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STADSVERKENNINGEN TILBURG. 
 
Verslag ronde 6,  gelopen 23 december 2019. 
St. Josephstraat (zuidzijde), Kazernehof, Cavaleristenstraat, Jan Aartestraat, 
Hoogvensestraat, Prinsenhoeve. 
 
 
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. 

 
 
 

 St Josephstr 138 

We hebben afgesproken op de  driehoek St. Josephstraat Tivolistraat Heuvel, 
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op het adres St. Josephstraat 138. Vandaag beginnen we meteen met een pand 
van voor 1906. De oudste informatie die we in het archief aantreffen is een 
vergunning voor de aanleg van een inrichting voor afvoer van hemelwater voor 
deze woning  in 1934. De aanvrager is wollenstoffenfabrikant F.B. v.d. Bergh.  
In 1962 wordt in opdracht van N.V. Bierbrouwerij De Schaapskooi uit Berkel 
Enschot de woning veranderd in een koffiehuis. De woonbestemming die het 
pand toen nog had verandert in 1990 toen heel het pand de bestemming café-
restaurant kreeg. We schatten in dat het pand van rond 1880 dateert 
De voorgevel lijkt al die tijd ongewijzigd te zijn gebleven. Een zadeldak met 
donkergrijze kruispannen, en een bakstenen gevel die bekroond wordt door een 
rijk versierde kroonlijst, vijf vensters met boven een T-verdeling. Ramen en de 
deur zijn met geprofileerd stuukwerk omlijst en boven en beneden worden de 
ramen aan de onderkant verbonden door een horizontale kordonlijst.  Een mooi 
huis gebouwd in een eclectische stijl. Een architect is niet bekend omdat zoals 
gezegd er geen tekeningen bewaard zijn gebleven waar die naam wellicht op 
stond. Overigens waren het voor 1900 vaak de aannemers die voor de 
tekeningen zorgden. Ton merkt nog op dat het rechter travee waar de ingang in  
zit risaliseert tot en met de daklijst. 
 

 St Josephstr 136 

Nr. 136 is ook een oud pand maar tot 1925 niet van die omvang die we nu zien. 
In 1924 liet C. Simons architect Jos. Donders in zijn eenlaags winkelhuis met 
zadeldak een gevelbrede etalage maken met een winkeldeur in het midden die 
ook de toegang tot de woning was. In 1934 liet dezelfde Simons, die zich intussen  
Simons Mommers noemde, Donders een heel nieuw winkelhuis bouwen; het 
gebouw dat we nu zien, twee lagen hoog met  twee dakkapellen met daarin drie 
vierruitsramen. Het pand is later wit geschilderd.  In 1973 werd er van de winkel 
een showroom gemaakt en kreeg de begane grond meer glas en een andere 
raamindeling. Vanaf 1992 is de benedenruimte als café-restaurant in gebruik.  
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 Kazerehof 13-65 A 

We lopen verder en zien rechts een vierlaags appartementengebouw langzaam 
in een boog zich van de straat afbuigen en onze blik op de wat verderop 
gesitueerde Lancierskazerne verder verruimen. De flat heeft als adres 
Kazernehof nr. 13 tm 20, 27 tm 33 en 44 tm 65, in totaal 41 adressen. Ze maakt 
onderdeel uit van een bouwplan van in totaal 56 bejaardenwoningen die in 1985 
gerealiseerd zijn in opdracht van de Algemene Nederlandse Woning Stichting in 
Eindhoven, naar een ontwerp van  Architektenburo Dré Storimans B.V. Het 
ontwerp vertoont veel verwantschap met de woningen die wij vorige week 
verderop in de St. Josephstraat, op de hoek met de Dunantstraat, zagen.  
 

 Kazernehof 13-65 B 

Als de ronde gevel eindigt en we de zijgevel gepasseerd zijn zien we midden in 
een halve cirkel van  galerijen de prachtige fabrieksschoorsteen van de BeKa op 
rijzen:  50 meter hoog. We schreven er een moNUment over, nr. 132. 
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 Kazernehof 13-65 C 

In 1859 had Van den Berg Krabbendam zijn wollenstoffenfabriek in de 
Lancierskazerne gevestigd. Om in de grotere energiebehoefte van de fabriek  te 
kunnen voorzien werd in 1904 een vrijstaand ketelhuis met schoorsteen 
gebouwd. De schoorsteen bestaat uit een stabiele voet, een schacht en een 
versierde kop als kapiteel. Hij is van binnenuit opgemetseld met gebakken 
radiaalstenen en is versierd met motieven in gele steen en een band met het 
bouwjaar 1904. De letters BeKA zijn geschilderd. ‘Eén van de toppers van het 
Nederlandse schoorstenenbestand’ zo eindigt de beschrijving in moNUment 132.  
De schoorsteen maakt nu onderdeel uit van het rijksmonument Lancierskazerne.  
Ton weet nog te vertellen dat de toren gebouwd is door Canoy Herfkens uit 
Venlo. Zij waren lange tijd marktleider op het gebied van de bouw van 
fabrieksschoorstenen in Nederland.  
 

 Kazernehof 10-43 

We lopen westwaarts en zien daar nog een blok van drie lagen bejaarden-
woningen van hetzelfde bouwplan dat we net zagen van de A.N.W.S en Storimans 
het totaal van 56 woningen met nog eens 15 woningen completeren: Kazernehof 
nr. 10 tm 12, 21 tm 26 en 28 tm 43.   
Aan de overkant zien we een rij tweelaagse woningen met kap met hun drie 
witte puntgevels refereren aan de kopgevels van het wit gestuukte deel van de 
Lancierskazerne. Deze negen woningen met als adres Kazernehof 1 tm 9 horen 
bij een bouwplan voor in totaal 35 woningen gebouwd in 1984 in opdracht van 
Bouwfonds Zuid Nederlandse Gemeentes in Eindhoven. Ook hier was 
Architektenburo Dré Storimans de architect.  
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 Cavaleriestr 2-4 
 

 Cavaleriestr 1 
 

 Cavaleriestr 3-25 

De volgende serie van deze 35 zien we als we linksaf de Cavaleriestaat in gaan. 
Links nrs. 2 en 4 en rechts zet een rij van 13 woningen het thema met drie 
puntgevels voort: nrs. 1 tm 25. De woningen zijn alle gebouwd in de 
premiehuursector. 
We gaan rechts af de Jan Aartestraat in. Ad weet te vertellen dat Jan Aarte 
bekend is geworden door het ‘Jan Aarte boomke’ dat op de hoek van de 
Lanciersstraat en de Jan Aartestraat  gestaan moet hebben. Op de kaart van D. 
Zijnen uit 1760 stond dit Jan Aarte boomke al aangegeven. Jan Aarte  is een 
Tilburger die vóór 1645 geleefd moet hebben. Er gaan allerlei verhalen over die 
boom en Jan Aarte maar het voert te ver om die hier te vertellen.  
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  J Aartestr 21 parkeerplaats 

We zien achtereenvolgens de bijna blinde kopgevel van de huurwoningen die we 
net passeerden, dan een schrale houten schutting  en vervolgens haaks daarop 
een spijlenhekwerk dat zicht biedt op niets anders dan  geparkeerde auto’s en tot 
slot weer een blinde muur. Ook dit is Tilburg, we noemen het een verbeterpunt. 
 

 J Aartestr 23-27 

De volgende drie woningen maken dit alles weer grotendeels goed. De nrs. 23 
tm 27. Ze zijn in 1905 gebouwd in opdracht van de heer Jurgens-Blomjous naar 
een ontwerp van architect André Blomjous, heel mooie rijtjeswoningen nog in 
originele staat. We zien een mansardekap bedekt met leien, drie dakkapellen met 
puntdakjes en onder een geprofileerde dakgoot een fraaie sierlijst met 
daaronder zogenaamde muizentanden. In de bakstenen gevel die aan de 
onderkant beëindigd wordt door een cementen plint zien we per woning twee 
getoogde vensters.  
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 J Aartestr 23 D 

Woning nr. 23 heeft nog de originele raamindeling en voordeur. Mooi, we 
plaatsen ze op onze HIPlijst.  
 

 J Aartestr 29-29, Heuvelring 226-228 

Nr. 29 is het prefab hoogspanningsstation gebouwd in 1987 dat we in een 
portiek zien staan onder het volgende bouwwerk op nr. 31 tm 39. Dit gebouw 
dateert van 1996 en bestaat uit een parkeerdek, twee winkels en vijf woningen, 
Het is gebouwd in opdracht van Op ’t Hoog en ZN. B.V. uit Moergestel naar een 
ontwerp van Mullener en Mullener Architecten uit Amsterdam. De stijl van het 
gebouw bevalt ons. Noemen we dit retrostijl? We zien veel kleinschaligheid met 
erkers en loggia’s, verticale ramen, dakoverstekken, een baksteen met een 
warme kleur, kortom verzorgde architectuur.  
 

 J Aartestr 108-332 
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Dan kijken we naar het gebouw aan de overkant op de hoek met het Piusplein 
dat nog niet zo lang geleden, in 2014,  werd opgeleverd. Ook verzorgde 
architectuur maar van een heel andere soort, grootschalig, gebouwd in 
verschillende blokken van verschillende kleuren metselwerk met veel herhaling 
van vensters. De architect Forum Architecten en Planners laat op zijn website 
weten dat het geen ‘gestapelde herhalingsoefening’ is. Het in opdracht van 
Piusplein B.V. gebouwde  appartementencomplex biedt onderdak aan 112 
studentenwoningen van 30 à 40 m2. Daarnaast is er op de begane grond 700 m2 
commerciële ruimte. Het betreft de adressen 108 tm 332.  
 

 J Aartestr 106 A 

We gaan terug en bekijken dan de even zijde van de Jan Aartestraat, te beginnen 
bij 106. Dat is nog een pand van vóór 1900 . De oudste informatie die we in het 
archief aantreffen betreft een aanlegvergunning voor afvoer van hemelwater in 
1919 door landbouwer W. Paulusse. Het huis krijgt in 1930 de huidige gevel als 
Jac. Van Spaendonck de woning verbouwt tot woning met stal en remise. De 
luiken staan nog niet op de tekening van C.J.H. van Domburg maar verder klopt 
alles met wat we nu zien. In 1937 zien we H. Smulders namens Stoomververij en 
Wasserij Jaspado al een vergunning aanvragen voor het veranderen van de 
bestemming van het pand. Jaspado heeft er nog lang in gezeten. Later was er 
antiquair Van der Schoot gehuisvest in mijn herinnering. Volgens Ad woont hij er 
nog steeds. 
De woning op nr. 104 is gebouwd in 1930 in opdracht van W. Paulusse, naar een 
ontwerp van J. Bongartz die vaak met baksteenreliefs in de gevel werkt. Ook hier:  
we zien tussen de slaapkamerramen een trosje stenen hangen. De ramen van de 
dakkapellen hadden een stijl in het midden en die van  de slaapkamer hadden 
een stijl in het midden en een kalf voor twee bovenlichten. De raamindeling van 
de woonkamer klopt nog. In 1955  heeft Begrafenisonderneming H. Dielemans 
en Zn. het pand aan de achterzijde uitgebreid met een chapelle ardente en een 
‘bergplaats voor rouwgoederen en uniformen’. In 1981 is Beheermij. Krijnen B.V. 
uit Riel hier kamers gaan verhuren. 
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 J Aartestr 100-98 

Nr. 100 dateert van 1928 toen koopman J. de Kok deze woning, een ontwerp van 
H. Goossens liet bouwen. Alles ziet er nog als vanouds uit. Netjes. 
Ook het woonhuis op nr. 98 met zijn dwarskap is niets veranderd. Het is 
gebouwd in 1928 in opdracht van de fabrikant L.B. Donders-Heerkens en het 
ontwerp is van Machen en Meyneken. Ook deze arhitecten houden van ‘spielerij’ 
met bakstenen in de vorm van horizontale banden en iets  terug in de gevel 
liggende rollagen. In 1949 bouwt handelaar J. van Raak een loods achter op het 
terrein. 
 

 J Aartestr 96 

Dan is nr. 96 aan de beurt. Ook een gebouw met een dwarskap, gebouwd in 1928 
in opdracht van Joh. van Gorp naar een ontwerp van C.J.H. van Domburg, een 
magazijn en een glas-in-loodzetterij. Aan de mooie voorgevel is niets veranderd. 
We zetten dit bedrijfsgebouw op onze HIPlijst. In 1997 is de werkplaats in een 
winkel en een magazijn veranderd. Er wordt boven gewoond. 
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 J Aartestr 92-94 

Ook  de volgende twee woningen, nrs. 94 en 92, plaatsen we op de HIPlijst Een 
rijtje bijzondere woningen, gebouwd eind negentiende eeuw. We zien o.a. een 
mansarde kap met oudhollandse pannen, ook op het steile gedeelte, dakkapellen 
die nog origineel lijken en beneden ramen met vorktracering. 
 

 J Aartestr 88-90 

Dan volgen de nrs. 90 en 88. In het archief treffen we een tekening van 1906 aan. 
Geen bouwvergunning. We zien een voorgevel met links en rechts van de 
voordeuren twee smalle zesruitsvensters. Die tekening is blijkbaar niet 
uitgevoerd. Wel de gevel die we nu zien. Ook stonden er op de tekening geen 
dakkapellen; wel twee tweepansdakramen. J. Tielemans was opdrachtgever. Nog 
steeds mooie woningen. 
 

 J Aartestr 86 
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Een wonderlijk straat, die afwisseling van lage woningen met hoge 
bedrijfsgebouwen. Hier op nr. 86 hebben we er weer een. Een voormalige 
sigarenfabriek, drie lagen hoog, gebouwd in 1908 in opdracht van Louis 
Anderegg naar een ontwerp van André Blomjous. In 1908 de eerste fase, het 
rechter deel van de gevel, vier ramen breed, vervolgens in 1913 de uitbreiding, 
boven de onderdoorgang links, twee ramen breed. Aanvankelijk zat daar waar  
nu rechts onder in de gevel twee gekoppelde ramen zitten een even brede poort. 
Ton zag meteen dat dit gebouw in twee fases gebouwd moest zijn: een verschil in 
de bakstenen als je goed kijkt. Vanaf 1928 zien we de naam van N.V. Handelsmij. 
v/h G.F.P. van Assem als eigenaar in het archief verschijnen. In 1986 wordt de 
bedrijfsruimte veranderd in woonruimte. Ook dit pand plaatsen we op onze 
HIPlijst.  
 

 J Aartestr 82-84 

En de nrs. 84  en 82 ondergaan hetzelfde lot. Twee mooie rijtjeswoningen van 
het chiquere type. Ze zijn gebouwd in 1909 in opdracht van L. Anderegg die 
hiernaast zijn fabriek had. We kunnen de tekening van 1909 amper lezen maar 
mogen aannemen dat alles wat we nu aan deze gevels zien origineel is en dat het 
ontwerp ook van Blomjous is geweest. Het bouwplan van 1909 omvatte meer 
dan deze twee woningen. Ook vier van deze woningen aan de Hoogvensestraat. 
Die komen we dan nog tegen. 
Ik lees net in de Jos. Donders publicatie van Wout van Bommel over deze 
woningen afwijkende informatie. De woningen zijn niet van Blomjous maar van 
Donders. Wout van Bommel schrijft het volgende: ‘Twee rijtjeswoningen onder 
een mansardedak met leibedekking. Onder de goot een in baksteen uitgevoerde 
sierlijst in art-decostijl.   
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 J Aartestr 82  Ds 

Naast de linkervoordeur een eerste steen met opschrift: N.A. Anderegg. Louis 
Anderegg had naast deze woningen op nr. 86 in 1908 al een grote sigarenfabriek 
en drogerij laten bouwen (architect Blomjous) die in 1913 naar ontwerp van Jos. 
Donders werd uitgebreid’ Verder wordt vermeld dat de vier woningen in de 
Hoogvensestraat ook van Donders zijn en dat Donders  in 1913 ook twee 
winkelhuizen in Hoensbroek voor Anderegg gebouwd heeft. De woningen 84 en 
82 zijn dus niet van Blomjous. 
 

 J Aartestr 78-80 

De nummers 80 en 78 zijn aan de beurt. Ze zijn in 1908 gebouwd in opdracht van 
C.M. Van Boxtel. Er staat weer eens geen naam van een architect op tekening. 
Aanvankelijk twee eenlaagse woningen met mansardekap. Twee voordeuren 
naast de getoogde poort in het midden. Boven elke voordeur een dakkapel, naast 
iedere voordeur een smal zesruits venster met luiken. In 1925 wordt de gevel 
tweelaags gemaakt en krijgt ze het huidige uiterlijk, in opdracht van P. Stoops, 
onderbaas bij de N.S. De handtekening van A.J. Doevendans staat op de tekening. 
Die zal architect en aannemer geweest zijn. We zien veel siermetselwerk in de 
twee laag gehouden topgevels en drukke motieven in het glas-in-lood van de 
bovenlichten. 
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 J Aartestr 74-76 

Ook nr. 76 en 74 zijn eenlaags geweest. In 1908 zijn ze gebouwd in opdracht van 
Jos de Bont-Ketelaars. Weer een niet te lezen handtekening van een architect. 
Mansardekap met twee zesruitsvensters, een grote poort in het midden, die zien 
we nog steeds. In 1924 werd er op het achtererf in opdracht van smid L. 
Heerkens een smederij met garage gebouwd. Het was ook deze L. Heerkens die 
de gevel van de twee woningen in 1938 heeft verhoogd samen met een architect 
wiens handtekening ik deze keer wel denk te kunnen lezen: Huib Frankefort. 
Later is de gevel wit en zijn de rollagen met sluitstenen grijs geschilderd. De 
permanent geopende markiezen weren op deze noordgevel permanent weinig 
zon.  
 

 J Aartestr 72-70 

De panden nr. 72 en 70 zijn een ontwerp van Jos. Donders, gebouwd in 1910, niet 
als twee woningen maar als één woning  met paardenstal. Opdrachtgever was 
J.C. van den Bogaerd, leraar aan de HBS. Ik citeer  uit de publicatie Het Tilburg 
van Architect Jos. Donders Wout van Bommel, zijn kleinzoon: ‘Eenlaags pand 
onder mansardedak belegd met leien. De woning is voorzien van een trapgevel 
met natuurstenen sluitstenen, speklaag en lateien. De topgevel is bekroond met 
een opengewerkte balustrade. Middentravee met rondboog is iets terug gezet. 
De paardenstal heeft een grote dubbele deur met daarboven een smallere 
dubbele deur die overloopt in de dakkapel’ .  
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 J Aartestr 70-72 

De woning heeft nog zijn oorspronkelijk gezicht behouden maar de paardenstal 
heeft door uitbundige ingrepen zijn ‘ondergeschiktheid’ verloren en is een eigen 
leven gaan leiden als aparte woning, na een verbouwing in 1989. (architect Wil 
Habraken)In de paardenstal heeft na 1945 tot  rond 1970 sportschoenfabriek 
‘De Adelaar’ gezeten, van Aug. van Amelsvoort.  
We kijken even naar de overkant waar, voordat we de achterkant van de 
gebouwen van de Lancierskazerne zien, nog het ontbrekende rijtje van negen 
premiehuurwoningen staat te wachten  van het Bouwfondsplan dat in totaal 35 
woningen, nrs. 9-09 tm 9.01. 
 

 Ordonnansenstr 26- Kazernehof 83 

We schieten dan ook nog even de Ordonnansenstraat in waar aan de rechterkant 
in 2017, nog heel onlangs dus, in het bestaande gebouw van de Lancierskazerne, 
in de voormalige paardenstallen, in totaal 14 woningen (Jan Aartestraat 9, 
Ordonnansenstraat 26 tm 18 en Kazernehof 96 tm 83), zijn ‘ingebroken’ of 
ingebouwd, in het grote eenlaagse gebouw, onder het bestaande dak en binnen 
de bestaande wanden. Enkele deuren zijn gemaakt door raamkozijnen tot het 
maaiveld te verlengen anderen zijn ingebroken maar op een zodanige wijze dat 
totaalbeeld niet verstoord is. Alleen aan de huisnummers kun je zien dat het om 
entrees van woningen gaat en aan de toch wel storende ventilatiepijpjes op het 
dak. 
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 J Aartestr 64-68 

We lopen weer terug naar de Jan Aartestraat waar we aan de rechterkant op nr. 
68 waren gebleven. Deze woning is samen met nr. 66 in 1908 gebouwd. Hier 
heette het toen nog Kazernestraat. J.C. Becx was toen de opdrachtgever. Geen 
architect. In 1919 zien we fabrikant H. Brands als eigenaar optreden. De huizen 
hadden volgens tekening zesruits woonkamerramen en de dakkapellen hadden 
opzij en er boven op versieringen. De rest is ongewijzigd gebleven.  
 

  J Aartestr 64-66 

Ook nr. 64 en 62 zijn tegelijk gebouwd maar ze zijn later verschillende wegen 
ingeslagen.  
 

 J Aartestr 62 (foto 2012) 
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Nr. 62 heeft in 1972 zijn gevel tweelaags gemaakt met eerst een nog vrij 
traditionele gevelindeling en daarna in 2011 deze gevel vervangen door de gevel 
die we nu zien en die door zijn helder witte kleur in de rij er uit springt. 
De woningen dateren van 1909 en zijn gebouwd in opdracht van G. Hurkmans. 
Nr. 64 heeft nog de originele gevel; alleen de tweepans dakramen zijn wat groter 
geworden. 
 

 J Aartestr 52-60 
 

 J Aartestr 54-56 

Dan volgen op nr. 60 c, 60b, 60a, en 60 tm 44 twaalf  woningen van een 
bouwplan van in totaal twintig woningen die hier en in de Hoogvensestraat in 
1920 gebouwd zijn in opdracht van de N.V. van den Bergh Krabbendam. De 
tekening spreekt van middenstandswoningen en van de flanelfabriek BeKa.  
Het ontwerp is van A.K. Beudt (1885-1934)uit Hengelo, aldaar geen onbekende. 
Hij heeft o.a. het Rijksmuseum Twenthe in Enschedé (1929) ontworpen.  
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 J Aartestr 44-48 

De ramen boven hebben hun zesruitsverdeling verloren en hoe de ramen er 
oorspronkelijk beneden uit zagen kunnen we bij nr. 46 nog zien: in de 
bovenlichten zat een vierruitsverdeling. Verder zien de woningen er nog goed 
geconserveerd uit behalve datzelfde nr. 46 dat zijn hele gevel in een ‘verkeerde ‘ 
kleur geschilderd heeft. We zetten ze alle vanwege hun architectonische 
kwaliteit maar ook vanwege hun belang voor het verhaal van de Tilburgse 
textielindustrie op onze HIPlijst. 
 

 J Aartestr 40 
 

 J Aartestr 34+36 (foto 2012) 

Nr. 42 tm 34  zijn vijf woningen die in 1909 gebouwd zijn in opdracht van de 
Weduwe Dielissen. Op nr. 36 kom ik bij een verbouwing de naam van F. van 
Spaendonck-Loven tegen als eigenaar. Nr. 40, 36 en 34 hebben nog de originele 
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gevels met fraaie dakkapellen. Nr. 42 heeft zijn verhoogde gevel in 1967 
gekregen en nr. 38 in 1975. 
 

 J Aartestr 32+30 (foto 2012) 

Ook nrs. 32 en 30 zijn tegelijk gebouwd maar dat moet al voor 1906 geweest zijn 
want we vinden er geen archiefmateriaal van. Nr. 32 heeft zich proberen te 
onderscheiden van zijn buurman door zijn gevel te schilderen en dat is gelukt.  
Verder lijken de gevels nog de originele te zijn. 
Nr. 28 en 26 waren oorspronkelijk twee huizen, waarschijnlijk vóór 1905 
gebouwd, mansardekap met deur en raam. In 1935 heeft nr. 26 zijn gevel 
verhoogd. In 1976 zijn 28 en 26 verbouwd tot één huis nr. 26 en hebben ze de 
gevel gekregen die we nu zien. Alleen het raam naast de voordeur heeft een 
indeling gekregen. 
 

 j Aartestr 7.01-7.10 

We lopen terug om de overkant te zien en de gebouwen van de voormalige 
Lancierskazerne. Eerst hier in de Jan Aartestraat tien woningen van het in 1981 
gerealiseerde bouwplan voor totaal 26 woningen. De rest van de woningen zien 
we direct om de hoek. De Stichting Verenigde Woningcorporaties heeft ze laten 
bouwen en de architectuur is van buro voor architektuur Pieter Ghering.  
Traditionele woningen van twee lagen met kap. Op het einde van de rij komt de 
gevel wat naar voren en zakt een dakkapel door de goot. Jan Aartestraat nr. 7.01 
tm 7.10. 
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 Huzarenstr 2-16 

Dan gaan we rechts naast het gebouw van de Lancierskazerne de Huzarenstraat 
in waar het S.V.W.-plan wordt vervolgd: nrs. 2 tm 16 met nog eens acht 
woningen.  
 

 St Josephstr 126 (foto 2012) 
 

 Kazernehof 75-76 
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 Kazernehof 126 B 

Dan gaan we links en zien daar het Rijksmonument Lancierskazerne: links op 
Kazernehof 75 de voormalige stallen, waar nu het regionaal archief gehuisvest is, 
recht voor ons uit de eerder besproken Beka Schoorsteen en rechts de 
achterkant van de kazerne die zijn voorkant heeft aan de St. Josephstraat, waarin 
op nr.  126a tm e vijf kantoren onderdak hebben.  
 

 St Josephstr 126 
 

 St Josephstr 126 D 

We hebben aan de kazerne en paardenstallen twee moNUmenten gewijd, nr. 130 
en 131. Koning Willem II gaf bouwmeester A. Goyarts opdracht de kazerne te 
bouwen voor 200 cavaleristen.  
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 St Josephstr 126 Ds 

Deze kwam in 1842 gereed. In 1851 werd de kazerne eigendom van de stad 
Tilburg. Deze verkocht in 1859 het westelijk deel van de gebouwen aan P. J. van 
den Bergh (lakenvollerij en wollenstoffenfabriek) en het oostelijk  deel aan 
Nobertus de Kanter (leerlooierij en vellenbloterij).  Later verkocht de Kanter zijn 
deel aan Van den Bergh en bouwde Van den Bergh Krabbendam ook zijn 
schoorsteen en ketelhuis (1904). In 1976 werd het hele complex door Tilburg 
terug gekocht. De fabrieksgebouwen excl. de schoorsteen werden gesloopt 
evenals een deel van de kazerne.  En dat is toch nog een groot deel geweest. De 
twee vleugels van de stallen liepen tot het  kazernegebouw  door. En het 
kazernegebouw liep ook nog een heel stuk naar rechts (het westen)door. De 
resterende gebouwen zijn in 1986 gerestaureerd. Onder de binnenplaats van de 
stallen is toen ook een archiefkelder gebouwd ten behoeve van het Regionale 
Archief Tilburg dat hier sindsdien is gehuisvest. 
 

 Kurassierstraat 

We gaan terug naar de Huzarenstraat en lopen daar niet in maar lopen door tot 
de volgende straat naar rechts, de Kurassierstraat. Aan de rechterkant zien we 
daar de nog resterende woningen van het bouwplan voor 26 woningen SVW-
Ghering van 1981, de nrs. 1 tm 15, acht woningen.  
En aan de overkant zien we een ander bouwplan van dezelfde SVW. De architect 
is Architectenburo hbo/bna J.Hurkmans B.V.   
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 J Aartestr 7-3b 

Negentien woningen in  totaal, twaalf hier, nr. 2 tm 24 en zeven woningen die we 
zien als we links af de Jan Aartestraat weer in gaan, de nrs. 7, 5b, 5a, 5, 3b, 3a en 
3. 
 

 J Aartestr 18-18a 
 

 J Aartestr 18 D 

We kijken vervolgens weer naar de overkant waar we bij nr. 18a waren 
gebleven. Dit nummer betreft het laatst gebouwde deel van de 
wollenstoffenfabriek Ant. de Rooy en Zonen. In 1955 werd hier over een  breedte 
van drie stramienen een kettinglijmerij aan de bestaande fabriek gebouwd, 
waarmee het totaal volgens de tekening op dertien stramienen uitkwam, terwijl 
we er nu nog maar acht tellen. Zijn er vijf gesloopt om de bouw van de vier 
huizen op de volgende nummers mogelijk te  maken? Via Wiki Middenbrabant 
kom ik meer van de Rooij te weten. De Wollenstoffenfabriek Antoon de Rooij en 
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Zonen werd opgericht in 1912, vooral gericht op damesmode. In 1915 is onder 
architectuur van Jos. Donders dit gebouw gerealiseerd.  
Ook aan de overkant van de straat waar nu de nieuwe woningen staan stond hier 
aan de Jan Aartestraat en aan de St. Josephstraat op nr. 124 naast de 
monumentale villa op nr. 122 fabrieksgebouwen die alle door Donders 
ontworpen zijn. In 1964 moest de fabriek door buitenlandse concurrentie de 
productie stoppen en werden 94 werknemers ontslagen. In het pand 18a is in 
1993 de ruimte verbouwd tot rechts een laad-en losruimte en links een winkel 
en daarachter een kantoor, magazijn en atelier. In 1999 is er op de verdieping 
een bovenwoning met terras gerealiseerd.   
 

 J Aartestr 14-8 

Nr. 14 tm 8 zijn vier woningen die in 1993 gebouwd zijn in opdracht van Gebr. 
Van Gisbergen B.V. uit Hooge Mierde naar een ontwerp van Architektenburo 
Harrie Verhoeven uit Hilvarenbeek. Nette woningen met een gedeeld zuiltje in 
een gedeelde portiek. Nr. 12 heeft zich nog in 1999 een dakkapel aangeschaft. 
 

 J Aartestr 6-1 

Op nr. 6 zien we de in 1913 gebouwde woning met smederij van smid W. de 
Bont. ‘Panis’ lijkt er op de tekening als naam van de architect te staan. In 1971 is 
de dubbele deur met het raam ernaast van plaats verwisseld. Ook is toen de 
dakkapel vergroot.  
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 J Aartestr 6 Dr 

De rest van de gevel is nog authentiek. We zien mooie baksteenversieringen 
onder de kroonlijst. 
 

 Lanciersstr 1- J Aartestr 2 

De woning op  nr. 2 en het winkelhuis de hoek om, Lanciersstraat nr. 1, zijn 
beide in 1913 gebouwd. De architect C.J.H. van Domburg verrichtte ook de 
bouwvergunningaanvraag zodat we deze keer geen opdrachtgever kunnen 
vermelden. De dakkapellen boven de voordeuren  van nr. 2 en nr. 1 zijn later 
toegevoegd. De veelruitsramen in de bovenlichten van nr. 2 zijn vervangen door 
enkelruits exemplaren. Verder is er niet veel aan de gevels gewijzigd.  Een mooie 
hoek. De Lanciersstraat(1931) heette in 1913 nog Beeksche Dijk. De boom van 
Jan Aarte moet hier gestaan hebben.  
 

 Lanciersstr 3-5 
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Nr. 3 is in 1922 gebouwd door de weduwe J.A. Vermeeren, als koffiehuis, 
beneden een caféruimte en boven een zaaltje. De schoorstenen zijn verdwenen 
maar de rest van het pand is niet veranderd. In 1954 wordt het koffiehuis 
winkelhuis en in 1986 wordt het pand geschikt gemaakt voor kamerverhuur.  
 

 Lanciersstr 13-11 

Nr. 11 en 13 dateren van 1913, gebouwd in opdracht van P. Franken en getekend 
door J.G. Franken of waren de beide Frankens opdrachtgevers?  Een woning en 
een winkelhuis.  
 

 Lanciersstr 11-13 

Onder nr. 11 zien we in 1971 ineens een tekening van het witte bedrijfspand 
rechts naast 11 verschijnen met de naam Tyresoles Nederland en Sterband N.V. 
Bussum, maar het gebouw heeft een architectuur die naar ons gevoel dateert van 
de jaren dertig van de vorige eeuw. 
In nr. 13 is in 1949 in opdracht van P. Bogaers  een slijterij gekomen waarvoor  
in de gevel aan de Hoogvensestraat een winkeldeur en etalage werd ingebroken. 
Nr. 13 is nog een hele mooie winkel op de hoek en mag daarom op onze HIPlijst 
en nr. 11 mag volgen als de woning van zijn witte verflaag wordt ontdaan.  
We lopen terug via de overkant.  
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 Lanciersstr 68-64 

De nummers 68 tm 64 zijn drie woningen die in 1908 onder architectuur van Jos. 
Donders gebouwd zijn. Ook hier vermeldt de bouwvergunningaanvraag niet de 
naam van de opdrachtgever. Nr. 68 heeft in 1959 in de gevel aan de Hoogvense 
straat rechts naast de topgevel een brede dakkapel gekregen. In 1965 is hier ook 
naast deze nieuwe dakkapel de gevel een verdieping hoger gemaakt. Ook zijn alle 
bovenlichten op de begane grond geblindeerd.  De topgevels van de woningen 
waren oorspronkelijk een dertig centimeter hoger dan het dak en hadden op de 
beide hoeken nog een vierkant zuiltje. We laten Wout van Bommel weer aan het 
woord: ‘Sterke samenhang tussen de woningen door de grote gedecoreerde 
klossen onder de dakrand, waartussen een mozaïeksierlijst is aangebracht en 
door de in rode verblendsteen uitgevoerde rollagen boven de betonnen lateien 
boven de ramen en deuren’. Hij spreekt van een neorenaissance stijl.   
 

 Lanciersstr 62-64 

Op nummers 62 tm 58 hebben we een volgend project van Jos. Donders. Weer 
drie woningen, nu gebouwd in 1910 voor kleermaker J.M. Godding. Dit zegt Wout 
van Bommel ervan: ‘Eenlaagse woningen onder mansardedak met boven elke 
woning een topgevel met zadeldak. Onder de dakrand gemetselde sierlijsten, In 
de topgevels een speklaag van gele bakstenen.’ De gevel van 60 is nog het meest 
intact gebleven. Nr. 62 heeft zijn gevel in 1942 een laag verhoogd. Nota bene 
door de opdrachtgever van 1910. Voor dit karwei schakelde hij niet Donders in 
maar Jan Remmers. Hoe zat dat toen met de collegialiteit onder architecten?  
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 Lanciersstr 58-60 

Nr. 58 heeft van de woonkamerramen de onderramen vergroot. 
En dan is nr. 56 aan de beurt. Het lijkt een grap, dit kan niet waar zijn. We zien 
een in principe fraai huisje waarin, op de plaats waar je een prachtige raampartij 
zou verwachten, een garagedeur van het slechtste soort in de gevel is geschoven. 
Vol verwachting zoeken we in het archief op wat hier het geval is geweest. In 
1910 is hier een woning gebouwd. De twee deuren rechts zijn gebouwd volgens 
de tekening van toen en ook de gevel boven de vier ankers. Op de plaats waar de 
huidige dakkapel begint begon een fraaie  bakstenen topgevel met een zadeldak 
en een T-venster. Op de plaats waar nu de garagedeur zit zaten toen twee smalle 
vensters  met T-verdeling. De opdrachtgever van 1910 heette Conn. Van Erven. 
In 1917 wordt de woning in opdracht van A. Ottenslager veranderd tot 
winkelhuis. De twee vensters worden één mooie etalage met een art-deco-
indeling. In 1963 wordt de stenen topgevel vervangen door de dakkapel die we 
nu zien en wordt de etalage vervangen door een lelijk woonkamerraam. In 1973 
wordt de woning garage behorend bij het pand op nr. 54 en wordt de garagedeur 
die wen nu zien gerealiseerd. In 1984 wordt nr. 56 woning met garage. 
 

 Lanciersstr 52-54 

Nr. 54 maakt veel goed. Een prachtig pandje dat we eerst maar eens op onze 
HIPlijst zetten. Het is als winkelhuis in 1910 gebouwd in opdracht van 
koperslager Jos Ketelaars naar een ontwerp van C.J.H. van Domburg. Alles is nog 
intact op de dakkapel na. Die had geen plat dak maar een lessenaarsdak en het 
raam was verticaal in tweeën gedeeld. In 1984 is in opdracht van D. Ketelaars het 
winkelhuis veranderd in een woning en bovenwoning. Kijken we nog even naar 
de ijzeren balken boven de poort en de etalage die heel veel moois dragen, ook 
de topgevel en de sierlijst onder de goot trekken verdiend aandacht. Ton ontdekt 



 28 

dat er letters op de blauw geschilderde ijzeren balk boven het etalageraam staan 
en inderdaad na enige inspanning lezen we het volgende: Koperslagerij Aanleg 
van Gas en Waterleiding. 
En ook het volgende pand trekt weer verdiend onze aandacht, weer een  fraaie 
woning van Jos. Donders, nr. 52, gebouwd in 1910 voor weefmeester J. Gedde. 
Alles lijkt nog intact te zijn. We geven Wout van Bommel weer graag het woord:  . 
‘....centraal een topgevel met gemetselde balustrade. Onder de dakrand een 
sobere, gemetselde boogfries. Speklagen uitgevoerd in gele baksteen. Art-deco-
elementen zijn verwerkt in de topgevel met gele verblendsteen, in de bakstenen 
sierlijst en in de strakke omlijstingen van de veelruitse bovenlichten.’ Ook dit 
pand krijgt een HIPvermelding. 
 

 Lanciersstr 50-44 

Dan krijgen we met de vier identieke woningen op nr. 50 tm 44 even wat rust. 
Ze zijn gebouwd in 1935 door N.V. Astarte Bouwbureau, een firma die de 
woningen bouwde en tekende. Nr. 44 was oorspronkelijk winkelhuis maar is in 
1945 in opdracht van de fabrikant H. Brands-Brouwers veranderd in een 
woning. Woning 50 lijkt nog de originele raamindeling te hebben. Rustige 
woningen.. 
 

 Lanciersstr 42 

Dan iets van een andere orde, een klein voormalig fabriekje, op nr. 42. Een 
ontwerp van Jos. Donders, gebouwd in 1912 in opdracht van de 
drijfriemenfabrikant D.P. van Maren.  Dus laten we Wout van Bommel weer aan 
het woord: ‘Fabriek onder mansardekap. Kopgevel met metselwerk in de 
Amsterdamse Schoolstijl.  
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 Lanciersstr 42 A (foto 2012) 

In de langsgevel heerst een sterke ritmiek door herhaling van identieke ramen 
met segmentvormige bakstenen rollagen’. Van de oorspronkelijke gevel aan de 
Lanciersstraat is niet veel meer over. Er zaten hier drie identieke getoogde 
twintigruitsramen in de gevel, twee beneden en een in het midden van de gevel 
op de verdieping.  In 1937 is het bedrijf dat zich toen twernerij noemde aan de 
achterkant flink uitgebreid. Van Maren had eerder, in 1904, een fabriek aan de 
Dunantstraat laten bouwen, ongeveer waar nu een grote parkeerplaats is. Deze 
fabriek is dus in 1912, toen van Maaren ook zijn twee huizen aan de Josephstraat 
bouwde, verplaatst en nieuw opgebouwd in de Lanciersstraat. Haast 
onvoorstelbaar, maar het valt toch echt te lezen op de bouwtekening van 1912: 
‘De aannemer zal de bestaande fabriek met aanhorigheden verplaatsen’. 
 

 Lanciersstr 0 

We lopen naar de Sint Josephstraat en kijken  eerst nog naar links, naar de rijk 
versierde garage van de fabrikant Ant. de Rooij, gebouwd in 1919 naar een 
ontwerp van, weer al, Jos Donders. Het metselwerk van de sierlijst vertoont veel 
gelijkenis met dat van de fabriek aan de overkant. Ook kijken we even naar de 
linker zijgevel van deze garage. Deze is met de energiekast die er voor staat  roze 
geschilderd en krijgt daardoor verkeerde aandacht. Een verbeterpunt. Daar 
moet meer van te maken zijn. 
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 St Josephstr 122 

In de St.Josephstraat gaan we eerst linksaf voor het Rijksmonument op nr. 122. 
Deze voormalige fabrikantenvilla is in 1866 gebouwd in een eclectische stijl in 
opdracht van H.G. Peletier (fabriek voor wollen manufacturen en lakens).  
Peletier zou, volgens een van de verhalen die rond de boom van Jan Aarte de 
ronde doen, er voor gezorgd hebben dat de boom gekapt is omdat de boom zijn 
uitzicht belemmerde. We zien weer van allerlei moois horend bij een 
rijksmonument: een schilddak met vier schoorstenen, een forse kroonlijst met 
consoles die de daklijst ondersteunt. De voordeur is afgedekt met een kroonlijst 
en consoles. Negen vensters kijken uit op een voortuin waar je toen de koets en 
nu de auto voor de deur kon en kunt parkeren. In 1912 nam Ant. de Rooij de villa 
over. Hij bouwde toen zijn wollenstoffenfabriek, rechts naast zijn huis op nr. 124  
en achter zijn huis aan twee kanten van de Jan Aartestraat, samen met zijn 
‘huisarchitect’ Jos Donders. De fabriek van de Rooij is in 1964 gestopt en 94 
werknemers kregen toen ontslag. Het hoofdgebouw op nr. 124 is in 1976 door 
brand verwoest. Over het pand 122 publiceerden wij moNUment nr. 208.  
 

 St Josephstr 114 
We lopen de andere kant in, steken de Lanciersstraat over en zien daar op nr. 
114 de voormalige woning van kinderarts Dr. Keyzer, een ontwerp van Philibert 
Donders (1895-1963). We schreven over dit pand ook een moNUment onder nr. 
209. De rode baksteen van dit strakke, bijna symmetrische huis valt op. 
‘Interbellum architectuur’ noemen ze het in de redengevende omschrijving van 
dit gemeentelijk monument.  
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 St Josephstr 114 D 

De entreepartij trekt alle aandacht: Het portiek waarin de voordeur in het 
gevelvlak iets terug ligt, heeft een hardstenen omlijsting en ligt onder een luifel 
waarop twee smeedijzeren ornamenten staan. Op de bovenhoeken wordt de 
portiekomlijsting doorbroken door twee glas-in-loodramen in geknikte kozijnen. 
De tuin wordt aan de Lanciersstraat afgesloten door een fraai versierde muur. 
Dr. Keyzer richtte in 1933 in Goirle kinderdagverblijf Kleuterheil op, in de jaren 
vijftig ook kinderdorp St. Godelieve en openluchtschool San Domenico Savio. Al 
deze instellingen zijn gebouwd aan de naar hem genoemde Dr. Keyzerlaan. 
 

 St Josephstr 110-112 

Nr. 112 en 110 zijn twee identieke herenhuizen, gebouwd naar een ontwerp van 
Jos. Donders in opdracht van P.D. van Maren die ongeveer tegelijkertijd zijn 
drijfriemenfabriek hier achter op het terrein gebouwd heeft. Wout van Bommel 
mag zijn grootvaders werk weer van commentaar voorzien: ‘Reliëf in de gevel 
wordt verkregen door de uitbouw met twee afgeschuinde hoeken op de begane 
grond en eerste verdieping. Hierop staat een balkon waarachter een topgevel 
door de daklijst breekt. Opvallend zijn de witte, gedecoreerde, natuurstenen 
lateien boven de ramen en deuren en de veelruitse bovenlichten ingelegd met 
glas-in-lood. Ook deze woningen verdienen een plaats op onze HIPlijst. 
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 St Josephstr 108 

Nr. 108 is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1895 in opdracht van de 
textielfabrikant L.E. van den Bergh. Wij schreven er een moNUment over, nr. 212. 
 

 St Josephstr 108 D 

Rechts naast de bolvormige uitbouw in de voorgevel ligt iets terug, tegen de 
zijgevel, in een  uitgebouwd torentje, de entree. Het gebouw kent twee 
bouwlagen en een hoog dak met steile schilden, gedekt met natuurstenen leien. 
In het dak zijn tien fraaie ovalen oculussen opgenomen. De gevels hebben een 
basement en kroonlijst. De segmentbogen in de muuropeningen hebben links en 
rechts aanzetstenen en in het midden sluitstenen. Het koetshuis is gebouwd in 
één laag met mansardedak. In de royale tuin rondom het pand staan waardevolle 
oude bomen. L.E van den Bergh die in 1877 aan de overkant van de straat, waar 
nu het wooncomplex Tivolihoek is gevestigd, wollenstoffenfabriek L. E van den 
Bergh had opgericht, heeft hier tot 1929 gewoond. Toen vestigde zich 
textielfabrikant H. Brands-Brouwers in het pand. In 1953 kreeg het gebouw een 
nieuwe bewoner: Ch. Verschuuren, ook een wollenstoffenfabrikant Deze bouwde 
tussen het koetshuis en het woonhuis een wolkamer, de laagbouw die nu nog de 
twee gebouwen verbindt. Daarna kwam in 1968 de Academie Mens en Arbeid in 
het pand.  Nu is er sinds enkele jaren de Nieuwste School gehuisvest. 
Het pand is aan de achterkant in 1983 met wat op noodgebouwen lijkt 
uitgebreid.  
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 St Josephstr 106 

In 1994 is er op de plaats waar vroeger nr. 106 stond in opdracht van het 
bestuur van de Academie Mens en Arbeid  een nieuw gebouw gerealiseerd naar 
een ontwerp van Architektenburo Rien Ogier en De Graaf Koeman en Van Loon 
Architecten. In het gemeentelijk monumentenarchief is nr. 106 nog steeds als 
gemeentelijk monument beschreven, terwijl er een nieuw pand met een heel 
ander uiterlijk in 1994 gerealiseerd is: een vierkant en symmetrisch gebouw met 
in het midden een terug liggende entree die geaccentueerd wordt door twee er 
boven gesitueerde balkons. Aan weerszijden van deze middenkolom zien we in 
drie lagen bijna identieke vensters in zware bakstenen lijsten. 
 

 St Josephstr 104 
 

 St Josephstr 104 D 

Over het pand op nr. 104 verstrekt het bouwarchief ons geen informatie. We 
beschrijven daarom wat we zien. Het zal als tweekapper rond de vorige 
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eeuwwisseling gebouwd zijn in een neorenaissancestijl, met een risaliserende 
topgevel met een dwarskap met wolfseind. Links en rechts van de voordeur zien 
we serres waarvan de raamindelingen nog origineel lijken. Het pand is een jaar 
of vijf geleden intern ingrijpend verbouwd tot een woongebouw met de 
welluidende naam Stagedoor 013. De 12 appartementen werden in de 
verkoopfolder omschreven als ‘woon- en werkplaatsen voor creatieve types’. 
 

 St Josephstr 102 

Ook over de bebouwing op het terrein van nr. 102 zwijgt het bouwarchief. Dat is 
jammer want met name de rechter aanbouw tegen het symmetrische 
hoofdgebouw roept vragen op, met name wat de oorspronkelijke functie is 
geweest van deze bijbouw. Een kantoor bij het fraaie, in een eclectische stijl 
gebouwd woonhuis met een mezzanino (zolder met lage vensters die in de 
kroonlijst zijn opgenomen)? Nu is er een kinderopvang in gevestigd en achter op 
het terrein is er, moeilijk zichtbaar van de weg, zo’n tien jaar geleden de 
basisschool Pendula gebouwd.  
 

 St Josephstr 98-100 

Dan volgt een gemeentelijk monument, nr. 100 en 98, dat we ook in het kader 
van onze moNUmenten (nr. 216) beschreven hebben. Een robuuste villa met 
koetshuis rond 1880 gebouwd in opdracht van sigarenfabrikant Leo Diepen die 
er niet zelf ging wonen mar het pand verhuurde aan kunstwolfabrikant J.A. 
Berghegge die in 1875 achter dit pand zijn fabriek had opgericht. In het met leien 
bedekt afgeplat schilddak zien we drie dakkapellen met oren. Verder zien we een 
kordonlijst met balusters die bij het balkon overgaat in een balustrade. Het hele 
pand is grijs gestuukt, voornamelijk  geblokt en beneden in de vorm van imitatie 
natuurstenen bossages.  Beneden rondboogvensters en boven vensters met 
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segmentbogen. Berghegge heeft er tot 1922 gewoond, daarna textielfabrikant L. 
Brands-Kahman. Ook Dr. Verbeeten, de naamgever van het Dr. Verbeeten 
Instituut zou hier gewoond hebben. Het koetshuis wordt ook bewoond. 
 

 St Josephstr 96-86 

Ook aan de volgende rij van zes burgerwoningen, nr. 96 tm 86, gebouwd 
omstreeks 1880 hebben wij een moNUment van de week gewijd: nr. 241. Vijf 
woningen van het deur-raam type en één deur-raam-raam woning (96).  
 

 St Josephstr 96 D 

Rijk geornamenteerde stuuklijsten rond de vensters met mooi glas-in-lood in de 
bovenlichten. Het dak is een zadeldak met aan de straatkant een mansardeknik. 
Bij nr. 86 zien we nog hoe dit dak er vroeger uit heeft gezien, zonder dakkapel.  
Nr. 96 heeft in 1954 zijn dakkapel gekregen. Bij nr. 94 gebeurde dat in 1971, nr. 
92 in 1976, nr. 90 in 1973 en nr. 88 in 1972. De opkamer met kelder bevond zich  
bij deze huizen niet in het woonhuis zelf, maar in het achterhuis, tussen het 
zogenaamde schop en de keuken. De woningen, gemeentelijke monumenten,  
zijn gebouwd in opdracht van J. Berghegge die, zoals we net zagen er naast, op 
nr. 98 woonde. We gaan rechtsaf de Sint Josephdwarsstraat in.  
 



 36 

 St Josephdwarsstr 4-18 

Nr. 4 en 6 zijn tegelijk gebouwd waarschijnlijk vóór 1900. De oudste informatie 
die we aantreffen in het bouwarchief is een bouwvergunning voor winkelier H. 
Smarius die voor de woningen 4 en 6 in 1947 een schoorsteen liet bouwen. Niet 
duidelijk wordt wanneer de gevel van 6 is opgetrokken.  
 

 St Josephdwarsstr 10+12 (foto 2012) 

De nrs. 8, 10 en 12 zijn ook in één keer gebouwd, ook vóór 1900.  Ze hadden toen 
geen dakkapellen, hooguit een enkel tweepans dakvenster. Ook waren de 
woonkamerramen smal, zoals op 12 nog te zien is. Nr. 10 heeft in 1954 zijn raam 
vergroot en de huidige dakkapel gekregen.  
Ook 14, 16 en 18 waren eenlaagse woningen. Van 14 valt te vertellen dat 
kleermaker P.J. van Ierlant hier in 1924 een privaat liet bouwen. In 1964 werd de 
gevel opgetrokken. De ramen hadden toen nog een onderverdeling maar die is er 
later uitgehaald. De gevel van 16 (deur raam dakkapel) is in 1976 verhoogd. Bij 
nr. 18 gebeurde dat al in 1962. 
Ook de volgende rij van vier woningen, nr. 20 tm 28 zijn oude eenlaagse huizen 
geweest, aanvankelijk eigendom van de caféhouder Mart van Rosmalen.  De 
gevels zijn alle vier in één bouwplan op dezelfde wijze verhoogd in 1965. 
Dan kijken we naar de andere kant van de straat en zien daar achter een rijtje 
huizen op nr. 1a een in 1984 door Publieke Werken gebouwd 
hoogspanningstation staan. Zou hier dan de kunstwolfabriek van Berghegge 
gestaan hebben? Hier, waar nu, dwars op de straat, vier woningen gebouwd zijn? 
Sint Jorisdwarsstraat nrs 9, 7,5 en 3. Ze dateren van 1986 en zijn gebouwd in 
opdracht van Woningbouwvereniging de Samenwerking naar een ontwerp van 
de Architectenwerkgroep. De bouw van deze woningen maakte onderdeel uit 
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van een groter bouwplan voor in totaal 37 woningen waarvan de 33 andere aan 
de Galjoenhof gebouwd zijn. Mooie, rustige woningen. 
We gaan rechtsaf de Hoogvensestraat in en lopen eerst langs een park met veel 
groen.  
 

 Hoogvensestr 47 

Dan zien we op nr. 47 een gebouwtje dat in 2009 in opdracht van de GGD Hart 
van Brabant hier is gerealiseerd en waar het consultatiebureau in is gehuisvest. 
Het bouwarchief verstrekt niet meer informatie. 
 

 Hoogvensestr 49a 

Ook over de gebouwen op nr. 49 worden we slechts mondjesmaat geïnformeerd. 
Van Ad hoorden we eerder dat hier vroeger een gemeentelijk badhuis was 
gevestigd. 
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 Hoogvensestr 49 
 

 Hoogvensestr 49 (foto 2012) 

Op het achterterrein is hier nog niet zo lang geleden, in drie lagen basisschool 
Pendula gebouwd. De architectuur van de school en het consultatiebureau is van 
Wil Habraken en Wil Smulders. Voor de mooie glazen gevel van de school zien 
we een nog mooiere treurbeuk. 
 

 Hoogvensestr 51-55 

De woningen nr. 51, 53 en 55 zijn in 1909 gebouwd, toen de straat nog 
Hoogvensche Pad heette, in opdracht van A. Koopmans en zijn later eigendom 
geweest van Wollenstoffenfabriek A. De Rooy en Zn. In de jaren tachtig zijn de 
dakkapellen in breedte verdubbeld. De mooie gevels verkeren nog grotendeels in 
originele staat. De architect is niet bekend. 
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 Hoogvensestr 57-65b 

Dan volgt een rij van zeven woningen, nr. 57 tm 65, 65a en 65b. Ze zijn gebouwd 
in 1935 door N.V. Astarte Bouw Bureau naar een ontwerp van J. Wellink. Vier 
afdakjes houden de erkers en de ruimte voor de voordeuren droog. Bij nr. 65 
zien we nog de originele raamindeling.  
 

 Hoogvensestr 67-73 

Dan steken we de Lanciersstraat over en gaan we verder bij nr. 67 en 69. Ze zijn 
in 1915 gebouwd door aannemer J. vd. Schoot. En weer is de handtekening van 
de architect niet te lezen. We zien hoeklisenen en naast en boven de voordeuren  
risaliseert de gevel. Boven de benedenvensters en de voordeuren  zien we 
getoogde rollagen met daartussen siermetselwerk. Bij 67 is dit boven het venster 
weg gestuukt. De raamindeling is vereenvoudigd. 
 

 Hoogvensestr 71-73 
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Voor nr. 71 en 73 geldt hetzelfde verhaal met dien verstande dat deze woningen 
een jaar eerder gebouwd zijn, in 1914 dus. 
Nr. 75 en 77 zijn in 1913 gebouwd in opdracht van Helena vd Aa. Toen waren ze 
nog eenlaags met mansardekap.  De gevel van 75 is in 1966 verhoogd en die van 
77 in 1978. De raamindelingen zijn daarna niet meer veranderd. De kap van 77 is 
in 1987 steiler gemaakt. 
 

 Hoogvensestr 87-81 

Nr. 81 is een woongebouw met zes appartementen dat in 2002 hier door 
Bouwbedrijf van der Pas uit Oss gebouwd is. Het ontwerp is van Hooper 
Architects uit Oosterhout. Een bedrijfsgebouw moest er voor wijken. Een glazen 
gevel op het zuiden en vier lagen hoog in deze tweelaagse straat.  
Nr. 83 en 85 zijn in opdracht van vrachtrijder J. Schellekens gebouwde woningen. 
Mooie woningen met boven de voordeuren topgevels. Nr. 85 heeft nog de 
originele raamindeling in het woonkamervenster. Boven de poort zat 
oorspronkelijk een smal dakkapelletje van een 80 cm breed. 
 

 Hoogvensestr 87-97 

Ook 87 en 89 zijn nog mooie oude, eenlaagse huizen. Ze zijn gebouwd in 1913 in 
opdracht van aannemer J.M.C. Mulders. Een mooie sierlijst onder de goot. Boven 
de deuren zaten volgens de tekening van 1913 negen ruitjes en boven de ramen 
twaalf. Boven het raam naast de voordeur had ieder huis een dakkapel . Bij nr. 87 
is de dakkapel in 1984 veranderd in een veluxvenster, bij nr. 89 is de dakkapel in 
1982 verdubbeld. 
De volgende vier woningen zijn waarschijnlijk voor 1900 gebouwd. In het 
bouwarchief zijn geen bouwgegevens te vinden. Nr. 91 heeft in 1967 de huidige 
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verhoogde gevel gekregen. Van nr. 93 krijgen we alleen de informatie dat 
handelsagent Theo van Raak in 1928 er wat aan verbouwd heeft.   
 

 Hoogvensestr 97-95 

Boven de nok van 95 zien we sinds 2001 een dakopbouw voorzichtig de straat 
inkijken.  
De dakkapel van 97 dateert van 1962. Hier is het de voordeur en het 
woonkamerraam gewijzigd. 
Dan volgen op nr. 99, 99a en 99b drie betrekkelijk nieuwe woningen. Ze zijn alle 
drie in 1991 gebouwd. Een architect is er niet aan te pas gekomen althans een 
naam van een architect wordt niet vermeld. 
 

 Hoogvensestr 111-101 

Dan gaan we op nr. 101 weer terug in de tijd. Het gaat om een bouwplan van in 
totaal acht woningen, hier een rijtje van zes, 101 tm 111. De twee andere staan 
wat verder op. Ze zijn in 1920 gebouwd door de combinatie die we al eerder in 
de Jan Aartestraat tegen kwamen: de flanelfabriek Van den Bergh Krabbendam 
en architect A.K. Beudt uit Hengelo. Woningen met erkers van  twee lagen hoog 
die met een brede dakoverstek afgedekt worden. Ze zijn in spiegelbeeld 
gebouwd en boven de twee door een afdakje gekoppelde voordeuren hebben ze 
een topgevel met een dwarskap.  De ramen op de begane grond hadden 
oorspronkelijk bovenlichten zoals bij 109 en 111 nog te zien is. De woningen zijn 
in de jaren zeventig eigendom geworden van Heerkens van Bavel en daarna 
particulier verkocht. 
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 Hoogvensestr 117-119 

De nrs. 113 tm 119 zijn in 1909 gebouwd in opdracht van H. de Leeuw, drie 
woningen en op 119 een winkelhuis. Nr. 117 laat nog ongeveer zien hoe de 
woningen et uit zagen: eenlaags, een raam en een deur en een franse kap 
(mansarde). De woningen zijn een tijd lang eigendom geweest van de AaBe 
fabrieken N.V. De gevel van 113 is in 1985 verhoogd en die van 115 in 1977. 
Boven de twee voordeuren van 115 en 117 zat  oorspronkelijk een gezamenlijke 
topgevel die waarschijnlijk ook bij 117 in 1977 gesneuveld is.  
De gevel van 119 is al in 1939 verhoogd en wel door de fabrieksarbeider J. 
Remeysen die het winkelhuis toen ook veranderde in een eengezinswoning. De 
poort en het etalageraam bleven in de gevel zitten. De ramen boven kregen alle 
kleine ruitjes van blank glas-in-lood. 
 

 Hoogvensestr 123-121 

Op nr. 121 en 123 zien we twee oude bekenden, de twee huizen die we onder nr. 
113 tm 119 al aankondigden. We kunnen hier kort zijn: 1920, BeKa, A.K. Beudt. 
Nrs. 125 tm 133 zijn vijf woningen die in 1908 in opdracht van Petrus Faes 
gebouwd zijn. De naam van de architect staat ook hier niet op de tekening.   
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 Hoogvensestr 127 

Bij nr. 127 is nog iets van de oorspronkelijk gevel te zien. Boven de goot zat 
oorspronkelijk  een klein dakkapelletje van een 60 cm breed. Nr. 125 heeft in 
1972 zijn gevel verhoogd. Nr. 127 heeft in 2004 de brede dakkapel direct boven 
de daklijst gekregen. De dakkapel er boven is later aangebracht. De gevel van 
129 is in 1973 verhoogd, die van 131 in 1978. De achteropbouw die we hier 
boven de nok zien verschijnen dateert van 2003. Nr. 133 heeft in 1969 zijn 
huidige, verhoogde gevel gekregen. 
Nr. 135 is in 1910 gebouwd door kleermaker J.P. Faes, waarschijnlijk een broer 
van de fabrieksarbeider. Deze had aan één woning genoeg. Aanvankelijk was het 
een eenlaagse woning met mansardekap met dakkapel. In 1962 kreeg het pand 
de huidige verhoogde gevel. 
Nr. 137  dateert ook van 1910 en is gebouwd door modelmaker J.H Thijs. Ook 
een eenlaagse mansardekapwoning. Deze gevel is in 1969 omhoog gegaan.  
 

 Hoogvensestr 141-141a 

Nr. 139 en 141 zijn van dezelfde datum, gebouwd in 1908 in opdracht van H. 
Pijnenburg. De gevel van 139 is niets veranderd als tenminste achter het al jaren 
lang gesloten rolluik een zesruitsraam zit. Nr. 141 wordt in 1916 door koopman 
F. Pijnenburg, ongetwijfeld ook ‘broer van’ tot winkelhuis verbouwd. 
Oorspronkelijk zat hier links een poort, in het midden de voordeur en rechts een 
venster zoals bij 139. Nu krijgt het van architect C.J.H. van Domburg links een 
inrijpoort en rechts een pui waarin links de winkeldeur en rechts een groot 
etalageraam zat. Ongeveer wat we nu zien. Nu is het etageraam in drieën 
gedeeld. In 1929 laat beeldenmaker Brizzi Gori Del Corto een droogkamer achter 
het huis bouwen.  
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 Hoogvensestr 145-143 

De nrs. 143 en 145 zijn in 1909 in opdracht van Ed van Gorp gebouwd. 
Prachtige gevels maar de topgevel boven de voordeuren stond niet op de 
oorspronkelijke bouwtekening. De daklijst met de prachtig betegelde sierlijst 
daaronder liep boven de voordeuren door. De dakkapel van 145 heeft nog de 
originele raamindeling. We plaatsen deze woningen op onze HIPlijst.  
 

 Hoogvensestr 149-147 

Dan volgen op nr. 147 tm 153 vier woningen die hier in 1909 gebouwd zijn 
samen met twee woningen in de Jan Aartestraat; we kwamen ze net al tegen. 
Daar waren ze gaaf bewaard, hier is alleen op nr. 147  hun oorspronkelijke gevel 
nog een beetje te zien. Ze zijn gebouwd in 1909 in opdracht van sigarenfabrikant 
L. Anderegg. Het ontwerp is van Jos. Donders. Wout van Bommel zegt er het 
volgende van: ‘Panden onder mansardekap met natuurstenen aanzet-, 
sluitstenen en speklagen. Gemetselde sierrand van verschillende kleuren 
bakstenen onder de dakrand. Op nr. 147 zien we in het archief een 
bouwaanvraag op naam van als ik het goed heb, de opa van onze wandelgenoot 
Ad, koetsier A.J. van Eijck. Het gaat over twee dakvensters. Het is dan 1930. Ook 
treffen we een bouwvergunning aan voor het optrekken van de achtergevel, 
gedateerd 1964 van Petronella van Eijck, de ongehuwde tante van Ad, die toen 
inwoonde bij oma en haar verzorgde na de dood van opa. Wanneer de dakkapel 
aangebracht is die we nu zien is onbekend. Onlangs is de leibedekking rond deze 
dakkapel vervangen door roestvrij stalen platen. Ook op 149 verschijnt de naam 
van Eijck in het bouwarchief. Hier is het J.C. van Eijck die in 1968 de woning de 
huidige gevel geeft , de vader van Ad. De woning nr. 151 is in 1918 door L. 
Adriaanssen verbouwd tot smederij. In 1986 kreeg het pand de huidige gevel. Op 
nr. 153 heeft de smid L. Adriaanssen lange tijd gewoond. Ad weet zich nog een 
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Jan Adriaanssen te herinneren. Het zal zijn zoon zijn. ‘Die had een smederij in de 
tuin en door een gat in de muur kwamen de draaiende assen bij ons een paar 
meter de tuin in’. Voor in het huis was een kachelwinkel’  Het pand heeft in 1987 
zijn verhoogde gevel gekregen. 
Nr. 155 en 157 zijn in 1912 gebouwd door aannemer J.W. van der Schoot voor 
mej. Henr. Abrahams. Twee deuren in het midden en aan weerszijden daarvan 
een raam, eenlaags, dakkapelletje boven de deuren, in de mansardekap. In 1969 
heeft 155 zijn huidige gevel gekregen. Bij 157 gebeurde dat twee jaar eerder, in 
1967. 
 

 Hoogvensestr 159-167 

Ook nrs. 159 en 161 zijn door aannemer Van der Schoot gebouwd, maar hier 
gebeurde het in 1911, dezelfde woningen. In 1945 is de gevel van nr. 159, die in 
de oorlog door oorlogsgeweld was vernield, vernieuwd en verhoogd. Het 
ontwerp van deze gevel was van Jan Robben. De twee bovenramen hadden een 
zesruitsverdeling en het benedenraam was verticaal in twee zesruitsramen 
verdeeld. De gevel van 161 was al in 1932 tot het huidige niveau opgetrokken. 
Beneden waren er toen nog twee smalle vensters. In 1968 zijn die ramen 
veranderd in het raam dat we nu zien. Wellicht dat de gevel toen ook gestuukt is. 
 

 Hoogvensestr 165-175 

De nrs. 165 tm 171 zijn vier woningen die dateren van 1911. De opdrachtgever 
was P. Jos. Messers als ik de naam die onduidelijk geschreven is goed lees. Nr. 
169 benadert het meest de oorspronkelijke woning. De dakkapel had een 
dwarskapje en zat boven het raam beneden. Nr. 169 heeft zijn raam vergroot en 
een extra dakkapel laten bouwen. We weten niet wanneer dat gebeurd is. De rest 
van de gevels zien er nog zo goed uit dat we de panden op onze HIPlijst zetten.  
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Nr. 173 is waarschijnlijk voor 1900 gebouwd. Ik tref in het archief geen 
informatie over de bouw van het huis aan. De gevel is waarschijnlijk niet 
veranderd. 
 

 Hoogvensestr 175-179 

Ook van nr. 175 geeft het archief geen bouwjaar. In 1935 wordt het pand dat tot 
dan toe eenlaags-raam-deur-manardekaptype was geweest verhoogd en 
verbouwd tot winkelhuis. De opdrachtgever was schoenmaker Chr. Gelens. De 
etalage had de vier bovenlichten die we nu nog zien en daaronder een grote 
winkelruit die later in drie ramen gedeeld is. Een mooie gevel. De naam van de 
architect is moeilijk of eigenlijk niet te lezen. 
Aan de gevel van nr. 175 is  waarschijnlijk niets veranderd. Het huis is ook vóór 
1906 gebouwd. Het archief verstrekt er geen informatie over. 
Nr. 179 is ook van rond de vorige eeuwwisseling. Het pand heeft in 1927 in 
opdracht van schoenmaker Aug. Janssens deze gevel gekregen. De twee ramen 
op de verdieping waren  per raam horizontaal in drieën gedeeld. De dakkapel 
kwam in 1978 op het dak. 
 

 Hoogvensestr 181-187 

Ook de vier woningen nr. 181 tm 187 zijn van voor de eeuwwisseling, eenlaags 
gebouwd.  In opdracht van chauffeur P. van Loon zijn de gevels in 1938 met een 
bouwlaag verhoogd. De ramen op de verdieping waren toen alle 16-ruits, althans 
volgens de tekening. 
Nr. 189 is ook van voor 1900. Raam-deur-zadeldaktype. In 1965 is de gevel 
verhoogd naar een ontwerp van Arn. van Poppel. In 1997 kwam er een kapsalon 
in.  
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Ook nr. 191 is een huis van voor de vorige eeuwwisseling. Een laag huis met 
zadeldak. De gevel is hier in 1977 opgetrokken. 
 

 Hoogvensestr 195-193 

Nr. 193 en 195 zien er nog oorspronkelijk uit. Ze zijn ook van vóór 1900. Mooie 
woningen maar zijn ze gaaf genoeg bewaard om ze op onze Hiplijst te zetten? 
We zijn klaar met deze kant van de straat en draaien om voor de overkant, waar 
nr. 248  op ons staat te wachten. Het is een kantoortje dat in 1965 hier achter de 
winkel op de hoek aan het Piusplein gebouwd is in opdracht van  J. de Loos naar 
een ontwerp van Bouwbedrijf Storimans. De eerder gebouwde winkel is 
ontworpen door Architectenbureau J.G. Mulders. 
 

 Hoogvensestr 240 Trafo 

Nr. 240 is een door Publieke Werken in 1950 gebouwde hoogspanningsruimte. 
Een bijzondere gevel. Op de tekening staat dat de gevel ‘bestaand’ was. Ton vond 
na de wandeling in het regionaal archief een foto van de voorgevel van N.V. 
Spinnerij Swagemakers Bogaers waarvan deze gevel van de trafo onderdeel 
uitmaakte. De trafo was dus in de bestaande fabriek ingebouwd. 
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 Hoogvensestr 206-194 

Dan volgt het groen van het Klipperplein en gaan we verder met de nrs. 206 tm 
194, zeven woningen gebouwd in 1908 in opdracht van W.J. vd. Brink. Woningen 
van het eenlaags-raam-deur-mansardetype.  Bij nr. 202 en 204 kunnen we nog 
zien hoe ze er toen uit zagen. J. van der Meijs heeft ze ontworpen. Nr. 206 heeft in 
1959 zijn huidige gevel gekregen. In 1961 zijn  hier op het achtererf in opdracht 
van Mej. T. Hooijen vijf slaapkmers en een eetzaaltje gebouwd. Nr. 200 heeft in 
1960 deze verhoogde gevel gekregen. Nr. 198 is in 1924 een winkelhuis 
geworden en heeft toen zijn gevel al verhoogd. Nr. 196 heeft in 1963 de huidige 
gevel gekregen. Nr. 194 is in 1927 in opdracht van tuinier W. van de Brink tot 
winkelhuis verbouwd en kreeg toen de ongeveer de huidige gevel. 
 

 Hoogvensestr 180-192 

Bij 192 begint een volgende serie van vier woningen, nr. 192 tm 186. J. van der 
Meijs heeft ze gebouwd en getekend, dezelfde woningen als het vorige rijtje met 
hetzelfde bouwjaar, 1908. Alle gevels zijn hier verhoogd. Bij nr. 192 gebeurde dat 
al in 1938, toen nog met behoud van het smalle woonkamerraam. Dat is vergroot 
in 1969. Nr. 190 heeft zijn gevel in 1963 verhoogd en bij 188 is dat ook in 1963 
gebeurd. Hier is de raamindeling boven flink veranderd. Bij nr. 186 is de gevel in 
1956 verhoogd en deze heeft in 1967 de huidige indeling gekregen. 
Dan volgt een rijtje van drie woningen, gebouwd in 1909, in opdracht van Joh. 
van der Meijs. Arbeiderswoningen worden ze genoemd maar deze hadden wel 
een dakkapel. Nr. 184 heeft in 1976 zijn verhoogde gevel gekregen en nr. 182 in 
1965. De huidige gevel van nr. 180 dateert van 1996 maar er moet nog een 
tussentijdse verhoogde versie geweest zijn. 
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 Hoogvensestr 170-178 

Dan volgen met kleine voortuintjes een rijtje van vijf in 1986 door Crapts P.O. 
Mij. B.V. gebouwde woningen. Het ontwerp is van Bedaux Architecten B.V. Het 
ging om een totaal project van 31 woningen die hier op het voormalige 
SwaBoterrein zijn gerealiseerd. Woningen met schoorstenen en Franse balkons, 
nrs. 178 tm 170.  
We steken de Kotterstraat over en daar volgt op nr. 142 tm 132 een ander 
onlangs gerealiseerd bouwplan. Het gaat hier om zeven woningen van in totaal 
33 woningen die Peels Bouwmij. uit Eindhoven samen met architect Harry de 
Beer heeft gebouwd op het terrein van de voormalige Maria Meisjesschool. Na de 
zeven woningen steken we de Catamaranstraat over en dan volgt op nr. 130 tm 
124 een nieuw rijtje van vier woningen. De overige 23 woningen van dit 
bouwplan zien we een volgende keer als we de Catamaran- en de Kotterstraat 
bezoeken. Nette woningen met een plint van een iets anders gekleurde baksteen.  
 

 Lanciersstr 13a 

Het volgende gebouw heeft zijn adres om de hoek, aan de Lanciersstraat, nr. 13a.  
Het bouwarchief is hier niet scheutig met informatie. Het bouwjaar lijkt 1986 te 
zijn. Het pand is toen als vervanging van de Frater Andreasschool gebouwd. Deze 
school aan de Tivolistraat  moest destijds wijken voor de nieuwbouw van 
Interpolis. De architectuur is van Buro Bollen.   
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 Hoogvensestr 122 a-c 
 

 Hoogvensestr 122d 

Van het er tegenover gelegen gebouw op nr. 70 geeft het archief ook geen 
informatie. Ik weet dat tot een jaar of tien geleden hier een café gefunctioneerd 
heeft. Dat is blijkbaar verbouwd en aan de achter kant aan de Hoogvensestraat 
met woningen uitgebreid: de nrs. 122 d, c, b en a. Ze zijn nog niet helemaal  
gereed als wij langs komen. Ze passen goed in het straatbeeld. 
 

 Hoogvensestr 116-114 
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 Hoogvensestr 112 (foto 2012) 

De nrs. 122 tm 112 zijn zes woningen die alle in 1906 gebouwd zijn. Bij. Nr. 112 
kunnen we nog zien hoe deze woningen er oorspronkelijk uitzagen. Een deur, 
een raam en een mansardekap. Nr. 122 is het enige huis dat zijn gevel een laag 
verhoogd heeft; dat gebeurde in 1975. Nr. 120 heeft in 1972 een groot raam en 
grote dakkapel gekregen, bij nr. 118 en 116 gebeurde datzelfde in 1968 en bij 
114 in 1969. 
 

 Hoogvensestr 108 (foto 2012) 

De woningen 110 en 108 zijn van vóór 1900. Nr. 110 heeft zijn gevel 
opgetrokken in 1926, met behoud van de architectuur van het beganegrond-deel. 
Bankwerker F. de Cort was de opdrachtgever. 
De gevel van 108 ging in 1931 omhoog in opdracht van magazijnknecht W. 
Verzonden. De getoogde zesruits begane grond vensters werden veranderd in 
rechthoekige en ook het bovendeel van de gevel kreeg drie rechte vensters. In 
1989 kreeg dit bovendeel een totaal ander, gestuukt, uiterlijk. 
In 1922 bouwde aannemer Weduwe Wed. J.A. Vermeeren en Zn. Nr. 106, met een 
smaller woonkamerraam. De dakkapellen hadden veelruits ramen. In 1927 zet 
slager G. Fonken een etalageraam met vijf bovenlichten in de gevel en maakt zo 
van zijn woning een winkelhuis. 
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 Hoogvensestr 98-106 

De woningen nrs. 104 tm 98, zijn oorspronkelijk vijf identieke woningen 
geweest. Nr. 96 lijkt één woning geworden te zijn met 98. Ze zijn ook voor 1900 
gebouwd. Kleermaker W. van Gorp liet in 1925 een bedstede uitbreken en een 
kast ‘onder den trap’ maken. Daar werd toen bouwvergunning voor aange-
vraagd! De dakkapel dateert hier van 1976. De kleine ruitjes in het 
woonkamerraam en in het bovenlicht van de deur zijn later aangebracht. De 
dakkapel van 100 heeft geen datum en die van 98 is van 1994. 
Nr. 94 tm 88 zijn aan de gevelankers te zien vier dezelfde woningen geweest , 
ook voor 1900 gebouwd. Nr. 90 laat afgezien van de dakkapel nog het originele 
gezicht zien. Nr. 94 heeft zijn gevel in 1991 verhoogd, nr. 92 heeft zijn grote 
woonkamerraam in 1969 gekregen en zijn huidige dakkapel in 1996, nr. 90 heeft 
in 2001zijn dakkapel gekregen , iets groter dan op tekening en nr. 88 heeft dit 
woonkamerraam in 1969 in de gevel aangebracht en een dakkapel die ook iets 
groter was dan op tekening. 
Van nr. 86 zien we in het archief alleen de tekening van de dakopbouw. Deze is in 
2007 aangebracht. De gevel was toen al verhoogd. De woning moet ook al van 
voor 1900 zijn. 
Dat laatst geldt ook voor nr. 84. De eenlaagse gevel met zadeldak is hier 
verhoogd in 1978.  
 

 Hoogvensestr 82 

En als we bij nr. 82 weer dezelfde gevelankers zien als bij 94 denken we hier te 
maken te hebben met een serie van zeven woningen die oorspronkelijk eenlaags 
met zadeldak waren. Nr. 82 laat nog de originele gevel zien. De grote dakkapel is 
hier in 1996 aangebracht. 
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 Hoogvensestr 80-76 

De volgende drie woningen, de nrs 80 tm 76, zijn goed bewaard gebleven, alleen 
de dakkapel op nr. 76 is later aangebracht. Van vóór 1900. In 1926 wordt aan 
eigenaar winkelier Joh. Adriaansen vergunning verleend voor het maken van een 
inrichting tot afvoer van huishoud- en hemelwater. Het waren dus 
huurwoningen. 
Nr. 74 hoorde aanvankelijk ook bij het rijtje van Joh. Adriaansen. Waarschijnlijk 
heeft Adriaansen hier gewoond. Ook eenlaags met een zadedak, met links een 
overbouwde poort, daarnaast een raam, een voordeur en weer een raam. Hier is 
de gevel omhoog gegaan in 1974 en daarna niet meer veranderd. 
Nr. 72 tm 38 zijn oorspronkelijk een serie van 19 dezelfde huizen geweest, 
gebouwd voor 1900, waarschijnlijk in opdracht van de Weduwe.  A. Knegtel. Het 
oudste document dat wij in het bouwarchief aantreffen is een vergunning op 
naam van deze weduwe voor waterafvoer voor de huizen 72 tm 38. 
De gevel van 72 werd in 1976 verhoogd en kreeg het huidige aanzicht. 
 

 Hoogvensestr 58-70 

De nrs. 70 tm 58 hebben nog de gevels van voor 1900, ze zijn alle nog gaaf 
bewaard. We belonen dit met een vermelding op onze HIPlijst. 
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 Hoogvensestr 52-56 

De woningen 56a, 56, 54 en 52 zijn in 2011 gesloopt. Ze hebben plaats moeten 
maken voor vier nieuwe woningen die gebouwd zijn in opdracht van Klapbrug 
B.V uit Udenhout. De architectuur is van Ed Bergers Architecten en Borgert 
Architecten. Gedeeltelijk in twee en in drie lagen. 
Dan volgt tot en met 38 nog een serie Weduwe Knegtelwoningen, niet meer zo 
goed zichtbaar achter verhoogde gevels of dakkapellen. Nr. 50 heeft  zijn gevel 
verhoogd in 1970, nr. 48 deed dat in 1980, nr. 46 in 1981 en nr. 44 in 1972. 
Nr. 42 kreeg in 1986 zijn grote dakkapel; het grote raam beneden zat er toen al 
in. Nr. 40 kreeg in 1969 zijn dakkapel en in 1977 zijn vergroot raam.  
Nr. 38 verhoogde zijn gevel al in 1969. 
We kijken even naar de overkant waar nog een te bespreken gevelwand op ons 
staat te wachten. Ook hier zullen de woningen over het algemeen van voor 1900 
zijn. Als het anders is zal ik het melden. 
We beginnen met nr. 43. De oorspronkelijke woning had een mansardekap en 
een deur en een raam. In 1964 werd het raam vergroot en in 1969 ging de gevel 
omhoog. 
Nr. 41 en 39 zijn in 1928 eigendom van chauffeur C. Rijnen als hij de woningen 
intern verbouwt. Bij 41 gaat de gevel in 1970 omhoog. Onlangs is er nog een 
dakopbouw aan toegevoegd. Bij nr. 39 gaat de gevel al in 1964 omhoog. Later 
zijn de ramen nog wat kaler gemaakt. 
 

 Hoogvensestr 37 (foto 2012) 

De oudste informatie over nr. 37 is een vergunning voor waterafvoer voor 
magazijnknecht P. Pulskens. In 1922 krijgt de gevel al de huidige hoogte. De 
voordeur zat oorspronkelijk midden tussen de twee ramen. Deze is in 1985 naast 
de poort aangebracht.  
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 Hoogvensestr 33+35 (foto 2012) 

Op het adres nr. 35 woont in 1930  wever P.J.J. Janssens. Zijn buurman op 33 is 
fabrieksarbeider A. Spaninks. Zij krijgen vergunningen voor dakvensters. 
Daarvoor volstond invulling van een formulier, een tekening was blijkbaar niet 
nodig. In 1963 krijgt 35 een groot raam, in 1966 volgt de buurman op nr. 33. De 
dakkapel blijkt er dan op beide huizen al op te zitten. 
 

 Hoogvensestr 31-23 

Op nr. 31b begint een rij van zeven woningen die in 1938 gebouwd zijn in 
opdracht van industrieel F. vd. Bergh. De architect is S. Konings. Nr. 31b, 31a en 
31 tm 23. Nr. 27 zal nog het meest de oorspronkelijke gevel benaderen. Nr. 31 a 
en 31b hebben hun woonkamerraam in 1976 vergroot. 
 

 Hoogvensestr 23-33 (foto 2012) 
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Bij nr. 33 is in 1999 opzij wat aangebouwd en is in 2002 een opvallende opbouw 
op het dak verschenen. 
 

 Hoogvensestr 21a-17 

De nrs. 21a, 19a, 17a en 17 zijn nog nieuwer. Ze zijn in 1985 in opdracht van 
Crapts P.O. Mij. B.V.  gebouwd naar een ontwerp van Architectenbureau Bedaux 
en Geelen B.V. Woningen met schoorstenen en slaapkamerramen die boven de 
dakrand uitkomen. ‘Hier stond vroeger een loods van bouwbedijf Doevendans’ 
weet Ad ons te vertellen. Nr. 21a heeft zijn dakkapel verhoogd. 
We kijken weer terug naar de overkant waar de teller op 32 was blijven steken. 
Nrs. 32 tm 26 zijn vier identieke woningen geweest, gebouwd rond 1900. Een 
zadeldak een deur en een raam. W. Bertens, beroep onbekend, krijgt voor alle 
vier de huizen in 1925 een vergunning voor een inrichting voor afvoer van 
water. 
Nr. 32 verzwaart in 1966 zijn zijgevel. In 1977 wordt de voorgevel verhoogd, 
komt er een raam in de zijgevel en wordt er aan de achterkant een stuk aangezet.  
Nr. 30 krijgt in 1973 zijn verhoogde gevel. Nr. 28 wisselt in 1962 zijn raam en 
deur in de gevel om en vergroot dan tegelijk zijn raam. Het pand krijgt in 1978 
de dakkapellen die we nu zien. Nr. 26 heeft zijn raam vergroot en het metselwerk 
in de gevel gestuukt.  
 

 Hoogvensestr 24-20 

Ook nrs. 24 tm 18 zal een rijtje van identieke woningen geweest zijn, rond 1900 
gebouwd. Op nr. 24 komen we in 1919 de naam van wagenmaker J. vd. Poel 
tegen. Hij krijgt vergunning voor twee dakvensters. De dakkapel die we nu zien  
zal van niet veel later dateren. De gevel ziet er met zijn T-venster nog helemaal 
origineel uit. 
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Op nr. 22 woonde in 1916 smid J. Verbunt. Ook deze dakkapel zal een latere 
toevoeging zijn. Jaren dertig, met deze overstek?  
Dan volgt nr. 20 waar we in 1924 de naam van verensmid bij het S.S. J.C. 
Hermans aantreffen. In 1955 worden hier de deur en het raam van plaats 
verwisseld en krijgt het dak de dakkapel die we nu zien. Zou toen het raam ook 
verbreed zijn?  
Tot slot van het rijtje nr. 18. In 1921 krijgt metselaar H. Doevendans vergunning 
voor het bouwen van een smederij achter nr. 18 en het intern verbouwen van nr. 
18 zelf. In 1931 wordt in opdracht van lasser J.M. Doevendans de gevel van de 
woning verhoogd met één laag. Het woonkamerraam krijgt een jarendertig 
indeling: zo’n 40 cm onder de bovenkant een horizontaal  kalf en 40 cm van de 
twee zijkanten twee verticale stijlen. 
Nr. 16 is gebouwd in 1921, in opdracht van de timmerman C. van Boxtel. Het 
grote woonkamerraam dat we nu zien is in 1976 aangebracht. Daarvoor zaten 
hier  twee smalle hoge T-vensters. 
 

 Hoogvensestr 10-12 

Nr. 12 tm 6 zijn vier woningen die ook in 1921 gebouwd zijn maar deze in 
opdracht van de bouwondernemer Adr. van Boxtel.  
 

 Hoogvensestr 10-12 Z 

Grote tweekappers met opzij  bij alle panden wolfseinden. Nr. 12 en 10 
benaderen nog het meest de originele raamindeling.  
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 Hoogvensestr 8-6 

Tussen 8 en 10 heeft de Stichting Dienstencentrale van het RK Gasthuis tegen de 
gevel van nr. 8  in 1982 een trafohuisje laten bouwen dat in 2014 gesloopt is 
samen met alle gebouwen van de Dienstencentrale die hier achter op het terrein 
stonden. Hier werden vroeger de lakens van het Elisabeth Ziekenhuis gewassen. 
Achter de huizen 8 en 10 had de Stichting R.K. Gasthuis in 1976 twee garages 
laten bouwen.  Nr. 8 heeft in 1992 de dakkapel gekregen die we nu zien. 
 

 Hoogvensestr 15-13 

We gaan weer een stukje terug voor de overkant waar we bij nr. 15 waren 
gebleven. Nr. 15 is in 2004 dubbel zo groot geworden. Links van de voordeur is 
het te zien in het metselwerk. Waar dat verkleurt was de linkerhoek van het huis. 
De gevel is dus met een meter of drie uitgebreid waarbij naar symmetrie 
gestreefd is. Bij het dak is er voor gekozen om de gebroken kap ook in het zijvlak 
voort te zetten. Jos ten Brink was hier architect. Voor 2004 woonden in het 
kleine nr. 15 en het ook kleine nr. 13 hier de gezusters Doevendans.  Nr. 13 
kwam al eerder in andere handen. In 1986 kreeg dit pand een nieuwe verhoogde 
gevel. 
De oorspronkelijke huizen dateren van rond 1900. 
Ook 11 en 9 waren van deze leeftijd. Een mansardekap en een deur. Nr. 11 heeft 
in 1974 zijn nieuwe verhoogde gevel gekregen en bij nr. 9 is dat in 1977 gebeurd. 
Dan volgt nr. 7c, een in 1963 gebouwde woning, een ontwerp van 
Architectenbureau A.M. Doevendans. Netjes. 
Op nr.7 bouwde metselaar A.A. Doevendans in 1928 dit tweelaagse huis. In het 
raam beneden zat toen ook een jarendertig indeling.  
Nr. 5 dateert van 1923. Metaalbewerker P.J. van Oirschot was opdrachtgever en 
F.P.J. Ruts de architect. In 1973 zijn de twee ramen die een vergelijkbare 
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raamindeling als de ramen er boven vervangen door het grote raam dat we nu 
zien. 
 

 Hoogvensestr 3 

Nr. 3 is in 1923 gebouwd als winkelhuis in opdracht van schilder C. Evers, naar 
een ontwerp van F.P.J. Ruts. Op de begane grond zat onder de drie ramen er 
boven de winkelpui met in het midden een deur en aan weerszijden daarvan 
twee etalageramen. In 1977 is heel deze pui uit de gevel gehaald en vervangen 
door links een voordeur en rechts een woonkamerraam, de gevel die we nu zien.  
 

 Hoogvensestr 1 

Over nr. 1 geeft het bouwarchief geen informatie. De BAG geeft aan dat het om 
een bouwwerk uit 1915 gaat. Een fraai pakhuis. Zetten we het op onze HIPlijst 
samen met het gebouwtje waarmee wij direct eindigen op 2a.? 
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 Hoogvensestr 2+4 (foto 2012) 

Maar eerst zijn nog nrs. 4 en 2 aan de beurt. Ze zijn in 1910 gebouwd in opdracht 
van J.B. Ruts. Nr. 2 heeft nog het oorspronkelijke zesruits raam. De dakkapellen 
zijn later toegevoegd. 
 
 

 Hoogvensestr 2a-2 
 

 Hoogvensestr 2a A (foto 2012) 

En dan is 2a aan de beurt, gebouwd in 1955 door A. Doevendans Deliën. Het zal 
André Doevendans geweest zijn, de aannemer. Hij bouwt hier dan een kantoor, 
magazijnen , een open loods een schansmuur en een inrijpoort. Een opvallend 
gebouw in de stijl van de wederopbouwarchitectuur. Jan Robben was de 
architect.  
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 Hoogvensestr 2a D 

We zien een bakstenen gevel met in een betonnen kader met daarbinnen 
vierkante vensters en een voordeur in een gevelbekleding van uitgewassen 
grinttegels. De gevel is aan de bovenkant afgewerkt door een geprofileerde lijst 
van zandsteen, of is het beton?   
 

 Prinsenhoeve 17-13 

We gaan linksaf de Prinsenhoeve in waarvan we vanmiddag alleen de linkerkant 
richting St. Josephstraat nog aan de orde laten komen. 
We beginnen met het hoekhuis op nr. 17. Nr.17, 15 en 13 zijn drie 
‘middenstandswoningen’ gebouwd in 1919 door bouwondernemer Adr. van 
Boxtel. Nr. 17, het pand op de hoek is gebouwd als winkelhuis. Er is niet veel aan 
de gevels veranderd. In 2004 heeft nr. 17 opzij een grote dakkapel gekregen. De 
ramen van nr. 13 benaderen nog het meest de oorspronkelijke indeling. 
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 Prinsenhoeve 5-7 

Over de panden nrs. 11 tm 1 meldt het bouwarchief niets. Bij de BAGviewer krijg 
ik de volgende gegevens: nr. 11, dateert van 1974, nr. 7 en 5 dateren van 1974 en 
nr. 9 , 3 en 1 bestaan niet. Veel meer kunnen we er ook niet van vertellen. 
 

 St Josephstr 40 

Dan slaan we links af de St. Josephstraat in, waar we meteen met een 
gemeentelijk monument beginnen op nr. 40. Het pand van Heerkens Coiffure. We 
schreven er een moNUment van de week over, nr. 252. Het eenlaagse pand met 
klokgevel is in ieder geval ouder dan 1870 toen het door een brand getroffen 
werd. Eerst was het een boerderij, daarna koffiehuis onder de naam ‘Café in den 
hoed’. Op de top van de klokgevel stond toen een hoed. In 1917 vestigde zich hier 
de eerste kapper Heerkens. De voorgevel en de linker zijgevel zijn gepleisterd. 
Het zadeldak is gedekt met oud hollandse pannen.  De kapperszaak is  nog steeds 
bewoond. 
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 St Josephstr 42-46 

Nr.46 is een rijksmonument. Ook hier schreven wij een moNument van de week 
over, nr. 253. Het waren oorspronkelijk drie arbeiderswoningen maar in 1987 is 
de toen onbewoonbaar verklaarde woning nr.46 samengevoegd met nr. 42 en 
44. Oorspronkelijk bestond het rijtje uit vier woningen maar nr. 48 is in 1963 
vervangen door een veel groter pand. We zien een gevel opgetrokken in rode 
handgevormde baksteen met een gepleisterde plint en rechte steekankers. 
Zesruits schuifvensters met luiken hebben hardstenen dorpels en zijn geplaatst 
onder een gele bakstenen strek. Onder de geprofileerde gootlijst bevindt zich een 
gepleisterde fries. In het interieur van 42 zijn nog de oorspronkelijke bedsteden 
aanwezig. De woningen zijn gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw. 
Op nr. 48 zien we dan wat er van dit nummer terecht gekomen is, geen 
rijksmonument en drie lagen hoog. Het gebeurde zoals gezegd in 1962. Daarna is 
aan de gevel niets meer veranderd. 
 

 St Josephstr 48a-b 

Nr. 48a en 48b zijn in 1937 gebouwd in opdracht van landbouwer J.Priems naar 
een ontwerp van architect J.W.H. van Bers. Het grote raam beneden bij nr. 48a. is 
er in 1987 in aangebracht. Oorspronkelijk hadden de woonkamerramen een 
zelfde jarendertig indeling als de ramen er boven. Mooi hoe de topgevel boven de 
voordeuren met een soort dakkapel wordt afgerond. 
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 St Josephstr 50 

Nr. 50 heeft een forse voortuin gekregen. Dit fraaie pand is in 1884 als boerderij 
gebouwd. Niet symmetrisch maar dat valt niet op. Een strak dak tussen 
tuitgevels. Het zou zo maar een monument kunnen zijn geweest denken we als 
het in een andere straat had gestaan. Een HIPgeval dus. In 1928 treffen we in het 
bouwarchief  de naam aan van landbouwer Job. Lemmens die dan iets aan zijn 
waterafvoer doet. 
 

 St Josephstr 52 

Dan is het pand van schoenmaker Marinus aan de beurt. J. Marinus laat in 1931 
twee woningen, nr. 52 en 54 twee eenlaagse arbeiderswoningen verbouwen tot 
het winkelhuis dat we nu zien, een mooi evenwichtig pand, nr. 52. De  verticale 
stijl die het etalageraam in twee helften snijdt is er later ingebracht. De fraaie 
winkeldeur is nog origineel. De tekening vermeldt geen naam van een architect 
alhoewel hij die vermelding zeker verdient. Het winkelhuis is bijzonder in zijn 
soort en verdient een eervolle HIPvermelding. 
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 St Josephstr 54-58 

Op de plaats van de in 1935 door Jos. Houben gebouwde woningen nr. 54, nr. 56 
en nr. 58 stond daarvoor een rijtje van vier eenlaagse arbeiderswoningen. Grote 
woningen met een rustige  architectuur zijn er voor in de plaats gekomen. De 
architectuur is van, als ik het goed lees, van Goossens. We zien uit de gevel naar 
voren komende scheidingsmuren, risaliserende topgevels, erkers  en metselwerk 
in twee kleuren. Verzorgde architectuur. 
 

 St Josephstr 60-64b 

Nr. 60 is aan de beurt en daarmee de nummers 62, 64, 64a en 64b, vijf 
opvallende woningen. Ze springen er uit door hun hoogte, door hun sobere 
gevels met veel baksteen, met grote horizontale ramen gevat in smalle kaders 
van staal en daaronder de vriendelijke uitstraling van de getoogde portiek  en 
lage deur met mooie zijlichten. Nr. 64 en 64b tonen nog de originele versie. 
Tussen 60 en 62 leidt een poort naar vijf garages. Hier is de daklijst ook verlaagd 
en het dak met een brede dakkapel verhoogd. De woningen zijn gebouwd in 
1938 in opdracht van de industrieel F. vd. Bergh, naar een ontwerp van S. 
Konings.  
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 St Josephstr 66-70 

Achter nr. 66, dat toen nog dezelfde gevel had als nr. 68 verbouwde 
sigarenfabrikant Ed Goewie in 1921 een magazijn tot sigarenfabriek. Vervolgens 
veranderde hij in 1935 zijn eenlaagse woning tot winkelhuis en kreeg het pand 
de gevel die we nu zien. Alleen de ramen boven hebben een iets andere indeling 
gekregen. Het ontwerp is van A.J. Doevendans geweest. 
Van nr. 68 weet het archief ons niet veel te vertellen. Het pand moet van rond 
eind negentiende eeuw zijn en daarna is er althans aan de buitengevel niet veel 
veranderd. We zien onder de daklijst en boven het raam en de deur mooi 
siermetselwerk 
Op nr. 70 zit al meer dan honderd jaar een bakker. Eerst onder de naam van 
Keusters nu onder de naam van Theo Pastoor. In 2007 is de oude bakkerswinkel 
en bakkerij gesloopt en is deze nieuwbouw met bovenwoning er voor in de 
plaats gekomen. De architectuur is van KdV Architectuur uit Eindhoven. 
 

 St Josephstr 72 

Nr. 72 is ook te oud voor het bouwarchief. Rond 1900 schatten we. Bij een 
interne verbouwing in 1913 komen we de naam tegen van landbouwer J. van 
Roestel en architect C.J.H. van Domburg. We nemen aan dat deze beide heren ook 
betrokken waren bij de bouw van dit fraaie pand dat nog origineel oogt. Alleen 
de krullen die boven de daklijst van de topgevel uitkwamen zijn verdwenen. Dit 
geveltje eindigt op deze manier wat abrupt. Er valt overigens nog veel moois te 
zien in deze gevel. 
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 St Josephstr 74-78 

Nr. 74 heeft deze gevel in 1929 gekregen toen in opdracht van de kok L. Platte de 
gevel met een laag omhoog ging. Toen zat er nog een zesruits venster naast de 
voordeur. 
Nr. 76 heeft deze gevel in 1930 gekregen. Caféhouder W. Hensen verbouwde zijn 
eenlaagse woning tot een tweelaags winkelhuis. Zijn architect Jos Panis maakte 
er dit van. De donker blauwe kleur onder de erker is een minder geslaagde latere 
toevoeging. 
De gevel van nr. 78 is in 1969 ontstaan toen W. de Krom het bestaande 
winkelhuis nr. 78 en het onbewoonbaar verklaarde winkelhuis nr. 80 
veranderde in één groot winkelhuis. Aan de gevel is nadien niet veel veranderd. 
Alleen de bovenramen zijn van vierruits enkelruits geworden. 
Nr. 84 tot slot is in 1975 als winkel met magazijn gebouwd. Een ontwerp van P. 
Pennings uit Vught. 
Hier eindigt wandeling zes. We hebben veel diversiteit gezien vandaag. 
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