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STADSVERKENNINGEN TILBURG  
 
Verslag ronde 3, gelopen 16 oktober 2019. 
Spoorlaan, Heuvel (zonder Heuvel), St. Josephstraat, Prof. Dondersstraat.  
 
Voordat we het verhaal van deze stadsverkenning beginnen een korte algemene inleidende 
uitleg. 
De wandelingen worden steeds gelopen door Ton Goossens, Ad van Eijck en George Bedaux. Ad 
maakt foto’s van de panden, George beschrijft  de wandelingen en Ton schuift de foto’s in de tekst 
van George. 
We hebben het over HIPpanden; HIP staat voor Heemkunde Inventarisatie Project. Wij geven een 
pand een HIPstatus als het geen gemeentelijk- of rijksmonument is maar wij ( Ton, Ad, en 
George) het wel monumentwaardig vinden.  
We hebben het regelmatig over het Bouwarchief. Vanaf 1906 is de gemeente Tilburg begonnen 
met het registreren van alle te bouwen en te verbouwen werken. In het bouwarchief zijn alle 
bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen van nieuwbouw en verbouwingen bewaard. 
Rond 2000 is dit  papieren archief ook digitaal in te zien. Van panden die voor 1906 gebouwd zijn 
staat in het bouwarchief dus geen informatie over de bouw zelf ter beschikking, wel informatie 
over verbouwingen van die panden die na 1906 hebben plaatsgevonden. 
Wij hebben het over verbeterpunten: dat zijn plekken die wij van een niet aanvaardbare 
kwaliteit vinden. 
We citeren met regelmaat uit:  
‘Het Tilburg e.o. van Architect Jos. Donders geschreven door Donders’ kleinzoon Wout van 
Bommel. 
De BONAS publicatie ‘Jos. Bedaux  architect (1910- 1989)’, geschreven door Christel Leenen. 
De serie ‘moNUmenten in Tilburg, deel 1, (nr 1 tm 100), 2 (101 tm 200) en 3 (201 tm 300) van de 
Heemkundekring Tilborch.  
‘Tilburg in 94 stadsverkenningen’ behandelt alle huizen en gebouwen van Tilburg. De nieuwe 
wijken De Blaak, Tilburg Noord en de Reeshof zijn in deze publicatie niet meegenomen evenals 
de voormalige gemeentes Berkel  Enschot en Udenhout. 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze stadsverkenning mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, scans, opnamen of enige andere  
wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het redactieteam van het redactieteam 
dat bestaat uit George Bedaux, Ad van Eijck en Ton Goossens. 

 
 
 
We beginnen vandaag op de Spoorlaan, op de hoek met de Heuvelring. 
 

 Spoorlaan 300 
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Het eerste pand dat we aantreffen is de Rabobank, op nr. 300. Het bouwarchief 
geeft geen gegevens vrij van dit gebouw, dus moeten we het hebben van andere 
bronnen. De Rabo had oorspronkelijk zijn kantoor aan de Tivolistraat maar 
bouwde hier in 1990 (bron BAGviewer) zijn nieuwe hoofdkantoor.  Architect van 
Oers ontwierp het gebouw: een achterover hellende  gevel van licht groen glas 
verbindt twee gestuukte kantoorgebouwen. Aanvankelijk liep deze gevel tot aan 
de grond toe door maar bij een verbouwing in 2006 waarbij de architecten Van 
de Hout en van den Oetelaar waren betrokken is het begane gronddeel van deze 
wand recht gemaakt en gestuukt. Het rechter gebouw kreeg toen op de bovenste 
verdieping een royale luifel boven hoge ramen en de hoge ramen beneden 
werden in beide gebouwen verlaagd door een extra strook stuukwerk. Het 
Rabogebouw volgt niet de voorgevellijn (rooilijn) van  de laagbouw  van het ABN 
AMRO-gebouw, waardoor het er nu tussen het AMRO-gebouw en Interpolis wat 
rommelig bij staat. 
Aan de overkant van de Spoorlaan zien we op nr. 3 een AVIA-tankstation. Dit 
station staat er al vanaf 1964 toen de Fa. H.J. de Groot hier aan de ‘verlengde’ 
Spoorlaan een quick- service-station liet bouwen, een ontwerp van architect 
C.J.M. van Ginneken uit Dongen. De kleuren zijn wat anders geworden, de naam 
Shell is veranderd in Avia maar in grote lijnen staat er nog wat er in 1964 stond. 
 

 Spoorlaan 298 B 

En dan volgt, weer aan de overkant, op nr. 298  het Interpolisgebouw waarvan 
we al in ons verslag van 2012 schreven  dat het veel respect afdwingt en dat het 
van ons over 40 jaar rijksmonument mag worden. Het is in 1993 gebouwd naar 
een ontwerp van Architectenbureau Bonnema uit Hardegarijp. 
 

 Spoorlaan 298 D 
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Het revolutionaire aan het gebouw is met name het feit dat een kantoorgebouw 
van een dergelijke omvang in het centrum van de stad gebouwd werd, vlakbij het 
station en niet  in een nieuwe wijk aan de rand van de stad vlakbij de 
uitvalswegen. In  de Architectuurgids Midden Brabant van CAST(2011) wordt er 
onder meer dit over gezegd: ‘ De verschillende bouwvolumes zijn met elkaar 
verbonden door een groot voorplein aan de Spoorlaan en het golvende dak van 
de ontvangsthal. De kantoorvleugels en de kantoortoren zijn bekleed met rode 
kleitegels. Een 92 meter hoge ‘verkeerstoren’ is bekleed met zwart natuursteen 
en is via glazen loopbruggen met de kantoortoren verbonden. 
 

Spoorlaan 298 Gk 

’Achter en gedeeltelijk onder het gebouw is door Adriaan Geuze van West 8 
Landscape  Architects uit Rotterdam een fraai park met onder meer  een aantal 
hoge dennenbomen aangelegd.  
 

 Spoorlaan 298 J 

Ook zien we in een groot gazon langgerekte watertableaus.  
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 Spoorlaan 298 C 

Bij de ingang van het park vanuit het Interpolisgebouw zien we in een landschap 
van gestapelde leistenen groene rekken waarin beschilderd glas opgeslagen 
staat. Een kunstwerk dat vragen oproept. We plaatsen het Interpolisgebouw met 
park en kunstwerken op onze HIPlijst 
We lopen door de Tivoliparkeergarage met het adres Achter de Heuvel 3 naar de  
Veemarktstraat. De garage dateert van 1994 en is een ontwerp van Benthem  
Crouwel Architekten uit Amsterdam.  
 

 Veemarktstr 34-44 K 

Boven de slagboom zien we in een glazen kooi een accordeon. Het gaat om een 
kunstwerk van Hans Muller dat hier in 1996 geplaatst is met de titel Tivoli Tune. 
Zodra de slagboom omhoog ging begon de accordeon automatisch te spelen. Het 
verhaal gaat dat het apparaat is uitgezet na boze reacties uit de buurt. We lopen 
de garage uit.  
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 Veemarktstr 20 B 

Rechts zien we op nr. 20 het in 2015 gerealiseerde gebouw van AVEC, een 
ontwerp van Bedaux de Brouwer Architecten (Jacq. de Brouwer). AVEC maakt 
creatieve producten voor winkelketens lezen we op de Website. Het bedrijf is 
sinds kort ook eigenaar van het Patronaatsgebouw dat we direct gaan zien.  
 

 Veemarktstr 20 A 

De gevels van nr. 20 zijn opgebouwd uit vierkante kaders van donkere baksteen 
die grote glazen ruiten omlijsten. We lopen een stukje richting Heuvel. Rechts 
zien we het parkeerterrein van de ABN AMRObank en links, naast het gat van het  
gesloopte Miditheater dat gevuld gaat worden met appartementen, nog  een rijtje 
van vijf mooie woningen.  
 

 Veemarktstr 7-3 
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Nr. 5 en 7 zijn twee woningen die in 1913 gebouwd zijn door molenaar M. 
Leijten. De architectuur is van C.J.H. van Domburg. Opvallende erkers met 
daartussenin een Vlaamse gevel boven de achterom op de begane grond. 
Tussen nr. 7 en 9 zien we een tamelijk  nieuwe garage die de detaillering van de 
gootlijst van nr. 9 heeft overgenomen.  
 

 Veemarktstr 7-13 

Nr. 9, 11 en 13 zijn in 1912 gebouwde woningen. Veel meer vertelt het 
bouwarchief niet. Omdat de lateien boven de ramen hetzelfde zijn als bij nr. 5 en 
7 denken we hier met dezelfde architect te maken te hebben. Hier geen erkers 
maar wel heel bijzondere topgevels, die van 9 en 13  in spiegelbeeld van elkaar 
met een schuin aflopende  en bij nr. 11 met een gebogen kroonlijst.  
Achter deze huizen wordt binnenkort een negen lagen hoog  appartementen-
gebouw gerealiseerd waarbij een deel van deze woningen in het plan wordt 
opgenomen. 
We lopen richting parkeergarage. Deze is in 1994 gebouwd.  
 

 Veemarktstr 34-44 

Onlangs zijn er in de plint hier aan deze kant een aantal commerciële ruimtes 
aangebracht, nrs. 34, 36 en 38. 
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 Veemarktstr 33 

We kijken naar rechts waar het  ‘Patronaat’  op nr. 33 om onze aandacht vraagt. 
En daar kunnen we voor zorgen. In het moNUment van de week nr. 265 
besteedden we eerder aandacht aan dit rijksmonument. Ik citeer daaruit: Dit 
voormalig patronaatsgebouw met kapel ‘St. Jozef’ uit 1924 is een ontwerp van 
architect Jos. Donders en gebouwd  in opdracht van het parochiebestuur van de 
St. Jozefkerk. Het pand  is in hoofdzaak tweelaags met daarboven schilddaken 
met achter op de nok een dakruiter met smeedijzeren kruis. De symmetrisch 
opgebouwde voorgevel heeft gemetselde lisenen en twee entreepartijen. Op de 
tuitgevel staat een hardstenen kruis. Midden op deze gevel zien we  een 
keperboogvormige nis op een voetstuk. Hier stond een beeld van de 
patroonheilige van het patronaat. Het metselwerk wordt afgewisseld door 
graniet voor het basement en de horizontale banden. In beide zijgevels zit een 
Vlaamse gevel bij het kapelgedeelte, de dakrand wordt links doorbroken door 
schoorstenen. Op de begane grond bevond zich het patronaat met toneelzaal. 
Een bordestrap met smeedijzeren trappalen, balustrade en lambrisering leidt 
naar de kapelruimte met opengewerkte kap en met gebrandschilderde glas-in-
loodvensters, geordend in tripletten. Patronaten boden ontspanning aan 
jeugdige parochianen in een kerkelijke omgeving.’ Tot voor kort was hier 
brasserie Dudok gevestigd. Nu is, zoals we net al memoreerden, AVEC hier 
gevestigd. 
 

 Veemarktstr 37 

Wat verder op volgt nr. 37, het gebouw van de Vincentiusvereniging, een 
gemeentelijk monument dat we in moNUment nr. 263 bespraken. Ik citeer: 
‘Dit sobere bakstenen pand  ligt direct aan de straat met maar één bouwlaag op 
een rechthoekige plattegrond. De voorgevel met plint en muurankers wordt 
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omsloten door twee hoeklisenen die onder de dakrand overgaan in een 
klimmende keperboogvormige gemetselde fries onder een dakrand die schuil 
gaat achter een eenvoudige windveer. Deur en venster liggen onder een 
getoogde strek, het boogveld is gevuld met gekleurd siermetselwerk. De takel 
boven het hijsluik in de topgevel is direct onder de fries geplaatst. De 
rechterzijgevel  wordt in vensterassen verdeeld door lisenen die aan de 
bovenzijde eveneens overgaan in een fries. Wollenstoffenfabrikant Everardus 
Lombarts laat rond 1887 een pand bouwen op een perceel met welput, waar 
later een loods bijkomt. In 1917 vestigt Wollenstoffenfabriek Brouwers van 
Glabbeek zich op het perceel. In 1952/1953 wordt de loods het centrale 
magazijn van de toen nog parochiële Vincentiusvereniging Tilburg. Die koopt het 
in 1955 uit een nalatenschap aan de kerk. Vanaf 1985 wordt, geheel met 
vrijwilligers, de Vincentshop beheerd onder het motto ‘Eerst een ander, dan 
jijzelf’, in navolging van Vincentius à Paulo (1581-1660), de patroon van de 
vereniging.’ 
 

 Veemarktstr 39 B  

Dan volgt op nr. 39 heel andere koek: het gebouw V39 dat hier in 2005 gebouwd 
werd. Het bouwarchief is niet scheutig met informatie over dit pand. Als ik het 
goed heb is het ontworpen door Peter van Hoogmoed.  Vier lagen hoog in een 
donkere steen met drie uitgebouwde ramen op de kopgevel. Vroeger was hier 
Attak gehuisvest nu zien we er Rnewt op de ruit staan. Er wordt aan talent-
ontwikkeling bij jongeren gedaan.  
 

 Veemarktstr 44 A 
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 Veemarktstr 44 B 
 

 Veemarktstr 38 

Aan de overkant zien we op nr. 44 Poppodium 013, dat hier in 1997 gebouwd is 
naar een ontwerp van Benthem Crouwel Architekten uit Amsterdam. De gevel is 
met donker rubber bekleed en gecapitonneerd met CD-schijfjes. Het popcentrum 
is in 2015 aanzienlijk uitgebreid. Deze bijzondere architectuur belonen we met 
een HIPvermelding 
 

 Tivolistr 150-220 

We gaan linksaf de Tivolistraat in en beginnen met het appartementengebouw 
op de hoek, Bellevue genaamd, genoemd naar het fraaie café dat hier lange tijd 
de hoek sierde. Cornelis van der Weijdeven was de laatste eigenaar van het 
pension café restaurant tot 1950. In 1955 is het pand  gesloopt en werd het 
braakliggend terrein parkeerterrein. Dat heeft geduurd tot 1995. Vervolgens  
bouwde Van Grootel’s Bouwmij. uit Eindhoven dit  appartementengebouw naar 
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een ontwerp van Groosman Partners uit Rotterdam. Het gebouw bestaat uit drie 
volumes met horizontale stroken van afwisselend stuukwerk en glas. Deze 
volumes worden verbonden door balkons met glazen borstweringen. In totaal 
huisvest het pand 34 woningen en 2 bedrijfsruimtes, nrs. 150 tm 220. 
 

 Tivolistr 138-120 

Nr. 138 is een pand van meer dan honderd jaar oud. Het heette hier toen nog de 
Bosscheweg, ook toen in 1965 eigenaar M. van Dijk de woning liet veranderen in 
een winkelhuis. Architektenburo A. Heerkens gaf het pand toen een modern 
aanzicht met boven veel glas gevat in dunne stalen-ramen-profielen en beneden 
een etalage met een metalen omlijsting.  Rond 2013 werd de gevel gerenoveerd 
en kreeg ze het gladde uiterlijk dat we nu zien. Deze gedaanteverandering is nog 
te zien op streetviewbeelden van  2009 en 2014. In de jaren tachtig heeft hier de 
Stichting Buitenlandse Werknemers nog gezeten. 
Overigens is de Tivolistraat genoemd naar een herberg Tivoli die hier vroeger 
aan de Bosscheweg gestaan moet hebben en naar  de Villa Tivoli die hier aan de 
linkerkant van de weg stond waar nu het Interpolisgebouw staat. Eind 
negentiende eeuw werd  aan een villa van de familie Swagemakers deze naam 
Tivoli gegeven. Sinds de jaren twintig was deze villa het hoofdgebouw van de 
R.K. Leergangen en tevens de woning van de toenmalige rector van deze 
Leergangen Mgr. Goossens. In 1965 is het pand afgebroken. 
Nr. 134 is ook een oud pand. In 1962 wordt de woning verbouwd tot kantoor. In 
1965 krijgt  Co-op Brabant vergunning voor het ‘opknappen’ van de gevel. De 
baksteen gevel wordt gestuukt en de onderkant van de gevel krijgt een 
nastuurstenen plint van 150cm hoog. In 1975 wordt het kantoor veranderd in 
een café en in 1982 krijgt het pand de bestemming kamerverhuur. 
Nr. 132 moet ook ongeveer van de vorige eeuwwisseling dateren. En ook deze 
gevel hebben ze niet met rust gelaten. Nadat J.N. van den Besselaar in 1967 
achter deze woning een  drukkerij had gebouwd pakt hij in 1973 de voorgevel 
van de woning aan. De  stuuklijsten en kuiven rond de ramen en de voordeur 
moesten er aan geloven. De hele gevel werd bezet met een witte baksteen en de 
getoogde ramen en deuren werden recht getrokken.  
Het pand op nr. 130 is jonger dan de huizen die we net zagen. Van 1937 om 
precies te zijn. Toen bouwde ‘NS schrijver’ F.M. van Eijck hier een  winkelhuis 
naar een ontwerp van H. Wentink. In 1967 verbouwde C. van Eijck-Elissen het 
winkelhuis tot woning. De etalage die de hele linkerzijde van de 
beganegrondgevel besloeg, met een deur in het midden, werd vervangen door de 
ramen en voordeur die we nu zien.  
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Nr. 128 is nog nieuwer. Dit pand is in 1990 gebouwd in opdracht van J. van den 
Besselaar naar een ontwerp van Architektenburo Ansems in Voorburg. Het zal 
ongetwijfeld dezelfde Van den Besselaar geweest zijn als van nr. 130. 
 

Tivolistr 118-62 1-15 

Dan volgt het woongebouw op nr. 102,  dat in 1960 gebouwd is door H. de Bont 
(van het CV-installatiebedrijf) naar een ontwerp van architect F. Lambriex. Op de 
beganegrond zien we links en rechts van de onderdoorgang twee winkels en 
daar boven drie bouwlagen met op elke laag twee woningen. Althans zo was het. 
Later zijn er per laag twee woningen bij gekomen. (Nrs. 102tm 106, 106a, 106b, 
108, 112tm 118, 118a en 118b). We zien nog mooie materialen in de gevel: een 
beige natuursteen  in de borstwering en daarboven een in kleur bijpassende 
genuanceerde baksteen. Mooie balkons die waarschijnlijk later donker 
geschilderd zijn.  
 

 Tivolistr 60 (de Lindenhaage) 

We gaan naar de buurman, ook een woongebouw maar dan van veel grotere 
omvang.  Het gaat zelfs om twee gebouwen, nr 62 en 60, in totaal 44 
appartementen (62  01 tm 33 en 60 01 tm 11). Ze zijn gebouwd in 1987 in 
opdracht van A.P.H. Vastgoed naar een ontwerp van Van Oers Samenwerkende 
Architecten. Gevels van licht grijze baksteen met daarin betrekkelijk kleine 
ramen en veel erkers die met hun blauw aluminium in de witte gevel opvallen. 
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 Tivolistr 50-52 

Op nr. 52 en 50 heeft nog niet zo lang geleden de Rabobank gezeten voordat ze 
naar de Spoorlaan verhuisde. Het bankgebouw met woning  was een ontwerp 
van de Architekten P.S.A. Oomes en W.Th.M. Bogaert uit Breda en gebouwd in 
1970, in vier lagen met stroken glas en zwarte natuursteen. Er was ook een 
drive-in-loket. Nadat de bank vertrokken was heeft de Tilburgse Kunst Stichting 
in het gebouw zijn onderdak gehad onder de naam Faxx. In 2014 is het pand 
gesloopt en is er de nieuwbouw verschenen die we nu zien. Het heet nu Nwe 
Faxx en op de website valt onder deze naam te lezen dat het gebouw een 
BREEAM Excellence certificering heeft en een groen verklaring waarmee het het 
meest duurzame gebouw van Tilburg zou zijn. ‘Duurzaam werken en ontmoeten’ 
dat doen ze er. Het ontwerp is van Rietveld Architects uit New York. 
We steken de Dunantstraat over. Het pand op de hoek heeft zijn adres aan de 
Dunantstraat en moet dus nog even wachten op zijn beschrijving.  
 

 Tivolistr 30 

Dat is echter niet het geval met nr. 30. Dit pand is het in 1958 gebouwde kantoor 
van de Boerenleenbank (later Rabo), een ontwerp van C.M.B. van den Beld. Hier 
stond oorspronkelijk een woning die toen verbouwd werd tot woning met 
kantoor. In 1974 vestigde De Tilburgse Spaarbank zich hier. Later werd het pand  
eigendom van het Tivolifonds die in 2009 de bovenwoning verbouwde tot zeven 
studentenkamers. 
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 Tivolistr 28-26 

Nr. 28 is een oud herenhuis waarvan de voorgevel nog geheel intact lijkt. De 
boogvelden boven de vensters en deuren zijn gevuld met geelrood bakstenen 
sierwerk en ook de fries aan de bovenkant van de gevel is rijk versierd. We 
komen in het archief de namen van L. van Erp Bots (1922) tegen. In 1930 is de 
N.V. Metaaldraadlampenfabriek Volt de eigenaar. We plaatsen het pand  op onze 
HIPlijst, evenals de volgende twee panden. 
Nr. 26 zal ook een gebouw van rond de vorige eeuwwisseling zijn. Ook hier zien 
we boven de ramen fraai versierde boogvelden en in de bovenlichten mooi glas-
in-loodwerk.  
 

 Tivolistr 26 D 

De dubbele  voordeur is rijk bewerkt en krijgt een extra accent door de 
risaliserende topgevel er boven. Hier komen we in 1918 de naam van J. W.H. 
Maessen tegen die grossier in manufacturen was. 
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 Tivolistr 24 

Nr. 24 is een voormalige  fabrikantenwoning met een rijkversierde ingangspartij 
die bekroond wordt door een balkon  van siersmeedwerk en daarboven een  
aandacht trekkende topgevel. Links van de voordeur één venster en rechts twee.  
Bij een verbouwing in 1915 komen we de naam van fabrikant  A.H.J. Brands 
tegen, in 1938 de naam van bankier A.A.M.J. Janssens en in 1955 die van Dr. 
Sinnige. Ton ziet boven in de gevel 1891 staan en de letters E.L.  
 

 Tivolistr 22 

Nr. 22 heeft in 1938 de huidige gevel gekregen. Het pand zal toen een 50 jaar oud 
zijn geweest. Aug. van Dijk maakte er toen een winkelhuis van waar hij o.a. 
sigaren verkocht. F.P.J. Ruts tekende de gevel.  
 

 Tivolistr 20 
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Nr. 20 is ook een oud pand dat een nieuwe gevel gekregen heeft. Hier gebeurde 
het in 1961 toen in opdracht van N.V. van Mol Mannaerts  Financierings- en 
Beleggingsmij. een woning ‘uitgebreid en gedeeltelijk veranderd werd teneinde 
dit gebouw te bestemmen tot kantoor’. Het pand kreeg van architect A. Heerkens 
een modern uiterlijk met veel glas in de gevel en betonnen balkonnetjes. De 
gevels zijn niet veel veranderd. Wel is in 2003 het kantoorgebouw veranderd in 
een woongebouw. 
 

 Tivolistr 16-18 

De nummers 18 en 16 staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Dit dubbele 
woonhuis is in 1903 gebouwd in opdracht van slager F. Heldens,  naar een 
ontwerp van Jan van der Valk. In monNument van de week nr. 21 hebben we 
aandacht aan deze woningen besteed. Ik citeer: 
 ‘Deze panden zijn in 1903 in de Art Nouveau-stijl gebouwd in opdracht van 
slager F. Heldens. De gevel is anders dan bij de meeste ‘VanderValken’ 
symmetrisch ingedeeld, in drie traveeën, de middelste travee wordt gedekt door 
een lessenaarsdak. Opvallend is de monumentale entree: twee kleine hardstenen 
trappen leiden naar de beide voordeuren, de middelste deur leidt naar de 
gezamenlijke poort naar achter. In het smeedijzeren hekwerk onder het balkon 
zijn de “zweepslagen” te zien uit de Jugendstil. De natuurstenen plinten  die 
onder de ramen tot aan de vensterbank omhoog kruipen zijn terugkerende 
elementen in het werk van Van der Valk.’ 
 

 Tivolistr 10-14 

De nrs. 14,12 en 10 zijn als drie eengezinswoningen gebouwd in 1933, in 
opdracht van notaris E.J. Hoekx-Bronsgeest, een ontwerp van Architectenbureau 
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Jos. Donders.  Ik citeer uit ‘Het Tilburg e.o. van Architect Jos Donders’ zijn 
kleinzoon Wout van Bommel: 
‘Groot villablok waarbij de natuurstenen elementen zoals sluitsteen en 
cordonlijst in samenhang met de betonnen dorpels een heersende factor in de 
gevel zijn. Veel variatie in de gevel, vooral in de ramen qua vorm, grootte en 
invulling. Door het toepassen van symmetrie geeft die variatie toch een 
evenwichtig effect. Het middenpand heeft boven de garagedeur een loggia met 
ronde boog. Uitkragende dakkapellen in het gebroken schilddak.  
 

 Tivolistr 12 D2 

In de betonnen dorpels van nr. 14 staan sporen van een Duitse tank die op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog hier omdraaide tijdens de terugtocht van de 
Duitsers.’ ‘Traditionalistische architectuur’ noemt Wout van Bommel het. 
In 1971 worden de woningen in opdracht van de Katholieke Leergangen 
verbouwd tot één kantoor.  In de jaren tachtig krijgt dit kantoor in opdracht van 
de Heer M. Boenders die dan op nr. 18 woont weer een woonbestemming; hij 
maakt er weer drie eengezinswoningen van. Nog steeds een mooi ensemble, een 
plaats op onze HIPlijst waard. 
 

 Tivolistr 6 A 

Dan komen we bij nr.6, het voormalige conservatorium. We schreven er onlangs 
een moNUment van de week over. Ik citeer daar uit: 
‘Het pand  is in 1929 gebouwd in opdracht van het Curatorium der RK 
Leergangen. Het Conservatorium maakte toen nog onderdeel uit van die 
Leergangen. In 1954 werd het een zelfstandige Stichting  Brabants 
Conservatorium en Muziekschool. In 1971 verhuisde het Conservatorium naar 
het Cenakel en bleef de Muziekschool hier achter. 
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Het gebouw, een gemeentelijk monument,  is in een zakelijk expressionistische 
stijl ontworpen door  H.C. Bonsel (1886-1941) die toen al bekendheid had 
verworven met zijn ontwerp van de Margaretha Maria Alacoque-kerk aan de 
Ringbaan West. (1922). Hij was ook lange tijd directeur van de Academie van 
Beeldende en Bouwende kunsten.   
De voorgevel is sterk horizontaal geleed met name door de lange vensterstroken 
en de uitstekende gootlijst onder het vensterlint in het dak en de identieke 
daklijst daarboven. Prachtig metselwerk omgeeft de ramen in de eerste 
bouwlaag,  met een meersteens strek die beëindigd wordt door een horizontale 
lijn van zwarte geglazuurde bakstenen. Ook de ramen op de verdieping zijn met 
hun terug liggende onderlichten bijzonder.  
 

 Tivolistr 6 B achter 

Achter het hoofdgebouw is onder een schilddak het auditorium gesitueerd. Later 
is rechts daarvan een  professorenkamer bijgebouwd. Op dit moment is 
Villamedia in het pand gehuisvest, een ‘broedplaats voor mediatalent’.  
 

 Tivolistr 6 B 

Die hebben onlangs een van de bestaande architectuur afwijkend gebouw rechts 
er naast gezet, getekend door Ontwerpburo  Louis de Jager. 
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 Tivolistr 4 
 

 Tivolistr 4 B 

Het pand er naast, nr. 4 vormt al lange tijd een eenheid met nr. 6. Het is 
oorspronkelijk een zelfstandige woning geweest, gebouwd in 1925 naar een 
ontwerp van Jos. Donders. Fabrikant H. van Delft (van de kinderwagenfabriek?) 
was de opdrachtgever. Ook hier maak ik graag gebruik van wat Wout van 
Bommel er over schreef in het boek over zijn grootvader: ‘Hoekpand onder 
gewelfd gebroken schilddak met houten daklijst met grote uitkraging. De twee 
entrees liggen terug in de gevel en vormen een contrast met de hoekige 
vormgeving van de rest van het pand door een halfronde rollaag. Opvallend is de 
driedubbele cordonlijst onder de dakrand, de spits uitkragende dakkapel in de 
kopse nok van het dak en het dubbele spits toelopende dak boven de uitbouw 
met erker in de voorgevel. Een mooi pand  dat een HIPwaardering verdient.  
 

 Tivolistr 2 A 
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Dan volgt  op nr. 2 Minoretti, het pand op de hoek. Dit is als vrijstaand huis in 
1928 gebouwd in opdracht van fabrikant Jul. Swagemakers naar een ontwerp 
van Bouw- en werktuigkundigburau Frans Hovers. Ook een mooie villa waarin 
nu kantoren zijn ondergebracht. Ook een welkome aanvulling op onze HIPlijst. 
We gaan de hoek om de Prof. Dondersstraat in en blijven aan de rechter kant.  
Ton weet te vertellen dat in Utrecht een levensgroot beeld van deze oogspecialist 
Donders die staat, op het St. Janskerkhof, gemaakt door Toon Dupuis. 
 

 P Dondersstr 5 

Het eerste huis heeft het niet verwachte nr. 5. Het is gebouwd in 1924 door 
commissaris van politie P.A.M. Preusting naar een ontwerp van F.C. de Beer. We 
zien een over twee lagen doorlopende bakstenen erker aan de bovenkant 
afgedekt met een steil schilddak dat aansluit op het hoofddak.  De dakkapel in 
het erkerdak zal niet origineel zijn. 
 

 P Dondersstr 7 

Nr.7 is ook door dezelfde Preusting en F.C, de Beer gebouwd  maar deze woning 
werd pas vier jaar later, in 1928 gerealiseerd, zonder erker, of alleen beneden, 
dat is niet goed op de tekening te zien.  In 1935 wordt de erker verhoogd en deze 
wordt afgedekt met een koperen dak. In 1975 wordt de hele erker verwijderd en 
vervangen door een nieuwe erker van verticale  houten staanders met 
daartussen veel glas. De erker en de gevel werden donker bruin geschilderd in 
opdracht van interieurarchitect Jos Ten Brink, mijn toenmalige buurman. In 
2014 is de bruine erker weer verwijderd en vervangen door de erker die we nu 
zien. 
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 P Dondersstr 9 B 

Op nr. 9 heb ik gewoond, van 1972 tot 1994. Ik kocht het pand van de familie 
Adolfse die het vanaf de oplevering in 1927 meer dan 40 jaar gehuurd had van 
de familie van Delft. H. van Delft die we net tegen kwamen, de hoek om in de 
Tivolistraat, heeft het gebouwd ook met Jos. Donders. Ik citeer Wout van 
Bommel weer: ‘Tweelaags hoekpand onder hoog mansardedak belegd met rode 
pannen. Aan de straatzijde een erkerpartij over de gehele hoogte van het pand 
uitlopend in een uitkragende dakkapel.’ En verderop: ‘ Van Delft was fabrikant 
van kinderwagens. De eerste bewoner van dit pand was fabrikant Arnold. De 
twee andere panden in dezelfde rij zijn door architect de Beer ontworpen (nr. 5 
in 1924 en nr.7 in 1928. Architect de Beer was bevriend met Jos. Donders en dat 
lijkt tot uitdrukking te komen in de sterk overeenkomende stijl van de drie 
panden. In 1925 ontwierp Jos. Donders het eigen woonhuis voor Van Delft, om 
de hoek aan de Tivolistraat.’  In afwijking van mijn tekst heeft Wout het over 
Arnold als eerste bewoner in plaats van Adolfse. Maar het was toch echt Adolfse. 
 

 P Dondersstr 11-15 

Nr. 11 en 15 zijn als dubbelwoonhuis in 1926 gebouwd in opdracht van 
koopman Sally Gersons, naar een ontwerp van Ir. S. Franco uit den Haag. Sally 
was getrouwd met  Davida Gersons , een dochter van Salomon Gersons en Aaltje 
Franco. Deze Aaltje Gersons woonde als weduwe hier in de straat op nr. 43.   
Waar nr. 13 had moeten staan is nr. 15 gebouwd. We kwamen volgens mij nog 
niet eerder tegen dat het ongeluksnummer 13 in een straat werd overgeslagen. 
Wrang is het dan om te lezen dat de joodse bewoners van nr. 15 het echtpaar 
Bernard Gersons en Frederika Gersons-Gomperts in september 1943 
gedeporteerd zijn naar Duitsland en daar in 1945 gestorven zijn. Hun twee 
dochters zijn ondergedoken en hebben de oorlog overleefd. 
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 P Dondersstr 17 

Nr. 17 dateert van 1929, een ontwerp van F.P. J.  Ruts, in opdracht van C.M.V.O. 
Houben, assuradeur. Een rustig huis, half vrijstaand, met een mansardekap en 
een topgevel met daaronder een balkon boven op een erker. Er is in de negentig 
jaren van zijn bestaan niet veel aan de gevels veranderd. 
 

 P Dondersstr 19 

Nr. 19 is ook half vrijstaand maar is ouder. Van 1922 om precies te zijn. G.Is. 
Schut was opdrachtgever en het ontwerp was van C.M.B. van den Beld. Ook een  
topgevel aan de voorzijde maar hier geen mansardekap maar een afgeknot 
schilddak.  Hier is ook meer aan de gevels gebeurd. Aanvankelijk heeft het balkon 
in de voorgevel een bakstenen borstwering gehad. Bij een verbouwing in 1960 
tot  woonhuis met dokterspraktijk is deze borstwering veranderd in een ijzeren 
hekwerk en hebben de ramen een andere raamverdeling gekregen. 
Ik kom in het archief de naam van fabrikant Jos de Rooij tegen als eigenaar, na 
1960, P. van Iersel als dokter en na 1970 die van Architectenbureau Verberk en 
Pontzen. Daarna heeft er nog lange tijd reclamebureau Studio Glas gezeten.  
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 P Dondersstr 21 

Ook nr. 21 heeft een roerig verleden gekend. Het pand is in 1929 als woonhuis 
gebouwd in opdracht van J.G. Lohle, wijnhandelaar, naar een ontwerp van F.C. de 
Beer. Deze Lohle was enkele jaren eerder getrouwd met de Weduwe P.J. Knegtel 
van de gelijknamige wijnhandel. Rond 1970 is in het pand een van de kantoren 
van Ons Middelbaar Onderwijs gehuisvest geweest en in 1987 is het door   
Welpeja Holding verbouwd tot showroom voor kantoormeubelen. In 1998 is  het 
gebouw veranderd in een woonhuis met kantoor door architect en eigenaar Ad 
Goossens en in 1998 is er in de tuin een afzonderlijke  woning aangebouwd. 
Onlangs is het hele huis door de nieuwe eigenaar weer in de oorspronkelijke 
staat teruggebracht.  

 

 P Dondersstr 21 D  

 P Dondersstr 21 Da 

Boven het bovenlicht van de voordeur zien we in zandsteen de tekst ‘ELERKA’, 
bijna niet leesbaar.  
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 P Dondersstr 23-25 

No. 23 en 25 zijn twee identieke huizen, gebouwd in 1923 door de koopmannen 
Mathieu en Hubert Maessen naar een ontwerp van Ide Bloem.  Twee mooie 
dakkapellen bekronen de bakstenen erkers van de eerste en tweede bouwlaag. 
 

 P Dondersstr 25-27 

Nr. 27, 29, 31 en 33 zijn alle ontworpen door W. Meyneken. Op een enkele 
tekening zien we ook de naam van zijn compagnon Machen staan.  
 

 P Dondersstr 29-31 

Nr. 29 en 31 zijn mooie huizen met topgevels, iets getoogde brede vensters op de 
verdieping en fraaie dakkapellen.  
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 P Dondersstr 33-35 

De nummers 27 en 33 zijn iets eenvoudiger van uitvoering. De huizen dateren 
van 1920. Op nr. 27 komen we de naam tegen van fabrikant J.F.L. Franken, op nr. 
29  de naam van fabrikant W. Janssens-Enneking, op nr. 31 de naam van 
industrieel  E. Mutsaers en op 33 die van fabrikant J. de Rooij.  
 

 P Dondersstr 35-39 

Nr. 35 is in 1922 gebouwd in opdracht van koopman J. van Dulmen. Alph. Graft 
was zijn architect. Een topgevel met daaronder een erker met balkon. 
 

 P Dondersstr 37 D 

Nr. 37 is in 1923 gebouwd zoals we op de fraai versierde gevelsteen boven de 
portiek aangegeven staat. De opdrachtgever heette Mej. Joh. Ledel, van beroep 
accoucheuse. ‘Verloskundige’ zouden wij nu zeggen. Ide Bloem was de architect 
en op zijn tekening zien we ook een naam van een andere opdrachtgever Florina 
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Froch. Ik lees op regionaalarchieftilburg.nl een artikel uit 2011 over ‘De affaire 
Ledel’ Zij zou gediscrimineerd zijn door een aantal Tilburgse huisartsen vanwege 
haar ‘levenswandel’. ‘Zij woonde namelijk samen met een andere vrouw, de 
gescheiden Florine Froch’ Een mooi huis met een opvallend fraai hekwerk.  
 

 P Dondersstr 39 B          P Dondersstr 39 A 

Nr. 39 is in 1926  gebouwd in opdracht van wol-commissionair F.J. A. van Hoek 
naar een ontwerp van C.M.B van den Beld. Het raam in de topgevel is in 1971 
verhoogd tot aan de daklijsten. De woning werd toen veranderd in 
kantoorruimte door en voor de Vereniging van Nederlandse Leerfabrikanten. 
Een rustig huis. 
 

 P Dondersstr 41-43 

Nr. 41 dateert van 1925 toen bankdirecteur C.P.A. Schwerzel dit huis door 
architect Jos Panis liet bouwen. Het raam op het balkon is in 1940 in opdracht 
van W. von Ohlen een travee verbreed. Het bouwarchief noemt nog de namen 
van P. Maessen(1938) en E. Goyaerts (1951) als eigenaren. 
Op nr. 43 kom ik weer eens de naam van mijn opa Bedaux tegen,  M.J. Bedaux, als 
aannemer, opdrachtgever en architect. De gevels zijn sinds het bouwjaar van 
1927 ongewijzigd gebleven. Hier heeft dus de weduwe Gersons- Franco 
gewoond. 
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 P Dondersstr 45 

Nr. 45 lijkt het grootste huis van de straat te zijn. Het is gebouwd in 1929 door 
chirurg Dr. A.C.M. Beukers. Jan van der Valk heeft het ontworpen in twee 
volumes met onder meer  een garage in het souterrain, stalen ramen en een 
mansardekap met zeer brede dakkapel. Lange tijd hebben er paters in dit pand 
gewoond.  
 

 P Dondersstr 65-67 

Dan slaan we een groot aantal nummers over en komen bij een mooie 
tweekapper met plat dak. De nrs. 65 en 67, gebouwd in 1923 door resp. leraar R. 
De Boer en aannemer A.J. Brouwers. Identieke huizen ontworpen door A. 
Machen. Nr. 65 is  rond 1949 eigendom van de Noord Brabantse  Christelijke 
Boerenbond geworden die meer huizen hier in de buurt kocht voor zijn 
medewerkers, in dit geval voor de heer Van Haaren. Prachtige huizen met die 
verspringende daken  met zeer royale overstekken. De veelruits ramen zijn niet 
in alle vensters bewaard gebleven. In nr. 65 is rond 1959 de conrector van het 
Odulphuslyceum Dr. Jos Brands gaan wonen. 
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 P Dondersstr 69 

Nr. 69 is een Hollands aandoend huis met zijn dwarskap met groot overstek. 
Weinig luxe in de gevel. Gebouwd in 1922 in opdracht van ingenieur W. de Jong, 
chef van de Centrale Werkplaats van de Spoorwegen (1922-1940). Het 
Spoorwegbouwbedrijf, in 1921 opgericht na de bouw van ‘De Inktpot’ aan het 
Moreelsepark in Utrecht, zorgde voor de tekening. Deze Spoorweginformatie is 
mij verstrekt door collegawandelgenoot  Ton.  
In 1974 werd de woning in opdracht van J.C.C. Sprockel veranderd in een woning 
met praktijkruimte. Was het een tandartsenpraktijk?  
 

 P Dondersstr 71 

Nr. 71 werd in 1926  in opdracht van Mevr. O. Kerstens-Schröder gebouwd. Haar 
man, L. Kerstens was wijnhandelaar.  Op de tekening zien we de namen van twee 
in die tijd bekende Haagse architecten, F.A.W. van der Togt en Architectenbureau 
L. A.H. de Wolf.  
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 P Dondersstr 71 D 

Een rustig huis met boven de entree die in de zijgevel zit verspringende daken. 
Het lijkt nog geheel oorspronkelijk te zijn althans wat de buitenzijde betreft. Het 
mag wat ons betreft op de HIPlijst. 
 

 P Dondersstr 73 

Ook nr. 73 komt wat ons betreft voor deze HIPonderscheiding in aanmerking. 
Het is in 1923 gebouwd door koopman  Alfred en juriste Fientje Polak. Zij 
schakelden de bekende architect J. de Lugt uit Bentveld voor het ontwerp in. 
Deze de Lugt heeft hier meer huizen in de straat ontworpen. Alfred Polak had 
met zijn broer, die op nr. 77 woonde een handel in ruwe huiden in de 
Telegraafstraat, in het pand waar nu restaurant het Pakhuys is gevestigd. Bij nr. 
77 komt het verhaal van de in de oorlog omgekomen neef Bertram Polak aan  de 
orde. Een prachtig huis vooral door zijn eenvoud. Een groot dak wordt beëindigd 
door een zinken goot gedragen door witgeschilderde houten klossen. Hieronder 
een symmetrische gevel met over twee bouwlagen doorlopende erkers met 
siermetselwerk in de borstweringen en met in totaal vier identieke vensters die 
onderverdeeld zijn in ook weer vier identieke ramen bezet met ongekleurd glas-
in-lood. De vensters op de begane grond hebben luiken gekregen die in hetzelfde 
blauw-wit geschilderd zijn als het hekwerk aan de straat. Het kleine poortje dat 
het erf ontsluit heeft een versiering van Joodse motieven.  
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 P Dondersstr 75 

En nu we toch bezig zijn met het uitdelen van HIPonderscheidingen, ook nr. 75 
komt hiervoor in aanmerking. Een fraai romantisch huis met die doorgemetselde 
topgevels in het dak.  In het afgeknotte schilddak, aan de voet iets geknikt, zien 
we boven de topgevels twee kleine dakkapellen omringd door Opnieuw 
Verbeterde  Hollandse pannen. Onder de topgevel rechts een uitgebouwde erker 
met daarboven een balkon met baksteenversiering. Ook in de zijgevel zien we 
boven de entree een topgevel in het dak. Het huis is al in 1918 gebouwd, in 
opdracht van werktuigkundig ingenieur P.H. Roessingh. Het ontwerp is van  
Machen en Meyneken. 
 

 P Dondersstr 77 

Ook nr. 77  doet qua architectuur niet onder voor zijn drie voorgangers wat we 
ook hier honoreren met een HIPaanwijzing. Hier wordt echter de 
HIPonderscheiding ook nog eens gedragen door een bijzonder verhaal.  
Het huis is in 1927 gebouwd door de huidenhandelaar Hans Polak. Een sfeervol 
huis ontworpen door de Haagse architect Salomon  Franco die we net op nr. 11 
en 15 al tegen kwamen. Onder een iets geknikt schilddak zien we evenwichtige 
gevels en vensters met louvreluiken. De rechterzijgevel met de ingang heeft geen 
luiken gekregen. In het trottoir voor het huis is op initiatief van de huidige 
eigenaar Arnoud-Jan  Bijsterveld een zogenaamde Stolperstein, een 
struikelsteen, aangebracht, die herinnert aan het leed dat de Duitse vijand in de 
oorlog heeft aangericht; hier aan wat Bertram Polak is overkomen. In 1927 zijn 
ze hier komen wonen, de ouders Polak, Hans en Bertha, beide van Joodse komaf. 
Ze hadden vier kinderen waarvan één zoon, Bertram, geboren in 1918, toen 
negen jaar oud. Op het nu nog steeds brede trottoir heeft hij gespeeld. De oorlog 
brak uit in 1940. Direct na de Duitse inval zijn ze gevlucht, het hele gezin, 
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behalve Bertram. Die zat in het leger en moest wachten op demobilisatie. Toen 
hij thuis kwam trof hij een leeg huis aan. Hij heeft geprobeerd te vluchten maar is 
voor de kust van Nederland in Duitse handen geraakt en uiteindelijk in 1942 in 
Birkenau omgekomen. De internist dr. Vic Terwindt en burgemeester Letschert 
hebben hier gewoond.  
 

 St Josephstr 105 

We gaan de hoek om en treffen daar op nr. 105 een rijksmonument aan, in 1921 
gebouwd naar een ontwerp van architect Jan van der Valk. Ik citeer uit 
moNUment 236 dat wij eerder in het Stadsnieuws publiceerden: 
‘Frans van Dooren (1890-1948), komt in 1917 in de directie van Spinnerij Pieter 
van Dooren aan de Hilvarenbeekse weg. Hij laat Jan van der Valk een villa 
ontwerpen aan de St. Josephstraat op de hoek met de Prof. Dondersstraat. Dit 
twee- tot drielaags pand heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond. Op het 
samengestelde mansardedak liggen rode verbeterde hollandse dakpannen. 
Bovenop de nokken staan ovale terracotta pironnen. Het in het dak ingebouwde 
balkon is fraai vorm gegeven. In de gevel vallen de horizontale lijnen op, die  nog 
versterkt worden door de brede dakoverstekken. De bovenlichten van alle 
ramen zijn voorzien van Art Nouveau glas-in-lood.  
 

 St Josephstr 105 D 

Centraal in de gevel zien we de entreepartij met de deur terugliggend in een 
portiek. De treden en hoekblokken zijn van graniet. Boven de deur een luifel die 
hangt aan een smeedijzeren trekstang. In de poort een dubbel smeedijzeren hek 
met Art Nouveau motieven. Alles verkeert nog in originele staat. Ook het 
interieur is nog helemaal intact. Dit pand laat in het oeuvre van deze bekende 
Tilburgse architect de lokale variant van het expressionisme zien. Het huis wordt 
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nog particulier bewoond.’ Daar kan nog aan toegevoegd worden dat het huis van 
ongeveer 1980 tot 1997 als kantoor gebruikt is. Ook nog vermeldenswaard: in 
1948 is het pand uitgebreid met een keuken en bergplaats ‘uit woede van 
gedwongen samenwoning’ staat er op de tekening van deze uitbreiding. Na de 
oorlog werden in Tilburg eigenaren van grote huizen vanwege de woningnood 
verplicht om andere mensen te laten inwonen in hun huizen. Dat is hier ook 
gebeurd en blijkbaar tegen de zin van de huiseigenaar.  
 

 St Josephstr 107 

Dan komt het prachtige huis op nr. 107 aan de beurt, gebouwd in 1905 door 
August Franken en grondig verbouwd in 1940 door textielhandelaar J. Mutsaerts 
de Rooij. Het pand kreeg toen hele nieuwe gevels naar een ontwerp van 
Architectenbureau P.M.J. Wayers.  We zien siersmeedwerk op de schoorstenen 
een afgeknot schilddak bedekt met natuurstenen leien, daaronder een wit 
geschilderde  houten bakgoot goot rustend op klossen en daaronder een 
symmetrisch gevel met  bruinrood terugliggend gevoegd metselwerk  vijf 
identieke zestienruitsramen en centraal in deze gevel de mooie ingangspartij, 
omlijst door een lichtgrijze zandsteen, en voorzien van een bovenlicht waarin in 
schoonschrift initialen getekend lijken. Ook dit pand is een plaats op onze 
HIPlijst waard. 
 

 St Josephstr 111 

Ook 109 en 111 zijn bijzondere panden. Ook hier gaat het om een bestaand oud 
huis, van rond de vorige eeuwwisseling, dat in 1937 in opdracht van Mevrouw C. 
van Kemenade Sala, ingrijpend verbouwd werd tot twee woningen.  Het ontwerp 
van deze ingreep was van F.A. Warners een architect die in Tilburg e.o.  al 
bekendheid had verworven met zijn Landhuis De Lange Akker aan de 



 32 

Bosscheweg in Berkel Enschot (1920), overigens gebouwd in een heel andere 
stijl (imitatie Frank Lloyd Wright). In de publicatie F.A. Warners ( 1888- 1952) 
beschrijft Annet Pasveer deze architect als volgt: ‘ Het oeuvre van Warners laat 
een diversiteit aan gebouwtypen en stijlen zien, beïnvloed door de heersende 
modes en de wensen van de opdrachtgevers die bij Warners vaak een grote 
invloed konden doen gelden. Zijn gebouwen zijn rustig en klassiek van 
compositie, voornaam van verhouding en kleur. Niet te frivool en altijd van een 
degelijke constructie en duurzame materialen’   
De tweekapper oogt absoluut niet als tweekapper; ze wekt de indruk met zijn in 
de breedte verspringende daken één grote villa te zijn met aan de linkerzijde een 
uitgebouwde erker van formaat. Ook hier een mooie compositie van  de gevels 
en duurzame materialen. Ook deze huizen verdienen een plaats op onze HIPlijst. 
Op nr. 109 heeft lange tijd de kunstschilder Mariette Janssen van Kemenade 
gewoond. Achter nr. 111 is in 1971 een groot eenlaags tandtechnisch 
laboratorium gebouwd. 
 

 St Josephstr 113 

Op het terrein van nr. 113 stond al voor de vorige eeuwwisseling een groot huis, 
maar zonder voortuin. In 1938 verschijnt hier Theo Knegtel op het toneel die dan 
Frans Hovers die een bouw- en werktuigkundig bureau heeft hier een nieuw huis 
laat bouwen. Voor Knegtel die zelf eigenaar is van een automobielbedrijf is een 
garage bij zijn huis  een eerste vereiste. Door het huis dwars op het kavel te 
zetten creëert hij de nodige ruimte hiervoor. Hovers is er in geslaagd er een 
voornaam huis van te maken met toepassing van een warme kleur baksteen 
waarin de witgeschilderde meerruits stalen ramen zich mooi aftekenen. Op het 
einde van de daken zien we aan de voor- en achterzijde imposante schoorstenen. 
Theo Knegtel (1893-1974) liet in 1915 zijn ouderlijk huis aan de Heuvel (waar 
nu Heuvelpoort zit) slopen om daar zijn automobielgarage te bouwen en in 1921 
werd het bedrijf (een van) de eerste Forddealer(s) van Nederland. Later werd 
het bedrijf verplaatst naar de Spoorlaan op de plaats waar nu de parkeergarage 
Knegtel bij de Stadsheer nog aan deze naam herinnert. Ook dit pand nemen wij 
op in onze HIPlijst. 
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 St Josephstr 121-115 

Dan zijn we bij een rijtje van vier woningen gekomen die alle op de 
Rijksmonumentenlijst staan. Ze zijn in 1998 gebouwd in opdracht van A. van den 
Muijsenbergh wiens initialen we terugzien op de gevel, A. en M. op de middelste 
topgevels in een gele steen. Van den Muijsenbergh had een kunstsmederij achter 
de woningen zoals ook boven de poort naast woning 121 staat aangegeven. Ik 
citeer uit moNUment 80: ‘De gevels zijn opgetrokken uit een bruine baksteen 
met gele baksteen accenten en gepleisterde speklagen bij onder- en 
bovendorpels. De buitenste dakkapellen hebben een trapgeveltje. Tegen het 
afgeplatte mansardedak liggen leien in Maasdekking.’ . Het geheel is een ontwerp 
van architect W. F. Bouman. Prachtige, rijk versierde panden, in de stijl van de 
neorenaissance. 
 

 Dunantstr 150-48 A 

Het appartementengebouw dat we er naast zien is van een heel ander orde. 
Het heeft zijn adressen in de Dunantstraat die vóór de bouw van deze woningen 
in 1984 nog Lanciersstraat heette. Hier en verderop, achter de achtertuinen van 
de Prof. Dondersstraat, heeft een fabrieksgebouw gestaan dat in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw na het faillissement van de fabriek  gefunctioneerd 
heeft als zeer goedkope supermarkt onder de naam Cash en Carry. Was het een 
van de gebouwen van BeKa? Nu zien we op het adres Dunantstraat 48 tm 180  67 
bejaardenwoningen die zoals gezegd in 1984 gebouwd zijn in opdracht van 
Alphons Coolen Aanneminsbedrijf B.V. naar een ontwerp van Dré Storimans B.V. 
Een net complex gebouwd met een grauwe jarenzeventig steen.  
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 Dunantstr 150-48 B 

Als we de Dunantstraat zijn ingelopen zien we dat het complex de prozaïsche 
naam Tivolihoek draagt. We kijken nog even omhoog om te zien dat het hier in 
deze wat smallere straat om een toch wel massaal complex gaat met zijn vijf 
lagen. 
Aan het einde van het blok gaan we rechts af de Flemingstraat in en zien daar 
aan de rechterkant een bijna de zelfde architectuur, nu wat minder hoog. Het 
gaat hier om een bouwplan gebouwd in 1985 van dezelfde Alphons Coolen en 
Dré Storimans voor 24 portiekwoningen in drie lagen, Flemingstraat 48 tm. 2. 
 

 Flemingstr 11-1 

Aan de overkant zien we een soort eenlaagse arbeidershuisjes die horen bij een 
bouwplan van wederom Coolen en Storimans  voor in totaal 28 woningen. Hier 
zes stuks, nr. 11 tm 1. Vriendelijke huisjes met vlak boven de goot een dakkapel 
en beneden een raam en een deur met daarboven een afdakje. 
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 Pasteurstr 104-94 

We lopen de straat uit en gaan linksaf de Pasteurstraat in. Rechts zien we op nr. 
108 tm 94, acht woningen, weer dezelfde eenlaagse woningen met kap, maar 
deze horen bij een bouwplan voor in totaal  62 woningen, weer van dezelfde 
Coolen en Storimans, maar nu met het bouwjaar 1987.  
Ook de zeven woningen, nr. 27 tm 15  aan de overkant behoren tot dit bouwplan 
van 1987.  
 

  Pasteurstr 30-92 

Dan zien we rechts weer gestapelde bouw in drie bouwlagen met 
onderdoorgangen naar een achtergelegen parkeerterrein. Deze woningen maken 
onderdeel uit van weer een ander bouwplan  gebouwd in 1984 voor in totaal 62 
gestapelde woningen waarvan 32 portiekwoningen hier zijn gerealiseerd. Hier 
was woningbouwvereniging  S.V.W. de opdrachtgever en mocht Storimans weer 
ontwerpen. We zien gevels die passen bij de architectuur die we net zagen, 
Pasteurstraat 92 tm 30. Hier zelfs met topgevels boven de entrees.  
Tegenover de onderdoorgangen waarover we het net hadden gaan we even 
linksaf het Salkplantsoen in waar we op nr. 2 tm 16 en 1 tm 17, acht, resp. negen 
woningen zien van het 62 woningen plan van 1987 dat we net zagen. Hier zijn 
het huizen met twee lagen en kap. Ze zorgen voor meer body in de straat. Boven 
zijn de ramen in witte kunststof stroken aangebracht.  
Na deze korte uitstap keren we weer terug  in de Pasteurstraat en hebben dan  
links weer een voortzetting van de lage woningen, nr. 13 tm 1. Deze horen ook 
bij het bouwplan van 62 woningen van 1987 van Coolen en Storimans.  
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 Pasteurstr 28-20 

En dan zien we rechts, doorlopend tot de achterkant van het oude 
Conservatorium in de Tivolistraat  nr. 28 tm 2, nog eens veertien lage woningen 
van datzelfde 62-woningen plan. 
Dat het nog lager kan bewijst de buurman aan de overkant op 1a. Die heeft in 
2002 in de achtertuin van de driewoningen Hoekx aan de Tivolistraat die we zo 
juist daar zagen een royale bungalow gebouwd naar een ontwerp van Van den 
Hout en Koolen architectenbureau BNA. We zien een tuinmuur die bijna 
ongemerkt overgaat in de gevel van de bungalow, vervolgens een raam en dan 
onder een zinken afdakje, wat terug gelegen, de entree. 
We lopen weer terug en gaan dan rechtsaf de Landsteinerstraat in. Rechts wordt 
er weer gestapeld, een voortzetting van het plan dat we net zagen van de SVW en 
Storimans voor 32 en 30 portiekwoningen. Hier zijn het er 30, nr. 1 tm 59. Hier 
zien we geen onderdoorgangen.  
 

 Landsteinerstr 2-18 

Aan de overkant zien we dan weer een rij lage woningen van het bouwplan van  
62 woningen van Coolen en Storimans, nr. 2 tm 18 , negen woningen. 
We gaan weer de Dunantstraat in die  van 1936 tot 1985 deel uit maakte van de  
Lanciersstraat; daarvoor heette ze de Oude Donkerstraat.  
Eerst rechtsaf, het stukje tot de Tivolistraat, te beginnen op nr. 12.  
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 Dunantstr 10 

Nrs. 12 en 10 zijn vóór 1900 gebouwd als twee identieke eenlaagse huizen. De 
oudste informatie die we er in het archief over aantreffen dateert van 1929 als 
eigenaar aannemer A.H. Smeulders de voorgevels laat optrekken en nr. 12 en 10 
ongeveer het huidige uiterlijk van nr. 12 krijgen. In 1986 wordt nr.12 geheel 
gerenoveerd, nadat de aangrenzende huizen in zuidelijke richting gesloopt 
waren voor het realiseren van het Tivoliplan op het  Cash en Carryterrein.  
Nr. 10 heeft de huidige gevel in 2002 gekregen. Er zijn toen in opdracht van 
Parkzicht B.V. naar een ontwerp van Forum Architecten en Planners van één 
woning twee woningen gemaakt. We zien op de tweede bouwlaag een soort 
voorzetgevel die een daar achter gelegen loggia breed omlijst. Daar boven een 
dakterras met daarachter de derde bouwlaag die de knik in de straatwand niet 
volgt. 
 

 Dunantstr 6-8 

Ook op het terrein van  nrs. 8 en 6 stonden al voor de vorige eeuwwisseling 
huizen. Ze waren eigendom van koperslager J. Lemmens. In 1927 liet koperslager 
C. Lemmens de woningen geheel vernieuwen naar een ontwerp van A.  de Wijs. 
De Wijs laat de vorm van de portiek in de ramen er boven terugkomen. Het 
linkse raam van nr. 6 heeft nog de oorspronkelijke indeling terwijl van de 
woonkamer- en slaapkamerramen nr. 8 nog de originele indeling heeft. De 
voordeuren staan zich een beetje te verdringen in de portiek van de Wijs. 
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 Dunantstr 2- Tivolistr 30 

Op de hoek met adres Tivolistraat 34 (voor de winkel)  en Dunantstraat 2-01 tm 
2-10 zijn in 1986 hier in opdracht van apotheker S. van Tuyn één winkel, en 
daarboven tien appartementen gebouwd. Er heeft lange tijd een apotheek in de 
winkel gezeten en nu wordt er kunst verkocht van mensen met een beperking 
onder de naam Tivolishop Atelierkunst. De architectuur van het in een 
armoedige jaren zeventig baksteen opgetrokken gebouw is van Cor Mastenbroek 
die gespecialiseerd was in het inrichten van apotheken. Een sober gebouw 
waarvan de constructie zich aan de buitenkant laat aflezen. 
We lopen weer terug en zien dan waar de ‘nieuwe’ bebouwing van het Cash en 
Carryterrein begint  links nog twee rijen woningen van telkens zeven woningen , 
nr. 20 tm 32 en vervolgens nr. 34 tm 46. Deze zijn in 1985 door Aannemings-
bedrijf Alphons Coolen gebouwd als premie-B-woningen. Ook hier tekende Dré 
Storimans voor het ontwerp. De teruggelegen woonkamerramen die in de gevels 
voor wat reliëf zorgden zijn op sommige plaatsen dicht gezet. Ook hier zien we 
op de verdieping de doorlopende witte strook met ramen. In de kopgevels  
probeert een rond raam een knipoog naar Dudok te maken. Ondertussen is de 
teller die de woningen op het C&C-terrein registreert op 235 stil blijven staan. 
 

 Dunantstr 25-15 

Aan de overkant zien we nog een rijtje woningen die ongeveer van dezelfde tijd 
zijn: 1984.  Eén woning met praktijkruimte, nr. 15 en vijf woningen, nr. 17 tm 25. 
Ze zijn ook gebouwd door Alphons Coolen maar deze keer naar een ontwerp van 
Architectenbureau J. Nouwens. 
 



 39 

 St Josephstr 131 

En de naam Nouwens brengt ons naar het huis om de hoek in de St. Josephstraat , 
nr. 131, Rijksmonument, waar deze Jules Nouwens rond 1984 zijn kantoor had. 
Ook Jacques van Oers heeft hier een tijdje zijn architectenbureau gehad. Nu 
wordt het bewoond. In 2001 is er rechts van het huis achter de tuinmuur een 
tuinkamer gebouwd. We wijdden er nog niet zo lang geleden een moNUment 
aan, nr. 214. Aanvankelijk was de gevel deels gepleisterd en deels uitgevoerd in 
onbehandelde baksteen. In 1978 is ze wit geschilderd en verloor het pand 
daardoor veel van zijn raffinement. De dakkapellen (architectuur van Ouborg en 
van der Wegen) zijn er in 1956 op aangebracht ten behoeve van de toen ook op 
de zolder gerealiseerde kinderslaapkamers. Het pand dat rond 1860 gebouwd is  
was toen in 1956  al jaren eigendom van de N.V. Wollenstoffenfabriek  BeKa.  Het 
functioneerde steeds als woonhuis. Alleen in de jaren tachtig is het tijdelijk als 
kantoor in gebruik geweest. 
 

 St Josephstr 133 

Ook de buurman op nr. 133, het Duvelhok is Rijksmonument. De voormalige 
textielfabriek is in 1862 gebouwd als katoenspinnerij in opdracht van de familie 
Deen. De familie kreeg later bekendheid  vanwege het dagboek van  hun dochter 
Helga Deen die in Sobibor in 1943 werd vermoord.  Het woord ‘duvel’ in 
Duvelhok komt van het werkwoord duivelen dat betekent het ontwarren, 
schoonmaken en met smoutolie behandelen van ruwe wol. Eind jaren zestig 
wordt het gebouw werkcentrum voor beeldend kunst en eigendom van de 
Tilburgse Kunst Stichting die in 2006  Rob Birza een kunstzinnige vlam in de 
vorm van een duivel op de schoorsteen liet aanbrengen. Nu wordt het gebouw 
als sociaal salon gebruikt.  De hoofdruimte van het gebouw is overkapt met twee 
parallelle zadeldaken van gelijke hoogte.  
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 St Josephstr 133 B 

Aan de westkant zien we een gebouw zonder verdieping met daarachter een 
langgerekte vleugel onder sheddaken. Aan de oostzijde ligt een langgerekte 
vleugel onder een zadeldak. (bron moNUment 207) In de jaren zeventig kwam 
het gebouw in handen van de Rabobank die aan de andere kant van het terrein, 
aan de Tivolistraat  hun Tilburgs hoofdkantoor hadden. De Rabobank wilde het 
gebouw slopen maar dankzij verzet van o.a.  Ad van Eijck en George Bedaux is de 
sloop niet doorgegaan. 
 

 St Josephstr 135 A 

Nr. 135 is aan de beurt, ook een rijksmonument. Deze fabrikantenvilla is eind 
negentiende eeuw gebouwd in een eclectische stijl  in opdracht van Pieter J. van 
den Bergh die getrouwd was met Rijka Krabbendam. (BeKa). Boven de dubbele 
neonrenaissancistische voordeur zien we een hardstenen balkon en daarboven 
een fraai gedecoreerde dakkapel en aan weerszijden daarnaast een oeil de boeuf. 
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 St Josephstr 135a 

Achter op het terrein staat een koetshuis dat  uit dezelfde tijd dateert.  
 

 St Josephstr 135a D 

Op de gevel staat nog de naam ‘Rendierhuis’.  (bron moNUment 186 en 187.) 
 

 St Josephstr 137  

Ook het naastgelegen pand 137 is een rijksmonument, gebouwd in 1875 in een 
eclectische stijl in opdracht van de weduwe van Norbertus de Kanter, Hendrika 
van Zantbeek. Norbertus had een leerlooierij in een deel van de Lancierskazerne 
aan de overkant. De voorgevel van deze fabrikantenvilla heeft aan de bovenkant 
een forse kroonlijst met consoles. Op de hoeken zien we hoekpilasters en boven 
de voordeur een risaliet. De vensters hebben alle een identieke uitstraling met 
hun stukwerkomlijsting met kuifstukken en met hardstenen vensterbanken. 
(Bron moNUment 185)  
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 St Josephstr 137 Ds 

Op de rechter zijgevel zien we nog een eerste steen gelegd in 1875 door Alphons 
en Johan de Kanter.  
Dan zou nr. 139 en 141 aan de beurt moeten zijn maar die panden zijn een keer 
gesloopt om daar een parkeerterrein te realiseren. 
Dus lopen we door naar 143. We zien eerst een huis van twee lagen hoog met 
adres 143a en dan wat terugliggend een eenlaags pand met twee adressen 143 b 
en 145. Het bouwarchief geeft  voor deze panden in 1924 aan dat in opdracht 
van smid A.M. van Iersel twee woningen zijn gebouwd, een winkelhuis en achter 
dat winkelhuis, waar nu 145 is, een werkplaats. Maar dat winkelhuis en die 
tweede woning zouden ook in de rooilijn gestaan hebben en zouden ook in twee 
lagen gebouwd zijn? Dus het enige dat klopt met deze tekening van 1924 is 143a. 
Zijn de andere panden of nooit in die vorm gebouwd of gesloopt en is het 
eenlaagse pand toen teruggebouwd in een nieuw vastgestelde rooilijn. Wie het 
weet mag het zeggen. 
 

   St Josephstr 151-149 

Nr. 149 en 151 lijken identieke panden geweest te zijn van voor 1900. Het grote 
raam van 149 is er in 1913 in gezet ter vervanging van twee smalle hoge 
vensters. De straat heette toen nog de Oisterwijkse Baan.  De smid Jos de Bont 
was toen opdrachtgever. In 1929 wordt de woning winkelhuis. In 1949 wordt de 
werkplaats van de  Bont  die zich ondertussen verwarmingsinstallateur noemt 
op het achterterrein  verbouwd. H. de Bont is dan opdrachtgever.  
Van 151 treffen we in het archief alleen de melding dat in 1977 het winkelhuis 
veranderd is in een woning.  
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 St Josephstr 155-153 

Op nr. 153 en 155 zien we twee woningen die hier in 1934 zijn gebouwd in een 
modern aandoende stijl in opdracht van architect A.A. van der Weegen. We zien 
strakke horizontale lijnen vechten met een raam dat nog 24 ruits is. Alle ramen 
op de verdieping hadden oorspronkelijk zo’n veelruits indeling. Links en rechts 
zijn de gevels ingekaderd door een verticale wand van rode baksteen. 
We zetten deze tweekapper vanwege zijn bijzonderheid op onze HIPlijst. 
 
Dat was het voor vandaag, een wandeling met heel veel hoogtepunten.  
 
GB 1.11.2019 
 
  


