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STADSVERKENNINGEN TILBURG  
 
Verslag ronde 4,  gelopen 28 oktober 2019, Prof. Dondersstraat (oostzijde) 
Spoorlaan, Boerhaavestraat, Jan Wierhof, Gerard van Swietenstraat, Ringbaan 
Oost (westzijde) St. Josephstraat(noordzijde). 
 
 
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. 

 
  
Vandaag beginnen we op de hoek Prof. Dondersstraat/ Sint Josephstraat, waar 
de oostzijde van de Prof. Dondersstraat op ons wacht.  
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P Dondersstr 70 

Nr. 70 is het eerste huis dat we daar achter veel groen gewaar worden. Het is een 
in 1922 in opdracht van fabrikant Ignatius Wouters gebouwde woning met 
garage. Een groot huis met een royale rieten dwarskap met wolfseinden, een 
ontwerp van J. de Lugt uit Bentvelt. We kwamen deze naam al aan de overzijde 
van de straat tegen op onze vorige wandeling.  Nee, geen klein huis. Zo bestaat 
een vrijstaande garage uit de garage zelf, een wasplaats, een w.c., een schuur en 
een washuis. De kelder bestaat uit een provisiekelder, wijnkelder en stookkelder. 
En zo gaat het verder.  Het huis is aan de buitenzijde in de bijna honderd jaar van 
zijn bestaan ongewijzigd gebleven. Ignatius  Wouters richtte in 1913 Twernerij 
Ververij Broekhoven op. Er werden textielgarens gespoeld en getwijnd maar 
voornamelijk geverfd.  In 1978 werden de bedrijfsactiviteiten stop gezet met 85 
ontslagen tot gevolg. (bron Wiki Middenbrabant) Op Broekhovenseweg 130 is 
alleen het wolpakhuis van het fabriekscomplex als rijksmonument overeind 
gebleven.  
 

P Dondersstr 68 B 

Nr. 68 is een ontwerp van C.M.B. van den Beld. Het ‘landhuisje’ zoals van den 
Beld het noemde werd in 1924 gebouwd door procuratiehouder C. Sandberg. 
Later, in 1930, komen we in het archief  de naam tegen van bankdirecteur J. vd 
Ven. Het huis heeft aan zijn voorgevel een grote uitbouw van twee lagen hoog 
met daarboven een tussenverdieping met een bekleding van houten delen en 
daarboven een puntdak. De met regelmaat terugkerende wit geschilderde 
zesruitsvensters gaven het geheel een vriendelijk uiterlijk.  
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P Dondersstr 68 

Het huis is onlangs grondig verbouwd en heeft vooral in de zijgevel waar de 
entree aangebracht is een ander gezicht gekregen. Alle ramen zijn in een donker 
groene kleur geschilderd. De uitbouw die vroeger net als de woning met Tuile du 
Nordpannen gedekt was heeft nu een leipannen bedekking gekregen. 
 

P Dondersstr 66 
 

 P Dondersstr 66-G v Swietenstr 82 

Het volgende huis, nr. 66, is samen met de er achterliggende garage, Gerard van 
Swietenstraat 82 één gemeentelijk monument, gebouwd in 1928. Ik citeer uit de 
redengevende omschrijving: ‘Een villa in een aan het traditionalisme verwante 
stijl. Het huis is gebouwd naar een ontwerp van S.G Barenbrug, een Tilburgse 
architect die in deze wijk meer ontworpen heeft. Opdrachtgeefster was mevrouw 
Mutsaerts-van Gastel. Het eenlaags hoekpand wordt omringd door een tuin en is 
opgetrokken uit een rode baksteen. Het bestaat uit verschillende t.o.v. elkaar en 
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de gevel verspringende bouwdelen en maakt o.a. door zijn grote dakvlakken een 
massieve indruk. Het is een typisch hoekpand met a.h.w. twee aanzichtgevels. De 
gevel aan de Prof. Dondersstraat heeft aan de linkerzijde een topgevel waarvan 
het achterliggend zadeldak gedeeltelijk is verhoogd. Tegen deze gevel is een 
erker geplaatst met daarboven een steil tentdak.’  Tot zo ver dit citaat. Het 
zadeldak waarover gesproken wordt is in 1952 verhoogd. Ton wijst op de 
driehoekige raampjes in de gevel die aan de onderkant uitlopen in een streep. 
Mevrouw Mutsaerts was getrouwd met Joseph Mutsaerts.(1902-1969). 
Barenbrug kreeg vooral bekendheid door zijn ontwerp van de broodbakkerij in 
de Acaciastraat. Hier in deze wijk ontwierp hij o.a. de huizen op de andere hoek 
aan de overkant, Prof. Dondersstraat 52, 54, en Gerard van Swietenstraat 81, 83 
en iets verder op nr. 72.  
We gaan naar Gerard van Swietenstraat 80 na eerst iets over deze Van Swieten 
zelf iets gezegd te hebben. Gerard leefde van 1700 tot 1772. Hij studeerde bij 
Prof. Boerhaave geneeskunde en werd in 1745 de lijfarts van keizerin Maria 
Theresia van Oostenrijk. Wonderlijk toch? 
 

 G v Swietenstr 80-76 

Op nr. 80 zien we een in 1921 in opdracht van machinehandelaar Corn. 
Lepelaers gebouwd huis. Er is geen naam van een architect op de tekening te 
vinden. Rond 1933 kwam hier handelsreiziger J. Vermeer-Sleddens wonen. Een 
topgevel die risaliseert. Daaronder een erker met balkon. Aan de gevel is niet 
veel veranderd. 
Nr. 78 is in 1922 gebouwd in opdracht van fabrieksarbeider A. van Helvoirt. Hij 
heeft het ver geschopt. Een iets smallere woning dan de andere maar toch. De 
hoekpilasters zijn in siermetselwerk opgetrokken. We zien hier al de horizontale 
spijlen in de (boven)ramen die in de jaren dertig op grote schaal toegepast 
zouden gaan worden. Ook aan deze gevel is niet veel veranderd. Ook hier geen 
naam van een architect. 
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 G v Swietenstr 76 

Dan is nr. 76 aan de beurt, een vrijstaand huis in het rijtje. Alhoewel, vrijstaand? 
Net genoeg voor twee achterommen. Het huis dateert van 1922 en is gebouwd in 
opdracht van J.F. Vrensen leraar Rijks H.B.S. In 1929 werd A. de Bruin de nieuwe 
eigenaar. Ook hij was leraar aan de Rijks H.B.S. Een fraaie gevel met veel 
bakstenen versieringen. In het schilddak zien we een hoge veelruitse dakkapel 
met golvend dak.  Boven hebben de ramen veelruits bovenlichten, beneden zijn 
de bovenlichten gevuld met glas in lood. Onder de benedenramen zien we een 
basement van hardsteen. Er staat geen naam van een architect op de tekening 
alhoewel die best een naam mag hebben. 
 

 G v Swietenstr 74 

Van het volgend huis, nr. 74, is de naam van de architect wel bekend: F.P.J. Ruts. 
Deze woning is in 1923 gebouwd in opdracht van procuratiehouder A.A.M. 
Hubert. De brede gevel is in te delen in drie stramienen, rechts het stramien van 
de entreepartij en het raam er boven, in het midden het stramien van twee 
ramen beneden en twee ramen daarboven en links het stramien van de erker, 
het balkon en de topgevel in chaletstijl. 
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 G v Swietenstr 72 

Nr. 72, we meldden het net al, is ook een Barenbrug. Het huis is in 1924 gebouwd 
in opdracht van de Gezusters van Pelt. De voordeur gaat verscholen achter een 
half ronde portiek. Ook het driehoekig raam in de topgevel met ‘schouders’ is 
niet alledaags. 
 

 G v Swietenstr 73-79 

We steken over en lopen  via de overkant terug. Het hoekhuis met het fraaie 
achthoekige torentje waarvan we net boven de goothoogte nog zeven hoeken 
zien is geadresseerd aan de Boerhaavestraat maar hoort wel bij een groter 
bouwplan dat op onze weg aan de Gerard van Swietenstraat ligt. Samen met G. 
van Swietenstraat nr. 73, 75 en 77 behoorde het tot één bouwplan voor vier 
woningen die hier in 1924 gebouwd werden door N.V. BouwMij. v/h M.J. Bedaux, 
inderdaad, mijn opa. Die had aan de Voltstraat een aannemingsbedrijf dat in 
eigen beheer veel seriematige woningen bouwde, maar ook kerken en civiele 
werken zoals sluizen en bruggen. Michiel (Sjel) Bedaux  (1880-1940) was 
behalve ondernemer ook hoofdbestuurslid van de Nederlandse Aannemersbond 
en jaren lang lid van de gemeenteraad van Tilburg. Het aannemingsbedrijf is eind 
jaren dertig gestopt wegens gebrek aan nieuwe opdrachten. Deze woningen hier 
zijn nog gebouwd in de goede tijd van het bedrijf. Het hoekhuis heeft zoals 
gezegd een fraai torentje gekregen met boven de goot vijf kleine driehoekige 
dakkapellen.  
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 G v Swietenstr 79-73 

De andere huizen hebben ieder een topgevel met daaronder een erker met 
balkon. Ook deze gevels zijn grotendeels ongewijzigd gebleven evenals de mooie 
hekwerken die de voortuinen aan de straatzijde afsluiten. Ook nr. 79 dat apart 
gebouwd werd in opdracht van muziekleraar W. van Kalmthout maakt onderdeel 
uit van dit Bedaux- ensemble. Dit huis is veel groter geworden dan de vier 
andere. Het heeft een zij-ingang en een garage gekregen. 
 

 G v Swietenstr 81-P Dondersstr 51 
 

 P Dondersstr 51- G v Swietenstr 81 

De nrs. 81, 83 en het huis op de hoek, Prof. Dondersstraat 54, zijn alle drie, 
zoals we net al meldden ontworpen door S.G. Barenbrug. Voor nr. 81 was hij zelf 
opdrachtgever, voor de twee andere vond hij al vóór de bouw andere 
opdrachtgevers: voor nr. 83 was dat een W. van Wijk en voor nr. 54 de Weduwe 
A. Vollaers Mandos, van de wijnhandel. Haar man, Anton Vollaers had samen met 
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Stan Verbunt deze wijnhandel opgericht. Na het overlijden van Vollaers in 1921 
had de weduwe het bedrijf dat gevestigd was aan de Stationsstraat voortgezet. In 
1926 werden deze drie woningen gebouwd. We hebben aan nr. 54 nog een 
moNUment van de week gewijd, nr. 57. Ik citeer daaruit: ‘Dit karakteristiek 
hoekhuis is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school met twee  gevels en 
spitse daken.’ Mooie huizen die met de hoekbebouwing aan de overkant één 
ensemble vormen en ook een plaats op de monumentenlijst verdienen. We 
zetten ze op onze HIPlijst. 
 

 P Dondersstr 52 

En als we toch bezig zijn zetten we nr. 52 ook op die HIPlijst. Ook dit huis past 
volledig bij het Barenbrugensemble. Dit ‘herenhuis’ werd in 1927 gebouwd. Ook 
hier had Barenbrug niet meteen een opdrachtgever en nam hij zelf die rol op 
zich. Een betrekkelijk smal huis dat links op de kavel de Barenbrugcompositie 
afmaakt met verspringende daken, een hoge schoorsteen, een erker met een 
puntdak en nog meer moois.  
 

 P Dondersstr 50-48 

Dan een heel ander huis, een tussenwoning nr. 50, gebouwd in 1923 in opdracht 
van mevrouw W.M.E. Vogels Beukenex. Haar man P.A.M. Vogels was directeur 
van de gloeilampenfabriek Voba aan de Zuid-Oosterstraat.  Zij waren de ouders 
van Theo Vogels (1919-1945) de Tilburgse student die in de oorlog zo tragisch 
om het leven is gekomen. Hij was als actief lid van een verzetsgroep betrokken 
bij het vervoer van Engelse piloten over de Nederlandse grens en werd op 
ongelukkige wijze door de Duitsers gevangen genomen. Hij stierf in 1945 aan 
vlektyfus in een gevangenis in Siegburg. De familie Vogels heeft hier met acht 
kinderen gewoond. In 1936 verhuisde ze maar kasteel Groenendael in 
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Hilvarenbeek. (bron Joep Vogels). We zien een mooi huis met in het rechter 
travee een topgevel en daaronder een erker met daarboven een doorgemetseld 
bakstenen balkon. In het linkertravee in een portiek de entreepartij en 
daarboven slaapkamerramen en een dakkapel. A. Graft heeft het huis getekend.  
 

 P Dondersstr 48 

Dan is het huis op nr. 48 aan de beurt. Deze grote villla is in 1928 gebouwd door 
Mr. B.J.M. van Spaendonck, de oprichter van Bureau van Spaendonck, een bureau 
dat secretariaatswerkzaamheden verrichtte voor tal van bedrijven en 
instellingen. Het ontwerp is weer van J. de Lugt uit Bentveld. Het huis heeft een 
schilddak met gebroken schilden en aan de rechterkant een topgevel die een 
halve meter naar voren springt. De benedenramen hebben luiken. Mooi 
metselwerk waarin we verticale banen zien. Wordt dat veroorzaakt door het 
Noors verband (twee strekken, één kop) of is er iets anders aan de hand? 
 

 P Dondersstr 46 A 

Het volgende huis nr. 46 staat ruimer op zijn kavel. Het is ook een ontwerp van J. 
de Lugt uit Bentveld. Deze villa, Zonnehuis’ genoemd,  is in 1928 gebouwd in 
opdracht van Jos. Wouters, de wolhandelaar, naar ik veronderstel een broer van 
Ignatius Wouters, die al in 1922 op nr.70, ook hier in de straat, we zagen het net,  
een huis met de Lugt had gebouwd. Deze villa is in tegenstelling met nr. 70 vanaf 
de straat goed zichtbaar. De tekeningen zijn helaas niet te lezen, dus moeten we 
het doen met wat we hier zien. Via de Bagviewer komen we nog wel te weten dat 
het om een bijzonder groot huis gaat: 689 m2. Het huis staat dwars op de kavel 
en wordt naar achteren aan de rechter kant steeds breder onder mooi 
verspringende schilddaken bedekt met bruine gebakken leistenen. In de 
zuidgevel zien we luiken die dezelfde kleur hebben als bij de buren op nr. 48.   
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 P Dondersstr 46 D 

De voordeur zien we in de noordgevel, onder een afdakje dat op een 
classicistische manier gedragen wordt door maar liefst vier zuilen. Het huis heeft  
later, het zal rond 1970 zijn geweest, een kantoorbestemming gekregen. Rond 
1980 is het pand aan de oostgevel met een eenlaags gebouw uitgebreid.   
 

  P Dondersstr 20 A 

Dan is het ‘Witte Huis’ op nr. 20 aan de beurt. Dit huis is in in 1927 in opdracht 
van Max Weil ontworpen door Otto Triebel in de stijl van de ‘Nieuwe 
Zakelijkheid’. Het is een rijksmonument. Het wit gepleisterde woonhuis bestaat 
uit een blokvormige bouwmassa met een plat dak, omzoomd door een muur. Op 
dit dak staat een paviljoenachtige opbouw.  Max Weil, een Joodse leerfabrikant, 
was directeur van de Lederfabriek Oisterwijk.   
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 P Dondersstr 20 D 

In de gevel zijn twee raampjes te zien in de vorm van een ster. Weil vluchtte toen 
de oorlog uitbrak naar Amerika en is in 1943 in New York overleden. Het huis is 
in de oorlog gevorderd door de NSDAP en daarna door de geallieerden. Na de 
oorlog woonde er o.a. Baron van Voorst tot Voorst. In 1952 vestigde zich in het 
pand het Radio Therapeutisch Instituut dat er tot 1979 heeft gezeten en dat het 
pand aan de achterkant aanzienlijk uitbreidde. In 2010 is het naar een ontwerp 
van Willem van Asten weer grotendeels in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht en sindsdien wordt er weer gewoond. 
 

 P Dondersstr 16 

We steken de Jan van Beverwijckstraat over en zien  op de hoek nr. 16. Dit 
vrijstaand huis dateert van 1928 en is gebouwd in opdracht van W. Verhoeven 
naar een ontwerp van J.J. H. Bongartz. Nette gevels die grotendeels authentiek 
zijn gebleven. De achtergevel heeft in 1975 op de beganegrond een nieuwe pui 
gekregen. 
Nr. 14 is ook een ontwerp van Bongartz geweest, gebouwd in 1927 in opdracht 
van C. Houben Brouwers. De tuindeuren die in de erker zaten zijn in 1947 
vervangen door een vast raam met borstwering. Verder is alles bij het oude 
gebleven. 
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 P Dondersstr 14 

Nr. 12 is in 1929 gebouwd in opdracht van de technisch directeur van de 
Tilburgse Gasfabriek Th. van Mierlo. Het ontwerp is van Jos Donders. 
Ik citeer graag weer uit de publicatie van zijn kleinzoon Wout van Bommel: 
‘Woonhuis met nadrukkelijk rechthoekige vormgeving. Deze is verkregen door 
de dakkapellen over de gehele breedte van het pand in het vlak van de voorgevel 
te plaatsen, door drie uitstekende bakstenen horizontale lagen daaronder, door 
de lange doorlopende latei boven het langwerpige raam op de eerste verdieping 
en door de lijst boven de erker op de begane grond die doorloopt over de gehele 
breedte van het pand.’ De uit de bakstenen gevel oprijzende schoorsteen geeft 
het geheel een voorzichtig modernistische aanblik. Het pand verdient een plaats 
op onze HIPlijst. 
 

 P Dondersstr 10-8 

Nr. 10 en 8 zijn gemeentelijke monumenten. Fabrikant S. Deschepper bouwde in 
1918 deze twee woningen, naar een ontwerp van A. Machen en W. Meyneken in 
De gevels van de huizen maakten indruk met name door de vele  ruitjes die erin 
verwerkt zaten en die we na een verbouwing van de panden in 1955 helaas niet 
meer zien. Zo zaten er in de tuindeuren links onder in de gevel 32 ruitjes per 
deur verwerkt. Het mooie siermetselwerk valt nog steeds op, met name van de 
verticale geblokte pilasters die de gevel in vieren delen. Op de nok van het dak 
valt het veelhoekige torentje op. Het heeft in totaal acht achtruitsraampjes en 
wordt bekroond door een puntdak met piron. Al snel na de bouw kregen de 
woningen een kantoorbestemming. Zo heeft hier vanaf 1927 de Raad van Arbeid 
gezeten. Daarna het Arbeidsbureau. In 1979 is het kantoorpand verbouwd tot 18 
wooneenheden. Nu wordt het pand  weer particulier bewoond.   
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 P Dondersstr 2 
 

 P Dondersstr 4 

Dan volgen de twee-onder-één-kapwoningen nr. 4 en 2. Het lijkt in eerste 
instantie om slechts één woning te gaan  omdat je eigenlijk in de gevel aan de 
Prof. Dondersstraat maar één entree ziet, centraal in de gevel en onder een alle 
aandacht trekkende topgevel. Dat is de ingang van het linkerhuis. Helemaal 
rechts in de gevel zie je op een onopvallende terug gelegen plek de voordeur van 
nr. 2, terwijl de plattegronden van de woningen duidelijk maken dat ze qua 
inhoud ongeveer gelijkwaardig zijn. Ze zijn gebouwd in 1929 in opdracht van de 
weduwe Mevr. C.H. van Baal van Alphen. ‘Manufacturenhandel’ staat er achter 
haar naam in het Adresboek van Tilburg en ze woonde op nr. 2.  De architect, Ide 
Bloem, heeft het hoekpand twee gelijkwaardige voorgevels gegeven door ook de 
gevel aan de Spoorlaan, die toen nog de Nieuwe Bosscheweg heette, in het 
midden van een boven de dakrand uit rijzende topgevel te voorzien. Het pand 
heeft veel van zijn charme ingeleverd  door vervanging van zijn houten 
geprofileerde kozijnen door platte witte kunststof exemplaren, Dit is met name 
op nr. 2 gebeurd. Op nr. 2 is al sinds de jaren zestig studentendispuut Floret 
gehuisvest. 
 
Bij het verlaten van de Dondersstraat is het gepast om hier het gedicht voor te 
dragen dat ik bij het verlaten van deze straat, toen wij verhuisden naar de 
Nieuwlandstraat, in 1993 heb geschreven: 
 

Dondersstraat 
Wonderstraat 
Die wonden slaat 
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Bij vroegtijdig vertrekken 
 
Dondersstraat 
Wonderstraat 
Niets onder de maat 
Enkel mooie plekken 
 
Dondersstraat 
Wonderstraat 
Geen straat zonder praat 
Dat zou verwondering wekken 
 
Dondersstraat  
Wonderstraat 
Jouw bijzondere staat  
Zal steeds de aandacht trekken 
 
Dondersstraat 
Wonderstraat 
Die wonden slaat 
Bij vroegtijdig vertrekken 
Straat! Wat kan het jou verrekken 
Dat ze vertrekken. 

 
We zijn inmiddels de hoek om gegaan. Zoals net gezegd, Spoorlaan heet het hier.  
 

 Spoorlaan 102-98 

Het eerste huis, nr. 102, is maar liefst drie lagen hoog en gebouwd in 1928 in 
opdracht van de masseuse Meta Heemskerk. Deze masseuse heeft haar beroep 
aan huis uitgeoefend en niet als eenmanszaak denken we als we de grote 
hoeveelheid kamers en zaaltjes zien die in het pand zijn ondergebracht. De 
ingang zien we in een risaliserend deel van de zijgevel. We treffen op de tekening 
geen naam van een architect aan. 
 



 15 

 Spoorlaan 100-98 

Nr. 100 is in 1927 gebouwd naar een ontwerp van F.P.J. Ruts. Maria van der Aa, 
huishoudster, wonende in Hinton Oklahoma gaf de opdracht., meldt het 
bouwarchief. Ineens herinneren wij ons het verhaal dat de toenmalige en ook 
huidige bewoner Theo Beckers ons in 2012 vertelde over die huishoudster. Het 
is het verhaal van Fredericus van der Aa (1867-1945) die in 1893 als Tilburgse 
missionaris naar het missiegebied Oklahama vertrok en daar met regelmaat door 
zijn bisschop werd overgeplaatst omdat hij volgens die bisschop niet goed 
functioneerde. De broer van deze Fredericus, Cornelis van der Aa, die in de St. 
Josephstraat op nr. 65 zijn boerderij had (waar in 1962 de tweede fase van de  
verpleegstersflat gebouwd werd) trok zich het lot van zijn broer aan en stuurde 
in 1907 zijn dochter Marie en zijn knecht naar Amerika om Fredericus te 
ondersteunen. Marie kreeg daar de rol van huishoudster en administrateur 
toebedeeld. Zij beheerde de financiën op een voortreffelijke manier want toen 
Fredericus op het eind van zijn leven besloot al zijn bezittingen aan Marie te 
schenken bleek het in totaal om een bedrag van 47.050 dollar te gaan, wat 
omgerekend naar huidige prijzen een bedrag van meer dan 800.000 euro 
betekende. De bouw van Spoorlaan 100 in 1927 was een van de geslaagde 
investeringen geweest. Marie is er nooit gaan wonen. In 1954 is zij in Tilburg 
teruggekeerd waar zij op haar oude dag op de boerderij in de St. Josephstraat  
verzorgd werd door de dochter van haar broer Henricus, Riek aan wie zij als 
dank het woonhuis aan de Spoorlaan schonk. Marie verhuisde in 1957 samen 
met Riek en haar broer naar Prinsenhoeve 14 waar ze ook nog de zorg op zich 
namen van de uiterst conservatieve voormalige bouwpastoor van de 
Maranathaparochie (studentenparochie)  Gelissen. Marie schonk tegen het einde 
van haar leven haar resterende vermogen aan deze pastoor die vervolgens met 
dit geld een conservatieve school in Oisterwijk  stichtte.(bron: Theo Beckers en 
Rob van Putten Tilburg Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 
jaargang 35, nr. 2 en 3.) 
Theo Beckers heeft ons toen vol trots zijn huis, een ontwerp van architect F.P.J. 
Ruts ook aan de binnenkant laten zien (gemarmerde gangen en geëtst glas). Ook 
heeft hij ons aan een lijst van alle panden die architect Ruts gebouwd heeft 
geholpen. We zien in het midden van de voorgevel een erker over twee 
bouwlagen met daarboven een balkon en daarachter een topgevel, een schilddak 
met een gebroken kap. Alle ramen hebben nog de oorspronkelijke indelingen. 
Ook nr.98 heeft een topgevel maar hier strekt de erker zich alleen over de eerste 
bouwlaag uit. Dit huis is in 1928 gebouwd in opdracht van Brandassurantie N.C. 
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Boerenbond. Medewerkers van deze verzekeringsmaatschappij, hebben hier 
gewoond. C.M.B. van den Beld was de architect. Ook een groot huis. 
 

 Spoorlaan 96- Boerhaavestr 23 

Nr. 96 en 94 maken onderdeel uit van een bouwplan van vierwoningen, twee 
hier aan de Spoorlaan en aansluitend twee om de hoek aan de 
Boerhaavestraat, nr. 23 en 25. Mooie  huizen met gebroken kappen  die diep 
over het huis heen zijn getrokken, rode pannen en vier topgevels met daarin op 
de verdieping onder een ronde boog een loggia. Twee ervan zijn later dicht 
gemaakt. Deze fraaie woningen zijn in 1926 gebouwd door aannemer J. van 
Beurden die ze waarschijnlijk ook ontworpen heeft. We zetten ze op onze 
HIPlijst. Het raam op de begane grond tussen de twee topgevels aan de 
Boerhaavestraat is later vergroot. 
Ton vertelt me dat naar de beroemde geneeskundige Boerhaave (1668-1736) 
een mooi wetenschapsmuseum in Leiden vernoemd is. 
 

 Boerhaavestr 27 

Nr. 27 is in 1924 gebouwd in opdracht van boekhouder J.J. de Jong naar een 
ontwerp van F.P.J. Ruts. Een dwarskap waarbij de dakoverstek ook dienst doet 
als dak van de fraaiversierde dakkapel in de top van de gevel. We zien boven het 
slaapkamerraam waarvan de indeling iets is vereenvoudigd  nog mooi 
siermetselwerk.  
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 Boerhaavestr 29-35 

Ook nr. 29 is een bijzonder huis. Rechts zien we onder een schilddak een 
terugliggende gevel, met links daarvoor een risaliserende topgevel over twee 
lagen en rechts een portiek. Het huis is in 1924 gebouwd in opdracht van  Johan 
van der Meijs, die waarschijnlijk ook de aannemer en de architect was. 
De naam van Joh. van der Meijs komen we ook bij de volgende twee woningen, 
nr. 31 en 33 tegen. Ook hier zal hij dezelfde rol gespeeld hebben. Woningen met 
een zadeldak en een topgevel met boven en beneden een erker. De kleine ruitjes 
die overal in de bovenlichten zaten zijn op veel plaatsen verdwenen. De 
woningen  zijn gebouwd in 1923. 
 

 Boerhaavestr 35 

Nr. 35 dateert ook van 1923. Deze woning is gebouwd voor aannemer  P.C. 
Zanen, die zijn woning ook zelf gebouwd en getekend zal hebben. De mooie 
raamindelingen zijn behouden gebleven.  We zien een risaliserende topgevel met 
daarachter een gevel onder een schilddak. Ook de zijgevel mag gezien worden.  
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 Boerhaavestr 34-30 

Maar eerst kijken we even terug naar de overkant van dit stukje Boerhaave-
straat, de nrs. 30, 32 en 34. Deze  drie woningen zijn in 1924 gebouwd door 
aannemer W.L. Ruts, naar een ontwerp van F.P.J. Ruts (een broer?). Op nr. 30 
komen we in het bouwarchief in 1940 de naam tegen van Inspecteur van Politie 
H. vd. Laan als eigenaar tegen en op nr. 34 in 1931 de Weduwe H. Brands- 
Brouwers. We zien drie mooie huizen onder één schilddak. De buitenste huizen 
hebben een tweezijdige, in een driehoek gebouwde, erker. Aan de gevels van de 
woningen lijkt niet veel gewijzigd.  
Nr. 36 dateert van 1927 en is gebouwd in opdracht van J.A. van Beurden. De 
naam van de bouwkundige is op de tekening niet te lezen. In 1960 heeft Arch. 
Bur. A. Heerkens de gevel aan de straatzijde ingrijpend gewijzigd. Op de begane 
grond was er een loggia met terras. Die is dicht gemaakt met het raam dat we nu 
zien. Het doorlopende stalen hekwerk dat we nu hier boven zien was voorheen 
een bakstenen balustrade. De puntgevel was boven het slaapkamerraam op de 
eerste verdieping afgeschuind met een wolfseind. De gevel is naar boven 
doorgetrokken en voorzien van het vijfhoekige raam dat we nu zien.  En zo zijn 
ook de twee nog onbesproken ramen onherkenbaar veranderd. De dakkapel op 
het dak achter de puntgevel dateert van 1998. 
 

 J v Beverwijckstr 55-61 

We gaan rechts af de Jan van Beverwijckstraat in. ( Jan van B. was arts en 
schrijver uit Dordrecht en leefde van 1594 tot 1647). Eerst de rechterzijde waar 
we op nrs. 55, 57, 59 en 61 vier huizen zien die door en in opdracht van architect 
C.J.H. van Domburg in 1921 zijn gebouwd.  De buitenste huizen hebben een 
topgevel gekregen die een halve meter naar voren komt. Maar ook de binnenste 
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huizen hebben gevels die een halve meter risaliseren. Deze worden afgedekt met 
een schilddak waarin een dakkapel voor twee woningen is opgenomen 
Nr. 57 heeft in 1973 de twee smalle woonkamerramen vervangen door één groot 
raam. Later is dit raam veer vervangen door twee ramen van het oorspronkelijk 
formaat. Nr. 59 heeft de woonkamerramen in 1976 vervangen door het raam dat 
we nu zien en het raam van nr. 61 dateert van 1964.  
 

 J v Beverwijckstr 104 

Aan  de overkant zien we een heel fraai huisje gebouwd in de stijl van de 
Amsterdamse school, in 1921, nr. 104. Het is een ontwerp van de architecten Jan 
W.E. Buijs en Joan Lürsen uit den Haag. De N.V. Lakenfabriek v/h Fa. E. Elias was 
opdrachtgever. ‘Landhuis “Saenden”’ staat  er op de tekening. De ramen beneden 
hadden een zelfde indeling als de vijf ramen in het dak. De gevels zijn 
opgebouwd uit gesinterde bakstenen die deze vorm gekregen hebben door de 
klei in extra heet vuur te bakken. Van het hekwerk is alleen het bakstenen 
basement blijven staan.  De directeur van de Tilburgse Muziekschool, G. 
Telkamp, heeft hier jaren gewoond.  Maar ook onze compagnon Ad heeft hier op 
de verdieping zijn kamer gehad. We plaatsen het huisje op onze HIPlijst. 
 

 J v Beverwijckstr 100-102 

Nr. 102 en 100 zijn tegelijk gebouwde tweekappers. Het bouwjaar is 1922 en ze 
zijn ontworpen door F.P.J. Ruts die zich dan nog ‘bouwkundige’ noemt. De 
opdrachtgevers waren resp. leraar J.Eman en kok C.H. Durivou. Er is weinig aan 
de gevels gewijzigd. Mooie huizen. 
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 J v Beverwijckstr 98-Boerhavestr 37 

Nr. 98 en nr. 37 aan de Boerhaavestraat, op de hoek van de straat, zijn ook als 
tweekappers gebouwd. Nr. 98 staat op naam van de handelsreiziger G. van de 
Waals en nr. 37 op naam van F.P.J. Ruts, die ook de architect was van beide 
huizen. Ze zijn gebouwd in 1923. Mooie huizen met  een zadeldak met wolfseind. 
En op de kopgevel een uitgebouwde  veranda. Deze is bij nr. 37 in 1994 
ingrijpend uitgebreid. Dit huis lijkt nog de originele raamindeling in de voorgevel 
te hebben. 
 

 Boerhaavestr 39-41 

Boerhaavestraat nrs. 39 en 41 zijn in 1922 gebouwde tweekappers. Machen en 
Meyneken waren de architect. Nr. 39 staat op naam van leraar J. Vorstenbosch en 
41 van onderwijzer W. Smulders. De drie ramen op de verdieping hadden de 
volgende indeling: de beide smalle ramen waren horizontaal in vijf ruiten 
verdeeld en het grote raam in het midden was verticaal in tweeën en horizontaal 
ook in vijven gedeeld.  
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 Boerhaavestr 43-49 

Ook de volgende vier huizen, nr. 43, 45, 47 en 49 zijn ontworpen door Machen en 
Meyneken. Ze zijn alle gebouwd in 1922, nr. 43 in opdracht van B. Tenbroek, 
hoofdwerktuigkundige N.S., nr. 45 van A.E. Nijzink,  nr. 47 van F.Krügers, 
hoofdambtenaar Publieke Werken en nr. 49 van R.J. de Grood. Nr. 49 lijkt het 
meest authentiek. Nr. 43 heeft één groot slaapkamerraam gekregen en ook de 
erker op de begane grond is vereenvoudigd. Mooi die daklijst die aan het begin 
en het eind van het blok wordt opgetild om daar een zolder kamer van daglicht 
te voorzien. 
 

 Boerhaavestr 51-69 

Op nr. 51 tm 69 zien we min of meer een herhaling van de vier woningen die we 
net zagen aan de noordzijde van de Jan van Beverwijckstraat. Hier zijn het tien 
woningen, ook van architect C.J.H. van Domburg, ook in 1921 gebouwd. Als 
opdrachtgevers noteerden wij op nr. 51, H.H. Reijnen, opzichter S.S., op nr. 53 Fr. 
Mennen, opzichter, op nr. 55 P.vd. Aa, handelsreiziger, op nr. 57 M. Gomes, 
handelsreiziger, op nr. 59 G. Rutten, bedrijfschef, op nr. 61, J. Vermeer-Sleddens, 
handelsreiziger, op nr. 63, Joh. Sommen, tuinbouwkundige, op nr. 65, H. van de 
Waerden, magazijnmeester, op nr. 67, H. Schenkel, boekhouder en op nr. 69, R. 
De Bruin, koopman. En wat de huidige staat van de gevels betreft: nr. 51 
verandert in 1963 zijn twee woonkamerramen in één groot raam. Nr. 55 
verandert in 1970 twee ramen in één raam, maar dat worden er later weer twee. 
Nr. 57 verandert in 1970 zijn twee ramen in één raam maar daar wordt in 2005 
een erker van gemaakt. Nr. 59 verandert boven en onder twee ramen in één 
raam. Bij nr. 61 dient vermeld te worden dat in 1926 tegen deze gevel met veel 
ravage een vliegtuig tot stilstand moet zijn gekomen. Ook hier is het 
woonkamerraam vergroot en wel in 1963, gelijk met het raam van de buren op 
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nr. 63 die later de twee smalle ramen weer hebben teruggebracht.  Nr. 65 heeft 
een groter raam aangebracht in 1965. Van 67 en 69 valt niet zoveel meer te 
zeggen. 
 

 Boerhaavestr 71 

Nr. 71 is het hoekhuis met het torentje dat we vandaag eerder zagen en dat we 
bespraken met drie andere huizen in de Gerard van Swietenstraat, gebouwd 
door M.J. Bedaux in 1924. Muziekleraar A. Groot lijkt de eerste bewoner geweest 
te zijn. Ik kom op dit nummer ook het Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs in 
het bouwarchief tegen (1949).  
 

 Boerhaavestr 73 

Het huis op de andere  hoek heeft zijn voordeur en adres in de Boerhaavestraat 
gekregen, nr. 73. Aannemer L. van Heesch heeft het voor zich zelf laten bouwen. 
A. Machen was zijn architect. Het bouwjaar 1923. De raamindelingen zijn 
veranderd. Toch nog een mooi huis. 
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 Boerhaavestr 75  

Nr. 75 is gebouwd in 1928 door accountant W. Groels naar een ontwerp van H.C. 
Bonsel. Bonsel heeft hier een ingewikkeld hoekje gecreëerd. Het lijkt een erker 
die over twee lagen hoog door loopt tot net iets boven de daklijst van de 
voorgevel. Alle ramen zijn ongewijzigd gebleven. De hoge dakkapel is in 1937 
aangebracht. 
 

 Boerhaavestr 77 D 

Nr. 77 dateert van 1926 en is gebouwd in opdracht van administrateur P.W. 
Poos, naar een ontwerp van F.P.J. Ruts. De dakkapel is in 1931 aangebracht. In 
1984 heeft  het inmiddels indelingloos geworden woonkamerraam de 
oorspronkelijke indeling teruggekregen. Nog steeds een mooi huis. 
 

 Boerhaavestr 81-79 
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Nr. 79 en 81 zijn in 1928 gebouwd in opdracht van resp. Mej. A. Schultz en de 
bankwerker J. van Bavel. Architect A. van Gool uit Goirle heeft er  in de stijl van 
de Amsterdamse school een fraai ontwerp van gemaakt, met voor iedere woning 
een topgevel met daarin in baksteen weer het beeld van een smallere topgevel. 
De ramen hebben nog de oorspronkelijke indeling maar verschillen van kleur 
per woning. 
 

 Boerhaavestr 83 

Nr. 83 is in 1928 gebouwd in opdracht van boekhouder P. van Dommelen. De 
handtekening van de architect is moeilijk te lezen maar er lijkt H. Goossens te 
staan. Een gevel met dwarskap waarbij opvalt dat de goot die links op de 
scheiding loopt in zijn verlengde als dak functioneert van de erker op de 
verdieping. Alle vensterindelingen zijn nog origineel. 
 

 Boerhaavestr 85-93 

De nrs. 85, 87, 89, 91 en 93 zijn in 1928 gebouwd in opdracht van W.J. Moonen 
en F.H. van Rijswijk, resp. bouwkundig en technisch ambtenaar. Van Rijswijk 
zorgde voor het ontwerp. Mooie rustige gevels met op de verdieping ramen 
tussen horizontale over de gevels doorlopende stroken. Ook boven de ramen en 
deuren van de begane grond zien we zo’n verbindingsstrook. In het metselwerk 
zien we horizontale banden van zwarte stenen. Nr. 91 heeft nog het originele 
bovenlicht in zijn woonkamerraam. Nr. 85 heeft de indeling van zijn 
slaapkamerraam veranderd. 
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 Boerhaavestr 95 

We gaan naar nr. 95, een woonhuis in 1932 gebouwd door Th. van Ierland naar 
een ontwerp van C.M.B. van den Beld. Een mooie evenwichtige gevel. Het 
bovenlicht in de woonkamer was nog wat onderverdeeld maar verder is de gevel 
intact gebleven. In de punt van de topgevel zien we nog getrapt siermetselwerk. 
 

 Boerhaavestr 97 A  

Ook het volgende huis, nr. 97  heeft een interessante gevel gekregen, een 
ontwerp van A.A.C.J. de Chêne, gebouwd in 1935 voor magazijnchef P. Donders. 
Ook hier zien we boven de erker op de verdieping een ingewikkelde 
dakconstructie. Het dak is als het ware naar beneden getrokken tot de voorzijde 
van de erker. Aan de zijkant krijgt dit een merkwaardig gezicht. Daar zien we ook 
dat de mooie rode steen van de voorgevel een meter voorbij de hoek overgaat in 
een andere (goedkopere?) steen. De ramen hebben nog hun smalle stalen 
profielen. We plaatsen dit bijzondere huis op onze HIPlijst. 
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 Boerhaavestr 70-74 

We kijken om naar de overkant en lopen terug naar nr. 70. Dit woonhuis is in 
1925 gebouwd in opdracht van Th. B. Bataille-Hendriks, van beroep conciërge, 
naar een ontwerp van Ide Bloem. In het linker deel van de gevel zien we de gevel 
beneden een tien centimeter naar voren komen en boven de bloembak een 
zelfde afstand terug wijken en bij het zien van die hoekramen denken wij meteen 
aan het huis aan de overkant waar Bonsel, drie jaar later, iets soortgelijks deed.   
De opbouw op de uitbouw links naast de woning dateert van 1996. 
Ook nr. 72 is een ontwerp van Ide Bloem. Ook in 1925 gebouwd. De rollagen 
boven de ramen  wijken iets terug. In 1966 heeft Architektenburo A. Heerkens de 
ramen anders ingedeeld en van de twee smalle woonkamerramen beneden een 
groot raam gemaakt.  Dit raam heeft later de jarendertigindeling gekregen die we 
nu zien.  De ronde poort is met glas dicht gezet.  
Nr. 74 dateert van 1926 en is gebouwd in opdracht van aannemer Joh. van der 
Meijs. Piërre van der Meijs heeft de tekening verzorgd. De royale dakoverstek 
valt op. In 1991 is de ‘achterom’ dicht gezet met een raam. De gevel ziet er 
verzorgd uit. 
Nr. 76 is in 1927 gebouwd in opdracht van machinist H.K. Horsten. De 
handtekening van de bouwkundige is niet te lezen. We zien een huis met een 
gebroken dwarskap. Ramen die schuil gaan achter rolluiken. Het 
woonkamerraam beneden had ook doorlopende verticale stijlen. 
 

 Boerhaavestr 88-78 

De nrs. 78 tm 88 zijn zes woningen die in 1927 gebouwd zijn door N.V. 
Aannemersmij v/h Gebr. van Heesch. Ze hebben afgeschuinde platte daken. Nette 
woningen. Nr. 84 benadert enigszins nog de originele raamindeling. Het zijn 
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lange tijd huurhuizen geweest. De naam van de bouwkundige is ook hier niet te 
lezen.  
 

 Boerhaavestr 94-96 

Nr. 94 en 96 zijn hier verrassende eenden in de bijt. Wat is hier gebeurd? De 
woningen en ook het pand op de hoek met de St. Josephstraat lijken in de 
achtertuin van een gesloopt huis gebouwd te zijn, gesloopt uit verkeerskundig 
oogpunt om de kruising wat overzichtelijk te maken? Deze ingreep valt moeilijk 
goed te praten. De drive-inwoningen zijn in 1997 gebouwd in opdracht van 
Aannemersbedrijf J.A. Brekelmans uit  Udenhout. Een ontwerp van 
Architektenburo van den Hout van den Oetelaar. Gevels deels in baksteen, deels 
in stuukwerk. 
 

 St Josephstr 85-83 

We gaan rechtsaf, de St. Josephstraat in, waar we de noordzijde van de straat 
bekijken, te beginnen bij de nrs. 83, 85 en 85a. Nr. 83 en 85 zijn in 1908 gebouwd 
in opdracht van Th. van Ierland. Er zit een tekening van vier woningen in het 
archief maar er zijn er maar twee gebouwd. Eerst in één bouwlaag met 
mansardekap en een stenen topgevel boven de twee woonkamerramen. Bij nr. 
83 is de gevel tot de huidige hoogte verhoogd in 1933. Nr. 85 zou al in 1910 de 
huidige gevel gekregen hebben. Nr. 85  heeft in 1920 het huis links uitgebouwd 
met de ruimte die nu huisnr. 85a heeft gekregen. De bovenzijde is afgewerkt met 
een fraaie attiek. Mooie woningen in neorenaissance stijl. De indeling van de 
ramen op de verdieping is sterk vereenvoudigd. Bij 85 en 85a zijn op de begane 
grond de veelruits bovenlichten boven de ramen verdwenen.  
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 St Josephstr 87-91 

Nr. 87 dateert van 1922. Wij hadden gedacht dat het pand eerder gebouwd zou 
zijn, zo rond 1890. De stijlkenmerken verwijzen naar die tijd. De gevel risaliseert 
in het rechter travee waar de voordeur zit. We zien een rijk versierde kroonlijst, 
cordonlijsten onder de hoge ramen, sluitstenen in de getoogde rollagen. In 1957 
is de poort die links in de gevel zat vervangen door een vierkant raam. 
 

 St Josephstr 91-87 

Nr. 89 en 91 zijn in 1908 gebouwd in opdracht van landbouwer J.B. Kriellaers, 
naar een ontwerp van Jos. Donders, Later komen we steenkolenhandelaar 
Pigmans hier als eigenaar tegen. Ad merkt meteen op dat er rechts een stuk van 
de gevel is afgesneden.  We laten Wout van Bommel weer het werk van zijn 
grootvader beschrijven, misschien geeft hij duidelijkheid: ‘Twee woningen onder 
een mansardekap met leibedekking. De daklijst boven een mozaïek sierlijst 
wordt onderbroken door twee topgevels beide tussen gemetselde pilasters.  De 
rechter topgevel is breder opgezet dan de linker, met twee bogen in de linker 
pilaster. Verrassend is die rechtergevel, geheel volgens het ontwerp niet 
symmetrisch maar afgesneden.’ Ook Wout constateert maar verkaart niet.  
In 1947 laat Pigmans een deel van het mozaïek onder de daklijst boven de 
inrijpoort vervangen door twee vierruits raampjes. In 1987 worden de twee 
woningen veranderd in één pand, nr. 91, een woning met kantoor.  
 



 29 

 St Josephstr 93 A 

We eindigen met het gemeentelijk monument nr. 93, villa Rosegaerde. We 
schreven er een moNUment over, nr. 240. We citeren daaruit.  
‘Villa Rosegaerde werd in 1927 betrokken door textielfabrikant Frans van 
Spaendonck en zijn vrouw Maria Loven. Het ontwerp is van de bekende architect 
J. de Lugt uit Bentveld die ook het prachtige buurpand aan de Prof. 
Dondersstraat ontwierp. Het pand is opgetrokken uit handvormstenen, 
gemetseld in kettingverband, en heeft een samengesteld schilddak. De 
hoofdingang aan de St. Josephstraat is voorzien van een timpaan, versierd met 
gestileerde rozen en rustend op gemetselde kolommen. De gevel aan de Prof. 
Dondersstraat heeft een middenrisaliet met daarop een balkon en daarachter 
een grote dakkapel. Van Spaendonck was directeur bij wollenstoffenfabriek 
André van  Spaendonck & Zonen aan de Koestraat. Het bedrijf vestigde zich later 
onder de naam ‘Spandon’ op industrieterrein Kraaiven. In 1970 moest het zijn 
poorten sluiten: 630 mensen werden ontslagen. Frans overleed in 1936. Twee 
zonen van hem zaten in het verzet. Rob stierf op 24-5-1944 voor het 
vuurpeloton; er is een straat naar hem genoemd in de verzetstrijdersbuurt. 
Frans stierf op 4-3-1945 in concentratiekamp Buchenwald. Maria Loven 
overleed in 1958 en het pand kwam in handen van de Rijksgebouwendienst die 
er toen een uitbreiding aan gebouwd heeft. De Cultuurtechnische Dienst van het 
Ministerie van Landbouw kwam er in 1960 in. Achter de bestaande garage werd 
in laagbouw aangebouwd.  In 1965 werd op deze laagbouw nog een verdieping 
gezet. Onlangs heeft het pand de woonbestemming terug gekregen. Er zijn nu 13 
wooneenheden in onder gebracht. 
 

 St Josephstr 75 
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We lopen terug naar de andere kant van de Boerhaavestraat, St. Josephstraat nr. 
75. We zagen het  pand net al even, een tandartsenpraktijk in de achtertuin 
gebouwd in 1989, in opdracht van E. Pijnenburg, een ontwerp van Ir. G.A. 
Veldkamp uit Oirschot. Gevels van kalkzandsteen met veel glas. 
 

 St Josephstr 73 

Nr. 73 is dan uit heel ander hout gesneden. In neorenaissance stijl, gebouwd in 
1906 voor A. Vennix, naar een ontwerp van Jos. Donders. Dus krijgt Wout van 
Bommel weer het woord: ‘Eenlaags pand onder mansardedak doorbroken door 
een, tussen gemetselde pilasters geplaatste centrale topgevel, bekroond met 
jugendstil natuurstenen versieringen. Gemetselde boogfries onder de dakgoot.’ 
 

 St Josephstr 69-73  

Nr. 71 dateert ook van 1906 en is gebouwd in opdracht van G. Somers. 
Aanvankelijk eenlaags met boven de twee ramen een topgeveltje. De naam van 
de bouwkundige is ook hier weer niet te lezen. In 1936 laten de dames A. en L. 
Brouwers hun gevel optrekken en komen er links en rechts twee ramen boven 
de deuren. In 1967 wordt nr. 71 met nr. 69 tot één winkelhuis samengevoegd in 
opdracht van P. vd. Aa.   
Nr. 69 is in 1909 gebouwd in opdracht van de gezusters Zegers. Een mooi 
eenlaags pand met twee vensters en een topgevel. In 1954 laat P. vd. Aa  dit huis 
veranderen in een winkelwoonhuis. In 1960 krijgt het pand een modern gezicht 
met vier identieke ramen boven en beneden een grote etalagepui en een glazen 
voordeur. In het jaar 2000 krijgt het pand de huidige gevel. 
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 St Josephstr 67 

Nr. 67 is onlangs een gemeentelijk monument geworden. We schreven er een 
moNUment van de week over (355): ‘De westvleugel van de voormalige 
verpleegstersflat, nu in gebruik als studentenwoongebouw, is in 1953 gebouwd 
in opdracht van het Elisabeth Ziekenhuis naar een ontwerp van 
Architectenbureau Ed. Cuypers uit Amsterdam. Het pand is onlangs gemeentelijk 
monument geworden. Het werd de ‘hunkerbunker’ genoemd ‘vanwege het 
vermeende losbandige gedrag van de bewoners en de bezoekers’ zo valt te lezen 
in  de redengevende omschrijving behorende bij het monument. We lezen nog 
verder: ‘Het gebouw heeft vijf bouwlagen met bakstenen gevels en is door de 
details als de stalen kozijnen en ramen op de begane grond en de opvallende 
balustrade die de gevel bekroont zeer herkenbaar als bouwwerk uit de 
wederopbouwperiode.’ Wat de redengevende omschrijving niet vertelt is dat dit 
gebouw in 1953 gebouwd werd in de voortuin van het voormalige woonhuis van 
burgemeester van de Mortel. Dit huis, een ontwerp  van architect Aug. van 
Spaendonck, had met zijn paleisachtige allure, zijn statige trappen en bordessen 
vanaf 1910 hier de straat gesierd. Achter de hoge gevel van deze  
verpleegstersflat kon dit monumentaal pareltje, onttrokken aan alle zicht en in 
alle stilte in 1982 gesloopt worden. Ook dit verhaal van Tilburg vertelt dit 
nieuwe monument...Het  gaat hier om de eerste fase van deze verpleegstersflat. 
(nr. 67-01-03-04-05-09-20-31-42).  
 

 St josephstr 67 BG 

De tweede fase zien we op nr. 65 (nr. 65, 65-01-03-09-17-25-33-41). Dit gebouw 
staat dwars op de straat. Het bouwarchief verstrekt er geen gegevens over. Het 
bouwjaar is wel bekend: 1962. Het gebouw heeft een andere, iets modernere 
architectuur gekregen met een sterke horizontale geleding. Hier heeft vóór 1962 
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de boerderij van de familie Van der Aa gestaan, waarvan we bij het adres 
Spoorlaan 100 dat wonderlijke verhaal van die vermogende huishoudster Maria 
van der Aa vertelden. 
 

 St Josephstr 59-63 

Nr. 63, 61 en 59 zijn drie woningen die in 1929 gebouwd zijn in opdracht van Th. 
van Ierland naar een ontwerp van C.M.B. van den Beld. De getoogde portieken 
zijn in iets risaliserende topgevels opgenomen, die aan de bovenkant afgedekt 
worden met zwarte gevelpannen. Wat opvalt is dat de ramen in deze topgevels 
per bouwlaag iets in breedte verschillen.  
 

 St Josephstr 59 

In 1969 is zijn nr. 59 en het hoekpand op nr. 57 één adres geworden, één 
winkelhuis, genummerd nr. 59. 
Architectenbureau van J.L. van Oers gaf in opdracht van slager H. Vorselaars 
vorm aan de winkeletalage. In 1982 veranderde het winkelhuis in acht kamers 
bestemd voor kamerverhuur.  
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 st Josephstr 53 a 

We steken de Gerard de Bondstraat over en zien daar op nr. 53a een in 1978 in 
opdracht van W. Versteynen gebouwd woonhuis. De architectuur is van 
Architektenburo Heerkens B.V.  Twee kleine eenlaagse woningen moesten voor 
deze bouw plaats maken. In 2006 zijn er op het achterdakvlak twee dakkapellen 
aangebracht. Een traditionele woning met opvallend grote entree en even royale 
woonkamerramen. 
 

 St Josephstr 51 B 

Nr. 51 is rijksmonument en werd beschreven in onze MoNUmentenreeks als nr. 
64. Ik citeer: ‘De langgevelboerderij is opgetrokken uit handgevormde stenen en 
heeft een gepleisterde plint. Het woongedeelte links telt vijf traveeën met in het 
midden een paneeldeur met bovenlicht en levensboom. Het bedrijfsgedeelte 
heeft een rondboogvormig stalraam met straalvormige roedeverdeling. 
Daarnaast de staldeuren onder een korfboog. Onder de geprofileerde gootlijst 
een gepleisterde fries met profielranden. Op het zadeldak liggen zwarte 
oudhollandse dakpannen. 
De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het in- en exterieur. Ooit was 
hier het eerste kantoor van de Boerenleenbank in Tilburg.  
Niet alleen de boerderij maar ook de bewoningsgeschiedenis is bijzonder omdat 
nu de zesde generatie Van Roestel hier woont. Het waren ondernemende en 
maatschappelijk betrokken boeren, die ook zelf woeste gronden ontgonnen. De 
bekendste telg was Sjef van Roestel (1907-1975). Naast boer was hij onder 
andere bestuurslid Rabobank, bestuurslid NCB, lid kerkbestuur, bestuurslid KVP 
en raadslid voor de RK Volkspartij en KVP. Hij kreeg diverse onderscheidingen 
en ligt begraven op het kerkhof naast zijn woonhuis.’  
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 St Josephstr 3 

We vervolgen onze weg en zien als de groene haag van de boerderij ophoudt het 
hekwerk van de begraafplaats van de parochie Heuvel met adres St. Josephstraat 
nr. 3. Ook over dit kerkhof schreven wij een moNUment, nr. 255 en ik citeer 
weer: ‘Door de industrialisatie groeide in de 19de eeuw de bevolking van Tilburg 
en daardoor ontstond er behoefte aan meer begraafplaatsen. Deze mochten uit 
het oogpunt van hygiëne  niet meer in de bebouwde kom aangelegd worden en 
dus werd voor het kerkhof van de parochie Heuvel een plaats gevonden in wat 
toen nog het buitengebied was, aan de Hogen Dries (hoog braakliggend land). 
De rechthoekige begraafplaats is aan de voorzijde afgezet met nog gaaf hekwerk 
uit 1880. Dit hekwerk is beschermd evenals 16 graven. Het hek bestaat uit vier 
hekpalen van machinale baksteen met hardstenen afdekplaat en daartussen een 
gietijzeren hekwerk met pijlpuntmotieven tussen gietijzeren zuilen. Achter de 
entree in het midden, een breed middenpad met de ‘belangrijke’ graven en haaks 
daarop de graven in rijen. Karakteristiek voor deze begraafplaats zijn de grote 
rijk gedetailleerde graven van de fabrikanten en de kleine gebeeldhouwde 
kindergraven. Enkele bekende personen die er liggen zijn burgemeester Jan v.d. 
Mortel, fabrikant en gemeenteraadslid Caspar Houben, tonproater Frans Verbunt 
en wielrenner ‘kanonbal’ Piet Pijnenburg. Er bevinden zich ook enkele 
oorlogsgraven. Rechts heeft tot 1930 de Algemene Begraafplaats gelegen. Die 
verhuisde toen naar de Protestantse Begraafplaats aan de Gilzerbaan.’ De 
begraafplaats dateert van 1873 en is een gemeentelijk monument. 
 

 G de Bondtstr 49-57 

We gaan terug naar de Gerard en Bondtstraat en zien daar aan de linkerkant een 
dominant nieuw gebouw, dat gerealiseerd is in 2006. Het bouwarchief verstrekt 
er geen informatie over. We zien een gevel in baksteen die over de hele lengte 
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twee lagen hoog is en die in het midden wat terugliggend tot drie lagen verhoogd 
wordt. Daarachter komen er onder een gebogen zinken kap nog eens twee of 
drie lagen bij. Het gebouw dat in totaal vijf wooneenheden telt (nrs. 57 tm 49) is 
in de achtertuin van slager Vorselaars gebouwd. 
 

 G de Bondtstr 47 

Nr. 47 is een kleine negentig jaar eerder gebouwd, in 1927. toen hier deze 
zijstraten van de St. Josephstraat zijn aangelegd. Een rustig huis. Opdrachtgever 
was de onderwijzeres mej. Pigmans en het ontwerp is van A.J.J. de Wijs. Er is 
sinds 1927 niets aan de gevel veranderd. 
 

 G de Bondtstr 45b-39 

Op 45 begint een rij van in totaal 14 woningen  gebouwd in 1927 door de Gebr. 
Struijcken en getekend door de bouwkundige F.C.J. Willems die het met de naam 
van de Struyckens niet zo nauw neemt. De ene keer schrijft hij deze met lange ij 
en dan andere keer met i-grec, een voorbeeld dat we graag volgen. De  
eindwoningen hebben een dwarskap gekregen en de middelste vier woningen 
zijn een vier meter achter de rooilijn gesitueerd waardoor er wat lucht in de 
straat komt. De woningen nr. 45b en nr. 33 hebben nog de originele 
raamindeling. Onder de gootlijst zien we een eenvoudige sierlijst in baksteen. 
De eerste laag van de gevel is in een iets andere kleur baksteen uitgevoerd dan 
de rest van de gevel. We hebben het over de nummers 45b, 45 a en 45 tm 23. 
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 G de Bondtstr 36-40 

Aan de overkant begin de straat op nr. 40, Dit huis dateert van 1929 en is 
gebouwd in opdracht van fabrieksarbeider H. van Gool. Er wordt geen naam van 
een architect op de tekening vermeld. De ingang van de woning zit in de zijgevel.  
De voorgevel lijkt nog in originele staat te zijn. 
Dat kunnen we ook van nr. 38 zeggen dat in 1928 gebouwd is, in opdracht van de 
bouwkundige J.C. van Hest. Ook hier geen naam van een architect maar aan te 
nemen valt dat de bouwkundige de woning zelf getekend zal hebben. Een mooie, 
rustige gevel met baksteenversiering. 
Nr. 36 is ook in 1928 gebouwd. De opdrachtgever was de winkelbediende P. 
Pulskens. Het ontwerp is van, als ik het goed lees, H. Goossens. Ook deze gevel 
ziet er intact uit. Mooie erker op de verdieping. De goot volgt zijn contouren.  
 

 G de Bondtstr 36 D 

De portiek is getrapt vorm gegeven. 
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 G de Bondtstr 43-28 
 

 G de Bondtstr 24-2 

Bij nr.  34  begint weer een serie woningen. Hier aan deze zijde een reeks van 16 
woningen, onderbroken door de Pieter Pauwstraat. Eerst vijf woningen, nr. 34 
tm 26 en dan nog eens elf stuks, nr. 24 tm 4. Ze zijn gebouwd in 1930 door N.V. 
Aannemers Maatschappij v/h Gebr. van Heesch. De eerste woning heeft een 
dwarskap gekregen, de andere woningen hebben een afgeplatte mansardekap. 
Anders dan aan de overzijde zijn hier veel raamindelingen intact gebleven. De 
eerste vijf huizen zijn breder dan de volgende serie. Zij hebben per woning  twee 
deuren in de voorgevel gekregen. Achter deze deuren loopt een gang naar de 
achter in het huis gelegen keuken. Tussen deze twee gangen is eerst een ruimte 
voor de wc en dan ruimte voor de trap naar boven. Alleen nr. 30 heeft zijn twee 
smalle woonkamerramen veranderd in één groot raam. Dat gebeurde in 1966. 
In de rij 24 tm 4 hebben opvallend veel huizen nog de oude raamindeling met het 
glas-in-lood in de bovenlichten behouden. Hier zien we ook nog bijna overal de 
originele voordeuren. Tussen nr. 16 en 14 heeft de ‘achterom’ door middel van 
een subtiel dwarskapje in het dak een accent gekregen. 
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 G de Bondtstr 2 

Nr. 2 is in 1928 gebouwd in opdracht van Mej. M.A. van der Meijs. Het ontwerp is 
van Pierre van der Meijs. Een huis met een dwarskap met een royale overstek. 
Erkers die voorzichtig naar buiten kijken, een mooie gevel. Ook de zijgevel mag 
gezien worden. 
 

 G de Bondtstr 21-15 

We gaan naar de overkant waar we bij nr. 21 gebleven waren. Nr. 21, 19 en 17 
zijn alle drie in 1927 gebouwd. Bij 21 was schrijnwerker P. van de Waerde 
opdrachtgever, bij 19 bankwerker J. van Doormaal en bij 17 wolbaas A.J. van 
Gerwen. Bij 19 en 17 treffen we de naam van architect Arn. van Poppel op 
tekening en bij 17 niet. Daar staat geen naam van een architect vermeld. 
Maar de huizen lijken toch wel erg veel op elkaar. De gevel van 21 is nog intact. 
Bij 19 en 17 zijn de woonkamerramen kaal gemaakt. Nr. 19 heeft nieuw glas in 
de bovenlichten gekregen. 
Nr. 15 dateert ook van 1927. De ambtenaar Raad van Arbeid G.H. te Walvaart 
was opdrachtgever en F.P.J. Ruts de architect. De dakkapel is in 1982 in het 
gevelbeeld verschenen. Zou toen ook de dakgoot boven de erker recht getrokken 
zijn of is deze van het begin af aan zo recht geweest. Op de tekening is het 
moeilijk te zien. 
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 G de Bondstr 13-11 

Bij nrr. 13 en 11 hebben we te maken met een tweekapper, gebouwd in 1928, nr. 
13 in opdracht van W.L. Ruts en nr. 11 van J.C. van Erve. De architectuur is van 
F.P.J. Ruts die hier de lijn van het steile deel van de dwarskap in de bakstenen 
gevel daaronder doortrekt, in de sfeer van de Amsterdamse School. De beneden 
ramen hebben hun kruisindeling verloren. Het rechtse raam van de boven ramen 
van 13 en het linkse raam van de bovenramen van 11 waren oorspronkelijk 
horizontaal in drieën gedeeld. 
 

 G de Bondtstr 1-G v Swietenstr 52 

Nr. 1 vormt is met nr. 58 om de hoek in de Gerard van Swietenstraat een 
tweekapper, die in 1928 gebouwd is. Bij nr. 1 staat technisch ambtenaar G. Vrins 
als opdrachtgever vermeld, bij 52 de administrateur H.J. Vrins. We  mogen 
veronderstellen dat het broers geweest zijn en dat de technisch ambtenaar de 
tekening zelf gemaakt heeft. De gevels zijn in grote lijnen intact gebleven. 
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 G v Swietenstr 58 

We lopen verder de G. van Swietenstraat in waar we op nr. 58 een groot huis 
aantreffen in 1929 gebouwd op een L-vormige plattegrond. De opdrachtgever 
was de weduwe mevr. H. van de Bergh-Beltman en de architect Arend Beltman 
uit Enschede. Jan de Quay, de latere premier, heeft hier na de oorlog kort 
gewoond. Een  mooi huis met nog veel tuin.  
 

 G v Swietenstr 60 

Het huis er naast, nr. 60 is in 1927 gebouwd door handelsreiziger G. Kreuger. Er 
staat geen naam van een architect op de tekening maar via de publicatie van 
Wout van Bommel over Jos. Donders kom ik te weten dat het een ‘Donders’ is. 
Merkwaardig is dat in dit huis de ramen een hele andere indeling hebben dan die 
op de oorspronkelijke tekening. Wout van Bommel schrijft over dit huis: ‘Het 
betreft één woning van twee onder een kap onder een schilddak met strakke 
topgevel die iets naar voren is gehaald. De ramen en deur worden sterk begrensd 
door lateien en dorpels.’ 
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 G v Swietenstr 62 

Nr. 62 is ook van de hand van Donders. Niet zijn mooiste werk. Wout van 
Bommel is er kort over: ‘Herenhuis’, meer zegt hij er niet van. Jos. Donders staat 
in het bouwarchief als opdrachtgever genoteerd. Het is dan 1924. Als een jaar 
later bij het huis een garage gebouwd wordt tref ik de naam van industrieel J.C.M. 
Swagemakers als opdrachtgever aan. Donders zal hier dus niet gewoond hebben. 
De ramen hebben nog de indeling van 1924. 
 

 G v Swietenstr 64-68 

Dat is ook het geval bij nr. 64, een huis ontworpen door H. C. Bonsel, gebouwd in 
1927, in opdracht van koopman C.J.A. de Jong, verzorgde architectuur. We zien 
een schilddak met topgevel boven een over twee bouwlagen door gemetselde 
erker. 
 

 G v Swietenstr 66-70 

Dan volgt een rijtje van drie woningen die kunnen dingen naar de titel ‘het 
mooiste rijtje van Tilburg’. We zien in het afgeplatte mansardedak twee 
dakkapellen met tentdak en daarnaast twee strak gesneden kapellen, 
In de gevel zien we een bakstenen cordonlijst twee fraaie erkers en twee 
getoogde entreepartijen verbinden. Als even de gedachte opkomt dat het 
hoekpand wat karig bedeeld is laten we als we de zijkant van het pand bekeken 
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hebben deze gedachte onmiddellijk varen: hier wordt de karigheid volledig goed 
gemaakt met én een erker én een grote én een kleine dakkapel. De huizen zijn 
gebouwd in 1923 in opdracht van L.M. Bots en J.M. Lippits. A.J. Prinsenberg uit 
Overveen was de architect. Tot in de jaren negentig hebben er altijd ‘Botsen’ in 
deze huizen gewoond. Nrs. 66, 68 en 70, ze verdienen een plaats op onze 
HIPlijst. 
 

 Boerhaavestr 40 

We lopen nog even naar rechts, een stukje de Boerhaavestraat in waar we op nr. 
40 de in 1926 in opdracht van het Bestuur van het R.K. Gasthuis gebouwde 
dokterswoning zien. Hier heeft de eerste geneesheer-directeur Dr. F.S.P van 
Buchem gewoond. De gevels van dit huis, ontworpen door Ed. Cuypers, zijn  niet 
veranderd. Het hekwerk is echter ‘fout’ te noemen; het vormt een contrast met 
de statigheid van de villa. Het poortgebouw, het klooster en de kapel en dit 
gebouw zijn de  enige gebouwen die  van het in 1926 gebouwde ziekenhuis 
resteren. 
 

 J Wierhof 15 

We lopen nog wat door en zien daar, omgeven door veel groen. een van de 
gebouwen van Jan Wier verschijnen, Jan Wierhof 15 om precies te zijn.  
Jan Wier, arts in Grave, leefde van 1515 tot 1588 en is bekend geworden om zijn 
protesten tegen heksenvervolgingen in die tijd. Jan Wier is ook de naam van de 
Psychiatrische kliniek die hier na de sloop van het Elisabeth Ziekenhuis rond de 
jaren negentig gebouwd is, in opdracht van het R.K. Gasthuis als ik het goed heb. 
Het bouwarchief is niet scheutig met informatie. Wiegerinck Architecten uit 
Arnhem heeft de gebouwen ontworpen. 
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We zien moderne rechthoekige gevels met vierkante ramen en ouderwetse 
speklagen, hier op nr. 15 twee en drielagen hoog.  
We lopen terug naar de Gerard van Swietenstraat naar de kant waar we net 
vandaan kwamen en zien daar aan de linkerkant met adres Jan Wierhof nr. 14 
een eenlaags paviljoen. Als we dan op de hoek daarvan een betonnen zuiltje zien 
dat het metselwerk boven twee grote ramen moet opvangen dan realiseren wij  
dat we hier echt met de postmoderne stijl te maken hebben.  
 

 J Wierhof 12 

Het volgende gebouw is nr. 12. We zien een tweelaags gebouw eenlaags worden 
en dan overgaan in een rood tweelaags gebouw om dan weer over te gaan in een 
eenlaags gebouw en te eindigen in een tweelaags.  
 

 J Wierhof G 

Het rode tweelaagse tussenlid lijkt een latere toevoeging, met een heel ander 
gevelmateriaal  (houten latten?) en een heel andere vormgeving van de ramen.  
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 J Wierhof 7 

Dan volgt een nummerloos gebouw in twee en gedeeltelijk één laag en tot slot 
een heel groot gebouw nr. 7 dat hier aan de Gerard van Swietenstraat eenlaags is 
en de hoek om aan de Ringbaan Oost gedeeltelijk tweelaags wordt.  
 

 J Wierhof B 

Steeds worden effen beige gevels afgewisseld met gevels met oranjegele 
speklagen. 
Dan zien we  vervolgens nog de adressen Gerard van Swietenstraat 3, het groene 
garagegebouwtje, en nr. 1, het gasleveringstation. Het laatste is een ontwerp van 
Architectenbureau J. Nouwens B.V. gebouwd in 1986 in opdracht van het R.K. 
Gasthuis. 
 

 G v Swietenstr 50 B 
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We lopen terug want we hebben nog een stukje Gerard van Swietenstraat te 
doen aan de overkant voorbij het parkje tegen de begraafplaats. We lopen door 
tot nr. 50. Dit huis is in 1928 gebouwd in opdracht van Mevr. J. Smits-Heerkens 
en de architectuur is van S.G. Barenbrug die hier weer een fraai hoekhuis heeft 
neergezet, met twee voorzijdes.  
 

 G v Swietenstr 50 

We zien weer verspringende kappen, topgevels. een getoogde voordeur in een 
royale portiek, een geknikt dak, een langgerekt raam dat een honderd ruitjes telt, 
De daklijst boven de erker die horizontaal boven de portiek door loopt, de vier 
driehoekige raampjes onder de dakoverstek daarboven. Er valt weer veel te 
beleven. We zetten ook dit pand van Barenbrug ook  op onze HIPlijst. In de 
westgevel is in 1951 wat veranderd. Boven de erker zat een bakstenen balkon 
met daarachter dubbele deuren. In 1969 in dezelfde gevel het raam rechts op de 
begane grond vergroot. 
 

 G v Swietenstr 48 

Nr. 48 is een vrijstaand huis met dwarskap dat leraar J.F. Vrenken L.O. in 1928 
liet bouwen. Arn. van Poppel was zijn architect. Er is niet veel aan de gevel 
veranderd. We zien wel zware witte strepen boven twee ramen op de verdieping. 
Nr. 46 is dan aan de beurt. Elektro-technisch ingenieur H.A.J. Jansen gaf in 1929 
opdracht voor de bouw van deze woning en Bouw- en Werktuigkundig Bureau 
Frans Hovers zorgde voor een mooie evenwichtige gevel. Ook hier is niet veel 
aan veranderd. 
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 G v Swietenstr 44 

Het volgende huis heeft zijn ingang om de hoek maar zijn adres nog in de Gerard 
van Swietenstraat: nr. 44. Het is gebouwd in 1929 in opdracht van leraar J. Olling. 
We missen een naam van de architect op de tekening want het is toch wel een 
huis dat ook met mooie gevels de hoek omgaat. In de gevel aan de Reinier de 
Graafstraat  is links boven het metselwerk boven de halfronde poort in 1996 een 
stuk aangebouwd. 
 

 R de Graafstr 3-5 

We gaan verder de Reinier de Graafstraat in en zien daar eerst de in 1968 
gebouwde garage die hoort bij het pand op de hoek en vervolgens de garage die 
hoort bij G. van Swietenstraat 46 en ook getekend is door Frans Hovers, 
gebouwd in 1932. 
Reinier de Graaf was overigens een medicus met praktijk in Delft die leefde van 
1641 tot 1673.  
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 R de Graafstr 3 

Nr. 3 is gebouwd in 1937 in opdracht van mej. A. Vastersavendts. Een 
merkwaardig huis. Er staat geen naam van een architect op tekening. We zien op 
de begane grond een raam de afgeschuinde hoek omgaan. Daarboven een rond 
balkonnetje. Links daarvan een stalen raam met glas in lood. En dan beneden nog 
een rond raam. En alles in een  ongewone combinatie van stijlen.  
 

 R de Graafstr 7-5 

Nr. 5 en 7 zijn weer stijlvaste huizen gebouwd in een traditionalistische stijl. Nr. 
5 heeft nog een breed geschouderd topgeveltje gekregen. Boven de veelruits 
ramen zien we getoogde rollagen. Mooie woningen gebouwd in 1941 door 
aannemer Jos. Heerkens van Bavel.  Ze krijgen een plaats op onze HIPlijst. 
 

 R de Graafstr 9-17 
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Nr. 9, 11, 13 en 15 zijn als vier identieke woningen in 1954 gebouwd in opdracht 
van architect A. Heerkens (nr. 9), P.J. van Gastel (11) en makelaar E. Sijlmans (13 
en 15). Architectenbureau Heerkens was de architect. Woningen in een sobere 
strakke wederopbouwstijl, met nog klossen onder de dakoverstekken. 
 

 R de Graafstr 17 

Ook nr. 17 is in deze stijl gebouwd maar dan met een andere portemonnee. Die 
van huisarts J.C. Taverne die hier ook in 1954 een woonhuis met praktijk liet 
bouwen door dezelfde architect als van de vier huizen: Arch. bureau Heerkens. 
Boven de voordeur zien we een topgevel, classicistisch bekroond door  een 
timpaan, voorzichtig boven het dak uitkomen. Sommige ramen zijn omlijst met 
natuursteen. Een dubbele voordeur laat zien dat hier ‘de dokter’ gewoond heeft. 
Een bijzonder huis. Opzij heeft het huis een uitbouw gekregen met een plat dak 
met een geprofileerde betonnen daklijst. We zetten het op onze HIPlijst. 
 

 P Pauwstr 2a 

Aan de overkant begint op nr. 2 A de Pieter Pauwstraat genoemd naar de 
geneeskundige die van 1564 tot 1617 geleefd moet hebben.  Hier op nr. 2a heeft 
in 2011 Thomas Bedaux  (Bedaux de Brouwer Architecten) zijn eigen huis 
gebouwd en ontworpen. Een strakke hoge gevel kijkt via een groot monumentaal 
raam, diep gesneden in de gevel van gele baksteen, de Reiner de Graafstraat in. In 
de rechter zijgevel valt een bescheiden voordeur op. Nog te jong voor een 
HIPvermelding. 
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 P Pauwstr 2-12 

En dan op nr. 2 tm 12, een herhaling van de woningen die we net in de R. de 
Graafstraat zagen, van Architectenbureau  Heerkens. Hier is J. van Gestel de 
opdrachtgever van in totaal zes woningen geweest. Deze keer is een rode 
baksteen toegepast maar verder zijn het dezelfde woningen. De gevels zijn niet 
veranderd. Zelfs de profielen van de stalen ramen zijn onberoerd gebleven. 
Aan de overkant zien we op nr. 1 een in 1955 gebouwd magazijn. Hier was P. van 
Gestel de opdrachtgever en Architectenbureau Heerkens weer architect. Mooie 
lijsten om de deuren en ook hier weer een geprofileerde betonnen daklijst met 
fries. 
Hier eindigt onze wandeling van vandaag. Weer veel moois gezien. Het wordt 
donker.  
 
GB 09 11 2019 


