermaak. 

Het lokale dialect al te zeer verbinden met lokale cul
tuur, zeker als dat vooral vanuit een historisch per
spectief gebeurt, draagt wel vaak het gevaar in zich 
van folklorizering. Dat is wanneer het dialect vooral 
wordt ingezet om te laten zien hoe grappig het lokale 
leven vroeger was. Getuige de reacties van zowel do
centen (dialect is leuk voor bij geschiedenis en aard
rijkskunde) als kinderen (dialect is grappig) is het niet 
denkbeeldig dat het dialect over een tijdje vooral nog 
als lokale folklore wordt gezien. 

Dat gevaar is vooral groot als de trend naar taalver
schuiving doorzet, zodat latere generaties het dialect 
simpelweg niet meer spreken. Hoewel de noodklok 
vaak geluid wordt, blijkt uit de gegevens van ons on
derzoek niet echt dat het dialect op sterven na dood 
is. Met name in de volksbuurten en in de dorpen is 
het nog altijd springlevend. Dat betekent wel dat het 
dialect, ook door docenten en kinderen, vooral met 
bepaalde delen van de bevolking wordt geassocieerd, 
niet als de taal van alle Tilburgers. 
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De ringbaan 
Een eeuw geleden was Tilburg een kleine 
stad die sterk groeide door de industriali
sering. Veel gemotoriseerd verkeer was er 
nog niet, en wat er was ging allemaal door 
de binnenstad. Verkeer van Breda naar 
Eindhoven reed door de Heuvelstraat. Rond 
1915 voorzag ir. J.H.E. Rückert , directeur 
Publieke Werken in Tilburg, dat de groeiende 
verkeersstroom de binnenstad van Tilburg 
flink zou verstoppen. De oplossing vond de 
ingenieur in een rondweg, die vrijwel geheel 
buiten de bebouwing van de stad zou moe
ten liggen. Rücker t werkte zijn plannen uit 
en legde ook zijn visie op de weg vast. Met 
zijn plan bepaalde Rückert de beginselen 
van wat uiteindelijk de langste straat van 
Tilburg zou worden (13 km maar liefst!). 
Stukje bij beetje is deze ringbaan gebouwd 
tussen 1922 en 1959. Rückert heeft de 
bouw niet meer meegemaakt, maar zijn visie 
is in grote lijnen gevolgd. 

"Zooveel doenlijk is de ringbaan zoodanig 
ontworpen, dat zoo weinig mogelijk bestaan
de hulzen moeten worden afgebroken, daar, 
waar de ringbaan door bestaande huizen 
werd ontworpen, bleek geen andere oplos
sing mogelijk." 

Op een aantal punten moesten helaas hui
zen wijken voor de aanleg van de weg. 
Voor de bouw van de Hasselt-rotonde, ook 
bekend als de Smarius-rotonde, is bijvoor
beeld een rij wevershuisjes gesloopt. De 
oude Hasseltstraat werd doorsneden en de 
Hasseltse kapel, een belangrijk icoon van de 
stad Tilburg, kwam daarmee buiten de ring
baan te liggen. Het zal vele inwoners destijds 
pijn hebben gedaan, misschien zelfs nu nog. 
Toch is de ringbaan niet meer weg te denken 
in het beeld van Tilburg. 

Stichting Straat en Stadsmuseum Tilburg 
besteden in het boek 'De ringbaan; een 
rondleiding' uitgebreid aandacht aan deze 
'straat'. Van 20 mei tot eind juli 2010 orga
niseerden beide stichtingen een manifestatie 
rondom de ringbaan, met onder andere di
verse exposities, lezingen en een fietstocht. 
Het boek is onderdeel van deze manifestatie. 



De auteur, Berry van Oudheusden, neemt de 
lezer mee langs de hele route en bespreekt 
de kenmerkende en historische punten, 
gebouwen, beelden, huizen, kruisingen en 
bruggen die er nu staan, of ooit gestaan 
hebben. Met zeer veel illustraties wordt een 
goed beeld gegeven van het heden en ver
leden van de ringbaan. Oude foto's en plat
tegronden wisselen af met hedendaags 
fotomateriaal en reconstructies van bouw
werken. 
Het boek blinkt uit in de vele details die te 
vinden zijn op gevels, verscholen in plant
soentjes of in de zijstraten van de ringbaan. 
Details waar de inwoner van Tilburg dage
lijks of wekelijks voorbijkomt zonder ze op 
te merken. Het boek maakt nieuwsgierig en 
nodigt uit om een volgende keer even om te 
fietsen naar bijvoorbeeld het stenen reliëf 
van Hans Claesen aan de Ringbaan-Noord, 
of naar de oude woningen In de Bokhamer, 
nu rijksmonumenten. 
Met kaartjes worden heel duidelijk de loca
ties aangegeven, zodat de rondleidlng-in-
boekvorm eenvoudig te volgen is. Elk on
derdeel van de ringbaan, noord, oost, zuid 
en west, heeft een eigen kleur, verdwalen 
Is vrijwel onmogelijk. De teksten zijn kort 
gehouden, soms misschien te kort. Mooi 
is wel de aandacht voor de architecten en 
kunstenaars van wie werk aan of vlak bij 
de ringbaan te vinden is. De oplettende le
zer haalt de bouwstijl van Jan van der Valk 
er op een gegeven moment feilloos uit. En 
ook Rückert , de geestelijk vader van de ring
baan, vinden we terug. Zijn opmerkingen en 
visies zijn verweven door de gehele rondlei
ding. 

"De ringbaan is te vergelijken met de stads
grachten en -wallen uit vroeger eeuwen. 
Die ringbaan vormt geen afsluiting; Indien 
zij meewerkt om de stad te doen groeien tot 
eenheid, dan heeft zij de haar toebedeelde 
taak dubbel en dwars vervuld." 

Jojanneke van Zandwijk 

ttn rondltlding 

Berry van Oudheusden, De ringbaan; een 
rondleiding (Tilburg, Stadsmuseum Tilburg, 
2010), 116 bIz., ISBN 978-90-77643-10-5, 
€12,50. 

Krachtbron 
In 1989 besloot het college van B en W van 
Tilburg om een aantal straten op industrie
terrein Katsbogten te vernoemen naar vrou
wen die een rol hebben gespeeld in de strijd 
om de gelijkberechtiging van de vrouw. Zo 
kwamen er o.a. een Ellen Pankhurststraat, 
een Aletta Jacobsweg en een Joke Smltweg. 
Maar hoe Is het tegenwoordig in Tilburg 
met de emancipatie van vrouwen gesteld? 
De gemeentesecretaris is een vrouw, en er 
zijn veel vrouwelijke topambtenaren. Verder 
dan een vrouwelijke loco-burgemeester is 
Tilburg echter nooit gekomen. In juni koos 
de gemeenteraad een nieuwe burgemeester, 
maar onder de zeven sollicitanten bevond 
zich geen enkele vrouw. 

Dat we nog steeds in een masculiene maat
schappij leven, blijkt onder meer uit een 
eind 2009 uitgevoerd onderzoek van het 
Brabants Dagblad en de Universiteit van 
Tilburg. Hieruit kwam naar voren dat de 25 
meest invloedrijke Tilburgers (blanke) man
nen waren. Nu is daar wel iets op af te din
gen, want dit soort onderzoek is natuurlijk 
te manipuleren. Het ligt er maar aan welke 
criteria je aanlegt en welke vragen je stelt, 
en aan wie. 

Door de jaren heen zijn er altijd vrouwen 
geweest die het in de door mannen gedo
mineerde maatschappij aandurfden op te 
komen voor de belangen van hun sekse
genoten. Meestal waren het vrouwen uit 
welgestelde families die financieel min of 
meer onafhankelijk waren, en die het zich 
daarom konden permitteren in te gaan te
gen de heersende opvattingen. Dat werd 
ze doorgaans niet in dank afgenomen, en 
er moest heel wat strijd geleverd worden. 
Bewondering en respect werden meestal 
pas veel later geoogst, als dat al gebeurde. 

Welke grote veranderingen er plaatsvon
den in het leven van vrouwen in Tilburg is 
te lezen in Krachtbron. 200 jaar vrouwen 
In Tilburg. Dit boek verscheen onlangs in 
het kader van 'Tilburg 200 jaar stad' in op
dracht van Feniks, stedelijk centrum voor 
emancipatie, en de gemeente Tilburg. In zes 
hoofdstukken wordt vanuit verschillende 
invalshoeken belicht wat de veranderde in
zichten op maatschappelijk en geestelijk 
gebied tussen 1809 en 2009 hebben bete
kend voor de positie van vrouwen in Tilburg. 
Het boek is daarmee tevens een eerbetoon 

aan alle Tilburgse vrouwen die de afgelo
pen twee eeuwen een bijdrage hebben ge
leverd aan het emancipatieproces. Aan de 
orde komen achtereenvolgens: De kracht 
van vrouwen, Werken, Geloof en zorg, 
Burgerschap en zeggenschap. Lijf en lust 
en Leren en expressie. Daarnaast bevat het 
boek een aantal interviews met vrouwen die 
een voorbeeldrol vervullen of in het recente 
verleden hebben vervuld. Krachtbron is ze
ker voor jongeren een eye-opener, want het 
laat duidelijk zien dat onze huidige maat
schappelijke verworvenheden stuk voor stuk 
moeizaam bevochten moesten worden. De 
tijd dat vrouwen een ondergeschikte posi
tie innamen, ligt nog niet zo ver achter ons. 
Pas sinds 1956 is een vrouw juridisch gezien 
'handelingsbekwaam'. En tot in de jaren zes
tig kregen vrouwen nog ontslag wanneer ze 
trouwden. Wat vrouwen in ieder geval be
reikt hebben, is dat ze nu zelf kunnen kie
zen: wel of geen huwelijk, gezin, opleiding 
en werk. Dat Tilburg nog geen vrouwelijke 
burgemeester heeft, toont echter aan dat het 
emancipatieproces nog lang niet voltooid is. 

Krachtbron is helemaal door vrouwen ge
maakt. Sandra Franken en Berna Trommelen 
schreven de tekst; laatstgenoemde gaf het 
boek ook uit. De vormgeving is van Odette 
van Oirschot. Het boek is onderdeel van een 
digitaal archief over vrouwenemancipatie. 
Zie: http://www.krachtbrontilburg.nl. 

In de inleiding van het boek vraagt Gerda de 
Vries, directeur van Feniks, zich af waarom 
er in Tilburg geen straat is vernoemd naar 
de (in het boek genoemde) Tilburgse schil
deres Henr ië t ta Knip, Dat zal waarschijn
lijk op praktische bezwaren hebben ge
stuit, want er is in Tilburg al vele jaren een 
Nicolaas Knipstraat, genoemd naar haar 
vader. Overigens is er in 1991 wel een straat 
genoemd naar een nicht van Henr ië t ta , de 
in Amsterdam geboren (katten)schilde-
res Henr iët te Knip, die sinds haar huwelijk 
Henr iët te Ronner heette. 

Rob van Putten 

Franken, Sandra en Berna Trommelen. 
Krachtbron. 200 jaar vrouwen In Tilburg 
(Tilburg, BTC, 2009), 96 bIz., geïl l . , ISBN 
978 90 9024 930 8, €12,50. 

100%Bedaux 
Samen met Jos Donders (1867-1960) en 
Jan van der Valk (1873-1961) behoort Jos. 
Bedaux tot de belangrijkste twintigste-
eeuwse Tilburgse architecten. Deze afstam
meling van een Frans hugenotengeslacht 
werd op 18 april 1910 te Tilburg geboren als 



zoon van een aannemer. Overdag werkte hij 
bij zijn vader, 's avonds volgde hij avondcol
leges bouwkunde aan de R.K. Leergangen. 
Reeds op 22-jarige leeftijd maakte hij zijn 
eerste ontwerp: een uitbreiding van het 
klooster Ave IVIarla aan het Transvaalplein. 
Bij zijn overlijden op 14 juli 1989 liet Bedaux 
een omvangrijk oeuvre na: woonhuizen, 
villa's, landhuizen, scholen, kerken, kapel
len, kloosters, kantoorgebouwen en fabrie
ken. Zijn archief, dat wordt beheerd door de 
Stichting Jos. Bedaux Architect telt - uit
breidingen en verbouwingen meegerekend 
- 850 werknummers. 

Op 18 april jongstleden werd de honderdste 
geboortedag van Jos. Bedaux feestelijk ge
vierd met de opening van een tentoonstel
ling getiteld: '100% Bedaux'. Tegelijkertijd 
werd het eerste exemplaar van een mono
grafie over hem uitgereikt aan de commis
saris van de koningin, Wim van de Donk. 
Plaats van handeling was het hoofdgebouw 
van de Universiteit van Tilburg, dat wel be
schouwd wordt als het 'magnum opus' van 
Bedaux. Het gebouw staat er nu bijna vijftig 
jaar, maar het heeft nog niets van zijn glans 
en schoonheid verloren. 

Bedaux, die zowel in artistiek als in tech
nisch opzicht een meester was in zijn vak, 
wordt beschouwd als een exponent van het 
traditionalisme ('Delftse school') waarin 
teruggegrepen wordt op traditionele (regio
nale) vormen en materialen (baksteen, na
tuursteen). Hij was echter geen traditiona
list pur sang, want vooral in zijn werk vanaf 
1950 is te zien dat hij ook het idioom van het 
modernisme beheerste, met zijn strakke vor
men en het gebruik van staal, glas en beton. 
Omdat in zijn visie het traditionalisme en het 
modernisme geen elkaar uitsluitende entitei
ten waren, wist Bedaux elementen van beide 
stromingen in één ontwerp te combineren tot 
een harmonieus geheel. 

De monografie over Jos. Bedaux is een ini
tiatief van de aan het Nederlands Archi
tectuur Instituut te Rotterdam gelieerde 
Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten van 
Nederlandse Architecten en Stedebouw
kundigen (BONAS). Christel Leenen schreef 
het, daarin bijgestaan door Evelien van Es. 
Het boek begint met een inleiding waarin 
leven en werk van Bedaux centraal staan. 
Het tweede deel omvat een gedetailleerde 
beschrijving van de voornaamste wer
ken van Bedaux. Het eerste werk in deze 
zeer rijk geï l lustreerde oeuvrecatalogus is 
een Mariakapel in Huijbergen uit 1933. De 
catalogus eindigt met het woonhuis van 
Callebout in Oud-Turnhout uit de jaren 1973-

1976, het laatste werk dat Bedaux voltooide. 
Alle niet in de oeuvrecatalogus opgenomen 
werken staan in een bijlage. Verder bevat het 
boek nog een lijst van eigen publicaties van 
Bedaux, een literatuurlijst en een uitgebreid 
register. 

Het meeste werk van Jos. Bedaux is te vin
den in Tilburg en naaste omgeving, en al 
bladerend in het boek realiseer je je dat hij 
een niet-onbelangrijke rol heeft gespeeld 
in het aanzien van het na-oorlogse Tilburg. 
Enkele grotere werken van Bedaux vormen 
nog steeds or iënta t iepunten in het voortdu
rend veranderende stadsbeeld, zoals Sint 
Jozefzorg, het gebouw van de GGD aan de 
Ringbaan-West, de AMRO-bank aan de 
Heuvel en het kantongerecht. 

Maar Bedaux was ook actief in de rest van 
Nederland: hij bouwde van Maastricht tot 
Groningen. In de jaren 1946-1950 leverde 
hij een belangrijke bijdrage aan de weder
opbouw van het in de oorlog verwoeste 
Zeeuws-Vlaamse stadje Sluis. En in de jaren 
vijftig bouwde hij ook enkele keren etagewo
ningen (Utrecht, Breda). Verder was Bedaux 
regelmatig actief in België. 

Architecten bouwen graag voor de eeuwig
heid, en technisch gezien zijn de meeste 
bouwwerken goed bestand tegen de tand 
des tijds. Sociaal-economische en planolo
gische factoren kunnen de levensduur van 
een gebouw echter sterk reduceren. Zo ont
kwamen ook enkele door Bedaux ontworpen 
gebouwen niet aan de slopershamer: ga

rage De Groot aan de Spoorlaan (1941), de 
kerk van de parochie Fatima (1947/48) en 
het gebouw van het AAZ aan de Tuinstraat 
(1961/65). Gelukkig heeft Bedaux de sloop 
van deze geesteskinderen zelf niet meer 
hoeven meemaken. 

Het hier besproken boek van Leenen en 
Van Es is overigens niet het eerste boek dat 
gewijd is aan Jos. Bedaux. Kort na diens 
overlijden in 1989 was bij de Tilburgse 
Kunststichting al een monografie versche
nen met (een beknopte) oeuvrecatalogus. 
Dit boek is indertijd in dit tijdschrift gerecen
seerd (jaargang 7 nr. 4, pag. 114). 

Tegelijk met het boek van Leenen en Van Es 
verscheen van de hand van Frans en George 
Bedaux nog een handzame 'reisgids' langs 
184 werken van Bedaux in Nederland en 
België. In dit - eveneens rijk geï l lustreerde 
- boekje worden alle werken uitvoerig toe
gelicht. Een heel handige gids voor wie er 
met de fiets of de auto op uit wil trekken om 
nader kennis te maken met de veelzijdigheid 
van het werk van Bedaux. 

Rob van Putten 

Leenen, Christel, m.m.v. Evelien van Es. Jos. 
Bedaux architect (1910-1989). Rotterdam 
2010. ISBN 978-90-76643-38-0. 260 pag., 
geï l l . € 32,00. 

Bedaux, Frans en George. Jos. Bedaux 1910-
1989. Tilburg 2010. geen ISBN, 98 pag., ge-
i l l ,€ 10,00, 

De Universiteit van Tilburg van Jos Bedaux. (Foto Ronald Peeters 2007) 
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