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In nummer 2 van het tijdschrift 'Tilburg' staat het geloof van de Tilburger centraal.
Charles Caspers, die theologie en kerkgeschiedenis studeerde, opent dit nummer met
een bewerking van een lezing. Het is een beschouwend artikel waarin Caspers het
een halve eeuw geleden verrichte onderzoek van kapucijn Alfred van de Weyer vergelijkt met de hedendaagse geloofspraktijk in Tilburg. Van de Weyer constateerde destijds in zijn proefschrift 'De religieuse practijl< in een Brabantse industriestad', dat
men in heel de westerse wereld weinig industriesteden kan aanwijzen, waar de religieuze praktijk der bevolking zo goed bewaard is gebleven als in Tilburg.
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'Historische gebouwen en omgevingen staan vaak onder druk van de eigentijdse ontwikkelingen', zegt Dirk van Alphen in zijn artikel over hergebruik van religieus erfgoed
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in Tilburg. Hij houdt daarover een algemene beschouwing en komt vervolgens met
historische achtergronden van vijf concrete 'dossiers'. Ook de recente geschiedenis
waarbij de religieuze gebouwen een andere bestemming krijgen komt daarbij aan de
orde.
Omstreeks 1870 ontstaan er plannen om op de Heuvel een nieuwe parochie te stichten als afsplitsing van parochie het Heike. Aan de wieg van de kerk die gebouwd gaat
worden staan drie mensen: bisschop Joannes Zwijsen, bouwpastoor Joannes van der
Lee en architect Henri van Tulder. Joost op 't Hoog onderzocht de ontstaansgeschie-
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denis van de kerk van Sint Jozef aan de Heuvel in Tilburg.
Dit jaar wordt bij de Open Monumentendag aandacht geschonken aan het thema
religie met o.a. een wandel- en fietsroute langs een dertigtal kerken, kloosters, kloostertuinen en begraafplaatsen in Tilburg. De routes en de beschrijvingen treft u in deze
uitgave aan.
Met ingang van dit nummer is de redactie uitgebreid met Rob van Putten.
Hij maakte al eerder (1983/1984) deel uit van redactie. We heten hem (opnieuw) hartelijk welkom.
De redactie
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* Bewerking van een lezing,
gehouden op de studiedag
Tilburgkunde van de
Stichting Tilburgse Taal op 1
november 2003.
" Charles Caspers studeerde
theologie en kerkgeschiedenis aan de Theologische
FaculteitteTilburg.ln1992
promoveerde hij aan de
Universiteit Utrecht met een
proefschrift over de
eucharistische vroomheid in
de Nederlanden tijdens de
late Middeleeuwen. Samen
met Peter Jan Ivlargry
redigeerde hij het vierdelige
lexicon Bedevaartplaatsen in
Nederland (Amsterdam /
Hilversum 1997-2004).
Thans is hij als
stafmedewerker verbonden
aan het Titus Brandsma
Instituut te Nijmegen.

Zondag 5 oktober 2003 bezochten zo'n
dertig parochianen de viering in de H.
Lidwinakerk (Gen. Kockstraat). Twee dames
leidden de viering die in betteken stond van
Franciscus van Assisi. Een van hen herinnerde eraan dat Franciscus een man van de
vrede was. Tijdens een kruistocht was hij
onbevreesd door de frontlinie naar het kamp
van de vijand gelopen waar hij een goed
gesprek had met Saladin.

Momentopname
De voorgangster eindigde haar verhaal als volgt:
"Vandaag heeft de nieuwe Turkse moskee open middag. Het zou in de geest van Franciscus zijn als ook u
daar eens op bezoek ging."
Een bijna lege kerk, die trouwens binnenkort uit de
roulatie zal worden genomen. Twee vrouwen aan het
altaar. En dan nog eens de oproep om de glimmend
nieuwe moskee te bezoeken, die inderdaad diezelfde
dag nog werd overspoeld door talrijke nieuwsgierige
kruikenzeikers. Deze momentopname van bijna anderhalf jaar geleden brengt ons tot de vraag hoe het is
gesteld met het geloof van de Tilburger.
Omwille van het verdere betoog is het zinvol eerst wat
te zeggen over wat men zoal onder 'geloof' kan verstaan. Ik kies als invalshoek (er zijn verschillende invalshoeken): 'geloof begint met de ervaring dat men is
die men is dankzij God', leder die deze ervaring heeft
gehad en nog heeft, stemt zijn of haar leven in meerdere of mindere mate af op het geloof. Dat gaat al zo
sinds de mensheid bestaat. IVleestal sluit men zich aan
bij de bestaande godsdienstige traditie, dat wil zeggen
het geloofscommunicatiesysteem van andere gelovigen in de nabije omgeving, op de eerste plaats zijn dat
natuurlijk de eigen familieleden. Iedere traditie heeft
zijn eigen codes en heilige huisjes en dat geldt zeker
voor het rooms-katholicisme, waartoe het gros der
Tilburgers zich al vele generaties rekent (of in ieder
geval gerekend heeft). Dit artikel gaat dan ook voor het

grootste deel over de katholieke Tilburger, meer precies over twee generaties katholieke Tilburgers, de
vorige en de huidige, met een schuchtere vooruitblik
naar de komende generatie.

Terugblik
Precies vijftig jaar geleden noteerde de geleerde kapucijn Alfred van de Weyer in zijn boek over De religieuse
practijk In een Brabantse industriestad dat men in
heel de westerse wereld weinig industriesteden kan
aanwijzen, waar de religieuze praktijk der bevolking
zo goed bewaard is gebleven als in Tilburg.
"Het verschijnsel der onkerkelijkheid, dat in meerdere
streken van ons land zulk een beangstigende proporties heeft aangenomen, komt men er zo goed als niet
tegen en waar men het tegenkomt heeft men nog dikwijls met losse importgevallen te doen. De bijna homogeen-katholieke bevolking is volledig trouw gebleven aan die acten van religieuse practijk welke haar
op de steunpunten van het leven in contact moeten
brengen met God en het heilige: zo goed als iedereen
ontvangt het doopsel en laat zijn kinderen aan dit sacrament deelachtig worden, doet zijn eerste en plechtige communie, ontvangt het vormsel, laat zijn huwelijk door de kerk inzegenen en wenst kerkelijk begraven te worden."
Volgens Van de Weyer was de situatie nog zo in zijn
dagen - we schrijven 1955 - omdat Tilburg erg lang
was blijven hangen in de negentiende-eeuwse plattelandssfeer. Heel het leven werd er gereguleerd door
een kritiekloos aanvaard collectief normbesef. Volgens
de ongeschreven gedragscode diende iedereen trouw
zijn religieuze plichten te vervullen, op straffe van sociale uitstoting.
Kort gezegd, de middentwintigste-eeuwse Tilburgers
waren een zichzelf overleefd hebbend negentiendeeeuws volkje van kritiekloze plattelanders. Van de
Weyer verklaart deze eigenschap als volgt.
Allereerst heeft Tilburg een heel eigen demografische
ontwikkeling gekend. Sinds het begin van de negentiende tot ver in de twintigste eeuw, is de Tilburgse
bevolking snel maar regelmatig blijven groeien en dat
vooral door eigen vruchtbaarheid. Hierdoor bleef de al
bestaande homogeniteit bewaard. Naast een snelle

de rooms-katholieke kerk een nieuwe levensstroom
ontwaarde: "Elders komt het verjongingsproces misschien te laat, in Tilburg kan er wellicht nog veel gered
worden." Als remedies noemt hij een gezond gezinsleven, het inspelen op de gehechtheid van de Tilburger
aan zijn wijk en buurt, maar vooral de opvoeding van
het individu tot een echte persoonlijkheid. Dit laatste
diende op algemeen menselijk gebied én op religieus
gebied te gebeuren: "Op het dorp behoeft men geen
sterke persoonlijkheid te zijn, kan men zich straffeloos
verlaten op de traditie en op de drang van de sociale
controle, in de stad kan dat niet meer." Bij dat alles
gold uiteraard dat wie de jeugd heeft, ook de toekomst
heeft.

Hoe is tiet nu gesteld?

Gereconstrueerd
geboortetiulsje van Peerke
Donders aan de Pater
Dondersstraat (Foto Gerand
Steijns, 2005).

demografische ontwil<i<eling kende Tilburg daarentegen een langzame geografische ontwikkeling. Tot ver
in de twintigste eeuw was de stad slecht ontsloten,
waardoor ze pas laat open kwam te staan voor invloeden van buiten en de trekken van een 'plattelandse
samenleving' langer bewaard bleven. Op de derde
plaats heeft de aparte sociaal-economische ontwikkeling ervoor gezorgd dat Tilburg lang in de 'plattelandse
sfeer' is blijven hangen. Tot in het begin van de twintigste eeuw stond de industrie voornamelijk in het teken van de textiel. Die eenzijdigheid sloot goed aan bij
het homogene karakter van de huisarbeid, waarbij wonen en werken een harmonisch geheel vormden. Voor
alle duidelijkheid, andere wetenschappers zijn Van de
Weyer op dit punt bijgevallen: Tilburg was inderdaad
een heel andere industriestad dan bijvoorbeeld IVlaastricht, waar lange tijd sprake is geweest van een grimmige klassenstrijd. De afstand tussen arbeider en patroon, voor zover ze al geen familie van elkaar waren,
was waarschijnlijk nergens zo klein als in de Wolstad.
Industrie, zeker huisindustrie, riep hier geen spanningen op met de bestaande geloofspraktijken. Wie zich
hiervan op visuele wijze wil vergewissen, kan best een
kijkje nemen bij het huisje van Peerke Donders. Aan
het weefgetouw daar zijn heel wat weesgegroetjes gepreveld. In dat huisje is een heilige gefabriceerd.
Al kon Van de Weyer een halve eeuw geleden het plattelandse karakter nog steeds aanwijzen, hij wist maar
al te goed dat het ook aan het verdwijnen, of toch aan
het verminderen was. De stadsbevolking (125.000
zielen) was midden jaren vijftig al veel te groot om nog
als dorpsgemeenschap te blijven functioneren, in verkeers-geografisch opzicht werd de stad steeds meer
ontsloten, en mede door de moderne industrialisatie
werd het traditionele normenstelsel afgebroken ten
gunste van nieuwe ideologische elementen. Van de
Weyer toonde zich bevreesd maar bleef toch hoopvol
voor de toekomst, omdat hij in de door hem zo bemin-

Vijftig jaar nadat Van de Weyer zijn prognoses maakte,
kunnen we zeggen dat wat in heel katholiek Nederland
speelt, ook hier speelt. Op het gebied van de ontkerkelijking heeft Tilburg zijn achterstand netjes ingehaald.
Ook in onze stad is de rooms-katholieke volkskerk een
vrijwilligerskerk geworden, met steeds minder parochies, minder kerken en minder kerkbezoek. Ook in
het publieke leven schrijdt de secularisatie voort: van
het Mariaziekenhuis zijn we naar het Tweestedenziekenhuis gegaan, het Pauluslyceum en andere scholen zijn samengeklonterd tot het 2College, en de
Katholieke Universiteit Brabant is omgedoopt tot de
Universiteit van Tilburg, want dat klinkt wetenschappelijker.
Daar staan weliswaar andere dingen tegenover: denk
aan de liefdevolle zorg voor de Hasseltse kapel, het
kerkhof aan de Bredaseweg met al zijn mooie beelden,
het norbertijnenpoortje, het reeds genoemde huisje
van Peerke Donders met belendend processiepark,
etc. Wellicht hebben deze restauratieve handelingen
echter meer te maken met wat men tegenwoordig
'musealisering' noemt, dan met het geloof van de
Tilburger. Tegen deze impressie zou men kunnen inbrengen dat Tilburgers 'vanouds' een bijzondere biden bedevaartcultuur hebben. Denk al weer aan de
drukbezochte Hasseltse kapel, aan de vele Tilburgers
die de H. Eik bij Oirschot aandoen, of andere plekken
bezoeken waar ooit een miraculeus Mariabeeldje op
een paal of in een boom is aangetroffen of stroomopwaarts is komen aandrijven. Heel Midden-Brabant wemelt nog altijd van de kapellen en kapelletjes waar
massaal kaarsjes worden gebrand voor Maria, meer
dan tien, twintig jaar geleden. Maar zou ook dat niet
meer te maken hebben met een tikkeltje nostalgie en
folklore dan met het geloof van de Tilburger? Op 4 oktober 2003 kwam de Zoete Lieve Moeder van Den
Bosch een nachtje logeren in de Heikese kerk. In de
vroege avond werd een bidtocht met het beeld gehouden door de stad. Dit alles heeft vooraf veel publiciteit
gekregen, er kwamen echter weinig gelovigen op de
proppen. In de kleine processie liepen de bisschop van
Den Bosch en de deken van Tilburg geanimeerd met
elkaar te keuvelen, daarmee het overtuigende bewijs
leverend dat het Roomse leven echt voorbij is in
Brabant.

Is het geloof van de Tilburger dan een verdwijnend geloof? Het lijkt erop. In een aflevering van het Noordbrabants historisch nieuwsblad weidt de historicus
Theo Cuijpers uit over een bezoek dat kardinaal
Simonis enkele jaren geleden bracht aan een van de
locaties van het 2College. "Tijdens de les vroeg de
kardinaal naar de naam van de paus. Het antwoord
bestond uit stilte. Bij de vraag wie het geloof in
Nederland had gebracht, werd voorzichtig Willem van
Oranje geprobeerd." Cuypers concludeert hieruit - met
enig leedvermaak ten opzichte van Simonis - dat voor
het grootste deel van de jeugd het geloof héél ver weg
is. Schrijver dezes is echter weer een heel andere mening toegedaan. Uit de overhoring van Simonis blijkt
dat het niet zozeer de kennis van het geloof maar de
kennis van de geschiedenis is, die heel ver weg is voor
de jeugd. Ook de slag bij Waterloo, de keizerskroning
van Karei de Grote, of de ontdekking van Amerika kunnen veel scholieren niet meer dateren. Cuypers heeft
een begrijpelijke vergissing gemaakt. Net als Simonis
meet hij het geloof af aan wat hierboven genoemd is
'de codes en de heilige huisjes' van de rooms-katholieke traditie. Daar staat echter tegenover dat het weten van de namen van Willibrord en Johannes Paulus
II, in wezen niets te maken heeft met 'de ervaring dat
men is die men is dankzij God'. Hiermee is natuurlijk
niet gezegd dat de Tilburgse jongeren alsnog diep gelovig zijn. Dat het geloof, of de ervaring van geloof, ver
van hen af zal blijven staan in het lange leven dat hun
nog te wachten staat, lijkt mij echter evenmin een uitgemaakte zaak. Ik verklaar mij nader.
Het norbertijnenpoortje,
Geloof in een open toekomst
restant van de vroegere
pastorie aan de Goirl<estraat. Vijftig jaar geleden was Alfred van de Weyer ervoor be(Foto Frans vanAmeijde, vreesd dat de weinig kritische Tilburger gemakkelijk
2001, Coli RAT).
zou bezwijken voor de verlokkingen van de moderne

goddeloze wereld. Het bezwijken was al begonnen en
ging steeds sneller. Ongetwijfeld heeft daar ook de opmars van de televisie toe bijgedragen. Net als bij andere Nederlanders het geval is, laat de gemiddelde
Tilburger zijn opinie eerder vormen door de kijkkast
dan door stichtelijke lectuur. Aan deze omstandigheid
zal wel niet snel een einde komen, maar daar staat tegenover dat de media zelf in een andere richting zijn
gaan waaien. We zien en horen protestanten die het
openlijk betreuren dat de kloosters zijn leeggelopen.
Socialisten en sociaal-democraten vrezen voor een
verharding van de maatschappij, iets waarvoor de kerken al veel eerder hebben gewaarschuwd. Volsterkt
agnostische opinievormers (zoals Herman Vuijsje) en
extreem liberale politici (zoals Frits Bolkestijn) wijzen
erop dat het christendom niet straffeloos kan verdwijnen, want dan komt de hele westerse beschaving in
gevaar. Bijna alle televisiezenders en omroepen besteden zo nu en dan, of zelfs heel frequent, aandacht
aan 'spiritualiteit', hét modewoord van deze tijd. Dat
de mediawind in een andere richting is gaan waaien,
komt ten dele doordat de kerk, met name de roomskatholieke kerk, al lang geen echte machtsfactor meer
is, en ten dele doordat de andere oude zuilen in hetzelfde schuitje zitten. Niet alleen de katholieke parochiekoortjes zijn bejaard geworden, ook de weinige
keren dat er in ons hele land nog het Morgenrood gezongen wordt, klinkt dat oud en vals. Waar het hier om
gaat, is dat we kunnen constateren dat er de afgelopen jaren een nieuw geestelijk klimaat is ontstaan.
Is de invloed van de media belangrijk maar toch enigszins indirect te noemen, de ontmoeting met wat ik
noem 'de nieuwe Tilburgers' maakt dat er ook een beroep wordt gedaan op de actieve betrokkenheid van
'de oude Tilburgers'. Vooral de aanhoudende komst
van immigranten, bijvoorbeeld uit Turkije (in Tilburg is
de Turkse gemeenschap aanwezig met 7.000 zielen
op een totaal van 200.000), is geen verschijnsel dat
vrijblijvend voor kennisgeving kan worden aangenomen. De nieuwkomers worden geacht te integreren,
maar waarmee of waarin moeten zij integreren? Wie
weet het nog? Het nationale normen-en-waardendebat klinkt vooralsnog weinig vertrouwenwekkend.
Willen Tilburgers een zinnig gesprek kunnen voeren
met mensen uit een andere cultuur - een cultuur die
fundamenteel is bepaald door religie - dan moeten zij
eerst met zichzelf in gesprek gaan.
Moeten de 'heilige huisjes' dan weer worden teruggehaald? Het kan ongetwijfeld geen kwaad wanneer geschiedenisleraren op school vertellen wie Willibrord en
Johannes Paulus II zijn, dan maken hun leerlingen een
betere beurt bij het volgende bezoek van Simonis.
Maar die heilige huisjes kunnen we beter laten staan
als monumenten uit een vergaan verleden. Wel is het
goed om na te gaan waarom wij ze hebben weggedaan en ons vervolgens af te vragen wat we hebben
overgehouden. De geschiedenis leert dat tradities, geloofstradities, onmisbaar zijn voor een bepaalde cultuur, zo niet dan zal die cultuur inderdaad verdwijnen.
De geschiedenis leert ook dat tradities, geloofstradities, overladen en verstikkend kunnen worden, dan

kan een bepaalde cultuur eveneens ten onder gaan.
Opbouwen, afbreken en opnieuw opbouwen, waar
kunnen ze dat beter dan hier?
Of de Tilburger van de toekomst het nu wil of niet, in
het dagelijks leven zal steeds meer een beroep gedaan worden op zijn of haar persoonlijkheid; in dat opzicht heeft Van de Weyer mijns inziens toch gelijk.
Maar kan deze van oorsprong kritiekloze plattelander
dat allemaal wel aan? Relevant lijkt mij hier de wetenschap dat groepen die in het verleden een bepaald geloof of een bepaalde ideologie slechts oppervlakkig
hebben omarmd - zoals de Tilburgers en hun katholicisme - beter dan andere groepen in staat zijn om
nieuwe wegen in te slaan. Met andere worden, net als
vijftig jaar geleden zijn op geloofsgebied de vooruitDe Hasseltse kapel in de zichten nog altijd gunstig voor de Tilburgers. Het permeimaand 1983 (Coll. RAT). spectief is echter niet meer een uniform rooms-katho-

lieke stad, maar eerder een confessionele regenboogstad. In het stadsplan zal het katholieke verleden nog
duidelijk zichtbaar blijven. En daar is niets mis mee,
een fiere stedeling schaamt zich niet voor zijn afkomst.
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Theo Schepens, Leo Spruit & Joris Kregting, De
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Hergebruik religieus erfgoed

Een pleidooi voor meer "gel<l<enwer
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In de geschiedschrijving over Tilburg wordt
vaak gesproken over de enorme veranderingen die deze stad vanaf de tweede helft van
de negentiende eeuw heeft doorgemaakt:
het haast spreekwoordelijke "van heidorp
naar industriestad". Op het gebied van industrie, religie, groei, economie, demografie,
onderwijs is Tilburg al ruim 150 jaar volop in
beweging. Nog steeds afficheert de stad zich
terecht als een dynamische stad.

Die dynamiel< wordt natuurlijl< gegenereerd door dynamische mensen. Dit leidt ook tot veranderingen. In
dit artikel gaat het om de perikelen rondom religieus
erfgoed en de noodzakelijke inbreng van dynamische
én deskundige enthousiastelingen, of beter: enthousiaste deskundigen die mooie resultaten wisten te
boeken in Tilburg.

Inleiding
Historische gebouwen en omgevingen staan vaak onder druk van de eigentijdse ontwikkelingen. Op h et
gebied van wonen, werken en recreëren is er behoefte
aan ruimte. Wensen en behoeften veranderen. Ook in
de oude kernen wordt gezocht naar oplossingen. In
sommige gevallen zal gekozen worden voor behoud
van de monumentale gebouwen en de historisch gegroeide omgeving, in andere moet dit wijken voor
nieuwbouw. Binnen de monumentenzorg is vooral het
religieuze erfgoed een zeer bijzondere én kwetsbare
categorie. Als gevolg van de ontkerkelijking zullen
steeds meer kerken, maar ook kloosters en kapellen
hun religieuze bestemming verliezen en zal gezocht
moeten worden naar een geschikte nieuwe functie.
Voor deze categorie gebouwen is dat vaak een zeer
moeilijke opgave, zeker als de cultuurhistorische
waarden intact moeten blijven en er omzichtig omgegaan moet worden met de oorspronkelijke symboliek
en functie.
Om dergelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zijn
culturele ondernemers noodzakelijk.

Zonder de initiatiefnemers tekort te willen doen, wordt
in een studie over herbestemming van industrieel erfgoed de factor "fou" (de enthousiasteling, de gek die
het aandurft om een dergelijk project op te pakken) als
een van de succes- en/of faalfactoren genoemd.^
Andere factoren die meespelen zijn: functionaliteit, financiën, filosofie (de drijfveer achter het project), flow
(samenwerking tussen de betrokken partijen) en fasering. Hoewel er in andere studies^ ook wordt aangetoond dat projecten juist mislukten als gevolg van ondeskundig handelen van goedbedoelende amateurs, is
naar mijn idee de inbreng van de "fou" in combinatie
met een realistische filosofie erg belangrijk. Er zijn
"gelovigen" nodig. Een juiste timing blijft essentieel.
Dit houdt in dat op het goede moment de juiste personen en instanties ingeschakeld moeten worden. Maar
iemand moet een start maken.
Voor hergebruik van "religieus erfgoed" moetje haast
helemaal van lotje zijn. Naast de boven geciteerde vijf
"f-factoren", komen daar nog sterke "r- en e-factoren" bij: die van religie en emotie, terwijl de factor financiën alleen maar ingewikkelder wordt. Bovendien
is er een groter aantal partijen dat op enigerlei wijze
betrokken is. Mocht een herbestemming van religieus
erfgoed dan toch slagen, dan verdienen de initiatiefnemers alle lof.
In de vorm van vijf korte dossiers^ wordt een overzicht
gegeven van een beperkt aantal religieuze gebouwen
die in de loop van de afgelopen jaren verschillende
functies hebben gehad (met dank aan de eigenaren):
een kapel in de Capucijnenstraat, de kerk in de
Hoefstraat, de kapel op het Hasseltplein, de kerk in de
Hasseltstraat en de synagoge in de Willem ll-straat.
Naast deze voorbeelden herbergt Tilburg natuurlijk
nog andere al gerealiseerde voorbeelden van hergebruik religieus erfgoed in Tilburg, zoals:
Huize Nazareth, Nazerethstraat. De Werkgroep Behoud Huize Nazareth zorgde ervoor dat dit pand niet
gesloopt werd. Het voormalige weeshuis is in 1994
verbouwd tot ruim 50 studentenkamers. Het interieur
is sterk gewijzigd, maar het exterieur is grotendeels
gehandhaafd en hersteld. De Firma Brabocon ontving
hiervoor in 1995 de Nationale Renovatieprijs.
Theresiakerk, Theresiaplein. Rond 1999 leverden ini-

en zijn omgeving een nieuwe bestemming en inrichting te geven met veel succes af te ronden. Het herstel
en de herbestemming van het klooster werd - ook financieel - mogelijk door nieuwe functies (wonen en
cultuur) te combineren met nieuwbouw naast het
klooster (twee hoge appartementsgebouwen). Het geheel werd in 1998 opgeleverd. Architect De Brouwer
ontving hiervoor in 2000 de Tilburg Moderne Industriestadprijs voor Stedenbouw en Architectuur.
In de nabije toekomst staat een aantal zeer interessante projecten van hergebruik van religieus erfgoed
in Tilburg op stapel: het clarissenklooster aan de
Lange Nieuwstraat, de kloosters aan de Pelgrimsweg,
'Rooi Harten' aan de Bredaseweg en 'Koningsoord' in
de Raadhuisstraat, Berkel-Enschot. Nog onduidelijk is
de toekomst van de Sacramentskerk aan de Ringbaan-Oost, een niet beschermde, leegstaande kerk
met mogelijkheden voor wie het aandurft.

De vijf dossiers"
Het gerenoveerde Cenakei
en de twee woontorens van
architect Jacques de
Brouwer aan de
Kempenbaan. (Foto Dirk van
Alphen, 2005).

tiatiefnemers Bossers en Op 't Hoog een hergebruikte
kerk op. In de expressionistische kerk waren zes
grondgebonden woningen ondergebracht. Een deel is
nog gemeenschappelijke ruimte. In 1998 is dit project
genomineerd voor de Tilburg Moderne Industriestadprijs voor Stedenbouw en Architectuur.
'De Rooi Pannen', Dr. Ahausstraat. In oktober 1998
worden in Tilburg drie splinternieuwe gebouwen en
een gerenoveerd klooster officieel in gebruik genomen. Dit complex functioneert nu al enige jaren met
veel succes als "De Rooi Pannen", scholengemeenschap voor VMBO en MBO met beroepsopleidingen in
de sectoren Handel, Horeca, Toerisme/Recreatie en
Brood & Banket.
Cenakei, Kempenbaan. Architect Jacq. de Brouwer
slaagde er met MTD Landschapsarchitecten in om de
opdracht van Wonen Midden-Brabant om een klooster

Dossier: Capucijnenstraat 76, de kapel=
Het betreft een kapel bij het voormalige fraterhuis en
weeshuis aan de Capucijnenstraat, vroeger bekend als
het St. Antoniusgesticht.
Het complex heeft de status 'rijksmonument'. De
Monumentenwet 1988 is dus van toepassing.
De opdrachtgevers voor deze gebouwen waren de fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid (beter bekend als de 'fraters van Tilburg', gevestigd aan de Gasthuisring).
Architect Constant Panis is verantwoordelijk voor het
ontwerp van de kapel die in 1933 werd gerealiseerd.
Hij ontwierp het gebouw in een expressionistische stijl
die verwant is aan de Amsterdamse School. Bijzonder
is juist die stijl, maar ook de gaafheid van de kapel in
combinatie met die van de andere delen van het complex.
De huidige eigenaar van de kapel Maarten Hartveldt is
ook de initiatiefnemer van deze herbestemming (van
kapel en fraterhuis).
De huidige functie is divers. De kapel is hoofdzakelijk
in gebruik als professionele geluidsstudio, maar wordt
meer en meer gebruikt als (huur)locatie voor bruiloften, lezingen en rouwdiensten. Het aan de straat gelegen fraterhuis is in gebruik als woonlocatie (eigenaar
en vier huurappartementen). Het weeshuis (van een
andere eigenaar) is geïntegreerd in een nieuwbouwproject.
Verdere toelichting

Interieur van de kapel
Capucijnenstraat 76 in de
jaren vijftig van de vorige
eeuw (Coll. RAT).

In 1894 bouwde architect J.H. van den Abeelen in opdracht van de fraters van Tilburg een internaat en een
fraterhuis aan de Capucijnenstraat Later werd het fraterhuis aangepast en uitgebreid door de architecten E.
Cuypers en C. Panis. Deze laatste bouwde de kapel.
Tot 1990 diende de kapel nog als gebedsruimte voor
de fraters. Vooral op basis van een akoestisch onderzoek in 1991 door de TU Eindhoven werd de kapel gebruikt als opnamestudio met een heldere en variabele(!) akoestiek. Aanvankelijk werd deze nieuwe studio
'Chapel Studio' vooral gebruikt voor opnamen van de
filmmuziek van eigenaar/componist Hartveldt. Maar

huis en de bijzondere werkruimte in de kapel, maken
dit hergebruik bijzonder en succesvol.

Voormalige kapel van de
fraters aan de
Capucijnenstraat na
verbouwing tot geluidsstudio
en huurlocatie. (Foto Dirk van
Alphen, 2005).

Interieur van de kerk aan de
Hoefstraatin 1926.
(Coll. RAT).

de belangstelling van andere muziekensembles groeide snel, zeker na het winnen van een Edison Klassiek
in 1996. Vanaf dat moment werden er opnamen gemaakt voor cd's van wereldberoemde musici.
Voor de restauratie, renovatie en realisatie van de hergebruikplannen kregen de initiatiefnemers (M. Hartveldt en TIWOS) in 1994 een eervolle vermelding bij de
Brabantse Monumentenprijs (tweede plaats) vanwege
'de wijze waarop met grote creativiteit en inspanning
een nieuwe bestemming is gegeven aan het fraterhuis
en de kapel van het voormalige Anthoniusgesticht'.
De kapel is vrijwel intact gebleven, evenals andere onderdelen van het complex. De nieuwe bestemming
(opnamestudio en locatie voor bijzondere vieringen) is
zeer geslaagd. Juist het gecombineerde hergebruik
van dit complex, met name de woningen in het frater-

Dossier: Hoefstraat 199/201 ^
De Sint Antonius van Paduakerk aan de Hoefstraat is,
samen met de pastorie, een rijksmonument. Ook hier
is de Monumentenwet 1988 dus van toepassing. De
kerk is mede gerealiseerd dankzij de Rotterdamse effectenmakelaar Jan Grewen. Hij had een bijzondere
devotie voor Sint Antonius van Padua en droeg financieel bij aan de bouw van enkele Antonius van Paduakerken in het bisdom van 's-Hertogenbosch.
De opdracht ging naar architect Jos (A.A.J.) Magry
(o.a. leerling van Cuypers). Tussen 1911 en 1913 werd
de kerk gerealiseerd. De bouwstijl kan gekarakteriseerd worden als een combinatie of overgang van neoromaans en neobyzantijns. Het gebouw is architectuurhistorisch waardevol vanwege die stijl, maar ook
omdat het een speciale plaats in het werk van de architect inneemt. Hij paste hier in zijn werk voor het
eerst nieuwe motieven toe om een breuk te bewerkstelligen met de neogotiek. De waarde is verder gelegen in het materiaalgebruik en de ornamentiek, in het
bijzonder in de rijke decoratie van het interieur met de
zeer bijzondere glaskoepel in de viering.
Het interieur heeft afwisselend muurvlakken van
schoon metselwerk met sierbanden en bepleisterde
geschilderde velden. Het merendeel der schilderingen
is vanaf 1925 vervaardigd door H. Sensen uit Kevelaer.
In de schelp van de absis bevinden zich afbeeldingen
van de Genadestoel, Johannes verheerlijkt het Lam,
Johannes op Patmos en Johannes de Doper. Boven de
triomfboog zijn onder meer heiligen afgebeeld die het
Lam vereren. Verder zijn er uit de eerste periode veel
non-figuratieve schilderingen met gestileerde florale
patronen. De schilderingen in de koepel dateren uit
1939 met onder meer voorstellingen van Antonius van
Padua en Elisabeth van Thüringen.
Tot het rijksmonument behoren ook de glas-in-loodramen, waaronder de in 1913 door E. Löhrer vervaardigde
ramen voor de Mariakapel, het koor en bij het Maria-enJozefaltaar. E. Mengelberg leverde in 1920 een raam
voor de doopkapel. De schilderingen van Kees Mandos
op de orgelwand zijn aangebracht in 1950. De altaren
uit het atelier van J.P. Maas en zonen uit Alkmaar zijn
verwijderd voor gebruik in andere kerken.
Nadat een aantal parochies in de jaren '90 van de vorige eeuw waren gefuseerd, heeft Stef Hagemeier de
kerk gekocht om er zijn bedrijf, een glasatelier, in te
vestigen. Het monument is van binnen heringericht
naar zijn ideeën en ontwerp in overleg met mensen uit
de monumentenwereld, waaronder de gemeentelijke
monumentencommissie. De initiatiefnemer heeft zich
veel moeite getroost om alle procedures te doorlopen
en aan alle eisen te voldoen of die bij te laten stellen.
In het ontwerp moest rekening gehouden worden met
de werkzaamheden van het glasatelier (o.a. restauratie en bewerken modern glas). Bovendien is een ruime
expositieruimte gerealiseerd. De initiatiefnemer heeft
al in een vroeg stadium gekozen voor het principe van
een doos in een doos: in het oude gebouw wordt een
constructie geplaatst die ruimte biedt voor het glaze-

Het oorspronkelijke en huidige gebruik is religieus:
een kapel. Opvallend is dat het in een aantal perioden
een geheel andere functie heeft gehad: woon/weverhuis, herberg, ziekenhuis
De huidige eigenaar/beheerder is de Stichting tot
Beheer van de Hasseltse Kapel.
Verdere toelichting

Artist impression van hel niersbedrijf. Hierdoor kan de nieuwe functie volledig
glasatelier in de voormalige worden ondergebracht in de nieuwe doos, en wordt
kerk van de Hoefstraat. (Coll. het interieur zo weinig mogelijk aangetast en is er boStef Hagemeier).
vendien nog de vrijwel volledige beleving van de binnenruimte. Zeker óp de doos is het zicht op de bovenbeschreven ornamenten en schilderingen, maar ook
op de gewelven en bogen, koor en absis, fantastisch.
Dossier: Hasseltplein 7 '
De Onze Lieve Vrouw van de Hasseltse kapel ofwel
"Mariakapel" aan het Hasseltplein is een van de oudste gebouwen in Tilburg en is een begrip op zich.
De kapel heeft de status: rijksmonument. De Monumentenwet 1988 is dus van toepassing. In het register
van rijksmonumenten staat: "Hasseltsekapel. Eenbeukig gepleisterd gebouw met ingebouwde westtoren en
met een smaller koor, driezijdig gesloten, 15e eeuw,
in 1796 hersteld. Klok, in 1536 gegoten door Jaspar
Moer." De oudste vermelding dateert uit 1540. We
Interieur van de Hasseltse weten niet wie de opdrachtgever, laat staan wie de arkapel in 1927. (Coll. RAT). chitect was.

De Hasseltse kapel werd waarschijnlijk rond 1530 gebouwd. In de archieven is niets terug te vinden over
het exacte stichtingsjaar. De oudste vermelding dateert uit 1540, als Laureys Peters Verschueren, een
vrijgezel die in de herdgang Veldhoven woonachtig is,
in zijn testament de kapel bedenkt met een gift van 10
stuivers. Het Mariaklokje in de toren vermeldt dat het
is gegoten door de Bossche klokgieter Jasper Moer in
1536: Maria Is mynen naem. Jasper Moer maeckten
mij. Intjaerons Heeren MCCCCCXXXVI.
In de Generaliteitsperiode (1648-1794) wordt de kerkelijke bestemming onttrokken aan de kapel, maar
wordt deze zeer waarschijnlijk niet onteigend. Na een
periode van leegstaand raakte de kapel meer en meer
vervallen en kreeg de kapel een woonfunctie (in ieder
geval van 1743-1794). Hiervoor hebben ook ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden. Volgens enkele
bronnen heeft de kapel/woning zelfs dienstgedaan als
herberg.^ In 1796 werd de kapel wederom gebruikt als
gebedshuis en werd er weer een beeld van Maria geplaatst. In 1832 heeft de kapel nog dienstgedaan als
hospitaal. De kapel is door de eeuwen heen meerdere
malen verbouwd. In 1972 volgde een volledige restauratie. Al met al een zeer bewogen en afwisselende
bouwgeschiedenis.
De Hasseltse kapel is nu al weer lang In gebruik als kapel. De opname in dit dossier over hergebruik heeft
vooral te maken met het feit dat de kapel in de loop der
eeuwen een aantal, ook niet religieuze functies heeft gehad. Het gebouw, de stenen, de geschiedenis zijn daardoor bewaard gebleven. De instandhouding middels andere vormen van gebruik heeft het mogelijk gemaakt dat
het nu weer een religieuze bestemming heeft.
Dossier: Hasseltstraat 194 ^
De kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is
vooral bekend als de "Hasselt(se) kerk"
De kerk is niet beschermd als monument en heeft in
die zin geen formele status.
De opdrachtgever was mgr. Wilhelmus van de Ven,
bisschop van Den Bosch. Hij verordonneerde om in
wijk Hasselt een nieuwe parochie in het leven te roepen (de parochie van het Goirke was te groot geworden). Kapelaan De Beer uit Goirie werd benoemd tot
bouwpastoor van de te bouwen kerk. De pastoor van
het Goirke, Joannes Bapstist Bots, en heeroom Franciscus de Beer hielpen mee de parochie op te richten.
Laatstgenoemde was de eerste algemeen overste, ofwel superior-generaal, van de Fraters van O.L. Vrouw
Moeder van Barmhartigheid, beter bekend als de fraters van Tilburg. De architect werd Adrianus G. de
Beer, neef en vriend van kapelaan De Beer, niet in de
laatste instantie omdat deze aangeboden had het

in bruikleen gegeven, als een soort antikraakwacht,
aan de stichting Quant. Dit is een kunstenaarsstichting
die jonge kunstenaars ruimte wil bieden om te werken
aan hun ontwikkeling. Toen de Tiwos het bruikleen
opzegde, weigerde Quant de kerk te ontruimen en is
het tot een gerechtelijke procedure gekomen, waarna
de kerk kon worden ontruimd.
De Hasseltse kerk is in de nacht van 10 op 11 juli 2003
ernstig beschadigd door een flinke brand. Omwoners
werden geëvacueerd, maar gelukkig sloeg de brand
niet over. Uit het houten dak sloegen de vlammen de
lucht in; het dak bleek volledig verwoest was. Vanaf
begin 2004 ging de gemeente in samenwerking met
diverse partners de kerk opnieuw opbouwen. In juli
2005 werd het oude gebouw met de nieuwe functies
geopend.

Interieur kerk Hasseltstraat werk pro deo te doen. Echter vlak voordat de kerk gereedkwam, bezweek De Beer aan een hartaanval; zijn
zo'n 50 jaar geleden.
werk werd voortgezet door zijn broer J. de Beer en
(Coll. RAT).
vooral door zijn neef F. de Beer. De architect was met
zijn neogotische stijl een volgeling van Pierre Cuypers
(die zelf later de Nloordhoekse kerk in Tilburg zou realiseren). Het kerkgebouw werd in 1898 gerealiseerd.
Verdere toelichting

De verbouwde Hasseltse
kerk tot multifunctioneel
gebouw De Pooden. (Foto
Dirk van Alphen, 2005).

Na zo'n honderd jaar moest de kerk haar poorten sluiten en begon een intensief proces van behoud en herbestemming, waarbij veel initiatieven zijn genomen,
gesneuveld en toch weer opgestart. Het initiatief voor
het behoud van de kerk ten behoeve voor de buurt is
met name ingegeven door de wijkbewoners en de
toenmalige wijkorganisatie Goirke-Hasselt. De wijkorganisatie gaf opdracht om een nieuwe multifunctionele accommodatie voor Goirke-Hasselt en Bouwmeesterbuurt te realiseren.
Nadat de kerk de oorspronkelijke functie in 1998 had
verloren, heeft de woningcorporatie Tiwos het gebouw

De huidige functie is een zogeheten MFA (een multifunctionele accommodatie) voor de wijken Goirke
Hasselt en Bouwmeesterbuurt. In het gebouw is onder
meer de Twern gehuisvest. Twern organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, van individuele hulpverlening, groepsactiviteiten
tot ondersteuning van initiatieven; zomeractiviteiten
voor kinderen, kinderboerderij, schoolloopbaanbegeleiding, jongerenwerk, recreatieve activiteiten, buurtmaatschappelijk werk, informatiewinkel, ouderenadvies enz. Daarnaast zijn er gehuisvest: de Wijkraad
Goirke Hasselt en Bouwmeesterbuurt, de Bibliotheek
Hasselt, Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang
van Kinderstad, Thebe (die het gebouw gebruikt als
uitvalsbasis voor 35 medewerkers die werken in de
wijken in Oud-Noord) en het ROC DGO (in de kerk zal
het ROC onderwijs verzorgen). De gemeente Tilburg is
eigenaar, de Twern hoofdhuurder.
Architectenbureau Luyten-Smeulders is medeverantwoordelijk voor het ontwerp dat, simpel gezegd, uitgaat van een gebouw in een gebouw. Op veel plekken
blijft de kerk en de ruimte van die kerk nog beleefbaar,
maar natuurlijk moesten er ook nieuwe ruimten en
vloeren worden gerealiseerd om de vele functies een
plek te kunnen geven. Al met al levert dit een sterk
beeld en interessante mengeling op van historische en
nieuwe architectuur. Het exterieur is intact gebleven.
Het kerkgebouw heeft voor een lange periode een
nieuwe bestemming gekregen. Het (her)gebruik en de
gekozen architectonische oplossing zijn de zeer geslaagde eindproducten van een moeizaam proces.
De nieuwe, door de wijkbewoners gekozen naam van
het gebouw is De Poorten. Deze naam verwijst naar
het kasteel van Tilburg dat in de wijk heeft gelegen en
het verwijst naar een gebouw dat de poorten openzet
voorde wijk.
Dossier: Willem-ll-straat 20
De synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant, de sjoel, is een rijksmonument in de binnenstad
van Tilburg. Pas vanaf 1767 was het joden toegestaan
zich te vestigen in Tilburg, maar onder protest van de
lokale bevolking. Honderd jaar later droegen de bewoners juist bij aan de realisatie van een nieuwe synagoge. De nieuwbouw verving in 1874 een kleinere, niet

is mogelijk gebaseerd op Duitse synagogen en waarschijnlijk uniek in Nederland. In het eenvoudige, op
een hallenkerk gelijkende interieur zijn ook een mikwe
(ritueel bad) en een vrouwengalerij aanwezig. De oorspronkelijke gevelsteen boven de ingang is door de
joodse gemeenschap bij de verkoop van het gebouw in
1976 verwijderd.

als zodanig gebouwde synagoge aan de Zomerstraat.
De Tilburgse architect Edouard Fremau bouwde aan
de Comediestraat (nu Willem ll-straat) in 1873/74 een
joods gebedshuis met duidelijk oosterse stijlinvloeden.
Dit is te zien aan bepaalde motieven en bouwonderdelen, zoals de uivormige bekroningen op de gemetselde
torentjes. Bijzonder zijn verder de hoge vensters in de
zijgevel, die afgesloten worden door spitse hoefijzerbogen, gecombineerd met accoladebogen. Een dergeDe synagoge in 2005.
(Foto Dirk van Alphen). lijke op oosterse motieven geïnspireerde ornamentiek

De synagoge in de Wiiiem listraat in 1975. (Tekening
HarrieConers. Coll. RAT).

De synagoge aan de Willem ll-straat is tot 1940 in gebruik geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
de inventaris van het gebouw vernield. Na de oorlog
heeft het pand gefungeerd als gymnastiekzaal en opslagplaats. Na een opknapbeurt in 1948-1949 is het
gebouw tot 1976 bij de inmiddels sterk geslonken orthodox-joodse gemeenschap in Tilburg in gebruik geweest. Tussen 1976 en 1994 is het gebouw gebruikt
voor sociale en culturele doeleinden.
Begin 1994 is de synagoge overgegaan in handen van
de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. Na fondsenwerving kon het grote herstelwerk gestart worden. In
1999 werd de door de Stichting Synagoge Tilburg opgedragen renovatie en restauratie opgeleverd. Deze
stond onder leiding van architect Peer Bedaux (Bedaux
De Brouwer Architecten, Tilburg).
De oorspronkelijke én huidige functie is synagoge.
Tussentijds is het pand door de toenmalige eigenaren
gebruikt voor diverse culturele doeleinden. Naast gebedsruimte wordt het monument nu door huidige eigenaar, de Liberaal Joodse Gemeente Brabant, ook
gebruikt voor activiteiten op het gebied van onderwijs
en cultuur.
Ook de geschiedenis van dit monument is een voorbeeld van overbrugging middels tijdelijke functies
waarbij op het juiste moment de juiste mensen een
initiatief ontplooien waardoor realisatie van een succesvol hergebruik (ook in dit geval opnieuw in gebruik
als synagoge) mogelijk is geworden. Hoewel in een
aanmerkelijk kortere tijdsspanne is deze ontwikkeling
vergelijkbaar met die van de Hasseltse kapel: hergebruik van een religieuze ruimte doordat het gebouw
een bepaalde periode heeft 'overleefd' door andere
vormen van gebruik.

Een passend slot
Goed en passend hergebruik van religieus erfgoed is
moeilijk, maar mogelijk. Genoemde voorbeelden tonen
dat aan. Wellicht is soms een periode van bezinning en
tijdelijke bestemming (of zelfs leegstand) nodig, waarna het na korte of lange tijd toch weer een geschikte
en misschien zelfs religieuze functie krijgt (Hasseltse
kapel; synagoge). Soms is het oog of oor van een kenner of cultureel ondernemer nodig die de specifieke
kwaliteiten van een bepaald gebouw onderkent, daar
mogelijkheden in ziet (kapel Capucijnenstraat; kerk
Hoefstraat) en die deze kansen ook wil benutten. Ook
volharding en doorzetting (zelfs na tegenvallers) kan
leiden tot een magnifiek resultaat (alle voorbeelden inclusief de Hasseltse kerk).
Natuurlijk zijn er ook mislukte of half gelukte projecten
waarbij de oorspronkelijke monumentale waarden uiteindelijk toch te veel zijn aangetast of waarvan het
huidig gebruik niet als passend kan worden betiteld. Is

Noten
Een standaardwerk op dit terrein is: Oude fabrieken, nieuwe functies.
Herbestemming industrieei erfgoed. Uitgave van Projectbureau
Industrieel Erfgoed, Zeist 1992.
Tessei Pollman, Herbestentming van Kerken, Een ontnuchterend relaas, CRtVI Reeks deel 3, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist,
Sdu, Den Haag, 1995.
Met name Stef Hagemeier & Hannie van Ginneken, Maarten Hartveldt,
Man Jansen & Cees van Raak en J. Jansen hebben me zeer geholpen
bij het verzamelen van het materiaal. Dank.
Voor de beschrijvingen van de monumenten is met name gebruikgemaakt van: J.P.W.A. van Dijk, m.m.v. H.A.C.J. van Alphen, Tilburg,
Architectuur en stedenbouw in de gemeente Tilburg 1850-1940,
Monumenten Inventarisatie Project, Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle,
gemeente Tilburg 2001; het Register van rijksmonumenten (de redengevende omschrijvingen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg)
en de internetsites van het Regionaal Archief Tilburg en www.historietilburg.nl
Meer informatie op internet: www.chapelstudio.nl & www.kloosterkapel.nl
Meer informatie over het Glasatelier Hagemeier op internet:
www.360glas.nl, www.glasinloodnet.nl &
http://www.katholieknieuwsblad.nl/aclueel19/kn1922d.htm.
er een tendens waarneembaar? Vooral kerkgebouwen

Meer informatie over de Hasseltse kapel op http://www.meertens.
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Alphen, 2005).

hand liggende culturele bestemmingen kunnen ge-

len, Uitgave van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel,

combineerd worden met een meer bedrijfsmatige of

Tilburg 1987.

c o m m e r c i ë l e invulling. Indien behoeften in een be-

U. Nooteboom schrijft over deze periode in zijn boek Jaren en jeugd in

paalde wijk gecombineerd kunnen worden in een mul-

Brabant, 'Het kapelleke heeft de tijden van de Hervorming meege-

tifunctioneel concept, lijken er mogelijkheden. Voor

maakt. Het heeft de stilte gekend van de ontruiming en de verlaten-

kloosters ligt bewoning en verhuur meer voor de hand,

heid. Er heeft nadien eenen wever in gewoond, het bedehuis heeft ge-

waarbij met name gelet moet worden op de structuur

daverd van het gekletter van een getouw. Er is een herberg in geweest.

van een complex. Essentieel is altijd dat het monu-

Er werd in het klein heiligdom jenever geschonken en brandewijn uit

ment het uitgangspunt is voor het ontwerp, en er niet

kleine heldere glaaskes gepruufd, er werd biergetapt en kaartgespeeld

een gekozen wordt voor een concept dat vervolgens

des Zondags en door eenen zatten mensch misschien wel gevloekt."

geforceerd in het gebouw moet worden gerealiseerd

Geciteerd uit: R. Peeters en E. Schilders, Katholiek Tilburg in beeld.

ten koste van de cultuurhistorische waarden. Maat-

Boekhandel Gianotten B.V. / Tilburg, 1990, pag. 157.

werk en (dus) variabele oplossingen moeten mogelijk

Meer informatie op internet: http://www.goirke-hasselt.nl/kerk.html.

zijn.

Literatuur: Cees van Raak, Van Godshuis tot De Poorten. Geschiedenis
van de Hasseltse kerk (Hasseltreeks 1), verschijnt in 2005.

In dit artikel ben ik uitgegaan van geslaagde missies.

° "De stelling 'als er geen gek is die zich voor een project wil inzetten,

Zonder enige minachting (integendeel) kan deze cultu-

mislukt het' durf ik in haar algemeenheid dan ook te bestrijden, al

rele ondernemers "gekkenwerk" worden aangere-

moet ik haar wel gedeeltelijk onderschrijven. Met de titel 'gek' zou ik

kend, maar dan met liefde voor de geschiedenis, voor

de initiatiefnemer tekortdoen. Ik vind dat iemand die een plan tot res-

de plek en voor het monument in combinatie met een

tauratie en herbestemming van een industrieel monument bedenkt,

visie en een professionele aanpak. Alle initiatiefne-

verdedigt en geaccepteerd krijgt, alle steun en eer toekomt. De opera-

mers kunnen verhalen vertellen over voor- en tegen-

tionele fase moet echter in handen komen van deskundigen op dat ter-

spoed, over samen- en tegenwerking. Natuurlijk is

rein. Voor zaken als financiering, planning, restauratie, opruimen van

gekkenwerk alleen niet voldoende, zoals ook de au-

vervuiling, verbouwing; infrastructuur, verkoop/verhuur, exploitatie en

teur van de in de inleiding aangehaalde studie vast-

beheer zijn specialisten nodig. Alleen als deze zaken met beleid wor-

stelde.'" In veel opzichten is een extra investering

den aangepakt kan een industrieel monument met succes en wellicht

noodzakelijk: natuurlijk is geld een essentieel item,

met (im)materieel rendement gerestaureerd worden en een nieuwe

maar ook geloof in de zaak, een gezonde dosis volhar-

bestemming krijgen. En dat is in deze tijd zo gek nog niet ...", J.L

ding en eigenzinnigheid. In meer zakelijke terminolo-

Boeren in Oude fabrieken, nieuwe functies. Herbestemming industrieel

gie komt het er op aan de vraag naar een bepaalde

erfgoed, Uitgave van Projectbureau Industrieel Erfgoed, Zeist 1992,

ruimte te laten samenvallen met het vrijkomen van
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een geschikte ruimte (aanbod). Die timing is zéér
moeilijk te sturen. Dus: gezocht in Tilburg voor hergebruik van religieus erfgoed: een gek met gezond verstand en lef, een cultureel ondernemer. Tilburg heeft
ze, dat tonen de voorbeelden aan, maar er is nog meer
werk te verzetten.

De kerk van Sint Jozef aan
de Heuvel in Tilburg
"

een overheerlijk schoon plan,
maar niet minder kostbaar
Joost Op 't Hoog *

' Joost Op't Hoog (1959) is
i<unsttiistoricus en liij is sinds
1989 werl<zaam binnen de
monumentenzorg, vanaf
2001 als beleidsmedewerker monumenten en
beeldende kunst van de
gemeente Tilburg. Hij
publiceerde eerder in
'Tilburg'(2003).

Met deze woorden typeerde de bisschop van
's-Hertogenbosch, Joannes Zwijsen, op 1 juli
1871 in een brief aan kapelaan Joannes van
der Lee van de parochie het Heike het plan
van de Tilburgse architect Henri van Tulder
voor de nieuw te bouwen kerk aan de Heuvel
te Tilburg.^ Uit de woorden van Zwijsen blijken de hoop, de ambitie en ook de zorgen
waarmee het bisdom en de parochie in het
bijna altijd onzekere proces van de bouw van
een nieuwe kerk aan de Heuvel waren gestapt.

Voorgeschiedenis
Tot 1873 waren er in de gemeente Tilburg slechts drie
parochies: die van het Heike, het Goirke en Korvel. In
1873 komt daar de Heikant, als afsplitsing van het
Goirke bij en in 1874 wordt de Heuvel als afsplitsing
van het Heike een zelfstandige parochie. De parochies

hadden de zielzorg voor de ongeveer 22.000 gelovigen, ongeveer 95% van de gestaag groeiende Tilburgse bevolking. De snel veranderende economische,
maatschappelijke en religieuze omstandigheden in de
negentiende eeuw eisten een groot aanpassingsvermogen van zowel de wereldlijke als de kerkelijke overheid. De katholieke kerk zag zich daarbij met de enorme opgave geconfronteerd om de zielzorg voor de gelovigen en de daarbijbehorende kerkelijke infrastructuur te organiseren.
Hoewel de Nederlandse katholieken al sinds 1795 hun
godsdienst weer openlijk mochten belijden, duurde
het nog tot 1853 voordat met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland de gelijkberechtiging voor katholieken een feit was. In de tussentijd
werkte Joannes Zwijsen (1794-1877) met kracht en
bezieling aan een hernieuwde worteling van de katholieke kerk in de samenleving. Voor Zwijsen was daarin, eerst als pastoor van het Heike (1832-1854) en later als bisschop van 's-Hertogenbosch (1853-1877)
en aartsbisschop van Utrecht (1853-1868) een grote
rol weggelegd waarbij hij Tilburg zeker niet vergat.^
De congregatie van de zusters van Liefde werd al in
1832 door Zwijsen gesticht en in 1845 volgde de vestiging van de fraters van Tilburg aan de Gasthuisring.
De stichting van nieuwe parochies en de bouw van
nieuwe kerken waren een steeds terugkerend proces
in het Tilburg van de negentiende eeuw. De kerken van
het Heike (1827-1829), het Goirke (1835-1839), Korvel
(1851), de Heikant 1873 en de Heuvel (1871 -1888) zijn
daarvan de nog steeds zichtbare manifestaties.^

Hoe het begon
Het idee om in Tilburg (aan de Heuvel) een nieuwe
kerk te bouwen zal al van iets voor 1870 dateren. In
zijn Zwijsen-biografie meldt Peijnenburg dat Zwijsen
op zaterdag 25 juni 1870 mr. J.B. van Son en pastoor
Joannes van der Lee in het klooster van de zusters van
Liefde aan de Oudedijk ontving om te spreken over de
bouw van een nieuwe kerk te Tilburg.''
Mgr Joannes Zwijsen
(1794-1877). Foto
omstreeks 1870.
(Coll. RAT).

Er zijn aanwijzingen dat al ten minste in 1869 in kerkelijke kringen over een nieuwe kerk aan de Heuvel
werd nagedacht. Op 28 augustus 1870 schrijft het
kerkbestuur van de RK gemeente, parochie 't Heike te

Pastoor Joannes van der Lee
(1825-1891). (Coll. RAT).

Tilburg een brief aan de 'Heeren Burgemeester en
Wethouders der Gemeente Tilburg':
"Door de steeds toenemende bevolking van Tilburg en
met name van onze Parochie, doet zich meer en meer
de oprlgting eener nieuwe Parochie gevoelen,
ledereen toch zal erkennen dat de overgroote toevloed
van vreemden het bestaande kerkgebouw veel te
klein, en de genoegzame voorziening In de geestelijke
behoefte der parochianen schier onmogelijk maakt
Het zal niet noodig zijn te zeggen dat dit niet alleen
voor het godsdienstig welzijn, maar ook zijdelings voor
het maatschappelijk belang eene minder gunstige uitwerking moet hebben zoodat eene voorziening hierin
en bij het geestelijke Bestuur der Parochie en bij het
burgerlijke Bestuur der Gemeente belangstelling moet
wekken. Eene geschikte plaats voor de nieuwe Kerk
kan niet gevonden worden dan op den Heuvel. Daar In
de wijk Heuvel geen andere goed gelegene plaats te
vinden Is, kunnen wij ons moeilijk redden zonder het
terrein der Gemeente aan en rondom de caserne der
IVIarechaussé. Dat terrein toch Is voor ons van het
grootste belang."^
Het parochiebestuur verwijst verder naar een eerder
verzoek om het terrein te kunnen verwerven, maar
daarop is niet gunstig beschikt. Het parochiebestuur
stelt nu een grondruil voor: in ruil voor verwerving van
een deel van de voor de nieuwe kerk benodigde gronden, inclusief de tot pastorie om te bouwen marechausseekazerne uit 1828, en een tegemoetkoming in
de overige verwervingskosten, kan de gemeente enkele rond de Heikese kerk gelegen gronden verkrijgen
en een publieke functie geven. Op 10 oktober 1870
besluit de gemeenteraad akkoord te gaan met het
voorstel van het parochiebestuur. Dit besluit wordt op
7 december 1870 goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van Brabant en op 22 december wordt de
grondruil bij de notaris bezegeld.

Het is niet duidelijk waarom het gemeentebestuur niet
op het eerste verzoek van het parochiebestuur is ingegaan. Vermoedelijk zijn hier redenen van financiële
aard in het geding en zal de grondruil in eerste instantie geen deel van het voorstel hebben uitgemaakt. Met
het besluit van 7 oktober 1870 toont het gemeentebestuur zich in ieder geval begripvol voor de problemen
waarmee de parochie het Heike te kampen heeft.
Bovendien paste de bouw van een nieuwe kerk uitstekend in de enorme stedenbouwkundige ontwikkeling
die de huidige Tilburgse binnenstad in die tijd doormaakte. Met de aanleg van het spoor in 1863 en de
bouw van een station werd het slechts spaarzaam bebouwde gebied dat tot dan toe bekend stond als de
Heuvelse Akkers en gelegen was tussen de oostzijde
van de Nieuwlandstraat, de noordzijde van de Heuvelstraat, het westen van de Heuvel en de zuidzijde van
spoorlijn, ineens een interessant terrein voor bebouwing en industrialisatie. Het gemeentebestuur zorgde
voor een nieuw patroon van straten en deed alle moeite om langs de belangrijkste nieuwe straten in het
nieuw te bebouwen gebied (de Stationsstraat en de
Willem ll-straat) architectuur van klasse en aanzien te
doen verrijzen.^ In de periode tussen 1870 en 1900
werd het gebied in hoog tempo volgebouwd. De nieuwe kerk kon een fraaie visuele afsluiting van de oostelijke zijde van dit gebied worden. Ook het door het parochiebestuur aangevoerde argument van de capaciteitsproblemen ten gevolge van het steeds groeiende
inwonersaantal sneed hout. In de jaren tussen 1870
en 1890 groeit de Tilburgse bevolking met gemiddeld
zo'n 800 zielen per jaar. Dat die niet zonder de daarbijhorende zorg konden, was zowel de gemeentelijke
als de kerkelijke overheid duidelijk.' De nieuwe kerk
zou er dus komen, en ook de plaats ervan was bepaald.

De hoofdrolspelers
Aan de wieg van de kerk staan drie mensen: bisschop
Joannes Zwijsen, bouwpastoor Joannes van der Lee
en architect Henri van Tulder. De samenwerking tussen deze drie mensen berust niet op toeval maar is
een bijna logisch verklaarbaar gevolg van beroepsmatige en familierelaties die aantonen dat het hebben en
benutten van een goed netwerk ook in de negentiende
eeuw gezien werd als een vanzelfsprekende succesfactor bij de totstandkoming van grote bouwprojecten.
Het zal blijken dat de hoofdpersonen elkaar zeer goed
kenden en door allerlei 'draden' met elkaar verbonden
waren.
Zoals gebruikelijk moest er voor de bouw van de nieuwe kerk ook een bouwpastoor benoemd worden. De
bouwpastoor is een door de bisschop benoemde
priester die belast is met het bouwen van een kerk
voor een nieuw op te richten parochie. In veel gevallen
is de bouwpastoor ook de eerste pastoor van de nieuwe parochie. De taak van de bouwpastoor bestond uit
de organisatie van alles wat met de bouw van de nieuwe kerk te doen had en varieerde van het bijeenbrengen van het voor de bouw benodigde geld, het onderhandelen met de architect en de aannemer van de

bouw en het voorzitterschap van de uit notabelen be-

Als architect van de kerk wordt voor de Tilburger Henri

staande bouwcommissie. Als bouwpastoor van de

Jacques van Tulder (1819-1904) gekozen. Op welk

nieuwe l<erk in Tilburg koos Zwijsen in 1869 of 1870

moment dat precies is gebeurd, is niet duidelijk, maar

voor Joannes van der Lee (1825-1891). De in 's-

nergens blijkt dat er ooit een andere kandidaat-bouw-

Hertogenbosch geboren Van der Lee werd in 1849 tot

meester voor de nieuwe kerk is geweest en alle ont-

priester gewijd en in 1850 benoemd tot kapelaan van

werptekeningen zijn van zijn hand.

de parochie van het Heike. Hoewel Zwijsen al in 1842

Van Tulder wordt op 1 mei 1819 te Tilburg geboren.

tot bisschop was gewijd, bleef hij in naam aan als pas-

Afkomstig uit de hogere klasse krijgt hij zijn opleiding

toor van die parochie tot 1 mei 1854. De feitelijke

waarschijnlijk aan de Koninklijke Academie in het na-

waarneming van de parochie berustte bij kapelaan

bije Antwerpen. In 1844 vertrekt hij naar Brussel voor

Joannes van Schijndel (1811-1871) die pas in 1854

zijn verdere opleiding en werkt tot 1846 bij het bureau

formeel benoemd werd tot pastoor van de parochie.

van Jean-Pierre Cluysenaar. Vanaf 1848 vestigt hij

Na diens overlijden in 1871 zou Van der Lee hem op-

zich weer aan de Spoorlaan in Tilburg. Om nog onop-

volgen als pastoor van het Heike. Zowel in moreel als

gehelderde redenen vertrekt hij in 1889 naar Laeken

hiërarchisch opzicht is Van der Lee een trouwe volger

bij Brussel. Op 25 november 1903 overlijdt hij te

van Zwijsen gebleken.^ Van der Lee en Zwijsen ken-

Schaerbeek. Of Van Tulder in zijn laatste levensjaren

den elkaar dus al ten minste vanaf 1850.

in België nog praktiserend architect was, is niet be-

De nieuwe kerk moest natuurlijk een naam hebben.

kend.

Wie anders dan Zwijsen zelf kon daarover de knoop

De architectuurhistoricus Wies van Leeuwen typeert

doorhakken? Er werd gekozen voor de naam van Sint

Van Tulder als een veelzijdig, inventief en kundig ont-

Jozef. Deze keuze sloot uitstekend aan bij de kerkelij-

werper die met zijn tijd mee wist te gaan en wiens ker-

ke actualiteit van het moment. In 1870 werd tijdens

kelijk oeuvre de overgang tussen neoclassicisme en

het
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eerste

Vaticaanse

Concilie,

Sint

Jozef

als

neogotiek toont.'" Deze typering lijkt Van Tulder goed

"Christus' voedstervader" tot patroon van de hele kerk

te passen. Het is dan ook opmerkelijk dat hij in de pe-

uitgeroepen. Hierin bestaat ongetwijfeld een relatie

riode na zijn dood van vakbroeders en architectuur-

met de opkomende industrialisatie, met gezinsont-

historici eerder kritiek op dan waardering voor zijn

wrichting tot gevolg, waarbij de devotie tot Maria,

werken heeft gekregen. Van Leeuwen verklaart dit

Jozef en Jezus als Heilige Familie door de kerk werd

door te wijzen op de rond 1900 inzettende golf van kri-

gepropageerd. Dat Sint Jozef ook de patroon van de

tiek op de historiserende bouwkunst van de negen-

arbeiders was, maakte een aan hem gewijde kerk in

tiende eeuw waarbij slechts het werk van de grote

de arbeidersstad Tilburg alleen maar nog passender.

Pierre Cuijpers (1827-1921) gezien kon worden als de

Zwijsen verbleef tussen 28 oktober 1869 en 18 juni

opmaat tot de architectuurvernieuwing van Berlage en

1870 in Rome om het concilie bij te wonen en om pau-

zijn navolgers." Pas in de jaren zeventig van de twin-

selijke goedkeuring voor de congregatie van de fraters

tigste eeuw nam de waardering voor de neogotiek toe

van Tilburg te verwerven en was dus ongetwijfeld uit-

en werden er ook neogotische kerken van Van Tulder

stekend op de hoogte van het gestegen aanzien van

als

Sint Jozef. In zijn Vastenamendement van 2 februari

daarvoor is verricht door de Bisschoppelijke Com-

1871 gaf hij verder zelf argumenten om ook andere

missie voor Monumentenzorg die in 1974 en 1975 het

kerken naar Sint Jozef te vernoemen.^

rijksmonument

aangewezen.

Belangrijk

werk

kerkelijke werk van Van Tulder doorlichtte en tot de
aanbeveling kwam om zeven kerken van zijn hand als
monument aan te wijzen. De Sint Jozef in Tilburg is er
daarvan een en werd in 1976 ingeschreven in het
rijksregister van beschermde monumenten. De opsteller van dat voorstel, mgr. H. van Heivoort, zegt over
Van Tulder dat hij wel degelijk heeft bijgedragen aan
de ontwikkeling van de neogotiek, al komt dat eerder
in zijn interieurs dan in de uiterlijke verschijningsvorm
van zijn kerken tot uiting.'2
Van Tulder werkte doorgaans in Brabant, met name in
het Bossche bisdom, en realiseerde kerken, kerkmeubilair, grafmonumenten, raadhuizen, monumenten,
gestichten, scholen, landhuizen, villa's en stedenbouwkundige plannen en bouwde 26 kerken in het
bisdom Den Bosch.'^ Een groot aantal van zijn bouwwerken is inmiddels gesloopt. Ongetwijfeld is daarvan
in Tilburg het in 1848-1849 in neoclassicistische stijl
gebouwde en in 1971 ten behoeve van de doorbraak
Schouwburgring/Paleisring gesloopte raadhuis het bekendste en meest omstreden voorbeeld. Andere
Tilburgse werken van Van Tulder zijn: de eerste kerk

Architect Henri van Tulder
(1819-1903). (Coli RAT).

van Korvel, gebouwd 1851 -1856 en gesloopt in 1923,
de gedenknaald voor Koning Willem II, opgericht in

1873 en ontmanteld in 1968, de paterskerk en de fra-

aanleiding om te twijfelen aan de verwantschap tus-

terskapel aan de Gasthuisring, ingewijd in 1861 en ge-

sen beiden.

sloopt in 1956, de pastorie van de Heikant, gebouwd

Ook Zwijsen was geen onbekende voor Van Tulder.

in 1874, het stedenbouwkundig plan voor de Konings-

Gelet op de relatief beperkte kring notabelen in het

wei, ontworpen in 1866 en afgebroken in de jaren ze-

Tilburg van de eerste helft van de negentiende eeuw

stig van de twintigste eeuw, het stedenbouwkundig

kan het bijna niet anders dan dat de pastoor/bisschop

plan van Nijveroord, ontworpen in 1870, het woonhuis

en de architect elkaar in hun Tilburgse periode meer-

van de steenfabrikant/aannemer Lambertus de Rooij

maals ontmoet hebben. Zwijsen staat bekend als een

aan de Spoorlaan 398 (bouwdatum niet bekend).

kerkvorst die zich tot in de kleinste details met het

Ongetwijfeld kan deze lijst met nader archiefonder-

ontwerp en de uitvoering van nieuwe kerken bezig-

zoek nog verder uitgebreid worden.

hield. Hij hield persoonlijk bouwkundige en financiële

Hoewel nog niet archivalisch aangetoond, moet er een

aspecten van de kerkenbouw en later van de inrichting

feitelijke familierelatie bestaan hebben tussen Van der

van de pasgebouwde kerk in het oog en weigerde re-

Lee en Van Tulder. In de vele bewaard gebleven brie-

soluut toestemming, wanneer een bepaald plan hem

ven die Van Tulder aan Van der Lee schreef over het

niet beviel of financieel niet voldoende verantwoord

werk aan de kerk op de Heuvel, is de aanhef steevast

was.'5 Toen Van Tulder in 1851 de eerste kerk van

'Weleerwaarde heer Neef'.'" Hoewel deze brieven

Korvel ontwierp, zal ook hij niet aan de bisschoppelijke

voornamelijk een zakelijke inhoud hebben, is de toon

'belangstelling' zijn ontkomen. Dat Zwijsen het volste

ervan altijd hartelijk, wat erop duidt dat het gecompli-

vertrouwen in Van Tulder moet hebben gehad, mag

ceerde bouwproces van de kerk en de daarmee ge-

blijken uit het feit dat hij tussen 1851 en 1889 de

Achterzijde van de Sint paard gaande zakelijke belangen een goede verhouJozefi<erl<. Tel<ening l-ienriding tussen beide mannen niet in de weg stonden.

bouwmeester was van 26 kerken in het bisdom van 's-

van Tulder, vermoedelijk Enig stamboomonderzoek zal ongetwijfeld duidelijktweede bouwfase 1887. heid verschaffen over de exacte familierelatie tussen

kwamen tot stand tijdens het episcopaat van Zwijsen.

architect en bouwpastoor maar op voorhand is er geen

een voorstander van het gebruik van de neogotische

(Foto coll. RAT).

Hertogenbosch. Maar liefst 20 van deze 26 kerken
In de jaren na 1856 toonde Zwijsen zich steeds meer
vormentaal, waarin steeds meer katholieken een herinnering zagen aan de geïdealiseerde Middeleeuwen.
Is het toeval dat juist vanaf die tijd Van Tulders eerste
neogotische scheppingen het licht zien? In zijn kerkelijke werk heeft Van Tulder na 1856 de vormentaal van
de neogotiek niet meer verlaten."'

De financiering van tiet Icerltgebouw
Hoewel er in het parochiearchief van het Heike veel financiële stukken over het begin van de bouw van de
nieuwe kerk zijn overgeleverd, blijven er nog veel onbeantwoorde vragen over."
Ongeveer eenderde van het voor de bouw geschatte
bedrag zou rechtstreeks uit de parochiekas van het
Heike komen. De rest zou bijeengebracht moeten worden uit schenkingen, legaten, collectes en loterijen. Uit
de bouwgeschiedenis van de kerk blijkt dat dit, ook in
een tijd waarin het economisch voor de wind ging en
waarin de bevolking en daarmee ook het aantal betalende gelovigen gestaag toenam, geen eenvoudige
opgave was. Een belangrijk deel van de taak van
bouwpastoor Van der Lee bestond uit het bijeenbrengen van de benodigde gelden. In 1870 ging men er
nog van uit dat de nieuwe kerk gebouwd moest kunnen worden voor M 50.000. Voor die tijd een enorm
bedrag.
De verwachtingen moeten hooggespannen zijn geweest. In een brief van 2 maart 1871 schrijft Zwijsen
aan pastoor Van Schijndel: "Ik heb het genoegen U te
berlgten, dat Ik gisteren met den Heer Architect Van
Tulder het plan van de te bouwen kerk voor de nieuwe
parochie, na rijpe overweging, heb goedgekeurd

Ik

ben voornemens om In de volgende week naar Tilburg
te komen, de bouwcommissie te vergaderen en te Installeeren, ten einde met April a.s. de werkzaamheden
van den bouw te kunnen beginnen. "'^
Dat deze inschatting veel te optimistisch was, bleek al

tingsvermogen van meer realisme getuigde dan zijn inschattingsvermogen van het bouwproces van zijn tijd
mag duidelijk zijn. Het lijkt erop dat de bouwcommissie
erin geslaagd is Zwijsens dadendrang enigszins te tem1.,... «l/IWk.

peren. Op 18 juli 1871 stelt hij aan Van der Lee voor om
dit jaar alleen de fundamenten te laten leggen.^"

De aanbesteding van het weric
Op 21 augustus 1871 lijkt het dan eindelijk zover te
zijn. De eerste fase van de bouw van de kerk kan aanbesteed worden. Er waren drie inschrijvers, allen afkomstig uit Tilburg: Lambertus de Rooij die het werk
voor n 12.000 meende te kunnen voltooien, Johannes
de Beer die voor f 113.450 inschreef en Johannes van
den Heuvel die inschreef voor
M 22.600. Na een dag van beraadslaging wordt door
de bouwcommissie besloten het werk niet te gunnen
maar in onderhandeling te gaan met de laagste inschrijver, Lambertus de Rooij, om zo te proberen de
aanneemsom terug te brengen tot de beschikbare
f90.000.21
Op 7 september 1871 gaat de bouwcommissie akkoord met een stevig afgeslankt plan van De Rooij
waarbij stevig bezuinigd werd op materialen en de beoogde kwaliteit daarvan. De bezuinigingen werden onder meer gevonden in: steunberen, leien, bakstenen,
•

•

cement, natuursteen, kapitelen, uitwerking van de ornamentiek van de kerk en stukadoorswerk De Rooij
nam het werk uiteindelijk aan voor f 92.145,05. Het
honorarium van Van Tulder, die de directie over de
bouwwerkzaamheden zou voeren, werd vastgesteld
op f6.142,80, te betalen in twintig termijnen.
Hoewel de bouwcommissie er op deze wijze voor
zorgde dat de bouw van de kerk ook werkelijk doorgang kon vinden, werd hiermee de kiem gelegd voor
veel bouwkundige problemen die pas decennia later

Plattegrond van de Sint

zeer spoedig. Hoewel Van der Lee in januari 1871 al

de kop op zouden steken en waarvan de reparatie of

Jozefkerk. Tekening Henri ^30.000 bijeen had gecollecteerd, was dat bij lange na

restauratie een veelvoud van het bezuinigde bedrag

niet voldoende om de begrote kosten te dekken. In het

zou gaan kosten. Het voert veel te ver om dit toe te

voorjaar van 1871 blijkt dat het niet mogelijk is om de

schrijven aan de onkunde van de leden van de bouw-

kerk in zijn geheel te bouwen naar het totaalplan van

commissie. Het verschijnsel van ambitie die groter is

van Tulder tweede bouwfase
1887. (Foto colL PAT).

Van Tulder. De daarvoor benodigde fondsen ontbraken

dan het beschikbare budget toelaat, is van alle tijden.

eenvoudigweg. In het volste vertrouwen dat het ont-

Toch heeft juist de neogotische kerkelijke architectuur

brekende geld in de komende jaren wel gevonden zal

van de negentiende eeuw daaronder geleden en al

worden, kiest men ervoor om de bouw van de kerk in

vanaf haar ontstaan een slechte reputatie gekregen

twee fasen te laten plaatsvinden; eerst de oostelijke

vanwege de gebleken bouwvalligheid van veel gebou-

zijde tot voorbij het transept, in de tweede fase ver-

wen. In het algemeen wordt dat toegeschreven aan de

volgens het ontbrekende deel van het schip en de

gebrekkige opleiding van de meeste van de toenmali-

fagade met torens. Voor de eerste fase was /• 90.000

ge architecten, van wie velen geen ingenieursoplei-

beschikbaar. Zwijsen ging het ondertussen niet snel

ding hadden. Ook zouden zij de noodzakelijke con-

genoeg. Op 1 juli 1871 schrijft hij aan kapelaan Van

structieve kennis van de gotische bouwprincipes mis-

der Lee: "Ik heb den heer van Tulder met zijn plan voor

s e n . S o m s lijkt die kritiek terecht te zijn, maar vaak

de kerk gisteren hier gehad en hem mijne ontevreden-

zijn het juist de rigoureuze bezuinigingen op in princi-

heid betuigd over zijn dralen en het op tijd klaar te

pe goede plannen die ervoor gezorgd hebben dat ne-

hebben, te meer omdat de bouw dit jaar niet meer on-

ogotische gebouwen nog steeds een bouwkundig be-

der den kap kan komen. Het Is een overheerlijk schoon

denkelijke reputatie bezitten.

plan, maar niet minder kostbaar; Ik hoop dat de goede

De bouwcommissie die de inschrijvingen had beoor-

God ons zal helpen om de kosten te bestrijden. "^^

deeld en de onderhandelingen over de bezuinigingen

Zwijsen vraagt Van der Lee om de bouwcommissie te

met de aannemer had gevoerd, bestond uit de volgen-

laten vergaderen om meteen bezuinigingen voor te stel-

de heren: J. van der Lee (president), P. Blomjous, G.

len en kondigt aan binnenkort in Tilburg met de com-

Houben, J.C. Jansen, E. Jansen, H. Knegtel, G. Mom-

missie te komen spreken. Dat zijn financiële inschat-

bers, A. van Spaandonk en B. van Spaandonk.^^

Voor het merendeel waren het mannen van aanzien en

eerste H. Mis tegenwoordig te zijn, en, aangezien de

niveau uit de gegoede fabrikantenklasse, zonder wier

kerk voor godsdienstoefeningen

steun en invloed de bouw van een nieuwe kerk in het

steld

toenmalige Tilburg nauwelijks mogelijk was geweest.

geëindigd

Begonnen!
In een brief aan Van der Lee schrijft Van Tulder op 11

worden,

thans kan openge-

waarmede de werkzaamheden als

kunnen worden beschouwd,

verzoek Ik

UwEerw. de Heeren van de Bouwcommissie mijnen
hartelijken dank te betuigen voor hunne diensten, welke zij aan dat verdienstelijk werk hebben bewezen, en

september 1871 dat hij verwacht dat de aannemer

't Is mij aangenaam hierbij te kunnen voegen, dat hun-

binnen drie of vier dagen zal beginnen met het grond-

ne bemoeijingen ten deze mijne goedkeuring volko-

werk.^" Een document in het nog niet ontsloten pa-

men hebben weggedragen. "^^

rochiearchief van de Heuvel maakt melding van het

Op 15 oktober 1873 wijdt Van der Lee het eerste ge-

feit dat de funderingen voor de winter van 1871 ge-

deelte van het kerkgebouw in en wordt de eerste mis

legd werden.25 Dit strookt met de mededeling van Van

in de kerk opgedragen. Een belangrijk moment, want

Tulder aan Van der Lee, zodat 1871 als het beginjaar

nu kon de kerkkas gevoed worden door de opbreng-

van de bouw van de kerk gezien mag worden, hoewel

sten van de verpachting van de kerkbanken. De eerste

de werkzaamheden pas in 1872 boven het maaiveld

bankverpachting bracht /•5.127 op. Het zou nog bijna

zullen zijn gekomen.

zestien jaar duren voordat het gehele kerkgebouw in-

Er werd na de winter met man en macht doorgewerkt,

gewijd kon worden.

soms met wei 44 metselaars tegelijk. Gelijktijdig werd
de oude marechausseekazerne door Blomjous tot pas-

Op 23 oktober 1873 wordt Martinus van der Hagen, tot

torie ingericht De eerste bouwfase is voorspoedig

1870 kapelaan op het Heike en daarna pastoor te

verlopen en al in oktober 1873 kon het oostelijke deel

Waalwijk, benoemd tot pastoor van de nieuwe pa-

van de kerk worden ingewijd en in gebruik worden ge-

rochie die 3.000 communicanten telt. Zwijsen zelf re-

nomen. Omdat er op dat moment slechts sprake was

gelt de complexe financiële en materiële boedelschei-

van een halve kerk en er nog geen zicht was op een

ding tussen het Heike en de nieuwe parochie die op 12

start van de tweede fase, vond deze inwijding niet met

juli 1874 canoniek wordt opgericht"

groot bisschoppelijk ceremonieel plaats. Op 7 oktober

wordt het nieuwe kerkbestuur geïnstalleerd. Van der

Daags erna

1873 schrijft Zwijsen aan Van der Lee (sinds eind

Hagen sterft al op 30 november 1875 en wordt op 29

1871 pastoor van het Heike): "Bij dezen verleen ik

december van dat jaar opgevolgd door pastoor en later

UwEerw. de noodige faculteit om de St. Jozefs-Kerk,

mgr. Antonius Donatus Smits, die tot zijn overlijden op

zonder uiterlijke plechtigheden, In te zegenen en na

3 januari 1908 zal aanblijven.

die inzegening de eerste H. Dienst voor de UwEerw.
bekende Intentie in dezelfe te celebreeren. Ik verlang

In de daaropvolgende jaren wordt het interieur van de

dat de Heeren leden der Bouwcommissie worden ult-

kerk aangekleed en verfraaid met veelal geschonken

genoodigd bij de Inzegening en het celebrereeren der

kunstwerken. Veel van de heiligenbeelden en ook het
in het koor opgehangen grote crucifix dateren uit de
eerste jaren van de parochie. Stolzenberg uit Roermond levert onder meer beelden van het Heilig Hart en
een expositietroon. Stolzenberg is waarschijnlijk ook
de maker van de heiligenbeelden die in de periode
1874-1875 in het koor in casementen met pinakels
die aan de pilaren bevestigd werden, zijn aangebracht
Deze beelden en ook hun stenen casementen zijn op
een nog onduidelijk tijdstip uit de kerk verwijderd. De
altaren voor Maria en Jozef aan de oostelijke transeptwanden zijn beide omstreeks 1875 vervaardigd. In
1883 worden de zich nu in de zuidelijke uitbouw van
het transept bevindende beeldengroepen van de
Heilige Familie en de Piëta aangeboden en ingezegend.

Het hoogaltaar
In 1878 wordt een groot gedeelte van het retabel van
het hoogaltaar geplaatst. Dit door de Bossche beeldhouwer Hendrik van der Geld (1838-1914) vervaardigde hoogaltaar zal het pronkstuk van de inventaris van
de Sint Jozef worden. In de daaropvolgende jaren worden de nog ontbrekende beeldengroepen geschonken
en bijgeplaatst. In 1881 is het altaar voltooid op de
De oudst bekende foto van

vleugels van de predella, het onderstuk van het reta-

de Sint Jozefkerk uit 1892.

bel, na. De polychromie is van de Bossche schilders

(Coll. RAT).

Hurkens, De Bie en Van der Griendt Het zeer com-

plexe snijwerk van eikenhout is een soort drieluik met
een uitvoerig iconografisch programma. De linkervleugel van het altaar bestaat uit vijf beeldengroepen die
de 'Blijde geheimen van de rozenkrans' voorstellen: de
aankondiging van de Engel aan Maria (Annunciatie),
het bezoek van Elisabeth aan Maria (Visitatie), de geboorte van Christus, de opdracht in de tempel en de
vinding van de twaalfjarige Jezus tussen de leraren in
de tempel. In het middendeel bevinden zich vijf groepen voorstellend de 'Droevige geheimen van de rozenkrans' namelijk Christus in de hof van Olijven, de geseling van Christus, de doornenkroning, de kruisdraging en als grote groep de dood van Christus. In de
rechtervleugel vijf beeldengroepen voorstellend de
'Glorievolle geheimen van de rozenkrans': de Verrijzenis van Christus, zijn Hemelvaart, de nederdaling van
de H. Geest op Pinksteren, de tenhemelopneming van
Maria en haar kroning in de hemel.
Op de tombe bevinden zich drie reliëfs met het offer
van Abraham, de Paradijsboom met de slang en de
Mannaregen. In de zich daarboven bevindende predella zijn groepen geplaatst waarvan de betekenis te maken heeft met de viering van de eucharistie: links het
Laatste Avondmaal en het Paschamaal, rechts het
offer van Melchisedek en een maaltijd met twaalf aanzittenden. In het met sierlijk traceerwerk geornamenteerde bovendeel van het centrale deel van het altaar
staan beeldjes van de heilige Antonius Abt en van de
heilige bisschop Dionysius (de patroon van de stad
Tilburg en o.a. van het Heike). Centraal bovenin staan
de beelden van de Moeder Gods en van Christus als
rechter. Zij worden geflankeerd door twee engelenbeeldjes en nogmaals door twee engelen met de lijdenstekenen.Bij de oplevering van het grootste deel
van het altaar in 1878 kostte het M.800. De nog ontbrekende groepen konden voor f250 per stuk bijbesteld worden!

ersierde Sint Jozefl<erl< ter
gelegentieid van de
consecratie van de l<erl< in
1889 door mgr.
Godsclialks. (Coli RAT).

De tweede bouwfase
Het moet een vreemd, bijna middeleeuws aandoend
gezicht zijn geweest; een half afgebouwde kerk, zonder schip, fagade en torens, midden in een stad die in
hoog tempo volgebouwd werd. Toch heeft deze situatie zo'n veertien jaar bestaan: ongetwijfeld tot ongenoegen van het parochiebestuur. Helaas zijn er geen
afbeeldingen van de half afgebouwde situatie overgeleverd. Uiteraard zat het parochiebestuur in de jaren
na 1873 niet bepaald stil. Men verzamelde onder meer
fondsen voor de tweede bouwfase van de kerk en voor
de bouw van de aan de parochie verbonden Sint
Jozefschool aan de Veemarktstraat.
In augustus 1886 wordt er in het kerkbestuur gesproken over de voltooiing van de kerk en een restauratie.
De voltooiing wordt begroot op f89.000 de restauratie
op f12.500.
In maart van het jaar daarop krijgt het parochiebestuur
van de bisschop de goedkeuring voor de plannen van
zowel de restauratie als de voltooiing van het kerkgebouw. De plannen van Van Tulder worden daarbij gehandhaafd. Op advies van de bisschop wordt besloten
geen vijf maar vier traveeën aan het bestaande werk
toe te voegen. Wel wordt er dan al gekozen voor de
bouw van de twee fagadetorens. Op 24 oktober 1887
wordt het werk aanbesteed. De aannemer is de waarschijnlijk uit Den Haag afkomstige J. van Groenendaal,
die beide werken voor f103.097 zal uitvoeren. Het honorarium voor Van Tulder bedraagt f4.500.
Met de bouw wordt op 14 november 1887 begonnen.
Het werk vordert zeer voorspoedig en al in oktober
1888 worden het kruis en de lelie op de spitsen van de
torens geplaatst, al is het werk daarmee nog niet voltooid. Voor zover na te gaan valt, viel er bij de bouw
van de kerk één dodelijk slachtoffer te betreuren. Op
13 oktober 1888 valt Jacobus van Loon van 30 meter
hoogte naar beneden en overlijdt dezelfde avond nog
in het gasthuis. Het parochiearchief meldt verder nog
dat zijn vrouw en twee kinderen achterbleven voor de
zorg van de Vincentiusvereniging.Vanwege de strenge
winter ligt het werk enkele maanden stil. Een belangrijk moment is 18 maart 1889. Op de dag voor zijn
naamdag wordt het 2,20 meter hoge beeld van Sint
Jozef op de gevelspits geplaatst. Het zwaar vergulde,
van gedreven koper gemaakte beeld is vervaardigd in
Antwerpen in het atelier van Van Rijswijk.
Het tijdstip van voltooiing nadert en op 30 juni 1889 is
het dan zover. Bisschop Adrianus Godschalk (18191892), de opvolger van de in 1877 overleden Zwijsen,
wordt vorstelijk in Tilburg onthaald en consacreert de
kerk op 1 juli 1889 in een plechtigheid die duurt van
zeven uur tot half een. Met een onderbreking van
veertien jaar heeft de bouw van de kerk dus bijna
achttien jaar in beslag genomen, hoewel de feitelijke
bouwwerkzaamheden minder dan vier jaar van die tijd
vergden. De naam van de architect werd vereeuwigd
in het basement van de hardstenen halfzuilen van het
centrale ingangsportaal in de voorgevel: H.l. van
Tulder architect.

besproken. In het monumentale standaardwerk De katholieke kerken In Nederland, zegt de auteur Jan Kalf:
"In de kruiswegstaties van Geo de Geetere vond ik alleen het procédé, het mat aspect der verven, te roemen, dat aan frescotechniek doet denken, doch hier
met al te levendige kleurigheid en te gering besef der
princlpieele elschen van muurschilderkunst werd toegepast.
De Tilburgse architect Jos Donders, behalve praktiserend architect ook kunstcriticus met een eigen rubriek in de krant, was in 1954 aanzienlijk milder
van oordeel over de kruiswegstaties en noemde ze
zelfs uitermate geslaagd.^' In 1912 en 1913 vervaardigt De Geetere ook de schilderingen in de doopkapel
en de Lourdeskapel.
In 1890 krijgt de kerk op de feestdag van Sint Jozef
het tegenwoordig met gaas tegen de duiven afgesloten gebeeldhouwde timpaan waarop de vlucht naar
Egypte staat afgebeeld. Het reliëf is van de hand van
de Tilburgse beeldhouwer Petrus van Tielraden. Zijn
atelier aan de Willem II straat 40 is bewaard gebleven
en heeft in de hoogvelden fraaie reliëfs waarin onder
meer de architectuur en de beeldende kunst worden
voorgesteld.
Het feitelijke werk aan de architectuur en inrichting
van de kerk was daarmee in zekere zin voltooid. Een
kerkgebouw vraagt echter, ook in de zin van onderhoud en restauratie, altijd om aandacht, en al in 1917
moest er besloten worden de leien van de torenspitsen
te vervangen door kleinere exemplaren.

Orgels

Sint Jozefkerk, hoogaltaar
met retabel, Hendrik van der
Geld, voltooid in 1881. (Foto
Joost Op't Hoog, 2005).

Toegepaste kunst in het interieur
Dat de kerk hiermee niet 'af' was, mag voor zich spreken. In de jaren die volgden, worden steeds meer
glas-in-loodramen aangebracht, wordt een omvangrijk project voor de schilderingen van de kruiswegstaties begonnen en voltooid en wordt ook het gebeeldhouwde timpaan boven de hoofdingang van de kerk
aangebracht. Veel van de glas-in-loodramen zijn afkomstig van het Antwerpse atelier Stalins en Jansen
en zijn aangebracht in de periode tussen 1901 en
1910. Interessant is dat ervoor gekozen werd om
vooral Nederlandse heiligen af te beelden. Zo kregen
Juliana van Luik, Odulphus, mgr. Ferdinand Hamer,
enkele Martelaren van Gorkum, Lidwina, Petrus
Donders (al in 1903) en zelfs Karei de Grote een plaats
in de ramen van de kerk.^^
De meest in het oog springende kunstwerken in de
kerk zijn de in 1909 en 1910 door de Belgische schilder Georges (Geo) de Geetere (1859-1929) vervaardigde kruiswegstaties. De kosten bedroegen bijna
M .000 per statie. Een aardig detail is dat De Geetere
in de achtste kruiswegstatie, Jezus ontmoet vermaant
de vrouwen van Jerusalem, op subtiele wijze de geboorte van het prinsesje Juliana heeft verwerkt. Een
meisje is gesierd met een oranje sjerp en ernaast is
30-4 1909 met een kroontje daartussen geschilderd.
De kruiswegstaties zijn in verschillende kunstkritieken

De kerk bezit twee orgels. Ter vervanging van een uit
1828 daterend mechanisch orgel dat vervaardigd was
door W. Beekes en in 1874 in de kerk was geplaatst,
schonk een Sint Jozefvereerder in 1893 f 7.850 voor
een nieuw orgel van A.D. Smits of F.C. Smits I I . D e
f 1.650 kostende orgelkast werd geschonken door diverse personen. Het orgel werd op 29 maart 1894 ingewijd. Het orgel heeft: hoofdwerk, positief, echo en
vrijpedaal. Bij een restauratie in 1994 is de dispositie
aangepast (o.a. naar aanleiding van een eerder uitgevoerde restauratie in 1955 door EIbertse uit Soest).
Het koororgel met twee klavieren en vrijpedaal bevindt
zich pas sinds 1998 in de kerk. Het is in 1858 gemaakt
door F.B. Loret uit Mechelen voor de rectoraatskerk
van de fraters aan de Gasthuisring. In de vijftiger jaren
van de twintigste eeuw is dit orgel overgeplaatst naar
de nieuwe parochiekerk aan de Gasthuisring (O.L.V.
van Altijddurende Bijstand). Toen deze kerk in 1974
gesloten werd, is het orgel overgeplaatst naar de
Theresiakerk. Bij de sluiting van de Theresiakerk is het
in 1998 aangekocht als koororgel voor de Sint Jozefkerk. Het is een gaaf bewaard instrument van Loret,
karakteristiek voor het werk van de maker en de tijd
van ontstaan.

De kerk in 1889
In 1889 kan een voorlopige eindbalans van het kerkgebouw opgemaakt worden.
De kerk is gebouwd als een driebeukige neogotische
kruisbasiliek met pseudo-straalkapellen rond de apsis, schoorbogen en westfront met twee torens, die

Sint Jozefkerk, actitste
kruiswegstatie, Jezus
vermaant de vrouwen van
Jerusalem. Detail met
beschildering geboodedatum
prinses Juliana, Geo de
Geetere, 1909. (Foto Joost
Op f Hoog, 2005).

wijze wordt een sterk effect van verticaliteit bereikt.
De basementen van de pijlers vallen op door hun sterke, in hoogte verspringende, geledingen. Het opvallend lichte, gepleisterde interieur heeft gelede pijlers.
Het muurwerk boven de scheibogen bevat maaswerk
in een vormentaal die teruggrijpt op de zogenaamde
Brabantse gotiek, en invloeden verraadt van de ornamentiek van de Sint Jan in Den Bosch.^^ Door de toepassing van een cordonlijst en een daarboven gelegen
schijntriforium dat als het ware in de wand is verwerkt, lijkt de opstand van het schip gecompliceerder
dan hij in werkelijkheid is.

Kritieken

achtkanten met frontalen en hoge spitsen dragen. Het
schip telt zes traveeën, het priesterkoor nog eens drie.
Aan beide zijden van het priesterkoor zijn sacristieën
gebouwd. Elk van de transepten heeft aan beide zijden
een travee dubbel zo breed als de zijbeuken.
Aan het exterieur is uitbundig veel natuursteen toegepast, niet alleen in de voorgevel met de twee torens en
daartussen een groot roosvenster maar ook aan de
luchtbogen en de gevels van de transepten. Op de viering is een forse, rijk gedetailleerde dakruiter aangebracht. Meer nog dan de voorzijde met het voor Tilburg
zo kenmerkend geworden silhouet van de twee torens,
is de achterzijde van de kerk een feest voor het oog
van de architectuurliefhebber. De zeer geslaagde afwisseling van vormen, volumes en ornamentiek maakt
deze kant zeker niet minder aantrekkelijk dan de voorgevel. Dit effect wordt nog versterkt door de terugliggende positie tussen het patronaatsgebouw en het gebouw van de Vincentiusvereniging. Mocht het ooit nog
zo ver komen dat het wel erg ontsierende aluminium
hekwerk weggehaald wordt, dan kan op deze locatie
met de komst van een goed terras een fraai architectonisch schouwspel geboden worden dat men eerder
diep in Frankrijk zou verwachten dan in het hedendaagse Tilburg.
De kerk heeft een hoog en statig middenschip dat
meer dan elk ander Tilburgs kerkgebouw een sfeer
van sereniteit en rust uitstraalt. De overwelving bestaat uit stenen kruisribgewelven. Dat de scheiding
tussen de twee bouwfasen eigenlijk slechts goed te
zien is aan de op het gewelf geschilderde bladornamentiek, is een teken van de vakkundigheid van de
toenmalige bouwers. De bladornamentiek is in de
tweede fase niet meer gebruikt. Boven de viering en
het priesterkoor zijn stergewelven toegepast. De pijlers zijn rijk geleed. De schalken met kleine kapiteeltjes lopen door tot aan de gewelfaanzetten; op deze

Toen Jan Kalf in zijn vanaf 1906 verschenen overzichtswerk over de katholieke kerken in Nederland de
Tilburgse Sint Jozefkerk besprak, werden daaraan
weinig waarderende woorden gewijd. Dat gold overigens niet alleen voor de Sint Jozef maar ook voor de
meeste andere kerken die Van Tulder had gebouwd.
Een beetje zurig merkt hij op: "Ook hier ontbreekt om
de scheibogen de overladen ornamentatie niet, die
kenmerkend Is voor Van Tulder's werk. "3"
In deze woorden schuilt eigenlijk de kern van de kritiek. De door Van Tulder veel benutte ornamentiek
wordt door Kalf gezien als het verhullen van de ware
structuur van het gebouw. Op zich is daarmee niets
mis, maar in de ogen van tijdgenoten, met name de
navolgers van de onbetwiste meester van de Nederlandse neogotiek, P.J.H. Cuijpers, was zoiets een zware zonde en getuigde het niet van de geest van de
'ware architectuur'.
Tegenwoordig zijn architectuurhistorici meer genegen
om Van Tulder te zien als een bekwaam architect die
zich bediende van de vormentaal die in zijn tijd gebruikelijk was. Dat hij zich daarbij niet gehouden voelde
aan principes die pas na 1855 tot een veel nagevolgd
systeem zijn uitgewerkt, doet niets af aan de esthetische kwaliteit van veel van zijn gebouwen.
Het enige serieuze onderzoek waarbij alle Van
Tulderkerken tegen het licht gehouden en onderling
vergeleken zijn, is van de hand van mgr. H. van
Helvoort.^^ Hij concludeert over de Sint Jozef: "Van
Tulder heeft in deze kerk nog niet opgehouden te experimenteren, getuige de luchtbogen. Het zal voor
hem, evenals voor ons, wel geen succes betekend
hebben, want hij heeft de luchtbogen bij volgende kerken niet meer toegepast. Het Interieur is door de uitbundige verslering boven de bogen van het schip iets
minder ingetogen dan Oss. Toch maakt het op ons een
grootse indruk De uitbouw van architect Donders later
Is niet geslaagd. "^^ De minpunten die voor Van
Heivoort overduidelijk in het gebouw aanwezig zijn,
staan een positief eindoordeel niet in de weg. In zijn
eindbeschouwing over Van Tulder stelt Van Heivoort
"... dat Van Tulder, toen hij eenmaal te Oss een bepaalde richting van architectuur Insloeg, daaraan
trouw is gebleven. Hij heeft deze architectuur stilaan
verrijkt en uitgediept. Het uitwendige van zijn kerken
is moeizaam en vaak log van aard; - het maakt op ons
de Indruk, dat Van Tulder de problemen van de uitwendige architectuur niet goed Is kunnen meester

worden. Maar dit gebrek wordt beslist goed gemaakt

de Heikant. De vergelijking gaat slechts tot op zekere

door de interieurs. Deze hebben een sereen, ingeto-

hoogte op omdat het gebouw in maat en schaal ver

gen, meditatief karakter, zowel bij de grote als bij de

achterblijft bij de meer prestigieuze Sint Jozefkerk.

kleine kerken. En hij Is erin geslaagd dit karakter te

Toch zijn er ook overeenkomsten: de gebruikte vor-

bewaren. "^^ Van de 26 door Van Tulder gebouwde

mentaal is neogotisch, de opzet is basilikaal, de over-

kerken acht de Bisschoppelijke Commissie voor de

welving bestaat uit een kruisribgewelf, het interieur is

Monumentenzorg in 1975 er zeven monumentwaar-

sober, al is dat bij beide kerken tot het midden van de

dig. Dat zijn de kerken te Geldrop, Liempde, Megen,

twintigste eeuw beduidend anders geweest. Zowel

Stiphout, Stratum, Tilburg en Woensei. De rapportage

door de schaal van het gebouw als de context waarin

van de Bisschoppelijke Commissie mag dan ook ge-

het gelegen is, moet de kerk aan de Heikant vooral ge-

zien worden als een belangrijk moment in de waarde-

zien worden als een dorpskerk, tot stand gekomen

ring voor de bouwwerken van Van Tulder.

met een totaal ander ruimtelijk en representatief oog-

Meer van zijn kerkgebouwen zijn in de afgelopen jaren

merk dan de Sint Jozefkerk.

als monument aangewezen. Henri Jacques Van Tulder

De tweede kerk waarmee de Sint Jozef vergeleken

heeft daarmee voorgoed een plaats in de Nederlandse

kan worden, is de kloosterkerk van de abdij van Ko-

architectuurgeschiedenis gekregen. Een plaats die

ningshoeven. De kloosterkerk werd evenals het kloos-

hem zeker toekomt!

tercomplex tussen 1891 en 1894 gebouwd naar ont-

Vergelijkbare kerken in Tilburg
Om de Sint Jozef op waarde te schatten is het de

werp van de Tilburgse architect Adrianus G.M. de Beer
(1844-1898). Ook hier is weer voor de neogotische
vormentaal gekozen. De meest opvallende gelijkenis

moeite waard om te onderzoeken of er in Tilburg ver-

met de Sint Jozefkerk is natuurlijk de toepassing van

gelijkbare bouwwerken bestaan.

een markant dubbel torenfront dat al van veraf zicht-

De eerste kandidaat daarvoor is de in 1873 naar een

baar is. Afgezien van de door de cisterciënzer orde

transept, zuidwesteiijke ontwerp van de Tilburgse aannemer en steenfabrikant

voorgeschreven soberheid in het interieur, is er toch

J.C. van de Heuvel (1825-1904) gebouwde kerk, ge-

sprake van een totaal ander ruimtelijk concept voor

wijd aan Maria Onbevlekt Ontvangen aan De Schans in

het interieur en de dispositie van de kerkmeubelen. De

Sint Jozefkerk, vieringen
lioek (Foto Joost Op 't
Hoog 2005).

prominente plaats die het koor en de koorbanken in
deze abdijkerk innemen, zorgen voor een volledig andere beleving van de kerkruimte. Het oksaal dat het
koor van de kerk scheidde, werd in 1955 verwijderd
zodat de ruimte van het schip weer als een geheel ervaren kan worden. Omdat het schip geen zijbeuken
heeft, ontstaat er een breedtewerking die eigenlijk
wezensvreemd is voor de op de dertiende-eeuwse
Franse gotiek geënte vormentaal.
Zowel in het geval van de kerk aan de Heikant als bij
de kloosterkerk van het trappistenklooster is er dus
sprake van een meer dan oppervlakkige overeenkomst met de Sint Jozefkerk. Bij nadere beschouwing
blijkt dat deze vooral terug te voeren is op de gebruikte
neogotische vormentaal en de soberheid van de interieurs.
Het lijkt erop dat de Sint Jozefkerk zich het beste laat
vergelijken met andere kerken van de hand van Van
Tulder. Van Heivoort constateert verschillende overeenkomsten in plattegrond en ornamentiek met Van
Tulders' kerk te Oss, de tussen 1857 en 1859 gebouwde kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen. Ook vergelijkingen met de tussen 1874 en 1876
opgetrokken Sint Petruskerk te Woensei liggen voor
de hand. In het kader van dit artikel zou dat te ver voeren, maar het is zeker een mooi vertrekpunt als voortzetting en uitbouwing van het onderzoek van Van
Helvoort.28

Het Heilig Hartbeeld
Het zich voor de kerk bevindende Heilig Hartbeeld dateert uit 1921 en het is het resultaat van de inspanningen van een in 1919 speciaal voor de totstandkoming
van het beeld opgericht comité. Het geheel door de

Tilburgse bevolking gefinancierde beeld, een ontwerp
van August Hermans uit Roermond, werd naar een
gietmodel van Jos. Geelen gegoten in Oberkassei
(Duitsland). Op 6 november 1921 werd het geïntroniseerd door mgr. A.F. Diepen (1860-1943). Het oorspronkelijk gouden hart is na een ontvreemdingpoging
in 1982 vervangen door een hart van verguld koper.
Het beeld wordt van het kerkplein afgescheiden door
een schansmuur van muschelkalksteen met een fraai
geornamenteerd ijzeren hekwerk aan de bovenzijde.

Uitbreiding en restauratie

52"^

In 1955 werd er besloten de kerk aan elk van de uiteinden van de transepten met vier traveeën uit te breiden. De hoogbejaarde Tilburgse architect Jos Donders
(1867-1960) werd aangezocht als ontwerper. Donders
koos daarbij voor een sobere eigentijdse vormentaal
die teruggrijpt naar de vroegchristelijke en niet naar
de gotische architectuur. Met eenvoudige ongecanneleerde zuilen met gestileerde kapitelen, rondbogen en
smalle rondboogvensters in de lichtbeuk weet Donders ondanks het stevige contrast met de rest van het
kerkgebouw in deze relatief kleine ruimtes een monumentaal en licht effect te bereiken. Donders toonde
zich daarmee nog maar eens de architectonische duizendpoot die hij gedurende heel zijn lange en zeer productieve carrière is geweest. Zijn oeuvre vormt een
kwalitatief hoogwaardige staalkaart van vrijwel alle
bouwstijlen tussen 1893 en 1955. Het contrast in vormentaal tussen de uitbreidingen van Donders en de
Van Tulderkerk is in de afgelopen vijftig jaren nogal
eens onderwerp van discussie en kritiek geweest. De
meeste critici zijn van mening dat Donders zich beter
had kunnen spiegelen aan de door Van Tulder gebruikte neogotische vormentaal. Daar kan tegenover geSint Jozefkerk, zuidelijke steld worden dat de hedendaagse monumentenzoraanbouw transept, architect gers Donders eerder een pluim voor zijn eigentijdse
oplossing zouden geven omdat er sprake is van een
Jos Donders 1955-1956.
nieuwe fase in het bouwen aan en de geschiedenis
(Foto Joost Op 'IHoog,
van het monument.
2005).

Ook in latere tijden zal daarover nooit een misverstand
kunnen bestaan.
Helaas is een aantal jaren geleden de noordzijde van
de uitbreiding van Donders dichtgezet met een soort
doos die onder meer dienst doet als repetitieruimte
voor het kerkkoor. Het ruimtelijke effect wordt daardoor volledig tenietgedaan. Gelukkig is dit een omkeerbare ingreep die als de tijdgeest erom vraagt weer
ongedaan gemaakt zou kunnen worden.
Tijdens de werkzaamheden stort eind september 1955
een deel van de in aanbouw zijnde zuidelijke dwarsbeuk in. Gelukkig vallen hierbij geen gewonden, omdat het ongeluk onder lunchtijd plaatsvond, maar de
bouw liep stevige vertraging op. Ook het transept van
de oude kerk was door de instorting van de aanbouw
behoorlijk beschadigd. Met name dankzij de vrijgevigheid van de parochianen kon alles al in 1956 hersteld
en voltooid worden.
Uiteraard is de kerk ook nog gerestaureerd: voor het
laatst in verschillende restauratiecampagnes in de periode tussen 1980 en 1996. De voorgevel werd in
1988 gerestaureerd. Tijdens de laatste restauratie
werd met het oog op het steeds toenemende vandalisme besloten het ijzeren hekwerk te plaatsen dat het
schip afsluit voor ongewenste bezoekers. Een labyrint
in de hardstenen vloer gedenkt deze restauratie die
zeker niet de laatste zal zijn geweest.

Tot Slot
Met dit artikel hoop ik een aanzet te geven tot een volwaardig onderzoek naar deze prachtige kerk en haar
architect. Het voorgaande is in feite weinig meer dan
het verzamelen en weergeven van grotendeels bekende feiten. Veel informatie kan ongetwijfeld nog gevonden worden in een nauwkeurige bestudering van de
dag- en brievenboeken van kapelaan/pastoor Van der
Lee. Onbekend is nog wat er zich in het parochiearchief van de Heuvel bevindt. Een professionele ontsluiting van dit archief zal noodzakelijk zijn om de achtergrondinformatie over de gang van zaken in de jaren na
1874 aan het licht te brengen. Verder blijft ook de persoon Van Tulder de nodige vragen oproepen. Toen de
Tilburgse heemkundige Jan Bogers mij enkele jaren
geleden erop wees dat we maar zo weinig van Van
Tulder weten, kon ik niets anders dan hem daarin gelijk te geven. Tot een echte verwerking van het materiaal dat hij toen aandroeg, is het helaas nog steeds niet
gekomen. Verder ligt er in het Nederlands Architectuur
Instituut te Rotterdam nog 1,6 meter aan archief over
Van Tulder. Het smeekt als het ware om ontsloten en
onderzocht te worden. Verder onderzoek zou ook verricht kunnen worden in België naar de laatste levensjaren van Van Tulder. Ongetwijfeld is ook daar nog het
een en ander te vinden dat ons begrip van deze intrigerende Tilburgse architect kan vergroten.
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Het is een traditie geworden om een keer per
jaar een special aan het thema van de Open
Monumentendag te wijden. In 2003 bijvoorbeeld ging het over boerderijen en vorig jaar
over oorlogs- en bevrijding in Tilburg. Daar
werden steeds speciale wandel- en fietsroutes voor ontwikkeld. Dit jaar wordt aan het
thema religie aandacht geschonken met o.a.
een wandel- en fietsroute langs een dertigtal
kerken, kloosters, kloostertuinen en begraafplaatsen in Tilburg.

Van ieder object wordt In het kort iets over de geschiedenis verteld. Met een routekaart in de hand is op deze
wijze een mooie tocht te maken langs de belangrijkste
plekken van het religieus erfgoed van Tilburg en de
dorpskern Berkel-Enschot die nog bewaard zijn gebleven. Soms hebben kerken, kloosters of kloostertuinen
een andere functie gekregen. Tijdens de Open Monumentendag op 11 september 2005 zijn al die gebouwen, tuinen en begraafplaatsen opengesteld.

Wandelroute centrum
start: Pauluskerk [1], Heuvelstraat. Komend uit de
kerk linksaf Heuvelstraat, rechtsaf Bleshof en linksaf
Kapelhof Kapel O.L.V. ter Nood [2]. Linksaf Oude
Markt, linksaf Heuvelstraat, rechtsaf Nieuwlandstraat
De Refter [7]. Nieuwlandstraat vervolgen en daarna
rechtsaf Tuinstraat, linksaf Willem ll-straat. Synagoge [8]. Vanuit de synagoge terug en linksaf Telegraafstraat, rechtsaf Heuvelring. Hier oversteken.
Kerk Heuvel met H. Hartbeeld [9]. Komend uit de
kerk linksaf Heuvelring, rechtdoor naar Plusplein,
rechtsaf Palelsring en Stadhuisplein; oversteken naar
Bisschop Zwijsenstraat. Kapel O.L.V. Visitatie [4].
Bisschop Zwijsenstraat vervolgen en dan rechtsaf
Stadstraat, linksaf Oudedijk. Klooster Zusters van
Liefde met tuin [5]. Oudedijk, linksaf Van
Doorenstraat, linksaf Bisschop Zwijsenstraat, oversteken, Stadhuisplein, Stadhuisstraat. Heikese kerk [3].
Rechtsaf Oude Markt, linksaf Heuvelstraat. Einde wan-

deling. Liefhebbers van een flinke wandeling kunnen
vanuit de Heuvelse kerk nog naar de begraafplaats
Heuvel. Komend uit de kerk linksaf Heuvelring, linksaf
Heuvel, rechts aanhouden, St. Josephstraat rechtdoor.
Begraafplaats parochie Heuvel [10]. Dezelfde weg
terug vla St. Josephstraat en Heuvel, linksaf Heuvelring, weg vervolgen via Plusplein zoals hierboven aangegeven.

Westelijke fietsroute
start: Pauluskerk [1], Heuvelstraat. Vanaf de kerk
rechtsaf Heuvelstraat, linksaf Schoolstraat, rechtsaf
Schouwburgring, Bredaseweg. Kerkhof Bredaseweg
[20]. Bredaseweg
vervolgen, oversteken. Kapel
klooster Rooi Harten [19]. Bredaseweg weer vervolgen tot Delmerweg. Israëlitische begraafplaats
[16]. Daarna terug richting centrum via Bredaseweg,
Friezen laan, Zouavenlaan en Burg. Van de Mortel plein.
Ringbaan-West oversteken en dan linksaf Kerk H.
Margarita Maria Alacoque [15]. Bij de kerk rechtsaf
Thomas van Kempenstraat, rechtsaf Korenbloemstraat, rechtsaf Korvelpleln. Korvelse kerk [14]. Bij
kerk linksaf Laarstraat Begraafplaats Korvel [13].
Terug naar Korvelpleln, linksaf Diepenstraat, rechtsaf
Capucljnenstraaf rechtsaf Paterstraat Kloosterkerk
Kapucijnen [17]. Vla Paterstraat terug naar Capucijnenstraat, rechtsaf Chapel studio [18], Capucijnenstraat vervolgen, linksaf St. Annastraat, rechtsaf
Bredaseweg,
Schouwburgring.
Oversteken naar
Schoolstraat, rechtsaf Heuvelstraat. Einde fietsroute.

Noordelijke fietsroute
start: Pauluskerk [1], Heuvelstraat. Vanaf de kerk
rechtsaf Heuvelstraat, linksaf Schoolstraat, rechtsaf
Schouwburgring, Noordhoekring, linksaf Elzenstraat,
linksaf Dionysiusstraat Kapel Elzenhof [21]. Terug
via Elzenstraaf linksaf Noordhoekring, linksaf Spoorlaan, rechtsaf Gasthuisring. Moederhuis Fraters van
Tilburg [22]. Gasthuisring vervolgen, rechtsaf Lange
Nieuwstraat, linksaf Buitenstraat, rechtsaf Van Mlerlostraat, rechtdoor Gasstraat. Voormalige I m m a n u ë l kerk [23]. Gasstraat vervolgen, linksaf Besterdring,
rechtsaf Molenstraat, linksaf Paduaplein, rechtsaf
Paduastraat, linksaf Hoefstraat. Kerk Hoefstraat [24].
Bij kerk Hoefstraat vervolgen, linksaf Bisschop Jans-

sensstraat, rechtdoor Bisschop Aelenstraat, rechtsaf
Goirl<estraat. Goirkese kerk met Norbertijnenpoortje [25], kerkhof Goirke [26]. Goirl<estraat oversteken en via Kapelstraat, linksaf Van Hogendorpstraat
en linksaf Hasseltstraat. Voormalige Hasseltse kerk
[27]. Vanuit de kerk rechtsaf Hasseltstraat, linksaf
Willem de Rijkestraat, rechtsaf Dillenburglaan, Ringbaan-West oversteken, Lage-Wltslebaan, rechtsaf
Reltse Hoevenstraat, Rückertbaan
oversteken, Dr
Deelenlaan, rechtsaf Hasseltpleln. Hasseltse kapel
[28]. Terug naar Rückertbaan,
oversteken, linksaf
naar Hasseltrotonde, Ringbaan-Noord vervolgen tot
Julianapark. Linksaf (oversteken) naar Oude Lind, over
het kanaal via Von Weberstraat en Von Weberpad
rechtsaf naar Brucknerlaan, dan linksaf naar Beethovenlaan. Hier linksaf en daarna rechtsaf naar Lijnsheike, rechtsaf Leharstraat, De Schans. Kerk Heikant
[29], wijkcentrum De Schans [30], Bij kerk rechtsaf
Zeilerstraat Begraafplaats Heikant [31]. Vanaf
Zellerstraat rechtsaf, Offenbachstraat, Vlashoflaan
oversteken, Borodinstraat, Pater Dondersstraat. Kapel
Peerke Donders [32], processiepark Peerke Donders [33]. Pater Dondersstraat vervolgen, rechtsaf
Moerstraat, rechts aanhouden Moerzijstraat, linksaf
Rugdijk, bij splitsing Zwaluwsestraat, viaduct over
Burgemeester Bechtweg, Quirijnstokstraat, rechtsaf
Waalwijkseweg, overgaand In Heuvelstraat, rechtsaf
Molenstraat, spoorweg oversteken, rechtsaf St
Wlllibrordstraat St. Willibroduskerk [36]. Bij kerk
rechtsaf Pastoor van Tilborgstraat, rechtsaf Dom. S.
Dubuissonstraat Begraafplaats St. Wlllibrodus [37].
Dom. S. Dubuissonstraat uitrijden, linksaf Raadhuisstraat, rechtsaf Eikenbosweg, 't Zwaantje, Kerkstraat st. Ceciliakerk [35]. Kerkstraat vervolgen,
linksaf Torenpad. Oude Toren [34]. Terug naar Kerkstraat, linksaf naar Bosscheweg. Via Bosscheweg terug naar centrum, of overstel<en naar Streepstraat, en
zuidoostelijke fietsroute in omgekeerde volgorde rijden.

Zuidoostelijke fietsroute
start: Pauluskerk, Heuvelstraat; rechtsaf Bleshof
linksaf Kapelhof Kapel O.L.V. ter Nood [2], rechtsaf
Oude Markt, Stadhuisstraat Heikese kerk [3].
Stadhuisplein, oversteken naar Bisschop
Zwijsenstraat Kapel O.L.V. Visitatie [4]. Voorbij kapel
rechtsaf Stadstraat, rechtsaf Oudedijk. Klooster en
tuin Zusters van Liefde [5]. Terug over Oudedijk,
linksaf Van Doorenstraat, rechtsaf Bisschop Zwijsenstraat Broekhovenseweg. Kerk parochie Christoffel
[6]. Broekhovenseweg vervolgen, linksaf Groenstraat,
Ringbaan-Zuid oversteken, langs Leijpark. Kapel
Cenakei [11]. Kempenbaan oversteken, rechtsaf Koningshoeven, kanaal over. Torentjeshoeve, Elndhovenseweg. Trappistenabdij O.L.V. van Koningshoeven [12]. Na abdij terug tot kanaaldrug. Voor de
brug rechtsaf over Hoevensekanaaldijk, rechtsaf
Olsterwijksebaan, rechtsaf Broekstraat, Zandstraat,
linksaf Streepstraat, spoorweg oversteken, Streepstraat vervolgen tot Bosscheweg, oversteken naar
Kerkstraat, rechtsaf Torenpad. Oude Toren [34].
Terug naar Kerkstraat St. Ceciliakerk [35]. Bij kerk

rechtsaf 't Zwaantje, Eikenbosweg, linksaf Raadhuisstraat, rechtsaf St Willlbrordstraat. St. Willibroduskerk [36]. Rechtsaf Pastoor van Tilborgstraat, rechtsaf Dom. S. Dubuissonstraat. Begraafplaats St. Wlllibrodus [37]. Terug naar Bosscheweg en vandaar
naar centrum of noordelijke fietsroute in omgekeerde
volgorde rijden.

Beschrijving van de monumenten
1. Ned. Hervormde Pauluskerk, Heuvelstraat 141
(rijksmonument). Omdat de Heikese kerk moest worden teruggegeven aan de katholieken, werd in de jaren 1822-1823 deze achtkantige zaalkerk met koepelvormig torentje gebouwd naar een ontwerp van
Justinus Backx. Het uit 1765 daterende Batz-orgel is
afkomstig van de Heikese kerk. Het gebouw is thans
niet meer in gebruik voor de eredienst.
2. Kapel O.L.V. ter Nood, Kapelhof 6. In de oorlogsjaren nam een groep Tilburgers het besluit om een kapel
te bouwen ter ere van Maria als de stad gespaard zou
blijven. In 1949 werd deze kapel ingezegend. Het gebouw, dat nog van 1832 tot 1874 dienst heeft gedaan
als synagoge, stond tegenover de Pauluskerk, waar nu
de flats staan aan de Schouwburgring. In 1964 werd
aan een restant van de vroegere Raadhuisstraat de
huidige kapel gebouwd naar een ontwerp van Jos
Schijvens, die ook het ontwerp maakte voor de eerste
kapel.
3. Heikese kerk, gewijd aan St. Dionysius, de patroon
van Tilburg, Stadhuisstraat 6 (rijksmonument). Ongeveer op de plaats waar de Heikese kerk staat, stond
vermoedelijk al in de dertiende eeuw een kerkgebouw.
Omstreeks 1430 verrees hier een nieuwe kerk, die in
1595 door de Staatse troepen in brand werd gestoken.
Na 1628 verviel de inmiddels herbouwde kerk aan de
protestanten. Pas in 1824 kregen de katholieken hun
kerk weer terug. De huidige kerk dateert van de jaren
1827-1829. De oude kerk werd, met uitzondering van
de toren, gesloopt, en er kwam - met rijkssubsidie een nieuw kerkgebouw in neoclassicistische stijl. Het
ontwerp was van Justinus Backx en Frederik Willem
Conrad. Het is een zogeheten 'waterstaatskerk', dat
wil zeggen dat de kerk is gebouwd onder toezicht van
het ministerie van Waterstaat. In 1894-95 onderging
de voorgevel een verbouwing door architect CF. van
Hoof, terwijl de toren opnieuw werd ommanteld. Het
interieur van de kerk is bijzonder rijk aan kerkschatten.
4. Kapel O.L.V. Visitatie, Bisschop Zwijsenstraat 7
(rijksmonument). De orde van O.L. Vrouw Visitatie
werd in de 17^ eeuw gesticht in Frankrijk. In 1885 vestigden de eerste visitandinnen zich in Tilburg. Het is
een complentatieve orde, de visitandinnen treden niet
of nauwelijks naar buiten. Men spreekt daarom ook
wel van 'slotzusters'. De neogotische kapel met aangebouwde ziekenzaal is gebouwd in het laatste kwart
van de negentiende eeuw. Het voormalige klooster
(nummer 5; rijksmonument), waar de visitandinnen
ruim honderd jaar hebben gewoond, is in 1843 ge-

bouwd als villa van de Tilburgse fabrikant Matthijssen,
wiens dochter toetrad tot de orde der visitandinnen.
5. Klooster met tuin 'zusters van liefde', Oudedijk/Kloosterstraat (rijksmonument). Joannes Zwijsen,
pastoor van het Heike en later bisschop en aartsbisschop, was de oprichter van de congregatie van de
Zusters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, in Tilburg beter bekend als 'de zusters van
liefde'. In 1832 vestigden de eerste zusters zich in
Tilburg, en in 1834 betrokken zij - er waren er inmiddels dertien - aan de Oudedijk een kloosterhuis, dat
'het huis met de dertien celletjes' genoemd werd. Dit
huis vormde de basis voor het 'moederhuis' van de
zusters, dat zou uitgroeien tot een omvangrijk complex. De zusters van liefde hielden zich vooral bezig met
onderwijs (aan meisjes). Naast het geven van onderwijs
waren de zusters van liefde belast met de zorg voor zieken en ouden van dagen en voor weeskinderen.
Het in neorenaissancestijl gebouwde klooster, het eigenlijke moederhuis, kwam tussen ca. 1890 en 1916
in verschillende fasen tot stand, hetgeen nog zichtbaar
is aan de verschillende goothoogten en dakvormen.
Links van het klooster bevindt zich het in 1931 gebouwde St. Theresialyceum. Architect van dit expressionistische gebouw was Jos Donders. Het lyceum,
sinds 1971 ook voor jongens toegankelijk, ging in
1965 over naar een nieuw gebouw aan de Prof.
Cobbenhagenlaan.

bevolking. In 1988 werd het gouden hart gestolen,
maar de dief bracht het terug. Het huidige hart is een
replica.
10. Begraafplaats Heuvel, St. Josephstraat 3. Dit
kerkhof is aangelegd in 1873. Enkele graven zijn aangemerkt als gemeentelijk monument
11. Kapel Cenakei, Cenakei 1. Het retraitehuis van de
Congregatie der Religieuzen van O.L. Vrouw van het
Cenakei aan de Koningshoeven werd geopend in
1908. Na 1980 heeft het klooster een aantal jaren gediend als onderkomen voor het Brabants Conservatorium. Thans is het klooster geheel gerenoveerd en
verbouwd tot een aantal wooneenheden. De kapel
wordt gebruikt voor bijeenkomsten en exposities.
12. Abdij O.L.V. van Koningshoeven (trappistenabdij), Eindhovenseweg 3 (rijksmonument). Een aantal
uit Frankrijk afkomstige cisterciënzer monniken, 'trappisten', vestigden zich in 1881 in drie voormalige hoeven van koning Willem II. In 1893 werd het klooster in
gebruik genomen. De abdij is vooral bekend van het
trappistenbier. Wereldwijd zijn er slechts zes trappistenabdijen waar bier wordt gebrouwen. De abdij van
Koningshoeven is de enige in Nederland, de andere vijf
staan in België.
13. Begraafplaats Korvel, Laarstraat 1b. Deze begraafplaats is aangelegd in 1852.

6. Broekhovense kerk (O.L.V. van Goede Raad,
Broekhoven I, parochie Christoffel), Broekhovenseweg
2-4 (rijksmonument). Deze uit 1913 daterende kerk in
neobyzantijnse stijl was een ontwerp van de Tilburgse
architect Jan van der Valk. Het interieur van de kerk
werd in 1987 aangepast voor multifunctioneel gebruik.
7. De Refter, Nieuwlandstraat 23-25 (beeldbepalend
pand). Onze wandelroute voert voor een groot deel
door een 'beschermd stadsgezicht'. Tilburg was de
eerste gemeente in Nederland waar dit begrip in de
monumentenverordening werd opgenomen. De Refter
verkoopt meubelen die afkomstig zijn uit (voornamelijk
Belgische) kloosters. Daarnaast is het een antiquariaat,
met veel boeken, afkomstig uit kloosterbibliotheken.
8. Synagoge, Willem ll-straat 20, (rijksmonument).
Deze synagoge werd in 1874 gebouwd naar een ontwerp van architect J. Frémau. Door de oriëntaalse stijl
wordt het joodse karakter benadrukt. Enkele jaren geleden is de synagoge volledig gerestaureerd. Een uitvoerige beschrijving van dit monument treft u elders
aan in dit tijdschrift.
9. Heuvelse kerk, gewijd aan St. Joseph, Heuvelring
122 (rijksmonument). Deze kerk is gebouwd tussen
1872 en 1889 naar een ontwerp van Henri van Tulder.
Een uitvoerige beschrijving van dit monument treft u
elders aan in dit tijdschrift. Het H. Hartmonument
(rijksmonument) werd in 1921 onthuld. Het geld voor
het monument werd bijeengebracht door de Tilburgse

14. Korvelse kerk, gewijd aan de H. Dionysius en de
H. Antonius van Padua, Korvelpleln 182 (rijksmonument). Deze kerk, die zowel neoromaanse als expressionistische trekken vertoont, werd gebouwd in 192324 naar een ontwerp van Eduard Cuijpers. Deze kerk
verving de in 1852 ingezegende 'waterstaatskerk'
(ontwerp: Henri van Tulder), die midden op het plein
stond. Een deel van het kerkmeubilair van de huidige
kerk is nog afkomstig van de oude kerk.
15. Kerk H. Margarita Maria Alacoque, RingbaanWest 302 (rijksmonument). Margarita Maria Alacoque
leefde van 1647 tot 1690 in Frankrijk. Als kloosterzuster beleefde zij een aantal verschijningen van Jezus.
Zij speelde een belangrijke rol in de verering van het
Heilig Hart. De kerk met pastorie werd in de periode
1920-22 gebouwd naar een ontwerp van de Tilburgse
architect H.C. Bonsel. Deze kerk was de eerste in
Nederland die was gewijd aan Margarita Maria
Alacoque na haar heiligverklaring in 1920.
16. Israëlitische begraafplaats, Delmerweg 27 (gemeentelijk monument). Deze begraafplaats, 'Beth
Chaim' ('huis der levenden'), werd in 1855 aangelegd
op een stuk heide ten oosten van de Oude Warande.
Daarvoor begroeven de Tilburgse joden hun doden in
Oisterwijk. Ten behoeve van het houden van de lijkrede en het uitspreken van de 'kaddisj' (de lofprijzing
van God) werd in 1936 een 'metaheirhuisje' gebouwd.
In dit huisje is ook de gevelsteen van de synagoge in
de Willem ll-straat ondergebracht.
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19. Klooster Missionarissen H. Hart

22. Fraterhuis

20. Begraafplaats Binnenstad

26. Begraafplaats Goirke

17. Kloosterkerk kapucijnen, Korvelseweg 165
(rijksmonument). De kapucijnen of minderbroeders
behoren tot de zogeheten 'bedelorden'. Zij vestigden
zich in 1882 in Tilburg. Zij verwierven onder de Tilburgse bevolking grote bekendheid als 'biechtvaders'.
Verder stonden zij bekend om hun 'volkspreken'. De
kapucijnen hadden bij de keuze van het onderwerp
voor hun preken namelijk wat meer vrijheid, omdat ze
geen binding hadden met een parochie.
18. Kapel, 'Chapel Studio', Capucijnenstraat 76
(rijksmonument). Deze kapel maakt deel uit van een
gebouwencomplex dat van 1894 tot 1991 in gebruik is
geweest bij de fraters van Tilburg. Het bestaat o.a. uit
een fraterhuis, een jongensweeshuis en een kapel. De
kapel, ontworpen door C. Panis, is gebouwd in 1933.
Een uitvoerige beschrijving van dit monument treft u
elders aan in dit tijdschrift.
19. Kloosterkapel Missionarissen van het H. Hart
(Rooi Harten), Bredaseweg 204 (rijksmonument). Het
missiehuis, naar een ontwerp van Hubert de Beer,
werd in 1890 in gebruik genomen. De kapel dateert
van 1897.
20. Begraafplaats Binnenstad, Bredaseweg 45 (het
hek met de beeldengalerij en een aantal graven staan
op de rijksmonumentenlijst). Vroeger werden de doden in en rond de kerk begraven. In 1811 werd een
stuk akkerland gekocht in 'de Schijf' voor de aanleg
van een begraafplaats. De Bredaseweg was er toen
nog niet; die is pas in 1826 aangelegd. De eerste dode
werd hier in 1813 begraven. Het was aanvankelijk een
algemene begraafplaats; later werd het kerkhof gesplitst in een rooms-katholiek en een (klein) protestants gedeelte. Dat laatste deel werd in 1930 buiten
gebruik gesteld.
21. Kapel Elzenhof, Elzenhof 139 (rijksmonument). In
1904 werd aan de Elzenstraat een klooster gesticht
voor de zusters ursulinen, voluit: de Romeinse Unie
van de orde der H. Ursula. Zij hielden zich voornamelijk bezig met diverse vormen van onderwijs aan meisjes. Het klooster is inmiddels vervangen door een appartementencomplex. Op het achterterrein hiervan
staafde geheel gerestaureerde kloosterkapel, in 1907
gebouwd in een neogotische stijl naar ontwerp van architect W.J.A. Bouwman. De kapel is thans particulier
eigendom.
22. Fraterhuis, Gasthuisring 54-56. In 1845 stichtte
Joannes Zwijsen de congregatie van de Fraters van
Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, als
'mannelijke' tegenhanger van de congregatie van de
zusters van liefde (nummer 5). Evenals deze zusters
hielden 'de fraters van Tilburg' zich voornamelijk bezig
met allerlei vormen van onderwijs. Hun activiteiten
bleven niet tot Tilburg beperkt; zo stichtten zij onder
meer het Blindeninstituut in Grave. Ook in de
Nederlandse overzeese gebieden waren de fraters van
Tilburg actief. Verder hielden de fraters van Tilburg
zich via de 'drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis'

bezig met het drukken en uitgeven van schoolboeken
voor het katholiek onderwijs. Sinds 1958 zijn deze activiteiten ondergebracht bij uitgeverij Zwijsen.
23. Ned. Hervormde I m m a n u ë l k e r k met kosterswoning, Gasstraat 30-32 (rijksmonument). Aan de omstreeks 1900 aangelegde Gasstraat werd in 1909 een
evangelisatieruimte gebouwd voor de 'Vereniging tot
evangelisatie binnen de classis 's-Hertogenbosch'.
Het kerkje is opgetrokken in een sobere neoromaanse
stijl. Via een pad is het gebouw gescheiden van de
naastgelegen kosterswoning. Omstreeks 1980 is het
gebouw als kerk buiten gebruik gesteld. Het was toen
in gebuik bij de Evangelische baptistengemeente.
Sinds 1995 bevindt zich hier glasatelier 'Immanuel'.
24. Kerk Hoefstraat, Hoefstraat 199 (rijksmonument).
Deze kerk, gewijd aan de H. Antonius van Padua, werd
in januari 1913 ingezegend. De bouw van de kerk
werd vrijwel geheel gefinancierd door het 'Jan Grewenfonds'. De stichter van dit fonds. Jan Grewen, was
een schatrijke Rotterdamse effectenhandelaar die een
bijzondere verering had voor Antonius van Padua.
Naar hem is later in Tilburg een straat vernoemd. De
kerk is thans in gebruik als glasatelier. Een uitvoerige
beschrijving treft u elders aan in dit tijdschrift.
25. Goirkese kerk, Goirkestraat 68 (rijksmonument).
De Goirkestraat zelf is 'beschermd stadsgezicht'. Door
de stichting van een schuurkerk in 1715 werd het
Goirke het tweede kerkelijk centrum van Tilburg. Het
lemen gebouw werd reeds in 1724 vervangen door
een stenen schuurkerk die in gebruik bleef tot 1839,
toen de huidige kerk werd ingewijd. De pastorie, gebouwd in 1718, bleef in gebruik tot 1927. Het enige
dat nog rest van de oude pastorie is het in 1988 gerestaureerde Norbertijnenpoortje dat eveneens de status heeft van rijksmonument Door de vestiging van de
pastorie werd het Goirke het bestuurlijke en administratieve centrum van de (toen nog ongedeelde) parochie Tilburg. Het Goirke is sinds 1797 een zelfstandige parochie.
26. Begraafplaats Goirke, Goirkestraat. Dit kerkhof is
in 1816 aangelegd naast de schuurkerk. Een aantal
graven heeft de status van rijksmonument.
27. Hasseltse kerk, O.L.V. v.d. Rozenkrans, Hasseltstraat 194. Precies honderd jaar na de consecratie, in
1898, werd de kerk gesloten. Uiteindelijk kon sloop
worden voorkomen door het gebouw in te richten tot
een multifunctionele ruimte. In de nacht van 10 op 11
juli 2003 werd de kerk, toen de restauratie nog in volle
gang was, door een grote brand getroffen. Men wist
de schade echter te herstellen, en in juni van dit jaar
kon het gebouw geopend worden. Een uitvoerige beschrijving treft u elders aan in dit tijdschrift.
28. Hasseltse kapel, Hasseltplein 7 (rijksmonument).
Deze kapel is omstreeks 1530 gebouwd, en is daarmee het oudste monument van Tilburg. De klok dateert van 1536. In 1972 werd de kapel geheel geres-
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taureerd. Een uitvoerige beschrijving van dit monument treft u elders aan in dit tijdschrift.
29. Kerk Heikant, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, De
Schans 121 (rijksmoument). Het gebied waarin deze
kerk ligt, heeft sinds 1982 de status van 'beschermd
stadsgezicht'. De kerk werd in 1873 gebouwd naar
een ontwerp van de Tilburgse architect J.C. van den
Heuvel. De naastgelegen pastorie is een ontwerp van
Henri van Tulder. Sinds 1964 is de zielzorg in de parochie in handen van de norbertijnen, de 'witheren',
die gedurende 600 jaar het 'patronaatsrecht' in
Tilburg hadden, d.w.z. het recht om een pastoor te benoemen. Joannes Zwijsen was in 1832 de eerste nietwitheer die in Tilburg pastoor werd.
30. Wijkcentrum De Schans met tuin, De Schans
123 (rijksmonument). Dit is een voormalig klooster, in
1902 gesticht in opdracht van de zusters van liefde
(Sint Leonardusgesticht). De kern wordt gevormd door
een woonhuis uit 1872, hetgeen nog steeds zichtbaar
is in de voorgevel. Sinds 1978 is het gebouw in gebruik als wijkcentrum.
31. Begraafplaats De Schans, Zellerstraat. Deze begraafplaats is aangelegd in 1873.
32. Kapel Peerke Donders, Pater Dondersstraat 16
(rijksmonument). Dit bedevaartcomplex ter ere van de
in 1982 zalig verklaarde Petrus ('Peerke') Donders bestaat uit een houten kapel (1923), een reconstructie
van zijn geboortehuis (1931) en een monument (1933)
van K. Lücker, met afbeeldingen uit het leven van
Peerke Donders.
33. Processiepark met kruiswegstaties, Pater
Dondersstraat 16 (rijksmonument). Dit uit 1923 daterende park maakt deel uit van het bedevaartcomplex
van Peerke Donders. De oorspronkelijke kruiswegstaties zijn later vervangen door nieuwe betonnen exemplaren (1936-1940). In het park staat ook een uit 1982
daterende openluchtkapel.
34. Oude Toren, Torenpad 26, Enschot (rijksmonument). De toren is het enige dat nog resteert van de
15e-eeuwse St Michielskerk van Enschot. De kerk
moest in 1839 als bouwval gesloopt worden; het gevolg van langdurige verwaarlozing door de protestanten, die de kerk vanaf 1648 in hun bezit hadden.
35. St. Ceciliakerk, Kerkstraat 4, Enschot (rijksmonument). Deze neogotische kerk werd gebouwd in 1898
naar een ontwerp van de Roermondse architect C.
Franssen. De kerk verrees op de plaats waar de
Enschotse schuurkerk heeft gestaan. In de toren hangen nog de middeleeuwse klokken uit de St Michielskerk. Ook de pastorie (Kerkstraat 2) en de theekoepel
in de pastorietuin staan op de rijksmonumentenlijst.

36. St. Willibrorduskerk, St. Wlllibrordstraat 1,
Berkel (gemeentelijk monument). In 1852 werd Berkel
een zelfstandige parochie. In 1857 bouwde Henri van
Tulder een toren aan de toen bestaande kapel. In 1910
werd de huidige kerk gebouw naar een ontwerp van J.
Stuyt De oude toren werd evenwel gehandhaafd, met
uitzondering van de spits.
37. Begraafplaats S. Willibrordus, Dom. S. Dubuissonstraat, Berkel. Deze begraafplaats is aangelegd in
1885. Naast de calvarieberg staat het uit 1886 daterende neogotische hardstenen grafmonument van
pastoor Van Rijckevorsel, de eerste pastoor van de
Berkelse parochiekerk. Dit geheel gerestaureerde monument heeft de status van rijksmonument.
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Israëlitische begraafplaats (Delmerweg 27)
Kloosterkerk Kapucijnen (Korvelseweg 165)

Q

Kapel, 'Chapel Studio' (Capucijnenstraat 76)

IQ

Klooster en kapel Missionarissen van het H. Hart
(Rooi Harten, Bredaseweg 204)

23

Begraafplaats Binnenstad (Bredaseweg 45)

31

Kapel Elzenhof {Elzenhof 1 39)

S

Fraterhuis (Gasthuisring 54-46)

53

I m m a n u ë l k e r k (Gasstraat 30-32)

S

Kerk Hoefstraat (Hoefstraat 199)

S

Goirkese kerk {Goirkestraat 68)

^3

Begraafplaats Goirke (Goirkestraat)
Hasseltse kerk {Hasseltstraat 1 94)

0

Hasseltse kapel (Hasseltplein 7)

S

Mariakerk Heikant (De Schans 121)

12

Wijkcentrum De Schans (tuin. De Schans 1 23)

Q

Begraafplaats De Schans (Zellerstraat)

0

Kapel Peerke Donders
(Pater Dondersstraat 1 6)

S

Processiepark Peerke Donders
{Pater Dondersstraat 16)

123

Oude Toren {Torenpad 26, Enschot)

S

St. Ceciliakerk (Kerkstraat 4, Enschot)

0

St. Willibrorduskerk
{St. Willlbrordstraat 1, Berkel)

IS

Begraafplaats S. Willibrordus
(Dom. Dubuissonstraat, Berkel)

Vormgeving iiaart: Gemeente Tilburg,
Servicedienst (Communicatie, afd. Media).
Met dank aan: Gemeente Tilburg, dienst
Beleidsontwikkeling,
team Architectuur,
Beeldende Kunst en Guituurhistorie.
Ontwerp wandel- en fietsroutes:
Rob van Putten en Ronald Peeters
Fotografie wandel- en fietsroutes: Rob van Putten

•

Begunstigers:
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QOD

Bressers Metaal B.V. - Tilburg
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C.J.M. VAN GAAL B.V.

iSt
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Melis Gieterijen b.v.
Tilburg

DESTIi:
Groothandel voor Bouw en Industrie

\g
Jacques de Leeuw

GlAUfTEN
drukkerijgianotten.nl

