
tij
ds

ch
ri

ft 
vo

or
 g

es
ch

ie
de

ni
s,

 m
on

um
en

te
n 

en
 c

ul
tu

ur
 



w i s s e l e x p o s i t i e s 

4 k e e r p e r j a a r 

s i g n a l e m e n t i e d e r e z e s w e k e n 

z i e m u s e u m l a d d e r s in l a n d e l i j k e 

b l a d e n 

p e r m a n e n t e e x p o s i t i e s 

t e x t i e l i n d u s t r i e in n e d e r l a n d 

t e x t i e l d e s i g n 

b e e l d e n d e k u n s t 

d o o r l o p e n d e d e m o n s t r a t i e s 

s p i n n e n , v e r v e n , w e v e n , b r e i e n 

t a p i s s e r i e 

f i lmzaal 

d i v e r s e f i l m s 

g o i r k e s t r a a t 9 6 5 0 4 6 gn t i l bu rg te l (01 3) 3 6 7 4 7 5 
o p e n : dl t / m vr i j 1 0.00-1 7.00 u, za en zo 1 2.00-1 7.00 u 
v o o r f e e s t d a g e n g e l d e n g e w i j z i g d e o p e n i n g s t i j d e n 
bel v o o r i n f o r m a t i e de in fo l i jn ( 0 1 3 ) 4 2 2 2 4 1 
g r o e p s r o n d l e i d i n g e n , v e r g a d e r i n g e n en maa l t i j den 
na a f s p r a a k 

CO O 

3 

0) ^ 
co ? 

"O X 
c s 
Cö O 

0) E 
CD c 

Eerder 
verschenen 
Eerder verschenen bij 
de Stichting tot 
belioud van Tilburgs 
cultuurgoed als 
themanummers van 
"Tilburg": 

— Norbertijnen 
1134-1984 
(sept. 1984) 

— 200 jaar brandweer 
in Tilburg 
(december 1985) 

— Textielfabrieken in 
Tilburg 
(maart 1986) 

— Vier beschermde 
stadsgezichten in 
Tilburg 
O u n i 1986) 

— Groene Long 
(september 1987) 

— Openbare 
bibliotheek in 
Tilburg 
1913-1988 
(maart 1988) 

De Schaduw 
Antiquariaat, Uitgeverij en Boekhandel 
Nieuwlandstraat 25 
5038 SL Tilburg 013-431229 
I Antiquariaat De Schaduw: 

Inkoop en verkoop van romans , 
wetensch. boeken, oude kinderboeken, 
gravures, landkaarten, enz. 
(open: na 12.00 uur.) 

II Uitgeverij D e Schaduw 
1. Catechismus (herdruk) 
2. Puk en Muk uit de 

Schaduw van Tilburg 
3. Uri Nooteboom: 

Jeugd in een fabrieksstad 
4. Sim en Sam (herdruk) 
5. Jan Horsten: De Vier Winden 
6. Willem II 90 jaar in beeld 
7. De Doopkaars (herdruk) 
8. Herman Post: 

De hemel is om de hoek 
9. E. v.d. Wilk: Ed de Nève 

ƒ 1 5 , -
ƒ 1 5 , -
ƒ 7,90 
ƒ 17,90 
ƒ 22,90 
ƒ 27,50 
ƒ 24,90 
ƒ 17,50 
ƒ 29,95 
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Voorwoord 
De inventarisatie van het gebouwde culturele erfgoed is thans aktueel in verband met de ge
meentelijke participatie in het (landelijke) Monumenten Inventarisatie Projekt. Deze inventa
risatie is er op gericht een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de in onze gemeente aan
wezige cultuurhistorisch waardevolle (stedebouwkundige) structuren en objekten. In belangrij
ke mate zal hierbij worden voortborduurd op de visie, criteria en werkwijze die zijn gehanteerd 
bij de inventarisatie en selektie van de monumenten, welke onderwerp zijn van onderhavige 
publikatie. 
Het doet mij genoegen dat in deze periode, waarin nieuwbouwplannen in het kader van de 
Compacte Stad alsook het Stadsbeheersplan volop belangstelling genieten, met deze publikatie 
de eveneens terechte aandacht wordt gevestigd op het belang van de bestaande waardevolle ge
bouwen in onze stad. De Stichting tot Behoud van het Tilburgs Cultuurgoed — in samenwer
king met de monumentencommissie — draagt via deze publikatie bovendien op voortreffelijke 
wijze bij aan het ook van gemeentewege onderkende belang van voorlichting, informatie en 
publiciteit terzake van de gemeentelijke monumentenzorg. 
Drs R .A.J .M. van Eijkeren, 
wethouder van Ruimtelijke Ordening, 
Openbare Werken en Stadsbeheer 
van de gemeente Tilburg 

Inhoud 
Voorwoord 
Drs. R .A . J .M. van Eijkeren, wethouder 
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en 
Stadsbeheer 27 
Tussenbalans van bijna vijftien jaar monumen
tenzorg door de gemeente Tilburg 
Drs. A. Plevoets, voorzitter gemeentelijke 
monumentencommissie 28 

Monumenten in Tilburg. Een recente aanvulling 
met 35 panden 
Henk van Doremalen, Ronald Peeters en Fons 
Plevoets (red.) 31 
- Hasseltstraat 170, wevershuis 31 
- Goirkestraat 78, (fabrieks-)huis 31 
- Goirkestraat 98, patriciërswoning 32 
- Goirkestraat 109, handelaarshuis 33 
- Wilhelminapark 34-35, huizen 33 
- Wilhelminapark 112, huis + leerlooierij 34 
- Veldhovenring 90-92-94, voormalige 

thuisweverij 34 
- Besterdplein 40, politiepost 36 
- Spoorlaan 386-388, kantoorpand -l-

overbouwde poort 36 
- Heuvel 5, café 37 
- Heuvelstraat 108, winkel 37 
- Heuvelstraat 121-121a, dubbel winkelhuis 38 
- Heuvelstraat 126, winkelhuis 38 

- Nieuwlandstraat 58, winkelhuis 39 
- Nieuwlandstraat 47a-b, winkel + interieur 40 
- Nieuwlandstraat 44, huis 40 
- Nieuwlandstraat 41 , kantoor 41 
- Nieuwlandstraat 1-la, fabrikantenhuis met 

achterbouw 42 
- Noordstraat 123-125, spaarbank 43 
- Tuinstraat 112, huis /kantoor 45 
- Tuinstraat 66-68-70, vakbondsgebouw 

Gildenbond 45 
- Telefoonstraat 13 en 15, pakhuis en woonhuis. . . 46 
- Langestraat 30-32-34-36, woonhuizen 46 
- Oude Markt 10-12, huis 47 
- Oude Markt 14, huis 48 
- Bisschop Zwijsenstraat e.o. , historisch ensemble 48 
- Bisschop Zwijsenstraat 22, pastorie 50 
- Bisschop Zwijsenstraat 16, huis 50 
- Oude Dijk 1-la/Kloosterstraat, klooster 51 
- Broekhovenseweg 2, kerk Broekhoven 1 52 
- Korvelplein 207, huis 54 
- Korvelplein 203, onderwijzershuis 55 
- Laarstraat 22, wevershuis 55 
- Generaal Winkelmanstraat 2, boerderijcomplex.. 57 
- Acaciastraat 23, broodbakkerij 58 
- Bredaseweg 207, watertoren 58 
Bouwkundige termen 61 

Tilburg kort 62 

Deze uitgave werd moge/ijk gemaakt door financiële bijdragen van Van Raak B. V. en Melis Gieterijen B. V. 

27 



Af. 1 Uitgave 'Tilburg' 
jr. 4 (1986), nr. 2. 

Tussenbalans van bijna vijftien 
jaar momumentenzorg door de 
gemeente Tilburg 
drs. A. Plevoets* 
In 1976 startte de gemeente Tilburg met een eigen monumentenbeleid. Inmiddels zijn -naast 
de ca. 50 rijksmonumenten- door de gemeente ruim 150 individuele monumenten beschermd 
en vier beschermde stadsgezichten aangewezen. Een project dat ten doel had te adviseren in 
de plaatsing van nog eens ruim 30 objecten op de gemeentelijke monumentenlijst, resulteerde 
op 4 juli 1989 in een positief besluit van het college van B.& W. Reden om de vlag uit te hangen 
en een globale tussenbalans te maken van ruim vijftien jaar monumentenzorg door de gemeen
te Tilburg. 

Projectmatige aanpak 
Reeds driemaal mocht ik in dit tijdschrift uw 
aandacht vragen voor het Tilburgse monu
mentenbeleid. De eerste maal, in 1983, kon 
ik namens de monumentencommissie voor 
een breder publiek een omvattende beleidsvi
sie presenteren. Hierin werd gekozen voor 
een integrale aanpak van de monumenten-
problematiek, gerelateerd aan zowel cultuur
als ruimtelijke ordenings- en volkshuisves
tingsbeleid, voor een wetenschappelijke aan
pak van inventarisatie en plaatsingsbeleid en 
voor een projectmatige aanpak, gericht op 
aanwijzing van een drietal beschermde stads
gezichten en de selectie van ruim een dertigtal 
individueel te beschermen monumenten. De 
tweede maal, in 1986, kon het voornemen tot 
plaatsing van drie beschermde stadsgezichten 
gemeld worden. Behalve in het gebied 'De 
Oude Heikant ' , behoudt Tilburg nu in Wil
helminapark, Goirkestraat en Nieuwland-
straat /Oude Markt zijn gezicht. In 1987 werd 
het 'Groene Long'-gebied onder de aandacht 
gebracht dat ondanks zware druk toch 
perspectieven voor behoud kreeg. 
Vier beschermde stadsgezichten en ca. 150 
monumenten zijn nu op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst. Belangrijke doel
einden die in de eerste beleidsnota van de mo
numentencommissie (1982) werden gesteld, 
zijn derhalve gehaald. De integratie in een 
ruimer gemeentelijk beleidskader wordt in
middels gediend door de onderbrenging van 
het bureau monumentenzorg bij de dienst 
Publieke Werken. Dit heeft reeds vruchten 
afgeworpen. 
Het aandachtsveld monumentenzorg wordt 
meer en meer meegenomen in stedelijke ste
debouwkundige processen. De structurele ca
paciteit voor het bureau monumentenzorg is 

gebleken ook structureel ontoereikend te 
zijn. In het kader van het hieronder nog te 
bespreken project moest ook door anderen 
ad hoe hand en spandiensten verleend wor
den. Bovendien moest de ambtelijke verwer
king van de adviezen van de monumenten
commissie ruim anderhalf jaar op zich laten 
wachten. Voor een drietal potentiële monu
menten was dat te lang. Voordat ze be
schermd konden worden, gingen ze verloren. 
Een uitbreiding van de bezetting van het bu
reau naar één full-time formatie-eenheid 
(was 0,8), te verspreiden over verschillende 
functionarissen, wordt momenteel onder
zocht. 
Het project tot afwikkeling van de inventari
satie van het monumentenpotentieel binnen 
de stadsring en tot vervolmaking van de mo
numentenlijst werd in 1985-'86 door de mo
numentencommissie uitgevoerd in samen
werking met ambtelijke ondersteuning, be
staande uit de bouwhistorisch medewerker, 
de heer J. van Ingen en uit belangrijke mede
werking van de gemeentelijke archiefdienst 
in de personen van drs. G. Steijns (archivaris 
en vast adviseur van de commissie) en de heer 
R. Peeters (conservator van de topografisch 
historische atlas). 
Het project vond zijn oorsprong in de over
tuiging dat de inventarisatie van het monu
mentaal erfgoed, die eigenlijk al in 1975 
gestart was, zo spoedig mogelijk moest wor
den afgerond. Zo kon dan ook een over-all 
visie ontstaan op de nodige plaatsings- en be
schermingsactiviteiten. Helaas kwam er een 
schaduw overheen te liggen door de bezuini-

*) drs. A. Plevoets studeerde cultuurgeschiedenis aan de 
K.U. Leuven. Hij is voorzitter van de gemeentelijke 
monumentencommissie Tilburg en werkzaam als le
raar geschiedenis aan het Theresialyceum te Tilburg. 

28 



I 

gingsproblematiek in de gemeentefinanciën. 
Hoewel sommige sectoren nog harder werden 
getroffen, moest ook monumentenzorg hj-
den onder inperking en konden werkzaamhe
den slechts op een schraal niveau worden uit
gevoerd. De inventarisatie moest snel gebeu
ren maar met beperkter middelen; het 
plaatsingsbeleid werd gelimiteerd tot ca. 35 
monumenten meer. 
Een inventarisatie moet geschieden op weten
schappelijke gronden en een selectie op basis 
van een dito aanpak en zorgvuldige analyse. 
Visie en selectiecriteria waren te ontwikkelen 
door de 'denktank ' , de monumentencommis
sie. De inventarisatie zelve, het verzamelen 
van informatie, het veldwerk, dienden te ge
beuren door het ambtelijk apparaat dat daar
toe echter ontoereikend was. Dit leidde ertoe 
dat de inventarisatie al met al nog steeds het 
gevaar in zich heeft van lacunes en manco's . 
Selectie 
Op basis van ca. 1500 foto's en van veldver-
kenningen die tussen ca. 1976-1980 werden 
uitgevoerd door de heer H. Ruiter, moest de 
commissie haar selectie uitvoeren. De com
missie mandateerde dit aan een subcommis
sie uit haar midden, bestaande uit de heer A. 
Heerkens, architect, en de voorzitter. Dank-

' zij de ondersteuning vanuit de archiefdienst 
konden nog vele gegevens op afroep worden 
toegevoegd. Van primordiaal belang waren 
natuurlijk de selectiecriteria. In haar nota 
van 1982 had de monumentencommissie 
reeds uiteengezet dat het monumentenbeleid 
in Tilburg zich moest richten op, een zevental 
categorieën van objecten: 
1. agrarische objecten, te weten boerderijen, 
open structuren e.d.; 
2. objecten van sociaal-economisch histo
risch belang (woningen van fabrikanten, 
middenstanders, arbeiders, bedrijfspanden 
e t c ) ; 
3. objecten uit de religie en de katholieke sa
menleving; 
4. objecten verband houdend met het onder
wijs; 

Afb. 2 Uitgave 'Tilburg' 5. objecten, maar vooral structuren die de 
irg. 5 (1987), nr. 2/3 ruimtelijke ontwikkeling van de stad illustre

ren, derhalve ook ensembles; 
6. objecten die de architectuurgeschiedenis 
en bouwtechnieken illustreren (met nadruk 
op het oeuvre van Tilburgse bouwkundigen 
en architecten); 
7. andersoortige objecten, in relatie staand 
tot eerder genoemde categorieën of tot be
langrijke elementen uit Tilburgs historie zo
als objecten i.v.m. koning Willem II. 
Hierbij kreeg de vijfde categorie extra aan
dacht. Een zeer specifiek en karakteristiek 

kenmerk van de stad Tilburg is dat zij meer-
kernig van opbouw is. Vanaf de middeleeu
wen ontwikkelde zich binnen de tamelijk op 
zichzelf staande kernen een hiërarchie, waar
bij het gebied vanaf de Heuvel via Oude 
Markt naar Wilhelminapark vanaf de 17de, 
18de eeuw een verstedelijking kende. Toch 
bleven de andere kernen (Korvel, Hasselt, 
Heikant e.a.) een eigen leven leiden met een 
eigen aantrekkingskracht en verzorgingsge
bied. Enkele delen van de lintbebouwde 
hoofdstructuur naar die kernen toe ontwik
kelden zich door bebouwingsgraad en func
ties tot nieuwe verstedelijkingsassen. Door de 
plaatsing van kerkelijke complexen (kerk-
klooster-school) werd deze meerkernigheid 
tussen ca. 1850 - 1920 nog benadrukt. 
In het plaatsingsbeleid zou deze meerkernig
heid tot uitdrukking moeten komen. Daarbij 
zou gezocht kunnen worden naar objecten 
die binnen zo'n bepalende stedebouwkundige 
structuur ook in een redelijk gaaf historisch 
ensemble gelegen zijn. 
Ensembles 
Dit leidde ertoe dat objecten werden geselec
teerd uit de volgende historische ensembles: 
1. Wilhelminapark e.o. 
2. Goirkestraat. 
3. a. Nieuwlandstraat/Oude Markt maar met 

b. Bisschop Zwijsenstraat/Oude Dijk als 
belangrijk onderdeel van de oude 'Kerk
buurt ' . 
4. Korvel. 
5. Hasselstraat (historisch in samenhang met 
het Hasseltplein). 
6. Heuvel e.o. 
Buiten de genoemde ensembles waren enkele 
objecten interessant door hun uniciteit of als 
representant van een bepaalde categorie. Te 
denken valt aan de watertoren aan de Breda
seweg, aan de kerk Broekhoven I, aan het 
pakhuis en woonhuis in de Telefoonstraat en 
aan de woning in Jugendstil van architect 
Van der Valk in de Tuinstraat. Dit gold ook 
een nutsgebouwtje dat weer interessant was 
als representant van een modernere stadsont
wikkeling: de politiepost aan het Besterd
plein. 

Vanzelfsprekend was binnen genoemde ker
nen, ensembles en categorieën de keuze vaak 
groot. Objecten die 'scoorden' binnen meer
dere selectiecriteria kregen een hogere plaats 
op de keuzelijst. Bovendien moest gekeken 
worden naar de reeds vroeger beschermde 
monumenten. Categorieën die al ruim verte
genwoordigd waren op de monumentenlijst, 
en kernen waaruit al meerdere objecten ge
plaatst waren, kregen minder voorrang. Dit 
gold bijvoorbeeld voor de Hasselt (zie een 
eerder nummer van dit tijdschrift, gewijd aan 
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de 'Groene Long') en de Heuvel en voor de 
categorie objecten van sociaal-economisch 
historisch belang, met name voor fabrikan
ten en andere patriciërswoningen, die vooral 
binnen het oude Centrumgebied (Spoorlaan, 
Tuinstraat, Stationsstraat) reeds aandacht 
hadden gekregen. Wat het laatste gebied be
treft, valt als beschermend juridisch middel 
bovendien eerder te denken aan aanvulling, 
c.q. uitbreiding van het beschermd stadsge
zicht Nieuwlandstraat/Oude Markt. 
Via trapsgewijze selectie werden uiteindelijk 
door de voltallige monumentencommissie de 
in dit boekje gepresenteerde objecten uitge
kozen. Het werk van de subcommissie werd 
door de andere leden, destijds M. Baljet, ar
chitect, mr. M. van den Berg en drs. Ton 
Wagemakers, behoudens enkele kleine wijzi
gingen, positief beoordeeld. Gedurende de 
verdere ambtelijke verwerking van de advie
zen, voornamelijk de opstelling van zoge
naamde redengevende beschrijvingen, bleken 
reeds enkele geselecteerde objecten te moeten 
sneuvelen. Het betrof een pakhuis aan de 
Gasthuisring nr. 33, de school aan de Tivo-
listraat nr. 43 en een klein deel van een 
klooster- en scholencomplex aan de Oude 
Dijk (nr. 7). De selectie werd derhalve aange
vuld met andere objecten. 
Behoudens het pand Wilhelminapark 112 
heeft het college het advies van de commissie 
integraal overgenomen. 

Toekomstige beleid 
De monumentencommissie is er ten stelligste 
van overtuigd - en des te meer op basis van 
de in het kader van dit project geanalyseerde 
gegevens - dat de monumentenlijst nog aan
vulling verdient. Zij wordt in haar geloof in 
de cultuurhistorische waarden van het Til
burgs monumentenpotentieel ook gesteund 
door landelijke ontwikkelingen. 
Lange tijd beoordeelden sommigen dat po
tentieel als minder waardevol vanwege de re
latief jonge ouderdom ervan. Van de in dit 
boekje voorgestelde monumentale gebouwen 
hebben de oudste een bouwhistorie die op-
khmt tot de 16de, 17de of 18de eeuw. De 
meesten echter dateren uit de laatste 150 jaar . 
In 1988 werd door het Ministerie van WVC, 
en met name door de Rijksdienst voor Monu
mentenzorg, een project geïnitieerd voor on
derzoek van de jongere bouwkunst in Neder
land (ca. 1850-1940). Het project wordt bege
leid door een projectgroep onder leiding van 
drs. P . Nijhoff en omvat het gehele land. 
Uitvoering ervan wordt sterk gedecentrali
seerd: provincies of gemeenten zelf leveren 
het nodige materiaal. De gemeente Tilburg 
besloot het werk zelf op zich te nemen. Het 
materiaal kan dan, behalve voor rijksbe

scherming, ook dienen tot additionering van 
de plaatselijke monumentenlijst. 
Binnen Tilburg krijgt de recentere architec
tuur ook verdiende aandacht van de huidige 
Tilburgse architecten. Middels een jaarlijkse 
dag van de architectuur en een architecten-
prijs wordt het oeuvre van 20ste-eeuwse ar
chitecten in Tilburg onder de aandacht van 
het publiek gebracht. 
Een tweede belangrijke aanvulling van de 
monumentenlijst kan er komen door onder
zoek naar de waarde van de zogenaamde bui
tengebieden. Tot op heden richtte de aan
dacht van de monumentencommissie zich op 
het gebied binnen de stadsring. Dit had alles 
te maken met de financieringsbron van het 
gemeentelijk monumentenbeleid: het Struc
tuurplan Oude Stad (1973). Nu in de jaren 
tachtig en negentig het gehele grondgebied 
stedebouwkundig in de picture staat, kunnen 
hier en daar maatregelen tot conservering 
van landschappelijke en agrarisch-historische 
waarden dringend aan de orde komen. 
Overigens is hieraan toch reeds eerder aan
dacht besteed (Groene Long, Oude Heikant, 
Rugdijk, Moerenburgseweg, Koningshoe
ven). 
Tot slot zal in de toekomst het beleid tot be
houd en restauratie op de voorgrond treden. 
Ook dit beleid is reeds in ontwikkeling. Hoe
wel een gemeentelijke subsidieverordening 
nog ontbreekt, zijn reeds belangrijke initia
tieven op dit terrein ondernomen. Voorna
melijk dankzij de inventiviteit en activiteit 
van de beleidsmedewerker monumentenzorg, 
tevens secretaris van de momumentencom-
missie, mr. H. van der Poel, konden enkele 
grote projecten en een aantal woonhuizen ge
restaureerd worden. Men denke daarbij aan 
het reeds nationaal bekende Textielmuseum 
in het fabriekscomplex 'Mommers-Dröge' 
(dat ook de Muziekschool en andere instellin
gen herbergt), aan het Lancierskazerne-
complex (met onder meer het Gemeente
archief), de kerken Heike en Heuvel en aan 
onder andere woonhuizen aan de Reitse Hoe-
venstraat, in het Bokhamergebied enz. 
Het zal duidelijk zijn dat bescherming zonder 
initiatieven tot behoud en restauratie uitein
delijk toch tot verlies van het monument zal 
kunnen leiden. Uitermate hoopvol en bevre
digend is in dezen het groeiend aantal parti
culiere eigenaars dat zich voor raad en toch 
nog geringe financiële bijstand tot de ge
meente wendt. 

Tussentijdse balans 
Vaak lijken monumentenzorgers geplaatst 
voor een 'win-or-loose'-situatie. De tussen
tijdse balans die hier gemaakt is, toont aan 
dat dit beeld in Tilburg gerelativeerd moet 
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worden. Hoewel er nog veel werk aan de win
kel is en er jammerlijke verliezen zijn gele
den, mag toch worden teruggezien op tot 
vreugde stemmende resultaten. Tilburg be
vindt zich in een belangrijke periode. Met 
grote voortvarendheid wordt gewerkt aan 
een verbetering van het stedelijk imago. Ar
chitectonische en stedebouwkundige kwali
teit speelt hierbij een hoofdrol. Toch leidde 
opportunistische overwegingen vaak tot min
der fortuinlijke oplossingen. Dit blijkt in de 
complexiteit van revitalisering van een stede
lijk ontwikkelingsproces soms onvermijde
lijk. Laten we daarbij echter niet uit het oog 
verhezen dat verHes van cultuurhistorisch 
waardevolle objecten onherstelbaar is. Vaak 
zijn die waarden ook tijdlozer dan modieuze 
tendensen van iedere tijd. Meer nog zou ik 
willen wijzen op de inspirerende uitdaging 
die uitgaat van de integratie van oude waar
devolle elementen uit het beeld en de historie 
van de stad met moderne, eigentijdse archi

tectonische en stedebouwkundige kwaliteit. 
En: welk beeld een stad en stedelijke gemeen
schap ook wil oproepen bij bezoekers en 
nieuwe bewoners, men dient zich nooit te 
schamen voor wat (voor)ouders gepresteerd 
en nagelaten hebben! Het is moeilijk te oor
delen over de relatieve waarde van een stad 
die zich met veel dynamiek ontwikkelde uit 
een uitgestrekt en arm heidorp, of van een 
stad die in een grijs verleden een bloeiperiode 
kende, daarna een langdurige stagnatie en 
door politieke keuzen geholpen, nieuw be
lang heeft gekregen. Hoewel ik van mening 
ben dat chauvinisme geen overweging mag 
zijn in monumentenbeleid, wil ik toch een te
genovergestelde houding bestrijden. 
Ik hoop dat de hier beschreven neerslag van 
activiteiten op het gebied van monumenten
zorg en ook de laatste overdenkingen voor de 
lezer voldoende geconcretiseerd worden in de 
keuze en beschrijvingen van de hierna vol
gende objecten. 

Monumenten in Tilburg 
Een recente aanvulling met 35panden"^ 
Henk van Doremalen, Ronald Peeters en Fons Plevoets 
Hasseltstraat 170 
Huis gebouwd na 1860 als weverswoning. 
Een van de vele woningen die in de 19e eeuw 

in Tilburg als weverswoning moeten zijn ge
bruikt. De redenering die bij Laarstraat 22 
voorkomt, geldt ook hier. Duidelijk is wel, 
dat dit pand van recentere oorsprong is. Met 
de opkomst van de gemechaniseerde wol-
lenstoffenindustrie in de tweede helft van de 
19e eeuw was het thuisweven nog lang niet 
ten einde. Tot in de 20e eeuw werd het thuis
weven beroepsmatig beoefend. 
Het huis heeft een inrit naar een achtergele
gen erf. Het is halfvrijstaand, zonder verdie
ping met een zadeldak. In de vensters bevin
den zich hardstenen dorpels en een boven
raam in glas-in-lood. De dakvensters in het 
dak vlak zijn uitgevoerd in gietijzer. 

Goirkestraat 78 

Koopmanshuis annex bedrijfsruimte (fa-
*) Samengesteld met gebruikmaking van de redengeven

de omschrijvingen van de monumenten, die vervaar
digd zijn door de gemeentelijke monumentencom
missie Tilburg in samenwerking met het Gemeentear
chief Tilburg en J. van Ingen, bouwhistorisch mede
werker van het bureau monumentenzorg bij de dienst 
Publieke Werken Tilburg. 
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briekshuis) gebouwd omstreeks 1780. Ach
terbouw met remise gebouwd in 1918. 
Het gebouw behoort tot de oudste panden in 
de Goirkestraat. In 1776 wordt het nog niet 
vernoemd bij een destijds opgemaakte tel
ling, maar vijf jaar later is het pand wel aan
wezig. Het is gebouwd in opdracht van Nor-
bert Schoffers, een koopman en boomkwe
ker, die niet ongefortuneerd was. Schoffers 
(1752-1808) heeft de functies vervuld van 
kerkmeester op het Goirke en schepen van 
Tilburg. Hij participeerde in de firma Corne-
lis Pulskens, Norbert Schoffers & Comp. , 
boomkwekers op het Goirke. Hij stelde ook 
kapitaal beschikbaar voor de firma Schoffers 
& Bogaers, één van de belangrijke textielfir
ma's uit het begin van de 19e eeuw. 
Het pand van Schoffers is een zeldzaam 
voorbeeld in Tilburg van de 18e- eeuwse 
bouwwijze van een bedrijfsgebouw. Het 

Afb. 4 Fabriekshuis, 
Goirkestraat 78. 

maakt deel uit van het industrieel-religieuze 
ensemble in het middendeel van de Goir
kestraat. In dit gedeelte van de oorspronke
lijke verbindingsweg tussen de heerdgangen 
Veldhoven en Heikant bevinden zich tal van 
monumentale panden (zie ook de beschrij
ving bij Goirkestraat 98). 
Goirkestraat 78 is in de 19e en 20e eeuw sterk 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 
textielindustrie. De rechterzijgevel laat op de 
zolderverdieping een rechthoekige pakhuis
deur zien met een stalen hijsbalkconstructie. 
Het zou er op kunnen wijzen dat de zolder
verdieping dienst heeft gedaan als opslag- of 
werkruimte. In de 19e eeuw hebben verschil
lende wollenstoffenfabrikanten het pand in 
hun bezit gehad, een andere aanwijzing dat 
het pand een functie in de textielnijverheid 
gehad kan hebben. Nader en meer gespecifi

ceerd onderzoek naar de bewoningsgeschie-
denis van het pand zou hierover meer aan het 
licht kunnen brengen. 
Vast staat dat Henricus Pessers (1826-1895) 
en Johannes Pessers (1821-1894) van de fa
brikantenfamilie Pessers ('firma Gebr. Pes
sers') en Adrianus Franken (1839-1918) van 
de firma N. Franken het pand na Norbert 
Schoffers bewoonde hebben. Of ze het pand 
ook als fabriekhuis benut hebben, zoals het 
uiterlijk doet vermoeden, is onduidelijk. 

Het pand is een vrijstaand huis met verdie
ping en zolder, ingesloten tussen twee eindge
vels. Het heeft een zadeldak en is gedekt met 
oud-Hollandse pannen. De gevel is vijf tra
veeën breed. De entree bevindt zich in de 
tweede travee van links en wordt begrensd 
door een geprofileerde stuclijst bekroond 
met een blazoen. Boven de deur is een boven-
Ucht in getint glas-in-lood aangebracht. Het 
pand, dat een gestucte en wit geschilderde ge
vel heeft, is horizontaal geleed door een vlak
ke plint, cordonlij sten, een vlakke fries en 
een geprofileerde gootlijst. De vensters zijn 
uitgevoerd als schuifraam met op de begane 
grond rolluiken met rolkasten buiten op het 
kozijn. 
Rechts van het huid is een inrit naar een ach
tergelegen erf waarop een monumentale rode 
beuk staat. 

Goirkestraat 98 
Fabrikantenhuis op de hoek Goirkestraat-
Smidspad. Gebouwd in 1857 voor Andreas 
Pessers (1816-1890), fabrikant in wollenstof-
fen. 

Na de openbare verkoping van het kasteel en 
de eromheen liggende gronden van de famihe 
Van Hogendorp van Hofwegen in 1858, nam 
de bouwactiviteit in het gebied rond de Goir
kestraat toe. In de tweede helft van de 19e 
eeuw zou dit gebied uitgroeien tot het (tex
tielindustriële centrum van Tilburg met tien
tallen fabrieksgebouwen, kantoorpanden en 
fabrikantenwoningen. Van deze toenmalige 
bouwactiviteit zijn nog tal van sporen be
waard gebleven. 

Het middengedeelte van de Goirkestraat 
(waar de weg een flauwe bocht maakt) had in 
de 19e eeuw zowel een rehgieuze (kerk, kerk
hof, scholen, verzorgingstehuizen) als een in
dustriële functie (fabrieken van Franken, 
Pessers, Mommers). Van dit industrieel-
religieuze ensemble zijn de Goirkese kerk met 
kerkhof en het omvangrijke Mommerscom-
plex de meest in het oog springende monu
mentale gebouwencomplexen. Het fabrikan
tenhuis van Pessers maakt deel uit van dit en
semble. 
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Afb. 5 Patriciërswoning, 
Goirkestraat 98 (foto 
1986). 

Afb. 6 Handelaarshuis, 
Goirkestraat 109 (foto 
1983). 

Het huis is gebouwd in eclectische stijl. De 
witgestucte symmetrische voorgevel is vijf 
traveeën breed. De muuropeningen worden 
begrensd door geprofileerde stuclijsten die 
bekroond zijn met ornamenten in de vorm 
van een kuif. Centraal ligt de entree voorzien 
van een paneeldeur en bovenlicht. Rechts van 
de entree bevindt zich een gietijzeren voet
schraper in de vorm van twee elkaar steunen
de griffioenen. De stoep is voorzien van sier-
tegels en een ijzeren rehng met tandwerk. 

Goirkestraat 109 
Fabrikantenhuis gebouwd circa 1872 voor 
Nicolaas Pessers 

Nicolaas Pessers (1826-1897) was de oprich
ter van wolwasserij, vellenbloterij, schapen
leren- en wollenstoffenfabriek onder de 
naam firma 'N. Pessers en Zonen ' . 
Pessers heeft het pand omstreeks 1872 laten 
bouwen. In die periode vond er volop bouw

activiteit plaats in de Goirkesstraat. Diver
se textielbedrijfjes gingen definitief over van 
de huisindustriële fase naar de meer fa
brieksmatige produktie. Steeds meer activi
teiten werden op de fabriek geconcentreerd. 
De Goirkestraat ging geleidelijk uitgroeien 
tot een aaneengesloten straat, al bleven er 
nog veel open ruimtes, met name achter de 
huizen. 
Van het pand Goirkestraat 109 weten we dat 
het aan het einde van de vorige eeuw gekocht 
is door leerlooier Willem Vos. De familie Vos 
heeft het pand tot in de jaren zeventig in haar 
bezit gehad. 
Volgens overlevering zou het pand, evenals 
diverse andere panden in de Goirkestraat, ge
bouwd zijn van stenen die afkomstig waren 
van het kasteel van Van Hogendorp. De ge
vel onder het stucwerk is opgetrokken in ge
nuanceerde handvormsteen (IJsselformaat). 
Het half vrijstaande huis, zonder verdieping, 
heeft een eindgevel die voorzien is van vlech
tingen en een schoorsteen. Links en rechts 
van de entree bevinden zich twee empire 
vensters, uitgevoerd als schuifraam met 
hardstenen onderdorpel die doorloopt als 
cordonlijst. De gevels zijn voorzien van rech
te staafankers. De raampartijen zijn voorzien 
van diverse detaillistische verfraaiingen. 
Ook het interieur kent een aantal opvallende 
details. Het huis bevat een kelder die voor
zien is van gemetselde wijnnissen. De voor
malige salon heeft een zwart-wit geaderde 
marmeren schoorsteenmantel. Op een van de 
zolderkamers is een houten vloer voorzien 
van schilderwerk, dat omschreven wordt als 
de zgn. 'kindervoeten in natte verftechniek'. 

Wütielminapark 34-35 
Twee woonhuizen onder één kap gedateerd 
omstreeks 1843 en 1905 
Op het eerste gezicht lijkt hier sprake te zijn 
van een eenheid. Nadere beschouwing leert 
dat het gaat om twee woonhuizen onder één 
kap, die afzonderlijk gebouwd zijn. Wilhel
minapark 34 is het oudste pand. Het is circa 
1843 gebouwd in opdracht van de landbou
wer en voerman Joh. Hendrik van Roessel, 
die leefde van 1802 tot 1874. 
Dit pand kreeg in 1911 een verdieping op de 
achterbouw. Inmiddels was omstreeks 1905 
aan de linkerkant ongeveer 2 tot 2,5 m aange
bouwd. Dat is het woonhuis genummerd 35. 
Het hekwerk dat ontworpen is door architect 
F .C. de Beer dateert uit 1928. Op het erf van 
Wilhelminapark 34 bevindt zich ook nog een 
schuur, daterend uit het midden van de 19e 
eeuw. 
Wilhelminapark 34 is een half vrijstaand huis 
zonder verdieping. Nr. 35 is een huis zonder 
verdieping gelegen onder een zadeldak. Het 
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Afb. 7 Huizen, wilhel- pand kent diverse ambachtelijk fraai uitge-
minapark 34-35 (foto voerde bouwversieringen (ornamentiek) die 

de huizen een bijzondere waarde geven. Ook 
maken ze deel uit van het historisch ensemble 
Wilhelminapark, de oorspronkelijke heerd-
gang Veldhoven. 

Wilhelminapark 112 
Hoekhuis met leerlooierij waarvan de oudste 
oorspronkelijke elementen dateren uit de 18e 
eeuw. De leerlooierij met houten bovenbouw 
in de Dr. Nolensstraat is gebouwd in de twee
de helft van de 19e eeuw. 
De leer- en schoenenindustrie vond in de 19e 
eeuw vooral plaats in de vorm van ambachte
lijke nijverheid. Na de textielnijverheid, die 
eerder tot gemechaniseerde en grootschaHge 
bedrijfsvoering kwam, was de leernijverheid 

Afb. 8 Huis + leerlooie- bedrijfstaken in Tilburg. Zo wa-
rij, Wilhelminapark 112 ren er rond het midden van de 19e eeuw 165 
(foto 1975). bedrijfjes die men tot de leer- en schoenennij

verheid rekende. 
Voor het merendeel waren het eenmansbe
drijfjes. In het begin van de 20e eeuw biedt 
de leerindustrie aan ruim 1000 Tilburgers 
werk. De N.V. J. van Arendonk's schoen- en 
lederfabrieken behoort dan tot de grootste van 
Nederland. 
In de wijken Goirke, Hasselt en Heikant heeft 
in de 18e en 19e eeuw een groot aantal leer
looierijen bestaan. Voor een belangrijk deel 
was hier sprake van kleine (eenmans)-be-
drijfjes waar vellen 'gebloot' werden. Halver
wege de vorige eeuw zijn er in de buurt van 
het Wilhelminapark een zestigtal kleine 'bloo-
ters' geteld. Ze hielden zich vooral bezig met de 
productie van de zogeheten 'bazaantjes ' . 
Slechts enkele van de vele kleinere leerlooie
rijen, die dikwijls slechts met een enkele kuip 
werkten, zijn uitgegroeid tot grotere bedrijven. 
Een bekend voorbeeld, naast de al genoemde 
Van Arendonk, was aan het einde van de vo
rige eeuw de firma Hendrik Pessers (later Ber-
nard Pessers). 
Een van de oudste zaken op leergebied was de 
firma Cornelis Ackermans. Ze is al in het be
gin van de 19e eeuw opgericht. Het is deze fir
ma die lange tijd gehuisvest is geweest in het 
pand aan het Wilhelminapark. 
Later heeft zich J.A. Schenkers in dit pand ge
vestigd, de huidige Chroom-lederfabriek 
Schenkers B.V. 

De 19e-eeuwse looierij aan het Wilhelmina
park is een zeldzaam overgebleven represen
tant van een tak van nijverheid die in Tilburg 
van groot belang is geweest. 
De leerlooierij aan de Dr. Nolensstraat heeft 
de voor een bedrijfsgebouw in deze industrie
tak vroeger typerende vorm van een stenen on
derbouw (met metselwerk in kruisverband) en 
een houten bovenbouw. Op het achterterrein 
bevindt zich een door architect H.G. Timmer
mans ontworpen schoorsteen uit 1917. De 
schoorsteen is hellend opgemetseld met een la
ge ronde basementring en een ronde schacht. 
Hij is bekroond met uitgemetselde sierbanden. 

Het 18e-eeuwse pand bestond oorspronkelijk 
uit twee huizen onder een kap, die later samen
gevoegd zijn. Dit gedeelte was reeds in de 18e 
eeuw in gebruik als leerlooierij. Aan de park
zijde is de voorgevel voorzien van een uitbouw 
met platdak. In het vierde kwart van de 19e 
eeuw is het pand voorzien van een eigen stoep 
met smeedijzeren hekwerk. 
Veldhovenring 90-92-94 
Voormalige thuisweverij. De oorspronkelijke 
bebouwing dateert van voor 1642. Sinds 1910 
verdeeld in drie panden. Het pand is als een 
voorloper van een textielindustrieel complex 
te beschouwen. 
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Afb. 9 Het Wilhelmina
park, de voormalige 
Veldhoven, kort na de 
aanleg omstreeks 1900. 

WiLiiiii.MiNAPAüK — T I L B U R G . 

Afb. 10 Voormalige 
thuisweverij, Veldhoven
ring 90-92-94 (foto 
1983). 

In het kader van een onderzoek naar de huis
nijverheid in de Tilburgse woUenstoffenin-
dustrie is dit pand uitvoerig onderzocht. De 
vele gegevens die dat opgeleverd heeft, heb
ben hun weerslag gevonden in het rapport 
'Een zeventiende-eeuws fabriekshuis in Til
burg' van de hand van M. de Bruijn en H. 
Ruiter (Tilburg, 1988). Het 52 pagina's tellen
de rapport geeft uiteraard veel meer informa
tie dan hier naar voren kan komen. 
Duidelijk is dat het pand betrekkelijk uniek 
te noemen is. Uniek omdat er in Tilburg vrij
wel geen woonhuizen meer zijn uit de 17e 
eeuw; uniek omdat geconstateerd kon worden 
dat de geschiedenis van het pand nauw verwe
ven was met de ontwikkeling van de lakennij
verheid. Wie een volledig beeld wil hebben van 
dit pand verwijzen wij naar de hierboven ge
noemde studie. 

Omstreeks het midden van de 17e eeuw be
hoorde het pand tot een boedel waartoe ook 

een weefgetouw en werktuigen en gereed
schappen hoorden die met de lakennijverheid 
te maken hadden. We hebben gegevens over 
het pand, omdat het in die tijd met toestem
ming van de Tilburgse autoriteiten uit die boe
del werd gelicht. 
Gedurende eeuwen is het pand vrijwel steeds 
in het bezit geweest van Tilburgse textielon
dernemers, die als entrepreneurs de organisa
tie van de lakennijverheid in handen hadden. 
Genoemd worden de families De Beer/Maas 
(1642), Colen (1642-1699) en Franken 
(1729-1814). In 1814 kwam het in handen van 
Norbert Swagemakers, die er een lakenfabriek 
vestigde. De volgende eigenaar, Johannes 
Meulesteen, verwierf het pand van Swagema
kers' nazaten. 
Ook hij vestigde er een fabriekje tot hij in 1909 
failliet ging. Het complex werd daarna als 
bouwterrein verkocht, maar de oudste bebou
wing bleef gehandhaafd en kreeg toen de hui
dige indeling in drie woningen. 

De afmetingen van het gehele perceel bedra
gen 19 X 11 m. Het zadeldak loopt over het 
gehele perceel door. De kap is nog helemaal 
origineel en bestaat uit dikke eikehouten 
krommers. Een datum van een zeer vroege ver
bouwing (1643) staat in de kap gehakt. De 
dak- en noklijn duiden nog op de oorspron
kelijke indeling; aan de gevehndehng is de ori
ginele staat niet meer te herkennen. Het 
hoekpand en het rechterpand hebben dezelf
de gootlijn. Het middenpand wijkt hier dui
delijk van af. Het heeft een opgetrokken gevel 
tot circa 2,40 meter boven de gootlijn van het 
hoekpand. Met een platdak gaat dit pand over 
in het oorspronkelijke dakvlak. In het dakvlak 
zit een duidelijke perceelsbegrenzing. In het 
dakvlak van het rechterpand zijn twee dakka
pellen opgenomen. Het huidige hoekpand is 
op de hoek afgeschuind en opgemetseld tot in 
de verdieping boven de gootlijn. Op de bega
ne grond is het voorzien van een entree; de ver
dieping heeft een raam toegevoegd gekregen. 
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Afb. U Politiepost, 
Besterdplein 40 (foto 
1983). 

Besterdplein 40 
Gebouwd in 1909 als politiepost met brand
weerhuisje naar ontwerp van architect Ruig-
voorn (1908) van het Gemeentebedrijf van 
Publieke Werken voor de Gemeente Tilburg. 

Afb. 12 Kantoor + 
poort, Spoorlaan 
386-388. Links van de 
poort Spoorlaan 384 (fo
to ca. 1905). 

Na 'de Koningswei' en 'Nijveroord' aan de 
Lange Nieuwstraat was 'de Besterd' de eerste 
wijk die zich op basis van een ontworpen 
stratenplan ontwikkelde. Het volbouwen ge
beurde ca. 1900 en bleef in handen van parti
culier initiatief. Men vindt er vele kleine mid
denstandswoningen en degelijke huizen voor 
de arbeidersstand die door veelal Tilburgse 
aannemers werden gebouwd. Geheel naar de 
smaak van die tijd zijn daarbij vaak elemen
ten uit de Jugendstil toegepast: het gebruik 
van tegels in de metselvlakken, gele steen, 
boogramen e.d. 
Ter bevestiging van het karakter van een 
nieuwe woonwijk werd ook aan de Koestraat 

een nieuw parochieel centrum ingericht, 
waarvan alleen de pastorie nog bestaat. In 
hetzelfde kader - een nieuwe stadskern - moet 
ook de plaatsing van een poHtiepost annex 
brandspuithuisje aan het Besterdplein gezien 
worden. Dergelijke nutsgebouwen werden 
ook in andere kernen aangetroffen, geheel in 
overeenstemming met de status van de kern. 
De politiepost aan het Wilhelminapark bij
voorbeeld heeft de allure van de voorname 
herenhuizen er omheen. 
Het pand is gebouwd met traditionele vorme
lementen uit neo-stijlen. Boven de entree be
vindt zich een fronton, afgewerkt met kroon-
lijstje en voorzien van een reliëfversiering en 
twee wapentjes. In het verlengde van de 
hoofdentree is in het dakvlak een dakkapel 
opgenomen. Op de nok van het dak staat een 
klokketorentje met aan elke zijde een oeil-de-
boeuf en een uivormige afdekking, bekroond 
met siersmeedwerk en windwijzer. 
In 1977 is het pand verbouwd tot woonhuis. 
Hierbij is de zijgevel aan de Hoefakkerstraat 
licht gewijzigd: de zijdeur is vervangen door 
een raamtype zoals dat reeds in de gevel aan
wezig was. In het dakvlak is een dakraam 
toegevoegd. Ook de achtergevel is aangepast 
en het cellenblok is verdwenen. Deze functie
verandering heeft de waarde van het gebouw 
niet aangetast. 
Spoorlaan 386-388 
Twee herenhuizen met overbouwde inrij
poort , gebouwd in 1906 in eclectische stijl 
naar ontwerp van architect C.F. van Hoof, 
in opdracht van de familie Meelis. 
De opdrachtgevers, de heer J. Meelis, koop
man en de dames Marie, Pauline en Anna 
Meelis, modisten en winkeliers, waren fir
manten van 'G. Meelis, Koninklijke Mode 
Magazijnen' te Tilburg. 
Het bijzonder rijk uitgevoerde pand geeft 
blijk van de rijkdom van deze met textielin
dustrie gelieerde firmanten en draagt bij aan 
de stedelijke allure van de Spoorlaan. 
Men zou kunnen zeggen dat de architect veel 
aandacht heeft besteed aan het zichtbaar ma
ken van de status van de opdrachtgevers. Het 
pand valt op door de kwaliteit van zijn 
fa?ade-indeling en door de verscheidenheid 
aan bouwornamentiek. 
De eclectische stijl maakt gebruik van ele
menten uit verschillende stijlperioden. De 
uitspringende toren ('uitkijk'), de Franse kap 
met leien, de Franse balkons en de dak
vensters met boven pinakel en onder voluten, 
doen denken aan de Franse 'bourgeoisie-stijl' 
die men verder op de Spoorlaan (nr. 436 en 
438) nog aantreft. Het fronton, de voluten en 
de banden in verblendsteen die de gevel hori-



Afb. 13 Café, Heuvel 5 
(links met balkon) aan 
de driesprong (foto 
1938). 

zontaal geleden, doen denken aan de neo-
renaissance en het neo-classicisme. De uit
voering van de erkerpartijen en het fraai ge
tinte glas-in-lood in deuren, ramen en boven
lichten, verwijzen weer naar de art nouveau. 
In het linkergevelvlak bevindt zich een grote 
inrijpoort, waardoor vroeger een tramspoor 
liep ten behoeve van de goederenbevoorra
ding. Boven in de boog van de inrijpoort zit 
een opklapbaar bovenlicht. In de poort is de 
entree van nr. 386 gelegen. De entree van 
Spoorlaan 388 is overdekt door een segment
boog met een siersteen die het beroep van de 
eigenaar symboliseert door middel van een 
decoratie van driehoek en passer. 

Heuvel 5 

Afb. 14 Interieur café in 
1986 (foto Niek Her
mans). Het exterieur is 
afgebeeld op het omslag 
van deze uitgave. 

Café 'De Roskam' of 'Voskens' uit 1909. 
Architect: J .H . van Abeelen 
In 1909 liet de weduwe F. Voskens, koffie
huishoudster, een nieuw koffiehuis en uit
spanning met stallingen bouwen ter plaatse 

van een ouder, aan de driesprong Heuvel-
Tivolistraat-St. Josephstraat. 
Deze driesprong maakte een belangrijk on
derdeel uit van de drukste verkeersroute door 
Tilburg: de weg Breda-Den Bosch. Al eeu
wenlang vormde de St.Josephstraat-Oister-
wijksebaan de verbinding van Tilburg via 
Oisterwijk naar Den Bosch. Sinds 1822 won 
de andere poot van de driesprong, de 'Nieu
we Bosscheweg', nu Tivoüstraat, als verbin
ding via een rijksweg naar Den Bosch steeds 
meer aan belang. Tot ca. 1960 volgde het 
grote verkeer deze route. Café 'De Roskam' 
was hier een veelbezochte pleisterplaats, on
der andere voor voerlui. 
Na 1940 kreeg het café betekenis als thuis 
voor St. Leonardus, de studentenvereniging 
van de R.K. Leergangen. De hoofdvestiging 
en bibliotheek van dit belangrijke onderwijs
instituut waren iets verderop in de Tivo-
listraat gelegen, rond de villa van de rector in 
die tijd, Mgr. Goossens. In café Voskens, zo
als het nu bekend was, werden lezingen ge
houden waarin werd geprobeerd de Brabant
se gedachte te doen herleven, die voor de oor
log zo sterk de activiteiten van de vereniging 
had bepaald. Tot op heden is 'Voskens' het 
trefpunt gebleven voor Tilbugse (oud)studen-
ten en andere verenigingen. 
Uniek is het vrijwel authentieke café
interieur: een lambrizering met kraaldelen en 
ingediepte panelen, plafond met sierlijsten en 
een tapkast met opstanden, spiegel en café-
klok. 
Opvallend is verder de typische voorgevel die 
de hoek Heuvel-Tivolistraat begeleid. Links 
bevindt zich een overbouwde poort naar de 
tot zaal verbouwde stallen. Het café heeft 
drie porte-fenètres met glas-in-lood, waarvan 
de middelste dienst doet als entree. Erboven 
ligt een breed balkon, gesteund door 
siersmeedconsoles en beveiligd door een 
smeedijzeren balustrade. 

Heuvelstraat 108 
Voormalig winkel-woonhuis, herbouwd in 
1858. 
Dit pand werd in 1858 in opdracht van kleer
maker Cornelis Jacobus van Amersfoort her
bouwd. Daarna kwam het in bezit van de fa
milie Wassen-Van de Knikker die er een win
kel in garen en band in had. Deze zaak werd 
omstreeks de eeuwwisseling voortgezet door 
Petrus Wilhelmus Verbunt als winkel in ma
nufacturen, garen band enz., en na zijn dood 
door zijn weduwe Johanna Maria Moonen 
(1870-1952). 

Het pand heeft over de gehele breedte van de 
gevel een gesneden houten winkelpui, ver-
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Heuvelstraat 121-121A 
Winkel-woonhuis uit 1874. 
Een als winkel-woonhuis in 1874 (volgens 
jaarsteen) gebouwd pand met een fraaie fa?a-
de in Neo-Venetiaanse stijl, waarvan de nok
lijn haaks op de straat staat. Vermoedelijk is 
daarbij gebruik gemaakt van muurrestanten 
en bouwmaterialen van de daarvoor gestaan 
hebbende stoomsmederij en gieterij van Van 
de Langerijt. 
De grote winkelramen worden geflankeerd 
door vrijstaande gietijzeren kolommen. De 
geprofileerde gootlijst wordt ondersteund 
door dubbele consoles welke fraai zijn geor
namenteerd. Boven deze gootlijst is een zoge
naamde attiek geplaatst. Opvallend is dat het 
gebouw scheef op de rooilijn staat. 
Het pand heeft een bijzondere architectoni
sche betekenis. 

Het werd gebouwd door koopman en 
gemeente-ontvanger Adriaan Janssens 
(1812-1885). Tot in het begin van deze eeuw 
was het 'Magazijn aan den Handel ' van de 
firma Jansen-Gram, een firma in galante
rieën en manufacturen. Het winkel-woonhuis 
is mede waardevol voor de geschiedenis van 
de handel. 

Heuvelstraat 126 Afb. 15 (linksboven) 
Winkel, Heuvelstraat 
108. 
Afb. 16 (rechtsonder) 
Heuvelstraat vanaf de 
Oude Markt omstreeks! 
1905. 

deeld in vijf traveeën, met de entree centraal 
gelegen. De getoogde winkelramen worden 
geflankeerd door smalle bundelpilasters. 
Vooral de kwaliteit van de bouwornamentiek 
en de fa?ade-indeling zijn waardevol. Het 
object is bovendien van betekenis voor de 
sociaal-economische geschiedenis. 

Winkel, magazijnen, bovenwoning en kan
toorruimte bekendstaand als het pand 'Van 
Boxtel'. 
Architect: F .C. de Beer 
Dit uit 1932 daterende pand is een zeer beeld-

Afb. 17 (foto p. 39 l.b.) 
Winkelhuizen, Heu
velstraat 121-121a (foto 
1985). 
Afb. 18 (foto midden) 
Het in aanbouw zijnde 
pand naast de toenmali
ge winkel van Van Box
tel (foto 1933/-34). 
Af 19 (foto p. 39 l.o.) 
Van Boxtel, Heuvelstraat 
126. 
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bepalend gebouw gelegen op de viersprong 
Nieuwlandstraat/Heuvelstraat. Voor de 
grootscheepse doorbraken die in de jaren 
zestig in de binnenstad werden gerealiseerd 
lag het pand aan de Zomerstraat. Deze straat 
vormde de verbinding van de Bredaseweg 
met de Markt en de Heuvelstraat. 
Het pand is door de Tilburgse architect F.C. 
de Beer gebouwd in een bouwstijl die 'De 
Nieuwe Zakelijkheid' genoemd werd. Het 
pand werd gebouwd in opdracht van de fir
ma Van Boxtel. Oorspronkelijk is dit pand 
naast een bestaande kleinere winkel van deze 
winkelier in Philips produkten gebouwd. Dit 
oude pand is later gesloopt. Momenteel ligt 
het pand van 'Van Boxtel' vrij op de hoek 
Heuvelstraat-Kapelhof. 
Het pand bestaat uit een winkelgedeelte met 
magazijnen gelegen op de begane grond en 
twee verdiepingen met kantoorruimte en wo
ningen. De hoofdconstructie van het gebouw 
is uitgevoerd in een staalbetoncombinatie. 
Het gebouw is uitgevoerd onder een plat dak 
met een opengewerkte gemetselde balustra
de. De entree van de bovenwoning en kan
toorruimte wordt geaccentueerd door een bo
venbouw welke eindigt in een balkon en die 
geflankeerd wordt door een 26 meter hoge re
clamezuil in metselwerk en beton met ver
glaasde tegelvlakken in kleur. De entreepartij 
van de winkel wordt in de gevel benadrukt 
door een topgevel afgedekt door een betonaf-
dekking. Beton werd ook gebruikt naast de 
in de verdiepingen gelegen stalen ramen. 

Nieuwlandstraat 58 
Winkel-woonhuis uit 1929, ontworpen door 
architect J. Wielders (Sittard) in opdracht 
van A.C.M. Pillot en Ph . J . J . van der Lely. 
In 1929 ontwierp architect Joz. Wielders een 
boekhandel en woonhuis voor de Centrale 
R.K. Boekhandel van het Zuiden 'de Kem
pen' . Deze boekhandel was in Tilburg een 
van de weinige met wetenschappelijke lite
ratuur. De katholieke signatuur was in deze 
tijd van Verzuiling allesoverheersend voor 
zijn aanbod. Ook familiaal gelieerd met 
Hendrik Moller, stichter van de R.K. Leer
gangen, behoorde Pillot tot het sociaal net
werk van de jongere katholieke intelligentsia 
in het interbellum en tot de kring van dege
nen die ijverden voor de emancipatie van 
Brabant. 
Tot de vernieuwers in katholieke kring be
hoorde ook de Limburgse architect Joz. 
Wielders, die in Tilburg in een zelfde stijl ook 
nog het schoolgebouw voor de Rijks-HBS 
ontwierp aan de Ringbaan-Oost (nu St. 
Dionysius-school). Wielders had naam om 
zijn toepassingen van de 'Nieuwe Zakelijk-
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NIEUWLANDSTRAAT 58 

U vindt 
een pracht 

uitgcbrei 
voorraad 
tenschapp* 

literaire 
ontspannii 

iektuur 

O o k V u l p 
h o u d e r s 

alle p r i i z 

heid', die het artistiek kHmaat in de jaren 
dertig, na de bouwstijl van de 'Amsterdamse 
school' domineerde. Het past in het kader 
van de nationale belangstelling voor jonge 
bouwkunst om aan de bouwperiode in Til
burg aandacht te schenken. Samen met een 
tweetal andere panden aan de kruising 
Nieuwlandstraat-Zomerstraat-Heuvelstraat, 
destijds een der belangrijkste verkeersknoop
punten van de stad, vertegenwoordigt dit ge
bouw de jongste bouwperiode in het stadsge
zicht Nieuwlandstraat-Oude Markt (op een 
enkele uitzondering na). 
Het betreft een asymmetrisch en blokvormig 
gebouw met twee verdiepingen en een een-
laagse achterbouw, alles onder platdak. De 
voorgevel bestaat uit een lineaire compositie 
van horizontale glasstroken en een verticaal 
uitspringend gedeelte dat als reclamezuil 
dienst deed en bekroond was met een vlag-
gestok. 
De winkelpui springt uit de gevel en loopt om 
in de zijgevel, terwijl de bovenramen terug-
liggend zijn verwerkt. Verdiepingsramen zijn 
als horizontale glasstroken in de gevel ge
plaatst en lopen om in de zijgevel. 
Nieuwlandstraat 47a-b 
Winkel annex slagerij met bovenwoning, ge
bouwd in 1922. 
Architect: Ide Bloem. 
Deze slagerswinkel met bovenwoning werd in 
1922 gebouwd voor slager Alphonsus Ooms 
(1856-1922). De slagerij werd na zijn dood 
voortgezet door zijn zoon Josephus Petrus 
Ooms (1894-1962). 

Het pand heeft stijlkenmerken van de Am
sterdamse School. De winkelpui bestaat uit 
een vlak ornament in hardsteen met georna
menteerde pilasters, waarin de signatuur van 
de architect ('Ide Bloem architect'), en een 
naamplaat met ingehakte tekst ('Varkenssla
gerij Jos. Ooms') . In het bovenvlak van de 
gevel zit een hardstenen jaarsteen met inge
hakte cijfers ('1922'). 
De winkel bezit nog het authentieke interieur 
met onder meer geëmailleerde gietijzeren op
standen met vleeshaken, een vrijhangend gla
zen plafond en in patroon betegelde vloeren 
en wanden. 
Achter het huis ligt vrijstaand de slagerij. 

Nieuwlandstraat 44 
Herenhuis met stijlelementen uit empire- en 
neo-stijlen, gebouwd in 1808 
Het huis werd in 1808 ter plaatse van een ou
der huis gebouwd in opdracht van Jan Fran-
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cis Donders (1755-1819). Op 27 mei 1818 
werd hier geboren de internationaal bekende 
physioloog en oogheelkundige prof. dr. 
Franciscus Cornelis Donders (1818-1889). 
Deze studeerde aan de school voor militaire 
geneeskunde te Utrecht en later aan de uni
versiteit te Leiden. Hij vestigde zich als hoog
leraar te Utrecht en bouwde er een grote re
putatie op. Op zijn zeventigste verjaardag 
werd in zijn geboortehuis te zijner ere een ge
denksteen aangebracht. In 1919 werd in Til
burg een straat naar hem genoemd. 
Op 10 november 1853 verkocht de weduwe 
Agnes Donders-Hegh het huis aan het 'Be
stuur van de Bijzondere school der tweede 
klasse ter opleiding van jongelieden voor de 
militaire en andere Hogere Scholen'. In dit 
bestuur zaten voornamelijk Tilburgse nota
belen die van elders afkomstig en niet katho
liek waren. Opgemerkt moet worden dat de 
Rijk Hogere Burgerschool 'Willem 11' toen 
nog niet bestond. Opvallend is ook dat deze 
voorbereidende school opleidde voor een on
derwijssoort die F .C. Donders genoten heeft. 
Op 21 december 1865 droeg het bestuur het 
gebouw door schenking over aan de Ned. 
Hervormde Gemeente die het als pastorie in
richtte. Als dusdanig deed het dienst tot 
1968. Daarna werd de zetel van 'Terra No
va' , van oorsprong een protestantse culturele 
instelling die voor een breed publiek zeer 
diverse cursussen organiseert. 

Het betreft een vrijstaand huis met verdie
ping. De gestucte en uitgeschilderde gevel is 
symmetrisch opgebouwd met vijf traveeën. 
Op de hoeken bevinden zich hoekpilasters 
met panelen. De entree is centraal gelegen. 
De muuropeningen zijn rechthoekig met af-

Afb. 20 (foto p. 40 .b.) 
Winkelhuis, Nieuw
landstraat 58. 
Afb. 21 (foto p. 40 l.o.) 
Slagerij, Nieuwlandstraat 
47a-b). 

Afb. 22 Geboortehuis 
Prof. F.C. Donders, 
Nieuwlandstraat 44. 
Afb. 23 Kantoor in Ju
gendstil, Nieuwlandstraat 
41 (foto 1986). 

geronde bovenhoeken en omgeven door ge
profileerde stuclijsten. Op de begane grond 
bevinden zich boven de vensters neo-
renaissance stuc-ornamenten (vaas met guir
landes). De vensters zijn empire-vensters. De 
gevel wordt beëindigd door een fries met pa
nelen en een geprofileerde gootlijst, gesteund 
door geornamenteerde consoles. De zijgevel 
is uitgevoerd in handvormstenen in IJsselfor
maat. 
Nieuwlandstraat 41 
Voormalig kantoor uit 1908 met overdekte 
inrijpoort uit 1948 
Architect: kantoor J . J .A.J . van der Valk. In
rijpoort F. Hovers 
Het object is van algemeen belang vanwege 
zijn betekenis voor de sociaal-economische 
geschiedenis en is een onderdeel van een 
historisch ensemble. Het is waardevol vanwe
ge de architectonische betekenis voor het ont
staan en de ontwikkeling van een stijl (Ju
gendstil) en neemt een plaats in in het oeuvre 
van een Tilburgse architect. Kantoor en inrij
poort zijn gebouwd in opdracht van N.V. 
Oliehandel Van Vollenhoven en Smulders. 

Het gebouw is langwerpig met de korte zijde 
aan de straat. Het metselwerk bestaat uit ge
glazuurde steen. De firmanaam is aange
bracht in een veelkleurig tableau in het hoog
veld boven het drielichtvenster. 
De linkerpijler van de hardstenen deklijst is 
bekroond met siersmeedwerk en een vlagge-
mast. De rondboog boven het venster is 
voorzien van hardstenen aanzetstukken en 
waterspuwers. 
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Nieuwlandstraat 1-la 
Fabrikantenhuis, gebouwd circa 1870 en in 
1929 verbouwd tot winkelhuis met bovenwo
ning. 
Architect (1929): F .C. de Beer. 

Het huis behoorde samen met de huizen 
Nieuwlandstraat 3, 5 en 7 toe aan de fabri
kantenfamilie Brouwers. Het fabriekscom
plex van de 'N.V. Brouwers' Lakenfabrie

ken' bevond zich achter genoemde huizen, 
aan de Korte Schijfstraat. 
Deze fabriek was in bedrijf van 1828-1958 en 
werd in 1985 gesloopt. 
De oorspronkelijke bewoner van het pand 
was Martinus Cornelis Brouwers (1837-
1922), zoon van de oprichter en firmant van 
de fabriek. 
Dit huis is gelegen op de hoek van de 
vijfsprong Nieuwlandstraat, Korte Schijf-

Afb. 25 De vijfsprong 
Nieuwlandstraat, Korte 
Schijfstraat, 
Noordstraat, Stati
onsstraat en Tuinstraat 
met de panden Nieuw
landstraat 1 en 
Noordstraat 123-125. 
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Afb. 26 De voormalige 
'Tilburgsche Spaarbank' 
Noordstraat 123-125 (fo
to 1986). De bouwkundi
ge termen van de gevel
details zijn hier aangege
ven. 

Straat, Noordstraat , Stationsstraat en Tuin
straat en is hiermee een belangrijk ruimtebe-
palend onderdeel van een historisch stede
bouwkundig concept in een historisch ensem
ble. OorspronkeHjk is het gebouwd van IJs-
selsteentjes, wat in de achtergevel nog 
zichtbaar is. 
De in 1929 gebouwde winkelpui is in art de-
costijl uitgevoerd, met bovenlichten in glas-
in-lood. 

Noordstraat 123-125 
Bankgebouw, gebouwd in 1910 in neo-
renaissance stijl. 
Architect: F .C. van Hoof. 

Het pand is gelegen op de markante 
vijfsprong Korte Schijf straat - Noordstraat -
Stationsstraat - Tuinstraat - Nieuwland
straat. In 1910 gaf het bestuur van de Vereni
ging tot Instandhouding der Spaarbank op
dracht deze spaarbank met bovenwoning te 
bouwen. In de gevelband is het opschrift 
'Vereeniging Tilburgsche Spaarbank' nog 
aanwezig. Het gebouw is onder meer van be
lang vanwege zijn betekenis voor de geschie
denis van handel en industrie en als schaalge-
vende architectonische vormgeving van een 
historisch stedebouwkundig concept. 
Voor de verdere bouwkundige elementen 
wordt verwezen naar de foto met toelichting 
(onder). 

hoektoren 
torenspits 
uidak 

klokketorentje 

risaliet 

bolpinakel 

pinakel 

smeedijzeren balustrade 

leisteen Maasdekking 
kroonlijst 
Renaissance trapgevel 
siermetselwerk 
korfboog 

schuifraam 
cordonlijst 
rondboog met sluit- en aanzetsteen 
muuranker 
zandsteen speklaag 
kruisraam 
pilaster 

rustica borstwering 
gefrijnd hardsteen 
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Dakkapel met lessenaarddak. 

Dakschild voorzien van kruispannen 

Zijkant van de dakkapel is gedekt met leien 

Gedecoreerde gootlijst; symmetrisch uitge-
kraagd op geprofileerde gootklossen 
Gecemteerde Fries; korfboog begrensd door 
fraaie sluitstenen 

Houten luchtboogjes 

Ondersteuning van de gootlijst door twee con
soles 
Loggia, afgedekt door een korfboog 

Smeedijzeren hekwerk (ballustrade), oplopend 
tot de korfboog vanuit de ballusters 

Drie 1-steens segmentbogen met metselvulling 
en hardstenen sluitstenen 

Raampjes met hardstenen dorpels 

Vensters uitgevoerd als schuifraam met boven
ramen in glas-in-lood 
Verticale cannelure met kraagsteen 

Dubbele balkondeur voorzien van fraai gede
coreerd glas-in-lood, uitgevoerd in driedeUng 

Balkon met sier- smeedwerk in art nouveau 

Drie 1 '/2-steens segmentbogen met hardstenen 
sluitstenen 
Twee ramen met bovenlichten, uitgevoerd als 
schuiframen. De bovenramen uitgevoerd in 
fraai art nouveau glas-in-lood 
Fraai halraam in glas-in-lood 

Gevel uitgevoerd in paarsrode stenen in kruis
verband 
Luifel ondersteund door uit de deurstijlen 
voortkomende bewerkte schoren. Luifel is af
gedekt met leien 

Hardstenen onderdorpels met decoratie 

Uitgekraagde hardstenen consoles 

Entree in fraai gedecoreerde art nouveaustijl 
Architectenbureau in sousterrain, voorzien van 
grote raamvlakken 

Hardstenen basementen 

Voor de entree een tweetal hardstenen treden, 
met in de onderbouw aan weerszijden van deze 
t rap een kelderraampje 



Afb. 27 (foto p. 44) 
Huis-kantoor van archi
tect J. van der Valk, 
Tuinstraat 112. Aangege
ven zijn bouwkundige 
termen. 

Tuinstraat 112 
Oorspronkelijk woonhuis en architectenbu
reau van de Tilburgse architect J . J .A . J . van 
der Valk (1873-1961), gebouwd in 1907 in de 
art-nouveaustijl. 

Afb. 28 (foto boven) 
Vakbondsgebouw R.K. 
Gildenbond, Tuinstraat 
66-68-70. 
Afb. 29 (foto onder) 
Voormalige toneelzaal 
van de R.K. Gildenbond 
ca. 1928. 

Dit woonhuis en architectenbureau wordt 
nog steeds bewoond door een nazaad, zijn 
zoon de architect Ed. van der Valk. Type
rend aan het pand is het brede gelede front 
dat de schijn opwekt twee panden te zijn. Het 
linkergedeelte is vrij traditioneel uitgevoerd 
met duidelijke art-nouveau-kenmerken, en 
het rechterdeel heeft een uitgesproken verti
cale vormgeving. Opvallend zijn de rijke de
coraties aan het linkerdeel en de sombere 
vormgeving van het rechtergedeelte. 
Voor de verdere bouwkundige elementen 
wordt verwezen naar de foto met toelichting. 

Tuinstraat 66-68-70 
Cultureel- en vergadercentrum en kantoor 
van de R.K. Gildenbond Stichting uit 1898. 
Architect: C. van Hoof 
In 1898 werd door de R.K. Gildenbond in de 
Tuinstraat een ambitieus pand opgetrokken 
dat zou gaan dienen als centrum voor de ka
tholieke arbeidersorganisatie in Tilburg. 
Ambitieus, omdat de katholieke arbeidersor
ganisatie nog zeer pril was: de in 1891 afge
kondigde pauselijke encycliek Rerum Nova
rum had hiertoe de stoot gegeven. Bovendien 
gaf het gebouw aan wat de strekking van de 
activiteiten van de organisatie zou zijn: de so
ciale en culturele verheffing van de kathoHe-
ke arbeider, in de Tuinstraat ondersteund 
door een eigen koffiehuis, werk- en vergader
ruimte en een theater met mogelijkheden 
voor toneel en concerten. 
Tussen 1917 en 1960 gaven hier regelmatig de 
twee officiële onderafdelingen van de R.K. 
Werkliedenvereniging en later Katholieke 
Arbeidersbond (rechtsopvolgers van de Gil
denbond) hun voorstellingen: de zangvereni
ging 'de Vereenigde Zangers' en de amateur
toneelvereniging 'de Propylaeën'. 
Vooral de laatste heeft perioden gekend van 
grote regionale faam en trok bij uitvoeringen 
voor een breed publiek volle zalen. De club 
moet een grote rol gespeeld hebben in de 
vrijetijdsbesteding op cultureel gebied van de 
volksklasse. De nog grotendeels intact zijnde 
theater/feestzaal verdient in de functie van 
cultureel trefcentrum zeker rehabilitatie. Het 
laatst deed de zaal nog dienst in het begin van 
de jaren zeventig als trefcentrum voor jonge
ren: de Carnaby-club. 

Het gebouw is in hoofdzaak symmetrisch op
gezet en de voorgevel vertoont enkele Ju
gendstil trekjes. De gevel is door gemetselde 
pilasters verdeeld in negen traveeën: de 
hoofdentree (drie traveeën) bevindt zich in 
het midden met dubbele entreedeur, poort
deur en driedelig raam, alle onder rondboog
vensters. Het materiaalgebruik is divers: ge
le, zwarte en rode verblendsteen, natuur- en 
hardsteen. De verdiepingsramen zijn uitge
voerd als rondboograam met twee zijramen, 
eindigend in een hellend puntraam met fraai 
glas-in-lood. De hoofdentree wordt begrensd 
door pilasters die doorlopen tot aan de da
krand en daar overgaan in een drietal arcades 
in zwarte verblendsteen. Bovenaan wordt de 
entreepartij geaccentueerd door een halsge
veltje. 
De zijgevels links en rechts zijn symmetrisch 
uitgevoerd met ieder drie traveeën. Ook deze 
gevels zijn opmerkelijk om hun indeling en 
materiaalgebruik. 
De achtergelegen theater- en feestzaal staat 
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Afb. 30 Pakhuis en 
woonhuis. Telefoonstraat 
13 en 15. 

haaks op de voorbouw en is grotendeels in 
oorspronkelijke staat. De constructie wordt 
gedragen door gietijzeren kolommen. De bal
konconstructie met balustrades en stucgewel-
ven is nog aanwezig. Hiermee is het een zeld
zame representant van de volkstheaters uit 
het begin van de eeuw. 
Telefoonstraat 13 en 15 
Pakhuis (nr. 13), gebouwd in 1899 voor J .H . 
MeeUs, koopman, en woonhuis (nr. 15), ge
bouwd in 1889 voor de weduwe J. van 
Corler-Quiten. 

Het gebied 'Heuvelsche Akkers ' (tussen Heu
velstraat, Spoorlaan, Nieuwlandstraat-
Noordstraat en Heuvelring) werd tussen circa 
1870 en circa 1910 volgebouwd. 
Hiermee is het een van de eerste gebieden in 
Tilburg waar zich een verdichting voltrok 
achter de Hntbebouwde hoofdstructuur. De
ze verdichting gebeurde deels langs bestaande 
akkerpaden (zie Langestraat 32-36), deels 
langs nieuw geprojecteerde straten zoals de 
Willem 11-straat. Aan de hoofdstraten Stati
onsstraat, Willem 11-straat en Tuinstraat 
werden hoofdzakelijk grotere herenhuizen en 
zakenpanden gebouwd, aan de andere stra
ten ook kleinere panden en bedrijfsgebou
wen. 
Vrijwel alle panden kregen een duidelijk ste
delijke allure. 
Opvallend in dit gebied zijn onder andere de 
pakhuizen die in relatie stonden met de 
textielmanufacturen-handelaren en andere 
kooplui en neringdoenden in de Heuvel
straat. Deze laatste kreeg in deze periode het 
karakter van belangrijkste winkelstraat in 
Tilburg. 
In de panden Telefoonstraat 13-15 zijn naast 
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elkaar zichtbaar de traditionele bouwwijze 
van een wat ruimere Tilburgse arbeiderswo
ning en een pakhuis met stedelijke allure. 
Oorspronkelijk werden beide panden ge
bouwd op een perceel landbouwgrond in 
1889 als woonhuis voor de weduwe van H. 
van Corler, fabrieksarbeider, en als werk
plaats (nr.13) voor J .F . van Seumeren, tim
merman. Door de sociaal-economische ont
wikkeling in dit gebied werden bouwsels als 
deze (op een enkele concentratie arbeiders
woningen na, zoals in de Mariastraat) ver
drongen door panden van middenstanders, 
ondernemers en kooplui. Zo werd in 1899 de 
werkplaats verkocht aan J. Hubert MeeHs, 
koopman, die het pand verving door een 
pakhuis. In 1917 verkocht de weduwe Van 
Corler-Quinten haar pand aan dezelfde Hu-
bert Meelis die het als magazijn in gebruik 
nam. 
Hubert Meelis (1853-1923) was eigenaar van 
een van de bekendste Tilburgse textielhan
delszaken: het 'manufacturen magazijn het 
Hert: manufacturen, lakens, bukskins en 
aanverwante artikelen' in de Heuvelstraat. 
Nu is Telefoonstraat 15 weer in gebruik als 
woning, terwijl in het pakhuis een poppen
museum gevestigd is. 
Het pakhuis bestaat uit vijf bouwlagen. Het 
gebouw heeft een hoog opgetrokken symme
trische gevel en domineert tussen de lagere 
belendingen. De gevel is bepleisterd. De ar
chitectonische vormgeving ervan bevordert 
de verticaliserende werking. Op de tweede en 
derde verdieping zitten fraaie handgesmede 
muurankers. Op de derde verdieping bevindt 
zich de pakhuisdeur. In het midden van het 
interieur bevinden zich de houten kolommen 
die de stalen balken van de verdiepingsvloer 
dragen. De verdiepingen zijn verbonden door 
houten trappen. Op de zolderverdieping be
vindt zich een vide. 
De woning Telefoonstraat 15 is een huis zon
der verdieping onder een zadeldak. De hn-
kergevel was oorspronkelijk eindgevel. De 
voorgevel is voorzien van een stucpHnt en 
hardstenen stoepje. Tegen de achtergevel be
vinden zich de originele bijbouwsels. 
Langestraat 30-32-34 
Complex woonhuizen met atelierruimte, ver
moedelijk uit 1875, gebouwd naar het type 
van 'Kempisch dorpswoonhuis ' 
Het complex dateert uit de eerste bouwperio
de in het gebied 'Heuvelsche Akkers ' tussen 
Heuvelstraat en Spoorlaan. Het staat aan de 
Langestraat, een oud, uit de middeleeuwen 
stammend kerkpad dat vanuit het noorden 
van Tilburg, met name vanaf de Veldhoven 
(Wilhelminapark e.o.), voetgangers naar de 



Afb. 31 Woonhuizen, 
Langestraat 30-36. 

Afb. 32 Langstraat 
30-36. 

Kerk en Oude Markt voerde. 
Vanaf 1875 tot 1883 was het pand het eigen
dom van A. Bogaers, daarna tot 1886 van de 
weduwe R.M.C. Suys, familielid van de bur
gemeester van Tilburg. Zij gaf het in gebruik 
aan de Vereniging van het Allerheiligst Sa
crament. Na haar dood werd het pand eigen
dom van de R.K. Parochie die het in 1935 in 
eigendom gaf aan de Vereniging. Na de op
heffing van de Vereniging in 1985 kwam het 
in handen van de Gemeente Tilburg. 
De Vereniging van het Allerheiligst Sacra
ment was in 1840 in Brussel opgericht als een 
lekenorganisatie en had tot doel het sacra
ment van de Eucharistie in ere te herstellen en 
arme kerken te ondersteunen. In 1863 werd 
de vereniging in Tilburg opgericht. De door
lopende zolder van het complex werd als ate
lierruimte gebruikt door de damesleden van 
de vereniging. De Tilburgse afdeling stuurde 
aan bijna alle kerken in Tilburg, Goirle en de 
dorpen in de verre omtrek complete 'uitzet
ten' van zelfgemaakte kerkgewaden. Uit gif
ten aan de vereniging werden ook sieraden 
bekostigd die aan dezelfde kerken werden ge
schonken. 

Het complex vertegenwoordigt een bouwtype 
dat in de Nederlandse en Belgische Kempen 
tot in de 19de eeuw behoorde tot de traditio
nele regionale architectuur. Kenmerkend bij 
deze bouwtrant is het verschil tussen de hoge 
voorgevel en de lage achtergevel: aan de 
voorzijde twee bouwlagen, wat een 'stede
lijk' beeld geeft, en aan de achterzijde één 
bouwlaag met lage verdieping, wat een dorps 
karakter heeft. In Tilburg zijn het de laatste 
panden die op deze architectonische wijze de 
overgang van dorps naar stedelijk beeld laten 
zien. 
De benedenverdieping bestaat uit eenheden 

met bedrijfs- en woonfunctie. De entreedeu
ren van de begane grond duiden op een ge
deeld gebruik van de benedenruimten. De 
zolder/tweede bouwlaag loopt door over de 
gehele benedenverdieping en werd gebruikt 
als atelierruimte. Het achterspant van het 
dak loopt gebogen door tot de begane grond 
in de achtergevel. Hier zitten op vloerniveau 
van de bovenverdieping kleine raampjes. 
Oude markt 10-12 
Winkel-woonhuis met diverse achterhuizen 
met bouwkernen uit de 16de en 17de eeuw. 
Vroeger bekend als het huis 'St. Joris ' . 
Dit huis is behalve vanwege zijn hoge ouder
dom mede interessant vanwege zijn verwij
zingen naar de nederzettingsgeschiedenis. 
In de late middeleeuwen was het Oude 
Markt-gebied van belang vanwege de ligging 
aldaar van de Tilburgse parochiekerk met 
zijn kerkhof, het kerkelijk grondbezit, erom
heen. De grond in particulier bezit in dit ge
bied, had nog in de 16de en 17de eeuw feoda
le banden met de familie van de heren van 
Tilburg, wier middeleeuwse hoofdhoeve 
ruim honderd meter zuidelijker lag. Sinds 
Tilburg in 1575 het recht verkreeg een week
markt te houden, en deze plaats kreeg bij de 
kerk, won dit gebied aan invloed. Van dan af 
ontstaat de Oude Markt die met de Heuvel 
gaat concurreren. Aan de Oude Markt be
vonden zich ook in de 17de eeuw herbergen 
waar het hoofd van het bestuur zetelde (zoge
naamde 'schoutenherbergen'). 
Het pand nr. 10-12 dateert uit de oudste 
bouwperiode aan de Oude Markt en is her
haaldelijk uitgebreid en verbouwd. Het pand 
heeft vanouds behoord aan families die deel 
uitmaakten van het Tilburgs gemeente
bestuur. 
Bij het perceel hoorde een waterput, die op 
de Oude Markt stond. Deze pomp is recent 
op die plaats gereconstrueerd. 
Rond 1830 was het een huis met een kopse 
gevel aan de straat. In het midden van de 
19de eeuw werd het verbouwd tot breedhuis 
met overbouwde poort. Dit is nog zichtbaar 
in de asymmetrische beëindiging van de ge
vel: links bevindt zich een pilaster, die aan de 
rechterzijde ontbreekt. Rechts is de gevel ook 
smaller. 
De gevel vertoont eclectische stijlkenmerken. 
Sinds het midden van de vorige eeuw heeft 
het pand een schilddak evenwijdig aan de 
straat. Het eikehouten gebint van de kap is 
echter aanmerkelijk ouder, waarschijnlijk 
zelfs gedeeltelijk uit de bouwperiode. 
Het pand is in 1920 en 1932 nog verbouwd 
naar ontwerp van architect Jos. Donders, in 
opdracht van H. Sleddens, koopman. Toen 
werden o.a. de achterhuizen met 17de-
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Afb. 33 Huis, Oude 
Marlet 10-12. Op de 
voorgrond de gerecon
strueerde waterpomp. 

eeuwse bouwkernen bekleed met een nieuwe 
buitengevel. In 1957 werd door dezelfde ar
chitect de onderbouw van de voorgevel nog 
eens aangepast met behoud van het onder 
stramien. 
De perceelsstructuur van het gehele achterge-
bied Oude Markt is zeer complex en kent een 
oude oorsprong. Het hier besproken pand 
kende vroeger een verbinding met een perceel 
in de Heuvelstraat. 
Een diepgaander bouwhistorisch onderzoek 
van het interieur zou nog meer interessante 
gegevens kunnen opleveren. 
Oude Markt 14 
Winkel-woonhuis uit de 18de eeuw met voor
gevel in eclectische stijl en een oudere bouw-
kern. 

Evenals Oude Markt 10-12 (zie hiervoor) 
maakt dit pand deel uit van de bebouwing 

Afb. 34 Huis, Oude 
Markt 14. 

van de prestedelijke kern Oude Markt. Tot 
het midden van de 19de eeuw was het het 
hoekpand van de Markt bij het kerkhof. Na 
1845 werd een ander hoekpand ernaast ge
bouwd, dat ca. 1900 werd vervangen door 
het huidige. De oude structuur is grotendeels 
nog zichtbaar in het achtergebied. Hoewel 
niet openbaar, kent dit het karakter van ste
gen. 
Vermoedelijk begon hier een pad waarvan de 
ligging nog zichtbaar is in de achterrooilijn 
van percelen van de Heuvelstraat aan het 
Stadhuisplein. 
De 19de-eeuwse voorgevel is gestucadoord en 
beschilderd. De winkelpui (bakkerswinkel) 
heeft hardstenen penanten met ornamenten 
en een kapiteel aan de bovenzijde. De hoeken 
van de ondergevel worden gevormd door ge
profileerde pilasters. De gevel heeft een fries 
met kroonlijst en gestoken consoles. De rech
terzijgevel is eveneens gestuct en is op de ver
dieping voorzien van een empire-venster en 
een oeil-de-boeuf. 
Indeling en elementen van het oude winkelin
terieur zijn aanwezig. Een nader bouwhisto
risch onderzoek zou - evenals bij nr. 10-12 -
nog meer interessante gegevens kunnen ople
veren. 
Bisschop Zwijsenstraat e.o. 
Sinds de zestiger jaren is het noordelijk deel 
van de Bisschop Zwijsenstraat onder druk 
komen te staan. Als gevolg van de stede
bouwkundige visies op de zuidelijke cityring 
(Schouwburgring-Stadhuisplein) en het Ko
ningsplein moest een deel van de bebouwing 
aan het begin van de straat al rond 1965 wij
ken. 
Aan de oostzijde verrees een nieuw Kanton
gerechtsgebouw en kwamen er ontsluitingen 
voor een ondergrondse parkeergarage en het 
nieuwe Koningsplein. Recenter nog, in het 
kader van het plan 'Compacte Stad' , zouden 
de aanvankelijke stedebouwkundige plannen 
voor het Triborgh-terrein en zijn ontsluiting 
vrijwel het einde van de oostelijke straat-
wand hebben betekend. De hier nog aanwezi
ge objecten dateren uit de 18de, 19de en be
gin 20ste eeuw en vormen een architectonisch 
en historisch waardevol stadsbeeld. De mo
numentencommissie heeft reeds in een vroeg 
stadium voor deze laatste dreiging gewaar
schuwd en de betekenis van de Bisschop 
Zwijsenstraat als historisch ensemble beklem
toond. Met de plaatsing op de monumenten
lijst van Bisschop Zwijsenstraat 16 en 22 
heeft het gemeentebestuur thans de cultuur
historische waarden in dit gebied formeel er
kend. De stedebouwkundige plannen voor 
vooral de westzijde van de straat die kort te
voren waren gepresenteerd, toonden reeds de 
tendens naar herwaardering van het gebied. 



Afb. 35 De 'Nieuwe 
Dijk' omstreeks 1900. 
Aan de linkerkant de 
voormalige fabriek van 
Vreede, later Triborgh. 

Aan de westzijde bevindt zich een complex 
van gebouwen met religieuze functies: het 
klooster van de Visitandinnen en de pastorie 
van de parochie Heike. Historisch-stede-
bouwkundig en functioneel sluit dit gebied 
aan op de bebouwing van de Oude Dijk: het 
klooster van de Zusters van Liefde. Door het 
vrijkomen van het kloostercomplex van de 
zusters Visitandinnen in 1988 opende zich de 
mogelijkheid om dit gebied een nieuwe invul-
Hng te geven. 

Afb. 36 Bisschop Zwij
senstraat met de nog in
tact zijnde gevelwand 
(foto 1985). 

Het streven van het gemeentebestuur richt 
zich erop hier het zogenaamde 'kunstcluster' 
te vestigen, een gebouwencomplex ten behoe
ve van de Faculteit der Kunsten van de Hoge
school 'KathoHeke Leergangen'. Het hoofd
gebouw van het klooster en de ernaast gele
gen pastorie van het Heike zijn reeds vroeger 
op de monumentenlijst geplaatst. In een plan 
van architect J. Coenen voor het toekomstige 
kunstcluster worden belangrijke onderdelen 
van het bestaande historische complex be
waard. 
Zo zullen de diverse objecten aan oost- en 
westzijde van de Bisschop Zwijsenstraat be

halve onderdelen van een architectonisch 
waardevol ensemble, ook bijzondere repre
sentanten blijven van de historische ontwik
keling van Tilburg. In het gebied Oude Dijk 
- Nieuwe Dijk (zoals de Bisschop Zwij
senstraat nog in de 19de eeuw heette) wordt 
de relatie tussen 'kerk' en 'kapitaal ' , de rela
tie tussen de religieuze en sociaal-
economische ontwikkehng van Tilburg op 
treffende wijze geïllustreerd. 
De Oude Dijk en de Nieuwe Dijk sloten ste
debouwkundig aan op de oude kerkbuurt, 
een prestedelijke kern met als belangrijke ele
menten de Oude Markt en de Grote Kerk met 
omliggend kerkelijk gebied, het kerkhof. In 
de late middeleeuwen vormde deze structuur 
de noordelijke begrenzing van de hoofdhoe
ve van de plaatselijke grondheren (de hoeve 
'de Rijt '). In de 17de en 18de eeuw bevonden 
zich in de kerkbuurt naast de Grote Kerk die 
toen in protestantse handen was, de pastorie 
van de Hervormde Gemeente, het raadhuis, 
een school, enkele herbergen en koopmans
huizen. In de 18de eeuw breidde zich de be
bouwing uit naar het zuiden langs de Nieuwe 
Dijk. In 1766 vestigde de familie Van Bom
mel hier het eerste meerlaagse fabrieksge
bouw in Tilburg (ca. 1800 de fabriek van 
Vreede, later 'Triborgh' , in 1987 gesloopt). 
Ernaast bevond zich hun woning (zie verder 
Bisschop Zwijsenstraat 22) en ertegenover 
een landhuis ('het Kasteeltje') dat door de
zelfde familie werd aangekocht. Aan het eind 
van de 18de eeuw en in de loop van de 19de 
eeuw volgden nog andere ondernemers met 
woningen en bedrijfsruimten. Enkele van de
ze ondernemers vervulden belangrijke func
ties in het kerkbestuur van de R.K. parochie. 
Deze parochie bezat sinds de late 17de eeuw 
vlak bij de Nieuwe Dijk (aan de tegenwoordi
ge Primus van Gilsstraat) een schuurkerk, die 
weer werd verlaten toen in 1824 de Grote 
Kerk aan de Oude Markt aan de rooms-
katholieken werd teruggeven. 
Mede dankzij steun van enkele ondernemers
families aan de oostzijde van de Nieuwe Dijk 
woonachtig, kon de R.K. geestelijkheid, 
vooral op initiatief van de ondernemende 
pastoor en latere aartsbisschop Zwijsen, aan 
Nieuwe en Oude Dijk in de 19de eeuw een be
langrijk religieus centrum voor Tilburg en 
zelfs voor Zuid-Nederland opbouwen. 

Behalve het 18de -eeuwse fabrieksgebouw 
van Van Bommel zijn alle gebouwen in dit 
gebied die in deze ontwikkeling een rol heb
ben gespeeld bewaard gebleven. Het complex 
Oude Dijk 1-la en Bisschop Zwijsenstraat 22 
en 16, die nu in 1989 op de gemeentelijke mo
numentenlijst worden geplaatst, worden 
hieronder nader besproken. 
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Afb. 37/38 Panorama 
van hel gebied Bisschop 
Zwijsenstraat flinks, afb. 
37) en Oude Dijk (rechts 
p. 51, afb. 38) (foto 
1954). 

Bisschop Zwijsenstraat 22 

Afb. 39 Pastorie, Bis
schop Zwijsenstraat 22. 

Dit traditioneel 'breedhuis' is gebouwd vóór 
1737 voor M. van Bommel. Achterbouw en 
tuinkamer dateren uit de 19de eeuw. In de 
tuin bevinden zich enkele monumentale beu
ken. 

Tot 1797 behoorde het huis toe aan de fami
lie Van Bommel. In 1766 werd ernaast een 
groot drielaags fabrieksgebouw gebouwd, 
waarvan het laatste restant in 1987 gesloopt 
werd. Circa 1800 was dit complex overge
gaan in handen van de bekende Pieter Vree
de. Het huidige wooncomplex ter plaatse 
dankt de naam 'Triborgh' aan het vroegere 
fabriekscomplex. 
In 1797 ging Bisschop Zwijsenstraat 22 over 
in handen van Cornelis Dubbeldemuts, re
gent van de R.K. parochie. In 1798 verkocht 

deze het huis aan de parochie, die het inricht
te als pastorie. Tot 1835 diende het als dusda
nig. In dat jaar Het pastoor Zwijsen aan de 
westzijde van de straat een nieuwe pastorie 
bouwen (Bisschop Zwijsenstraat 3, rijksmo
nument). 
Het huidige aanzicht van het pand dateert uit 
1813 toen de parochie het oorspronkelijk 
eenlaagse huis liet optrekken, een nieuwe 
gestucte gevel liet plaatsen en achterbouw 
deed uitbreiden. Aan het eind van de 19de 
eeuw werd de achterbouw nogmaals ver
bouwd en werd er een tuinkamer aan toege
voegd. 

De architectuur is traditioneel. De voorgevel 
is symmetrisch opgebouwd met centraal gele
gen entree. De ornamentiek is sober: beneden 
getoogde ramen en als beëindiging van de ge
vel een fries met panelen met erboven een ge
profileerde gootlijst gesteund door consoles. 
De achterbouw valt op door het glas-in-lood 
in Jugendstil en door de fraai uitgevoerde 
tuinkamer met bewerkte houten pui. 

Bisschop Zwijsenstraat 16 
Traditioneel breedhuis, gebouwd tussen 1810 
en 1832 met achterbouw mt 1913. Aanvanke
lijk had het huis naast de woon- ook een be-
drijfsfunctie. Dit is karakteristiek voor de 
ontwikkeling van handel een nijverheid in 
Tilburg. 

De vermoedelijke bouwheer was Hendrik 
Mathijssen (1797-1879), fabrikant en wol-
lenstoffenmanufacturenhandelaar. Tussen 
1832 en 1875 breidde hij het pand uit met een 
kleiner woonhuis in dezelfde bouwtrant (Bis
schop Zwijsenstraat 18) en een stoomfabriek. 
Deze laatste werd in 1916 gesloopt en vervan
gen door een woonhuis met overbouwde 
poort (nummer 14 A). 
Tot 1835 was Hendrik Mathijssen buurman 
van pastoor Zwijsen (zie Bisschop Zwij
senstraat 22). Zeer waarschijnlijk vestigde hij 
zijn buurmans aandacht op zijn ouderlijk 
huis ter hoogte van de hoek Piusstraat-
Doelenstraat. De familie Mathijssen ver
huurde dit huis aan Zwijsen in 1832 en 1833 
ten behoeve van de pas opgerichte Congrega
tie van Zusters van Liefde. 
Een tweede maal ondersteunde de familie 
Mathijssen de vestiging van een nieuwe 
kloosterorde in Tilburg toen Hendriks doch
ter Dorothea in 1885 met enkele zusters Visi
tandinnen uit Voorst haar intrek nam in het 
ouderlijk huis. Korte tijd later werd tegen
over Bisschop Zwijsenstraat 16 het klooster
complex Bisschop Zwijsenstraat 5 in gebruik 
genomen. 
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Afb. 38 

Afb. 40 Huis, Bisschop 
Zwijsenstraat 16 (foto 
1985). 

Het huis is symmetrisch ingedeeld met cen
trale entree. De voorgevel is gestuct met ver
sneden voegwerk. De ornamentiek is sober: 
het gevelvlak wordt beëindigd met een 
gestucte fries met panelen en een kroonlijst, 
gesteund door consoles. 

Oude Dijk 1-la en Kloosterstraat 
Kloostercomplex uit de 19de eeuw. 
Architecten: genoemd worden Van Aalst uit 
Den Bosch (19de eeuw) en uit Tilburg L. 
Goyaerts (1916), Van den Biggelaar (1920) en 
wisselend F. de Beer en J. Donders 
(1922-1952). 

Het complex doet dienst als moederhuis voor 
de Nederlandse provincie van de Congregatie 
van Zusters van Liefde. Behalve om zijn ar
chitectonische en stedebouwkundige waarde 

is het complex het van belang vanwege de in
stelling die het herbergt en die een belangrij
ke plaats inneemt in de godsdienst- en onder-
wijsgeschiedenis van Nederland. 
De orde van de Zusters van Liefde is in 1833 
gesticht door de toenmalige pastoor J. Zwij
sen. Haar doelstelling was het onderwijzen 
en opvoeden van behoeftige en misdeelde 
kinderen en de verpleging van zieken. Na 
kortstondige vestigingen in het huis van de 
familie Mathijssen (zie eerder) en in de 
Nieuwlandstraat, werd in 1834 'het huis met 
de dertien cellen' gebouwd aan de Oude 
Dijk. Het huidige complex dateert in hoofd
zaak uit het vierde kwart van de 19de eeuw. 
De oude kern is gedeeltelijk nog aanwezig in 
de vorm van een inpandig carré met een ka
pel die bekroond is door een torentje. 
Vanuit de hoofdvestiging werden in geheel 
Nederland huizen opgericht en werd een net
werk uitgebouwd van vooral scholen voor di
verse onderwijsvormen. Terwijl aanvankelijk 
het onderwijs aan armen en geestelijk of li
chamelijk misdeelden de boventoon voerde, 
werden later ook ULO- en MULO-scholen, 
huishoudscholen en bewaarscholen door de 
zusters ingericht. In de hoofdvestiging aan de 
Oude Dijk bevond zich een kleuterschool met 
de methode 'Fröbel' (Oude Dijk 7, recent 
gesloopt), een MULO en het 'educandaat ' , 
de kweekschool voor toekomstige zusters-
onderwijzeressen. Behalve met onderwijs 
hielden de zusters zich ook met de verpleging 
van zieken bezig. Zo financierden zij voor 
een groot deel de bouw van het St. Elisabeth-
ziekenhuis in de wijk Armhoefse Akkers 
(1926-'28) en zij namen de ziekenzorg op 
zich. 

Het complex is te verdelen in twee onderde
len: Oude Dijk 1 (gelegen aan de 
Kloosterstraat), Oude Dijk 1 A. 
Oude Dijk 1 is gebouwd in eclectische stijl. 
De fa?ade-indeling en bouwornamenten zijn 
van hoge artistieke kwaliteit. De symmetrisch 
opgebouwde gevel aan de Kloosterstraat be
staat uit vijf traveeën, waarvan de centrale 
travee naar voren springt. De ramen zijn om
geven door geprofileerde omlijstingen, op de 
benedenverdieping voorzien van een archi
traaf, boven met een uitspringend fronton 
met kroonlijst. De metselvlakken worden 
doorsneden door geschilderde speklagen. Bo
ven de uitspringende middentravee is een re
liëfplaat zichtbaar met een tekst en een wa
penschild. Daarboven bevindt zich een beel
tenis met St. Joseph en kind. De midden
travee wordt beëindigd door een trapgevel, 
afgedekt met natuursteen. De dakkapellen 
zijn voorzien van een fronton en aan de on
derzijde versierd met voluten. 

In de kloosterwand langs de Oude Dijk (nr. 
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Afl). 41 Klooster Oude 1-1A) is een even rijke opbouw en ornamen-
Dijk/Kloosterstraat (foto tiek te zien. De ramen zijn voorzien van di-

verse typen bogen. De boogvullingen hebben 
diverse afwerkingen, waaronder de tegelpa
tronen het meest opvallen. De horizontale ge
leding van de gevel met onderaan een 
hardstenen plint en bovenaan een fries met 
kroonlijst, de repeterende plaatsing van de 
gevelopeningen en de top- en trapgevels ge
ven een typisch en sfeervol karakter aan de 
Oude Dijk. Langs de gehele gevel loopt een 
hardstenen stoepband met tegelstrook. De 
voetschrapers aan weerszijden van de entree 
van het moederhuis herinneren aan de tijd 
van de onverharde wegen en de paardentrac-
tie. 

Broekhovenseweg 2 
Kerkgebouw uit 1913 van O.L.V. van Goede 
Raad, voor de parochie Broekhoven I. 
Architect: Jan van der Valk. 
De kerk is ontworpen in 1910/11 en in ge
bruik genomen op 17-12-1913. De inwijding 
vond plaats op 2-6-1919 door Mgr. Diepen, 
hulpbisschop van Den Bosch. De bouw
pastoor was dr. H. Bertens. De kerk diende 
als parochiekerk voor de parochie Broekho
ven die in 1913 ontstond als afsplitsing van 
de parochies Heike en Heuvel vanwege de 
toename van de bevolking in het zuidelijk 
stadsdeel. Deze tiende parochie van de stad 
reikte aan de gemeentegrenzen met Goirle en 
Hilvarenbeek en tot aan de andere parochie 
in het zuiden van de stad: Korvel. Bij de 
oprichting woonden er ca. 2500 praktizeren-
de katholieken. Later is Broekhoven weer 
gesplitst in meerdere parochies: Broekhoven 
I en II, Pius X en de Fatimaparochie. 

Naast de kerk werd een pastorie gebouwd en 
Bertens stichtte achter de kerk een meisjes-

en een jongensschool met een klooster voor 
de onderwijzende zusters in de Heikestraat. 
Elders in de parochie werd een kerkhof aan
gelegd. Dicht bij de kerk werd enkele jaren 
later door dezelfde architect Van der Valk in 
opdracht van de Tilburgse Bouwvereniging 
een woonwijk ontworpen die in 1988-'89 
werd afgebroken. 
Nog steeds is het kerkgebouw een belangrijk 
ruimtebepalend onderdeel van de stedebouw
kundige structuur in het zuidelijk stadsdeel. 
Ze werd gebouwd aan een knooppunt van 
wegen: de Broekhovenseweg als uitvalsweg 
naar Hilvarenbeek; de Voltstraat, tot voor 
kort uitvalsweg naar Goirle via de Nieuwe 
Goirleseweg; de Piusstraat die naar de Heu
vel voert en de Bisschop Zwijsenstraat die 
naar de Oude Markt leidt. De kerk domineert 
de zee van meestal eenvoudige lage huizen in 
het zuiden van de stad. Van ver is ze als her
kenningspunt zichtbaar. 
Architect Van der Valk heeft zich bij zijn 
ontwerp mede laten leiden door de inzichten 
van de bouwpastoor, die gebaseerd waren op 
liturgische eisen die toen opkwamen. Hij wil
de afzien van de traditionele plattegrond en 
romaanse of neogotische bouwtrant. Van der 
Valk formuleerde zijn opvattingen aldus: 
'Maar al te veel blijft men nog hangen aan de 
oude en verouderde gegevens en dat niette
genstaande het vraagstuk van den platten 
grond geheel anders is dan voorheen, en op 
een ander plan volgt van zelf een andere 
vormgeving naar buiten. De donkere met 
zware marmeren pijlers bezette ruimten van 
het Romaansche tijdperk en de schermachti-
ge met veelvuldige lichtere en hoog opschie
tende pijlers naar Gotischen trant, zijn niet 
meer van onze tijd. De pijler en de kolom, 
hoe schoon en mysterieus ook werkende, be
schouwt men juist als een steunpunt in de fa-
brieksruimten, als een sta in de weg. Het een
voudige godvruchtige en kalme leven van den 
middeleeuwer is dan ook heel iets anders dan 
het rustelooze, gejaagde en zenuwachtige ge
doe van thans. Gene kon zich ingetogen en in 
zich zelve gekeerd met zijn God onderhou
den, duisternis hinderde hem niet, daar hij 
meestal toch niet lezen kon en pijlers waren 
voor hem geen bezwaar bij het volgen van het 
misoffer, één tik van de schel was hem vol
doende ter orienteering, geen wereldsche 
beslommeringen leidden hem af. De mensch 
van heden, levende in rustelooze gejaagdheid 
en zenuwachtigheid, kan zich niet lang met 
het zelfde thema bezighouden, stille overwe
ging valt hem moeilijk, daar allerlei wereld
sche vraagstukken zijn geest bestormen, zijn 
aandacht vragen en hem aldus afleiden. Hem 
moet dus zoo iets van aanschouwelijk onder
wijs gegeven worden; om hem mee te doen le-
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Afb. 42 Achterzijde kerk 
Broekhoven I. De woon
wijk was nog niet aange
legd (foto omstreeks 
1918). 

Afb. 43 Interieur kerk 
eind jaren veertig. 

ven met het misoffer moet hij de handelingen 
van den officieerenden priester kunnen zien 
en hij moet voldoende licht hebben om de 
misgebeden in zijn kerkboek te kunnen vol
gen. Dus is de eisch geworden ten eerste vol
doende licht om de gebeden te lezen en ten 
tweede voor ieder uitzicht op het altaar, de 
plaats waar het Offer voltrokken wordt. 
Waar het aantal geloovigen per parochie vrij 
wel gegeven is, zou men dus de vroegere ty
pen kunnen verbreeden en verlengen, wat 
dan ook wel gedaan wordt, maar gelukkig 
worden ook economische eischen gesteld, die 
aan deze mijns inziens verkeerde methode 
van vergrooting beperking opleggen en hoe 
hinderlijk dikwijls ook, brengt in dit geval 
deze beperking in de geldmiddelen den archi
tect tot het zoeken van nieuwe oplossingen. 
Met de tegenwoordige materialen ijzer en ge
wapend beton behoeft men niet voor groote 
overspanningen te staan, het gaat er dus 
maar over om met deze materialen een vooral 
waardige en stemmige ruimte te scheppen'. 
Hiermee werd een nieuwe traditie in kerke-
bouw ingezet. Wat eerder was door Knijpers 

in Den Bosch en Stuijt in Eindhoven en Den 
Bosch iets dergehjks gedaan. Door Jan 
Kalff, secretaris van de rijkscommissie voor 
monumentenzorg, werd in zijn standaard
werk 'KathoUeke kerken in Nederland' 
(1913) het gebouw al geprezen als nieuw mo
nument. 
De kerk is een typisch voorbeeld van de neo-
byzantijnse centraalbouw: een kerk met een 
toren waarbij de plattegrond is afgeleid van 
het Latijnse kruis, uitgewerkt in een eigen
tijdse vormgeving en uitgevoerd in eigentijd
se materialen (baksteen en beton). De kerk is 
opgetrokken met miskleurige baksteen van 
de steenfabriek 'Udenhout ' en gemetseld in 
kruisverband. De kerk heeft een kort schip, 
een kegelvormige koepel met een diameter 
van 21 meter, twee zijbeuken en een koor met 
een halfronde absis en twee zijkapellen. Het 
dak wordt gevormd door een onregelmatig 
achtkantig torendak met angelustorentje. 
Aan de zijkant van de kerk staat een 45 meter 
hoge toren (later voorzien van klokken en 
verlichte uurwerken) die tegenover de 
Voltstraat is geprojecteerd. Ter hoogte van 
de galmgaten gaat hij over in een twaalfkan-
tige bovenbouw. Aan de voorzijde is nog een 
trappentorentje aangebouwd. De hele kerk 
met zijn 113 dakvlakken is gedekt met blau
we Romaanse pannen. 

In het interieur zijn het meest typerend de ka
pel die rust op gewapend betonbalken en be
tonnen ring, de spitsboogvormige tongewel
ven in de beuken en het sobere materiaalge
bruik (schoonmetselwerk). 
De roosvensters hebben het oorspronkelijke 
glas-in-lood verloren. Het authentieke glas-
in-lood zit nog wel in het koor en de zijkapel
len; deze vertonen prachtige Jugendstilmotie-
ven. De beschildering van het pleisterwerk 
(o.a. in de koepel) die tussen 1931 en 1946 
aangebracht was, is in 1963 verdwenen. 
Door de inkrimping van het kerkbezoek 
sinds de jaren zestig was de liturgische ruimte 
- 1200 zitplaatsen - te groot geworden. Daar
bij waren de liturgische eisen verder geëvolu
eerd: de pastor niet voor, maar te midden 
van zijn parochianen. Bovendien was er be
hoefte gekomen aan een pastoraal centrum 
voor de vele activiteiten. De grote koepel in 
de kerk was ongemakkelijk door de nagalm, 
en het hele gebouw begon steeds meer achter
stallig onderhoud te vertonen. In 1984 werd 
de beslissing genomen om het kerkgebouw te 
handhaven maar wel aan te passen aan de 
nieuwe situatie. Naar ontwerp van architect 
Ed. van Wesemael uit Goirle werd gedurende 
1987 en '88 de kerk verbouwd en ingericht als 
liturgisch-pastoraal centrum. De aannemer 
werd W. van der Meijden uit Berkel-
Enschot. 
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Centraal ligt het kerkgedeelte omdat het eu
charistisch gebeuren het belangrijkste blijft. 
Dit deel bestaat uit een kerkzaal met een er
van af te sluiten dagkapel. De wanden wer
den opgetrokken uit akoestische betonblok
ken en de koepel werd bespoten met 
akoestisch materiaal. Het altaar werd tegen
over zijn vroegere plaats gezet, in het korte 
schip. De ruimte onder de koepel werd voor
zien van een oplopende vloer. Zoals Van der 
Valk gebruik maakte van geometrische figu
ren, paste Van Wesemael voornamelijk ron
de vormen toe. Om de centrale kerkzaal zijn 
er een aantal ruimten ontstaan waarvan de 
grootste plaats biedt aan ca. 100 mensen. Er 
zijn zalen voor bijeenkomsten, een keuken, 
een koffiebar, een parochiebureau, een re-
produktieruimte. Naar boven is de nieuwe in
passing zo transparant mogelijk uitgevoerd, 
waardoor gewelven en koepel doorheen het 
gebouw beleefbaar blijven. 
Speciale aandacht heeft de architect ook be
steed aan het hergebruik van elementen uit 
het oude kerkmeubilair: doopvont, altaar, 
ornamenten uit de communiebanken, biecht-
meubilair, kruisweg, tabernakel. 
Er is een zeer sfeer- en smaakvol interieur 
ontstaan, dat ten volle recht doet aan het 
oorspronkelijke gebouw en toch een aantal 
nieuwe functies herbergt die op effenciënte 
en esthetische wijze zijn geïntegreerd. 
Binnen in de kerk bevinden zich: het Maria-
altaar uit 1915, een tabernakel (1948), een 
Jugendstil doopvont (1924), ajourpanelen 
van Kloosterman (1934), glas-in-loodramen 
van A. Verschuuren (ca. 1920) en van J. van 
Heeswijk (1955), polychrome beschilderin
gen van A. Verschuuren (1916-1917), 
biechtstoelen in de zuidzijde van de kerk 
door de architecten J. en E. van der Valk 
(1953), een orgel (1925 en 1938), beelden van 
St. Petrus en Paulus (1932) en een houten 
Mariabeeld uit de 16e eeuw. Dit beeld heeft 
de bouwpastoor cadeau gekregen van de ab
dij van Tongerlo. Het is niet onwaarschijn
lijk dat het beeld voor 1648 in de Tilburgse 
Hasseltse kapel stond. Buiten de kerk bevin
den zich aan weerszijden van de entree lig
gende leeuwen, geheel in baksteen uitge
voerd. 

Korvelplein 207 

18e-eeuws huis (mogelijk 17e-eeuws). 
Bij de invoering van het kadaster in 1832 
staat het huis omschreven als schoenmake
rij/leerlooierij van A. van Arendonk. Hier is 
de eerste bouwsteen gelegd voor wat aan het 
einde van de 19de eeuw uitgroeit tot de firma 
Van Arendonk, een van de grootste schoen
en leerfabrieken van Nederland. 



Afb. 46 De nederzetting 
Korvel eind vorige eeuw. 
Uiterst rechts met witte 
topgevel Korvelplein 207 
(foto 1892). 

Afb. 44 (foto p. 54 l.b.) 
Kerk Broekhoven I 
Afb. 45 (foto p. 54 l.o.) 
Interieur van de onlangs 
gerestaureerde kerk 
Broekhoven I 

Het pand is aldus van belang voor de sociaal-
economische geschiedenis van Tilburg. Ook 
is het van algemeen belang vanwege zijn bete
kenis voor de nederzettingsgeschiedenis,. Het 
maakt bovendien deel uit van een historisch 
ensemble (Korvelplein e.o.). 
De vorm van de gevel van het pand is in het 
begin van de 20e eeuw veranderd. De inde
ling van de raamopeningen in de klokgevel 
(oorspronkelijk topgevel) is gewijzigd. Het 
huis kent geen verdieping. De kapconstructie 
met een zolder onder het zadeldak is authen
tiek. Diverse details van het pand geven een 
beeld van de bouwtechnische afwerking. 

Korvelplein 203 

Afb. 47 Huis, Korvel
plein 207 

Schoolmeesterswoning, gebouwd omstreeks 
het midden van de 19e eeuw. 

Dit pand heeft hoogstwaarschijnlijk al vanaf 
de bouw tot 1930 dienst gedaan als woning 
voor de hoofdonderwijzer van de openbare 
lagere school van Korvel. Deze school was 
achter het pand gelegen. 
Met onder andere het naastgelegen pand nr. 
207 is deze schoolmeesterswoning karakte
ristiek voor de eigenheid van de woonkern 
Korvel. Deze kern kan met Kerk en Heuvel 
en Veldhoven (Wilhelminapark) vooral ook 
vanwege de industriële ontwikkeling hier tot 
de voornaamste centra in Tilburg gerekend 
worden. 
Het halfvrijstaand huis zonder verdieping is 
ingesloten tussen twee eindgevels. De empire-
vensters aan de voorzijde zijn Hcht getoogd 
en uitgevoerd als zesruitsschuifraam, waar
van de bovenramen, evenals dat van de cen
traal gelegen entreedeur, beglaasd zijn met 
getint glas-in-lood. De hardstenen raamdor-
pelstenen lopen door als cordonlijst. De dak
vensters aan de voorzijde stammen uit het be
gin van deze eeuw. De topgevel is voorzien 
van een oeil-de-boeuf. 

Laarstraat 22 
Wevershuis met erf uit het begin van de 19e 
eeuw. 

In 1832 is het pand eigendom van de famihe 
Hendrik Servaas van Asten. Uit literatuur en 
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Afb. 48 Onderwijzers
huis, Korvelplein 203. 

bronnenonderzoek is tot nu toe gebleken dat 
er verschillende soorten weverswoningen of 
althans woningen die voor weven werden ge
bruikt in Tilburg moeten zijn geweest. Van 
één eenvormig type weverswoning is geen 
sprake geweest. Mogelijk kwamen bepaalde 
typen weverswoningen wel op diverse plaat
sen in de stad voor. De verschillende wevers
woningen die al dan niet in oorspronkelijke 

staat in de stad voorkomen, geven een beeld 
van de huisindustrie in de belangrijkste tak 
van nijverheid in Tilburg in de 19e eeuw: de 
woUenstoffenindustrie. Het pand, dat deel 
uitmaakt van het historisch ensemble Korvel, 
is waardevol voor het woonhuisonderzoek. 
Het pand is een halfvrijstaand huis zonder 
verdieping. Het is voorzien van een zadeldak. 

Afb. 49 Wevershuis, 
Laarstraat 22. 
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De voor- en eindgevel zijn gestucadoord. De 
gevel is voorzien van brede T-vensters uitge
voerd als schuifraam met hardstenen dor
pels. 
Generaal Winkelmanstraat 2 
Boerderijcomplex uit de tweede helft van de 
19e eeuw. Het complex heeft diverse opstal

len waaronder een bakhuis. 
Bedacht moet worden dat Tilburg in de 19e 
eeuw, ondanks de opkomende nijverheid nog 
steeds een belangrijke agrarisch georiënteer
de bevolking had. 
Door de uitgestrektheid van de stad en de 
gespreide bebouwing was er tot in de tweede 
helft van de 19e eeuw geen sprake van een 
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Afb. 52 Broodbakkerij 
in 'De Stijl', Acaci
astraat 23 (foto Martin 
Baljet, 1986). 

'stedelijk' aanzien. Zelfs wanneer de textie
lindustrie zich na ± 1860 sterk gaat uitbrei
den, is er nog steeds sprake van flinke stuk
ken 'groen' tussen de fabriekscomplexen en 
de woonhuizen in de diverse heerdgangen. 
De agrarische bestaanswijze blijft de hele 19e 
eeuw een grote rol spelen. De nog resterende 
gebouwen uit die periode die met deze 
bestaanswijze samenhangen, zijn dan ook 
van belang voor de geschiedenis van de stad. 
Binnen het historisch ensemble Korvel kwa
men zowel fabrieken, woonhuizen, wevers-

Afb. 53 Interieur bakke
rij (foto Hans Wijffels, 
1987). 

woningen als boerderijen voor. 
Deze langgevelboerderij van het zogenoemde 
Frankische type kwam op meer plaatsen voor 
in Tilburg. De boerderij bestaat uit een 
woon- en bedrijfsgedeelte en een bakhuisje, 
dat gebruikt werd om zelf brood te bakken. 
De grote dubbele houten deur behoort bij een 
latere uitbouw. 

Acaciastraat 23 
Broodbakkerij , gebouwd in 1932 naar ont
werp van architect S.G. Barenbrug, volgens 
de architectuur van 'De Stijl', voor A. Vorse-
laars, bakker. 
Aan dit pand werd in dit tijdschrift eerder 
een artikel gewijd door Hans Wijffels, lid 
van de gemeentelijke monumentencommissie 
(zie 1987, nr. 1). 
In Tilburg is het een zeldzame en gave repre
sentant van deze bouwstijl. In het oeuvre van 
architect Barenbrug neemt het een aparte 
plaats in. Barenbrug was in Tilburg vooral 
bekend om zijn ontwerpen volgens de 'Am
sterdamse School' , onder andere villa's in de 
wijk Armhoefse Akkers. De vorig jaar op 91-
jarige leeftijd hier overleden architect was 
voornamelijk werkzaam in Tilburg en Hil
versum. Zijn complete oeuvre is goed gedo
cumenteerd en wordt bewaard in het Tilburgs 
Gemeentearchief. Hoewel ontbrekend in de 
meeste architectuurhandboeken, verdient de
ze architect nationale waardering. 
Het gebouw is ontworpen in een lineaire 
compositie met eenlaagse achterbouw. Com
positie en materiaalgebruik zijn typerend 
voor 'De Stijl'. De voorgevelcompositie van 
horizontale en verticale vlakken en lijnen is 
uitgevoerd in primaire en niet-kleuren. Het 
interieur is vrijwel in originele staat. 

Bredaseweg 207 

Watertoren uit 1897. 
Architect: H .P .N . Halbertsma (1853-1929). 
De watertoren is in 1897 gebouwd als onder
deel van een omvangrijk waterleidingsproject 
dat de snelgroeiende industriestad Tilburg 
het zo nodige water van goede kwaliteit 
moest leveren. Voor die tijd moest Tilburg 
zich behelpen met nortonputten, poelen of 
brandkuilen en zinkputten. 
Met de drinkwatervoorziening in Tilburg was 
het in de 19e eeuw treurig gesteld. Zowel de 
volksklasse als de gegoede burgerij moest ge
bruik maken van gemeenschappelijke putten 
of pompen, waarvan met het vorderen der 
eeuw en het groeien van de (textiel)industrie 
de kwaliteit niet beter werd. Ook het feit dat 
het tot ver in de 19e eeuw ontbrak aan een be-
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Afb. 54 Watertoren Bre
daseweg 207. 

Afb. 55 Plattegrond en 
doorsnede van het ont
werp van de watertoren 
(uit: De Architect jaar
gang 11). 

hoorlijk rioleringsstelsel werkte negatief. 
Wanneer Tilburg niet zo uitgebreid bebouwd 
was geweest, was de kans op epidemieën aan
zienlijk groter geweest dan nu. In de laatste 
decennia van de 19e eeuw begon het besef te 
ontstaan dat Tilburg - naast een goed functi
onerend rioleringsstelsel - ook goed water no
dig had. Aanvankelijk werd daarbij niet eens 
direct aan de volksgezondheid gedacht als 
wel aan het aanwezig zijn van voldoende put
ten en pompen bij brand. De gemeente liet in 
het begin van de jaren negentig openbare 
putten slaan. Deze putten die verspreid wa
ren over (het bebouwde deel van ) de stad 
voldeden voor het grootste deel niet waar het 
het kwalitatieve niveau van het drinkwater 
betrof. Anekdotisch, maar daarom niet min
der typerend, was dat bij een onderzoek aan 
het einde van de eeuw in de drinkwaterputten 
in de omgeving van het kermisterrein urine 
(van het drankgebruik) kon worden aange
toond. 
De bodemvervuiling was voor het gemeente
bestuur uiteindelijk aanleiding om over te 

gaan tot het verlenen van een concessie voor 
de aanleg en exploitatie van een waterleiding 
in Tilburg. 
De concessie kwam in handen van de in 1895 
opgerichte N.V. Tilburgsche Waterleiding
maatschappij. In de jaren 1896-1898 vond 
aan de Gilzerbaan de aanleg van een 
pompstation en de nodige installaties plaats. 
De watertoren werd gebouwd in 1897. Het 50 
m hoge gebouw diende om de druk op de wa
terleiding in stand te houden. 
De watertoren is als in het oog springend ob
ject mede bepalend voor het stadsbeeld van 
Tilburg. Het heeft industrieel-architectoni-
sche betekenis; het maakt deel uit van het 
oeuvre van een bekend architect. Halbertsma 
studeerde bij prof. Intze in Aken. Hij heeft 
tussen 1885 en 1900 op diverse plaatsen in 
Nederland waterleidingsystemen aangelegd. 
In hoeverre hij daarbij ook helemaal verant
woordelijk is voor de architectuur van de to
rens en bijgebouwen is niet helemaal duide
lijk. 
Bouwtechnisch gezien is er sprake van een 
ronde watertoren met versmallende onder
bouw, met rechte torenschacht op verbreed 
basement. Oorspronkelijk had de watertoren 
een fraaie bovenbouw met kantelen. Door 
oorlogshandelingen is die bovenbouw be
schadigd. Bij het herstel en de veranderingen 
die in 1945 uitgevoerd werden, zijn de kante
len verdwenen. 
Diverse details zorgen voor de verfraaiing 
van dit in het oog springende bouwwerk aan 
een van de oude toegangswegen tot de stad. 
Zo is de onderbouw voorzien van een entree
deur die terugliggend verwerkt is. De boog 
waarin de eiken deur verwerkt is, is versierd 
met het gemeentewapen. Ook is een inscriptie 
opgenomen (H.P .N. Halbertsma Ingenieur). 
In de bovendorpel van de deur is het jaartal 
1896-97 terug te vinden. De torenschacht is 
voorzien van smalle rondboogvensters onder 
gemetselde onlastingsbogen, uitgevoerd met 
zandstenen raamdorpels, aanzet- en sluitste
nen. Onder de bovenbouw zijn kleine recht
hoekige vensters aangebracht in zandstenen 
omlijstingen. 

De na 1885 gebouwde watertorens hebben 
bijna altijd een uitkragende bovenbouw. Til
burg had bovendien een bolvormig reservoir. 
Consequentie daarvan was dat er aan de zij
kant een torentje bij geplaatst moest worden 
om het waterpeil in het reservoir te kunnen 
kontroleren. Men kon zo buiten het reservoir 
om op het dak komen. Dit arkeitje wordt ge
steund door een geornamenteerde zandste
nen uitkraging. Deze erker is voorzien van 
zandstenen speklagen en kleine raampjes in 
zandstenen omlijsting. 
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Bouwkundige termen 

Verklaring van enkele in deze publikatie gebruikte bouwkundige termen, ontleend aan dr. E.J. Haslinghuis, Bouwkundig termen. Woorden
boek der westerse architectuurgeschiedenis (Utrecht, 1970). 

arcade Een boogstelling, boog met zijn rechtstanden zoals zuilen of pijlers. Vaak een reeks van bogen, een bogengang. Op 
enige afstand voor een muur geplaatst, vormt zij met deze en de overdekking een wandelgang of galerij, die dan zelf 
ook arcade wordt genoemd. 

architraaf Hoofdbalk, het onderste, dragende deel van een hoofdgestel naar klassieke t rant . Boven de architraaf komt een fries 
en dan een kroonlijst. 

art déco Stroming in de toegepaste kunsten die haar hoogtepunt bereikte in de jaren twintig van deze eeuw. Art déco ontstond 
deels als reactie op de grillige vormen van de Jugendstil. Onder invloed van het kubisme werd de vormgeving strakker 
en eenvoudiger (bron: Grote Winkler Prins). 

art nouveau Zie Jugendstil. 

cannelure Gegroefd of gegleufd, in het bijzonder van zuilschachten. Vaak lopen de groeven loodrecht en soms spiraal- en zigzag-
gewijs. 

console Kraagsteen of houten kraagstuk, dienende om een balk, een kroonlijst of een boog te ondervangen. 

cordonlijst Een langs een gevel uitspringende (gordel)lijst die, liefst geprofileerd, verdiepingen markeert of als verlenging van dor
pels. Doet vaak ook dienst als afwatering. 

eclectisme Een streven in de architectuur en in andere kunsten, waarbij weinig naar een strikt persoonlijke of een eigentijdse uit
drukking wordt gezocht maar vormen van vroegere stijlen met elkaar gecombineerd worden tot een nieuw geheel. 

empirestijl Eclectische stijl die tegen 1800 in Frankrijk opkomt maar reeds geënt is op het classicisme. 

fagade Voorgevel, vooral wanneer deze zich voordoet als de voornaamste der gevels van een gebouw en waarin de hoofdin
gang zich bevindt. 

fries Onderdeel van een hoofdgestel naar klassieke trant: het horizontale lid tussen de architraaf en de kroonlijst. 

fronton Bekroning van een gevel, venster of ingang naar klassieke trant, door een strak, een gebogen, een driehoekig of een 
segmentvormig lichaam. 

hoofdgestel Breed horizontaal lijstwerk, naar klassiek voorschrift bestaande uit een architraaf, een fries en een kroonlijst. 

Jugendstil Ook wel art nouveau, is een omstreeks 1890 opgekomen kunstrichting als reactie tegen het nabootsen van historische 
stijlen. Het was een vooral decoratieve stijl die meer op interieur- en meubelkunst dan op de bouwkunst werd toege
past. De naam 'Jugendsti l ' stamt van een tijdschrift van die naam (Wenen, 1914). 

kraagsteen In een muur gemetselde, uitstekende, min of meer geprofileerde en /of geornamenteerde steen (neut), die het begin van 
bogen of ribben of het einde van een balk draagt. 

kraal Rondstaaf, profiel dat in doorsnede rond, driekwart-, althans meer dan half-rond is, vooral in gewelfribben en dagkan
ten van bogen, portalen, vensters en nissen. 

loggia Een diepe, meestal getoogde of overwelfde nis of inham in de gevel, voorzien van een borstwering. Als louter decoratief 
element heeft ze veel weg van een balcon of bordes. 

oeil-de-boeuf Een klein rond, ovaal of achthoekig venster dat meestal is aangebracht waar weinig plaats voor dagverlichting is, bij
voorbeeld onder gewelven, in zolderingen, in gevelfrontons of in kelders. 

polychromie Veelkleurige, niet-figurale, beschildering van gebouwen en constructieve bouwdelen. 

roosvenster Groot rondlicht gevuld met bijvoorbeeld gothisch maaswerk van rozetten of als een wiel. 

speklaag Band van bergsteen die afwisseling brengt in baksteen-muurwerk. 

travee Hier in de betekenis van de afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten: een huisgevel van drie traveeën is dan 
'drie vensters breed ' . 

voluut Spiraalvormige versiering van kapitelen, vaak een krul voor vleugel- en aanzetstukken van topgevels, deur- en venster
omlijstingen. 
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Tilburg kort 
Tilburg signalement 
Drs. P.H. Vos en drs. H.v. Lieshout, Woor
denboek van de Brabantse dialecten. Dl. II, 
afl. 4: Textiel, Assen/Maastricht, 1988 ongep. 
en blz. 855-1464, geïll., ISBN 90-232-2326-8, 
/ 175,-. 
Deze aflevering omvat de terminologieën van 
het spinnen, de handwever, de kleermaker, 
naaister, kantwerkster, mutsenmaakster, hoe
denmaker, pettenmaker en touwslager; boven
dien is er een paragraaf met de titel 'Textiel al
gemeen'. 

N.C.M. Maes, De Lindeboom in Brabant, in: 
Monumenten, jrg. 10, nr. 3/4, maar t /apr i l 
1989, p. 14-19, geïll. 
N.B. Tilburgse lindebomen passim. 

Jan van Eijck, 'De zerk'. Geschiedenis van een 
grenspaal uit 1845, in: De runstoof, uitgave 
van de Heemkundekring Carel de Roy, jrg. 
12, nr. 1, p. 18-26. 
N.B. Betreft grenssteen Tilburg-Alphen en 
Riel, 1845. 

Piet Palm, Het Wandelbos. Historie 3, in: De 
Oude Ley, jrg. 11, 1989, nr. 2, p. 29-31. 

Wim A.M. Dellen, Enschot, legerplaats voor 
Zweedse troepen in 1633. Rustplaats tussen 
tachtigjarige en dertigjarige oorlog, in: De 
Kleine Meijerij, jrg. XL, 1989, nr. 1, p . 19-29, 
geïll. 
N.B. Tilburg passim. 
Drs. Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onder-
drukking. Patriottenbeweging en Bataafs-
Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814, 
Zwolle, uitg. Waanders, 1988, 112 blz., geïll., 
ISBN 90-6630-164-3. 
Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknami
ge tentoonstelling in het Noordbrabantse Mu
seum te 's-Hertogenbosch en in het Gemeente
museum Het Markiezenhof te Bergen op 
Zoom. Onder dezelfde titel verscheen bij de 
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoe
fening te 's-Hertogenbosch een lesbrief, ge
schreven door drs. J .F . van der Linde m.m.v. 
drs. Ch. de Mooij (ISBN 90-72526-05-8). 
N.B. Tilburg passim. 
Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Ba
taafs Braband voor een dubbeltje op de eerste 
rang, 1794-1798? in: Brabantse lezingen 4, 
uitg. Het Noordbrabantse Genootschap, 's-
Hertogenbosch, 1989, p. 18-47. 
N.B. Tilburg passim (m.n. Pieter Vreede). 
Simon Schama, Patriotten en bevrijders. Re
volutie in de Noordelijke Nederlanden 
1780-1813, uitg. Agon, Amsterdam, 1989, 859 
blz., geïll., ISBN 90-5157-038-04 geb. Oorspr. 
titel 'Patriots and Liberators, Revolution in 
the Netherlands, 1780-1813', New York /Lon
den, 1977. 
N.B. Pieter Vreede passim. 

Jan Hoogendoorn en Norbert de Vries, Ge
meentehuizen. Twee Eeuwen Goirle, deel 2, 
Goirle, Stichting Cultureel Contact, 1988, 51 
blz., geïll., ISBN 90-72539-03-6. 

N . B . Tilburg passim. 
25 jaar parochie Heilig Kruis 1964-1989, z.pl. 
(Tilburg) en z . j . (1989), 44 blz., geïll. 
N . B . Parochie Heilig Kruis in de wijk Wandel
bos Tilburg. 

B.J.M. van Raaij, Het Brabants Studentengit-
de van Onze Lieve Vrouw. Een regionale ka
tholieke studentenbeweging tussen antimoder
nisme en modernisme, 1926-1970, in: Noord
brabants Historisch Jaarboek 6, 
Zutphen/ ' s -Hertogenbosch, 1989, p . 155-206. 

P.M.J.R. van der Heijden en T.P.F. Smits, 
Verzekert uzelve, zoo helpe u God en de ge
meente. De gemeentelijke werklozenfondsen 
in Tilburg en 's-Hertogenbosch, 1890-1910, 
in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 6, 
Zutphen/ ' s -Hertogenbosch, 1989, p . 131-154. 
N .B . Zie 'Tilburg' 1989, p . 22. 

Maria Grever en Annemiek van de Veen 
fo.r.v.J, Bij ons moeder en ons Jet. Brabantse 
vrouwen in de 19de en 20ste eeuw, 's-
Hertogenbosch/Zutphen, 1989, 168 blz., 
geïll., ISBN 90-72526-06-6. 
N .B . Bundel opstellen. Tilburg passim. 

Theo Cuijper, Een ongemakkelijk initiator, 
in: Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, 
j rg. 3, febr. 1989, nr. 1, p . 6-7, geïll. 
N . B . Bespreking dissertie dr. A. v. Schalk 
over dr. Moller. 

Sjoerd Cusveller, Identiteit van de stad ter dis
cussie. Slotsymposium 'TilburgKompleet', in: 
De Architect, maart 1989, p . 54-57, geïll. 

Basisschool te Tilburg. Bedaux architecten te 
Goirle, in: Bouw, 7 april 1989, p . 27-29, geïll. 
N .B . Betreft Helen Parkhurstschool in Huibe-
ven Tilburg. 

G. W.A. Aarts, P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Le-
get. Genealogie Mommers, in: Genealogisch 
tijdschrift voor Oost-Brabant, jrg. 4, nr. 1, ja
nuari 1989, p . 1-11 en nr. 2, april 1989, p . 
103-107. 

Piet de Boer, Een volksvermaak in de schijn
werpers. Congresverslag, in: Volkscultuur. 
Tijdschrift over tradities en tijdverschijnselen, 
1988, nr. 4, p . 60-85. 

Theo Cuijpers, Paters en politiek,. Van Rijze-
wijk en De Brouwer centraal in het tijdschrift 
'Tilburg', in: Noordbrabants Historisch 
Nieuwsblad, jrg. 3, mei 1989, nr. 2, p . 8-10. 

Prof. ir. Jo Coenen, ir. Geert Coenen en ir. 
Frank Rutten, Faculteit der kunsten Tilburg, 
Tilburg, 1988, 16 blz., geïll. 

Jan Harten, Umberto Barbieri en Marco van 
Vulpen, Architektuurmanifestatie Tilburg 
Kompleet, uitg. Faculteit der Kunsten, Acade
mie van Bouwkunst Tilburg, Tilburg 1989, 
Drie brochures, geïll., in cassette, ƒ 30,- (o.a. 
verkrijgbaar in Gem. Informatiecentrum). 

Jef van Gils, Leven in textielnijverheid 
(1800-1900). Twee Eeuwen Goirle 3, Goirle, 
Stichting Cultureel Contact , 1989, 48 blz., 
geïll., ISBN 90-72539-04-4. 
N .B . Tilburg passim. 

Grafische Musea in Nederland, Amstelveen, 
uitg. Werkgroep Coördinatie Grafische Mu
sea, 1989, 16 blz., geïll. 
N .B . Tilburg (Scryption) p . 12-13. 

Museum Magazine 1989. Overzicht van musea 
en tentoonstellingen in Brabant, Tilburg, uitg. 
Vereniging van Musea in Brabant, 1989, 6e 
jrg. , 36 blz., geïll. 
N .B . Tilburg passim. 

H.Th.M. Roosenboom, 'Het stuck van de 
scholen ende schoolmeesteren'. Enkele kantte
keningen bij het schoolreglement van 1655 in 
het gebied van de Generaliteit, in: Brabants 
Heem, jrg. 4 1 , 1989, nr. 2, p . 48-58. 
N .B . Tilburg passim. 

Joos van Vught, Broedercongregaties en lager 
onderwijs in Zuid-Nederland in de negentien
de en twintigste eeuw, in: Brabants Heem, jrg. 
41 , 1989, nr. 2, p . 87-98, geïll. 
N .B . Tilburg (Fraters van Tilburg) passim. 

Bernard van Dijk, Jaren 1950/60 bepaalden 
innerlijk en uiterlijk gezicht Tilburg, in: Bra-
bantia, jrg. 38, nr. 6, juni 1989, p . 21-26, geïll. 

A.H.E.M. Jansen, A.J.C. van Leeuwen en 
G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot ere'. 
Hendrik van der Geld, de neogotiek en de Bra
bantse beeldhouwkunst, Tilburg, 1989, XVII, 
209 blz.. Bijdragen tot de geschiedenis van het 
zuiden van Nederland, LXXX. 
N.B. Tilburg passim. 

Ronald Peeters 

Scripties 
A.H. de Haan, I: Het restitutie-artikel van 
1798. II: Kerkreslitutie in Tilburg. Doctoraal
scriptie RU Utrecht, 1987. 
N.B . Deels gepubliceerd in: De Lindeboom 
VII, 1983, p . 25-64. 

M.J.R. Hinderink, 'Het zoete Juk des Hee-
ren'. Het leven in de congregatie van zusters 
van Liefde van Tilburg 1900-1935. Doctoraal
scriptie RU Utrecht, 1987 (Bron: Noordbra
bants Historisch Nieuwsblad, 1989, nr. 2, p . 
7). 

P.J.M. Kreuwels en H.T.L.C. Stroucken, De 
meestvermogende textielondernemers in Til
burg, 1629-1672. Doctoraalscriptie RU 
Utrecht, 1988 (Bron: Noordbrabants Histo
risch Nieuwsblad, 1989, nr. 2, p . 7). 

A.P.J. Meijs, Over neutralen en katholieken: 
opkomst en ontwikkeling van de georganiseer
de voetbalsport in Tilburg, 1896-1940. Docto
raalscriptie RU Utrecht, 1988, 147 blz. (GAT, 
nr. 6606). 

W.A.M. van Dongen, De bibliotheek van vier 
Tilburgse pastoors uit de eerste helft van de ze
ventiende eeuw. Een bijdrage tot de studie van 
het boekenbezit en boekengebruik bij de Nor
bertijnen van de abdij van Tongerlo. Docto
raal scriptie KU Nijmegen (Bron: Noordbra
bants Historisch Nieuwsblad, 1989, nr. 1, p . 
9). 

Ronald Peeters 
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Katoendruk in Nederland 
Van 3 juni tot en met 8 oktober toont het Ne
derlands Textielmuseum (Goirkestraat 96, Til
burg) de tentoonstelling 'Katoendruk in Ne
derland' . 
Vanaf omstreeks 1600 heeft Nederland, met 
de invoer van beschilderde katoenen doeken 
uit India door de Verenigde Oostindische 
Compagnie, een belangrijke rol gespeeld in de 
produktie en handel van bedrukte katoenen 
stoffen. De tentoonstelling volgt in grote lij
nen de historische ontwikkeling van de druk-
methoden, van de ambachtelijke handdruk 
met houten blokken tot de commerciële pro
duktie met filmrotatie- en transferdruk. Een 
uitgebreide catalogus en een nummer van 
'Textuur ' (nr. 23) zijn beschikbaar. 
Openingstijden: dinsdag t / m vrijdag 
10.00-17.00; zaterdag en zondag 12.00-17.00 
uur. 
(Persbericht). 

Bidprentjes 
In het themanummer 'Dood ' van 'Volkscul
tuur, tijdschrift over tradities en tijdverschijn
selen' üaargang 6, nr. 1, 1989, p . 37-69) ver
scheen een opmerkelijk artikel van de hand 
van Albert van der Zeijden, onder de titel 
'Bidprentjes en doodsbeleving'. Van de Zeij
den maakt een grondige analyse van de bid
prentjescollectie Stronken, stammend uit de 
regio Tilburg. Het is een representatieve steek
proef om de achtergronden van het bidprent
je , de veranderingen die het in de loop der ja
ren gekend heeft en de achterliggende opvat
tingen over de dood na te gaan. Tegenwoordig 
zijn er heel wat mensen die bidprentjes verza
melen en wordt het bidprentje regelmatig als 
bron voor genealogisch onderzoek gebruikt. 

'Volkscuhuur ' is verkrijgbaar bij de Stichting 
Informatiecentrum Volkscuhuur, Lucasbol-
werk 11, 3512 EH Utrecht, tel. 030-319997. 
ISBN 90-71840-05-0. ƒ 15,-. 

Video-film kermis 

In opdracht van het Informatiecentrum Volks
cultuur werd een video-film van 35 minuten 
over de hedendaagse kermis samengesteld. 
Hierin wordt aan de hand van de kermis in een 
stad (Tilburg) en in een dorp (De Goorn, N-H) 
een beeld gegeven van het leven en werk van 
kermisgezinnen in Nederland. Een unieke 
kans om een kijkje achter de schermen van het 
kermisbedrijf te nemen. De video-film kost ƒ 
75,- en is verkrijgbaar bij de Stichting Infor
matiecentrum Volkscultuur, Lucasbolwerk 
11, 3512 EH Utrecht, tel. 030-319997. 
(Persbericht). 

Archeologie in Midden-Brabant 

Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van de 
afdeling Midden-Brabant van de Archeologi
sche Werkgemeenschap voor Nederland, heeft 
de afdeling een tentoonstelling georganiseerd 
in samenwerking met het Genmeentearchief 
Tilburg (Kazernehof 75). In de tentoonstelling 
wordt een overzicht gegeven en een beeld ge
schetst van de archeologie in de regio Midden-
Brabant. Hierin is de meest recente stand van 
zaken verwerkt en worden nog niet eerder ten
toongestelde of gepubliceerde vondsten ge
toond. 
Bij de tentoonstelling is een catalogus verkrijg
baar (ƒ 4,50). 
Data: 19 mei tot en met 1 september 1989. 
Openingstijden: dinsdag en woensdag 
9.00-12.30 en 13.00-17.30, donderdag 
9.00-12.30, 13.00-17.00 en 19.00-22.00; vrij

dag 9.00-12.30 uur. Toegang gratis. 
(Persbericht). 

Polymuseum 

Onder de titel 'Polymuseum, Nederlands Tex
tielmuseum voorbeeld van vernieuwing' heeft 
Ton Wagemakers een boekje geschreven waar
in hij zijn visie op het concept 'polymuseum' 
uiteenzet. In het boekje, feitelijk een fraai ge
drukt ruim uitgewerkt artikel, geeft Ton Wa
gemakers een aantal achtergronden aan die 
zijn visie op musea in het algemeen en het Ne
derlands Textielmuseum in het bijzonder mede 
hebben bepaald. Wagemakers geeft aan, hoe 
hij tot de multidisciplinaire aanpak is geko
men die hij voor het Nederlands Textielmu
seum in gedachte had. Wagemakers was - zo
als bekend - aangetrokken om een 'overall
visie' te ontwikkelen voor het voor Tilburg zo 
belangrijke museum. Als coördinator van de 
inrichting heeft hij een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van het nieu
we museum in het Mommerscomplex aan de 
Goirkestraat. 

Wagemakers ' boekje heeft als bedoeling 'een 
bijdrage te leveren aan de discussie over ach
terliggende visies bij de vernieuwing in het ex
poseren' . Die discussie is volgens hem nodig 
omdat de Nederlandse museumwereld ten do
de opgeschreven zal zijn als ze er niet in slaagt 
om een nieuwe weg te vinden tussen 'leertem-
pel en pretpark ' . 

Ton Wagemakers, Polymuseum. Nederlands 
Textielmuseum voorbeeld van vernieuwing, 
Rotterdam, uitgeverij Titaantjes, 1989, 15 
blz., ISBN 90-9002760-2, ƒ 7,50. 

Henk van Doremalen 
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Boeken over Tilburg en Brabant 
0 Becx, J. Norbertijnen Poortje (I 10,00) 
0 Commandeur , J. e.a. Ge waart mar arbeider (ƒ45,00) 
0 A. V. Oirschot e.a. Encyclopedie van Noord-Brabant , 4 delen. 

per deel (ƒ 83,00) 
0 Gorp, P . J . M . Tilburg eens de Wolstad van Nederland (ƒ 45,00) 
0 Janse, F. Tilburg 1940-1945 (ƒ 48,00) 
0 Loon v.-Peeters-

Steijns Het gemeentearchief van Tilburg (I 5,00) 
0 Mandos, H. De Brabantse Spreekwoorden (I 39,50) 0 Peeters, R. Tilburg in beeld 1865-1945 (ƒ 48,50) 
0 Peeters, R. Tilburg in beeld 1945-1980 il 48,50) 0 Peeters, R. De Straten van Tilburg (ƒ48,50) 
0 Robben, C. Een tien voor Robben (J 27.50) 0 Sande, P . v.d. Kunst onderweg in Tilburg (ƒ 12,90) 
0 Schilders, E. Moordhoek (ƒ 34,90) 
0 Seelen, J. en Vogel, A. De geschiedenis van het leerlooien 

in Noord-Brabant (ƒ 55,00) 
0 Spapens, P . en 

A. V. Oirschot Smokkelen in Brabant (ƒ 39,50) 
0 Tilburg in oude ansichten deel 1 (ƒ 19,90) 
0 Tilburg in oude ansichten deel 2 U 24,90) 
0 div. auteurs Tilburg na 1945 (ƒ 29,90) 
0 Tweeduizend jaar geschiedenis van Noord-Brabant (ƒ 85,00) 
0 Bij ons moeder en ons Jet il 19,50) 0 Veen, J. Sporen over de heuvel (ƒ 34,90) 

In voorraad bij: 
boekhandel gianotten b.v. 
t i lburg heuvelpoort 359 5038 DW tel, 013-682991 

Meer dan een kritisch oog voor drukwerk 
speciaal aanbevolen: 

boeken • tijdschriften • brochures 
losbladige interieurs • kalenders 
hard-kartonnen kinderboeken 
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